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 مرصد 
   ات في التعليم الجامعي وضمان الجودةمجلة دراس

 

 

 إشراف عام/
 أ.د/ هدى علي العماد 

 وضمان اجلودة األكادمييمديرة مركز التطوير 

 
 

 فريق العمل /إعداد وحترير 
 رئيسًاحممد اخلطيب               د/ خليل .1

 نائبًا             اجلويف. عبداهلل أ/ جنالء .2
 عضوًا               القباطي حممد أ/ عادل .3
 عضوًا                    سيفعبده أ/ بسام  .4

 
 

 جميع الحقوق محفوظة 
 بجامعة صنعاء األكاديميلمركز التطوير 

 الطبعة األولى
 م2020
 

  م2020 ( لعام        ) صنعاء  –بدار الكتب الوطنية  اإليداع رقم
 

 

 التنسيق واالخراج الفني وتصميم الغالف 
 

 لعمييسأ / عبد احلكمي ا  
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 دافتتاحية املرص
 

 امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل اهل الطاهرين، وبعد:

تعد اجملالت العلمية احملمكة من أ برز وسائل النرش العلمي يف املؤسسات اجلامعية واملراكز العلمية والبحثية حول العامل، ويف      

رئيس اجلامعة، من  –ل س تاذ ادلكتور/ القامس عباس جامعة صنعاء حيظى موضوع النرش العلمي ابهامتم قيادة اجلامعة ممثةل اب

خالل توفري املتطلبات الالزمة، وحتفري العنرص البرشي، وتشجيع حركة البحث والانتاج والرتمجة والتأ ليف والنرش بصورة 

 مس مترة، عىل مس توى اللكيات واملراكز العلمية.

اىل تأ سيس جمةل علمية تسمى )جمةل دراسات يف التعلمي اجلامعي  وضامن اجلودة، قد سعى ال اكدمييوبدوره مركز التطوير     

، وحيث أ ن اجملةل قد أ صدرت س بعة جمدلات، بواقع م2007( يف ديسمرب عام 1(، اجملدل )1وضامن اجلودة(، وصدر العدد )

بياانت الببليوغرافية لل حباث ، مفن الرضورة مباكن ا حاطة اجملمتع العلمي احمليل والعريب وادلويل، ابل م201٩عدد، حىت يونيو  12

وادلراسات واملقاالت وامللخصات العلمية اليت نرشت مضن أ عداد اجملةل منذ التأ سيس وحىت اليوم، ومن أ جل ذكل قرران يف 

 ا دارة املركز ا صدار مرصد علمي لتحقيق هذه الغاية، ومت تلكيف وحدة ادلراسات والتأ ليف والرتمجة والنرش ابلقيام هبذه املهمة،

جناز املهمة بوقت قيايس، وبشلك ممزي،  واليت قامت مشكورة، برئاسة ادلكتور/ خليل اخلطيب، وفريق العمل املساعد، اب 

 وس ينرش ورقيا والكرتونيا، وسيتاح الوصول اليه عرب انفذة املركز، مضن موقع اجلامعة.

سيساعد الباحثني عىل معرفة ما مت نرشه مضن  س يكون لهذا املرصد أ ثر اجيايب عىل حركة النرش العلمي ابجلامعة، حيث    

جمدلات واعداد اجملةل، حىت يتجنب الباحثني اجلدد تكرار البحوث اليت س بق دراس هتا ونرشها، كام يضاف هذا الاصدار اىل 

، احتفاء ابليوبيل اذلهيب جلامعة صنعاء، وذكل بعد مرور نصف قرن عىل م2020قامئة الاصدارات للمركز خالل العام 

 . وهللا الهادي اىل سواء السبيل.  م1٩70تأ سيسها عام 

 بقلم/                                                                               

 هدى العماد .أ.د                                                                               

 مديرة املركز                                                                                  
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 مقدمة عامة
 

يعد البحث العلمي أ حد الراكئز الاساس ية يف معل اجلامعات لتحقيق أ هدافها؛ وتستند عليه العملية التعلميية يف جماالت     

، كام يعد أ حد املؤرشات ال ساس ية ادلاةل عىل ريق وتطور اجلامعات التدريس والتفكري اال بداعي والتواصل العلمي بني الباحثني

دراسات وحبوث من أ عضاء الهيئات التدريس ية والباحثون ابللكيات واملراكز العلمية، مبا يقوم به  ؛عند التنافس فامي بيهنا

مهية ابلغة، من خالل تسهيل معلية حترص اجلامعات عىل ا يالء الانتاج املعريف، والنرش العلمي أ  ول جل ذكل  ومقاالت علمية،

البحث والانتاج والنرش، وتيسري أ عامل الوحدات القامئة عىل دور النرش اجلامعي، واجملالت العلمية، واملواقع الالكرتونية، 

 وغريه.

ويعد العاملية،  قواعد البياانتالبحوث املنشورة يف اجملالت و وتعمتد مسعة البحث العلمي يف أ ي جامعة ا ىل حد كبري عىل عدد    

نتاج العلمي، ا ذ ال قمية للعمل ا ذا مل يمت نرشه وااتحته  أ حدالنرش العلمي  خلدمة أ مه املقاييس املس تخدمة يف تقدير مس توى اال 

بفضل اس تخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت اليت سهلت التواصل بني  وخاصة بعد أ ن أ صبح العامل قرية صغرية، البرشية،

 حثني بغض النظر عن احلواجز اجلغرافية.العلامء والبا

وتعد جمةل دراسات يف التعلمي اجلامعي وضامن اجلودة من ا حدى اجملالت املمزية ابمجلهورية المينية بصورة عامة، ويف جامعة صنعاء 

ومنضبطة (، ISSNبوجه خاص، ويه جمةل علمية متخصصة يف دراسات اجلودة والتعلمي اجلامعي، وحاصةل عىل الرمق ادلويل )

عاما منذ تأ سيسها،  13يف اصداراهتا، وهذا اثين مرصد للبحوث وادلراسات واملقاالت العلمية املنشورة خالل أ عداد اجملةل لفرتة 

دارة مركز التطوير  –وحتظى بدمع قيادة اجلامعة، ممثةل ابل س تاذ ادلكتور/ القامس عباس  وضامن  ال اكدمييرئيس اجلامعة، وا 

صدارها وحدة ادلراسات والتأ ليف والنرش ابملركز، وحتظى  –ادلكتورة/ هدى العامد  اجلودة، الاس تاذة رئيسة املركز، كام تعىن اب 

 عىل املس تويني احمليل والعريب. ال اكدمييبتقدير اجملمتع العلمي 

 

 خليل اخلطيب د.

 رئيس وحدة الدراسات والتأليف والنشر باملركز
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 الفصل االول
 دراسات والبحوث واملقاالت وامللخصات للمجلةببليوغرافيا ال

 

 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد المجلد

 م(2007ديسمبر  – )يونيو العدد األول لد األولاجمل

 اجمللد الثاني
 م(2008يونيو  – )يناير العدد الثاني

 م(2008ديسمبر  –يو ليو) العدد الثالث

 اجمللد الثالث
 م(2009يونيو  – )يناير ابعالعدد الر

 م(2009ديسمبر  – )يوليو سالعدد الخام

 اجمللد الرابع
 م(2010)العدد السادس 

 م(2011) العدد السابع

 اجمللد اخلامس
 م(2017يونيو  – )ينايرالعدد الثامن 

 م(2017ديسمبر  – )يوليو العدد التاسع

 اجمللد السادس
 م(2018يونيو –)يناير  العدد العاشر

 م(2018ديسمبر –)يوليو  العدد الحادي عشر

 م(2019يونيو –)يناير  العدد الثاني عشر اجمللد السابع
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 الفصل االول
 ببليوغرافيا الدراسات والبحوث واملقاالت وامللخصات للمجلة

 
 (م0202 -م2007نشائها وحتى اليوم للفرتة )إحمتويات أعداد اجمللة منذ 

 
  م(2007 ديسمرب –يونيو ) (1)العدد ( 1) جملدأوال: 

 املوضوع الباحث م

 إعداده وتأهيله وتدريبة –االستاذ الجامعي  أ.د. بدر سعيد األغبري  1

 تفعيل التعاون العربي في مجال التأطير واإلشراف على الرسائل العلمية أ.د. زايري بلقاسم 2

 د. حسن علي عبدامللك 3
لعالقة بين سياسات توفير املعلمين وتوزيعهم وبين غيابهم وبعض ا اليمن:جودة التعليم في 

 املمارسات الدراسية

 أ.د. سوسن شكار مجيد 4
اقية قبل االحتالل  االنتاج العلمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات العر

 دراسة مقارنة وبعده:

5 
 معبد الكريأ. يحيى برويقات 

 أ.د. بلمقدم مصطفى
 ح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في جامعة أبي بكر بلقايدنموذج مقتر 

 فلسفة وسياسات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العالي وطرق تحقيقها د. طارق عبدالرؤف محمد عامر 6

 التقييم والتقويم في التعليم الجامعي د. علي جمال أحمد الكاف 7

 طبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي و ايجابياتها ومعوقاتهامبادئ ونماذج ت ا.ربيع عبدالرؤوف محمد عامر 8
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 م(2008 يونيو – )يناير (2)العدد ( 2) ثانيًا: جملد
 املوضوع الباحث م

 د. محمد عواد الزيادات 1
نموذج تجربة جامعة البلقاء التطبيقية االردنية في استخدام التقويم الذاتي املبني 

 لجودة للتعليم الجامعيعلى معايير ا

 د. عبدالرزاق يحيى األشول  2
املعلم في برنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة تطوير معايير تقويم الطالب 

 صنعاء

 د. نشأت نصر الرفاعي البربري  3
إعداد برنامج تعليمي في مجاالت الفنون التشكيلية كمدخل لتنمية املشروعات 

 لبات جامعة املنوفيةالصغيرة لدى طلبة وطا

 د. عبدهللا غالب عبدالكريم الحمادي 4
 املتطلبات،التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي: املشكالت، 

 املعايير والبرامج

 لوطن العربيتحقيق التنمية البشرية املستدامة في ا وأهميتها فيجودة التعليم العالي  ا. بارك نعيمة   -    ا. نوري منير  5

6 
Dr. Mohamed Hussain Al-Ibraim 

Yousef Shams Al-Deen 

Towards Improving the Training System at PAAET: The 

Telecommunication and Navigation Institute 

 
 

 م (2008 ديسمرب –يو ل) يو ( )3ددعال (2)جملد  ثالثًا:
 املوضوع الباحث م

1 
 راند. عبدالوهاب عوض كوي

 د. الطاف رمضان إبراهيم

 –تقويم برنامج اإلعداد التربوي ملعلم العلوم للمرحلة الثانوية في كلية التربية 

 الطلبة املتوقع تخرجهم في تخصص الكيمياء واألحياء -عدن من وجهة نظر 

 د. عبدالودود هزاع 2
ة الحديدة أثر استراتيجية التعليم التعاوني في التدريب العملي لطلبة كلية تربي

 في إعداد خطط التدريس

3 
 أ.د. مسلم عالوي شبلي

 م.د. محمد حسين منهل

 تصميم ) نظام املؤشرات ( لقياس وتقويم األداء االستراتيجي الجامعي : 

 دراسة حالة في جامعة البصرة

 د. محمد أحمد السنباني 4
اقع و  مقترحات برنامج تدريس علم املكتبات واملعلومات في اليمن : دراسة للو

 للتغيير

5 
 د. محمد عواد الزيدات

 د. ممدوح طايع الزيادات

تطور الخطط واملساقات الدراسية لقسم التسويق وعالقتها بسوق العمل: 

 دراسة حالة
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 م(2009 يونيو – )يناير (4) ددع( ال3)جملد  رابعًا:
 املوضوع الباحث م

1 
 د. محمد األمين أحمد

 بيديأ.د. علي جاسم عكلة الز 

دور الطلبة في تقويم املنهج : تقويم مناهج كلية اآلداب من وجهة نظر الطلبة 

 الدارسين

 غالب د. أحمد حسان 2
مؤشرات برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في 

 ضوء احتياجاتهم

3 
 د. عبدهللا الصالحي

 د. خالد عبدهللا حموري

حضيرية في جامعة القصيم ملهارات التفكير مدى اكتساب طلبة السنة الت

 الناقد في مقرر مهارات التفكير و أساليب التعلم

 أ. يحيى بروقيات عبدالكريم 4
كمرجع لبناء أنظمة إدارة الجودة في مؤسسات التعليم  9001املواصفة أيزو 

 الجامعي

 بوزيان راضية 5
اقع دارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي في الجا زائر : الو

 واستراتيجيات اإلصالح في ظل العوملة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م(2009 ديسمرب – )يوليو (5)العدد  (3اجمللد ) خامسًا: 
 املوضوع الباحث م

 د. أحمد محمد السقاف 1
تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة حضرموت في ضوء معايير تحقيق 

 األكاديميالجودة واالعتماد 

2 
 مد حسين منهلأ.م.د. مح

 م.م. هاني فاضل الشاوي 

لقرارات قوة مصادر التمكين الخارجية والداخلية في اتخاذ اأثر 

 االستراتيجية والتشغيلية

 د. زياد بركات 3
اقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية لشبكة  و

 ياإلنترنت في البحث العلم

4 

 د. هيثم حمود الشبلي

 أ. محمد كلوب

 أ. حمدان عنيزات

أثر إدارة املعرفة وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات الحديثة على إدارة 

 الوقت في جامعة البلقاء التطبيقية

5 
 تأليف : د. فاروق الباز

 ترجمة : د. انسام صوالحة
 إصالح التعليم في الدول العربية

6 
Dr. Mohammed Al-Ibrahim 

Dr. Bader Nader Ali 
Are Our Educational Technology Systems Secure ? 
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 م(2011( )7العدد )  –م ( 2010)  (6دد )ع( ال4) دسادسًا: جمل 
 املوضوع الباحث م

 العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي د. يحيى بروقيات عبدالكريم 1

2 

 د. عبداملحسن القحطاني

 ي د. فهد عبدهللا الخز 

 د. مطلق مهيل العنزي 

 نموذج مقترح لتضمين التفكير ومهاراته في البرامج الدراسية الجامعية

3 
 د. أحمد حسن العياصرة

 هناء أحمد علي العتوم

نظرة أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية من جامعة جرش 

 باإلدارة لتحديات الثقافة الغربية ودور الجامعة في مواجهتها

اقعي في الجزائر منير مباركيةأ. 4  عالقة مخابر البحث بالدراسات العليا وتجسيدها الو

 شيرين حسن مبروك 5
دور الوقف اإلسالمي في استثمار التعليم العالي في ضوء الخبرات العاملية 

 واإلقليمية )رؤية مستقبلية (

6 Abdusalam M.Gh.Al-Ghrafy 
Form Process Teaching To Process Testing: A Process Module 

for Assessing EFL Writing at College Level 

 
 
 

 ( م2017 يونيو –) يناير (  8 ( العدد)5لد)جم :سابعاً 
 املوضوع الباحث م

1 
 د. علي محمد علي شمالن

لعضو هيئة التدريس بكليات التربية جامعة صنعاء في  األكاديميتقويم األداء 

 ضوء معايير الجودة

2 
 . سارة عبدالرحيم سيف الحماديد

وعي طلبة الجامعة باستراتيجيات ما وراء املعرفة املتعلقة بالقراءة وعالقته 

 ببعض املتغيرات

 أ.د أحمد عبدالرحمن شمسان 3

 أ. حنين محمد يحيى السريحي

صنعاء  –مستوى إتقان طلبة املستوى الرابع قسم الكيمياء بكلية التربية 

 للبرنامج املطور للمهارات املختبرية 
ً
 الالزمة لتدريس الكيمياء وفقا

4 
 د. سعاد سالم السبع

تصور مقترح لتنمية مهارات اللغة العربية الالزمة لاللتحاق بالدراسة 

 الجامعية

5 Dr. Abdurrahman G. Al-mekhlafi 

Dr. Abdelmoneimh A. Hassan 

Dr. Hassan H. Tairab 

Exploring Teacher Education Reforms in the Context of the Seven 

Principles of Good Practices in Undergraduate Education. 
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 ( م2017 ديسمرب –) يوليو   (9دد)عال( 5ثامنًا : اجمللد )
 املوضوع الباحث م

 إعداد فريق البحث في املركز 1
تطلبات تحديد االحتياجات التدريبية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء م

 األكاديميالجودة واالعتماد 

 د. فهد بن علي خثيم العميري  2
دور أعضاء هيئة التدريس في توفير بينات تعليمية تعزز مهارات التفكير العليا لدى 

 طلبة الدراسات االجتماعية التربوية في جامعة أم القرى 

 د. أحمد محمد مجاهد القدس ي 3
اقع أداء رؤساء االقسام  بكلية التربية جامعة صنعاء في ضوء مفهوم  ةاألكاديميو

) 
ً
 الجودة الشاملة ) كلية التربية صنعاء نموذجا

 د. زيد أحمد ناصر الهدور  4
في تنمية التفكير االبتكاري  SCMPERفاعلية وحدة تعليمة قائمة على برنامج سكامبر 

 ليمنية والدافعية لإلنجاز في الرياضيات لدى طلبة كليات املجتمع بالجمهورية ا

 
 
 

  م(2018 يونيو –)يناير ( 10( العدد )6اجمللد ) تاسعًا:
 املوضوع الباحث م

 د. نايف علـي صالـح األبـرط 1
أهمية ومعوقات توظيف تقنيات التعليم في التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 جامعة البيضاء -التدريس في كلية التربية والعلوم برداع 

2 
 أنعم أ.م. د.  مهيوب على

 أ.م. د.  أحمد عبد الرحمن شمسان

تقويم مستوى تحقق معايير الجودة في برنامج إعداد معلم العلوم للمرحلة الثانوية 

 في كلية التربية بجامعة صنعاء

3 
د. أحمد عبد الرحمن أحمد شمسان                               

 د. أمة الكريم طه أبو زيد

مناهج وطرق تدريس العلوم من وجهة نظر طلبة كلية تقويم برنامج املاجستير في 

 التربية جامعة صنعاء

 مدى قيام جامعة صنعاء بالدور املناط بها في بناء مجتمع املعرفة. د. أحمد محمد مجاهد القدس ي 4

5 
 د. أحالم عبدالباقي القباطي

 د. دارس أبو نشطان

ة األكاديميفي بيئة العمل وموقع ضبط العمل  أثر السلوك التنظيمي العلمي:املقال 

 على التنمية الشاملة
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 م(2018ديسمرب –)يوليو  (11( العدد )6: اجمللد )عاشراً 
 املوضوع الباحث م

 رئيس املؤتمر 1
املنعقد في جامعة  وضمان الجودة األكاديميتوصيات املؤتمر العلمي األول للتطوير 

 م2018نوفمبر  29 – 28صنعاء خالل الفترة 

2 
  أحمد غالب الهبوب  . أ.د

 أ. نجالء عبد الدائم الفخري 

ضوء متطلبات مجتمع  اليمنية فيلتجويد البحث العلمي في الجامعات  تصور مقترح

 املعرفة

 معوقات إدارة املعرفة بجامعة حجة وسبل التغلب عليها د. محمد عبد هللا حسن ُحميد 3

4 
  د. محمد علي إبراهيم الخوالني 

 حليم حيدرد. محمد عبد ال 

مدى استخدام تقنية املعلومات في العملية التعليمية والبحثية وسبل تطويرها بكلية 

 التربية الرياضية بجامعة صنعاء

 د. نيللي السيد عاشور  5
رؤية مستقبلية لتعزيز امليزة التنافسية للجامعات العربية في ضوء مؤشرات التصنيفات 

 العاملية

6 Dr. Mohammed Ali Al-awlaqi 
Employees’ perception of quality assurance programs in Yemeni private 

universities 

 د/ عبد الغني مجاهد صالح مطهر 7
العالقة بين متطلبات الجودة ومخرجات معلم التربية الرياضية " دراسة ميدانية على 

 أمانة العاصمة"

 د . خالد حسن على الحريري  8
ية في تسويق البرامج والخدمات الجامعية عبر شبكة االنترنت في دور الجامعات اليمن

 ضوء متطلبات مجتمع املعرفة

9 
 أ.م. د. علي حسين العمار

 أ. عبده حسين أحمد

اتجاهات طالب قسم الصحافة بكلية االعالم = جامعة صنعاء نحو التدريب العملي في 

 ضوء متطلبات سوق العمل "دراسة مسحية"

10 
Dr. Khaled Mohsen Zuheer 

Dr.Abdulgani Ahmed Alhawer 

Developing the Role of Yemeni Universities in Building Knowledge 

Society in the light of International and Regional Experiences 

 م والتكنولوجياأثر تكنولوجيا إدارة املعرفة في جودة التعليم العالي بجامعة العلو  أ.جمال محمد العميس ي 11

 د. سامية علي محمد األهدل 12
اقع ممارسة مركز البحوث والتطوير التربوي لطرائق توليد املعرفة في ضوء نموذج  و

SECI 

 متطلبات تطبيق نتائج البحث التربوي وجودته في الجمهورية اليمنية أ.عدنان طه علي محمد الجابري  13



 18 

 في التعليم العالي مدخل للتحول إلى مجتمع املعرفة االستثمار  فؤاد أحمد علي بشر الصامت 14

15 
 د. أيوب أحمد املهاب          

 أ. عزيز عبدهللا رزق األمير 
 تصور مقترح لتفعيل دور الجامعات اليمنية في بناء مجتمع املعرفة

16 
د. خالد صالح يحي أحمد املساجدي                     

 د. عامر سعد أحمد جبران

ل في كلية التربية بجامعة صنعاء ة لإلدارة بالتجوااألكاديميممارسة القيادات مستوى 

 ة وأعضاء هيئة التدريس" األكاديمي"من وجهة نظر القيادات 

17 

 سماح محد صالح الحياس ي أ. 

عبد السالم أحمد حسين قاسم .د 

 العروس ي

في ضوء  – جامعة صنعاء -بكلية التربية   مستوى جودة برامج الدراسات العليا

 االقتصاد املعرفي

18 
 

 أ. د. عبد اللطيف مصلح محمد عايض
 أنموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي اليمني

 حمود محسن قاسم املليكي.د  19
وضمان الجودة  لكلية التربية جامعة ذمار من  األكاديميمستوى تطبيق معايير االعتماد 

 اعضاء التدريس فيهاوجهة نظر 

 العبدليعبده د.حمود علي  20
اقع توظيف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحديدة لتطبيقات تكنولوجيا  و

 املعلومات واالتصاالت في أدائهم التدريس ي والبحثي

21 

  نبيله حسن عبده الصرابي.د 

عبد السالم أحمد حسين قاسم .د 

 العروس ي

 -ثية بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة تطوير املراكز العلمية والبح

 تصور مقترح

 الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية مدخل للتحول إلى مجتمع املعرفة  وحدة محمد علي املؤيد 22

 اقتصاد املعرفة مدخل استراتيجي لتنمية رأس املال املعرفي في الجامعات اليمنية ياسين محسن العماري  23

 Six Sigmaأنموذج مقترح لتحسين الجودة في كلية التربية جامعة إب باستخدام منهج  أ. عبد الرقيب أحمد محمد شميس 24

 علي حسن محمد الدوكري  25
وضمان جودة التعليم العالي في الجامعات  األكاديميمدى تطبيق معايير االعتماد 

 األهلية بالجمهورية اليمنية

 تطوير تدريس الفقه اإلسالمي في الجامعات اليمنية القادر شجاع الدين أ.د عبد املؤمن عبد 26
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  م(2019يونيو –يناير )( 12)العدد ( 7) احلادي عشر: اجمللد
 املوضوع الباحث م

1 
        القدس ي مجاهد أ.م. د. أحمد محمد

 القــانـص دد حميأ. م. د. غالـب حمـي 

 نية ودورها في بناء مجتمع املعرفة املعوقات التي تحول بين الجامعات اليم

 )دراسة ميدانية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء(  

 الحدابي داود أ.م. د. عبد السالم سليمان 2
جامعة  - ثقافة الجودة لدى الطلبة املعلمين في برنامج معلم املجال ومعلميهم بكلية التربية

 إب )دراسة استطالعية(

3 
   عبدهللا قائد القدميأ. د. 

