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 واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات املصرية في ضوء

 الجودة وتأصيله من املنظور اإلسالمي معايير

 د/ كمال عجمي حامد عبد النبي

 .جامعة األزهر بالقاهرة ،كلية التربية، التربية اإلسالمية  قسم

 kamalabd-elnaby.8@azhar.edu.egالبريد االلكتروني: 

 امللخص:

صىرية فىي هدفت الدراسة بصورة رئيسة التعرف على  واقىع التخطىيط االسىتراتيجي للجامعىات امل
فىىي  املتطلبىىات ال ىىي  سىى  بعىى   ضىىوء معىىايير الجىىودة وتأصىىيله مىىن املنظىىور اإلسىىالمي  مىىن   ىى  ت ىىدي 

تطىىىىىىوير التخطىىىىىىيط االسىىىىىىتراتيجي للجامعىىىىىىات املصىىىىىىرية فىىىىىىي ضىىىىىىوء معىىىىىىايير الجىىىىىىودة  وفىىىىىىي ضىىىىىىوء التأصىىىىىىي  
ىي   اإلسالمي. وقد ليلىي  والاىا:ي: املىنْ  الوصى ي الت األول:  :اقتضىت الدراسىة و هىداف ا اسىتخداه منْج 

التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي للجامعىىىىات  املىىىىنْ  االسىىىىتقباقي. وقىىىىد قىىىىاه الباحىىىى  بقعىىىىداد اسىىىى با ة حىىىىول واقىىىىع
ا فىي بىىراما ال يةىة ال وميىىة لضىما  الجىىودة املصىرية فىي ضىىوء معىايير الجىىودة   وهىي املنصىىول عل رىا رسىىميب

مىىىن  عينىىىة الشىىى  امليىىىدا:ي علىىى اقتصىىىرت الدراسىىىة فىىىي تطبيىىى  وقىىىد  للتعلىىىي  الجىىىاممي فىىىي مصىىىر. واالعتمىىىاد
والتربيىىىىىة  مىىىىىن كليىىىىىىات  –كلي ىىىىىىي  العلىىىىىوه  سىىىىىتاد  فىىىىىي  - سىىىىىىتاد مسىىىىىاعد - عضىىىىىاء هيةىىىىىة التىىىىىدر    مىىىىىدر 

والتربيىىة  مىىن  راىىع  امعىىات تماىى   –  امعىىة األرهىىر  بال ىىاهرة وتمىىاال  التعلىىي  األرهىىرل. وكلي ىىي  العلىىوه 
  امعىىىة عىىىي  وىىم  . والاالاىىىة:   امعىىىة  سىىىيو  .  األولىىى :   امعىىىة املنصىىورة . والاا يىىىة:  التعلىىي  العىىىاه

  ىىىول ال ليىىىة  عمليىىىة و ظريىىىة  وتىىى  ااتيىىىار هىىىت  ال ليىىىات علىىى   سىىىا والرابعىىىة:   امعىىىة قنىىىاة السىىىو     
ملعرفىىةأ   ىىر  مىىدر   -  سىىتاد مسىىاعد -   وعلىى   سىىا  الىىدر ات العلميىىة   سىىتادملعرفىىة   ىىر التنىىول املعرفىىي

ملعرفىىة   ىىر  سىىنوات  01 كثىىر مىىن  - سىىنوات 01ت الخبىىرة   قىى  مىىن   وعلىى   سىىا  سىىنواالتنىىول الىىو ي ي
ملعرفىىىىة   ىىىىر  ىىىىودة  غيىىىىر معتمىىىىدة  -   وعلىىىى   سىىىىا  حالىىىىة ال ليىىىىة مىىىىن االعتمىىىاد  معتمىىىىدةالخبىىىرة املب سىىىىبة
ملعرفىىةأ   ىىر النىىول  وقىىد بلىى    مىىالي    ثىى   -  وعلىى   سىىا   ىىول عضىىو هيةىىة التىىدر    دكىىرالتعلىىي  بال ليىىة

  .ه 5150/ 5151 -هىىى0445العىاه الدرا ىىاي الجىاممي   فىىي  5252   فىي هىىت  ال ليىات   عضىاء هيةىة التىىدر 
تطىىىىوير التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي  فىىىىي  سىىىى   املتطلبىىىىات ال ىىىىيبعىىىى   وقىىىىد  سىىىى رت النتىىىىائا عىىىىن ت ىىىىدي 

اإلسىىالمي  مىىن  هم ىىا: ضىىرورة ت ديىىد  للجامعىىات املصىىرية فىىي ضىىوء معىىايير الجىىودة  وفىىي ضىىوء التأصىىي 
   كليات الجامعات  ل  ت  ي  ا باعتبارها املدا   األول  في  دارة الجودة الشاملة.األهداف ال ي  سم

 التأصي  اإلسالمي  التخطيط االستراتيجي  معايير الجودة. الكلمات املفتاحية:
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ABSTRACT  

This study mainly aimed to identify the status-quo of strategic planning of the 

Egyptian universities in the light of quality standards and foundations from the 

Islamic perspective, in order to present some proposed requirements that contribute 

to the development of strategic planning for the Egyptian universities in the light of 

quality standards, and in the light of the Islamic rationale. The study made use of two 

approaches: the first is the analytical descriptive approach, and the second is the 

deductive approach. The researcher prepared a questionnaire on the status-quo of the 

strategic planning of Egyptian universities in light of the quality standards, which are 

officially stipulated in the programs of the National Authority for Quality Assurance 

and Accreditation for university education in Egypt. The study instruments were 

administered to a sample of faculty members (lecturer - assistant professor - 

professor) at the faculties of (science - education) from the faculties of (Al-Azhar 

University) in Cairo that represent Al-Azhar education. The faculties of (Science - 

Education) consist of four universities that represent general education, namely 

Mansoura University, Ain Shams University, Assiut University and Suez Canal 

University. These faculties were chosen on the basis of the type of faculty (practical 

or theoretical) to know the impact of cognitive diversity, and on the basis of 

academic degrees (professor - assistant professor - lecturer) to identify the impact of 

functional diversity on the basis of years of experience (Less than 10 years - More 

than 10 years) to know the impact of the acquired experience, and on the basis of the 

college’s status of accreditation (accredited - not accredited) to know the impact of 

the quality of education in the college, and on the basis of the type of faculty member 

(male - female) to identify the effect of gender. The total number of faculty members 

in these faculties are (2528) in the academic year (1442 AH - 2020/2021 AD). The 

study succeeded in presenting some proposed requirements that contribute to the 

development of strategic planning for Egyptian universities in light of quality 

standards, and in light of Islamic foundations, the most important of which are: the 

necessity of defining the goals that university colleges seek to achieve as the first 

entry point in Total Quality Management.  

Keywords: Islamic Foundations, Strategic Planning, Quality Standards. 

 

mailto:kamalabd-elnaby.8@azhar.edu.eg


واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب

 

 

302 

: اإلطار العام للدراسة
ً
 :أوال

 مقدمة الدراسة:

ا   حيىىىىى   صىىىىىب   ىىىىىا واسىىىىىعب ا  وعيب ا بدر ىىىىىة عاليىىىىىة فىىىىىي يشىىىىى د العىىىىىال  تطىىىىىورب هىىىىىتا التطىىىىىور مو ىىىىىودب
مختلف ميادين الحياة  وهىتا التطىور املتواصى  صىاحبه تطىور :سىبي فىي بعى  املتسسىات التعليميىة 
فىىي الىىوقن العراىىي لىى  يصىى   لىى  مسىىتول الطمىىوب  و أمىى     يصىىاحو هىىتا التطىىور اطىىوات  وعيىىة فىىي 

ىي  سىتطيع مواكبىة ا التجاهىات املعاصىرة والت اعى  مع ىىا مجمى  البىى  الت تيىة للمنظومىة التعليميىة كى
 ب يوية.

و عىىىد التعلىىىي  فىىىي مرحلتيىىىه األساسىىىية والجامعيىىىة م تىىىاب الت ىىىده لجميىىىع األمىىى   حيىىى  ي ىىىوه 
عىىىىىد التعلىىىىىي   بالىىىىىدور الحاسىىىىى  فىىىىىي تطىىىىىوير االقتصىىىىىاد والصىىىىىناعة والتنميىىىىىة العلميىىىىىة والتبنولو يىىىىىة  و  

 لل بىىر اإل:سىىا:ي فىىىي العىىالي مىىن امل ومىىات الرئيسىىة للدولىىىة العصىىرية باعتبىىار  قىى
ب
اقرة التنميىىىة  ومع ىىال

ا  ىىىىىا لي ىىىىىو  مسىىىىىتعدب ىىىىىا عامليب  رقىىىىى  مسىىىىىتوياته  فأصىىىىىب  مىىىىىن الضىىىىىرورل    يشىىىىى د التعلىىىىىي  العىىىىىالي اهتمامب
ملوا  ة تلك الت والت دات العوائد غير املتوقعة عل  صعيد التعلىي  العىالي العىاملي وال ىومي وا حلىي 

  .44  5102والا افة  اليو:س و     منظمة األم  املت دة للتربية والعلوه

ىىىىىىىا   ارتجاليب
ب
جملىىىىىىىه و خاصىىىىىىىة التعلىىىىىىىي  الجىىىىىىىاممي بىىىىىىىدو  تخطىىىىىىىيط يصىىىىىىىب  عمىىىىىىىال والتعلىىىىىىىي  فىىىىىىىي م 

عشىىوائيا  وال يناسىىو الدولىىة العصىىىرية وال ي  ىى  اصائصىى ا وم ومالرىىا  وال يىىىت  دلىىك  ال مىىن اىىىالل 
ت ىىىديات وموا  ىىىة الىىىنظ  وضىىىع االسىىىتراتيجيات املناسىىىبة للتبيىىىف مىىىع هىىىت  التليىىىرات والتطىىىورات وال

  .02  5105ا جل  الوقىي املصرل للتنافسية  العاملية الجديدة في سوق املنافسة العاملي  

ومىىىن هنىىىىا يظ ىىىر مصىىىىطلر التخطىىىىيط االسىىىتراتيجي وهىىىىو املىىىىدا  ال ىىىحي  لت  يىىىى  األهىىىىداف 
شىى   ىالتعلي  والب ىى  العلمىىي وغيرهمىىا  ممىىا ي  مسىىت ب   قويلىىة األمىىد وااصىىة فىىي األ:شىىطة ال وميىىة كى

الطاقىىىىىىات اللشىىىىىىرية للدولىىىىىىة اللشىىىىىىرية  و التىىىىىىالي قاقالرىىىىىىا اإل تا يىىىىىىة واالقتصىىىىىىادية  ويىىىىىىوف  التخطىىىىىىيط 
ا ملتابعىىىىة كي يىىىىة تن يىىىىت األ:شىىىىطة وتخصىىىىي  املىىىىوارد  ىىىىا وموضىىىىوعيب ىىىىا ومنْجيب ىىىىا علميب االسىىىىتراتيجي  ساسب

  .Grunig, 2015, 9الالرمة ل ا ومستول األداء واإل جار فيه  

لحىة وحتميىة للمتسسىات     رادت ريىادة ل د  صب  تطبي  ا لتخطيط االستراتيجي ضرورة م 
قىىدرالرا التنافسىىية وتطىىوير  دايرىىا  حيىى    ب ىىت التجىىار  ال ىىي تمىىت حىىول التخطىىيط االسىىتراتيجي    
ا  ا تت وق في  دايرا البلىي على  املتسسىات ال ىي ال تخطىط اسىتراتيجيب املتسسات ال ي تخطط استراتيجيب

ا علىىى  ت سىىىي  وتطىىىوير  دايرىىىا للوصىىىول  لىىى  األداء املطلىىىو  علىىى  املىىىدل البعيىىىد وااصىىىة فىىىي  ىىى  حرصىىى 
  .3  5151بنىىوا   لضما  ب ايرا واستمرارها  

ومىىىىن  ىىىى  ف ىىىىد  صىىىىب  االهتمىىىىاه بىىىىالتعلي  ضىىىىرورة ملحىىىىة واسىىىىتراتيجية ال ايىىىىار ف رىىىىا لت  يىىىى  
 ىىىا  بمىىىا تمتلبىىىه مىىىن النمىىىو االقتصىىىادل واال تمىىىاني  حيىىى     قىىىوة األمىىى  فىىىي هىىىتا العصىىىر لىىى   عىىىد ت

 عىىىىداد األفىىىىراد  و الجيىىىىوح  وك مىىىىا  صىىىىب ت تبمىىىىن فيمىىىىا تمتلبىىىىه مىىىىن قىىىىدرات علميىىىىة ومعرفيىىىىة لىىىىدل 
ىىا  االسىىىى امار فىىىىي بنىىىاء اإل:سىىىىا  وكعىىىىداد    فرادهىىىا  فاإل:سىىىىا  هىىىو  داة التنميىىىىة ووسىىىىيلالرا  ومىىىن هنىىىىا كى

 و عليمه هو السلي  األما  لنرضة األم  وت دم ا.

عىىد متسسىىات التعلىىي  
 
ىائ   و عظىى  املنطل ىىات ال ىىي تنطلىى  مىىن االل ىىا و  العىىالي مىىن  هىى  الركى

 عىىىىن دورهىىىىا امل ىىىى  فىىىىي غىىىىر  قىىىىي  ا جتمىىىىع والح ىىىىا  علىىىى  
ب
عجىىىىالت التنميىىىىة والرقىىىىي الحضىىىىارل  فضىىىىال

منظومتىىه األاالقيىىة وال يميىىة  لىىتلك ي ىىا  ت ىىده الجامعىىات بم ىىدار مىىا ت دمىىه لخدمىىة مجتمعالرىىا  
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جىىاب متسسىىالرا التعليميىىة فىىي  داء الىىدور املنىىو   رىىا فىىي ت  يىى  بىى     ت ىىده الشىىعو  ي ىىا  بمىىدل  
ال يةىىىىىة ال وميىىىىىة التنميىىىىىة املسىىىىىتدامة  والنرضىىىىىة الشىىىىىاملة للمجتمىىىىىع فىىىىىي وىىىىى   ا جىىىىىاالت وال طاعىىىىىات  

  .   امل دمة5102لضما   ودة التعلي  واالعتماد  

يلىىة بت  يىى  ومىىن  ىى  فىىق  االهتمىىاه بتطىىوير متسسىىات التعلىىي  العىىالي  ودراسىىة السىىب  الب 
دورها التنمول من األهميىة بم ىا   السىيما فىي  ى  الت ىديات املعاصىرة ال ىي توا ىه ا جتمىع املصىرل  
وضىىىىىىىرورة موا  الرىىىىىىىا ب لىىىىىىىول  بداعيىىىىىىىة غيىىىىىىىر ت ليديىىىىىىىة  ترانىىىىىىىي الظىىىىىىىروف الحياتيىىىىىىىة واملتليىىىىىىىرات ا حليىىىىىىىة 

 صرل عصرل.واإلقليمية والدولية  وتضع املتعل  في بترة االهتماه  من     بناء مجتمع م

ل في االست ادة من املعارف اللشىرية املتاحىة لىد،ر   على   سى   و 
 
ول د قاه منْ  املسلمي  األ

 ابتىىىة  قىىىاموا بوضىىىعه  صىىىو  عيىىىنر  منىىىت اللحظىىىة األولىىى  لبعىىى  الحضىىىارة اإلسىىىالمية ومىىىا رالىىىت ما لىىىة 
لعلى  فريضىة  مام   االل مراحل ىا ا ختل ىة  ف ىد قامىت الحضىارة اإلسىالمية على   سىا     قلىو ا

ىىا  امل ىىىىجد هىىىو املدرسىىىىة والجامعىىىة ل ىىى  العلىىىىوه النافعىىىة للببىىىىار والصىىىلار  ح ىىىى   علىىى  كىىى  مسىىىىل   وكى
ت جىىىرت ينىىىابيع املعرفىىىة الصىىىافية فىىىي كىىى   ر، وقألرىىىا قىىىده مسىىىلمة  و اوىىىالرر املسىىىلمو  بىىىأ ر  حملىىىة 