 أ.د. نعمان أحمد علي فيروز  
  ةدور التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة في الجمهورية اليمني

4 

 د.خليل محمد الخطيب  

 د.علي يحيى شرف الدين  

 د.علي عبدهللا العواض ي 

 جتماعيةتطوير أداء املراكز العلمية بجامعة صنعاء في ضوء أهدافها ومسئولياتها اال 

 

5 

                        شعبان صالح د. صالح احمد 

 النور     صالح د. عبدالغني مطهر 

 العزاني محمد د. منير صالح 

اقع حوكمة الجامعات االهلية اليمنية من وجهة نظر املجتمع   األكاديميو

6 
Dr.Abdulhameed .Ashuja’a  

Dr. Ibrahim Tajaddin 

Quality of English Requirement Courses at Yemeni Universities in light of 

International Experiences and the Perspectives of Teachers and Students  
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 الفصل الثاني
 

 ملخصات حبوث اجمللة واملقاالت العلمية 
 

 مت ترتيب امللخصات حسب جمدلات وأ عداد اجملةل
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 الفصل الثاني
 

 لخصات حبوث اجمللة واملقاالت العلمية حسب االعداد م
 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

 تدريبة( –تأهيله  –األستاذ اجلامعي العربي )اعداده 
 أ.د بدر سعيد علي االغبري 

 :ملخص الدراسة

والصفات  ي،الجامعهدفت الدراسة الى: التعرف على أهمية عضو هيئة التدريس في التعليم     

 الجامعي،واملعايير املطلوبة الختيار عضو هيئة التدريس  الجامعي،املطلوب توفرها في األستاذ 

اقع األستاذ الجامعي  وتدريبة، والجهود العاملية والعربية في اعداد األستاذ الجامعي  وتأهيله،وو

 التربوي.حاجة األستاذ الجامعي للتأهيل  ومدى

 الوصفي التحليلي. استخدمت الدراسة: املنهج

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: وجود أهمية لعضو هيئة التدريس في التعليم     

اقع أعداده وتأهليه وشروط تعينه واختياره، والى ضرورة أعداده  الجامعي، وتحليل أوضاعه وو

اعداد األستاذ الجامعي ووضحت الجهود العاملية والعربية في  وتربويا، وأكاديمياوتأهليه علميا 

وتدريبة، وما اخذت بعض الجامعات العربية في القيام بالدورات التدريبة، ومدى حاجة 

 التربوي.األستاذ الجامعي للتأهيل 

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: ضرورة القيام بدراسة ميدانية ألعضاء هيئة     

الستفادة من تجارب الجامعات املتقدمة، وإدخال التدريس في الجامعات العربية واليمنية، وا

املقررات التربوية بوصفها جزء من متطلبات التأهيل، وانشاء مراكز علمية لألعداد والتأهيل 

 التربوي، وإدخال نص قانوي على ان االعداد والتأهيل التربوي شرط اساس ي للتعين.
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد  

 التعاون العربي يف جمال التأطري واالشراف املشرتك على الرسائل العلمية تفعيل
 زايري بلقاسم .د

 ملخص الدراسة:

توضيح أهمية االشراف املشترك على الرسائل العلمية ما بين الجامات  الى:هدفت الدراسة 

ط الضرورية تودي الى تعزيز االشراف املشترك، والشرو  املقترحة التيووضع االليات  العربية،

اقيل التي تحول دون  لتعزيزها، وتفعيل مراكز األبحاث املشتركة في  تعزيزها،والصعوبات والعر

واهمية  العلمية،وتوحيد املقاييس املشتركة في مجال الرسائل  العلمية،مجال الرسائل 

جارب العاملية واالستفادة من الت والجامعي،اللوائح والقوانين املحلية في دعم التعاون العلمي 

 املشتركة.والعربية الرائدة في مجال في مجال الرسائل العلمية 

 املنهج الوصفي التحليلي  الدراسة:استخدمت 

ما بين الجامعات العربية يمكن ان يتعزز على األقل  يةتوصلت الدراسة الى : ان التعاون الدراس

واالشراف  –في الندوات والورشات  واملشاركة –مجاالت  ) تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس 

تبادل  –املشترك بين الباحثين  الدراسيةتشجيع التعاون  –العلمي املشترك على الرسائل 

اعداد البحوث العلمية  –تبادل الخبراء في مجال التعليم العالي والدراسة العلمي  –املطبوعات 

 –ت العلمية للباحثين العرب تشجيع نشر األبحاث واملقاال  –املشتركة مع الجامعات األخرى 

تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية مشتركة بالتنسيق مع  –تبادل رسائل املاجستير والدكتورة 

 تبادل الخطط واملناهج الدراسية بهدف تطويرها ( –الجهات املعنية املشتركة 
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

قة بني سياسات توفري املعلمني وتوزيعهم وبني غيابهم وبعض جودة التعليم يف اليمن: العال
 املمارسات املدرسية.

 حسن علي عبدامللك.د 

 ملخص الدراسة:

اقع سياسات تحديد االحتياجات من املعلمين وسياسات  هدفت الدراسة الى: التعرف و

اقع ممارستهم املدرسية والصفية، والتطرق  الى بعض تلك توزيعهم، وطبيعة توفر املعلمين وو

 املمارسات التي تسهم في ضعف املردود التعليمي والتي تحد من مستويات التحصيل العلمي.

استخدمت الدراسة: املنهج الكمي والكيفي معا، وتمثل مجتمع الدراسة بمدارس محافظة تعز 

 مدرسة موزعة ما بين الريف والحضر.  16وابين وحجة، وكانت عينة الدراسة 

ان هناك فائضا في املعلمين حدث بسبب ضعف  منها:الى العديد من النتائج  وتوصلت الدراسة

عوامل سياسية واجتماعية وتعلمية، لكنه فائضا ظاهريا ال يلبي حاجة املدارس من املعلمين، 

ويخفي وراءه عجز واحتياج مستمرين للمعلمين، وان هناك ازدحام في الفصول، وان نسبة 

اقع  اعلى من البيانات الرسمية، وان املعلمون الذين يتواجدون التالميذ للمعلم في الو

 ويتحملون اعباء تدرسيه قد يطلبون من اخرين اقل تأهيال التدريس بدال عنهم.

تحديد الفائض وتحويله الى الهيئة العامة  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

تستهدف الصفوف  تدريب خاصةرامج للتامين، وتفعيل استمرار دعم البرامج التربوية، وبناء ب

 ، وتفعيل دور التوجيه التربوي على مستوى املديريات.1-6
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

االنتاج العلمي والدراسة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العراقية قبل االحتالل 
 وبعده )دراسة مقارنة(

 ا.د سوسن شاكر مجيد، 

 الدراسة: ملخص

اقية للفترة   2000/1999هدفت الدراسة الى: املقارنة بين مستوى كفاءة اداء الجامعات العر

ألعضاء هيئة التدريس في  يبين مستوى االنتاج العلمي والدراس  ة، واملقارن2006/2005 حتى

اقية وبين التدريس في الجامعات االردنية واالجنبية.  الجامعات العر

املنهج الوصفي، وتمثل مجتمع الدراسة بأعضاء هيئة التدريس استخدمت الدراسة: 

اقيين من املستمرين بالجامعات  اقية.العر اقتصرت عينة الدارسة على عينة العر ، و

اقيين من املستمرين بالجامعات  عشوائية من اعضاء الدراسة بأعضاء هيئة التدريس العر

اقية والبالغ عددهم )  عضو هيئة تدريس. (226العر

لت الدراسة الى العديد من النتائج منها: ان قدرات وطاقات اعضاء هيئة التدريس تأثرت وتوص

وان معظم الطاقات  العراق،بشكل كبير قبل االحتالل وبعده بسبب الظروف التي عانى منها 

اقية سواء كانت خارج او داخل العراق انخفض انتاجها العلمي الى حد كبير.  والخبرات العر

اقية لتوضيح  منها:العديد من التوصيات  وقدمت الدراسة تقديم الدراسة الى الحكومة العر

معاناة الشريحة املثقفة من ظلم واضطهاد وتعسف، وتقديم نتائج الدراسة الى املنظمة 

التابعة لألمم املتحدة التخاذ التدابير الالزمة للحد من الظروف التي يعاني اعضاء هيئة 

نتائج الدراسة على منظمات حقوق االنسان لعقد ندوات  التدريس بالعراق وخارجه، عرض

 ومؤتمرات للدفاع عن حقوق التدريس.
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

 منوذج مقرتح لتطبيق ادارة اجلودة يف جامعة ابو بكر بلقايد
 لمقدم مصطفىا. د ب                                       ا يحي برويقات عبدالكريم

 ملخص الدراسة:

الى عرض بعض النماذج الرائدة لتطبيق ادارة الجودة الشاملة في  الدراسة:هدفت 

اقتراح نموذج لتطبيق ادارة الجودة الشاملة في جامعة ابو بكر بلقايد، والعقبات  الجامعات، و

 التي تحول دون تطبيقها واملزايا املتوقعة من تطبيقها.

 ملنهج الوصفي التحليلي استخدمت الدراسة: ا

يطبق في  أصبحنظام إدارة الجودة الشاملة  منها: انوتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج 

وهو نظام للتغيير الشامل في هذه املؤسسات يمس جميع  العالي،الكثير من مؤسسات التعليم 

لب سلوكيات وقيما ويتط العالي،ويهدف الى احداث تغيير عميق في مؤسسات التعليم  افرادها،

وقد مت الدراسة نموذج مقترح للتطبيق التدريج إلدارة  باملؤسسة،ومعتقدات جديدة لكل فرد 

قد يودي تطبيقها الفعلي الى  مراحل،الجودة الشاملة داخل جامعة ابو بكر بلقايد يضم خمس 

 مكاسب معتبرة للجامعة تضاف الى سجلها الذهبي الحافل باملنجزات والعطاء 

ت الدراسة العديد من التوصيات منها: بضرورية التفات مؤسساتنا التعلمية لهذا وقدم

 والتحديث.النظام الحديث لإلدارة وتبنية بوصفه مدخال للتطوير 

 

  
 

 



 26 

 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

  فلسفة وسياسة تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم العالي وطرق حتقيقها  

 ق عبد الروف محمد عامر طار .د 

 ملخص الدراسة:

استعرضت الدراسة بعض مفاهيم الجودة الشاملة في التعليم العالي، وخرجت من خاللها 

بتعريف اجرائي للجودة في التعليم العالي، وكيفية تحقيق الجودة في التعليم العالي من خالل 

تعليمي )مدخالت ومخرجات(، تحسين نوعية املنتج، وشمول الجودة لجميع مكونات النظام ال

كل فرد عن جودة عمله، ثم تحدثت عن فلسفة الجودة الشاملة في التعليم العالي،  ةومسؤولي

وعن مبادى وخصائص ومؤشرات وقيم الجودة الشاملة، واساسيات ومعايير وسياسية 

 ومداخل الجودة الشاملة في التعليم، ومبررات تطبيقها 

 طرق لتحقيق الجودة بشكل عام.  أربعة تطبيق الجودة، وقدمت ، والعوامل املؤثرة على عملي

واختتمت الدراسة بانه لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي يجب استخدام قائمة 

 متضمنة:

 -املشاركة في اتخاذ القرار -التقييم الذاتي –التركيز على املجتمع  –والتأهيل  )التدريب

املكافآت  –حلقات الجودة وروح الفريق  –ديمقراطية القيادة ال -التخطيط والتوجيه 

افز  قياس  –التعاون مع القيادة  –التجديد للتحسين املستمر  –االتصاالت الجيدة  –والحو

اقبة وتوكيد  –املنافسة مع الجامعة األخرى  –الجودة بصفة مستمرة    الجودة(مر
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1) مجلد

 يم والتقويم يف التعليم اجلامعيالتقي
  افعلى جمال احمد الك  .د

 ملخص الدراسة:

اعطت الدراسة بعض التعريفات عن مفهوم التقييم والتقويم، وعن التقويم التربوي وعالقته 

 والذي ادخل حديثا كمفهوم في التربية. الطلبة،بعملية تعلم 

تطوير التربوي يهدف لتحسين تعليم الطلبة واشارت الدراسة الى ان التقويم التربوي وسيلة لل 

، فالتقويم من خالل االسلوب التقليدي هو استخدام ةوبالتالي تحقيق االهداف املرجو 

االختبارات الكتابية وهو سائد في مستوى تحصيل الطلبة اال انه ما زال قاصر على تقويم 

لية ومتوازنة لعملية الطلبة الحقيقي، فالنظرة الجديدة لتعلم الطالب تتطلب نظرة شمو 

 . تقويمهم

وتحدثت الدراسة عن التقويم وعالقته بالنوعية في التعليم العالي، من ناحية الهدف من 

ة، وخطوات األكاديميالعملية التعليمية، والنظرة الكلية ملوضوع تعلم الطلبة في املؤسسة 

لتربية للواليات عملية لتقويم مخرجات التعلم، وتحدثت الدراسة أيضا عن تقرير لجنة ا

 .املتحدة االمريكية والذي بنيا نتائج االبحاث املتنوعة بأبعادها الثالثة للنوعية في التعليم

 وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: االهتمام بعمل برامج لتقويم مخرجات التعليم

اقع ة في اليمن مع األكاديميعلى مستوى املساق والبرامج والجامعة في املؤسسات  مراعاة الو

اليمني، وتطوير كفاءات اعضاء هيئة التدريس في مجال التقويم التربوي، ونشر ثقافة التقويم 

والنوعية بين اعضاء هيئة التدريس، والشروع في انشاء مركز وطني للتقويم في اليمن يشارك 

 .فيه متخصصون من الجامعات اليمنية والخبرات ذات الكفاءات
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 م(2007ديسمبر  –( )يونيو 1)العدد ( 1)مجلد 

 واجيابياتها ومعوقاتهامبادى ومناذج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العالي 
 محمد عامر  عبد الرؤفربيع 

 ملخص الدراسة:

ستعرضت الدراسة العديد من املفاهيم لرواد الجودة الشاملة ثم قدمت تعريفها للجودة ا

ملة كفلسفة وكيف تقوم بتحسين الجودة داخل املؤسسات الشاملة، وإدارة الجودة الشا

التعليمية، وابعاد فلسفتها االجتماعي والتقني والبعد االداري، واهداف ادارة الجودة الشاملة 

 في باملؤسسات التعليمية، واألفكار االساسية إلدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي.

الشاملة في التعليم العالي، وأشارت الدراسة ان ( اسس إلدارة الجودة 8وقدمت الدراسة )

التفتيش -كفاءة التنظيم  -هناك مواصفات إلدارة الجودة الشاملة منها )السياسية الواضحة 

( 5نظام التدريب( وغيرها من املواصفات، وسردت ) –وجود نظام للمراجعة الدورية  -املنتظم 

 في التعليم. ةعناصر إلدارة الجودة الشامل

التنفيذ كمكونات إلدارة  ةومسؤولي ةرقت الى الهدف ومحاور االهتمام واالستراتيجيوتط 

وان هناك ادوات إلدارة الجودة الشاملة تتمثل باستنباط االفكار وعالقة  الشاملة،الجودة 

السبب بالنتيجة والخريطة االنسيابية وقائمة الفحص واملدرجات التكرارية وخريطة "بارتيم" 

 من نماذج إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي وابرزت العديدي االنتشاري، والرسم البيان

 االداري ونموذج "كوفمان".  منها النموذج

ثم تحدثت عن متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم، وفوائد ايجابيات إدارة  

طبيق إدارة الجودة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، واختتمت الدراسة بمعوقات ت

 الشاملة في التعليم الجامعي.
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 (م2008يونيو  –يناير )( )2 د( العد2)املجلد   

منوذج جتربة جامعة البلقاء التطبيقية االردنية يف استخدام التقويم الذاتي املبين على معايري 
 اجلودة للتعليم اجلامعي، جامعة البلقاء االردن

 محمد عواد الزيادات.د 

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى: ابراز اهم الخطوات واملؤشرات التي ينبغي ان تتضمنها عملية التقويم 

الذاتي للجامعات على ضوء معايير الجودة للتعليم الجامعي، ومعرفة االسباب املتبعة من قبل 

 جامعة البلقاء في عملية التقييم الذاتي.

 ليلي استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التح

اقية  وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: اتفقت تجارب الجامعات الفلسطينية والعر

واملصرية وتجربة جامعة البلقاء التطبيقية على وضع الخطوط التفصيلية في عملية التقييم 

املدة  العمل، وتحديدوتشكيل فرق  الذاتي،الذاتي بداء من وضع الدليل لعملية التقييم 

وان جميع الجامعات املختارة اختلفت تقاريرها عند عمليات  الذاتي،لعملية التقييم الزمنية 

وان معظم التقارير لم تؤشر على وجه الدقة الى جوانب  الذاتي،املقارنة في عملية التقييم 

 األداء.الضعف والقوة في 

 قييم الذاتيللتضرورة وضع ادلة ارشادية موحدة  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

فرق عمل مؤهله قادره على  التقييم، تشكيلللجامعات العربية يتم اال استرشاد بها في عملية 

معايير  الجامعة، وضعالقيام بمهام عملية التقييم الذاتي وان تكون مستقله تماما عن 

بر فتره مرجعيه ملؤشرات األداء الجيد لكي تقوم الجامعات بمقارنه أدائها معا تلك املعايير وع

االستفادة من نتائج تقارير التقييم الذاتي في  سنوات، ينبغيزمنيه محدده ال يتجاوز مدتها األربع 

 تحسين جوده أداء الجامعات واال لم تكن لعملية التقييم ايه فأيده مرجوه.
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 (م2008يونيو  –يناير () )2 د( العد2)املجلد   

 لرتبية العلمية بكلية الرتبية جامعة صنعاء.تطوير معايري الطالب املعلم يف برنامج ا
 عبدالرزاق يحي احمد االشوال.د

 ملخص الدراسة:

معايير موضوعية يتم على ضوئها تقييم أداء الطالب املعلم في  الى: اعدادهدفت الدراسة 

ن، املتعاو  التربوي، واملعلمبرنامج التربية العملية بكلية التربية جامعة صنعاء، من قبل املشرف 

وواضحة يمكن مالحظتها في  محكات دقيقةصياغة املعايير في صورة  واملتعلم، املدرسة،ومدير 

اقف التعليم والتعلم  التخلص من الذاتية في تقويم الطاب  املختلفة،ممارسات الطالب في مو

 املتعلم امللتحق ببرنامج التربية العملية.

 استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي 

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: صالحية استخدام املعيار في تقويم الطالب املعلم من وقد 

قبل املشرف التربوي، وصالحية استخدام املعيار في تقويم الطلبة املعلمين من قبل مديري 

املدرسة، وصالحية استخدام املعيار في تقويم الطلبة املعلمين من قبل املتعاون، وصالحية 

 املعيار في تقويم الطلبة املعلمين من قبل املتعلمين.استخدام 

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها : تطبيق املعيار في كلية التربية بجامعة صنعاء، 

وكذلك تعميم املعيار على بقية كليات التربية حتي تتوحد الية تقييم الطلبة املعلمين في جميع 

ة العملية بين االعداد له وتنفيذ وتقويمه ووجبات وحقوق الكليات، اعداد دليل برنامج التربي

املعنين به، بناء بطاقة مالحظه يتم توزيعها على الطلبة املعلمين امللتحقين ببرنامج التربية 

العلمية، عقد اجتماعات قبل بدا تطبيق برنامج التربية العلمية مع املشرفين التربويين 

س لتعريفهم بمعايير تقويم اداء الطالب املعلم، توظيف نتائج واملعلمين املتعاونين ومدراء املدار 

 تقويم اداء الطالب املعلم في تحسين وتطوير األداء.
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 (م2008يونيو  –يناير () )2 د( العد2)املجلد   

اعداد برنامج تعليمي يف جماالت الفنون التشكيلة كمدخل لتنمية املشروعات الصغرية لدي طلبة 
 ة املنوفيةوطالبات جامع

 نشأت نصر الرفاعي البربري  .د

 ملخص الدراسة:

دفت الدراسة الى : الدراسة عن مجاالت مهمة وميسرة لتنمية املشروعات الصغيرة لدى ه

شباب الجامعات مستمدة من الفروع املختلفة للفن التشكيلي  تتناسب ومقدرتهم في العمل 

ب مهمة من شخصياتهم ، والتأكد من ان ومستوي دخلهم االقتصادي البسيط ، وتنمية جوان

استخدمت الدراسة : املنهج الوصفي و او حجمة .احترام العمل اليدوي لديهم مهما قل شانه 

التحليلي واملنهج التطبيقي ، وكانت عينة الدراسة تتمثل بمجموعة من طلبة وطالبات 

( 300بلغ عدد العينة  )السنوات النهائية ملرحلة البكالوريوس في كليات جامعة املنوفية ، و 

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان الفن ، و طالب وطالبة مقسم على خمس مجموعات

التشكيلي بمجاالته املختلفة يعد افضل املشروعات الصغيرة التي يقبل عليها طالب وطالبه 

الته املختلفة الجامعة نضرا لقيمتها الفنية واالقتصادية العالية، ان الفن التشكيلي قادر بمجا

على دفع عجله التنمية االقتصادية الى االمام من خالل  ما يوفره من فرص عمل في هيئة 

مشروعات صغيره ال تتطلب إمكانيات هائلة تحد من فرصه االقبال عليها وخاصه لدى الشباب 

 املبتدئ في حياته العملية )طلبة وطالبات الجامعة( . 

ات منها : ضرورة االهتمام باملشروعات  الصغيرة التي ال وقدمت الدراسة العديد من التوصي

تتطلب استثمارات مالية كبيرة وخاصه بعض مجاالت الفنون التشكيلية املختلفة، توجيه 

اهتمام الشباب من خالل الدراسات النظرية والتطبيقية في مجاالت الفنون التشكيلية الى 

قضاء على البطالة وتوفير فرص عمل املتوفرة ضرورة تعلم هذه املجاالت الفنية لإلسهام في ال

اقع الحياه ودراستها في ضوء النواحي  للشباب، ربط املجاالت املختلفة للفنون التشكيلية بو

الجمالية واالقتصادية وما يمكن ان تلعبه من أدوار في تحسين مستوى االقتصاد على املستوى 

 القومي والعربي .   
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 (م2008يونيو  –اير ين() )2 د( العد2)املجلد   

 املعايري والربامج املتطلبات، املشكالت، العالي:التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف التعليم 
 عبدهللا غالب عبدالكريم الحمادي .د

 ملخص الدراسة:

التعرف على مشكالت ومعوقات االداء املنهي وتنميته لدى اعضاء هيئة  الى:هدفت الدراسة  

سبابه والعوامل املؤثرة فيه، ودواعي ومبررات تغييره، ومفهوم ومتطلبات التنمية التدريس وأ

 املهنية ومعايير وبرامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي 

 استخدمت الدراسة: منهج التفكير االستقرائي وذلك سعيا للتحقيق من صدق الظاهرة. 

املهنية ألعضاء هيئة  ةمجموعة من املشاكل واملعوقات للتنميان هناك  الى:توصلت الدراسة 

املهنية ألعضاء هيئة التدريس في التعليم  ةوقدمت اهداف للتنمي العالي،التدريس في التعليم 

وقدمت معايير ومستويات للتعلم  التدريس،العالي، وماهي املتطلبات لرفع قدرات أعضاء هيئة 

التدريس في التعليم العالي، وقدمت تصور مقترح لبرنامج  املهنية ألعضاء هيئة ةفي التنمي

املهنية ألعضاء هيئة  ةالتنمي مقترحة لقياسومعايير  تحقيقه،ووسائل  املهنية، ةللتنمي

  التدريس.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: تطوير معايير جودة التدريس في مستوى التعليم 

ملنهي ألعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي، وتطبيق ووضع نظام خاص بالنمو ا العالي،

ووضع معايير علمية وموضعية الختيار أعضاء  العالي،في التعليم  األكاديميخدمات االعتماد 

 الجامعات،بنود الترقيات في  ىوضرورة اعتبار التنمية املهنية او التدريب كإحد التدريس،هيئة 

تعليم واستخدام تكنلوجيا واالتصاالت في  التربية،كليات  واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس في

  املهنية.مجال التنمية 
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 (م2008يونيو  –يناير ())2 دالعد (2) املجلد  

 جودة التعليم العالي واهميتها يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة يف الوطن العربي 
 نعيمة  ا. بارك                                                                          أ. د نوري منير      

 ملخص الدراسة:

تناولت الدراسة كيفية تحقيق التنمية البشرية املستدامة من خالل عملية تطوير قطاع 

التعليم العالي والعمل على تحسين جودته بما يساعد في النهاية على تحقيق التنمية 

ية املستدامة ، فاستعرضت مفهوم الجودة في التعليم العالي ، االقتصادية واالجتماع

واإلجراءات الالزمة لتوفير البيئة املالئمة لتطوير وتحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي 

في الوطن العربي ، واهمية الجودة في التعليم ، واهمية ومبررات ومعوقات تطبيق الجودة 

لوطن العربي، والفوائد املرجوة من تطبيق الجودة الشاملة في الشاملة في التعليم العالي با

التعليم العالي بالوطن العربي ، والعالقة بين جودة التعليم العالي والتنمية البشرية املستدامة 

. 

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: املحافظة على املستوى املعيش ي للمواطن ، 

ري ، وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ، وبناء الهياكل واالستثمار في راس املال البش

االقتصادية االرتكازية باعتبارها األساس لتطوير االقتصاد ، وتحقيق تنمية مكانية واجتماعية 

متوازنة لعموم البالد ، والتقييم واملتابعة املستمرة لقطاع التعليم العالي ، والرفع من مستوى 

لي ، وتطوير املناهج ، وتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس ، استخدام تقنيات التعليم العا

وتطوير وسائل التقويم والقياس ، ومتابعة اجراءات القبول وتنفيذ الخطة الدراسية وفق 

، وتشجيع أعضاء هيئة  األكاديميمتطلبات التخرج ، واالهتمام بكافة جوانب املناخ التعليمي و 

هتمام بنوعية التعليم أوال ، بتعليم  املتعلم كيف يتعلم ، واال  ةالتدريس على األبحاث التطبيقي

 ، وفهم أعضاء هيئة التدريس ما يحوي مفهوم الجودة في التعليم العالي . 
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 (م2008يونيو –نايري)( 3العدد )( 2)املجلد 

من  عدن:جامعة  –تقويم برنامج اإلعداد الرتبوي ملعلم العلوم للمرحلة الثانوية يف كلية الرتبية 
 جامعة عدن كلية الرتبية واالحياء،وجهة نظر الطلبة املتوقع خترجهم يف ختصص الكيمياء 

 الطاف رمضان إبراهيم   د.                            عبدالوهاب عوض كوريان  د.