ديمىىىىه علىىىى  وحبمىىىىة وعىىىىدل ورحمىىىىة ف ظيىىىىت املبتبىىىىة العر يىىىىة اإلسىىىىالمية ب صىىىىاد هائىىىى   رىىىىر العىىىىال  ق
وحدياىىه و دهىى  الىىد يام لبىىنر  بعىىد دلىىك تجاهلوهىىا  بىى  وضىىعوها فىىي ق ىى  االلرىىاه ب جىىة   رىىا لىى   عىىد 
قىىادرة علىى  العطىىاء والنمىىاء والت ىىده و   للالرىىا ال  سىىتوعو مصىىطلحات العلىى  املتجىىددة  وكىىتبوا علىى  

  . 504  5101ع ورل     س     

اث األمىىة اإلسىىالمية  ىى  يليعىىه ل ىىا مىىرة  مىىا اللىىر   ف ىىاه بىىدور   اللىى  الىىتكي  الىىتل يسىىرق تىىر 
 اىىىىرل فىىىىي صىىىىورة  مىىىىتاهو معاصىىىىرة  و مىىىىا الشىىىىرق اإلسىىىىالمي ف ىىىىد اكت ىىىى   بت  ىىىىي  التىىىىراث  وكقىىىىالق 
البخىىور حولىىه  دو     ي ىىوه بقشىىر  واالسىىىت ادة منىىه  ومىىا  حو ىىه  ليىىىه لحىى  مشىىاكله وال ضىىاء علىىى  

  .05  5100بدرا   وحبيش  ع د مخاوفه  

ف العلمىىي واملعرفىىي رمىى  اللىىر  بجميىىع  ف ىىار  وفلسىى اته و ظرياتىىه  لىى  وفىىي  ىى   ىىروف التخلىى
ا مىىىىا يصىىىىنع تجىىىىا  هىىىىتا الىىىى ا  ال ائىىىى  مىىىىن  العىىىىال  اإلسىىىىالمي فتل ىىىىف مىىىىن تل ىىىىف ووقىىىىف بعضىىىى   حىىىىائرب
ا علىى  العلىىوه التربويىىة اال تماعيىىة  لىىتا   ىىر مجموعىىة مىىن العلمىىاء والبىىاحاي   األف ىىار وال ىىي   ىىرت كايىىرب

 اإلسالمي. تصور اإلسالمي  و األسلمة  و التو يه  و التأصي لت دي  ما يسم  بال

بالنىافع مىن  األاىت سىرعة ريىادة على  و سىاعد الع بىات  ويىتل  السىلي   يم ىد فالتأصىي 
  ظريىات اإلدارة مىن  هى  بىي  الن سىية الحىوا   تنبسىر و التىالي الحدياىة  التربويىة اإلدارة  ظريىات

 على  ي ىهر  ديىنر  و   مىنر   قريبىة بأ رىا حىي  ي سىو   ظريىات الن وهىت  الحدياىة اإلدارة التربويىة
التربىول  وارت ايرىا التربويىة املتسسىات  رضىة فىي يسى   بالضىرورة ممىا ف رىا  املشىرقة األاىت بالجوا ىو

  .32  0401يالجن   

التىراث اإلسىالمي النىافع ل مىة ا حمديىة   هميىة مىنللتربيىة اإلسىالمي  التأصىي   هميىة وتقبىع
 وداولىه الحىدي   العصىر فىي فعنا  لى  ضىرورة االسىت ادة ممىا يسىم  التخطىيط االسىتراتيجيالىتل يىد

 وال نىو   الترفيىه مجىاالت وح ى  تخطىيط اسىتراتيجي   لى  ي تىا  الىد يا فىي مىا ف ى  مجىال  كى  فىي
 ال و يىة ال ريىة عصىر فىي :عىيش املتميى،  و  ىن التخطىيط اعتمىدوا أل رى  ف را  قواه  ت وق  والرياضة
 اللى و  بى  املعرفىي  اال ت ىال وحصى  فتوسىع االتصىال   قصىاها  على   قصىاها ا  ىت  ال ىي رة الصىلي



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب

 

 

304 

 و:سىت يد عليىه  تعىرف    الوا ىو بى  العىال   هىتا بمعى ل عىن :عىيش    باإلم ىا  ولىي  املعرفىي 
  .33  5102ابن حنب   و الحبمة ضالة املتمن  :  و دها ف و  ح  النا   را    منه 

تم قىىت  وكال  لينىىا  يىىرد ملىىا واللر لىىة اال ت ىىاء مىىن البىىد العىىال   علىى  اباال  تىى هىىتا ومىىع
 دو   اإلسالمية ل مة ضرورل   مر املنْ  امل اهي  وت حي  فت حي    هوي نا شخصيتنا  وضاعت

 ليىه   وتتو ىه ال ىحي  الطريى   عىرف لى      مرلرىا املر ىوة  تامىر    األمىة ولىن  سىتطيع وىك 
 وعىىده والجىىتور  األصىىول   لىى  بىىالر ول التأصىىي    هميىىة علىى  يتكىد تا . وهىى00  0111قطىىىىو   

 .راسىخة صىحي ة  سى  على  للعلى  املنرجىي البنىاء ليىت  املعاصىرة  البيةىة معىروف فىي هىو االكت ىاء بمىا
واألف ىىار  والىىر ل اآلراء مىىن عاصىى ة :عىىيش الحىىدي  فىىن ن فىىي العصىىر منىىه  والتأصىىي  البىىد
 األقروحىات وكثىرة األف ىار فمىع رحمىة "حياتنىا  وىةو   ئى  ل ى دا تأصىي   لى  و  تىا  والنظريىات 
 الشىىرعية  الضىىوابط مىىن بر يىىه  واال  ىىالت دل ر ل كىى    وكعجىىا  األمىىة  سىىلف ملىىنْ  ا خال ىة

 مىع    يت اعى  ويتعىاق  بشى    يجىااي فالبد للمسل    34  0401يالجن  والتنارالت    وال ساهالت
الخل ىىاء  بسىىن ي  وسىىنة فعلىىيب  ا كايىىرب  ااتالفىىا سىىيرل ف مىىنب  يعىىش مىىن    ىىه --حىىدي  النبىىي 
 بىو ال اسى  الطبرا:ىي  األمىور    وم ىد ات وكيىاك  بالنوا ىت  عل را فعضوا امل ديي  بعدل  الراودين
0124  512 .  

 وعلى  الحيىاة ا ختل ىة   وا ىو يشىم  أل ىه كبىرل   هميىة لىه التخطىيط االسىتراتيجي وتأصي 
 تخطىيط  مىور عائلتىه  لى  ي تىا   ى  حياتىه   مىور  تخطىيط  لى   تىا ي فاإل:سىا  مختل ىة   صىعدة
  لى  تخطىيط واملنظمىات ت تىا  املتسسىات وكى  تخطىيط   ا ىو ف رىا الو ىائف وكى  و هلىه  و بنائىه
واألعمىىال  حسىىن التخطىىيط   لىى  ت تىىا  الح وميىة الرسىىمية واألعمىىال  هىىداف ا  لت  ىى  صىحي 

مىن   ىول الرعيىة وسياسىة  مىور  تخطىيط  عىن تن ىك ال ميةالرسى وغيىر والن ابيىة والخيريىة التطوعيىة
 تخطيط.   ل  ي تا  واإلعالمي واالقتصادل اال تماني والعم  التخطيط 

 ل افىة الشىام  ال عىال اإلصىالب  رد ىا  دا للتخطىيط االسىتراتيجي  م ى  فالتأصىي  و التىالي
  سىا  بشى   عليىه يعىول  األهىداف. فالتأصىي  وت  يى  والتلييىر للتطىوير ت  ي ىا منىايي الحيىاة 

 الببىرل  اللايىات ت  يى   لى  الطريى  هىو وانىي  فالتأصىي  واعىد مجتمىع  ل مىن مطالىو كمطلىو
  .504  5101الشن يطي  واألم    صعيد األفراد عل  والنجاب

ومنرىىىا املتسسىىىات -وقىىىد  كىىىدت العديىىىد مىىىن الدراسىىىات علىىى     اىىىرو  ا جتمعىىىات اإلسىىىالمية 
 رمىات مرهىىو  بىىالعودة  لىى  األصىىول اإلسىالمية  حيىى      عىىادة تقشىىيط قىىي  ممىىا  عا يىىه مىىن  -التربويىة

ومبىىىىادس اإلسىىىىاله فىىىىي الع ىىىىول وال لىىىىو   وت ويل ىىىىا  لىىىى   ظىىىى  وممارسىىىىات عمليىىىىة ل ىىىى  مجىىىىاالت الحيىىىىاة 
  .5101سيعيد تقشيط حضارة املسلمي  ال امنة و عيد بعهرا من  ديد  اللناه  وآارو   

بأهميىىىىة العىىىىودة للتىىىىراث اإلسىىىىالمي واالسىىىىت ادة منىىىىه  حيىىىى   ويت ىىىى  الباحىىىى  مىىىىع الىىىىر ل ال ائىىىى 
ه  علىى  ضىىرورة االهتمىاه بىىالتراث التربىىول 5104ه  ودراسىىة   بىىو حمىاد  5151 كىدت دراسىىة  العراىي  

اإلسىىالمي  أل  ضىىىعف االهتمىىاه بىىىالتراث يىىىتدل  لىى   رمىىىة حىىىادة فىىي التربيىىىة املعاصىىىرة  تتماىى  فىىىي تجاهىىى  
ىىا  مىىىن  هىىى  ل ىىىي  التىىىراث و هميتىىىه فىىىي بنىىىاء  شخصىىىية األمىىىة وكعطايرىىىا ال ويىىىة الا افيىىىة املميىىى،ة  وقىىىد كى

توصىىىيات هىىىت  الدراسىىىة: الىىىدعوة  لىىى  االسىىىت ادة مىىىن التىىىراث التربىىىول اإلسىىىالمي فىىىي  عىىىادة   تىىىا  معرفىىىة 
تر ويىىة مت املىىة  تجمىىع بىىي  آاىىر مىىا وصىى   ليىىه ال بىىر التربىىول اإل:سىىا:ي ومىىا وصىى   ليىىه املسىىلمو  فىىي 

 بر تر ول رويد. عصر اردهاره  من ف
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وقىد  صىىب  التنىىاف  فىىي مجىىال التعلىىي  ح ي ىة واقعىىة  حيىى  ت ايىىد عىىدد الجامعىىات واملعاهىىد 
   امعات و  ىدت لتنىاف  فىي سىوق التعلىي   ممىا 

ب
 ودوليا

ب
 وكقليما

ب
األكاديمية والعلمية والب اية م ليا

لوصىىىىىول  لىىىىى  ميىىىىى،ة  و ىىىىىد منافسىىىىىة قويىىىىىة بىىىىىي  هىىىىىت  املتسسىىىىىات التعليميىىىىىة. والجامعىىىىىة ال ىىىىىي ال  سىىىىىم  ل
 . و  طىىىىىىىىة البىىىىىىىىدء فىىىىىىىىي ت سىىىىىىىىي  ال ىىىىىىىىدرات 4  5112تنافسىىىىىىىىية فسىىىىىىىىوف ت  ىىىىىىىىد امل ىىىىىىىىا  وامل ا ىىىىىىىىة  رايىىىىىىىىد  

التنافسىىية للجامعىىة هىىو االت ىىاق علىى  األسىىةلة امللحىىة اآلتيىىة: مىىن   ىىن  و يىىن   ىىن اآل   و يىىن  ريىىد    
. ومىىن  514  5111 حمىىد      ىىو  فىىي املسىىت ب   وكيىىف    ىى  دلىىك  وكيىىف  تأكىىد   نىىا ح  نىىا دلىىك 

 ىىىىى  بنىىىىىاء اسىىىىىتراتيجية تناسىىىىىو الجامعىىىىىة فىىىىىي  ىىىىى   روف ىىىىىا الخار يىىىىىة والدااليىىىىىة بمىىىىىا ي  ىىىىى  ل ىىىىىا م ايىىىىىا 
 تنافسية قوية. 

ليجيىىىو للجامعىىىة عىىن هىىىت  األسىىىةلة الحر ىىىة   –كعمليىىىة   -وهنىىا يىىىأ ي التخطىىىيط االسىىتراتيجي 
سىىىىىىىي  قىىىىىىىدرالرا ووضىىىىىىىع اطىىىىىىىة اسىىىىىىىتراتيجية تناسىىىىىىىخرا فىىىىىىىي ضىىىىىىىوء   ىىىىىىىخي  بيةالرىىىىىىىا الدااليىىىىىىىة  رىىىىىىىدف ت 

ا السىىىتلالل ال ىىىرل  والحىىىد  مىىىن  ىىىا ضىىىروريب التنافسىىىية. و صىىىب  التخطىىىيط االسىىىتراتيجي للجامعىىىة مطلبب
  ر الت ديات الخار ية  وحسن استلالل املوارد املادية واللشرية  ومىن  ى  تتمتىع الجامعىة ب ىدرات 

  .23  5103 عل  في التنافسية  العوضاي  

ال و يىىىىىة  ال ىىىىىىي تىىىىىدل علىىىىى  عظمىىىىىىة  - عىىىىىال  – لىىىىى  سىىىىىى     و شىىىىىير مصىىىىىادر التربيىىىىىىة اإلسىىىىىالمية 
التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي  منىىىىت    الىىىى    ال ىىىىو   واسىىىىتول  ىىىى  وىىىىأ ه علىىىى  العىىىىرح   ىىىى  حىىىىوار  مىىىىع 

ْرِ  املالئبىىىة بأ ىىىه سىىىيجع  ال ىىىاء فىىىي األر،  قىىىال  عىىىال :  
َ ْ
ااا   ِ ااا  األ َِ اااي َجا ِ

ل
اااِة ِان

َ
ِ ك

َ
َمال

ْ
اااَْ ِلل ااااَر َرَ 

َ
 ق
ْ
َوِإذ

اا
َ
 ق
ً
ااة
َ
ِليف

َ
اااَر خ

َ
ااَْ ق

َ
ُ  ل ِ

اادل
َ
ق
ُ
ُق ِبَ ْمااِدقَ َوح ِ

َل َساا
ُ
ُْ ن ْ اا

َ
َماَس َوح ِ

ُْ الاادل ِسااُد ِيََاااا َوَلْسااِف
ْ
ْْ ُيف ْجَعااُ  ِيََاااا َماا

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال

 
َ
ُمون

َ
ْعل
َ
 ت
َ
ُم َما ال

َ
ل َْ
َ
ي أ ِ
ل
[  وتىدل اآليىة على     اسىتخالف اإل:سىا  فىي األر، لى  يىأت دفعىة 31الب ىرة: ﴾]ِان

 واحدة  ب   اء في اطوات متدر ة.

وتتابعىىىت الخطىىىوات السىىىتخالف اإل:سىىىا  فىىىي األر،  وال ىىىي بىىىد ت باتخىىىاد ال ىىىرار   ىىى  ت ديىىىد 
ااَ  اللايىىة العظمىى  مىىن الىى  الجىىن واإل:ىى    ىى  مرحلىىة التن يىىت  قىىال  عىىال :  

ْ
ن ِ
ْ
ْإ َواإل ِ اا

ْ
 ان
ُ
اال
ْ
ق
َ
ل
َ
َوَمااا خ

ااااُدوِن  َُ  ِلَيْع
إ
ت ىىىىىوه بالعديىىىىىد مىىىىىن  مالئبىىىىىة --[   ىىىىى  تىىىىىأ ي مرحلىىىىىة التن يىىىىىت حيىىىىى  وكىىىىى  21الىىىىىتاريات: ﴾]ِاال

األعمىىىىال  منرىىىىا: تىىىىدوين األعمىىىىال  و عىىىى  الجنىىىىة مصىىىىير املىىىىتمني   والنىىىىار مىىىىأول ال ىىىىافرين  قىىىىال  عىىىىال : 
َْ يِ   اِلااِدي

َ
َااااُر خ ْ 

َ ْ
ْ ِخَاااا األ

َ
ْْ ت ْجااِر  ِماا

َ
ااات  ت

إ
ُْ َجي اا

ْ
ُْ ُيْدِخل

َ
َ َوَرُسااول َِ وإ  ُيِهاا

ْْ ِ َوَماا
ااَْ ُحااُدوُه وإ

ْ
ِلااَْ ِتل

َ
ََاااا َوذ

 
ااااااْوزُ
َ
ف
ْ
َعِظاااااايُم  ال

ْ
ا    ال

َ
اااااا  ََ  ُْ اااااا

َ
اِلااااااًدا ِيََاااااااا َول

َ
اااااااًرا خ

َ
ُْ ح اااااا

ْ
َعاااااادإ ُحااااااُدوَهُف ُيْدِخل

َ
ُْ َوَ ت

َ
َ َوَرُسااااااول ْْ َ ْعااااااِص وإ َوَماااااا

 ابىىىىىر مالئبتىىىىىه بمصىىىىىير عبىىىىىاد    - عىىىىىال  -[. ف شىىىىىير اآليىىىىىات السىىىىىاب ة  لىىىىى       04  03القسىىىىىاء: ﴾]ُمِهااااا ن  
بىىىي  ل ىىى   - عىىىال  -ودلىىىك   يجىىىة  عمىىىال    أل     فمىىىنر  مىىىن يدالىىىه الجنىىىة  ومىىىنر  مىىىن يدالىىىه النىىىار 
 دالىىىىه الجنىىىىة  ومىىىىن سىىىىار فىىىىي اتجىىىىا  ال ىىىىول - عىىىىال  -قريىىىى  الحىىىى  وقريىىىى  الضىىىىالل فمىىىىن اتبىىىىع  مىىىىر   

 دالىىه النىىار. كمىىا    صىى ات اللشىىر وتىىدبير وىىةو  العبىىاد وكرسىىال الرسىى  ألقىىواه ااصىىة   ىى   رسىىال 
ىىىىا   مىىىىىار تىىىىىدبير  ل ىىىىىي اىىىىىات  األ ليىىىىىاء واملرسىىىىىلي   لىىىىى   --املصىىىىط   النىىىىىا  عامىىىىىة لىىىىىيعلم   كىىىىى  دلىىىىىك كى

   --عظىىي   مبىىىي علىى  الحبمىىة وسىىعة العلىى   فىىا  
ب
ىىا  ووضىىع ل ىى   ىىايء   ىىال  حصىىا  كىى   ىىايء علمب

 قىال  عىال :  
َ
ْْ َهااد ُاْم َما ْْ ِما

َ
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َ
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إ
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َ
ال ِْ الضإ ْي

َ
ل ََ  

ْ
ل
إ
ْْ َحق ُاْم َم ْْ  [.  31الن  : ﴾]َوِم

وفىىىى  ضىىىىوء دلىىىىك تماىىىى  هىىىىت  الدراسىىىىة م اولىىىىة علميىىىىة  يسىىىىم  ف رىىىىا الباحىىىى   لىىىى  عىىىىر، واقىىىىع 
ي ضىىوء معىىايير الجىىودة وتأصىىيله مىىن املنظىىور اإلسىىالمي  التخطىىيط االسىىتراتيجي للجامعىىات املصىىرية فىى
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مىىن اىىالل اسىىتقبا  اآليىىات ال رآ يىىة واألحاديىى  النبويىىة و قىىوال ال ىىحابة وال واعىىد ال   يىىة وعلمىىاء 
 مىىىن   ىىى  ت ىىىىدي   مىىىن املنظىىىور اإلسىىىالمي التخطىىىيط االسىىىتراتيجيالتربيىىىة اإلسىىىالمية ال ىىىي تبىىىي  معىىىايير 

للجامعىىات املصىىرية فىىي ضىىوء معىىايير  االسىىتراتيجي التخطىىيط ويرتطىى فىىي املتطلبىىات ال ىىي  سىى  بعىى  
 الجودة  وفي ضوء التأصي  اإلسالمي.

 مشكلة الدراسة:

مىىىع الج ىىىود البايىىىرة ال ىىىي بىىىتلت ومىىىا تىىى ال تبىىىتل باسىىىتمرار لتطىىىوير  ظىىىاه التعلىىىي  الجىىىاممي فىىىي 
ة ت لىىىىى  مىىىىىن مصىىىىىر   ال    واقىىىىىع الجامعىىىىىات املصىىىىىرية يشىىىىىير  لىىىىى    رىىىىىا  عىىىىىا:ي مىىىىىن   ىىىىىا  ضىىىىىعف عديىىىىىد

  .00  5151فعاليالرا  وقدرلرا عل  املنافسة في مجتمع املعرفة  العراي  

و اعتبىىىار التعلىىىي  الجىىىاممي هىىىو مركىىى  ال يىىىادة ا جتمعيىىىة علىىى  كافىىىة مسىىىتويالرا ف ىىىو مطالىىىو 
ا لعوامىىىىى  و سىىىىىبا  دااليىىىىىة واار يىىىىىة تتعلىىىىى  بخلىىىىى  فىىىىىي م و ىىىىىات  اآل   كثىىىىر مىىىىىن  ل وقىىىىىت ماىىىىىا    ظىىىىىرب

ال ىىىىي ت بىىىى  واقىىىىع متسسىىىاته  ومصىىىىالر  فىىىىراد   وفاعليىىىىة و ائ ىىىىه وك راءاتىىىىه     النظىىىاه والعالقىىىىات 
ا  رىىىىىىىا  فمىىىىىىا رالىىىىىىىت  ىىىىىىىا  ي ىىىىىىرب األوضىىىىىىىال الجامىىىىىىدة  وي ىىىىىىىدث تجديىىىىىىدب

ب
ا ومخطط ا م صىىىىىىودب يمىىىىىىار   لييىىىىىىىرب

ىىىىا علىىىى  احتيا ىىىىات ا جتمىىىىع   الجامعىىىىات مع ولىىىىة عىىىىن ا جتمىىىىع  وهىىىىي فىىىىي حا ىىىىة أل  ت ىىىىو   كثىىىىر ا  تاحب
 مع التجد

ب
 يد اال تماني. و كثر اتصاال

فىىالتعلي  العىىالي والجىىاممي يعىىد  حىىد  هىى  مرتبىى ات التنميىىة ال ىىي  سىىتطيع الدولىىة    تواكىىو 
مىىىىىن االلىىىىىه حركىىىىىة الت ىىىىىده العلمىىىىىي والتبنولىىىىىومي الحاد ىىىىىة فىىىىىي العىىىىىال  املعاصىىىىىر  كمىىىىىا   ىىىىىه قىىىىىادر علىىىىى  

در ىىىة لل يىىىاه املسىىىاهمة بطريىىى  مباوىىىر وغيىىىر مباوىىىر فىىىي ت ريىىىر وتىىىدعي  ال ىىىدرات اللشىىىرية املتهلىىىة وامل
   دا تىىىىىوافرت فيىىىىىه معىىىىىايير 524  5103بأدوارهىىىىىا فىىىىىي عمليىىىىىة التنميىىىىىة اللشىىىىىرية فىىىىىي ا جتمىىىىىع  البلتىىىىىامي  

 الجودة املطلو ة.

ىىىا  م  ىىىىوه الجىىىىودة اقتىىىىر  بىىىىبع   سىىىىىماء م بىىىىرين م ىىىىد ي  اهتمىىىىوا بتوضىىىىي  م  ىىىىىوه  وكدا كى
فىىي تطبيىى  تلىىك األسىى  الجىىودة و بعىىاد  ومضىىامينه  ومبادئىىه  وعناصىىر   و سسىىه  وكىىا  ل ىى  السىىب  

واملبىىىادس وتطويرهىىىا ووضىىىع املعىىىايير ال ىىىىي ت ىىىا   رىىىا تلىىىك الجىىىىودة ومىىىن هىىىتالء امل بىىىرين:  دوارد ديمىىىىنا 
 Edward Deming  وفيليو كروسبي   Fhilip Crosby وهتا ما  عى  الىبع  يعت ىد    م  ىوه   

ىىىا  الواقىىىىع عبىىىىى  دلىىىىك   حمىىىىد   ه ال يمبىىىىن  غ ىىىىىال     ال   ىىىىى024  5112الجىىىىودة م  ىىىىوه غراىىىىىي وك  كى
ىىىىىىا مىىىىىىأاودة مىىىىىىن اإلسىىىىىىاله وقبىىىىىى  املسىىىىىىلمو  األوائىىىىىى  هىىىىىىت   اإلسىىىىىاله وتجر تىىىىىىه  أل  هىىىىىىت  املسىىىىىىائ   ميعب

 امل اهي  و :شأوا عن قري  ا  عظ  حضارة عرف ا التاريخ ح   اآل .

  وال ىي  كىدت على  ت  يى   ال ىة 5131وفي ضوء استراتيجية التنميىة املسىتدامة  ر يىة مصىر 
ية رئيسة للتعلي  العالي وهي: ت سي   ودة النظىاه التعليمىي بمىا يتوافى  مىع الىنظ   هداف استراتيج

ورارة العامليىىىىىىةح وكتاحىىىىىىة التعلىىىىىىي  للجميىىىىىىع دو  تمييىىىىىى،ح وت سىىىىىىي  تنافسىىىىىىية  ظىىىىىى  ومخر ىىىىىىات التعلىىىىىىي   
 . كا ىىىىىىىىىىىت ضىىىىىىىىىىىرورة التخطىىىىىىىىىىىيط االسىىىىىىىىىىىتراتيجي 031  5101التخطىىىىىىىىىىىيط واملتابعىىىىىىىىىىىة واإلصىىىىىىىىىىىالب اإلدارل  

ملوا  ىىة الت ىىديات التربويىىىة ال ىىي  عىىوق حركالرىىا وا طالقالرىىىا   ىىو  فىى  مىىن الت ىىىرر  للجامعىىات املصىىرية
 العلمي واملعرفي.

وملىىىىىا كا ىىىىىت الجامعىىىىىات املصىىىىىرية  سىىىىىم    ىىىىىو الريىىىىىادة فىىىىىي التعلىىىىىي  والب ىىىىى  العلمىىىىىي والخدمىىىىىة 
د ا جتمعيىىىىة ال ىىىىي تتميىىىى، باالبت ىىىىار واإلبىىىىدالح وكلىىىى  تخىىىىريا كىىىىوادر دات م ىىىىارات تنافسىىىىية عاليىىىىةح وكعىىىىدا
بىىىىاحاي  متميىىىى،ينح وك:شىىىىاء بيةىىىىة  كاديميىىىىة وتطبي يىىىىة تت اعىىىى  مىىىىع مسىىىىتجدات العصىىىىرح وتلبىىىىي حا ىىىىات 

 .  ىىىىىاءت 301  5105ا جتمىىىىىع وقموحاتىىىىىهح فىىىىىي  قىىىىىار مىىىىىن الحبمىىىىىة وال ىىىىىي  السىىىىىامية   حمىىىىىد  وعلىىىىىي  
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ضىىىرورة و هميىىىة الدراسىىىة الحاليىىىة للوقىىىوف علىىى  واقىىىع التخطىىىيط االسىىىتراتيجي للجامعىىىات املصىىىرية فىىىي 
 عايير الجودة وتأصيله من املنظور اإلسالمي.ضوء م

ىىا مىا يصىى   لى   تىىائا  ف ى  مىىن اهىت  بم  ىىوه الجىودة  و  ب ىىر فىي دراسىىالرا فىي العىىال  اللراىي دائمب
 و توصىىىىيات قىىىىد حىىىى  عل رىىىىا الىىىىدين اإلسىىىىالمي مىىىىن قبىىىى   سىىىىواء فىىىىي ال ىىىىرآ  البىىىىري   و السىىىىنة النبويىىىىة  

مىىا اعتىىى  اإلسىىاله بنوعيىىة العمىى  املنجىى   كثىىر مىىن ولبىىنر  بلوروهىىا علىى  وىى   م  ىىوه وعلىى  مت امىى   ك
 . 51  5101اللناه    كمية العم  وكثرته

وهىىىىىتا مىىىىىا دفىىىىىع الباحىىىىى   لىىىىى  م اولىىىىىة التعىىىىىرف علىىىىى  واقىىىىىع التخطىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي للجامعىىىىىات 
املصىىرية فىىي ضىىوء معىىايير الجىىودة وتأصىىيله مىىن املنظىىور اإلسىىالمي  وهىىتا الىىدافع مىىن قبىى  الباحىى   لىى  

ىا مىن قضىية األصىالة  ممىا دراسة هت  
ب
ال ضية يع ل  ل  مىا يشى د  واقىع التعلىي  مىن  رمىات  وا طالق

السىىىىتل اه روب الجىىىىودة وم اولىىىىة بعهرىىىىا فىىىىي كيىىىىا  الوضىىىىع  -قرآ ىىىىا وسىىىىنة –ي ىىىىر، العىىىىودة  لىىىى  اإلسىىىىاله 
الىىىىىراهن كسىىىىىلي  لحىىىىى  األرمىىىىىات والتناقضىىىىىات اإل:سىىىىىا ية  ااصىىىىىة و      ىىىىىاد  رمىىىىىة التعلىىىىىي  املعاصىىىىىرة 

األاىىىىىت بالتربيىىىىىة اإلسىىىىىالمية  و الت ديىىىىىد العىىىىودة  لىىىىى  منْج ىىىىىا اإلسىىىىىالمي  أل ىىىىىه املىىىىىنْ  الر ىىىىىا:ي  يبمىىىىن فىىىىىي
اىىىال  اإل:سىىىا  وفطرتىىىه  وال ىىىو  ومىىىا فيىىىه   - عىىىال  –املطىىىاب  لل طىىىرة اإل:سىىىا ية  وأل ىىىه مىىىن صىىىنع   

 وما ي ب  دلك كله من س   وقوا ي .