 

 ملخص الدراسة:

ة في كلية التربية برنامج اإلعداد التربوي ملعلم العلوم للمرحلة الثانوي الى: تقويمتهدف الدراسة   

جامعة  واالحياء،جامعة عدن من وجهة نظر الطلبة املتوقع تخرجهم في تخصص الكيمياء  –

 عدن كلية التربية 

 مجتمع الدراسةويتكون  االستبانة،املنهج الوصفي املسحي مستخدما  الدراسة:واستخدمت   

وبلغت عينة  ،2007-2006( في العام 140من طلبة العلوم املستوى الرابع وبلغ عددهم )

 وطالبة.طالب  71الدراسة 

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: تعرض طلبة الطلبة لبرنامج تربوي موحد    

ألعدادهم، وتشابه الظروف العلمية التعليمية التي تتوفر لهم في البرنامج، وان الخبرات التي 

ربة ومتشابه لحاجة املعلم للكفايات اكتسبوها خالل مرحلة التطبيق املدرس ي كانت متقا

 التدريسية.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: استخدام مخرجات التعلم أساسا في تصميم    

وتطوير  للمناهج،والتقويم واملراجعة  والتقويم،املناهج وتحديد استراتيجيات التدريس 

 املالئمة،اتيجيات التدريسية مهارات أعضاء هيئة التدريس على اختيار واستخدام االستر 

وتطوير فاعلية برنامج  العلوم،مختبرات  الكلية، وتحديثوتطوير مكتبة  لهم،وتوفير التجهيزات 

 املدرس ي.التطبيق 
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 م(2008يونيو –نايري)( 3( العدد )2)املجلد 

داد خطة اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف التدريب العلمي لطلبة كلية تربية احلديدة يف اع أثر
 احلديدة.جامعة  -التدريس، كلية الرتبية 

 عبد الودود هزاع .د

 ملخص الدراسة:

التعلم التعاوني مقارنة بالتعلم  استخدام استراتيجية أثر استقصاء  الى:هدفت الدراسة 

 التدريس،على اعداد خطط  العلوم( )تخصصالتنافس ي في تدريب طلبة كلية تربية الحديدة 

ل من استراتيجية التعلم التعاوني في أداء اعداد الطلبة الخطط الدراسية ك  أثر والكشف عن 

 التعاوني.مقارنة باستراتيجية التعلم 

في تحليل  (spssاستخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على برنامج )   

 العلوم(معلم  اعدادالحديدة )وتتمثل عينة الدراسة في طلبة كلية التربية بجامعة  البيانات،

 وطالبة.( طالب 80فيما بلغت عينة الدراسة ) (،130والبالغ عددهم )

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: انخفاض درجات كل من طلبة التعليم     

وان النسبة املئوية لدرجات طلبة التعليم  الخطة،التعاوني والتنافس ي مع التقدم في اعداد 

تحسين  التنافس ي، ووجودنة بانخفاض النسب املئوية لدرجات طلبة التعليم التعاوني اقل مقار 

جوهري في اعداد طلبة التعليم التعاوني مقارنة بتحسين اقرانهم في التعليم التنافس ي في خطط 

الستخدام استراتيجية التعليم التعاوني دون غيرها من التغيرات املتصلة  أثر وجود  التدريس،

  النوع( لتحصيل،ابالطلبة )مستويات 

االهتمام بنظريات التعلم التعاوني  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات    

النشط  وتشجيع التعليم عامة،واستراتيجياته وتضمنها برامج اعداد املعلمين بكلية التربية 

األفكار والذي يتمحور على اعداد الدور اإليجابي للمتعلم، وخلق جو تعاونيا في تبادل الخبرات و 

واآلراء، واالهتمام بربط الجانب النظري العلمي خالل تدريس مقررات البرامج التعلمية في 

 التعليم الجامعي عامة وبرنامج اعداد املعلمين.
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 م(2008يونيو –نايري)( 3( العدد )2)املجلد 

 لقياس وتقويم األداء االسرتاتيجي اجلامعي املؤشرات(تصميم )نظام 
 جامعة البصرة دراسة حالة يف 

 م .د محمد حسين منهل                                               ا.د مسلم عالوي شبلي     

 ملخص الدراسة:

ودورها في املساعدة  الجامعي،تقديم تصور نظري لنظام مؤشرات األداء  الى:هدفت الدراسة 

 الجامعي.ياس األداء االستراتيجي وتوفير مدخالت لق الجامعي،على قياس األداء االستراتيجي 

 ويتمثل مجتمع الدراسة بجامعة البصرة   التحليلي،املنهج الوصفي  الدراسة:استخدمت 

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: ان نظام املؤشرات يتصف بدرجة عالية من 

تطلبات الصدق الدقة والوضوح، واالفصاح عن املضمون، واالستجابة الى الهدف مستوفيا م

تغطية مؤشرات النظام ألبعاد  املحتوى(،صدق املنشأ، صدق  الظاهري،بانوها )الصدق 

ان املؤشرات قد غطت  الجامعي،القياس املطلوب قياسه أي )ابعاد األداء االستراتيجي 

وبالتالي  والدقة،فقراته كل جوانب األداء الجامعي واستوفت متطلبات الصدق والثبات 

 البصرة.لالستعمال أي لقياس وتقويم األداء االستراتيجي لجامعة جاهزا  أصبح
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 م(2008يونيو –نايري)( 3( العدد )2) املجلد

 جامعة صنعاء للتغيري؛دراسة للواقع ومقرتحات  اليمن:برنامج تدريس علم املكتبات واملعلومات يف 
 محمد احمد السنباني .د

 ملخص الدراسة:

اقع برنامج تدريس املكتبات وعلم املكتبات وعلم املعلومات  الى:تهدف الدراسة  التعرف على و

في اليمن بغرض التعرف على مدى مالءمة تلك البرامج لتلبية االحتياجات املتطورة للمجتمع 

اليمني والسعي لتقديم بعض املقترحات لتطوير البرامج القائمة وتمكنها من مواكبة التطورات 

 وجيا املعلومات الجارية في مجال تكنل

استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة في قسم املكتبات 

 بجامعة صنعاء وجامعة عدن 

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: ان اعداد الطلبة امللتحقين بالقسم كبير وتتعدى 

فرصة لهم بالقيام بالتطبيقات طاقته، وان تدني مستوى الطلبة يرجع الى عدم اتاحة ال

العلمية والتعامل املباشر مع تقنيات املعلومات، وحدوث تعديل لبرنامج تدريس املكتبات وعلم 

املعلومات بجامعة صنعاء، وان هناك حاجة ماسة لزيادة اعدد أعضاء هيئة التدريس 

افتقار القسم الى املعامل الحديثة.  بالقسم، و

االهتمام بنوعية الطالب املقبولين مع اشتراط  منها:لتوصيات وقدمت الدراسة العديد من ا

وان يعمل القسم على اكتساب الدارسين املهارات  واالنجليزية،مستوى مقبول باللغة العربية 

والقدرات الالزمة للتعامل مع نظام وتقنيات املعلومات الحديثة، واالهتمام بأجراء الدراسات 

 املتكاملة،العمل، واالهتمام بالتقنيات الحديثة واملعامل الدورية للتعرف على حاجات سوق 

 جدد.والعمل على زيادة أعضاء هيئة التدريس وتوفير أعضاء 
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 م(2008يونيو –نايري)( 3( العدد )2)املجلد 

 -دراسة حالة  العمل:تطوير اخلطط واملساقات الدراسية لقسم التسويق وعالقتها بسوق 
 رية واملالية /جامعة العلوم التطبيقية اخلاصةكلية العلوم اإلدا

 ممدوح طابع الزيادات.د                                                 محمد عواد الزيادات .د  

 ملخص الدراسة:

دراسة طبيعة الخطط واملساقات املعتمدة في قسم التسويق في كلية  الى:هدفت الدراسة 

ومعرفة مدى  العمل، الخاصة وعالقتها بسوق العلوم التطبيقية  العلوم اإلدارية في جامعة

استقطاب سوق العمل لخريجي قسم التسويق في كلية العلوم اإلدارية في جامعة العلوم 

 التطبيقية الخاصة.

استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي، تكون مجتمع الدراسة من طالب قسم 

 ملالية جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.التسويق بكلية العلوم اإلدارية وا

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: ان الخطط والبرامج واملساقات املعتمدة في قسم 

التسويق تراعي حاجات املجتمع االنية واملستقبلية وتركز على التعلم بدال من التعليم، وان 

تصادية والتكنلوجية والسياسية والبيئية املنهج واملساقات الدراسية تواكب التغييرات االق

واالجتماعية وانه يتم استقطاب الكفاءات، وان معظم الخرجين كان لهم الحظ االوفر في 

 الحصول على فرص العمل. 

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: انشاء هيئة مشتركة للتعاون والتنسيق بين 

م العالي، وتفعيل وتحسين مخرجات التعليم، فعاليات كل من سوق العمل ومؤسسات التعلي

 والتدريب والتشغيل والتميز.
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 م(2009يونيو  –يناير )( 4( العدد )3املجلد )

 تقويم مناهج كلية اآلداب من وجهة نظر الطلبة الدارسني فيها املنهج:دور الطلبة يف تقويم 
 علي جاسم علكة الزبيدي. ا.د                                             محمد األمين احمد   .د  

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى اشراك طلبة املستوى الرابع الذين اكملوا دراستهم ضمن مقررات املنهج 

م في كليه الداب وذلك بأبداء آرائهم حول اربعه محاور في 2005/2004الجديد الذي طبق عام  

ستخدمت الدراسة : ، واطة وأساليب التقييم املعتمدة(املنهج تضم )األهداف واملحتوى واألنش

من مجموع %77( طالب وطالبات يمثلون 108املنهج الوصفي املسحي : وتكونت العينة من )

(فقره مقسمه بين محاور املنهج 25طلبة املستوى الرابع ،واستخدمت استبانة مغلقه ضمت )

 :ضعت الدراسة ثمانية اهداف هيوو . األربعة، وفق مقياس ثالثي )نعم/ال/ليس لدي راي(

كتاب علمي  املقررات، تخصيصمدى كيفية وفعالية  املنهج وتكامله، األهداف، تنظيم)

املنهج وفاعليته في تكوين توجهات علميه ومهارات  أساس ي، كفايةكمصدر أساس ي لكل مقرر 

األنشطة  لي،الحارضا الطلبة عن املنهج بوصفة  االحق، مدىسلوكيه تؤهلهم للعمل ا لوظيفي 

املتنوعة املصاحبة لتنفيذ املنهج، تقويم لتحصيل الطلبة وما تقيسه االختبارات من مستويات 

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان اتجاهات الطلبة وتقديراتهم قد اتخذت . و علميه(

ملنهج اتجاهين متعارضين في تقويم مكونات املنهج، فقد كان تقويمهم إيجابيا اتجاه تكامل ا

وترابطه وتسلسله وكفاية الخبرات واملهارات التي اكتسبوها والتي تؤهلهم لحياتهم العملية 

في حين كانت االتجاهات التقويمية للغالبية منهم سلبية  معنوية،القادمة وبنسب ذات داللة 

اتجاه األهداف ومدى وضوحها وشموليتها وتجاه النشاطات املصاحبة لتنفيذ املنهج وكذلك 

وقدمت  معرفية.اه أساليب تقويم تحصيل الطلبة وما تقيسه االختبارات من مستويات تج

وضع اهداف معرفية ووجدانية صريحة وواضحة لكل  منها:الدراسة العديد من التوصيات 

واضافة مقررات دراسية جديدة الى منهج كلية اآلداب تراعي تطور العلوم املختلفة  دراس ي،مقرر 

إقامة دورات  مقرر،كتب علمية لكل  وأصدر  الدراسية،من كثافة املقررات والتقليل  بالعالم، و

 االختبارات.تدربيه ألعضاء هيئة التدريس تتضمن أساليب القياس والتقويم وعمل 
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 حتياجاتهممؤشرات برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس جبامعة صنعاء يف ضوء ا
 د. احمد حسان غالب

 ملخص الدراسة:

اقع مؤشرات برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة  الى: الكشفهدفت الدراسة  عن و

 االحتياجات.التدريس وبيان مدى تحقيقهم لهذه 

وتكون مجتمع الدراسة من املتدربين في هذه  املسحي،املنهج الوصفي  الدراسة:استخدمت 

( من %20( متدربا واختيرت عينه عشوائية تشكل نسبه )690دهم )البرامج البالغ عد

 على املتوسطوقد اعتمدت الدراسة  متدرب،( 100بلغ صافي مجموعها ) الدراسة،مجتمع 

الحسابي واالنحراف املعياري وترتيب الفقرات معيارا لتقدير درجه التحقق من وجهه نضر 

 عينه الدراسة 

ئج منها: ان هناك تطورا ملحوظا في جميع مجاالت وقد توصلت الدراسة الى عدة نتا

( الذي يمثل مؤشرا لبرنامج 3التنمية املهنية وفقرات كل مجال فقد اقتربت من املتوسط )

( فاكثر الذي يمثل مؤشرا بدرجه 2التنمية املهنية بدرجه كبيرة ، وتمحورت حول املتوسط )

يمثل مؤشرا بدرجه ضعيفة ، ( الذي 2متوسطة بشكل عام ،وقلت عن املتوسط اقل من)

وهذا يستلزم اعاده تشكيل وتطوير برامج التنمية املهنية باستراتيجية منضمة ، 

ومتواصلة في ضوء االحتياجات التدريبية الفعلية ألعضاء هيئة التدريس املستهدفين من 

 البرامج وزياده اعتمادات هذه البرامج لتحقق اعلى درجه اال تفان.

املقترحات التالية: انشاء مركز مستقل لتطوير التعليم الجامعي داخل وقد قدمت الدراسة 

الجامعة بدل من الغرف الحالية يكون مزود بكل التجهيزات التقنية الخاصة بالتدريب ومرتكز 

على استراتيجية التنمية املهنية، وتوفير الدعم املادي للمركز، وتشجيع القيام بالدراسات 

أهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتطوير برنامج التنمية والبحوث في مجال تدريب وت

 املهنية، وزياد االهتمام بالتنمية املهنية وتطويرها.
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مدى اكتساب طلبة السنة التحضريية يف جامعة القصيم ملهارات التفكري الناقد يف مهارات التفكري 
 يب التعلم والتعلم وأسال

 خالد عبد هللا حموري .د                                               عبد هللا الصالحي .د   

 ملخص الدراسة:

التعرف على مدى اكتساب طلبة ألسنة التحضيرية في جامعة  الى:هدفت الدراسة 

مهارات التفكير  القصيم ملهارات التفكير الناقد في مساق مهارات التفكير الناقد في مساق

 والتعليم وأساليبه. 

( طالبا من طلبة 32استخدمت الدراسة: املنهج التجريبي، وتكونت عينه الدراسة من )

، وقد درس افراد عينه 1429/ 1428 السنة التحضيرية في جامعة القصيم للعام الدراس ي

اختبار الدراسة في تنمية مهارات التفكير ملده فصل دراس ي واحد، وقد طبق عليهم 

 (.2004كاليفورنيا للتفكير الناقد من اعداد الربض ي )

: ان مستوى التفكير الناقد لدى طلبة السنة نتائج منهاوقد توصلت الدراسة الى عدة 

التحضيرية من املستويات املقبولة تربويا، والى وجود إثر دال احصائيا لدراسة املقرر في 

ر البعدي للتفكير الناقد ومجاالته باستثناء مهاره تنمية مهارات التفكير الناقد على االختبا

 االستنتاج. 

بإيجاد مقرر دراس ي يتم التركيز فيه على تحفيز  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

مهارات التفكير بشكل عام لدى الطلبة، والعمل على تعزيز مقرر التفكير والتعلم بمهارات 

ب طلبة مقرر مهارات التفكير والتعلم على أساليب استخدام الحاسوب التعليمي، وتدري

 التقويم .، وإعادة النظر في عدد الساعات املقرر املعتمدة.
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 كمرجع لبناء أنظمة إدارة اجلودة يف مؤسسه التعليم اجلامعي9001املواصفة ايزو 
  ات عبد الكريميحيى بوريق. ا

 ص الدراسة:ملخ

( يمكن ان تعد مرجعا لبنا نضام 9001هدفت الدراسة الى: ابراز فكره ان املواصفة )ايزو 

( ف 9001إدارة وجوده في مؤسسه التعليم الجامعي، وابراز كيفية تطبيق املواصفة )ايزو 

 ي مؤسسه التعليم الجامعي.

كن ان تشكل مرجعا يم9001وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان املواصفة ايزو 

مهما يمكن من خالله تأسيس نضام إدارة الجودة في مؤسسات التعليم الجامعي العربية ، 

وانه يمكن تكيف متطلبات تلك املواصفة بما يتناسب مع خصوصيات عمليات 

اقترحت الدراسة  نموذجا عاما متكون من  ومؤسسات ومخرجات التعليم الجامعي ،و

في هذه املؤسسات، واضفت املرحلة الخامسة 9001جوده ايزو مراحل لتطبيق نضام إدارة 

في احد  9001والتي تعتمد على نيه مؤسسه التعليم الجامعي في الحصول على شهاده ايزو 

 الهيئات املانحة ،حيث تتيح تلك الشهادة االعتراف والثقة بنظام إدارة جودتها .

فات القائمين على املؤسسات بضرورة الت منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

، واعتبرها أساسا وخطوة على الطريق الصحيح في 9001الجامعية العربية للمواصفة ايزو 

 مسيرة التحسين املستمر واملتميز.
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 العوملة ظلرتاتيجية الصالح يف إدارة اجلودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي يف اجلزائر الواقع واس
  بوزيان راضيه.ا

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى: اشتقاق مفهوم ضمان جوده انشطه التعليم العالي بعد ان تبين من 

خالل القراءات، محدودية تعاطي مفهومات الجودة في اغلب مؤسسات التعليم العالي 

هوم إدارة الجودة الشاملة في اركان النظام العربية والجزائرية. وبناء تصور متكامل عن مف

 التعليمي من خالل توضيح او وضع منطلقات مفاهيمه وتطبيقية 

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: هناك عدد من النقاط التي تعزز من استخدام مفهوم 

في بناء ضمان الجودة في انشطه التعليم العالي بعد ان قدم نموذجا انطلق من فلسفه النظم 

اليات التطبيق، وحدد عدد من املحاور بوصفها خالصة نظرية منها: اكتساب مسالة الجودة 

دورنهما في أنشطة التعليم العالي، وتشابك عناصر نظام التعليم الى الحد الذي يصعب معه 

جدلي ومنطقي بين اركان ومجاالت ضمان جودة أنشطة التعليم  وينشا ترابطالفصل بينهما، 

 ، ويمكن مفهوم ضمان الجودة من وضع أسس للتحسين املستمرالعالي
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تقويم برنامج الدراسات العليا يف جامعة حضرموت يف ضوء معايري حتقيق اجلودة واالعتماد 
 األكادميي

 احمد محمد السقاف.د 

 ملخص الدراسة:

م برنامج املاجستير في كلية التربية بجامعة حضرموت من وجهت هدفت الدراسة الى: تقوي

اقعية تكون  نظر خريجيه بحسب متغيرات تخصصاتهم بما يوفر بيانات وشواهد موثقة وو

بمثابة تغذية راجعة تسهم في تحسين البرنامج وتطوير مخرجاته، الوقوف على مواطن 

للبرنامج الدراسية املناظرة،  ألكاديمياالقوة والضعف في البرنامج في ضوء معايير االعتماد 

استخدمت و  تقديم توصيات ومقترحات مناسبة بما يساعد في امكانية ضمان الجودة.

املنهج الوصفي املسحي، وتمثل املجتمع بجميع خرجين برنامج املاجستير املعمول  الدراسة:

كانت عينة ( خريجا، و 40)جامعة حضرموت والبالغ عددهم -املكال-به بكلية التربية 

 خريجا. (25الدراسة )

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها: ان برنامج الدراسات العليا املتمثل ببرنامج 

املاجستير املعمول به في كلية التربية حقق نجاح متوسط في مجال التنظيم واالشراف، 

نظر الخرجين، ، وان هناك ضعف في مجال خدمات املكتبات من وجهة األكاديميواملجال 

وان البرنامج بحاجه الى مزيد من التطوير، وان مسالة الوصول الى مستويات الجودة 

اقع البرنامج في جوانبه  األكاديميواالعتماد  ة األكاديميتحتاج الى مزيد من تحسين و

 واملادية.

 وقدمت الدراسة العديد من التوصيات منها: تطوير الخدمات في الكلية في مجال التأثيث

افية للبرنامجوالكادر واملراجع، وتحقيق الهيكلية االدارية  من خالل تفعيل مهام لجنة  واإلشر

الدراسات العليا، توفير التقنيات التربوية وتشجيع هيئة التدريس على استخدمها، تفعيل 

، واعادة اصدار دليل طالب األكاديمياللجان العلمية باألقسام، وانشاء لجنة االعتماد 

 ت.الدراسا

 



 45 

 م(2009ديسمبر  -يوليو ( )5)العدد  (3)املجلد 

 قوة مصادر التمكني اخلارجية والداخلية يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية والتشغيلية  أثر
 )دراسة استطالعية آلراء عينة من موظفني جامعة البصرة( 

 م.م هاني فاضل الشاوي                                               ا.م.د محمد حسين منهل  

 ملخص الدراسة:    

هدفت الدراسة الى: ايضاح مضامين ومكونات وعناصر املفهومين الوقفي والشخص ي 

ومنابع استيفاء مساقاتهما العقلية والقلبية من وجهة نظر املرؤوسين وبطريقة تحليلية 

من عدمه  ثرهاأتمثل مساهمة متواضعة في مسيرة املعرفة التي النهاية لها وكشف قوة 

 بمتغير التمكين في اتخاذ القرار االستراتيجي والتشغيلي.

استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي املسحي، وتمثل مجتمع الدراسة بمجموعة من 

( 40( استخدمت منها )50موظفين رئاسة جامعة البصرة وكليتها ومراكزها، وتم توزيع )

 استمارة كعينة للدراسة.

ان متخذو القرارات في جامعة البصر  منها:العديد من النتائج وتوصلت الدراسة الى 

 أفضليعتمدون بشكل اساس ي على الخصائص املوقفية في اتخاذ القرار التشغيلي بشكل 

 يتمتعون بخصائص املدراء وليسوا قادة على االطالق.  ألنهم

وعي ووفقا موض الجامعة بشكلاختيار قيادات  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

استخدام بعد التمكين باملؤسسات، توفير كواد بشرية تمتاز بخبرات ومهارات  واضحة،ملعايير 

 .متنوعة
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 العلميالبحث واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية لشبكة االنرتنت يف 
 د . زياد بركات

 خص الدراسة:مل

اقع استخدام شبكه االنترنت العاملية من اجل الدراسة  هدفت الدراسة الى : التعرف الى و

العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الفلسطينية )جامعة النجاح الوطنية ، 

جنين وجامعة القدس –وجامعة القدس ، وجامعة بير زيت ، والجامعة العربية األمريكية 

توحة( لهذا الغرض استخدمت الدراسة : املنهج الوصفي املسحي باالعتماد على  استبانة ، املف

وتمثل  مجتمع الدراسة  بالجامعات الفلسطينية ) جامعة النجاح الوطنية ، وجامعة القدس ، 

جنين وجامعة القدس املفتوحة( ، وتكونت –وجامعة بير زيت ، والجامعة العربية األمريكية 

(عضو هيئة تدريس )ممن يحملون درجه الدكتوراه ( في عدد من الجامعات 166عينه من )

 الفلسطينية التي شملتها الدراسة.

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها : اهميه استخدام االنترنت في الدراسة العلمي 

ضو هيئة وحجم التعامل مع االنترنت من اجل الدراسة العلمي وعدد الساعات التي يقضيها ع

التدريس في الدراسة ، ونوع املعلومات التي يحصل عليها ومستوى ثقته بها ، ودرجه تفضيليه 

افع استخدام االنترنت لدى افراد العينة ،والصعوبات التي  اقع االنترنت  ، دو للنشر على مو

 تواجههم ،واغراضهم من استخدام االنترنت وأسباب عدم استخدام االنترنت ألغراض الدراسة

العلمي  ، وخلصت الى العديد من املقترحات لتذليل الصعوبات واملشكالت التي تواجههم عند 

 استخدام االنترنت.

 واملعلوماتي،الجاد على نشر الوعي التقني  منها: العملوقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

فاع بمستوى واالرت الفلسطينية،الجامعات  املعلومات فيوانشاء مراكز تطوير وتكنلوجيا 

واعتماد  انترنت،وتوفير شبكة  املعلومات،أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام تكنلوجيا 

ومجانية استخدام  التقليدي،املنشور بالشكل  النت كمثيلهالدراسة العلمي املنشور على 

اقع   االلكترونية.املو
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 االتصاالت واملعلومات احلديثة على إدارة الوقت يف جامعة البلقاء التطبيقية عرفة وتكنلوجياإدارة امل أثر
 حمدان عنيزات.ا                  محمد كلوب .ا              هيثم حمود الشبلي.د

 ملخص الدراسة:

ديثة على دراسة املعرفة وتكنلوجيا االتصاالت واملعلومات الح أثر هدفت الدراسة: الى تحليل 

إدارة الوقت في جامعة البلقاء التطبيقية، وتحديد مدى تطبيق إدارة املعرفة، ومدى توفر 

 البنية التحتية لتكنلوجيا املعلومات واالتصاالت لتوظيفها في إدارة الوقت. 

استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي املسحي، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتطوير وتقييم 

صالحه وتم  ة( استبان198( مفرده استرجع منها )250)من على عينه مكونه استبانة وتوزيعها 

غير صالحه ألغراض الدراسة العلمي وقد استخدمت الدراسة بعض  ة( استبان52استبعاد )

الوصفية والتحليلية( لغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار )اإلحصائية األساليب 

نتائج اساسيه منها: هناك ادراك كبير ال هميه إدارة  فرضياتها. وقد توصلت الدراسة الى عدة

الوقت لدى املوظفين في جامعة البلقاء التطبيقية، وقد ظهر ذلك من خالل حرصهم على : 

تفويض االعمال الروتينية وتسجيل املهام ذات األهمية ، انجاز االعمال الواجبة أوال ، 

زيع الوقت ، وان هناك تطبيقا ال إدارة واالحتفاظ بجدول للوقت لكل أسبوعين بين كيفيه تو 

املعرفية بداللة ابعادها )القيادة املعرفية ،الثقافة املعرفية ،عمليات إدارة املعرفة ( في جامعة 

البلقاء التطبيقية ، وهذا يشير الى ان املمارسات التنظيمية في الجامعة تسير نحو تحقيق إدارة 

عالقه ذات داللة إحصائية بين استخدام تكنلوجيا املعرفة بدرجه ايجابيه عالية ، و وجود 

االتصاالت واملعلومات الحديثة بداللة ابعادها املختلفة وإدارة الوقت على مستوياتها املختلفة 

، ووجود عالقه ذات داللة إحصائية بين إدارة املعرفة بداللة ابعادها وإدارة الوقت .وقدمت 

الجامعات ان تراعي تطبيق إدارة املعرفة حق الرعاية  الدراسة العديد من التوصيات منها : على

، انشاء بيت الخبرة ودعم القرارات في كل كلية ، تحول بيئة الجامعة الى بيئة منتجة للمعرفة ، 

توجيه املوظفين الى استخدام التكنلوجيا بشكل اكبر في عالقاتهم الرسمية ، التأكد على 

 االستمرار الجيد في جامعة البلقاء .
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 إصالح التعليم يف الدول العربية
 انسام صوالحه   .ترجمة دروق الباز                                                             د . فا 

 ملخص الدراسة:

خالل خسارة العرب في  تناول الباحث في هذا املقال العلمي، ملحة تاريخية عن التعليم من

مشاركتهم في انجاز عصر الصناعة والعصر النووي وعصر الفضاء حيث عللت الدراسة ذلك 

دفع نفقاته اال الدول  عبقناعة العرب بان إنفاق املال على البحث العلمي هو رفاهية ال تستطي

 الغنية.