سىىىىىالمي لىىىىىه مخىىىىىاقر  ممىىىىىا يىىىىىدفع والتصىىىىىدل ملاىىىىى  هىىىىىت  املوضىىىىىوعات الحيويىىىىىة مىىىىىن املنظىىىىىور اإل 
البع   ل  البعد عن دراسالرا لتجنو تلك ا خاقر  ومن    فق  الباحى  يت ى  فىي    الب ى  فىي هىت  
 و   بعىى  الدراسىىات تو ىىاي 

ب
ىىا  ااصىىة عىىد ضىىرورة ديقيىىة وضىىرورة تر ويىىة وعلميىىة  يضب املوضىىوعات ي 
  أل ىه البىد مىن الر ىول  لى  التىراث  بضرورة   راء دراسات ااصة بالتأصي  اإلسالمي للعلوه التربويىة

  والعراىىىىىىىىي  5101اللنىىىىىىىاه   اإلسىىىىىىىالمي ل ىىىىىىىي :سىىىىىىىىتطيع      ىىىىىىىوه التربيىىىىىىىىة فىىىىىىىي ا جتمعىىىىىىىات اإلسىىىىىىىىالمية  
  و   ىىىى  تر يىىىىة وىىىىاملة مت املىىىىة مسىىىىتمدة مىىىىن ال ىىىىرآ  البىىىىري  والسىىىىنة النبويىىىىة وقىىىىادرة علىىىى   ه5151

 سا .ت  ي   عل  در ة من الجودة والتمي، واإلت ا  والدقة واإلح

ومن هنا تتضر الحا ة  ل  ضرورة العىودة للىدين اإلسىالمي ل ىي :سىتل   منىه ال بىر التربىول  
ا فىىي  حىىىداث التلييىىر وتطىىور ا جتمىىع  فالتربيىىة هىىي امليىىدا  األهىىى    ا بنىىاءب مسىىاهمب ا رائىىدب ح ىى  ي ىىو  فبىىرب

 ت ىىال مىىن الت تىىت الىىتل مىىن االلىىه يىىت  تر يىىة اإل:سىىا  الىىتل يع ىىد  ليىىه بتلييىىر الواقىىع املعاصىىر  واال 
 . 21  0111الن يو     ل  الوحدة  ومن الضعف  ل  ال وة الع ائدية والعلمية والتبنولو ية

ل ىىىىىتا  ىىىىىاءت هىىىىىت  الدراسىىىىىة إلل ىىىىىاء الضىىىىىوء علىىىىى  و  ىىىىىة النظىىىىىر اإلسىىىىىالمية ملعيىىىىىار التخطىىىىىيط 
تربىىىىول االسىىىتراتيجي والتعىىىىرف علىىىى  واقعىىىىه للجامعىىىىات املصىىىرية فىىىىي ضىىىىوء معىىىىايير الجىىىىودة  و   األد  ال

ي ت ر  ل  الدراسات في هىتا ا جىال  الىتل  صىب  ي ظى  باهتمىاه املىر ي  فىي كافىة مراحى  التعلىي   مىع 
اق في دلك  وهتا هو منا  الب   في الدراسة الحالية.     املنظور اإلسالمي كا  السب 

 تساؤالت الدراسة:

 ُيمكْ صياِة مشكلة الدراسة    التساؤر الر ي  اآلتي:

تخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي للجامعىىىىات املصىىىىرية فىىىي ضىىىىوء معىىىىايير الجىىىىودة وتأصىىىىيله مىىىىن مىىىا واقىىىىع ال
 املنظور اإلسالمي 



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب
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ية التالية:  الفَر
ُ
 و تفرع َْ ه ا التساؤر التساؤالت

 ما ماهية التخطيط االستراتيجي في األدبيات التربوية  -1

 ما اإلقار ال برل ملعايير الجودة في التعلي  الجاممي  -2

 االستراتيجي  للتخطيط اإلسالمي لتأصي اإلقار ال برل ل ما -3

 ما واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات املصرية في ضوء معايير الجودة  -4

للجامعىات املصىرية فىي ضىوء  االسىتراتيجي التخطىيط تطىوير فىي  سى   مىا املتطلبىات ال ىي -5
    اإلسالمي  معايير الجودة  وفي ضوء التأصي 

 أهداف الدراسة:

 يلي: ما الدراسة اسالردفت

 التعرف عل  ماهية التخطيط االستراتيجي في األدبيات التربوية. -0

 البشف عن اإلقار ال برل ملعايير الجودة في التعلي  الجاممي. -5

 االستراتيجي. للتخطيط اإلسالمي التعرف عل  اإلقار ال برل للتأصي  -3

 ة.البشف عن واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات املصرية في ضوء معايير الجود -4

للجامعىات  االسىتراتيجي التخطىيط تطىوير فىي  سى   ال ىي املتطلبىات مىن مجموعىة وضىع -2
 .اإلسالمي املصرية في ضوء معايير الجودة  وفي ضوء التأصي 

 أهمية الدراسة:

 :يلي ماتر ع  همية الدراسة  ل  

فىي  ال ىرار و صىحا  الجامعىات املصىرية فىي االسىتراتيجي التخطىيط عىن املسىةولي  ت يىد -0
 .تالف را عل  والعم  االستراتيجية الخطة في الضعف   ا  عل  رفالتع

عىد هىت  الدراسىة -5
 
املنصىول  الجىودة فىي التعلىي   حىد معىايير لتأصىي  حاياىة م اولىة  

ا فىىىىي بىىىىراما ال يةىىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما  الجىىىىودة واالعتمىىىىاد للتعلىىىىي  الجىىىىاممي فىىىىي  عل رىىىىا رسىىىىميب
وال ىىىي ت يىىىد العىىىاملي  فىىىي ا جىىىال التربىىىول مصىىىر فىىىي ضىىىوء املبىىىادس ال ىىىي دعىىىا  ل رىىىا اإلسىىىاله  

 اإلسالمي.

 التربيىىة مصىىادر فىىي تبمىىن التربىىول  االسىىتراتيجي التخطىىيط  صىىول     علىى  التأكيىىد -3
 عمى   ل لتطىوير  سىا  عمى  االسىتراتيجي التخطىيط     شىير  لى  ال ىي اإلسىالمية 
 .الجماني  ه املستول ال ردل عل   كا  ءسوا وك جار  

    تبىي  املبتبىات فىي الب ى  اىالل ومىن   ىه  ىدرلرا  حيى  فىي ةالدراسى  هميىة تبمىن -4
 الجىودة معىايير وفى  االسىتراتيجي وتأصىيله التخطىيط موضىول فىي ب اىت ال ىي الدراسىات
ا. قليلة   دب
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  لى  وتضىاف ا جىال  هىتا فىي امليىدا  حا ىة تلبىي علميىة بدراسىة العر يىة املبتبىة ت ويىد -2
  منرىا االسىت ادة يمبىن ال ىي والتربويىة العلميىة األب ىاث

ب
 ب ىوث   ىراء عنىد مسىت بال

 .التربول  بالتخطيط االستراتيجي صلة دات تأصيلية

ىىا علىى  املسىىتول ال ىىردل وتبمىىن  هميتىىه فىىي  -6 عىىد التأصىىي  اإلسىىالمي للعلىىوه اإل:سىىا ية م مب ي 
تنميىىىىىة االعتىىىىى،ار بالع يىىىىىدة اإلسىىىىىالمية فىىىىىي   ىىىىىو  األفىىىىىراد ممىىىىىا يجعل ىىىىى  علىىىىى  صىىىىىلة دائمىىىىىة 

عاليىىىة األفىىىراد فىىىي االس شىىى اد بمصىىىادره  الع ائديىىىة ممىىىا يجعل ىىى  قىىىدوة بىىىدينر   وريىىىادة ف
حسىىىنة  جتمعىىىالر   ولريةىىىة ال ىىىرل الك شىىىاف مىىىا ت ويىىىه املصىىىادر الشىىىرعية مىىىن مبىىىادس 
وقىىىىي  فىىىىي وىىىى   ا جىىىىاالت االقتصىىىىادية والسياسىىىىية واإلداريىىىىة و  ىىىىو دلىىىىك  وكبىىىىرار عظمىىىىة 

صىىالر ل ى  رمىىا  وم ىىا   وت ريىىر  الىدين اإلسىىالمي للمسىىلمي  قبى  غيىىره  و  ىىه ديىن عىىاملي
الع لية املسلمة مىن الت ليىد والتبعيىة للحضىارات األاىرل  و نىاء فبىر  سىالمي يجمىع بىي  
األصىىالة واملعاصىىىرة واإلبىىىدال والن ىىىد فىىىي وىى   العلىىىوه اال تماعيىىىة  و ىىىت  غيىىىر املسىىىلمي  
 لدراسىىىىىة الىىىىىدين اإلسىىىىىالمي للتعىىىىىرف علىىىىى  مبادئىىىىىه وقيمىىىىىه وضىىىىىوابطه وتو  اتىىىىىه و سىىىىىاليو

 معالجته للمشبالت و  و دلك.

ىىىىىىا علىىىىىى  املسىىىىىىتول املتس ىىىىىىاي فىىىىىىق    -4 عىىىىىىد التأصىىىىىىي  اإلسىىىىىىالمي للعلىىىىىىوه اإل:سىىىىىىا ية م مب كمىىىىىىا ي 
املتسسىىىات ال ىىىي لرىىىت  بالتأصىىىي  اإلسىىىالمي للعلىىىوه كالجامعىىىات ومراكىىى  الب ىىىوث  تبمىىىن 
 هميىىىىة التأصىىىىي  ف رىىىىا فىىىىي اك سىىىىا    ىىىىة ا جتمىىىىع بمتسسىىىىاته املد يىىىىة ال ىىىىي لرىىىىت  بع يدتىىىىه 

 ىىىىىىىىىىه ال بىىىىىىىىىىرل  والتصىىىىىىىىىىدل لالسىىىىىىىىىىتعمار األ نبىىىىىىىىىىي بشىىىىىىىىىى   صىىىىىىىىىىور  ال بريىىىىىىىىىىة والتربويىىىىىىىىىىة وترا
واالقتصىىىىىىىىادية  ودلىىىىىىىىك بتأصىىىىىىىىي  ال بىىىىىىىىر الن ىىىىىىىىدل ال ىىىىىىىىادف الىىىىىىىىتل يسىىىىىىىىتطيع    يت اعىىىىىىىى  
بقيجابيىىة مىىع كافىىة املتليىىرات  و نىىاء قواعىىد معلومىىات للعلىىوه واملعىىارف وال نىىو  املتصىىلة 

ىىىا للبىىىاحاي   وتقشىىىةة األ يىىى ا لت ىىىو  مر عب ال الصىىىاعدة علىىى  مبىىىادس وقىىىي  اإلسىىىاله  سىىىالميب
 لت و  هت  امل ومات هي املو  ة لسلوك   في املست ب .

 ميهج الدراسة:

ي    :اقتضت قبيعة الدراسة و هداف ا استخداه منْج 

وتر ىىىع  هميتىىىه ل و ىىىه املىىىنْ  املناسىىىو الىىىتل ،رىىىدف  لىىى   مىىىع  املااايهج الوصااافي الت لي ااا : -0
معىي   للىو عليىه صى ة عىده الت ديىد  ودراسىة  الح ائ  والبيا ات عن  اهرة  و موقف

الح ىىىىىىىائ  الراهنىىىىىىىة املتعل ىىىىىىىة بطبيعىىىىىىىة الظىىىىىىىاهرة   و املوقىىىىىىىف  و مجموعىىىىىىىة مىىىىىىىن األحىىىىىىىداث 
ىا  الشىيخ   ا كي يب . وقىد تى   525  5103واألوضال مع م اولة ت سىير هىت  الح ىائ  ت سىيرب

امعىىىىىىات التعىىىىىىرف علىىىىىى  الواقىىىىىىع الىىىىىىراهن للتخطىىىىىىيط االسىىىىىىتراتيجي للجبمو ىىىىىىو هىىىىىىتا املىىىىىىنْ  
ه  في ضوء معايير الجودة.  املصرية و  خيص 

: وقىىىىىىىد تىىىىىىى  بمو ىىىىىىىو هىىىىىىىتا املىىىىىىىنْ  اسىىىىىىىتقبا  النصىىىىىىىول ال ىىىىىىىي تتعلىىىىىىى  املااااااايهج االساااااااتاَاطي -5
فىىىي ال ىىىىرآ  البىىىىري  والسىىىنة النبويىىىىة املط ىىىىرة وفىىىي سىىىىيرة ال ىىىىحابة  التخطيط االسىىىىتراتيجيبىىى

 دة التعلي . وعلماء املسلمي   واستخرا  ما ف را من مبادس ااصة بمعايير ضما   و 
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 أهوات الدراسة:

ىىىىىا  اسىىىىىىتخداه املىىىىىىنْ  الوصىىىىىى ي ي تاىىىىىىاي االسىىىىىىتعا ة بأسىىىىىىاليو ووسىىىىىىائ  متعىىىىىىددة  ماىىىىىى   ملىىىىىىا كى
املالحظىىىىة وامل ابلىىىىة واالاتبىىىىارات وامل ىىىىايي  املتدر ىىىىة واالسىىىى با ات  فعلىىىى  هىىىىتا األسىىىىا  اسىىىىتخدمت 

سىتراتيجي للجامعىات التخطىيط اال  الدراسة االس با ة  حي  قاه الباح  بقعداد اسى با ة حىول واقىع
ا فىىىي بىىىراما ال يةىىىة ال وميىىىة لضىىىما  الجىىىودة  املصىىىرية فىىىي ضىىىوء معىىىايير الجىىىودة املنصىىىول عل رىىىا رسىىىميب

 للتعلي  الجاممي في مصر. واالعتماد

 حدوه الدراسة:

 اقتصرت الدراسة عل  الحدود األراعة التالية:

 انحد ان غرا  : -1

والتربيىىىىىة  مىىىىىن كليىىىىىات  –كلي ىىىىىي  العلىىىىىوه  اقتصىىىىىرت الدراسىىىىىة فىىىىىي تطبيىىىىى  الشىىىىى  امليىىىىىدا:ي علىىىىى 
والتربيىىىىة  مىىىىن  راىىىىع  امعىىىىات  –  امعىىىىة األرهىىىىر  بال ىىىىاهرة وتمىىىىاال  التعلىىىىي  األرهىىىىرل. وكلي ىىىىي  العلىىىىوه 

األولىىى :   امعىىىة املنصىىىورة . والاا يىىىة:   امعىىىة عىىىي  وىىىم  . والاالاىىىة:   امعىىىة   تماىىى  التعلىىىي  العىىىاه
  سيو  . والرابعة:   امعة قناة السو   .

   انحد املوضوع : -2

 التخطىيط تطىوير فىي  سى   ال ىي املتطلبىات مىن مجموعىة اقتصىرت الدراسىة على  ت ىدي 
 اإلسالمي. للجامعات املصرية في ضوء معايير الجودة  وفي ضوء التأصي  االستراتيجي

 انحد البشر : -3

  فىي  سىتاد - سىتاد مسىاعد -اقتصرت الدراسة على  عينىةم مىن  عضىاء هيةىة التىدر    مىدر 
وااتىىىار الباحىىى  كليىىىة التربيىىىة أل رىىىا تجمىىىع فىىىي  .سىىىال ة الىىىتكركليىىىة التربيىىىة وكليىىىة العلىىىوه فىىىي الجامعىىىات 

ممىىىا   وكليىىىة العلىىىوه ال ىىىي يللىىىو عل رىىىا الطىىىابع العملىىىي  دراسىىىالرا بىىىي  الجا ىىىو النظىىىرل والجا ىىىو العملىىىي
ا عن عينات الدراسات الساب ة.   يجع  عينة الدراسة الحالية تختلف تمامب

 انحد الزماني: -4

 ه . 5150/ 5151 -هى0445العاه الدرا اي الجاممي   ت  تطبي  الدراسة امليدا ية في

 مصهلحات الدراسة:

 (:Strategic Planning* التخهيط االستراتيج  )

املىوارد  ضىوء ومتابعالرىا فىي للمتسسىة األمىد قويلىة  هىداف ت  يى  مسىارات رسى  عمليىة وهىو
عناصىرها   ى ب املتسسىة وت نىاول  منظمىة  العمليىة  . وهىت 302  0113ل  التىويجر و  املتوقعىة  البرنىي 

 ,Grunig املسىت ب   فىي النجىاب مسىارات  ديىدت على  وتركى  فىي الت صىيالت  الىداول  كثىرة مىة دو   امل
ا حيطىة   ت ىدياتوال ال ىرل ترانى  للمتسسىة عىن اطىة عبىارة العمليىة هىت  تا. و ىا 9-10 ,2015

 ,Jefkins, 1987  املقشىودة الت سىي  هىداف لت  يى  ل ىا ةنىال ام وال ىدرات  منرىا املسىت يدين تابىورغ
فىي  للمتسسىة املسىت بلية الر يىة وضىع تتضىمن متتابعىة اطىوات اىالل مىن الخطىة اءبنى. ويىت   294
لت  يى   الالرمىة والوسىائ  اتيجياتر االسىت  ى  ت ديىد ومىن والخار يىة  الدااليىة بيةالرىا   خي   ضوء
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املتاحىىة  ريىىدا    واإلم ا ىىات ا حىىددة  حسىىو األولويىىات وتىىوار   در بتىى ا خططىىةواألهىىداف  الر يىىة
5105  4.  

وعليىىىه فىىىق  التعريىىىف اإل راطىىىي للتخطىىىيط االسىىىتراتيجي يعىىىىي بأ ىىىه: عمليىىىة  سىىىتطيع املتسسىىىة 
مىىىىن االل ىىىىا التعىىىىرف علىىىى  الوضىىىىع الحىىىىالي ومسىىىىت بل ا ا حتمىىىى    ىىىى  ت ىىىىدد بعىىىىد دلىىىىك االسىىىىتراتيجيات 

 تن يت  حداها  و بعض ا. ردف ااتيار و 

 (: Quality Standards in University Education* معاي ر ان وهة    التعليم ان امع  )

 عىىىىرف معىىىىايير الجىىىىودة فىىىىي التعلىىىىي  الجىىىىاممي بأ رىىىىا: م  ىىىىات املواصىىىى ات ال ياسىىىىية ال ىىىىي يىىىىراد 
 عتبىىر  دوات قيىىا   ت  ي  ىىا فىىي ا خر ىىات التعليميىىة   و  هىىداف مأمولىىة يىىراد  الوصىىول  ل رىىا  ولىىتلك

 .  02  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد    يت  في ضويرا قيا  األداء ال علي

وعليىىىىه يمبىىىىىن التعريىىىىىف اإل راطىىىىي ملعىىىىىايير الجىىىىىودة فىىىىي التعلىىىىىي  الجىىىىىاممي علىىىى    رىىىىىا: سىىىىىلوكيات 
للمعىىىىىارف  وصىىىىى ية  و آليىىىىىة موضىىىىىوعية و ابتىىىىىة تصىىىىىف مىىىىىا يجىىىىىو    يصىىىىى   ليىىىىىه املىىىىىتعل  مىىىىىن ت صىىىىىي 

عىىىىد كمر عيىىىىات ت بىىىى  م  ىىىىاه  ال ىىىىرد 
 
وامل ىىىىارات وال ىىىىي    يجىىىىة قيامىىىىه بقشىىىىا  مىىىىا  وهىىىىت  السىىىىلوكيات  

و داء    الىىىىىىىو ي ي  حيىىىىىىى  يستروىىىىىىىد  رىىىىىىىا ويىىىىىىىت  علىىىىىىى   ساسىىىىىىى ا ت ىىىىىىىوي  األداء  وكشىىىىىىىف  وا ىىىىىىىو ال ىىىىىىىوة 
يىه  والوصىول والضعف فيه  مما يتدل في النراية  لى  تطىوير األداء األكىاديمي  وت  يى  مبىد  التميى، ف

  ل  مستول الجودة املطلو .

 (:Islamic Rootingالتأصي  اإلسالمي ) *

وي صد بالتأصىي  اإلسىالمي للتعلىي :  وضىع املنىا   مىن حيى   هىداف ا وم تويالرىا و سىاليو 
كمىا ي صىد  . 3  0403تدر س ا و عليم ا وعملية ت ويم ا في  قار من التصور اإلسالمي   الصى دل  

ع العلىىوه التربويىىة منلا ىىة مىىن  صىىول اإلسىىاله وم اهيمىىه الع ديىىة املباو ىىة فىىي ال ىىرآ  بىىه:   عىى   ميىى
البىري  والسىنة النبويىىة املط ىرة واالسىت ادة مىىن   ىود العلمىىاء املسىلمي  وغيىره  فيمىىا ال يتعىار، مىىع 

 . 04  0451تلك األصول   العمرو  

ور  و األصىىىىول الح ي يىىىىة وعليىىىىه يمبىىىىن التعريىىىىف اإل راطىىىىي للتأصىىىىي  بأ ىىىىه الوصىىىىول  لىىىى  الجىىىىت
للشىىايء املىىراد تأصىىيله  والتأصىىي  اإلسىىالمي ي  صىىد بىىه الوصىىول  لىى  األصىى  الح ي ىىي اإلسىىالمي للعمىى  

 االسىتراتيجي هىو عمليىة للتخطىيط اإلسىالمي الىتل   ىوه بىه. وعليىه فىق  التعريىف اإل راطىي للتأصىي 
متطلبىىات  وفى  األولويىىات ترتيىىو كي يىة ت ىدد وىىاملة  تر ويىىة ر يىة على  منظمىة  سىى ند تنمويىة
 واال تماعيىة واالقتصىادية اللشىرية اإلم ا يىات مىن لالسىت ادة وعملىي تصىور علمىي وتضىع ا جتمىع 

 .اإلسالمية التربية ضوابط وف  التطوير عملية في مدر ة  ساه  كوادر املتاحة لتوفير
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 الدراسات السابقة:

ية: : الدراسات العَر
ً
 أوال

  الدراسىىات املتعل ىىة باملوضىىول مرتبىىة مىىن األحىىدث  لىى  األقىىده ي نىىاول الباحىى  بعضىىا مىىن هىىت
 عل  الن و التالي:

اقَ التخهيط االستراتيج  ن امعة كفار الشايف  ا  ضاوس 2222هراسة )بيااوان، -1 (: َعيوان: و
 م":2232استراتيجية التيمية املستدامة "رؤ ة مصر 

ر الشىىىىىيخ فىىىىىي ضىىىىىوء الوقىىىىىوف علىىىىى  التخطىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي لجامعىىىىىة ك ىىىىى اسىىىىىالردفت الدراسىىىىىة
ه . وقىىىد اسىىىتخدمت الدراسىىىة األسىىىلو  الت ليلىىىي 5131اسىىىتراتيجية التنميىىىة املسىىىتدامة  ر يىىىة مصىىىر 

ىا   كافيب
ب
كأحد آليات املنْ  الوص ي لجمع البيا ىات واملعلومىات وتصىقي  ا  ومعالجالرىا  وت ليل ىا ت لىيال

ىىىىىىىا  كمىىىىىىىا اسىىىىىىىتخدمت الدراسىىىىىىىة  سىىىىىىىلو  السىىىىىىىيناريوهات املنْجيىىىىىىىة كأحىىىىىىىد 
 سىىىىىىىاليو الدراسىىىىىىىات ودقي ب

   التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي لجامعىىىىة ك ىىىىر الشىىىىيخ مىىىىن حيىىىىى   ومىىىىن  تىىىىائا هىىىىت  الدراسىىىىة:املسىىىىت بلية. 
ه تت ىى  معظم ىىا مىىع األهىىداف االسىىتراتيجية 5102/5151اللايىىات واألهىىداف للجامعىىة فىىي ال تىىرة مىىن 

ا ه ح وال يت ىىىىىى  الجىىىىىى ء اآلاىىىىىىر مىىىىىىن هىىىىىىت  األهىىىىىىداف م5131للتنميىىىىىىة املسىىىىىىتدامة  ر يىىىىىىة مصىىىىىىر  ع ىىىىىىا  ظىىىىىىرب
 حدوديىة اإلم ا يىات واملىوارد التاتيىة بالجامعىة وعىده ك ايىة التمويى  الح ىومي ل ىاح وعىده اسىىتبمال 
املرافىىىىى  الداعمىىىىىىة للعمليىىىىىة التعليميىىىىىىة بالجامعىىىىىةح وتىىىىىىأار  غلىىىىىو كليىىىىىىات الجامعىىىىىة فىىىىىىي الحصىىىىىول علىىىىىى  

 االعتماد األكاديميح وضعف مخصصات الب   العلمي في موار ة الجامعة.  

 والساية الكار م  ا  القار ن الشااملة ان اوهة َعياوان: "ضامان(: 2212)أباو حمااه، هراساة  -2
 ت ليلية(": موضوَية اليَو ة )هراسة

عل رىا ل ىى   يىدل ال ىي واملعىىا:ي املعاصىرين  عنىد الجىودة م  ىوه بيىا  اسىالردفت الدراسىة
بيىا   املسىألة فىي هىت  لتأصىي  ودلىك النبويىة  والسىنة البىري  ال ىرآ  فىي ل ىا الجودة واألل ا  املرادفىة

و    فىي الىدين اإلسىالمي  مو ىود مىن معىا:ي ومىا ي ملىه هىتا املصىطلر    لتتكىد الشىرعية  صىول ا
ع يىدة األمىة اإلسىالمية  هىو مىن صىمي  بى  بضىما  الجىودة  والشرق بالعم  اللر  سب  قد اإلساله

 واألل ىىا  لجىىودةا  مىىع  ل ىىا  اىىالل االسىىت راطي مىىن وعبادلرىىا. وقىىد اسىىتخدمت الدراسىىة املىىنْ 
 اىالل الت ليلىي  مىن والسىنة النبويىة  كمىا اسىتخدمت املىنْ  ال ىرآ  البىري  على  معا  رىا مىن الدالىة
ع يىدة  مىن  ى ء الجىودة :   ومىن  تىائا هىت  الدراسىةاملعى .  هتا في الواردة اآليات واألحادي  ت لي 
الع يىىدة  ال بىىدوافع الحىىواف   ف ىىو ينىىدفع  ل رىىا بىىدوافع اإليما يىىة  حياتىىه فىىي وركىىن  سىىا  املسىىل  

اللشىىرية املاديىىة  وهىىتا  هىى  مىىا يميىى، الجىىودة فىىي ا جتمعىىات اإلسىىالمية عىىن ب يىىة ا جتمعىىات اللشىىرية  
 واألهىداف على  الوصىول  لى  اللايىات العليىا تركى  املعىى   رىتا ال ىرآ  البىري  دكرهىا ال ىي األل ىا  و  

 نوية.املادية واملع  فض  األمور  عل  للحصول  النليلة

َعياوان: "التخهايط االساتراتيج  ن امعاة بْااا  ا  ضاوس متهلَاات (: 2216 هراسة )ابراهيم، -3
 التيايسية":

التعىىىىرف علىىىى  متطلبىىىىات التنافسىىىىية بىىىىي  الجامعىىىىات كمىىىىا يعبسىىىى ا ت ريىىىىر اسىىىىالردفت الدراسىىىىة 
ي التنافسىىىىية العامليىىىىة  والتصىىىىقي ات العامليىىىىة للجامعىىىىات  وت ديىىىىد قبيعىىىىة التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي فىىىى
وقىد  تلبية تلك املتطلبات  واقتراب مالم  اطىة اسىتراتيجية لجامعىة بنرىا لتلبيىة متطلبىات التنافسىية.

ومىىىىن  تىىىىائا هىىىىت  الدراسىىىىة: و ىىىىود   ىىىىا  ضىىىىعف كايىىىىرة تمىىىى   اسىىىىتخدمت الدراسىىىىة املىىىىنْ  الوصىىىى ي.
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ال ضىىىىايا االسىىىىتراتيجية  مىىىىع موا  ىىىىة ت ىىىىديات م شىىىىعبة  بمىىىىا يجعىىىى  الجامعىىىىة توا ىىىىه   ىىىىا  ضىىىىعف 
ا  وهىىىىىتا  و ىىىىو تبىىىىىىي اسىىىىىتراتيجية  الضىىىىىعف والت ىىىىديات  ملسىىىىىاعدة الجامعىىىىىة علىىىىى  وت ىىىىدي اتم  سىىىىىامب

ت ليىىىى    ىىىىا  الضىىىىعف وعال  ىىىىا  والحىىىىد مىىىىن اآل ىىىىار السىىىىلبية للت ىىىىديات مىىىىن   ىىىى  الب ىىىىاء  وم اولىىىىة 
ا علىىىى  االسىىىىت ادة مىىىىن   ىىىىا  ال ىىىىوة  وال ىىىىرل الحاليىىىىة  الوصىىىىول  لىىىى    طىىىىة  ديىىىىدة لال طىىىىالق  ارت ىىىىارب

 واملست بلية.

جااااااااوهة التعلااااااااايم بااااااااا ن الفكاااااااار اإلساااااااااالمي واالتجاهاااااااااات َعياااااااااوان: "(: 2216)الغياااااااااام، هراسااااااااة  -4
 :"انحديْة

تأصىىي  م  ىىوه  ىىودة التعلىىي  مىىن اىىالل ال ىىرآ  البىىري  والسىىنة النبويىىة  اسىىالردفت الدراسىىة
وسىىىىيرة ال ىىىىحابة والعلمىىىىاء املسىىىىىلمي   واسىىىىتقبا  معىىىىايير  ىىىىودة األهىىىىىداف التربويىىىىة  و ىىىىودة ااتيىىىىىار 

وقىىىىىىىد اسىىىىىىىتخدمت الدراسىىىىىىىة املىىىىىىىنْ   علىىىىىىى   و ىىىىىىىودة ا حتىىىىىىىول وقىىىىىىىرق التىىىىىىىدر   والت ىىىىىىىوي .وكعىىىىىىىداد امل
االستقباقي ودلك الستقبا  اآليات ال رآ ية ال ي تىدل  على  الجىودة  كمىا اسىتخدمت املىنْ  الوصى ي 

وقىىىد  سىىى رت الدراسىىىة عىىىن العديىىىد مىىىن النتىىىائا منرىىىا:  الت ليلىىىي ودلىىىك لت ليىىى  بعىىى  اآليىىىات ال رآ يىىىة.
ر الجىىىودة  ف ىىىد تبىىىي     معىىىا:ي الجىىىودة مو ىىىودة فىىىي ال ىىىرآ  البىىىري  وهىىىو معىىىى   صىىىي   صىىىالة مصىىىطل

ىىىىا سىىىىب  اإلسىىىىاله  لىىىىي وضىىىىع معىىىىايير الجىىىىودة ودعوتىىىىه  لىىىىي ت  يىىىى  هىىىىت  املعىىىىايير مىىىىن اىىىىالل  فاعىىىى    يضب
 صىىول ال ىىرآ  البىىري  والسىىنة النبويىىة  ودعىىوة اإلسىىاله  لىىي التطىىوير والتجديىىد املسىىتمرين واإلفىىادة 

 و  افع وم يد و ساعد علي ت  ي   ودة التعلي .من ك  ما ه

 اإلسااالمي والرؤ ااة امليظااور  باا ن الشاااملة َعيااوان: "ان ااوهة(: 2215هراسااة )الشاامر ،  -5
ية":  الغَر

 ال ىي األصىول  و يىا  اإلسىالمي املنظىور  فىي الشىاملة الجىودة م  ىوه تجليىة اسىالردفت الدراسىة
 عليىه تىنعب  ال ىي امل  ىوه هىتا تطبيى  فىي املىت رات  ه   برار اسالردفت كما منرا  عل را وينطل  يقبىي

ا سىواء فىي ىا  و سىلبب ا اللر يىة   ه اإلسىالمية الا افىة  يجابب  هىتا مبىادس دالالت اسىالردفت  بىرار و ايىرب
 مجموعىة  لى  امل  ىوه هىتا اسى ناد  هم ىا: النتىائا مىن مجموعىة وقىد توصىلت  لى  اإلسىاله. فىي امل  ىوه
 مىن مجموعىة و يىا  والحبمىة  واإلصىالب واإلحسىا  اإلساله كاإلت ا  في العامة واألصول  املبادس من

 واال تمىاني واالقتصىادل  والسيا ىاي  املىت ر االعت ىادل   هم ىا: امل  ىوه هىتا تطبيى  فىي املىت رات
 اإلسىاله  ل رىا سىب  قىد اللراىي فىي ال بىر الجىودة مبىادس  ميىع     وضىحت الدراسىة كمىا واألاالقىي 
ا وكا ت ىا واضىحب  املبىادس هىت  بر ا يىة املىنْ  اإلسىالمي تميى، بى  وتطبي اتىه  وتو  راتىه  عليماتىه فىي  ْجب

 وومول ا. وا ساع ا

(: َعيااااااااوان: "مااااااااداخ  التخهاااااااايط التربااااااااو   اااااااا  ضااااااااوس الت ااااااااديات 2214هراسااااااااة )ابااااااااراهيم،  -6
 انحضار ة املعاصرة "هراسة مستقَلية":

ط التربىىىىىىىول وت ديىىىىىىىد التعىىىىىىىرف علىىىىىىى  املىىىىىىىداا  املسىىىىىىىتخدمة فىىىىىىىي التخطىىىىىىىي اسىىىىىىىالردفت الدراسىىىىىىىة
الخطىىىىوات واإل ىىىىراءات املنْجيىىىىىة ال ىىىىي تتطلخرىىىىىا مىىىىداا  التخطىىىىىيط التربىىىىول وت ديىىىىىد  هىىىى  الت ىىىىىديات 
الحضىىىارية املعاصىىىرة املىىىت رة فىىىي التخطىىىيط التربىىىول ومداالىىىه  واسىىىتخده الباحىىى  املىىىنْ  الوصىىى ي فىىىي 

لدراسىىة السىىلوب الدراسىىة وكىىتلك  ظريىىة ال وضىىا  كأحىىد األسىىاليو املسىىت بلية البي يىىة املسىىتخدمة 
غيىىىر املتوقىىىع  وتوصىىىلت الدراسىىىة  لىىى  وضىىىع تصىىىور م تىىىرب ملىىىدا  تخطىىىيط تر ىىىول فىىىي ضىىىوء الت ىىىديات 

 الحضارية املعاصرة.