رنت في كوريا يفوق عدد وعن الحاجة الى التغيير واإلصالح تحدثت الدراسة ان مستخدمين األنت

مستخدمين األنترنت في الواليات املتحدة األميركية رغم الفارق الكبير بعدد السكن بين 

من سكان  %5رغم انه يشكلون  %1.1مستخدمو األنترنت من العرب  ز الدولتين، بينما ال يتجاو 

بتحمل املسؤولية  العالم، وبالتالي فان اإلصالح املنشود يبد من شعب متعلم يقوم فيه االفراد

  واملعرفة.تجاه مجتمعهم ويتمتعون بالعلم 

واستعرضت الدراسة دور التعليم والذي من شانه ان يلعب دور مهما في التطوير االقتصادي، 

الن التعليم يودي الى تطوير عقل الجيل الناش ئ ليصبح مواطن نافع، وتحدثت عن التعليم 

للتعليم باالستفادة من تجارب الدول األخرى التي  كطريق للمستقبل، وعن املساعدات الدولية

 والصين، والهند، كوريا،اعادت هيكلة القوى العاملة فيها في وقت قياس ي وهذا الدول تشمل 

تركيا ويجب اال يكون هدفنا نسخ تجربتهم وانما تعلم كيفية اإلصالح  ماليزيا، كوستاريكا،

  فعالة.بطريقة 
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 العوامل احلرجة إلدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي
 يحي برويقات عبدالكريم د.

 ملخص الدراسة:

دراسة العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم  الى:هدفت الدراسة 

املة في مؤسسات التعليم وتحديد طبيعة العوامل الحرجة إلدارة الجودة الش الجامعي،

 الجامعي.

 استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي التحليلي 

: ان العوامل الحرجة إلدارة الجودة الشاملة تحتوي نتائج منهاوقد توصلت الدراسة الى عدة 

– القيادة)ب تسعة عوامل حرجة إلدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم الجامعي تتمثل 

املعلومات والتحليل  –التركيز على الزبون  –بنية الجودة  –جي للجودة التخطيط االستراتي

  العمليات(إدارة  –والعرفان  املكافأة –مشاركة االفراد  –التدريب والتعليم  –واالتصال 

ضرورة التفات مؤسساتنا التعلمية لهذا النظام  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

 دخال للتطوير والتحديثوتبنية م لإلدارة،الحديث 
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 منوذج مقرتح لتضمني التفكري ومهارته يف الربامج الدراسية اجلامعية  
 مطلق مهيل العنزي .د               فهد عبدهللا الخزي .د            عبداملحسن القحطاني.د 

 ملخص الدراسة:

التعرف على النماذج التي طرحها الباحثون في مجال تعليم وتعلم التفكير  الى:ة هدفت الدراس

تصور يساعد على تحسين نوعية البرنامج التعليمي من حيث  الدراسية، وضعفي البرامج 

 األسلوب ال من حيث املحتوى ومقدمه لدراسات ميدانيه أوسع واشمل

 الوصفي التحليلي  الدراسة: املنهجاستخدمت 

توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان التفكير ومهاراته كانت محل بحث ودراسة من قبل وقد 

التفكير  ومهاراته، وانوفي ضوء ذلك صاغو نماذج نظريات حول التفكير  حثين،العديد من البا 

وان التفكير مكون رئيس ي للبرنامج الدراس ي  ومهاره،التفكير مقدره  وجدانية، وانعملية عقلية 

 بدايته حتى نهايته، وضرورة االهتمام بتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.من 

ان يكون تدريس التفكير من حيث املفهوم  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

واملهارات في بداية البرنامج الدراس ي في مقرر يجمعه هو ومناهج الدراسة، ضرورة عقد ورش 

لتحسين اتجاهاتهم نحو التفكير وتطوير مهارتهم فيه،  ارسينوالدعمل ألعضاء هيئة التدريس 

اعاده هيكله املؤسسة التعليمية جزئيا بحيث تقييم مخرجات العملية التعليمية متوازنا 

 وشامال للجوانب الكمية والنوعية
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جامعة جرش باألردن لتحديات الثقافة  بوية يفالرتنظرة أعضاء هيئة التدريس يف كلية العلوم 
 العربية ودور اجلامعة يف مواجهتها

 هناء العتوم د.                                                      العياصرةحسن احمد  د.

 ملخص الدراسة:

لتها الكشف عن بعض التحديات التي تواجه الثقافة العربية، ومن محاو  الى:هدفت الدراسة 

من هيئة  ءأعضااستجالء دور التعليم الجامعي في األردن في مواجهه هذه التحديات كما يراها 

 التدريس في احدى الجامعات األردنية، وهي جامعة جرش الخاصة

املنهج الوصفي املسحي، وتمثل مجتمع الدراسة بكلية العلوم التربوية  الدراسة:استخدمت 

( عضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم 16سة )وبلغت عينة الدرا جراش،بجامعة 

 التربوية بجامعة جراش 

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان هناك  خمس تحديات تواجه الثقافة العربية 

اهمها  املحافظة على منظومة القيم الدينية واالخالقية والعادات والتقاليد واالعراف والتراث 

ى اللغة العربية الفصيحة كلغة للتدريس والتخاطب واالتصال وحمايتها الشعبي، واالبقاء عل

من املفردات االجنبية الدخيلة واللهجات العامية ، وان اهم االدوار التي يمكن ان تلعبها 

الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجها الثقافة العربية هي: ترسيخ الخصوصية الثقافية 

الغزو الثقافي، وتنمية القدرة على التعامل مع االخرين، وتقبل  العربية وتحصينها من اشكال

 النقد  املوضوعي ونقد الذات

إشاعة روح التسامح والحرية والعدالة في  منها:وقدمت الدراسة العديد من التوصيات 

دورات تدربيه،  فيها، عقدجامعتنا العربية كي ينعكس ذلك على نظرة أعضاء هيئة التدريس 

إقامة ندوا العمل على تكوين الجامعات مراكز انتاج االفراد  واملنشورات،ت وإصدار الكتب و

 الذات. املوضوعي ونقدوتقبل النقد  اكتسابه،املتعلمين املسلحين بالعلم وطرق 
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عالقة أفضل يف العلوم  عالقة خمابر الدراسة بالدراسات العليا وجتسيدها الواقعي يف اجلزائر: حنو
 االجتماعية واإلنسانية 

 منير مباركية  .أ

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى: توضيح طبيعة العالقة القائمة بين الدراسات العليا ومخابر الدراسة 

العملي في املؤسسات الجامعية الجزائرية في بعديها النضري )مقاربه قانونيه( والعلمي )مقاربه 

اقعيه(،  عرض ووصف اهم املمارسات التي تجسد تلك العالقة على مستوى مخابر الدراسة و

في العلوم االجتماعية واإلنسانية بقصد تثمين املمارسات املميزة منها، وتدارك النقائص 

املسجلة، تقديم اقتراحات وتوصيات علميه من اجل تحسين العالقة القائمة بما يخدم تطوير 

استخدمت الدراسة: املنهج النوعي،  .ةليا وتحقيق اهداف الدراسالتكوين في الدراسات الع

وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: ان  مخبر بحث.20وكانت عينة الدراسة تتمثل ب 

العالقة النظرية والقانونية بين مخابر الدراسة بالدراسات العليا مرنه وغير محددة بشكل 

جسيدها تأخذ عدة صور، وتختلف من مخبر بحث الى اجرائي دقيق االمر الذي يجعل عملية ت

اخر، وان  العالقة في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية مازالت مائعة وخاضعة لتقدير 

مديري املخابر، وان معظم مخابر الدراسة تصوغ اهدافها ذات الصلة بعالقتها بالدراسات 

نحو االساتذة الباحثين املؤسسات العليا بصيغة فضفاضة، وتوجه مخابر الدراسة اهتمامها 

وقدمت الدراسة  الجامعية الحاضنة، وان هناك ضعف في البعد االعالمي لدى مخابر األبحاث.

العديد من التوصيات منها: على مخابر االبحاث ان تعمل على بناء عالقات مع اقسام وطلبة 

خبر تقديم الخبرة في مقاييس الدارسات العليا في وقت مبكر، وعلى اعضاء الهيئة الباحثة في امل

منهجية الدراسة والقياس، وضع برامج وطنية للبحث العلمي، وخلق الظروف القانونية 

واملادية بصورة تسمح باملشاركة القصوى لألستاذة املستخدمين بنشاطات الدراسة، وتطوير 

 قدرة للتواصل مع الباحثين أكثر بوابات ونظم معلومات املخابر لجعلها 
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  مستقبلية(دور الوقف يف استثمار التعليم العالي يف ضوء اخلربات العاملية واإلقليمية )روية  
 ملخص رسالة ماجستري 

 شيرين حسن مبروك

 ملخص الدراسة:

 هدفت الدراسة الى: نظام الوقف اإلسالمي وحكمه وانواعه، الدور الذي قام به الوقف في

اقع الحالي لدور الوقف في  االستثمار في التعليم العالي، اهداف التعليم الحالي في مصر، الو

االستثمار في التعليم العالي في مصر في ضوء أهدافه، اهم الخبرات العاملية واإلقليمية في 

مجال استثمار في التعليم العالي، تقديم رؤى مستقبليه لدور الوقف في االستثمار بالتعليم 

 العالي في ضوء الخبرات العاملية واإلقليمية ونتائج هذا الدراسة والبحوث السابقة.

استخدمت الدراسة: املنهج الوصفي، باالستعانة باالستبانة والسيناريو، تشمل عينة 

 العاملين في املؤسسات الوقفية(  –الدراسة )أعضاء هيئة التدريس 

تطوير سياسة تطوير التعليم العالي ضرورة  وقد توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:  ان

ملحه يتطلب تطوير وتحديث كافة عناصر منظومه التعليم العالي، ضرورة تبنى أسلوب 

جديد لتمويل مؤسسات التعليم العالي باإلمكانيات املادية من خالل قنوات جديده مثل 

افرازاته مع  نمطية أموال الوقف ،عدم مسايرة التعليم العالي املصري ملتغيرات  العصر و 

النظام التعليمي ، وانه ال يوجد تناسب بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق 

العمل ، وان التخطيط لالستقالل املادي للتعليم العالي يمكنها من تحقيق أهدافها من 

ا أموال الوقف ،على الرغم الجهود التي تبذل في مجال تطوير التعليم العالي اال ان هذ

التطوير لم يحقق الكثير من أهدافه وطموحاته بصوره مناسبة ، وعدم وجود سياسة 

 مستقرة للمناهج واملقررات بحيث تخدم هذه املناهج واملقررات رسالة التعليم العالي.
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 يف ضوء معايري اجلودة ية جامعة صنعاءلعضو هيئة التدريس بكليات الرتب األكادمييتقويم األداء 
 د. علي محمد علي شمالن

 ملخص الدراسة:

لعضو هيئة التدريس بكليات التربية  األكاديمييهدف البحث الحالي إلى التعرف على األداء 

 ،ومهارات التدريس ،جامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة من حيث: التخطيط للتدريس

والكشف عن  ،والتكاليف ،وتقويم تعلم الطلبة ،ات مع الطلبةوالعالق ،والصفات الشخصية

الفروق الفردية بين آراء أعضاء هيئة التدريس والطلبة في أداء عضو هيئة التدريس بكليات 

 ملتغير الجنس والكلية
ً
 ،واستخدام الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،التربية جامعة صنعاء تبعا

 وطالبة وبنسبة بلغت 334و ) ،هيئة تدريس ( عضو 72وتكونت عينة الدراسة من)
ً
( طالبا

وقد  ،( من أعضاء هيئة التدريس وطلبة املستوى الرابع بكليات التربية جامعة صنعاء40%)

 موزعة على سته مجاالت30أعد الباحث لهذا الغرض استبانة مكونة من )
ً
وقد  ،( مؤشرا

 ،س لم تصل إلى مستوى الجودةأظهرت النتائج أن متوسط التقديرات ألعضاء هيئة التدري

 -187 ،%69 -183 ،%70 -182حيث وقعت ضمن املستوى املتوسط وبلغت على التوالي )

وأما متوسط تقديرات الطلبة فلم تصل مستوى  ،( 71% -170،71% -193 ،68% -184 ،69%

والعالقات مع  ،والصفات الشخصية ،الجودة فقد وقعت مجاالت:)التخطيط لتدريس

 -711 ،%62 -822قويم تعلم الطلبة( ضمن املستوى املتوسط وبلغت على التوالي )وت ،الطلبة

والتكاليف( ضمن  ،( بينما وقع املجاالن: )مهارات التدريس722-60%،68% -766 ،64%

وكما أنه ال توجد فروق ذات  ،(%59 -744،%57 -766املستوى املنخفض وبلغا على التوالي )

 األكاديمي( بين آراء أعضاء هيئة التدريس في األداء  0،05)    داللة إحصائية عند مستوى     

في حين ال  ،لعضو هيئة التدريس في كليتي التربية صنعاء واملحويت تعزي ملتغير الجنس والكلية

( بين آراء الطلبة بكليتي التربية صنعاء 0،05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 لعضو هيئة التدريس تعزي ملتغير الجنس والكلية. ياألكاديمواملحويت في األداء 
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 وعي طلبة اجلامعة باسرتاتيجيات ما وراء املعرفة املتعلقة بالقراءة وعالقته ببعض املتغريات
 سارة عبد الرحيم سيف الحمادي .د 

 ملخص الدراسة:

 من أهمية وضرورة وعي
ً
الطالب الجامعي باستراتيجيات ماوراء املعرفة املتعلقة  انطالقا

 للمعلومات 
ً
 عن املعرفة ومحلال

ً
بالقراءة ما يمكنه من القيام باملهام املنوطة به باعتباره باحثا

 لها
ً
سعى البحث إلى قياس مستوى وعي طلبة الجامعة  باستراتيجيات ماوراء املعرفة  ،وناقدا

 ملتغيرات النوعاملتعلقة بالقراءة والفروق ف
ً
 ،واالختصاص العلمي ،ي مستويات هذا الوعي تبعا

حيث تم اختيار عينة من طلبة جامعة تعز يمثلون التخصصات العلمية  ،واملستوى الدراس ي 

اقع 557والتخصصات االنسانية من املستويين األول والرابع بلغت )  وطالبة بو
ً
 %25( طالبا

( . ولتحقيق هدف البحث تم بناء اختبار لقياس  2228)من مجموع طلبة كلية التربية البالغ 

وبعد التأكد من تحقيق االختبار  ،الوعي باستراتيجيات ماوراء املعرفة املتعلقة بالقراءة

بعد ذلك تمت معالجة  ،للخصائص السيكومترية الالزمة تم تطبيقه على العينة املختارة

 وتوصل البحث إلى أن مستوى وعي
ً
طلبة الجامعة باستراتيجيات ما وراء  البيانات إحصائيا

املعرفة املتعلقة بالقراءة يقع في التقدير املتوسط حيث اختلف املتوسط العام ألفراد العينة 

 لصالح متوسط العينة24.5( عن املتوسط الفرض ي لالختبار )25.9)
ً
 ،(بدرجتين تقريبا

اص العلمي للطالب وأظهرت النتائج عدم وجود أثر لكل من املستوى الدراس ي واالختص

الجامعي في مستوى الوعي باستراتيجيات ما وراء املعرفة املتعلقة بالقراءة حيث لم تظهر فروق 

 لهذين املتغيرين
ً
وباملقابل أظهرت النتائج وجود فروق دالة في مستويات  ،دالة بين الطلبة تبعا

املتعلقة بالقراءة لصالح  وعي طلبة الجامعة من الذكور واالناث باستراتيجيات ما وراء املعرفة

 الطالبات.
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للمهارات املختبرية  -صنعاء  -مستوى إتقان طلبة املستوى الرابع قسم الكيمياء بكلية التربية 

 للبرنامج املطور )مشروع ماستري(
ً
 الالزمة لتدريس الكيمياء وفقا

 ُحنين محمد يحيى السريحي .ان                                   أأ.د. أحمد عبدالرحمن شمس 

 ملخص الدراسة:

مستوى إتقان طلبة املستوى الرابع قسم الكيمياء بكلية دفت الدراسة الحالية إلى تحديد ه

)مشروع ماستري  للمهارات املختبرية املضمنة في برنامج اإلعداد املطور  -صنعاء  -التربية 

Mastery Project) نة الدراسة من ِّ
، والالزمة لتدريس الكيمياء باملرحلة الثانوية، وتكونت عي 

 وطالبة تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية التناسبية، ومن أجل جمع 30)
ً
( طالبا

 بناء األدوات اآلتية: البيانات املطلوبة تمَّ 

 املطور ة في برنامج اإلعداد أداة تحليل محتوى: الستخالص املهارات املختبرية املتضمن 

 .(Mastery Projectمشروع ماستري )

 :( مهارات.7لقياس مستوى إتقان طلبة املستوى الرابع كيمياء لعدد ) بطاقة مالحظة 

 :( مهارات.10لقياس مستوى إتقان طلبة املستوى الرابع كيمياء لعدد ) اختبار عملي 

  :)اقف طلبة املستوى الرابع كيمياء لعدد  لقياس مستوى إتقاناختبار نظري )اختبار مو

( مهارة مختبرية متعلقة بإجراءات السالمة واألمان، وكذلك اإلسعافات األولية في 20)

 مختبر الكيمياء.
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 تصور مقرتح لتنمية مهارات اللغة العربية الالزمة لاللتحاق بالدراسة اجلامعية 
 عاد سالم السبعد. سأ.

 ملخص الدراسة:

استهدف البحث تقديم تصور نظري مقترح لتنمية مهارات اللغة العربية الالزمة لاللتحاق 

بالدراسة الجامعية في الجامعات اليمنية. وتم اعتماد قائمة مهارات اللغة العربية التي أعدتها 

البحث على املنهج  عتمداملقترح، واأهدافا خاصة للتصور  ()سابقة الباحثة ضمن دراسة 

 الوصفي في بناء التصور املقترح ملالءمته لتحقيق الهدف. 

ليتكون من ستة عناصر    شكله النهائيوبعد اتباع الخطوات العلمية؛ تم إخراج التصور في      

بناء التصور، وأهدافه، ومحتواه الدراس ي، واستراتيجيات التعليم التعلم،  أسس)هي 

املقترح ليقدم أساسا للطلبة الجدد الذين  هذا التصور ووضع  (.تقويمهوأنشطته، وأساليب 

يرغبون في االلتحاق بالدراسة الجامعية في الكليات املختلفة ممن لم يتم إكمال إجراءات 

الضعفاء واملتعثرون دراسيا بسبب الضعف اللغوي  منه الطلبةقبولهم بعد، ويمكن أن يفيد 

( ساعة في شهر 50صور ليطبق خالل دورة تدريبية ال تقل عن )في الكليات املختلفة. ووضع الت

اقع ثالث ساعات يوميا ملدة أربعة أيام في األسبوع. وتنتهي الدورة باختبار شامل يركز  واحد بو

شهادة اإلجازة اللغوية لدخول  فأكثر  %65على األداء اللغوي، وُيمنح من يجتاز االختبار بنسبة 

 بالقبول في الدراسة الجامعية.اختبارات املفاضلة الخاصة 

( نصوص 7)منها ( نصا لغويا؛ 16وقد تكون املحتوى األساس ي للتصور املقترح من )   

( قاعدة لغوية 25املساند من ) كما تكون املحتوى ( نصوص للقراءة الصامتة، 9لالستماع، و )

يات التعليم موزعة على اإلمالء والنحو والصرف والكتابة الوظيفية. وتم بناء استراتيج

ضوء مداخل تعليم اللغة األربعة:) التكاملي،  تقويمه فيوالتعلم، وأنشطته، وأساليب 

بعدد من التوصيات واملقترحات  وخرج البحث والوظيفي، واملهاري، واالتصالي التواصلي(.

تنفيذية وكتب تعليمية في ضوء التصور املقترح، وكذلك تدريب  برامج وأدلةأهمها، بناء 

 ذة على تنفيذ التدريس وفق املداخل األربعة املشار إليها. األسات
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Exploring Teacher Education Reforms in the Context of the Seven 

Principles of Good Practices in Undergraduate Education 
Dr. Abdurrahman G. Al mekhlafi  -                      Dr. Abdelmoneimh A. Hassan، and 

Dr. Hassan H. Tairab 

Abstract: 

Pre-service teacher education is in the midst of a long-

awaited and much- needed renewal، spurred by reform at 

the international and national levels. One of the most 

obvious reforms in pre-service education in recent years is 

the increased use of technology to support teaching and 

learning. After gaining international recognition using 

NCATE standards، the College of Education at United 

Arab Emirates University has introduced e-learning 

packages as part of the commonly known “Laptop” 

program and learned some valuable lessons from the 

Integration between the application of the “Seven 

Principles of Good Practice in Undergraduate Education 

and Technology”. The transformation into a leading laptop 

College was neither smooth nor easy، but it is a successful 

case about principles- centered technological change and 

improved student learning outcomes. This paper describes 

the College of Education experience with principles-

centered technological changes with specific reference to 

how learning experiences are offered using the laptop 

project within the framework of the seven principles of 

good practice in undergraduate education 
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 يف لإلجناز والدافعية رياالبتكا التفكري سكامرب تنمية برنامج على قائمة تعليمية وحدة فاعلية 
 .اليمنية باجلمهورية اجملتمع طلبة كليات لدى الرياضيات

  الهدور  أحمد ناصر أحمد زيد .د 

 ملخص الدراسة:

 تنمية سكامبر في برنامج على قائمة تعليمية وحدة فاعلية إلى قياس الدراسة هذه هدفت

 بالجمهورية املجتمع كليات طلبة لدى الرياضيات في لإلنجاز والدافعية االبتكاري  التفكير

 الوحدة في الدراسة املتمثلة وأدوات مواد بإعداد الباحث قام الهدف هذا ولتحقيق اليمنية،

 حين في في الرياضيات، لإلنجاز الدافعية ومقياس االبتكاري  التفكير اختبار وكذلك التعليمية

 هندسة تخصص مجتمع الدرب ذمار كلية طلبة من  طالب ( 85الدراسة من ) مجموعة تكونت

 واألخرى  ( ،85تجريبية بلغت) إلى مجموعتين احداهما تقسيمها حيث والطرقات، املساحات

 التجريبي شبة على التصميم القائم التجريبي املنهج الباحث استخدم كما (،30ضابطة بلغت )

 ،)والضابطة تجريبيةال(املجموعتين  خالل م وذلك والبعدية القبلية التجريبية املعالجات ذو

 طلبة لدى الرياضيات في االبتكاري  التفكير تنمية في التعليمية حدة الو فاعلية النتائج وأظهرت

 في املسلوبة التعليمية الفعالية الوحدة تحقق حين ل م في اليمنية، بالجمهورية املجتمع كليات

 ضوء وفي اليمنية، الجمهوريةكليات املجتمع ب طلبة لدى الرياضيات في لإلنجاز الدافعية تنمية

 تعليم استخدام برنامج سكامبر في أبرزها مجموعة من التوصيات تم تقديم الدراسة نتائج

  .الرياضيات وتعلم

 

 .املجتمع كليات -لإلنجاز  الدافعية - االبتكاري  التفكير -سكامبر  :الدالة الكلمات
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 ضوء يف صنعاء جامعة الرتبية بكليات ةاألكادميي األقسام رؤساء أداء واقع

 )أمنوذجًا صنعاء الرتبية كلية (الشاملة اجلودة مفهوم
 القدس ي مجاهد محمد أحمد .د

 ملخص الدراسة:

اقع على التعرف إلى الدراسة هدفت ة األكاديمي األقسام لرؤساء األكاديميو  اإلداري  األداء و

 744من  عينةال تكونت .فيها التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من صنعاء جامعة التربية بكلية

 بين وترتيبها املبحوثة املجاالت أداء مستوى  في تباين وجود النتائج وأظهرت تدريس، هيئة عضو

 القيادة مهام القرارات، اتخاذ مهام :اآلتي الترتيب املجاالت وأخذت ومتوسط عالي أداء

 التخطيط، واملتابعة، مهام التقويم مهام واملالية، اإلدارية املهام نظيم،الت مهام والتوجيه،

 رؤساء -أن الدراسة نتائج بينتو  والبحثية، العلمية املهام والتعليمية، التدريسية املهام

اإلداري  األداء في متوسط بمستوى  يتمتعون  صنعاء التربية بكلية ةاألكاديمي األقسام

اقع وأن ،األكاديميو    يعكس لديهم األكاديميو  اإلداري  داءاأل  و
ً
  تصورا

ً
  وإدراكا

ً
أعضاء  لدى ُمرضيا

 جميع في الواردة الفقرات معظموكانت  .ودقيق واضح بشكل أقسامهم في التدريس هيئة

 الرابع املجالين في عالية، وبخاصة بدرجة االستجابة لصالح إحصائية داللة ذات املجاالت

 داللة ذات فروق توجد ال كما .) والتوجيه القيادة مهام (واألول  ،) القرار اتخاذ ممها)

عزى  الدراسة مجاالت جميع في إحصائية
ُ
 العلمية، التخصص، الدرجة ،الجنس (ملتغيرات ت

اقع وصف في) العملية الخبرة  اتفاق إلى مما يشير .األقسام لرؤساء األكاديميو  اإلداري  األداء و

 ضمن مستوى  يقعون  ةاألكاديمي األقسام رؤساء أن بمعنى أداءهم، حول  الدراسة عينة أفراد

 النتائج هذه ضوء وفي .األداء في بينهم تمايز دون  واحدة ومهارات بقدرات ويتمتعون  واحد

 لطبيعة وظيفي واضح وصف إيجاد على العمل :أبرزها من توصيات عدة إلى الدراسة توصلت

إدارة  مجال في تدريبية وراتد وتنفيذ عمل، ورش وعقد ة،األكاديمي األقسام رؤساء عمل

 باإلضافة أدائه، وتطوير مهاراته تنمية في القسم رئيس دور  أهمية تتناول  ةاألكاديمي األقسام

 .األكاديميو  اإلداري  أدائه لتحسين املعلومات تكنولوجيا استخدام في العمل املستمر إلى
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 التفكري مهارات ُتعًزز تعلمية تعليمية بيئات توفري يف التدريس هيئة أعضاء دور

 القرى أم جامعة يف الرتبوية االجتماعية الدراسات طلبة لدى العليا
  العميري  ختيم علي بن فهد .د 

 ملخص الدراسة:

تعلمية  تعليمية بيئات توفير في التدريس هيئة أعضاء دور  على التعرف إلى الدراسة هدفت

أم  جامعة في التربوية االجتماعية الدراسات طلبة لدى العليا التفكير مهارات تعزيز لىع قادرة

ِّ  .القرى 
 ) 279 (على الدراسة قت وطب 

ً
 تم   التي االستبانة عن باإلجابة قاموا وطالبة، طالبا

 ) 47 (مع املقننة شبه املقابلة أجريت توزيعها، كما
ً
 هماختيار  تم   الدراسة أفراد من وطالبة طالبا

  .الدراسة مجتمع من كعينة متيسرة

 قادرة على تعلمية تعليمية بيئات توفير في التدريس هيئة أعضاء دور  أن الدراسة نتائج وأظهرت

 القرى لم أم جامعة في التربوية االجتماعية الدراسات طلبة لدى العليا التفكير مهارات تعزيز

يدل  وهذا) 7.19 (العام ملتوسطا بلغ حيث .منخفضة درجة سجل بل مرتفعة، درجة يسجل

م لم التعلمية البيئات أن صم 
ُ
كما  .الطلبة لدى العليا التفكير مهارات تعزيز في فاعل بشكل ت

  دالة فروق وجود عن النتائج كشفت
ً
 مستوى  عند الدراسة عينة أفراد استجابات في إحصائيا

 الداللة ≤a (لصالح األكاديمي والتقدير اإلناث، لصالح املستجيب جنس ملتغيري  تعزى 

 عينة أفراد استجابات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم تبين كما ممتاز، تقدير7.71

 من جملة إلى الدراسة خلصت النتائج، تلك على وبناءً  .العلمي التخصص ملتغير الدراسة تعزى 

 .العالقة التوصيات ذات
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 برنامج املاجستري يف مناهج وطرق تدريس العلومتقويم 
 من وجهة نظر الطلبة كلية الرتبية جامعة صنعاء

 أمة الكريم طه أبو زيد .د                         د/ أحمد عبد الرحمن أحمد شمسان     

 ملخص الدراسة:

وم من وجهة مناهج وطرائق تدريس العل املاجستير فيهدفت الدراسة الى تقويم برنامج   

طالبا وطالبة واستخدم في الدراسة املنهج 36))الدراسة من  وتكونت عينةنظر الطلبة. 

( فقرة موزعة 63الوصفي التحليلي. وكانت اداة الدراسة املستخدمة استبانة مكونة من )

 واملكتبة،، واملحتوى، وطرائق التعليم والتعلم، والتقويم األهداف)هي على ستة محاور 

كرونباخ وقد تم حساب الصدق وبالنسبة لثبات االداة وفق الفا  املجتمع(،اجات وتلبية ح

ت املحاور مرتبة من وجهة نظر الطلبة على النحو  أن جاءوكان من نتائج الدراسة  .0.920

التقويم االتي محور طرائق التعلم والتعليم في املرتبة األولى يليه املحتوى ثم االهداف ثم 

املحاور  تقويم كافةوبينت نتائج  االخيرة.املكتبة املرتبة  املجتمع واحتلتتلبية حاجات  يلية

بعض  بينما اظهرت واملنخفض،املحاور بين املتوسط  التقويم لفقراتمستوى  تراوح

في مستوى التقويم لكنها فقرات  مرتفع ومرتفعفقرات طرائق التعليم والتعلم مستوى 

واكدت نتائج السؤال املفتوح  للجنس،لة تعزى تظهر هناك اي فروق ذات دال محدودة. لم

الدراسة في الدراسة ضعف مستوى البرنامج في جوانب عديدة. وكان من اهم توصيات 

العمل على القيام بتطوير البرنامج الحالي وفقا ملتطلبات الجودة، توفير كافة  ضرورة

اركة الطلبة في عملية بمش التحتية واالهتماممتطلبات املكتبة العلمية املناسبة والبنية 

  البرنامج.تقويم 

 التقويم.الكلمات املفتاحية: تقويم برنامج املاجستير، مستوى 
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تقويم مستوى حتقق معايري اجلودة يف برنامج إعداد معلم العلوم للمرحلة الثانوية يف كلية الرتبية  
 نظر طللبة املستوى الرابع(جبامعة صنعاء )من وجهة 

 أحمد عبد الرحمن شمسان .أ.م. د               مهيوب على أنعم   .أ.م. د

 ملخص الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى تقويم مستوى تحقق معايير الجودة لبرنامج إعداد معلم العلوم للمرحلة الثانوية في 

. وقد 2017ى الرابع املتوقع تخرجهم في نهاية كلية التربية بجامعة صنعاء من وجهة نظر طلبة املستو 

( 87استخدم املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام مقياس الجودة الذي تكون من )

وشملت العينة  والثبات،فقرة موزعة على سبعة مجاالت، وقد تميز املقياس بدرجة عالية من الصدق 

 وطالبة ) 117
ً
ء(. وقد تم تقويم املجاالت في البرنامج باستخدام نظام التقدير أحيا 65 كيمياء، 52طالبا

 
ً
النتائج التي  ومن أهمغير مقبول(.  –مقبول  –وهي )جيد QAAملعايير الثالثي للحكم على جودتها وفقا

 توصل إليها البحث ما يلي: 

بعة مجاالت طرق وأساليب تقييم الطلبة على تقدير )جيد( ملستوى الجودة، كما حازت أر مجال حاز  -

طرق  –مقررات البرنامج  –على تقدير )مقبول( ملستوى الجودة وهي: مخرجات تعلم البرنامج 

مصادر التعليم والتعلم املادية ، أما مجال )أعضاء هيئة التدريس – واستراتيجيات التعليم والتعلم

 .قبول(موالرعاية املقدمة لطلبة البرنامج، فكان مستوى جودتهما )غير  ومجال الخدمات

مجال )طرق واستراتيجيات التعليم ملستوى جودة طلبة برنامج معلم الكيمياء تقديرات كانت  -

، وفيما يتعلق بمستوى الجودة الكلية وجودة طلبة برنامج معلم األحياءأعلى من تقديرات  والتعلم

 بين تقديرات 
ً
 ملتغير ابقية املجاالت فلم تظهر أي فروق دالة إحصائيا

ً
 لتخصص.الطلبة وفقا

مخرجات مجال  وتقديراتهم لجودةملستوى الجودة الكلية للبرنامج الطلبة الذكور كانت تقديرات  -

، ولم تظهر  ومجال أعضاء ،التعلم
ً
هيئة التدريس أعلى من تقديرات الطالبات وبفرق دال إحصائيا

 بين تقديرات 
ً
 املجاالت.الذكور واإلناث فيما يتعلق ببقية فروق دالة إحصائيا

ضرورة العمل على تحسين وتطوير مكونات برنامج معلم العلوم للمرحلة أهم توصيات البحث  ومن

 للمستجدات الحديثة في مجال إعداد معلمي العلوم للمرحلة الثانوية، 
ً
الثانوية قبل الخدمة وفقا

ي الصادرة عن مجلس االعتماد وضمان الجودة ف األكاديميومراعاة معايير ضمان الجودة واالعتماد 

 الجمهورية اليمنية.

 الكلمات املفتاحية: التقويم، الجودة، برنامج إعداد معلم العلوم، معايير جودة البرنامج
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 ملخص أهمية ومعوقات توظيف تقنيات التعليم يف التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 رطنايف علـي صالـح األبـ .د

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية ومعوقات توظيف تقنيات التعليم في التدريس من وجهة نظر  

جامعة البيضاء، تكونت عينة الدراسة  -أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم برداع 

( عضو 96) والبالغ عددهم برداع،من جميع أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية والعلوم 

 هيئة تدريس، وكانت نتائج الدراسة على النحو التالي:

أظهرت النتائج بان درجة أهمية توظيف تقنيات التعليم في التدريس كانت عالية،  -

 (.3.83حيث كانت قيمة املتوسط الحسابي )

( في درجة أهمية α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 تعزى إلى سنوات الخبرة في التدريس. التدريس،التعليم في توظيف تقنيات 

أظهرت النتائج مجموعة من املعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في توظيف  -

كانت بدرجة عالية، حيث كانت قيمة املتوسط الحسابي  التدريس،تقنيات التعليم في 

(3.68.) 

( في درجة املعوقات α=0.05ة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل -

تعزى إلى  التدريس،التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في توظيف تقنيات التعليم في 

 سنوات الخبرة في التدريس.

أوص ى الباحث بضرورة توفير تقنيات التعليم في  الدراسة،وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها 

 دريس لتوظيفهاوإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة الت الجامعات،
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  املعرفة جمتمع بناء يف بها املناط بالدور صنعاء جامعة قيام مدى
 (التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من ميدانية دراسة)

 القدس ي مجاهد محمد أحمد. د

 :الدراسة ملخص

 أراء استطالع خالل من املعرفة، مجتمع بناء في صنعاء جامعة تلعبه الذي الدور  تقص ي إلى الدراسة هدفت     

 وإنتاجها املعرفة لنشر  الالزمة العناصر  توفر  مدى بدراسة وذلك الجامعة في التدريس هيئة أعضاء من عينة

 على استبيان تطبيق وتم التحليلي الوصفي املنهج الدراسة استخدمت الغرض ولهذا. الجامعة في وتوظيفها

 وفق املعرفة مجتمع بناء في الجامعة دور  أن النتائج أظهرت وقد. تدريس هيئة عضو ( 131) قوامها بلغ عينة

املعرفة،  إنتاج: بـ املتمثلة الدراسة مجاالت جميع في متوسط بمستوى  كان التدريس هيئة أعضاء تقديرات

  لهذا العام املستوى  أن كما وتوظيفها، ،ونشرها
ً
 األولى املرتبة في جاء وقد. متوسط بمستوى  كان الدور أيضا

. املعرفة توظيف مجال واألخيرة الثالثة املرتبة وفي املعرفة، إنتاج مجال الثانية املرتبة وفي املعرفة، نشر  مجال

  دالة فروق وجود على النتائج دلت كما
ً
 املعرفة نشر  مجالي في الجامعة دور  تقديرات في الجنسين بين إحصائيا

 توجد بينما ال  اإلناث، لصالح جميعها وكانت املعرفة مجتمع بناء في للجامعة العام الدور  في وكذا وتوظيفها

  املعرفة إنتاج مجال في التقديرات هذه في جوهرية فروق
ً
 دالة فروق وجود النتائج أظهرت كما. النوع ملتغير  تبعا

 
ً
 بناء في للجامعة العام الدور  في وكذا وتوظيفها، املعرفة، نشر  مجالي في الدراسة عينة تقديرات في إحصائيا

  املعرفة مجتمع
ً
 فروق وجود عدم النتائج أظهرت بينما العلمية، الكليات لصالح وذلك الكلية ملتغير  تبعا

  إنتاج مجال في التقديرات هذه في جوهرية
ً
 بعض وضع تم النتائج هذه ضوء وعلى.  الكلية ملتغير  املعرفة تبعا

 وضع ضرورة أهمها ومن املعرفة، مجتمع بناء في صنعاء جامعة دور  تفعيل في تساهم أن يمكن التي التوصيات

 تزويد املجتمع، مشاكل حل في يساهم بما أولوياته وتحديد بالجامعة العلمي البحث لعملية استراتيجية خطة

 معلومات بمصادر  املكتبات تزويد  العلمي، والبحث للتدريس الالزمة واملعدات باألجهزة واملختبرات املعامل

 املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية مقومات توفير  التدريس، هيئة وأعضاء الطالب حاجة تلبى  حديثة

 العلمية املجاالت في التقنية استخدام في والتوسع واملعارف املعلومات واستخدام نشر  لتسهيل واالتصاالت

 والتطوير  املستمرة املراجعة واعتماد الجامعة وبرامج وسياسات خطط في النظر  إعادة الجامعة، في والبحثية

 مع والتعاون  املشاركة من جسور  مد الجامعة على واملعرفية، العلمية للتطورات االستجابة سرعة يحقق بما

 هذه عبر  املالي الدعم تضمن حتى معها متبادلة عالقات وبناء املجتمع في واالقتصاد اإلنتاج مؤسسات

 برامجها ملسيرة وعلمي معرفي تخطيط من لها تقدمه ما مقابل والبحثية األكاديمية برامجها لتنفيذ املؤسسات

 التطورات ومواكبة ملتابعة واألجنبية العربية الجامعات مع والبحثي العلمي التواصل تفعيل اإلنتاجية،

 .والتكنولوجية العلمية
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Employees’ perception of quality assurance programs 

in Yemeni private universities 

 

Mohammed Alawlaqi 
 

Abstract. 

In this study، the researcher used a mixed method perspective to study 

the factors of effectiveness in quality assurance at Yemeni private 

universities. The data of the study were collected from a survey distributed 

to all private universities that operate in Yemen. The data used to analyze 

the degree to which employees in private universities see their move toward 

quality assurance as adequate and effective. Ordinary least square regression 

model and the quantile regression model were used to test the relationship 

between quality perceived effectiveness and the independent variables of 

quality assurance activities by these employees. The results of the study 

showed a significant relationship between the role of employees as 

promoters of quality assurance، preparation of accreditation and the 

perception of effectiveness. On the other hand، doing quality assurance 

duties with other managerial load shows a significant but negative 

relationship with the perception of effectiveness. Finally، the practical 

implications were discussed. 
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 تطلبات اجلودة وخمرجات معلم الرتبية الرياضيةالعالقة بني م
 " دراسة ميدانية على أمانة العاصمة". 

 مجاهد صالح مطهر يعبد الغن .د

 ملخص الدراسة:

اقع معلم التربية الرياضية وفق متطلبات جودة التعليم ،  هدفت الدراسة التعرف إلى و

اقع معلم التربية الرياضي ة وفق متطلبات الجودة وذلك من وكذلك التعرف إلى الفروق في و

وجهة نظر ) أعضاء هيئة التدريس القائمين على إعداد معلم التربية الرياضية في كلية التربية 

الرياضية بجامعة صنعاء وكذلك من موجهي ومشرفي التربية الرياضية في مديريات التعليم 

هيئة التدريس واملوجهين ( فرد من أعضاء 55بإماتة العاصمة صنعاء( وقد تكونت العينة من )

واملشرفين ، واستخدم الباحث االستبيان كأداة لجمع البيانات تكونت من أربعة محاور ) محور 

محور اإلعداد  –محور اإلعداد الرياض ي التطبيقي  –األكاديميمحور اإلعداد  –اإلعداد املنهي 

افات املعيار  ية وتحليل التباين االجتماعي ( وتم استخدام املتوسطات الحسابية واالنحر

الثنائي وتحليل التباين املتعدد واختبار )ت( كأساليب إحصائية ملعالجة البيانات. وأظهرت 

والتطبيقي واالجتماعي عند املتوسط ، لدى عينة  األكاديميالنتائج إن مستوى اإلعداد املنهي و 

إلعداد املنهي ( على محور ا3.45 – 2.40الدراسة ،حيث تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

 – 2.22والذي تقع ضمن درجة تطبيق متوسطة ، بينما تراوحت املتوسطات الحسابية بين )

ضمن درجة قليلة إلى متوسطة ، وقد تراوحت املتوسطات  األكاديمي( على محور اإلعداد 3.25

( على محور اإلعداد الرياض ي التطبيقي ، ضمن تقدير متوسط 2.58 – 2.23الحسابية بين ) 

( على محور اإلعداد االجتماعي 3.38 -2.12لك ، كما تراوحت املتوسطات الحسابية بين) كذ

ضمن تقدير درجة متوسطة، وأيضا عدم وجود فروق دالة إحصائية من وجهة نظر أعضاء 

وذلك  هيئة التدريس وموجهي ومشرفي التربية الرياضية في مديريات التعليم بإماتة العاصمة

وى داللة معنوية ألن قيمة )ف( املحسوبة اقل من قيمة ) ف( من خالل عدم وجود مست

، وقد أوص ى الباحث بضرورة وجود معايير مهنية واضحة للقيام بمهنة تدريس التربية الجدولية

إقامة دورات في مجال جودة التعليم بعد التخرج وأثناء القيام باملهنة.  الرياضية و
 

 

 



 68 

 م2018يونيو  -( يناير11( العدد )6املجلد )

 تصور مقرتح لتفعيل دور اجلامعات اليمنية يف بناء جمتمع املعرفة

 يرماأل أ. عزيز عبدهللا رزق                             املهاب حمدأ يوبد. أ

 ملخص الدراسة:

 املجتمع وتوجيه تحديد في تساهم التي املجتمعية املؤسسات أهم حدأ الجامعات تعتبر

 والفكرية الفنية قياداته صنع في وتساهم بل به وتتأثر تؤثرو  صنع املجتمع من كونها

 من مجتمع ولكل لتحقيقها تسعى التي جامعة رسالتها لكل كان هنا ومن والسياسية،

 درجة تحسين حول  تصور  إلى استعراض البحث هذا يهدف .تناسبه التي جامعته املجتمعات

 والتعرف الباحث نظر من وجهة املجتمع وخدمة املعرفة مجتمع بناء في اليمنية الجامعات قيام

 تطرق  وقد .الدراسة نتائج ضوء في واملختصين الخبراء نظر وجهة من الدور  هذا تفعيل سبل إلى

 بناء في الجامعات اليمنية ودور  باملعرفة الجامعة وعالقة الجامعة مفهوم تطور  إلى البحث

في  املجتمع وخدمة املعرفة تنمية مفهوم استعراض وتم املجتمع، وخدمة املعرفة مجتمع

 املاليزية التجربة استعراض تم كما اإلسالم، في املعرفة مفهوم إلى باإلضافة الحالي العصر

 استبيان بعمل البحث في الوصفي املنهج استخدام تم وقد .املعرفة تنمية رائد في كنموذج

 االستبيان اشتمل اليمنية، الجامعات في التدريس هيئة من أعضاء مجموعة رأي ألخذ مبسط

 ومجال املعرفة مجتمع تنمية ومجال املجتمع مجال خدمة هي مجاالت أو محاور  اربعة على

 الفرد وتأهيل بناء على الجامعات النتائج تركيز وأظهرتة. املعرف توليد ومجال الفرد إعداد

 عرفةامل مجتمع وتنمية توليد املعرفة مجال في متوسط بمستوى  الدور  هذا وكان جيد بمستوى 

 عينة في تقديرات إحصائية فروق وجود النتائج أظهرت كما .املجتمع خدمة في وضعيف

لصالح  وذلك التخصص لتغير تبعا املعرفة توليد ومجال الفرد إعداد مجال في الدراسة

 .العلمية التخصصات
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 يف ضوء االقتصاد املعريف  -جامعة صنعاء  -لية الرتبية مستوى جودة برامج الدراسات العليا بك
 السالم أحمد حسين قاسم العروس ي د. عبدسماح محد صالح الحياس ي                أ.

 ملخص البحث:

هدف البحث إلى الكشف عن مستوى جودة برامج الدراسات العليا بكلية التربية في 

اقع جودة جامعة صنعاء من خالل استخدام االقتصاد امل عرفي، وذلك من خالل معرفة و

 طلبة الدراسات العليابرامج الدراسات العليا بكلية التربية في جامعة صنعاء من وجهة نظر 

( طالب وطالبة، 93ممن أنهوا مرحلة التمهيدي بنجاح والبالغ عددهم ) بكلية التربية صنعاء

ب وطالبة، تم اختيارهم ( طال184( من مجتمع البحث البالغ )%51ويشكلون ما نسبته )

 .بالطريقة الطبقية العشوائية

وقاما ببناء استبيان ستخدم الباحثان املنهج الوصفي املسحي، أهداف البحث اولتحقيق 

ة األكاديمية، الخدمات األكاديميمكون من أربعة مجاالت )عضو هيئة التدريس، املقررات 

صل البحث إلى النتائج اآلتية: إن مستوى ( فقرة، وتو 42املساندة، تقييم البرنامج( تكون من )

جودة برامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة صنعاء في ضوء االقتصاد املعرفي ضعيفة، 

حيث حصل املجال األول عضو هيئة التدريس على مستوى جودة متوسطة، في حين كانت 

ة، تقييم األكاديمياملقررات املجاالت الثالثة األخرى بمستوى جودة ضعيفة فكانت على التوالي: 

ة املساندة، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات األكاديميالبرنامج، الخدمات 

ة املساندة فتوجد فيها فروق لصالح اإلناث، وال توجد األكاديميالبحث باستثناء الخدمات 

لح اللغة العربية على فروق في متغير البرنامج في حين كان هناك فروق في متغير التخصص لصا

 .طلبة اإلدارة والتخطيط التربوي 

 الكلمات املفتاحية: مستوى الجودة، االقتصاد املعرفي.
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  لتجويد البحث العلمي يف اجلامعات اليمنية تصور مقرتح
 يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة 

 أ. نجالء عبد الدائم الفخري   أحمد غالب الهبوب  .أ.د

 ملخص الدراسة:

يعد البحث العلمي قاعدة االنطالق نحو بناء مجتمع املعرفة، غير أن البحث العلمي ما كان 

له أن ينال هذه املكانة االستراتيجية، لوال الجهود الحثيثة التي بذلت لتجويده وتفعيل دوره في 

الدراسة تهدف ية بتجويد البحث العلمي الجامعي، هذه العملية الحيوية. وتعزيزا للجهود املعن

الحالية إلى تقديم تصور مقترح لتجويد البحث العلمي في الجامعات اليمنية في ضوء متطلبات 

 مجتمع املعرفة، من خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية:

 ما األصول الفكرية ملتطلبات مجتمع املعرفة؟  -

 ضوء مدخل مجتمع املعرفة؟تجويد البحث العلمي في  متطلباتما  -

اقع البحث العلمي في الجامعات اليمنية في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة؟ -  ما و

ما التصور املقترح لتطوير البحث العلمي في الجامعات اليمنية في ضوء متطلبات مجتمع  -

 املعرفة؟

، حيث تم التحليلي النقدي ولتحقيق هذه األهداف، تم استخدام املنهج الوصفي

عراض األدبيات النظرية ذات العالقة بمتطلبات مجتمع املعرفة ومعايير تجويد البحث است

 املصادر الرسمية وأبرز العلمي في الجامعات، كما تم رصد وتحليل ما خلصت اليه أهم 

اقع البحث العلمي في الجامعات اليمنية، وفي ضوء  الدراسات السابقة من نتائج ذات صلة بو

لتجويد البحث العلمي الجامعي في ضوء متطلبات مجتمع  املقترحتم اعداد التصور ذلك 

املعرفة. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات واملقترحات ذات العالقة بموضوع 

 البحث.
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 معوقات إدارة املعرفة جبامعة حجة وسبل التغلب عليها
 حسن ُحميد د. محمد عبد هللا

 ملخص الدراسة:

هدف البحث إلى معرفة معوقات إدارة املعرفة وسبل التغلب عليها بجامعة حجة من 

 داللة ذات فروق وكذا معرفة إذا كان هناك بالجامعة،ين واإلداريين األكاديميوجهة نظر 

الدراسة،  ملتغيرات ملعوقات إدارة املعرفة تعزى  أفراد العينة استجابات في تقديرات احصائية

جامعة الوإداري ب موظف أكاديمي( 105وتكونت عينة البحث من ) ،املنهج الوصفي واستخدم

وشمل القسم الثاني فقرات  ،شمل القسم األول املعلومات العامة ،داة من قسميناأل وتكونت 

تحليل التباين األحادي  ومنهاوقد تم استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة  ،االستبانة

وبينت نتائج البحث أن أفراد عينة البحث يرون أن معوقات إدارة املعرفة  .LSDتبارواخ

 
ً
ماعدا مجال املعوقات البشرية فقد  ،بجامعة حجة في جميع املجاالت كانت بدرجة كبيرة جدا

حصلت على درجة كبيرة. باإلضافة إلى أنهم يرون أن املعوقات الفنية هي أكثر معوقات إدارة 

 بمتوسط حسابي بلغ )فقد  ،املعرفة
ً
بينما حصلت  ،(4.35حصلت على درجة كبيرة جدا

 (.4.10املعوقات البشرية على أقل درجة وهي كبيرة بمتوسط حسابي بلغ )

نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة معوقات إدارة املعرفة الكما أظهرت 

كما تبين وجود تباين بين أفراد  ،لتعزى ملتغير النوع والتخصص في جميع املجاالت واألداة كك 

فقد كان هناك فروق تعزى ملتغير نوع الوظيفة في مجال  ،العينة ملعوقات إدارة املعرفة

 وجود فروق دالة  ،ولصالح وظيفة أكاديمي ،واملعوقات ككل ،املعوقات البحثية
َ
واتضح أيضا

 تعزى ملتغير الخبرة في جميع املجاالت
ً
 5انت الفروق لصالح فئة )من وك  ،واملجال ككل ،إحصائيا

وصيات: تفعيل ومن الت سنوات(. 10وكذلك لصالح فئة )أكثر من  ،(سنوات 10سنوات إلى

افز وكذا منح ،التدريب املرتبط بإدارة املعرفة لألكاديميين واإلداريين بجامعة حجة  حو

على  والعمل وتوليدها، املعرفة إدارة أجل من في جامعة حجة؛ للمتميزين واملبدعين تشجيعية

  ..سبل التغلب على معوقات تطبيقها
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 مدى استخدام تقنية املعلومات يف العملية التعليمية والبحثية وسبل تطويرها 
 بكلية الرتبية الرياضية جبامعة صنعاء

 د. محمد عبد الحليم حيدر   د. محمد علي إبراهيم الخوالني

 خص الدراسة:مل

اقع استخدام تقنية املعلومات )الحاسب اآللي واالنترنت( في   هدفت الدراسة التعرف إلى و

العملية التعليمية والبحثية بكلية التربية الرياضية بجامعة صنعاء باإلضافة إلى معرفة 

اتجاهات عينة الدراسة نحو استخدامها ومعوقات االستخدام من وجهة نظر أعضاء هيئة 

عينة البحث( وسبل تطويرها، ولهذا )بالكلية ريس ومساعديهم وطلبة الدراسات العليا التد

وتم  وثباتها،الغرض تم تصميم وتوزيع استبانه من إعداد الباحثين بعد التأكد من صدقها 

( فردا. وقد توصلت الدراسة إلى أن 70توزيع االستبانة على أفراد العينة الذين بلغ عددهم )

اقع استخدام منخفضا، غير أن اتجاهات أفراد العينة نحو  الكلية كانتقنية املعلومات في  و

معوقات إدارية  إلى وجودكما توصلت الدراسة  وايجابيا،استخدام تقنية املعلومات كان عاليا 

وفنية ومالية تحول دون تسهيل استخدامها، وقد خرجت الدراسة أيضا بعدد من املقترحات 

وأوصت الدراسة  البحث.قنية املعلومات بالكلية من وجهة نظر عينة ت شانها تطوير التي من 

وتذليل كافة  الكلية،بضرورة تحسين قواعد البنية التحتية لتقنية املعلومات داخل 

 الصعوبات التي تواجه أفراد العينة أثناء االستخدام.