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل
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َعيااوان: "التخهاايط االسااتراتيج  لتهااو ر ان امعااات املصاار ة (: 2214هراسااة )انحماياا  ،  -2
    ضوس التصايفات العاملية ن امعات القمة":

طىىىةم اسىىتراتيجية لتطىىىوير الجامعىىات املصىىىرية لت  يىى  مسىىىتول اقتىىراب ااسىىالردفت الدراسىىىة 
ا بىىىي   امعىىىات  مت ىىىده لو ىىىود قصىىىور واضىىىر فىىىي  داء الجامعىىىات املصىىىرية بمىىىا  عىىى  تصىىىقي  ا متىىىأارب
العىىىىال . واسىىىىتخدمت الدراسىىىىة املىىىىنْ  الوصىىىى ي  ومصىىىى وفة سىىىىوات  لبنرىىىىا لىىىى  ت نىىىىاول ت ليىىىى  البيةىىىىة 

 ىىىىىىرل والت ىىىىىىىديات  ولىىىىىى  ت نىىىىىىىاول البيةىىىىىىة الدااليىىىىىىىة ا حيطىىىىىىة بالجامعىىىىىىات املصىىىىىىىرية للوقىىىىىىوف علىىىىىىى  ال
ىىىىىع  سىىىىىماء الجامعىىىىات العر يىىىىىة وموقع ىىىىىا مىىىىىن  ت  بتوسا د  ىىىىر  للجامعىىىىات املصىىىىىرية بر يىىىىىة كليىىىىة  فىىىىىي حىىىىىي  س 
التصىىقي ات  كالجامعىىات السىىورية  والعراقيىىة  وااصىىة السىىعودية وت ىىد ت عىىن :شىىألرا  وسياسىىالرا 

  ت دد موقع الجامعىات املصىرية منرىا   و بىدائ  التعليمية  وتمويل ا  ول  تضع مص وفة سوات  ول
التطىىىوير  ولىىىى  تتضىىىىمن الخطىىىة امل ترحىىىىة علىىىى  رسىىىىالة   و ر يىىىة   و  هىىىىداف اسىىىىتراتيجية   و مسىىىىارات 

 تطوير للجامعات املصرية.

 التربو ": االستراتيج  للتخهيط اإلسالمي َعيوان: "التأصي : (2212هللا،  هراسة )ََد -2

مسىتخدمة  التربىول  االسىتراتيجي للتخطىيط اإلسىالمي لتأصىي ا اسىالردفت الدراسىة توضىي 
 لىي  االسىتراتيجي التخطىيط    : هم ىا النتىائا مىن عىدد عىن الدراسىة و سى رت .االسىتقباقي املىنْ 

 والسىنة البىري  ال ىرآ  فىي لىه  صىالته  سىالمي مبىد  هىو بى  النىا   مىن كايىر يعت ىد كمىا وليىد العصىر
  صىوله املسىت ي االسىتراتيجي التخطىيط    تناول ىا تى  ال ىي لدراسىةا مجىاالت مىن النبوية  كمىا اتضىر

 واالقتصىىادية  واال تماعيىىة  التعليميىىة  ا جىىاالت فىىي وتىىأ ير   هميتىىه لىىه التربيىىة اإلسىىالمية مىىن
ىا يخطىط ال ىرد الىتل والعسىبرية  و  

ب
ا تخطيط ىا اسىتراتيجيب   ي ىو      يجىو تر ويب

ب
 للمسىةولية  هىال

 دراسىة التأصىيلي االسىتراتيجي التخطىيط والعلى   و سىتطيع مىن الخبىرة اليىةدر ىة ع وعلى  التربويىة 
ا الحلىول املناسىبة ووضىع الراهنىة  املشىبالت  واالقتصىادية اللشىرية اإلم ا يىات مىن ل ىا  مسىت يدب
 .العصر متليرات ضوء في املتاحة

رؤ اااااااة مقترحاااااااة لت قيااااااا  جاااااااوهة التعلااااااايم العاااااااا   َعياااااااوان: ": (2212هراساااااااة )العيااااااادرو ،  -9
 :"تهَي  مَدأ املسئولية َ ى الهيئة التدرلسيةب

التعرف عل   ه  مالم  ت  يى  الجىودة فىي التعلىي  العىالي  والتعىرف على   اسالردفت الدراسة
 ساليو ومتطلبات تطبي  مبد  املسةولية عل  ال يةة التدر سىية لت  يى  الجىودة فىي التعلىي  العىالي  

العىىىىالي فىىىىي تطبيىىىى  مبىىىىد  املسىىىىةولية لت  يىىىى  الجىىىىودة. والتعىىىىرف علىىىى  الصىىىىعو ات ال ىىىىي توا ىىىىه التعلىىىىي  
واسىىتخدمت الدراسىىة املىىنْ  الوصىى ي الت ليلىىي. وقىىد  سىى رت الدراسىىة عىىن العديىىد مىىن النتىىائا منرىىا: 
    هى  األسىىاليو والطىىرق للوصىول  لىى  االرت ىىاء والجىىودة ال ىي  سىىم   ل رىىا والتميى، واإلبىىدال عىىن قريىى  

 
ب
 وت صىىيال

ب
ااوا :  - عىىال  – أل  ت ىىو  مىىع   وي ىىو    معنىىا: قىىال العىىودة  لىى  اإلسىىاله  ملىىة

ُ
َمل َْ ااِ  ا

ُ
َوق

 
َ
اااااون

ُ
ِمي
ْ
 
ُ ْ
ُْ َوامل

ُ
اااااْم َوَرُساااااول

ُ
ك
َ
َمل ََ  ُ َساااااَ َرى وإ

َ
[  ويمبىىىىىن حىىىىى   ميىىىىىع املعوقىىىىىات والت ىىىىىديات 012التو ىىىىىة: ﴾]ي

ا واإلبدال والتمي، واالرت اء بالجامعات عىن قريى  ت ىوي  م سى نير على  وتت    الجودة واالعتماد  يضب
ررمىىىه مىىىن املعىىىايير منطل ىىىة مىىىن مبىىىد  املسىىىةولية اإلسىىىالمية املىىىنْ  الر ىىىا:ي الشىىىام  الصىىىالر ل ىىى  رمىىىا  
وم ىىىىىىا   كمىىىىىىا يت  ىىىىىى   ىىىىىىودة وكت ىىىىىىا  وتميىىىىىى، مىىىىىىن اىىىىىىالل  داء  ميىىىىىىع املعنيىىىىىىي  علىىىىىى  مبىىىىىىد  املسىىىىىىةولية 

 .-- اإلسالمية يت    العم  الصالر  والعم  الصالر ال ي ب   ال ما  ريد به و ه  
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(: َعياوان: "انخهاة االساتراتيجية لتهاو ر ميظوماة التعلايم العاا   2211هراسة )رمضان،  -12
 "هراسة ت ليلية حقدية"":

التعرف على  مراحى  واطىوات التخطىيط االسىتراتيج  وكي يىة بنىاء اطىة  اسالردفت الدراسة
ي  العىالي  واسىتخدمت استراتيجية للتعلي  العالي وت لي  البيةة الدااليىة والخار يىة ملنظومىة التعلى

الباحاىىة املىىنْ  الن ىىىدل وكىىتلك األسىىىلو  الت ليلىىي كأحىىد آليىىىات املىىنْ  الوصىىى ي  وتوصىىلت الدراسىىىة 
  ل  وضع اطة استراتيجية لتطوير منظومة التعلي  العالي.

 اإلسالمية": املعاي ر ضوس    الشاملة َعيوان: "ان وهة: (2211هراسة )العَيد ،  -11

و يىا   االقتصىادل القشىا  فىي الضىعف ملعالجىة عمليىة اطىوات ت ىدي  اسىالردفت الدراسىة
  هميىة على  ريىادة اإلسىاله ومبادئىه   عىالي  مىع منرىا يتوافى  ومىا الشىاملة  التأصىي  الشىرني للجىودة
 الجىودة م  ىوه الدراسىة  رىىا  وتضىىمنت وكي يىىة العمى  الشىاملة وم اهيم ىىا :شىر مبىىادس الجىودة

 الشىاملة الجىودة ومبىادس الجىودة  ملعىايير الشىرني مية والتأصىي  ى  املعىايير اإلسىال  وتطىور   و:شىأته
 ومصىادر  و:شىىأته وتطىور  م  ومىىه االقتصىىاد اإلسىىالمي  عىىن  ىى  ت ىىد ت املعىىايير هىىت  فىي ضىىوء

 والىتل م تواهىا مىن مىن الدراسىة للتأكىد : ىخة على  البىاحاو  الحصىول  يسىتطع ولى  واصائصىه 
 فصول ا. بع  في املعايير اإلسالمية ضوء في لشاملةالجودة ا مبادس عالجت   را الظن عل  يللو

(: َعيااااااوان: "التخهااااااايط االسااااااتراتيج  للتعلااااااايم ان ااااااامع  لتلَياااااااة 2212هراسااااااة )الزحف ااااااا ،  -12
 متهلَات التيمية املستدامة":

التعرف عل  ماهية التخطيط االسىتراتيجي وت ديىد  هى  املتطلبىات  واسالردفت هت  الدراسة
ميىىىة املسىىىتدامة  واسىىىتخدمت الدراسىىىة فىىىي سىىىلي  دلىىىك املىىىنْ  الوصىىى ي الوا ىىىو تلبيالرىىىا إلحىىىداث التن

وكىىىىىتلك مىىىىىنْ  الت ليىىىىى  املسىىىىىت بلي  واسىىىىى ندت الدراسىىىىىة علىىىىى  مىىىىىنْ  ت ليىىىىى  الىىىىىنظ  وكىىىىىتلك  سىىىىىلو  
لت ديىىد البىىدائ  االسىىتراتيجية ا ختل ىىة  وتوصىىلت الدراسىىة علىى   (Swot Analysis)الت ليىى  البي ىىي 

عشىىر سىىنوات ب يىى   01ه علىى  مىىدل 5151ه  لىى  5100مىىن عىىاه  اطىىة اسىىتراتيجية م ترحىىة فىىي ال تىىرة
 ت و  مدة كافية إل جار  هداف ا االستراتيجية قويلة املدل.

 :"ميه ية التأصي  اإلسالمي لإلهارة التربو ةَعيوان: ": (2222هراسة )انحلواني،  -13

 ديىىىد التعىىىرف علىىى  م  ىىىوه التأصىىىي  لىىىودارة التربويىىىة والحا ىىىة  ليىىىه  وت اسىىىالردفت الدراسىىىة
 سى  ومبىىادس التأصىىي   و التو ىىه اإلسىىالمي لىودارة التربويىىة  وتوضىىي  ضىىوابط التأصىىي  اإلسىىالمي  
ووضع اطوات للتأصي  والتو يه اإلسالمي لودارة التربوية. وقىد اسىتخدمت الدراسىة مىنْ  الب ى  

رها والوصىول املبتبي الو ائ ي  ف و يتضمن ت يي  الح ائ  املتعل ة بموضول معىي  وم ار الرىا وت سىي
 لىىى   عميمىىىات بشىىىأ را. وتوصىىىلت الدراسىىىة  لىىى     م  ىىىوه التأصىىىي  لىىىودارة التربويىىىة هىىىو  عىىىادة صىىىياغة 
م ىىاهي  اإلدارة التربويىىىة بمىىا يوافىىى  الشىىر عة  كمىىىا    التأصىىي  يسىىى   فىىي تطىىىوير اإلدارة التربويىىة وفىىىي 

 –اطىىىوات وهىىىي مىىىا قبىىى    صىىىالب  حىىىوال العىىىال  اإلسىىىالمي  كمىىىا بيقىىىت    عمليىىىة التأصىىىي  ت سىىى   لىىى 
 بعد التأصي .    -  ناء
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التخهاايط االسااتراتيج  وان ااوهة الشاااملة  اا  التعلاايم : َعيااوان: "(2222)طعيمااة، هراسااة  -14
 ":اإلسالمي

التعرف علي  ه  ال ضايا الخاصىة بىالجودة الشىاملة وتطبي  ىا فىي مجىال  اسالردفت الدراسة
بعىى  املعىىايير ال ىىي يقبتىىي    ترانىىي عنىىد ااتيىىار  و  اقتىىراب اسىىالردفتالتعلىىي  العىىاه  و الجىىاممي  كمىىا 

تىىىأليف ا حتىىىىول العلمىىىي لبىىىىراما التعلىىىي  اإلسىىىىالمي سىىىواء العىىىىاه  و الجىىىاممي  وقىىىىد اسىىىتخده الباحىىىى  
وقد توصىلت الدراسىة  لىي    متطلبىات الجىودة فىي التعلىي  تتماى  فىي: دعى   املنْ  الوص ي في دراسته.

دة الشىىاملة  وتطىىوير ال يىىادات وال ىىوادر اإلداريىىة العليىىا  حيىى    رىىا وتأييىىد اإلدارة العليىىا لنظىىاه الجىىو 
تما  العنصر األسا  في قيادة تو يه العم   وال    افىة عامىة مت املىة   ىجع االبت ىار والتجديىد 

وقد  كدت الدراسة علىي  ال ىة معىايير لضىما   ىودة ا حتىول مىن و  ىة النظىر اإلسىالمية  والتطوير 
املعىىىىىايير التربويىىىىىة و  املعىىىىىايير التربويىىىىىة العامىىىىىة و  املعىىىىىايير الا افيىىىىىة العامىىىىىة  عىىىىىايير:وتت سىىىىى   لىىىىىي  ال ىىىىىة م

 الخاصة.

 ثاحًيا: الدراسات األجيبية:

َعيااااااااوان: " اااااااا  أمييااااااااات اسااااااااتراتيجية التعلاااااااايم العااااااااا  ، تقياااااااايم  (،,Cevher (2015هراسااااااااة  -15
 األنشهة التعليمية    ان امعات انحكومية،    تركيا":

لبشىىىف عىىىن الوضىىىع الحىىىالي فىىىي الجامعىىىات الح وميىىىة التركيىىىة  وت ديىىىد ا اسىىىالردفت الدراسىىىة
  ىىىا  ال ىىىوة والضىىىعف وال ىىىرل والالرديىىىدات فىىىي  قىىىار اسىىىتراتيجية التعلىىىي  العىىىالي فىىىي تركيىىىا  وت ىىىدي  
بعىىىىىىى  االقتراحىىىىىىىات. واسىىىىىىىتخدمت الدراسىىىىىىىة مىىىىىىىنْ   ت ليىىىىىىى  املضىىىىىىىمو   مىىىىىىىن اىىىىىىىالل ت ليىىىىىىى  الخطىىىىىىىط 

 مىىىىىن  صىىىىى   11االسىىىىىتراتيجية ل  
ب
   امعىىىىىات ح وميىىىىىة  وااصىىىىىة فيمىىىىىا يتعلىىىىى  بأ:شىىىىىطة 013   امعىىىىىة

التعلىىي  والتىىدريو. وتوصىىلت الدراسىىة  جموعىىة مىىن النتىىائا  ىىاءت علىى  صىىورةأ ت ديىىدم لن ىىا  ال ىىىوة 
ل   ال ىىىىوة فىىىىي: تنىىىىوا

 
والضىىىىعف وال ىىىىرل والالرديىىىىدات فىىىىي بىىىىراما التعلىىىىي  والتىىىىدريو  حيىىىى  تمالىىىىت   ىىىىا 

الت اعىى  الو يىى  بىىي  الطىىال  واألكىىاديميي   وتمالىىت  البىىراما  و ع يىى  األ:شىىطة اال تماعيىىة  وت  يىى  
ىىىىىىحيةأ  أ

ىىىىىى أ مىىىىىىع الخىىىىىىريجي   والت صىىىىىىير فىىىىىىي ا جىىىىىىاالت اال تماعيىىىىىىة وال  
 الضىىىىىىعفأ فىىىىىىي قلىىىىىىة الت اع 

 
  ىىىىىىا 

 والا افية  وقلة براما الدراسات العليا.

َعيااااااوان: "ح ااااااو حمااااااوذج لتخهاااااايط اليظااااااام ان ااااااامع   اااااا  بي اااااارو  (،,Chiyon (2012هراسااااااة  -16
 تيايسية": كاستراتيجية

ها فىىىىىي الحسىىىىىبا  عنىىىىىد التخطىىىىىيط  اسىىىىىالردفت الدراسىىىىىة
 
ىىىىىت
 
ت ىىىىىدي  مالمىىىىى  وم ترحىىىىىات يجىىىىىو  ا

للنظىىىىىىاه الجىىىىىىاممي فىىىىىىي بييىىىىىىرو لتلبيىىىىىىة متطلبىىىىىىات التطىىىىىىوير العامليىىىىىىة  ودلىىىىىىك لضىىىىىىعف اسىىىىىىتجابة النظىىىىىىاه 
 مىن 
 
الجاممي في بييىرو ملتطلبىات التنافسىية الدوليىة  م ار ىة بالجامعىات املت دمىة. وتوصىلت الدراسىة

 
 قىىىىرق 

 
ىىىى  ي  اىىىىالل ت ليىىىى  األدبيىىىىات  لىىىى     هىىىىتا الضىىىىعف ير ىىىىع  لىىىى  ت ليديىىىىة النظىىىىاه الجىىىىاممي  مىىىىن ح 

التىىىىىىىدر  أ املتمركىىىىىىى ة علىىىىىىى  املعلىىىىىىى   وغيىىىىىىىا  املعىىىىىىىارف البي يىىىىىىىة املن ت ىىىىىىىة واملتطىىىىىىىورة  وضىىىىىىىعف  داىىىىىىىال 
تبنولو يا املعلومات واالتصاالت  وضعف التعاو  مع املتسسات التعليميىة األ نليىة  ممىا  ضىعف 

نافسىىىية التعلىىىي  الجىىىاممي مىىىن حيىىى  التبىىىادل فىىىي حىىىراب الطىىىال  واملعلمىىىي . و وصىىىت الدراسىىىة بلنىىىاء ت
م ي ىىىوه علىىى  تطىىىوير ك ىىىاءة البىىىراما التعليميىىىة لتركىىى  علىىى   يجابيىىىة املىىىتعل  ومشىىىاركته 

 مىىىود م تخطيطىىىي 
القشىىىىطة لىىىىدع  فىىىىرل االبت ىىىىىار  ب يىىىى  ي ىىىىو  دور عضىىىىو هيةىىىىىة التىىىىدر   هىىىىو دور امليسىىىىر لعمليىىىىىات 

عل  والت يىىي   وتىىوفير قىرار سيا ىىاي داعىى  بشى    يىىد للتعلىىي  الجىاممي  وتطبيىى  مبىىد  الشىى افية الىت



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2120لسنة  أبريل(،  2(، الجزء )091العدد: )
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في بناء األهداف التعليميىة واملنىا   الدراسىية واأل:شىطة امل نيىة واألكاديميىة  ومراعىاة ت  يى  مرو ىة 
 األهداف.

 ي":: َعيوان: "ت دى الوصور ا ى جامعات مْ الهراز العاملJamil, 2009)هراسة ) -12

التعرف عل  ابرات وتجار  وصول بع  الجامعىات  لى  م ا ىة تنافسىية  اسالردفت الدراسة
مت دمىىىىىة والبشىىىىىف عىىىىىن ال الىىىىىو الىىىىىتل يمبىىىىىن اتباعىىىىىه للوصىىىىىول  لىىىىى  العامليىىىىىة  واسىىىىىتخدمت الدراسىىىىىة 

وت ليى  البيةىىة الدااليىة والخار يىىة للجامعىة  وتوصىىلت الدراسىة  لىى      (Swot Analysis) سىلو  
ار العىىاملي  وهىي الجامعىىات ال ىىي ل ىىا  سى امات كبيىىرة فىىي ت ىىده املعرفىة مىىن اىىالل الب ىى   امعىات الطىىر 

 العلمي والتدر   من االل منا   وقرق تدر   مبتبرة.

 تعلي  َام َ ى الدراسات السابقة:

ىا ملوضىوعالرا ومجتمعالرىا  وك  كا ىت  ميع  ىا دات   تنوعت الدراسات السىاب ة وااتل ىت تبعب
 من عوام    رايرا  ومىع االاىتالف بىي   هىداف الدراسىة الحاليىة و ىي   هىداف صلة بالدراسة  و 

ب
عامال

الدراسىىات السىىىاب ة ال ىىي تىىى  عرضىى ا  فىىىق  النتىىائا العامىىىة ل ىىت  الدراسىىىات والعىىر، النظىىىرل املرافىىى  
ا لرسىىى  معىىىال  الدراسىىىة الحاليىىىة واملسىىىاهمة فىىىي تطىىىوير آفاقىىىه  ليبمىىى  هىىىت   -ل ىىىا ا ضىىىروريب

كا ىىىت سىىىندب
فىىي ت سىىي  مىىردود املنظومىىة التربويىىة  ال ىىي يأمىى  الباحىى  فىىي  -ولىىو بالجا ىىو اليسىىير - و سىىاه  األب ىىاث

  الرقي  را ملصاف املنظومات العاملية للب اءات الخالقة ال ي  ساه  في رقي وتطور األمة واردهارها.

 و مكْ اجمار َعض امللحوظات ييما ي  : 

: أوجْ االتفاق واإلياهة:
ً
 أوال

 لدراسىىىة مىىىن الدراسىىىات السىىىاب ة فىىىي ت ىىىوينأ  سىىىا م  ظىىىرل ملشىىى لة الدراسىىىة   فىىىادت هىىىت  ا
ف ىىىد تناولىىىت بعىىى   تلىىىك الدراسىىىات املوضىىىول مىىىن روايىىىا متعىىىددةم  غيىىىر    الباحىىى  آ ىىىر    

 ت و  املعالجة في ضوء التأصي  اإلسالمي.

  صىىىياغة  سىىىا الت الدراسىىىة  وفىىىي ااتيىىىار  فىىىادت هىىىت  الدراسىىىة مىىىن الدراسىىىات السىىىاب ة فىىىي
سىىىلو  املنرجىىىي املالئىىى  لطبيعىىىة الدراسىىىة  وفىىىي ااتيىىىار األدوات املناسىىىبة لجمىىىع البيا ىىىات األ 

ا فىىىىىىىي ت ديىىىىىىىد  واملعلومىىىىىىىات بالدراسىىىىىىىة  وفىىىىىىىي صىىىىىىىياغة التعريىىىىىىىف اإل راطىىىىىىىي بالدراسىىىىىىىة  و ايىىىىىىىرب
 اطوات السير في الدراسة.

 فىىىىي التعىىىىرف علىىىى  املىىىىداا  املسىىىىتخدمة فىىىىي   فىىىىادت هىىىىت  الدراسىىىىة مىىىىن الدراسىىىىات السىىىىاب ة
طىىىىيط التربىىىىول وت ديىىىىد الخطىىىىوات واإل ىىىىراءات املنْجيىىىىة ال ىىىىي تتطلخرىىىىا هىىىىت  املراحىىىى   التخ

 .(,Chiyon (2012  ودراسة (2214)ابراهيم،  كما  اء في دراسة

 فىىي االهتمىىاه بىىالتعرف علىى  ماهيىىة التخطىىيط   فىىادت هىىت  الدراسىىة مىىن الدراسىىات السىىاب ة
علىىي  العىالي بصىى ة ااصىىة  كمىىا االسىتراتيجي بالقسىىبة ملتسسىىات التعلىي  بصىى ة عامىىة والت

  .2212الزحف ى، ودراسة   (2211)رمضان،  ودراسة(، ,Cevher (2015 اء في دراسة 

 ودراسىىىىىة  (2216 )اباااااراهيم، ودراسىىىىىة (2222)بياااااااوان،  ات  ىىىىىت هىىىىىت  الدراسىىىىىة مىىىىىع دراسىىىىىة
توضىىىىىىي   فىىىىىي Jamil, 2009))  ودراسىىىىىىة (2212الزحف ااااا ، ) دراسىىىىىىةو  (2214)انحمايااااا  ، 
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ا علىىى   ط االسىىىتراتيجي فىىىي متسسىىىات التعلىىىي  العىىىالي  كمىىىاماهيىىىة التخطىىىي   ىىىه صىىىار ضىىىروريب
  وهىىي 

ب
 ح ي يىىة

ب
املتسسىىات وااصىىة الجامعىىات االهتمىىاه  بمواردهىىا اللشىىرية باعتبارهىىا  ىىروة

 فضىى  مو ىىودات املتسسىىة الجامعيىىة  ح ىى  تصىىب   امعىىة رياديىىة قىىادرة علىى  دعىى  م ايىىا 
 تنافسية مستدامة وت  ي  ا.

 ودراسىىىة    2216الغيااام،    ودراسىىة  2212أبااو حماااه، راسىىة مىىع دراسىىة  ات  ىىت هىىت  الد
    ودراسىىة2211العَيااد ، ودراسىىة  (، 2212)العياادرو ،  ودراسىىة (،2215 الشاامر ، 

 التأصىىىىىىي  اإلسىىىىىىالمي فىىىىىىي التأكيىىىىىىد علىىىىىى    2222)طعيمااااااة،  ودراسىىىىىىة   (2222)انحلااااااواني، 
     معىىىىا:ي الجىىىىودة مو ىىىىود فىىىىي  صىىىىالة معىىىىا:ي الجىىىىودة فىىىىي الشىىىىر عة اإلسىىىىالمية  ف ىىىىد تبىىىىيو 

 اإلساله  ل  وضىع معىايير الجىودة  ودعوتىهأ  لى  
ب   ا  وفي س 

ب
ال رآ  البري  معى   ولي  ل ظ

ت  ي  هت  املعايير من االل  صول ال رآ  البري  والسىنة النبويىة  وفىي دعىوة اإلسىاله 
سىىىىىاعد علىىىىى   لىىىىى  التطىىىىىوير والتجديىىىىىد املسىىىىىتمرين واإلفىىىىىادة مىىىىىن كىىىىى  مىىىىىا هىىىىىو  ىىىىىافع وم يىىىىىد و 

 ت  ي   ودة التعلي .

 الدراسىىىىىات الخاصىىىىىة بالتأصىىىىىي  اإلسىىىىىالمي للعلىىىىىوه التربويىىىىىة فىىىىىي  ات  ىىىىىت هىىىىىت  الدراسىىىىىة مىىىىىع
ا بىىىتلك مىىىىع قبيعىىىة مجتمعنىىىىا  اهتمىىىام   بتو يىىىه العلىىىىوه التربويىىىة و  ىىىة  سىىىىالمية متماوىىىيب

 .و روفنا و  افتنا

 ل وايىىىا ال بريىىىة ال ىىىي ات  ىىىت هىىىت  الدراسىىىة مىىىع الدراسىىىات العر يىىىة واأل نليىىىة فىىىي عىىىدد مىىىن ا
تتعلىىىىى  بمرا عىىىىىة الو ىىىىىائف الت ليديىىىىىة للجامعىىىىىة املصىىىىىرية  وو ىىىىىو  الب ىىىىى  عىىىىىن صىىىىىياغة 

 ألهداف ا ورسىالالرا
ٌ
   رائية

ٌ
  كمىا   ىه ال عصرية ل ا  من منطل     و ي ة الجامعة تر مة

يو ىىد قالىىو  و وصىى ة سىىحرية للوصىىول بالجامعىىة  لىى  العامليىىة  ولبىىن هىىتا يىىرتبط بالبيةىىة 
يىىة والبيةىىىة الخار يىىىة للجامعىىىة  وعلىىى  كىىى   امعىىىة    تختىىىار االسىىىتراتيجية األ:سىىىو الداال

فىىي ضىىوء   ىىا  ال ىىوة واملىىوارد املتاحىىة  أل  تميىىى، الجامعىىة ال ي ىىدث فىىي ع لىىة  ولبنىىه لىىىي  
حياديىىىىىىىىىىا ومىىىىىىىىىىرتبط باسىىىىىىىىىىتراتيجية التنميىىىىىىىىىىة االقتصىىىىىىىىىىادية واال تماعيىىىىىىىىىىة للدولىىىىىىىىىىة  وكصىىىىىىىىىىالب 

 .مستويات التعلي  قب  الجاممي

 ًيا: أوجْ االختالف:ثاح

 ااتل ت الدراسة الحالية عن الدراسات الساب ة فيما يأ ي:

 الهدف: -1

واقىع التخطىيط االسىتراتيجي للجامعىات املصىرية فىي  هدفت الدراسة الحالية  ل  التعىرف على 
ال ىي  املتطلبىات مىن مجموعىة ضىوء معىايير الجىودة وتأصىيله مىن املنظىور اإلسىالمي  مىن   ى  ت ىدي 

للجامعىىات املصىىرية فىىي ضىوء معىىايير الجىىودة  مىىن املنظىىور  االسىتراتيجي التخطىىيط تطىىوير يفىى  سى  
   ودلك ملواكبة وموا  ة الت ديات العاملية وا حلية وتتما ا  مع قي  مجتمعنا اإلسالمي.اإلسالمي

 العيية: -2

التربيىة  و  – تمالت عينة الدراسة الحالية تمالت في  عضاء هيةة التىدر   مىن كلي ىي  العلىوه
والتربيىىىة  مىىىن  راىىىع  – مىىىن كليىىىات  امعىىىة األرهىىىر بال ىىىاهرة  وتمىىىاال  التعلىىىي  األرهىىىرل. وكلي ىىىي  العلىىىوه

األولىىى :   امعىىىة املنصىىىورة . والاا يىىىة:   امعىىىة عىىىي  وىىىم  . والاالاىىىة:    امعىىىات تماىىى  التعلىىىي  العىىىاه
   امعة  سيو  . والرابعة:   امعة قناة السو   .  
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 األهوات: -3

ت الدراسىىىة الحاليىىىة عىىىن بعىىى  الدراسىىىات السىىىاب ة فىىىي وسىىىائ   مىىىع البيا ىىىات  حيىىى  ااتل ىىى
قىىاه الباحىى  بقعىىداد اسىى با ة حىىول واقىىع التخطىىيط االسىىتراتيجي للجامعىىات املصىىرية فىىي ضىىوء معىىايير 

 .الجودة

 خهوات الدراسة:

 :اوتملت الدراسة عل  الخطوات التالية

: اإلطاااااااااار العاااااااااام للدراساااااااااة: وا اااااااااتم  َ اااااااااى:
ً
 الدراسىىىىىىىىىةم أوال

 
  و سىىىىىىىىىا اللرا مشىىىىىىىىى لالرا و   دمىىىىىىىىىة

الدراسىىىىىىىىات   و  هميالرىىىىىىىىا  ومنْج ىىىىىىىىا  و دوالرىىىىىىىىا  وحىىىىىىىىدودها  ومصىىىىىىىىطلحالراو   هىىىىىىىىداف ا و 
 .والتعلي  عل را  واطوالرا الساب ة

 ثاحًيا: اإلطار اليظر  للدراسة: وا تم  َ ى اليقاط التالية:

 .ماهية التخطيط االستراتيجي في األدبيات التربوية 

  برل ملعايير الجودة في التعلي  الجاممي.اإلقار ال 

  االستراتيجي. للتخطيط اإلسالمي اإلقار ال برل للتأصي 

اااااا: اإلطاااااار املياااااداني للدراساااااة وأهااااام حتا جاااااْ: ولشاااااتم  َ اااااى: 
ً
ال ىىىىىدف مىىىىىن  داة الدراسىىىىىة  ثالْ