التدريس أعضاء هيئة  –البحث العلمي  –اإلنترنت  –الكلمات الدالة: الحاسب اآللي 

 طلبة الدراسات العليا. –ومساعديهم 
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اجتاهات طالب قسم الصحافة بكلية االعالم = جامعة صنعاء حنو التدريب العملي يف ضوء  
 متطلبات سوق العمل "دراسة مسحية

 مدأ. عبده حسين أح                أ.م. د. علي حسين العمار 

 ملخص الدراسة:

سعت الدراسة إلى معرفة " اتجاهات طالب قسم الصحافة بكلية االعالم جامعة صنعاء نحو التدريب العملي  

في ضوء متطلبات سوق العمل"، وقد قام الباحثان بتناول الدراسات السابقة التي اعتمدا عليها في بلورة 

 البحثية.واستفادا منها في تحديد أبعاد املشكلة مشكلة دراستهما وتحديد جوانبها النظرية واملنهجية 

ثم استعرض الباحثان مشكلة الدراسة وأهميتها واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والتساؤالت التي تحاول 

اإلجابة عنها، وقد تم تحديد نوع الدراسة باعتبارها تندرج تحت الدراسات الوصفية، وفي إطارها اعتمد 

 سح باعتباره جهدا منظما للحصول على البيانات واملعلومات املختلفة.الباحثان على منهج امل

ثم قام الباحثان بتحديد عينة الدراسة عن طريق الحصر الشامل لجميع طالب قسم الصحافة في املستويين 

ة، ( طالبا وطالب61الثالث والرابع في النظامين العام واملوازي بكلية االعالم بجامعة صنعاء، واشتملت على )

 ه من أدوات جمع البيانات والتي أجابت على تساؤالت الدراسة.اعن طريق استمارة االستقصاء كأد

من املبحوثين من املستوى الرابع يشعرون أن  %58.2وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: أن 

نات، مغيبة عن الخطة مقررات الصحافة االلكترونية وتحليل الخطاب واالعالم البديل وصحافة البيا

 %41.8الدراسية للقسم، ويتطلب إضافتها كمقررات دراسية حديثة مواكبة ملتطلبات سوق العمل، مقابل 

من املبحوثين من املستوى الثالث يشعرون أن مقررات االعالم الجديد واالعالم االجتماعي وصحافة البيانات 

ويتطلب إضافتها كمقررات دراسية حديثة مواكبة  واالعالم البديل، مغيبة عن الخطة الدراسية للقسم،

من املبحوثين في املستويين الثالث والرابع راضين إلى حد ما عن  %55.7أن  كما ملتطلبات سوق العمل، 

 موضوعات التدريب العملي في املقررات الدراسية التي يدرسونها.

 كل أربعة 
ً
افق مع  م ليتمأعواويوص ي الباحثان بتقييم البرنامج الدراس ي دوريا تطورات تحديثه بما يتو

 .االتصال واحتياجات سوق العمل تكنولوجيا
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Developing the Role of Yemeni Universities in Building 

Knowledge Society in the light of International and Regional 

Experiences 

Dr. Khaled Mohsen Mohamed Zuheer 

Dr. Abdulgani Ahmed Ali Alhaweri 

 

Abstract  

University has critical roles as sources of intellectual property 

and talent in society development because it creates new 

knowledge to be transferred to students and promotes creativity 

and innovation. The aim of the research was to develop the role 

of Yemeni universities in building knowledge society in the light 

of some international and regional experiences. The research 

followed the descriptive and analytic methodology. Some 

international and regional experiences were reviewed in order to 

implement what can be related to Yemeni universities context. 

The research concluded with some recommendations that help in 

developing the role of Yemeni universities in building 

knowledge society in the light of international and regional 

experiences 
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 أثر تكنولوجيا إدارة املعرفة يف جودة التعليم العالي جبامعة العلوم والتكنولوجيا 
 جمال محمد العميس يأ. 

 ملخص الدراسة:

بيان أثر تكنولوجيا إدارة املعرفة في جودة التعليم هدفت هذه الدراسة بشكل أساس ي إلى 

العالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 

وأجريت الدراسة على عينة مقصودة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية الرئيسية بالجامعة 

نولوجيا)أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ من حملة األلقاب العلمية بجامعة العلوم والتك

، وتم استخدام مجموعة من األساليب االحصائية باالستناد إلى 91مساعد( بلغ عددها )
ً
( فردا

.وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن  SPSSبرنامج الحزم االحصائية

م والتكنولوجيا كان بدرجة مستوى االهتمام بتكنولوجيا إدارة املعرفة)ككل( في جامعة العلو 

مرتفع، وأن مستوى االهتمام بجودة التعليم العالي في جامعة العلوم والتكنولوجيا كان بدرجة 

(  α ≥ 0.05مرتفع، واظهرت ايضا وجود أثر قوي ذو داللة إحصائية  عند مستوى معنوية)

ر املستلزمات العلمية لتقنيات إدارة املعرفة )ربط مكاتب أعضاء هيئة التدريس باإلنترنت، توفي

الحديثة، االشتراك بقواعد البيانات واملعلومات، تنويع املكتبة( في جودة التعليم العالي 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا، بينما ظهرت نتيجة عدم وجود  أثر ذو داللة إحصائية  عند 

العلوم (  لحوسبة املكتبات في جودة التعليم العالي بجامعة α ≥ 0.05مستوى معنوية)

والتكنولوجيا. وفي ضوء هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات، التي من شأنها أن 

 تعزز اهتمام جامعة العلوم والتكنولوجيا بتكنولوجيا ادارة املعرفة وجودة التعليم العالي.

 ..الكلمات املفتاحية: تكنولوجيا، ادارة املعرفة، الجودة، التعليم العالي، جامعة العلوم 

 

 
 



 76 

 م2018يونيو  -( يناير11( العدد )6املجلد )

 SECIمركز البحوث والتطوير الرتبوي لطرائق توليد املعرفة يف ضوء منوذج  واقع ممارسة
 د. سامية علي محمد األهدل 

 ملخص الدراسة:

اقـع ممارسـة علـى للتعـرف الدراسـة هـذه تهـدف مركـز البحـوث والتطـوير التربـوي لطرائـق  و

 ( وهـــو مـــنSECIســـوزي) (، وقـــد تبنـــت الباحثـــة نمـــوذجSECIعرفـــة فـــي ضـــوء نمـــوذج)توليـــد امل

 طـرق  أربـع النمـوذج نوناكا، حيث يقـدم مؤسسة في املعرفة توليد عملية في املستخدمة النماذج

وهـي:  واملعرفـة الصـريحة الضـمنية املعرفـة بـين والتحـول  التفاعـل خـالل مـن املعرفـة بهـا تتولـد

إدخـــــال املعرفـــــة(، وتقيـــــيم نقـــــاط القـــــوة  -تجميـــــع املعرفـــــة  -املعرفـــــة  تخـــــريج -)تشـــــارك املعرفـــــة 

اقتراح سبل والضعف في ممارسة  .لتفعيلها مركز البحوث والتطوير التربوي لهذه الطرائق، و

تمدت الدراسة املـنهج الوصـفي املسـحي والـذي ُيعـد مـن أسـاليب البحـث العلميـة التـي عوقد ا

اق ، ومن خالله يمكن اإلحاطة بالنتائج وفهمها، كما هو، ويهتم بوصفه و  عتقيس الو
ً
 دقيقا

ً
صفا

مركـز بالـدائمين  البـاحثين مـن قصـدية عينـة لجمـع البيانـات علـى كـأداة االسـتبيان واسـتخدمت

اتفـــق جميـــع البـــاحثين فـــي الفرعين)صـــنعاء، وعـــدن( بمختلـــف البحـــوث والتطـــوير التربـــوي، وقـــد 

ض درجـة ممارسـة توليـد املعرفـة علـى مسـتوى جنسهم، وخبراتهم، ودرجـاتهم العلميـة علـى انخفـا

 علــــى أن تشــــارك، وتخــــريج املعرفــــة، تجميعهــــاطرق)
ً
املركــــز يعمــــل علــــى إدخــــال (، واتفقــــوا أيضــــا

 .املعرفة بشكل متوسط

خرجت الدراسـة بعـدد مـن املعـايير والنتـائج التـي سـتفعل دور مركـز البحـوث والتطـوير التربـوي 

 اء مجتمع املعرفة اليمني.في توليد املعرفة التربوية كأساس لبن

 (SECIالكلمات املفتاحية: مركز البحوث والتطوير التربوي، توليد املعرفة، نموذج سوزي)

: اإلطار العام للدراسة:
ً
 أوال
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 متطلبات تطبيق نتائج البحث الرتبوي وجودته يف اجلمهورية اليمنية.
 علي محمد الجابري أ.عدنان طه  

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على متطلبات تطبيق نتائج البحث التربوي وجودته 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس اليمنيين في كليات التربية في  ،في الجمهورية اليمنية

ز البحوث والتطوير والباحثين في مرك ،الجامعات الحكومية اليمنية بوصفهم باحثين تربويين

تعزى ملتغيرات  ،ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية في إجابات أفراد عينة البحث ،التربوي 

( متطلب 65وطبق استبانة مكونة من ) ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ،الدراسة

 ،( فرد979( من مجتمع بلغ)%28بنسبة ) ،( فرد276على عينة عشوائية طبقية بلغت)

وخلص البحث إلى جملة من النتائج  ،( في تحليل بيانات بحثهSPSSواستخدم الباحث برنامج )

 -أهمها :

 أهمية متطلبات  .1
 
كانت  تطبيق نتائج البحث التربوي وجودته في الجمهورية اليمنيةإن

 
ً
؛ حيث بلغ املتوسط الحسابي إجماال

ً
( بانحراف معياري 4.22)بدرجة كبيرة جدا

راوحت قيم املتوسطات الحسابية للمجاالت االستبانة البالغ (، وقد ت0.81بلغ)

بدرجة  ،(0.85 – 0.81وانحراف معياري بين ) ،(4.15-4.32( مجاالت بين)8عددها)

وهي بالترتيب حسب املتوسط الحسابي )املتطلبات التقنية  ،كبيرة( ،أهمية )كبيرة جدا

متطلبات  ،ة املجتمعيةمتطلبات الشراك ،متطلبات العمل البحثي وجودته ،الفنية

 ،املتطلبات التشريعية ،متطلبات الدعم والتمويل ،متطلبات الباحثين ،صانعي القرار

 املتطلبات الثقافية(.

( بين متوسطات α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

بحث التربوي تقديرات إجابات أفراد عينة الدراسة تجاه مجاالت متطلبات تطبيق نتائج ال

وقد خلص الباحث إلى جملة  ،تعزى إلى متغيرات الدراسة ،وجودته في الجمهورية اليمنية

 بهذا الصدد.من التوصيات 
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 االستثمار يف التعليم العالي مدخل للتحول إىل جمتمع املعرفة
 أ. فؤاد أحمد علي بشر الصامت

 ث:ملخص البح

يمكنه من  ،يهدف البحث الحالي إلى تحليل عملية استثمار التعليم العالي واستقرائها 

وقد  ،وكذلك استقراء آليات تطبيقه في الجامعات اليمنية ،إحداث التحول إلى مجتمع املعرفة

اعتمد الباحث على املنهج االستقرائي في تحليل املصادر والدراسات والتقارير العلمية ذات 

وهي التي تم اعتمادها أداة لجمع البيانات واملعلومات لتحقيق ،ة بموضوع البحث العالق

وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج ؛ أهمها: أن مجتمع املعرفة يقوم  ،أهداف البحث

على أساس نشر املعرفة وتوليدها وتوظيفها في جميع مجاالت النشاط املجتمعي ؛ وأن 

الي يعد من أهم املداخل العلمية للتحول باملجتمعات اإلنسانية إلى االستثمار في التعليم الع

مجتمع املعرفة ، وهناك العديد من اآلليات العلمية التي ترسخ عملية استثمار التعليم العالي 

، 
ً
  ،وبما يمكنه من إحداث التحول إلى مجتمع املعرفة في كافة وظائفه) توليدا

ً
(.  ،نشرا

َ
توظيفا

ى العديد من االستنتاجات والتوصيات واملقترحات التي يتطلب القيام بها وقد توصل الباحث إل

 إلثراء البحث الحالي.

 جمل.استثمار التعليم وهي كلمات مفتاحية وليست  ،الكلمات املفتاحية: مجتمع املعرفة
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 معات العربيةرؤية مستقبلية لتعزيز امليزة التنافسية للجا
 يف ضوء مؤشرات التصنيفات العاملية

 د. نيللي السيد عاشور  

 

 ملخص الدراسة:

 أهم يضم لكونه نظرا بالغة، بأهمية اليوم املصرية األداء بالجامعات تطوير  موضوع يحظى   

 مع التنافس وقدرتها على نجاح الجامعة مدى على داللة ذات مؤشرات تعطي التي املصادر

وتكمن أهمية التصنيفات العاملية للجامعات في كونها تعطي صور تقريبية  جامعات.ال مختلف

 لرفع مستوى التنافسية 
ً
ملستوى الجامعة وتطورها مقارنة مع نظيرتها، كما تمثل محفزا

إلى جانب مردودها املعنوي الدال على األداء العلمي للكوادر البشرية  بينها،العلمية فيما 

والذي يحفزهم على زيادة األداء واإلنتاج البحثي  لها،والجهات التابعة  التعليمية والبحثية

التايمز،  شانغهاي، كتصنيف العاملية التصنيفات والنشر العلمي وتحقيق مركز متقدم في

ظهرت الحاجة إلى بناء مصفوفة موحدة ملعايير التصنيفات  ومن هنا وغيرها. ويبمتركس،

للجامعات العربية على  القدرة التنافسيةمن خاللها تعزيز  يمكن العربية،العاملية للجامعات 

وبناء هوية وطنية تحقق الريادة  العاملية،الجمع بين تحقيق مركز متقدم في كافة التصنيفات 

 القمة.بين جامعات 

  مفتاحية:كلمات 

 املعايير.مصفوفة  األداء،مؤشرات  العاملية،التصنيفات  التنافسية،امليزة     
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 دور اجلامعات اليمنية يف تسويق الربامج واخلدمات اجلامعية عرب شبكة االنرتنت  
 يف ضوء متطلبات جمتمع املعرفة

 د . خالد حسن الحريري 

 ملخص الدراسة:

ها وخدماتها عبر شبكة دفت هذه الدراسة بشكل اساس ي الى تحديد دور الجامعات اليمنية في التسويق لبرامجه

االنترنت في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة ، وذلك من خالل تحديد مدى اهتمام هذه الجامعات بالتسويق 

اقعها االلكترونية على شبكة االنترنت ، وتحليل مدى إدراك القيادات االدارية  لبرامجها وخدماتها عبر مو

الجامعات؛ ألهمية وفوائد التسويق لبرامج وخدمات واملتخصصة بالجهات ذات العالقة بالتسويق في هذه 

الجامعات على شبكة االنترنت ومتطلبات تفعيله في ظل مجتمع املعرفة، باإلضافة الى تحديد ابرز معوقات 

 التسويق لبرامج وخدمات الجامعات اليمنية على شبكة االنترنت من وجهة نظر افراد العينة . 

تحليلي في معالجة مشكلة الدراسة من خالل الدراسة امليدانية واملسح واعتمد الباحث املنهج الوصفي ال

( ، وتضمن مجتمع البحث الجامعات اليمنية )الحكومية والخاصة( التي Web surveyعلى شبكة االنترنت )

اقع الكترونية فعالة على شبكة االنترنت ، فيما تضمنت عينة الدراسة ) ( مفردة من القيادات 95تمتلك مو

ة واملتخصصة في الجهات ذات العالقة بالتسويق وتقنية املعلومات بهذه الجامعات، وتم األكاديميرية و االدا

اقع االلكترونية للجامعات على  جمع البيانات االولية منها بواسطة االستبانة كأداة للدراسة ، باإلضافة الى املو

ة استمارة تحليل املضمون " املحتوى (موقع ، تم جمع البيانات منها بواسط35شبكة االنترنت وعددها )

اقع .  التسويقي" املتوفر في تلك املو

بتسويق   -محل الدراسة  –ضعف اهتمام الجامعات اليمنية  أبرزها:وخلصت الدراسة الى عدة نتائج 

اقعها االلكترونية على شبكة  معظم افراد العينة من  إدراكرغم  االنترنت،برامجها وخدماتها من خالل مو

ألهمية وفوائد  الجامعات؛ادات االدارية واملتخصصة ذات العالقة بالتسويق وتقنية املعلومات بهذه القي

 التسويق لبرامج وخدمات الجامعات على شبكة االنترنت ومتطلبات تفعيله في ظل مجتمع املعرفة. 

م الوسائط واستخدا عموما،واوصت الدراسة بضرورة أن تهتم الجامعات اليمنية بالتوجـه التسويقي 

االلكترونية الحديثة في التسويق لبرامجها وخدماتها كأحد متطلبات مجتمع املعرفة. واالهتمام بتطوير عناصر 

اقعها االلكترونية على شبكة   االنترنت.املزيج التسويق لبرامجها وخدماتها من خالل مو

مجتمع  الجامعات.رامج وخدمات تسويق ب االنترنت،التسويق عبر  اليمنية،الجامعات  املفتاحية:الكلمات 

 املعرفة
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 ة لإلدارة بالتجوال يف كلية الرتبية جبامعة صنعاء األكادمييمستوى ممارسة القيادات 
 ة وأعضاء هيئة التدريس" األكادميي"من وجهة نظر القيادات 

 د. عامر سعد جبران                                           د. خالد صالح املساجدي   

 ملخص الدراسة:

ة لإلدارة بالتجوال في كلية التربية األكاديميهدفت الدراسة ملعرفة ممارسة القيادات 

ة وأعضاء هيئة التدريس، وكذا معرفة األكاديميبجامعة صنعاء من وجهة نظر القيادات 

إلدارة بالتجوال، ولتحقيق األهداف تم استخدام املنهج الوصفي متطلبات ومعوقات تطبيق ا

اقع املمارسة، 38املسحي، واستبانة مكونة من ) ( فقرة موزعة على ثالثة محاور هي )و

، من القيادات 85املتطلبات، املعوقات(، وتم توزيعها على عينة الدراسة املكونة من )
ً
( فردا

 /2017لية التربية بجامعة صنعاء نهاية العام الجامعي ة وأعضاء هيئة التدريس في كاألكاديمي

(، وخلصت نتائج SPSSم، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )2018

اقع ممارسة القيادات  ة لإلدارة بالتجوال على مستوى جميع األكاديميالدراسة إلى أن و

طلبات ومعوقات تطبيق اإلدارة مجاالت املحور األول جاءت بدرجة متوسطة، كما أن مت

بالتجوال على مستوى املحورين ككل جاءت بدرجة عالية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق 

عزى ملتغير النوع االجتماعي على مستوى مجاالت املحور األول ماعدا مجال 
ُ
 ت
ً
دالة إحصائيا

 على "اكتشاف الحقائق" توجد فروق لصالح الذكور، وكذا ال توجد فروق دالة إ
ً
حصائيا

 على مستوى محور 
ً
مستوى محور املتطلبات واألداة ككل، بينما توجد فروق دالة إحصائيا

عزى ملتغير 
ُ
 ت
ً
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً
املعوقات ولصالح اإلناث. وأظهرت النتائج أيضا

ع
ُ
 ت
ً
زى الدرجة العلمية على مستوى املحاور واألداة ككل، بينما توجد فروق دالة إحصائيا

ى الوظيفي على مستوى املحاور واألداة ككل ولصالح فئة قائد أكاديمي. كما  ملتغير املسم 

عزى ملتغير سنوات الخبرة على مستوى 
ُ
 ت
ً
 عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً
أظهرت النتائج أيضا

 ملحوري املتطلبات واملعوقات 
ً
املحور األول بجميع مجاالته، بينما توجد فروق دالة إحصائيا

 ( سنوات. 5-1ألداة كلل ولصالح فئة )وا
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 أمنوذج مقرتح لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي اليمين
 أ. د. عبد اللطيف مصلح عايض  

 ملخص الدراسة:

ملة في مؤسسات التعليم العالي هدفت الورقة إلى بناء أنموذج مقترح لتطبيق إدارة الجودة الشا

اليمني من أجل تطويرها وتحسين مستوى جودة خدماتها، وقد تم استخدام املنهج الوصفي 

وقد توصلت  التحليلي، حيث تم جمع املعلومات من األدبيات املتعلقة بإدارة الجودة الشاملة.

اقع مؤسسات التعليم العالي اليمني يستلزم منها تبني فلسفة إدارة الجودة  الورقة إلى أن و

الشاملة، ال سيما في ظل التحديات التي تواجهها والتطورات املتسارعة التي تحدث في بيئتها، 

وذلك من أجل االرتقاء بمستوى أدائها وتحسين جودة خدماتها بما يواكب احتياجات سوق 

لشاملة من شأنه العمل املحلي واإلقليمي والدولي، وأن تطبيقها ألحد أنموذجات إدارة الجودة ا

، وقد قدمت األكاديميعلى االعتماد  خدماتها، وحصولهااالسهام في تطويرها، وضمان جودة 

 الورقة عدة توصيات أهمها: 

-  
ً
ضرورة تبني مؤسسات التعليم العالي اليمني فلسفة إدارة الجودة الشاملة باعتبارها منهجا

 لتطوير أداء مؤس
ً
 أساسيا

ً
 يمثل مدخال

ً
 حديثا

ً
تشكيل وزارة و  سات التعليم العالي.إداريا

التعليم العالي والبحث العلمي فريق من الخبراء املتخصصين في مجال الجودة الشاملة 

لدراسة األنموذج املقترح، ومن ثم اعتماده وتعميمه على مؤسسات التعليم العالي اليمني 

 لتطبيقه.

 ج إدارة الجودة الشاملة.حث الوزارة مؤسسات التعليم العالي اليمني على تطبيق أنموذ -

تخصيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة يطلق عليها جائزة وزارة التعليم العالي  -

والبحث العلمي في مجال الجودة الشاملة ألفضل جامعة يمنية بناء على نتائج تقييمها 

يف للبرامج وضمان جودة التعليم تصن األكاديميإصدار مجلس االعتماد  لتطبيق األنموذج.

ة في الجامعات اليمنية في فئات )أ، ب، ج( على مستوى كل تخصص من األكاديمي

 إلى نتائج تقييم تلك البرامج في ضوء األنموذج، وتحديد 
ً
التخصصات بصورة سنوية استنادا

 أفضل برنامج على مستوى كل تخصص.

 لتعليم العالي.تطوير األنموذج بصورة دورية بحسب التطورات واملستجدات في بيئة ا  -
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 وضمان اجلودة األكادمييمستوى تطبيق معايري االعتماد  
 لكلية الرتبية جامعة ذمار من وجهة نظر اعضاء التدريس فيها 

 د. حمود محسن املليكي
 ملخص الدراسة:

وضمان الجودة  األكاديميتماد هدف البحث إلى التعرف على مستوى تطبيق معايير االع    

ولتحقيق ذلك استخدم  ،لكلية التربية جامعة ذمار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

 األكاديميالباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم تصميم استبانة حسب معايير االعتماد 

( 88بلغ عدد املؤشرات )وضمان جودة  التعليم العالي في الجمهورية اليمنية املستوى االول اذ 

 136وقد تكون مجتمع وعينة البحث ) ،موزعين على الخمسة املعايير املعتمدة  ،مؤشر
ً
(فردا

وهم جميع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم املتواجدين بالكلية خالل الفصل الدراس ي 

 عينة استطالعية حيث اصبحت العينة20م  تم اخذ)2017/2018الثاني من العام
ً
التي  ( فرًدا

( فردا وبعد استخدام االساليب 76( استجاب منهم )116تم توزيع اداة البحث عليها ) 

 توصل البحث الى عدد من النتائج أهمها :،االحصائية املناسبة 

وضمان الجودة لكلية التربية جامعة ذمار من  األكاديميأن مستوى تطبيق معايير االعتماد    

 دالة ها ككل جاء بمستوى متوسط وأنه ال يوجد فروقوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في

الدرجة  -ملتغيرات البحث املتمثلة )التخصص  تعزى العينة إحصائيا بين استجابات أفراد 

 سنوات الخبرة(.  –العلمية 

وفي ضوء النتائج التي تم التوصل اليها قدم الباحث مجموعة من التوصيات واملقترحات    

املستويات وضمان الجودة الى اعال  األكاديميتطبيق معايير االعتماد الهادفة الى رفع مستوى 

ة فيها وقيامها بواجباتها األكاديميمعايير خاصة بكلية التربية بما يضمن تحقيق الجودة  واضافة

اقتدار.  التعليمية بكل تميز و

 كلية التربية. ،الجودة  ،، ضماناألكاديميمعايير االعتماد  مفتاحية:كلمات 
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 تصور مقرتح -تطوير املراكز العلمية والبحثية جبامعة صنعاء يف ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة 
 د . عبد السالم أحمد العروس ي               د.  نبيله حسن الصرابي 

 ملخص الدراسة:

عة صنعاء في ضوء متطلبات هدف البحث إلى تطوير املراكز العلمية والبحثية بجام

افر متطلبات اقتصاد املعرفة في املراكز  اقتصاد املعرفة، كما تهدف إلى تشخيص درجة تو

والكشف عن درجة حدة معوقات تطبيق متطلبات اقتصاد  صنعاء،العلمية والبحثية بجامعة 

ا وضع تصور مقترح لتط
َ
وير املراكز املعرفة في املراكز العلمية والبحثية بجامعة صنعاء، أيض

 العلمية والبحثية بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة.

ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان املنهج الوصفي بشقيه املسحي والتطويري، 

( باحثا 32وقام الباحثان بتصميم أداة لتحقيق أهداف البحث، وتكونت عينة البحث من  )

ثي وعلمي بجامعة صنعاء، تم اختيارهم بالطريقة ( مركز بح14وباحثة موزعين على )

العشوائية البسيطة، وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية: مستوى تقدير عينة البحث لدرجة 

افر متطلبات اقتصاد املعرفة في املراكز العلمية والبحثية بجامعة صنعاء قد جاء بدرجة  تو

افر )متدنية(، حصلت املتطلبات البحثية واملعرفية  افر تو على املرتبة األولى، وبدرجة تو

افر )متدنية(، املتطلبات املادية  )متدنية(، واملتطلبات التعليمية على املرتبة الثانية، وبدرجة تو

افر )متدنية جدا(،  في حين حصلت املعوقات على  والتقنية على املرتبة الثالثة، وبدرجة تو

مقترح لتطوير املراكز العلمية والبحثية درجة حدة )قوية(، ومن ثم قام الباحثان بوضع تصور 

 بجامعة صنعاء في ضوء متطلبات اقتصاد املعرفة، وقدما مجموعة من التوصيات.

 الكلمات املفتاحية: اقتصاد املعرفة.
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 املعرفة احلاضنات التكنولوجية يف اجلامعات اليمنية مدخل للتحول إىل جمتمع 
 أ. وحدة محمد املؤيد 

 ملخص الدراسة:

يهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية بوصفها 

 للتحول إلى مجتمع املعرفة، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي 
ً
مدخال

افية  أسلوب دل ( املعدل؛ وقد اقتضت  Delphiفي  )املسحي، وأسلوب الدراسات االستشر

طبيعة أسلوب دلفي أن تأخذ الباحثة عينة قصدية من الخبراء واملختصين من أعضاء هيئة 

( 21التدريس في الجامعات اليمنية ) صنعاء ، عدن ، تعز ، إب ، ذمار ، حجة ( ؛ وتم استهداف )

 في مجال اإلدارة والتكنولوجيا وتخصصات أخرى، بغرض است
ً
طالع آرائهم حول درجة خبيرا

وتم استخدام االستبانة ، وقد  ،أهمية دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية 

( فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي : ) دور الحاضنات التكنولوجية  39تكونت االستبانة من ) 

ناجحة، وتقديم في دعم البحث العلمي واالبتكار، و تحويل األفكار اإلبداعية إلى مشاريع 

الخدمات اإلدارية والفنية ، وخدمة املجتمع ( ، وبعد جمع البيانات وتحليلها في الجولة األولى ؛ 

افقوا على جميع الفقرات، وكانت نسبة االتفاق عليها تزيد عن  وجد أن الخبراء املشاركين و

ــ  %76النسبة املحددة بأسلوب دلفي؛ حيث تراوحت بين )  الية ، وبما أن ( وهي نسبة ع%95ـ

افقة كبيرة تمثل إجماع دلفي املعدل )  ( ؛ فقد %68األداة وفقراتها حصلت على درجة مو

أكتفت الباحثة بجولة واحدة . وفي ضوء ذلك توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج 

 أهمها:

؛ أن دور الحاضنات التكنولوجية في الجامعات اليمنية في التحول إلى مجتمع املعرفة -

 إلجابات 
ً
 الخبراء.حصلت على درجة أهمية كبيرة وفقا

تعد الحاضنات التكنولوجية التابعة للجامعة واملراكز البحثية إحدى أهم اآلليات في  -

حيث تقوم بربط األبحاث العلمية بالقطاعات الصناعية. وفي  املعرفة؛التحول إلى مجتمع 

 واملقترحات.ضوء النتائج توصلت الباحثة إلى جملة من التوصيات 
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 اقتصاد املعرفة مدخل اسرتاتيجي لتنمية رأس املال املعريف يف اجلامعات اليمنية
 أ. ياسين محسن العماري  

 ملخص الدراسة:

هدف البحث الحالي إلى التعرف على اآلليات واألساليب العلمية لتنمية رأس املال املعرفي 

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املنهج  ،جامعات اليمنية في ضوء مدخل اقتصاد املعرفةبال

رأس املال  ،الوصفي االستقرائي؛ لوصف املنطلقات النظرية لكٍل من)اقتصاد املعرفة

ومن ثم استقراء اآلليات واألساليب العلمية التي ينبغي أن تقوم بها الجامعات  ،املعرفي(

ية رأس مالها املعرفي، وعرضها على مجموعة من الخبراء في الجامعات اليمنية الحكومية لتنم

جامعة ذمار(؛ لالستفادة  ،جامعة حجة ،جامعة الحديدة ،جامعة تعز ،اليمنية )جامعة إب

وتم التوصل إلى العديد من النتائج واالستنتاجات أبرزها: أن رأس املال املعرفي  ،من مالحظاتهم

وجميعها يرتبط بالتدريب والتطوير  ،الخبرة واالبتكار واالختراعيرتبط باملعرفة واملهارة و 

اقع مؤشرات رأس املال املعرفي في الجامعات اليمنية إذا ما قورنت باملؤشرات  ،والتحفيز وأن و

وفي ضوء ذلك قدم البحث العديد من التوصيات  ،العربية واإلقليمية والعاملية تكاد التذكر

 واملقترحات.

 املال املعرفي. رأس ،املعرفة حية: اقتصاداملفتاالكلمات 
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 Six Sigmaأمنوذج مقرتح لتحسني اجلودة يف كلية الرتبية جامعة إب باستخدام منهج  
 أ. عبد الرقيب أحمد شميس 

 ملخص الدراسة:

في كلية التربية جامعة إب باستخدام هــدف البحث إلى تصميم أنموذج مقترح لتحسين الجودة 

اقع الجودة ،((Six Sigmaمنهج   ،( لهاSigmaوقياس مستوى) ،من خالل التعرف على و

اقتراح الحلول لتحسين الجودة ،وأسباب حدوث العيوب وتم استخدام املنهج الوصفي  ،و

 من أعضاء112وبلغ عدد أفراد مجتمع البحث ) ،بنوعية املسحي والتطويري 
ً
هيئة  ( فردا

 بالطريقة العشوائية الطبقية؛ حيث مثلت )56تم اختيار ) ،التدريس ومساعديهم
ً
( %50( فردا

والوثائق  ،ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام أداة من نوع استبانة ،من مجتمع البحث

تم استخدام الوسائل  ،SPSSوبعد إدخال البيانات إلى برنامج  ،الرسمية لنتائج الطلبة

وتوصل البحث إلى العديد من  ،Sigmaملناسبة واملعادالت الرياضية لحساب قيمة اإلحصائية ا

اقع الجودة في كلية التربية بجميع مجاالتها حصلت على  النتائج )األنموذج املقترح( ومنها: إن و

حيث تعمل  ،(0.378( وانحراف معياري )1.75بمتوسط حسابي ) ،درجة تحقق )متوسطة(

كما أن األقسام العلمية تعمل في  ،Sigma)( من مستويات)1.58ى )كلية التربية في املستو 

 من األسباب الرئيسة والثانوية التي تسبب في  ،(2.7املستوى )
ً
توصلت إلي أن هناك عددا

 من األسباب الرئيسة والثانوية التي  ،( ،انخفاض مستوى الجودة
ً
توصلت إلي أن هناك عددا

املقررات  ،اإلدارة ،عضو هيئة التدريس ،الطالب تسبب في انخفاض مستوى الجودة أبرزها

ونظم تأكيد  ،الشراكة مع املجتمع وانقطاع الصلة مع الخريج ،الدراسية والوسائل التعليمية

 ،وخطوات لتطبيق األنموذج وعوامل نجاحة ،وتم تقديم عدد من الحلول املقترحة ،الجودة

 وعدد من التوصيات واملقترحات.

 DMAICأسلوب  ،(Six Sigma)منهج  ،الجودةالكلمات املفتاحية: 
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وضمان جودة التعليم العالي يف اجلامعات األهلية  األكادمييمدى تطبيق معايري االعتماد 
 باجلمهورية اليمنية

 علي حسن محمد الدوكري  

 ملخص الدراسة:

وضمان الجودة في  األكاديميبيق معايير االعتماد التعرف على مدى تط هدفت الدراسة الى

املنهج الوصفي  استخدمومعرفة الفروق وفقا ملتغيرات الدراسة، و ، الجامعات األهلية اليمنية

ة في الجامعات األكاديميمن جميع القيادات  وعينته البحثتشكل مجتمع التحليلي(، و املسحي )

، ( 574غ عددهم )بلو  األهلية اليمينية
ً
 أهلية.( جامعة 27يعملون في )فردا

وضمان  األكاديميتوصلت الرسالة الى عدد من النتائج اهمها: أن مدى تطبيق معايير االعتماد 

الجودة "مستوى بداية" في الجامعات األهلية اليمنية جاء بدرجة " كبيرة " على مجمل األداة 

 وعلى مستوى املجاالت، حصل مجال )معيار(: البنية القا
ً
نونية على الترتيب األول، إجماال

 في مجال: البنية 
ً
ة، ومجال: البنية املادية، ومجال: البنية األكاديميتوجد فروق دالة إحصائيا

 بين إجابات أفراد عينة 
ً
املالية، ولصالح التخصصات التطبيقية.، ال توجد فروق دالة إحصائيا

أستاذ ( في جميع  -ارك أستاذ مش –البحث تعزى ملتغير: اللقب العلمي ) أستاذ مساعد 

 
ً
املجاالت ما عدا مجال: البنية التنظيمية واإلدارية، والتي أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا

 بين إجابات أفراد عينة البحث تعزى 
ً
ولصالح ) درجة أستاذ ( ، ال توجد فروق دالة إحصائيا

نائب عميد كلية  –ة عميد كلي –نائب رئيس جامعة  –ملتغير: املنصب الوظيفي ) رئيس جامعة 

أكثر من  –ومتغير: سنوات الخبرة ) خمس سنوات فأقل  ،رئيس قسم ( في جميع املجاالت –

 ،ة، ومجال: البنية املاليةاألكاديميومجال: البنية  ،في مجال: البنية القانونية ،(خمس سنوات

: البنية التنظيمية واإلدارية، و   في مجالي 
ً
لصالح ) خمس بينما توجد فروق دالة إخصائيا

 سنوات فأكثر (، ومجال: البنية املادية، ولصالح ) خمس سنوات فأكثر (. 

 وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت عدد من التوصيات.
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 الفقه اإلسالمي يف اجلامعات اليمنية تطوير تدريس

 شجاع الدينعبد القادر  أ.د عبد املؤمن 

 خص الدراسة:مل

البحث بالجامعات مجتمع وتمثل املنهج التحليلي: ، و ملنهج االستقرائيا استخدمت الدراسة

توصلت الى عدد من النتائج اهمها : تدريس الفقه اإلسالمي في الجامعات اليمنية هو و  اليمنية.

فقهي مجموعة من الخطط والبرامج واإلجراءات واألنشطة التي تستهدف االرتقاء باملقرر ال

وطرق تدريسه وتنمية مهارات أستاذ الفقه.، عدد مقررات الفقه اإلسالمي التي تدرس في 

الجامعات اليمنية أقل من نظيراتها في القانون فليس هناك تناسب بينهما، ومقتضيات تطوير 

املقررات الفقهية أن تواكب املقررات الفقهية نظيراتها في القانون من حيث عددها ومفرداتها 

اولتها.، مقررات الفقه اإلسالمي راكدة من حيث عددها ومفرداتها، فهي ال تلبي سوق العمل وتن

واحتياجات املجتمع اإلسالمي املعاصر، كما أنها ال تدرس النوازل واملستجدات املعاصرة 

إضافة إلى أنها ال تتناول اإلشكاليات التي يعاني منها املجتمع كالغلو والتطرف والتكفير والعنف 

غيرها.، لم يتم توصيف املقررات الفقهية بحيث تظهر أهدافها وأسسها ومدى كفايتها و 

ومناسبتها باإلضافة إلى بيان الوحدات التي يتكون منها كل مقرر وبيان أهداف كل وحدة من 

الوحدات التي يتكون منها املقرر.، األستاذ الذي يدرس الفقه اإلسالمي متخصص في الفقه، 

ه أن يتمتع بمهارات التدريس وأساليبه املعاصرة وأن يتم تدريبه على ذلك ولذلك ينبغي علي

 وتنمية قدراته في هذا املجال.

اوصت الدراسة بالعديد من التوصيات اهمها: إعادة صياغة األهداف الفقهية لكليات 

توصيف املقررات عاصرة وتلبية احتياجات املجتمع. و ملالمتغيرات وفقا ل الشريعة والقانون 

اقع املعاصر ال فقهية وتحديد أهداف كل مقرر على حدة وبيان أهمية عالقة هذه املقررات بالو

.، ها، وكيفية استفادة الطالب من
ً
استيعاب مقررات الفقه اإلسالمي و في حياته العملية مستقبال

في كليات الشريعة والقانون الحتياجات املجتمع املعاصر وسوق العمل، وتضمين هذه املقررات 

تطرف والتكفير عالجات الفقهية للمشكالت االجتماعية التي يعاني منها املجتمع مثل الغلو والامل

ومهارات تدريب أساتذة الفقه اإلسالمي في الجامعات اليمنية على طرق و  والكراهية والحقد.

ع ملناسبة ملفردات املقررات القانونية إليجاد نو اتضمين املقررات الفقهية املفردات و ، التدريس

من التكامل والتناسب بين الشريعة والقانون.، تضمين املقررات الفقهية ثقافة التسامح 

 لقبول باآلخر ونبذ الغلو والتطرفوا
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واقع توظيف أعضاء هيئة التدريس يف جامعة احلديدة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 التدريسي والبحثييف أدائهم 

 د.حمود علي عبده العبدلي 

 ملخص الدراسة:

اقع توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة  التعرف الدراسة إلى هدفت على و

التي  لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في أدائهم البحثي والتدريس ي، واملعيقات

ولتحقيق أهداف الدراسة صمم الباحث لها، والحلول املقترحة؛  استخدامهم دون  تحول 

(عبارة موزعة على خمسة محاور، وتم تطبيقه على عينة 71استبيان لجمع  البيانات تكون من )

، وبعد معالجة النتائج 80من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة بلغ عددها )
ً
( عضوا

قات تكنولوجيا (؛ أظهرت النتائج أن توظيف تطبيSPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية )

( وهي نسبة ال تتفق مع 62.5%املعلومات واالتصاالت في األداء البحثي كانت متوسطة بنسبة )

املعايير اإلقليمية والدولية ، باستثناء استخدام شبكة اإلنترنت في البحث، ومتابعة اإلصدارات 

ت النتائج أن عضو العلمية الحديثة واملجالت العلمية املحكمة التي جاءت بدرجة كبيرة؛ وأظهر 

هيئة التدريس ال يهتم بتوظيف تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في الجانب 

التدريس ي، ويعود ذلك لعدد من املعيقات التي توصلت اليها الدراسة منها ما يتعلق بضعف 

اقترح ت البنية التحتية في البيئة التعليمية، ومنها ما يتعلق بعضو هيئة التدريس نفسه؛ و

الدراسة عدد من التوصيات منها توفير البيئة املناسبة الستخدام تطبيقات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في التدريس، وعقد دورات تدريبية لعضو هيئة التدريس حول توظيف 

 تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التدريس والبحث العلمي.

 الكلمات املفتاحية: 

معيقات االستخدام، عضو هيئة التدريس، األداء التدريس ي  واالتصاالت، ملعلوماتا تكنولوجيا

 .والبحثي
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 املعوقات اليت حتول بني اجلامعات اليمنية ودورها يف بناء جمتمع املعرفة
 ء( )دراسة ميدانية آلراء عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة صنعا

 م. د. غالـب حمـيد حميد القــانـص أ. أ.م. د. أحمد محمد مجاهد القدس ي            

 ملخص الدراسة:

ممثلــة بجامعــة -هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى املعوقــات التــي تحــول بــين الجامعــات اليمنيــة    

الوصــــفي،  ودورهــــا فــــي بنــــاء مجتمــــع املعرفــــة. ولتحقيــــق ذلــــك اســــتخدم الباحثــــان املــــنهج -صــــنعاء 

وللوصــول إلــى البيانــات املطلوبــة اســتعانا باالســتبانة ـكـأداة لقيــاس معوقــات بنــاء مجتمــع املعرفــة 

 علـــى ثالثـــةفقـــرة موزعـــة  51علـــى مســـتوى السياســـات واإلمكانـــات الجامعيـــة، وتكونـــت األداة مـــن 

 فقــرة، وتــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس بجامعــة 17مجــاالت يتضــمن كــل منهــا 

. وتوصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج مـــن أهمهـــا: يـــرى أفـــراد  135صــنعاء قوامهـــا 
ً
عضـــوا

عينـــة الدراســـة أن معوقـــات بنـــاء مجتمـــع املعرفـــة بجامعـــة صـــنعاء كانـــت بدرجـــة كبيـــرة فـــي جميـــع 

املجـــاالت ، وجـــاء ترتيـــب املجـــاالت مـــن حيـــث درجـــة اإلعاقـــة علـــى النحـــو اآلتـــي: معوقـــات توظيـــف 

(، ثـــم مجـــال معوقـــات نشـــر املعرفـــة فـــي املركـــز 4.00ي املركـــز األول بمتوســـط مـــرجح )املعرفـــة جـــاء فـــ

(، بينمــا شــغل مجــال معوقــات إنتــاج املعرفــة املركــز الثالــث واألخيــر 3.86الثــاني بمتوســط مــرجح )

( وكــــل منهــــا يمثــــل درجــــة إعاقــــة )قويــــة(، أمــــا بالنســــبة للمتوســــط العــــام 3.73بمتوســــط مــــرجح )

 يمثـــل درجــة إعاقــة )قويــة(. كمـــا بينــت النتــائج أنـــه 3.86) لالســتبانة ككــل فقــد بلـــغ
ً
ال ( وهــو أيضــا

( بـــين اســـتجابات أفـــراد العينــــة 0.05توجـــد فـــروق ذات  داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة )

حــــول معوقــــات بنــــاء مجتمــــع املعرفــــة فــــي الجامعــــة بالنســــبة  للمجمــــوع الكلــــي ومجاالتــــه الفرعيــــة 

 ملتغير النوع، ك
ً
ما ال توجد فروق جوهرية بـين اسـتجابات أفـراد العينـة حـول معوقـات الثالثة تبعا

بناء مجتمع املعرفة في الجامعة بالنسبة  للمجموع الكلي ومجالي  معوقات إنتاج املعرفة ونشرها 

 ملتغيـــر الكليـــة
ً
بينمـــا أظهـــرت النتـــائج أن هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بالنســـبة ملجـــال ، تبعـــا

. وفــــي ضـــوء ذلــــك أوصـــ ى الباحثــــان وكانــــت لصـــالح الكليــــات اإلنســـانيةمعوقـــات توظيــــف املعرفـــة 

وضع خطة اسـتراتيجية لعمليـة البحـث العلمـي فـي الجامعـة والعمـل علـى تفعيلهـا، تـوفير بضرورة 
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افز املاديــة واملعنويــة داخــل الجامعــة لتعزيــز الجــودة فــي التعلــيم والتميــز فــي التــدريس،  نظــام للحــو

العلمـــــــي وخدمـــــــة املجتمـــــــع، تـــــــوفير مقومـــــــات البنيـــــــة األساســـــــية واإلبـــــــداع واألصـــــــالة فـــــــي البحـــــــث 

لتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت لتســـهيل نشـــر  واســـتخدام املعلومـــات واملعـــارف والتوســـع فـــي 

اســتخدام التقنيــة فــي املجــاالت العلميــة والبحثيــة بالجامعــة، تزويــد املعامــل واملختبــرات بــاألجهزة 

لبــــي واملعــــدات الالزمــــة للتــــدريس والبحــــث ا
ُ
لعلمــــي، وتزويــــد املكتبــــات بمصــــادر معلومــــات حديثــــة ت

حاجـــــات الطـــــالب وأعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس، تفعيـــــل التواصـــــل العلمـــــي والبحثـــــي مـــــع الجامعـــــات 

املتقدمــــة ومراكــــز البحــــث العلمــــي ملواكبــــة التطــــورات العلميــــة والتكنولوجيــــة، واالســــتفادة مــــن 

واســــــتخدام تكنولوجيــــــا املعلومــــــات  خبراتهــــــا وتجاربهــــــا فــــــي مجــــــال ضــــــمان جــــــودة التعلــــــيم العــــــالي

 واالتصاالت لتفعيل دورها في تحقيق متطلبات مجتمع املعرفة.
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 ثقافة اجلودة لدى الطلبة املعلمني يف برنامج معلم اجملال ومعلميهم 
 جامعة إب )دراسة استطالعية(-بكلية الرتبية

 الحدابي داود السالم سليمانأ.م. د. عبد  

 ملخص الدراسة:

تلقى جودة برامج إعداد املعلم عامليا إهتماما بالغا؛ ملجابهة العديد من تحديات القرن الواحد 

ِّ نجاح تصبو إليه اليمن يتوقف على جودة ونوعيات 
ن أي 

 
والعشرين. وفي هذا السياق، فإ

املدرسين. ومن هنا جاءت الحاجة  هؤالءد مدرسيها التي تتوقف بدورها على جودة برامج إعدا

الجودة لدى الطلبة معلمي مجال العلوم  ثقافةإلجراء هذه الدراسة التي تهدف إلى استكشاف 

جامعة إب اليمنية. ولتحقيق هدف الدراسة؛ استخدم  –والرياضيات ومعلميهم بكلية التربية

املفتوحة، وكذلك تحليل املحتوى.  الباحث املنهج الوصفي التحليلي النوعي باستخدام املقابلة

ملفهوم ثقافة الجودة. ففي  املقابلةكشفت نتائج الدراسة عن تباين إدراك فئات املشاركين في 

ة معقولة إلى حد فة التدريس من حملة الدكتوراه ثقاحين كانت ثقافة الجودة لدى أعضاء هيئ

رياضيات ال تعكس ثقافة الجودة ما، فقد كانت لدى املعيدين والطلبة معلمي مجال العلوم وال

بمفهومها الصحيح. كما كشفت نتائج تحليل املحتوى عن خلو مقررات إعداد مجال العلوم 

ٍ من املفهومات ذات العالقة. وبناء على نتائج 
والرياضيات من مفهوم ثقافة الجودة، أو أي 

مية ثقافة الجودة الدراسة فقد قدمت الدراسة جملة من التوصيات واملقترحات املتعلقة بتن

 لدى املنتسبين لبرنامج معلم مجال العلوم والرياضيات بكلية التربية جامعة إب. 

 ةيكلمات مفتاح

* ثقافة الجودة    * الجودة الشاملة   *املعلمين قبل الخدمة    *معلم مجال العلوم 

 والرياضيات
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 عالي يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلمهورية اليمنيةدور التعليم ال
 أ.د. نعمان أحمدعلي فيروز          أ. د. عبدهللا قائد القدمي      

 ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة التعرف على دور التعليم العالي في تحقيق التنمية املستدامة في الجمهورية 

بين التعليم العالي والتنمية املستدامة اليمنية من خالل الكشف عن طبيعة العالقة 

اقع  وأهدافها، ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحثان املنهج الوصفي في تحليل و

مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة، 

الوطنية واملؤشرات وتحدياتها. حيث عمد الباحثان إلى تحليل عينة عشوائية من التقارير 

الدولية ذات العالقة بموضوع الدراسة؛ بغية الوصول إلى األدوار الحالية واملتوقعة للتعليم 

 العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الجمهورية اليمنية.

في  وتأتي هذه الدراسة في سياق ما يناط بالتعليم العالي ومؤسساته من دور هام ومحوري

تحقيق أهداف التنمية املستدامة بأبعادها اإلقتصادية واالجتماعية والبيئية والتكنولوجية 

 بعدد كبير من األهداف السبعة عشر 
ً
 وثيقا

ً
واملعلوماتية، كون التعليم العالي يرتبط ارتباطا

 أنه 
ً
تى ال تتوفر دراسة رسمية وطنية ح -على حد علم الباحثان  –للتنمية املستدامة. فضال

 
ً
 هاما

ً
 تنمويا

ً
اليوم حول موضوع الدراسة الحالية، ولذلك فإن هذه الدراسة تعتبر مدخال

 لصناعة القرار في التعليم العالي والبحث العلمي. 
ً
 ومرجعا

وأبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الدور املفترض للتعليم العالي اليمني لتحقيق التنمية 

 ع
ً
، فضال

ً
ن غياب أو ندرة البيانات واملعلومات املتعلقة بالتعليم املستدامة ال يزال ضعيفا

العالي والبحث العلمي اليمني على املستوى الدولي، األمر الذي إنعكس على تراجع موقع اليمن 

دمت عدد 
ُ
في التصنيفات العاملية ملؤشرات التنمية املستدامة. وعلى ضوء نتائج الدراسة، ق

 يم العالي في تحقيق التنمية املستدامة في اليمن.   من التوصيات التي تعزز من دور التعل
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 تطوير أداء املراكز العلمية جبامعة صنعاء يف ضوء أهدافها ومسئولياتها االجتماعية
 د. علي عبدهللا العواض ي  -د. علي يحيى شرف الدين     -د. خليل محمد الخطيب  

 لدراسة:ملخص ا

تهدف الدراسة الحالية الى تطوير أداء املراكز العلمية بجامعة صنعاء في ضوء أهدافها      

ومسئولياتها االجتماعية، ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام أكثر من مهنجية بحثية، 

كاملنهج الوصفي، باالعتماد على استمارة مقننة، واسلوب تحليل املحتوى، لجمع البيانات 

علومات، وكذلك املنهجية املستقبلية؛ باالعتماد على املقابلة الشخصية املفتوحة وامل

 الستشراف مستقبل تلك املراكز، وتقديم املقترحات التطويرية بشأنها. 

وبعد تحليل البيانات، كشفت النتائج عن تحمل املراكز العلمية بجامعة صنعاء مسئوليات    

أهدافها، من خالل تنفيذ عدد من البرامج واالنشطة كبيرة، نجحت املراكز في تحقيق بعض 

، إال أنها ال ترقى الى 5057والخدمات املختلفة، والتي بلغ عددها مجتمعة ما يقارب )
ً
( نشاطا

مستوى أهدافها العلمية، ومسئولياتها االجتماعية املرسومة، والى مستوى الطموح املنشود، 

تها املؤسسية، ومن حيث انجازاتها، وقدرتها على وتختلف املراكز فيما بينها؛ من حيث مقوما

 تحقيق اهدافها.

وباستقراء نتائج الدراسة، حصل محور التأهيل التخصص ي والخدمة املجتمعية على املرتبة      

 األكاديمياالولى، وجاء محور التعليم العالي والجامعي باملرتبة الثانية، وحصل محور التطوير 

محور االنتاج املعرفي في املرتبة الرابعة، وجاء محور االستشراف  على املرتبة الثالثة، ثم

املستقبلي على املرتبة الخامسة واالخيرة، وكشفت النتائج عن جملة من املعوقات التي تؤثر 

سلبا على مستوى أداء املراكز، وخلصت الدراسة الى تقديم جملة من املقترحات التطويرية 

 والبحثية.

 املسئولية االجتماعية. –أهداف  –املراكز العلمية  -أداء  –تطوير  الكلمات املفتاحية: 
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 األكادمييواقع حوكمة اجلامعات االهلية اليمنية من وجهة نظر اجملتمع 
 د. منير صالح محمد العزاني د. صالح احمد صالح  شعبان  د. عبدالغني مطهر صالح النور 

 ملخص الدراسة:

اقع حوكمة الجامعات اليمنية االهلية من وجهة نظر  هدفت الدراسة الى التعرف على و

عضو هيئة تدريس من حملة  134عينة الدراسة من  حيث تكونت، األكاديمياملجتمع 

الدكتوراه واملاجستير الذين يمارسون عملية التدريس في الجامعات االهلية اليمنية، حيث 

اقع حوكمة الجامعات األهلية اليمنية  ة الدراسة في التساؤل الرئيس االتي:تمثلت مشكل ما و

  -االتية:؟ ويتفرع منه االسئلة األكاديميمن وجهة نظر املجتمع 

 ؟األكاديمي. ما مستوى تطبيق الجامعات اليمنية ملبادئ الحوكمة من وجهة نظر املجتمع 1

بين افراد عينة الدراسة وفقا  0.05وى . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست2

في وجهات نظرهم حول مستوى ممارسة الجامعات ملبادئ  الخبرة(العلمي،  للمتغيرات( املؤهل

 الحوكمة ؟

 الحوكمة في الجامعات األهلية اليمنية؟  تطبيق مبادئ. ما سبل تطوير 3

كأداة لجمع واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، حيث اعتمدت الدراسة  االستبيان 

البيانات،  وتوصلت الدراسة الى ان االطار القانوني لحوكمة الجامعات االهلية اليمنية ال يزال 

وبتقدير  3.7دون املستوى املطلوب،  كما ان محور املعوقات حاز على اعلى متوسط بقيمة  

ظي عالي، وبتقدير لف 3.50لفظي عالي، وجاء محور املساءلة باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

وبالحد االدنى ملستوى 3.43اما املحور املتعلق بالشفافية فقد جاء باملرتبة الثالثة بمتوسط  

التقدير اللفظي   عالي، وجاء املحور املتعلق بالجانب القانوني في املرتبة الرابعة بمتوسط قدره 

 3.19سط قدره وبتقدير لفظي متوسط، بينما جاء محور املشاركة باملرتبة االخيرة بمتو  3.2

وبتقدير لفظي متوسط وعلى ضوء نتائج الدراسة تم الخروج بتصور مقترح لتطوير لحوكمة 

 الجامعات االهلية. 
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 Quality of English Requirement Courses at Yemeni Universities 

in light of International Experiences and the Perspectives of 

Teachers and Students1 

 Abdulhameed Ashuja’a  Dr.                    Dr. Ibrahim Tajaddin  

Abstract: 

English requirement courses (ERCs) are crucial for developing 

undergraduate students’ skills in English at many regional and international 

universities. This study investigated the status quo of ERCs in Yemen in 

light of similar regional and international experiences، and based on the 

perspectives of teachers and students at Yemeni Universities. To achieve 

this objective، the researchers compared the ERCs at Yemeni universities to 

some regional and international experiences، focusing on course titles، 

credit hours and number of courses offered. Furthermore، two 

questionnaires for teachers and students، covering content، teaching and 

evaluation، were administered to a sample of (24) teachers and (439) 

students، selected from public and private universities. After the analysis of 

qualitative data (obtained from the comparison) and quantitative data 

(collected through the questionnaires)، results revealed that ERCs at Yemeni 

universities do not neither match the market needs، nor students’ needs; they 

do not receive due attention by the concerned authorities. There is also a 

disparity in ERCs between universities. To contribute to the improvement of 

ERCs at Yemeni universities ، a proposed framework for the teaching of 

English course which covers learning outcomes، based on quality assurance 

standards، was developed and a number of recommendations were 

proposed.  

Keywords: English requirement courses، quality teaching، 

market needs، learners’ needs. 
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ي وضمان الجودة بجامعة صنعاء ألداء رسالته ف األكاديمييسعى مركز التطوير   
تطوير العملية التعليمة ونشر ثقافة الجودة بين منتسبي الجامعة، وإقامة دورات وورش 
عمل وندوات، ومؤتمرات علمية، وأنشطة تطويرية لمدخالت الجامعة من أعضاء هيئة 
التدريس واإلداريين والفنيين، بهدف التحسين واالرتقاء بنوعية المخرجات من التعليم 

العملية التعليمية لمواكبة احتياجات التنمية المجتمعية من الجامعي باعتبارهم أساس 
التخصصات النوعية المتميزة. يمثل المركز الركيزة األساسية في مجال ضمان الجودة 

وبيت خبرة، فهو المشرف على كليات ومراكز الجامعة في عملية  األكاديميواالعتماد 
، كما يهتم المركز األكاديميماد ة لتهيئتها لالعتاألكاديميالتطوير وتحديث للبرامج 

بالجانب البحثي كخدمة يقدمها في سبيل وضع الحلول للمشاكل الراهنة سواء داخل 
الجامعة أو خارجها، يضم المركز مكتبة تحتوي على مختلف المراجع العلمية 

 والتدريبية )إلكترونية وورقية( ووثائق الفعاليات السابقة وإصدارات المركز المختلفة. 
ن التطوير والجودة عمليتان الزمتان للتحسين المستمر للتعليم الجامعي وتحقيق إ    

المكانة الرائدة على كل المستويات الداخلية واإلقليمية والعالمية، ويعرف التطوير بأنه 
تحسين نوعية التعليم الجامعي واالرتقاء بمستوى ادائه  وكليات الجامعة والمراكز 

وضمان الجودة لكليات  األكاديمية بتحقيق ذلك، ولذلك التطوير التابعة لها هي المعني
الجامعة ومراكزها له أهمية عظيمة وضرورة ملحة وحاجة ماسة تمليها حركة الحياة 
المعاصرة فهو دليل على بقاء الروح لدى الكليات والمراكز وهو القوة الدافعة لفاعلية 
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 األكاديميلمناطة به ، حيث والتطوير نظام التعليم الجامعي لتحقيق أهدافه ورسالته ا
وضمان الجودة أخذ على عاتقه مهمة تطوير الكليات والمراكز واالرتقاء بها من خالل 
نشر ثقافة الجودة ومراعاة المعايير  اإلقليمية ،والعالمية لتحسين جودة أداء العلميات 

ا وزيادة والمدخالت والمخرجات على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع به
 ها التنافسية. قدرات

يهدف ويعد برنامج التنمية المهنية من ابرز البرامج التي يقدمها المركز، إذ       
وضمان الجودة بجامعة صنعاء الى  األكاديميبرنامج التنمية المهنية بمركز التطوير 

هذه العملية تنمية مهارات الهيئات التعليمية وتطويرها وتجويد التعليم بجميع مكوناته، وب
وضمان  األكاديمييحقق فاعلية االنتماء المتبادلة بين الجامعة ممثلة بمركز التطوير 

الجودة ومؤسسات المجتمع المختلفة الحكومية والخاصة، مع التطلع الى فتح العالقة 
او توسيعها على المستوى الخارجي لالستفادة من البرامج والخبرات الخارجية مع 

ز المماثلة في التوجه، والغاية من ذلك تحسين العملية التعليمية الجامعات والمراك
والعلمية في الجامعة وبرامجها لتعزيز مسيرة التنمية وربطها باحتياجات المجتمع 

 تشراف المستقبل. وسوق العمل واظهار دورها الحقيقي في العملية التنموية واس
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 نشأة المركز وتطوره:

الي عمومًا والجامعي خصوصًا مقدمة ضرورية للتنمية في يعد تطوير التعليم الع
أي مجتمع من المجتمعات، فال تقدم بدون تعليم جامعي عصري عالي الجودة، وال 
جودة دون رفع مستوى مهارات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية 

م بإنشاء 2006ة ( لسن400واإلدارية، ولتلبية ذلك فقد صدر قرار رئيس الجامعة رقم )
( لسنة  844مركز تطوير التعليم الجامعي، وصدر أيضًا قرار رئيس الجامعة رقم )

وهو  ،وضمان الجودة األكاديميإلى مركز التطوير  ؛بتعديل تسمية المركز ،م2016
من أهم المراكز  ُيعدتوجه من قيادة الجامعة لالهتمام بعملية التطوير كون المركز 

 االعتمادالجودة ومن ثم وضمان لمتخصصة في التأهيل لتحقيق العلمية والبحثية ا
 .األكاديمي

م إذ يعد أداة الجامعة لمواكبة 2007ولم يبدأ المركز نشاطه إال مع مطلع العام 
التطورات العالمية لضمان الجودة وتحسين األداء التعليمي الجامعي لتستطيع الجامعة 

تنافسية ومواجهة التحديات وتحقيق الذات التعايش مع البيئة الجامعية العالمية ال
 .العالمي ضمن الجامعات المرموقة األكاديميوبالتالي الحصول على االعتماد 

إن جامعات كثير من الدول النامية ومن ضمنها اليمن تعاني من تخلفها عن 
المسيرة المتسارعة لتكنولوجيا العصر ومستجداته في ميدان العلم والتعليم وذلك لعدم 

اكبة التعليم الجامعي في هذه الدول لمتطلبات سوق العمل وعدم مراعاته لتطبيق مو 
مواصفات جودة األداء التعليمي التي من خاللها تصل الجامعات العالمية المرموقة 

، وفيما يلي استعراضا إلى تحقيق ضمان الجودة وتحسين األداء التعليمي بامتياز
الجودة، من حيث الرؤية والرسالة واالهداف  وضمان األكاديميموجزا لمركز التطوير 
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والهيكل والمهام والمشروعات واالنجازات، وتم استقاء بيانات هذا الجزء من التقرير 
)جامعة  ، كما هو مبين في المرجع2019 /2018السنوي للمركز للعام الجامعي 

 (.2019، 2صنعاء 

 رؤيــــة المركز:

لالرتقاء بمستوى األداء وتحقيق  ألكاديميابلوغ مكانة مرموقة في مجال التطوير 
 التميز وصواًل لالعتماد.

 
 رسالــة المركز:

والمؤسسي وضمان الجودة بجامعة صنعاء  األكاديمييسعى المركز إلى تطوير األداء 
والبحثي  األكاديميلمساعدة كليات الجامعة ومراكزها المختلفة على تحقيق التميز 

 مكانتها الريادية. واإلداري والخدمي للحفاظ على
 

 أهداف المركز:

 نـشر ثـقـافة الجـودة واالعـتماد وتعزيـزها بـيـن كـافـــة منتسـبـي الجامعة. .1
بـنـاء األطــر الـمـؤســســيــة وتـعــزيــز الــقــدرات الالزمـــة لتأسـيـس نظام ضمان الجودة  .2

 في الجامعــة
ـامــعــة وتـــأهــيــــل كـلياتـهـا ومـراكــزهــا الـعـلـميــة تـفـعــيـل نـظـم الـــجــودة فــــي الـجـ .3

 .األكاديميللـحـصــول عـلـى االعــتــمـاد 
 .واإلداريين المنتسبين للجامعـة الـتـدريــس والـفـنــيــيــنتـطويــــر قـــدرات أعــضــاء هــيـئـة  .4
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على مـستـوى الجامعـة ووحـــدات تـأســيــس نـظـام معـلومــات للـجـودة واالعـتماد  - .5
 .الـجــودة في الكليات والمراكز العلمية

 وضمان الــجـودة واالعتماد. األكاديميتـنمـية الـموارد الــمـاليـة الالزمـة للـتطويـر  - .6
 

 :المهام واالختصاصاتالهيكل و 

س مجلس المركز: هو السلطة العليا في الهيكل التنظيمي للمركز، وهو أيًضا مجل
 ضمان الجودة في الجامعة، ويمارس المهام واالختصاصات اآلتية:

رسم السياسات اإلستراتيجية العامة للجامعة ذات الصلة بضمان الجودة واالعتماد  .1
 .األكاديمي

 اعتماد الخطط أو البرامج العامة لنشاطات المركز. .2
 .الختامي للمركزاعتماد الموازنة السنوية والحساب  .3
تفاقيات التي يعقدها المركز مع المراكز المماثلة )الداخلية المصادقة على اال .4

والخارجية والجهات المانحة(، في مجال الدعم وتبادل الخبرات وإقامة النشاطات 
 الجودة.وضمان  األكاديميالمشتركة في مجال التطوير 

ة في األكاديميمناقشة وثائق التقويم الذاتي وتقارير المقيمين الخارجيين للبرامج  .5
 كليات الجامعة ومراكزها العلمية، واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.

 مناقشة الموضوعات المحالة إليه من قبل مدير المركز أومن رئاسة الجامعة. .6
 التوصية بتعيين الباحثين في المركز وترقيتهم.
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 :وضمان الجودة األكاديمية الخاصة بمركز التطوير األكاديميالوحدات 
 من عدة وحدات إدارية وأكاديمية وهي كاآلتي: يتكون المركز 

 .اواًل: وحدة التخطيط والمتابعة
التخطيط االستراتيجي وتطوير باالرتقاء بخدمات الجامعة في مجال  الوحدة ىتعن

وقيادات  للمركز الالزمة والمعلومات البيانات توفير خالل األداء المؤسسي من
 اآلتية: واالختصاصات المهام الوحدة لىتتو  التحديد وجه وعلى عام، بشكل الجامعة

المشاركة في وضع الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية لكليات الجامعة  -
 .ووحدات الجودة فيها.

المتمثل في تحليل البيئة الداخلية  SWOTالمشاركة في إعداد التحليل البيئي  -
 والتهديدات.)نقاط القوة ونقاط الضعف( والبيئة الخارجية المتمثلة بالفرص 

 المشاركة في إعداد الخطط االستراتيجية للكليات ووحدات الجودة فيها. -
مراجعة الخطط االستراتيجية لكليات الجامعة ووحدات الجودة فيها والمشاركة في  -

 تطويرها.
مشاركة الكليات ووحدات الجودة فيها بإجراء مقارنات للُحكم على كفاءة األداء  -

 ألداء المخطط.ومقارنة األداء الفعلي با
 مشاركة الكليات ووحدات الجودة في عمل خطط التحسين. -

 .ثانيا: وحدات الجودة برئاسة الجامعة والكليات والمراكز
مدراء المراكز/ أمين عام  /األشراف اإلداري لعمداء الكليات تحت  الوحدة تعمل

م بالمهام وضمان الجودة للقيا األكاديميواإلشراف الفني لمركز التطوير الجامعة، 
وتنفيذ كامل المهام التي  األكاديميالمناطة بها في تطبيق معايير الجودة واإلعتماد 

 :يأتي ما واختصاصاتها مهامها ومن بها،تكلف 
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تخطيط أعمال الجودة بالكلية والمراكز وتنفيذ المهام الموكلة إليها من مركز  -
 وضمان الجودة بالجامعة األكاديميالتطوير 

وضمان  األكاديميالمركز في فعاليات واجتماعات مركز التطوير  /تمثيل الكلية  -
 الجودة.

 المركز.المشاركة في التخطيط االستراتيجي للكلية أو  -
 الوحدة.اإلعداد لتنفيذ دراسة التقويم الذاتي للبرامج المختلفة في مجال عمل  -
ات توزيع االستبيانات على الطالب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والقياد -

 .بهدف تقييم األداء ة واإلداريةاألكاديمي
 حفظ وتوثيق كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بنظام الجودة بالكلية. -
إعداد تقرير سنوي عن أعمال الوحدة ويرفع صورة منه إلى مركز التطوير  -

 وضمان الجودة بالجامعة. األكاديمي
 لتحقيق أغراض الوحدة. متابعة تنفيذ السياسات العامة الموضوعة -
 اإلشراف على حمالت التوعية لنشر ثقافة الجودة. -
ذات  داخليًا وخارجيا المشاركة في المؤتمرات والندوات والورش والدورات التدريبية -

 الصلة بالجودة.
 اإلشراف على عملية توصيف البرامج والمقررات. -
ة والموارد البشرية والمادية إنشاء قاعدة بيانات الكترونية للبرامج والمقررات الدراسي -

 بالكلية.
 اقتراح الخطط والبرامج واألنشطة ذات العالقة بالجودة داخل الكلية. -
وضمان  األكاديميالقيام بكل ما يوكل إليها من اعمال من قبل مركز التطوير  -

 ووحداته.الجودة 
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 .الجودة ضمان ثالثا: وحدة
 العلمية، والمراكز الكليات في الجودة ضمان وحدات مع التنسيق الوحدة تتولى

 هيئة أعضاء وألداء ة،األكاديميلبرامجها  المستمر الذاتي التقييم على ومساعدتها
 :يأتي ما واختصاصاتها مهامها ومن التدريس،

 الجودة بضمان الصلة ذات للجامعة العامة االستراتيجية والسياسات الخطط وضع -
 .األكاديمي واالعتماد

 ةاألكاديمي األقسام مع بالتعاون  الجامعية للبرامج ةديمياألكا المعايير تطوير -
 .األكاديمي االعتماد الجامعة، ومجلس ومراكز كليات في الجودة ضمان ووحدات

 للجامعة، األكاديمي األداء مستويات ومؤشرات معايير تطبيق على اإلشراف -
 العالمية.و  العربية الجامعات المحلية في األداء ومستويات بالمعايير ومقارنتها

 فرق  تشكيل أجل من والمراكز الكليات في الجودة ضمان وحدات مع التنسيق -
 .ةاألكاديمي للبرامج الذاتي للتقييم متخصصة

 نشر بغرض األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مجال في والورش الفعاليات إقامة -
 .الجامعة في الجودة ثقافة

 بتنفيذ قيامها من للتأكد والمراكز الكليات في الجودة ضمان وحدات أعمال متابعة -
 .مجلس المركز ومجلس الجامعة قبل المقرة من واالستراتيجيات الخطط

 .القياس والتقويم رابعا: وحدة

 تحتاجها التي والتقويم التقييم وأدوات واالختبارات المقاييس إعداد الوحدة تتولى
 هذه تتولى التحديد جهو  وعملياتها ومخرجاتها وعلى مدخالتها جودة الجامعة لضمان

 :اآلتية واالختصاصات المهام الوحدة
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 .ومخرجاتها وعملياتها بمدخالتها ةاألكاديمي للبرامج التقويم أدوات وتطوير إعداد -
 والميول والقدرات بالكشف عن االستعدادات الخاصة والمقاييس االختبارات تصميم -

 .القبول عملية منها في لالستفادة الجامعة طلبة لدى واالتجاهات
 .واالحصاء والتقويم القياس مجال في والتأهيلية العلمية االستشارات تقديم -
 أو الفصلية نتائج االختبارات وتحليل النهائية االختبارات من لنماذج الدوري  التقييم -

 معايير ضوء في الضعف القوة ومواضع مواضع وتحديد الجامعة، في السنوية
 الجودة.

 بالخطة ومقارنتها الوحدات قبل من الخطط تنفيذ بمدى التقارير المتعلقة تقديم -
 االختالالت. االقتراحات لمعالجة وتقديم تنفيذه تم ما مع االستراتيجية

 .أعمال من إنجازه تم بما وتقارير بإحصائيات المركز إدارة تزويد -

 .األكاديمي التطوير خامسا: وحدة
 من العلمية، ومراكزها الجامعة كليات في األكاديمي تطويرال الوحدة تتولى

 الذاتي التقييم لجان تقارير على توصيات وبناءً  العلمية، األقسام في األساتذة خالل
 القيام تتولى التحديد وجه وعلى ة،األكاديمي البرامج لتلك الخارجيين المقيمين وفرق 

 :اآلتية بالمهام واالختصاصات
 تلبي جديدة تخصصية مجبرا تطوير على الجامعة في والمراكز الكليات مساعدة -

 في المجتمعات المحلية واإلقليمية.  العمل سوق  احتياجات
 على لمساعدتها الجامعة في ةاألكاديمي لألقسام الفنية واالستشارات الخبرات تقديم -

 .ةاألكاديميالبرامج  مواصفات ضوء في برامجها إعداد
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 الجامعي دريسالت وأساليب طرائق عن للكشف وميدانية تدريبية دراسات إجراء -
 تطويرها على والعمل التخصصات المختلفة، بحسب مستمر بشكل الفعالة

 باستمرار.
 التدريس مجال في الواسعة والخبرة الكفاءة ذوي  من جامعيين أساتذة استضافة -

 .العمل وورش البرامج تطوير في للمشاركة الجامعي
 وأقسام لكليات اديميةأك لبرامج ونماذج ومناقشة تجارب لدراسة علمية ندوات إقامة -

 .وعالميا إقليميا مماثلة
 على والحكم وتقويمها، المطورة البرامج تنفيذ متابعة في الجامعة كليات مساعدة -

 .مخرجاتها وجودة فاعليتها، مدى

 .وتنمية القدرات التدريب سادسا: وحدة
 التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية برامج وتنفيذ التدريب الوحدة تتولى

 :اآلتية الوحدة المهام هذه تتولى التحديد وجه وعلى الجامعة، في معاونيهمو 
 األداء وتطوير المهنية القدرات بناء مجال في التدريبية االحتياجات تحديد -

 .بالكليات ةاألكاديمياألقسام  مع بالتنسيق الجامعة لكادر والعلمي األكاديمي
 .بالجامعة يسالتدر  هيئة ألعضاء التنمية المهنية دورات عقد -
 العلمي، والبحث واللغات المعلومات تقنية مهارات في تدريبية دورات تنظيم -

 المجتمع. وخدمة اإلحصائي، التحليل ومهارات
 والكليات الجامعات في لألكاديميين عمل وورش تدريبية دورات وتنظيم إقامة -

 .واألهلية الحكومية
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 .والنشر والتأليف سابعا: وحدة الدراسات والبحوث
 الجودة، وضمان الجامعي التعليم مجال في العلمية البحوث بإعداد الوحدة ُتعنى

 مجال في الفني التدريس، والدعم هيئة ألعضاء العلمية البحوث نشر في والمساهمة
 التحديد وجه وعلى المختلفة، التخصصات في والجامعية العلمية، للكتب التأليف
 :اآلتية المهام واالختصاصات الوحدة هذه تتولى

 ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء لدى العلمي البحث قدرات تطوير في المساعدة -
 المتخصصة. التدريبية البرامج إعداد خالل من

 عرض ومهارات لها، تمويل على والحصول العلمية، البحوث مشاريع إعداد -
 .العلمية المؤتمرات في البحوث

 والتطوير التربوية الممارسات تطوير إلى تهدف التي والبحوث الدراسات إجراء -
 .الجامعة في األكاديمي

 التعليم تطوير مجال في البحوث بنشر تهتم متخصصة علمية مجلة إصدار -
 .األكاديمي واالعتماد الجودة وضمان الجامعي

 .والنشر والتأليف العلمية بالبحوث العالقة ذات العلمية الفعاليات إقامة -
 الجامعي، التعليم جودة تحسين إلى الهادفة ةواألدل والمطبوعات النشرات إصدار -

 الجامعة. وفي بالمركز تقام التي باألنشطة للتعريف وكذا
 في والمستجدات الحديثة باالتجاهات التنوير بغرض علمية ونشرات كتيبات، إعداد -

 .البحوث العلمية والتطوير الجامعي مجال
 
 



 110 

 والدعم التقني.  المعلومات نظم ثامنا: وحدة

 توفير خالل من المعلوماتية مجال في الجامعة بخدمات باالرتقاء لوحدةا تعني
 كافة العمليات حول عام بشكل والجامعة للمركز الالزمة والمعلومات البيانات

 وجه الالزمة، وعلى القرارات اتخاذ عملية يسهل بما واإلدارية ةاألكاديمي واإلجراءات
 :اآلتية واالختصاصات المهام الوحدة تتولى التحديد

 ومراجعتها لمعالجتها البرامج ووضع وتجهيزها والبيانات المعلومات وتنظيم جمع -
 والمراجع الوثائق وتصنيف وتبويب الخاصة بتوصيف البرامج وتنفيذ وإعداد

  ومحتوياتها. عناصرها وبيان والدوريات
 لطرق وا األساليب وفق للوثائق واألرشفة البيانات لقواعد موحد نظام وإدارة تأسيس -

 الحديثة.
  والبحثي. التعليمي للمحتوى  اإللكتروني نظام وإدارة إقامة على العمل -
 والمؤتمرات والندوات العامة للمحاضرات الالزمة الفنية التجهيزات في المساهمة -

 ).والمرئي الصوتي التسجيل (المتاحة الوسائل بكافة وتوثيقها الجامعة، تقيمها التي
 الجامعة. داخل التوثيق في اإللكتروني رشيفاأل نظام إدخال على العمل -
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