رىىىىا  والخصىىىىائ  اإلحصىىىىائية لالسىىىى با ة   ال  ن  أ
ي  وتصىىىىميم ا  وت ديىىىىد مجتمىىىىع الدراسىىىىة وع 

 عالجة اإلحصائية  وت لي   تائا الدراسة وت سيرها.و ساليو امل

لل امعااات املصار ة  اا   االساتراتيج  التخهايط تهااو ر  ا  تساهم التاا  راًَعاا: املتهلَاات
 اإلسالمي. ضوس معاي ر ان وهة، و   ضوس التأصي 

 :ثاحًيا: اإلطار اليظر  للدراسة

 التخهيط االستراتيج     األهبيات التربو ة: -1

 عىىىىد ي  
ب
التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي  حىىىىد  هىىىى  امل ىىىىاهي  املعاصىىىىرة ال ىىىىي وىىىىال تىىىىداول ا والقىىىىت  قبىىىىاال
ا فىىىي السىىىنوات األايىىىرة والسىىىيما فىىىي الع ىىىد األايىىىر مىىىن ال ىىىر  العشىىىرين فىىىي كىىى  املتسسىىىات العامىىىة  كبيىىىرب
والخاصىىىة فىىىي مختلىىىف دول العىىىال ح ف ىىىد  صىىىب  فىىىي  ىىى  مسىىىتجدات وت ىىىديات العصىىىر ضىىىرورة تىىىوفير 

طىىىىيط االسىىىىتراتيجي كأسىىىىلو  حىىىىدي  مىىىىن  سىىىىاليو التخطىىىىيط ال ىىىىي يمبىىىىن مىىىىن االلىىىىه متطلبىىىىات التخ
.
ب
 االستعداد ملوا  ة التليرات ال ي قد ت دث مست بال

 مفهوم التخهيط االستراتيج : -1-1 

مىنْ   ظىامي يس شىرف آفىاق مسىت بلية تر ويىة وم تملىة  يعرف التخطيط االستراتيجي بأ ىه:
  اإلم ا ىات املتاحىىة واملتوقعىة وتصىىمي  االسىتراتيجيات البديلىىة وممبنىةح و سىىتعد ملوا  الرىا ب  ىىخي

 . كمىىىىا يعىىىىرف 14  5101واتخىىىىاد قىىىىرارات ع ال يىىىىة بشىىىىأ  تن يىىىىتهاح ومتابعىىىىة هىىىىتا التن يىىىىت  الصىىىىيرفي  
بأ ىىىىه: اإلعىىىىداد للمسىىىىت ب  البعيىىىىد مل مىىىىة  و قضىىىىية معينىىىىة بلىىىىر، ت  يىىىى  اللايىىىىات املقشىىىىودة بىىىىاملوارد 



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل
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الر يىىة الااقبىىىة والرسىىىالة الواضىىحة للمنظمىىىة فىىىي ضىىوء الت ليىىى  البي ىىىي ا خصصىىة وال ىىىرل املتاحىىىة ب
 ال ىىىرل والالرديىىىدات  والت ليىىى  التنظيمىىىي    ىىىا  ال ىىىوة و  ىىىا  الضىىىعف دااىىى  املنظمىىىة   النجىىىار  

5111  003.  

التخطىىىىىىىىىيط االسىىىىىىىىىتراتيجي عمليىىىىىىىىىة اتخىىىىىىىىىاد ال ىىىىىىىىىرارات ووضىىىىىىىىىع  هىىىىىىىىىداف وممىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىب  ي بىىىىىىىىىي     
 ت بلية وتن يتها ومتابعالرا.واستراتيجيات و راما رمنية مس

 أهداف التخهيط االستراتيج . -2-1 

يتماىىىىى  ال ىىىىىىدف مىىىىىن تطبيىىىىىى  التخطىىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي فىىىىىىي  كسىىىىىىا  اإلدارة ال ىىىىىدرة علىىىىىىي اتخىىىىىىاد 
ال ىىىىىرارات الصىىىىىعبة  وتىىىىىوفير قاعىىىىىدة يمبىىىىىن مىىىىىن االل ىىىىىا ترتيىىىىىو األولويىىىىىات بطري ىىىىىة ع ال يىىىىىة وعلميىىىىىة 

 بلية  و عىىىى   دارة املنظمىىىة  كثىىىىر اسىىىتجابة الحتيا الرىىىىا  ملوا  ىىىة ال ضىىىىايا الرئيسىىىة الحاليىىىىة واملسىىىت
وكسىىناد ال ضىىايا املرك يىىة والجوهريىىة  لىىي صىىنال ال ىىرار للن ىىاح واملرا عىىة  وال يىىاه املسىىتمر بت ليىى  

  .03  5101بيةة العم  الداالية والخار يةح وال ي تضمن الت ديد الدقي  ل ولويات  مصط    

سىىتراتيجي تىىدعي  قىىدرة املتسسىىة التعليميىىة علىىي التبيىىف كمىىا تتضىىمن  هىىداف التخطىىيط اال 
مىىىع البيةىىىة املتليىىىرة  ومسىىىاعدة املتسسىىىة التعليميىىىة علىىىي االسىىىتلالل األماىىى  للمىىىوارد املتاحىىىة وت ديىىىد 
قىىىىىىىرق اسىىىىىىىتخدام ا  وتوضىىىىىىىي  صىىىىىىىورة املتسسىىىىىىىة  مىىىىىىىاه كافىىىىىىىة املسىىىىىىىت يدين مىىىىىىىن اىىىىىىىدمالرا  ضىىىىىىىحاول  

لتواصىى  والت اعىى  بىىي  املتسسىىة التعليميىىة وا جتمىىع     باإلضىىافة  لىى  ريىىادة ا005  5100والخليجىىي  
وت ويىىىىد املسىىىىةولي  باملتسسىىىىة بأسىىىىلو  ومالمىىىى  الت بيىىىىر فىىىىي املتسسىىىىة ك ىىىى   وكعىىىىادة رسىىىى  الخريطىىىىة 

 التنظيمية االستراتيجية للمتسسة التعليمية.

 مَاهئ التخهيط االستراتيج     التعليم ان امع : -3-1 

 جموعة من املبادس ت بلور فيما يلي:يعتمد التخطيط االستراتيجي عل  م

 فىىالتخطيط االسىىتراتيجي يسىىم   لىى  االسىىتجابة االسىىتراتيجية للظىىروف الحاليىىة االسااتجابة :
 واملتوقعة داا  الجامعة واار  ا.

  فيجو تقسي  عمليات التخطىيط االسىتراتيجي مىن اىالل لجنىة م ىددة  ير سى ا التاسي :
يىىة  ويىىت  تطبي  ىىا بواسىىطة األفىىراد العىىاملي   مىىدير املتسسىىة  رئىىي  الجامعىىة  عميىىد ال ل

و عضىىىاء هيةىىىة التىىىدر   وىىىريطة    يت مىىى  كىىى  فىىىرد مسىىىةوليته فىىىي عمليىىىة تطبيىىى  الخطىىىة 
 االستراتيجية.

  ويىىىىىت  التخطىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي فىىىىىي التعلىىىىىي  الجىىىىىاممي علىىىىى  مسىىىىىتويي   ول مىىىىىا: علىىىىى  الترتيااااا :
 مستول ال لية و ا  رما عل  مستول الجامعة.

 تتطلىىىو عمليىىىة التخطىىىيط االسىىىتراتيجي التركيىىى، علىىى  قضىىىايا التىىىدر   والب ىىى  : الوظيفياااة
ا   العلمي  وادمة ا جتمىع  و عيىي   عضىاء هيةىة التىدر   وااتيىار الطىال  املعىدين  يىدب
وال ىىىىرل املتاحىىىىة للتعىىىىاو  االبت ىىىىارل والبىىىىراما دات التخصصىىىىات البيقيىىىىة دااىىىى  ال ليىىىىة  

 وداا   قساه ال لية.

 يعتمىىد التخطىىيط االسىىتراتيجي علىى  التعىىاو  املتبىىادل بىىي  لجىىا  التخطىىيط التعاااون املتَاااهر :
االسىىىتراتيجي علىىى  مسىىىتول ال ليىىىة ومسىىىتول الجامعىىىة  حيىىى  ت ىىىوه لجنىىىة الجامعىىىة بمرا عىىىة 
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كافىة الو ىائ  لت ديىد البىراما األساسىية ال ىي ت تىا   لى  الىدع  املىالي  وال ضىايا املشىتركة بىي  
 ,Prushaات التخصصىىىىات البيقيىىىىىة ال ىىىىىي يجىىىىو تدر سىىىىى ا الوحىىىىدات املتسسىىىىىية والبىىىىىراما د

2006, 9.  

 أسالي  التخهيط االستراتيج     التعليم ان امع : -4-1 

 تنوعت  ساليو التخطيط االستراتيجي في التعلي  الجاممي  ل  ما يلي:

  : َوالتقبت هو عملية استخداه معلومات املاضىاي  والحاضىر للتقبىت بأحىداث أسلو  التا
ة وقىىىىىىىرق التقبىىىىىىىت مختل ىىىىىىىة  و حىىىىىىىد تصىىىىىىىقي ات قىىىىىىىرق التقبىىىىىىىت تتعلىىىىىىى  بالوقىىىىىىىت فىىىىىىىي مسىىىىىىىت بلي

املسىىىىت ب  الىىىىتل يلطيىىىىه التقبىىىىت ومسىىىىتويات ال ىىىىرار  و صىىىى ة عامىىىىة هنىىىىاب تقبىىىىتات قويلىىىىة 
األ ىىى   سىىىتخده لل ىىىرارات االسىىىتراتيجية  وتقبىىىتات متوسىىىطة األ ىىى  لل ىىىرارات التبتيبيىىىة  

  .01  5104  والتقبتات قصيرة األ   لل رارات العملية  ف مي

  : وهىىىىو  حىىىىد  سىىىىاليو التقبىىىىت ال ىىىىي  سىىىىتخده فىىىىي التخطىىىىيط املسىىىىت بلي مىىىىن أساااالو  هلفااااا
اىىالل  مىىع اآلراء  كمىىا    ال بىىرة األساسىىية ال ىىي ي ىىوه عل رىىا  سىىلو  دل ىىال هىىي التوصىى  
ا  ل  آراء عىدد مىن املتخصصىي  الىتين   ل  صورة املست ب  املمبن  و املرغو  فيه  اس نادب

لخبىىىىىرة فىىىىىي موضىىىىىول اهتمىىىىىاه الب ىىىىى   وال ىىىىىدرة علىىىىى  االس بصىىىىىار والحىىىىىد   يجمعىىىىىو  بىىىىىي  ا
  .04  0110وال درة عل  التخي  اإلبداني  علي  

  :والسىىيناريو عبىىارة عىىن مجموعىىة  حىىداث مترابطىىة مت املىىة تىىتدل أساالو  السااييار وهات
 لىىىى    تىىىىىا  موقىىىىىف مت امىىىى  لىىىىىيعب  الصىىىىىورة عىىىىىن موقىىىىف  و مجموعىىىىىة  حىىىىىداث مترابطىىىىىة  

ه يمبىىىىىىن مىىىىىىن التعامىىىىىى  مىىىىىىع املواقىىىىىىف اللامضىىىىىىة  ووضىىىىىىع االحتمىىىىىىاالت املتعىىىىىىددة ويتميىىىىىى، بأ ىىىىىى
للمسىىىت ب   و سىىىاعد فىىىي وضىىىع مجموعىىىة مىىىن الخطىىىط البديلىىىة لالسىىىتخداه عنىىىد الحا ىىىة  
و سىىىم  للمتسسىىىة باالبتعىىىاد عىىىن ا خىىىاقر  والتقبىىىت املن ىىىرد باملسىىىت ب  و  ىىىجع اإلداريىىىي  

  .51  5111عل  وضع االفتراضات بش   واضر وم دد  الدسوقي  

  :و عىىىىرف ت ليىىىى  االتجىىىىا  بأ ىىىىه دراسىىىىة تطىىىىور  عىىىىداد العىىىىاملي  أساااالو  ت لياااا  االتجاهااااات
باملتسسىىىىة الجامعيىىىىة اىىىىالل سىىىىنوات سىىىىاب ة لالعتمىىىىاد عل رىىىىا فىىىىي التقبىىىىت باألعىىىىداد املطلو ىىىىة 
اىىىالل السىىىنوات ال ادمىىىة  كمىىىا يعىىىىي ت ديىىىد ال يىىىادة  و الىىىن   املنىىىتظ  وغيىىىر املنىىىتظ  فىىىي 

ظىىىىىواهر التعليميىىىىىة اىىىىىالل فتىىىىىرة رمنيىىىىىة م ىىىىىددة  ضىىىىىحاول  واملليجىىىىىي  حجىىىىى   ىىىىىاهرة مىىىىىن ال
5101  501.  

  : ويتضىىمن التىىدقي  االسىىتراتيجي ال يىىاه بىىبع  الخطىىوات أساالو  التاادقي  االسااتراتيج
وهىىىىي: ت يىىىىىي   تىىىىائا األداء الىىىىىراهن  ومعاينىىىىىة املىىىىدراء االسىىىىىتراتيجيي  فىىىىي املتسسىىىىىة  وت ليىىىىى  

العناصىىىىىر االسىىىىىتراتيجية ف رىىىىىا  واسىىىىىتخداه  سىىىىىلو   البيةىىىىىة الخار يىىىىىة والدااليىىىىىة ومعاينىىىىىة
الت ليىىىىىىىىىى  االسىىىىىىىىىىتراتيجي لت ليىىىىىىىىىى  العناصىىىىىىىىىىر االسىىىىىىىىىىتراتيجية  وت ديىىىىىىىىىىد وت ليىىىىىىىىىى  العناصىىىىىىىىىىر 

  5101االسىىىىىتراتيجية  وتن يىىىىىت الخطىىىىىط االسىىىىىتراتيجية  والرقابىىىىىة االسىىىىىتراتيجية  ال   لىىىىىي  
314.  

  :لتعليميىىىة  و الوحىىىدات  و و عىىىىي بم ار ىىىة األداء الحىىىالي للمتسسىىىة اأسااالو  ت ليااا  الفجاااوة
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ىىىىىىىا  األداء الحىىىىىىىىالي  األ:شىىىىىىىطة التابعىىىىىىىىة للمتسسىىىىىىىىة مىىىىىىىع األداء ا خطىىىىىىىىط لىىىىىىىىه  األهىىىىىىىداف  وكدا كى
للوحىدات  و األ:شىىطة غيىر متطىىاب  مىع مىىا هىو مخطىىط لىه  فامىىة فجىوة   ل    املتسسىىة لىى  
تصىىىىى   لىىىىى   هىىىىىداف ا  وعنىىىىىدما ال تصىىىىى  معىىىىىدالت األداء الحاليىىىىىة ل ىىىىىت  الوحىىىىىدات  و األ:شىىىىىطة 

داف ا  فىىق  دلىىك يتطلىىو مىىن املتسسىىة التعليميىىة     سىىتخده اسىىتراتيجية  ديىىدة لسىىد ألهىى
  .314  5115هت  ال جوة  مختار  

 خهوات التخهيط االستراتيج :  -5-1 

 يمر التخطيط االستراتيجي باالث مراح  رئيسة: 

  :ة ولرىىىت  بت ليىىى  البيةىىىة الدااليىىىة والخار يىىىةح  ىىى  وضىىىع رسىىىالة املتسسىىىمرحلاااة التصاااميم
واعىىد دلىىىك ت ديىىد ال جىىىوة االسىىىتراتيجية ووضىىع اللايىىىاتح وااتيىىار  فضىىى  االسىىىتراتيجيات 

 ال ليةح واستراتيجيات الوحدات االستراتيجيةح واالستراتيجيات الو ي ية.

  : ولرىىدف هىىت  املرحلىىة  لىىي تن يىت الخطىىة السىىاب  وضىىع اح مىىن حيىى  تن يىىت مرحلاة التهَياا
ت وت عيىىىى  تخصىىىىي  املىىىىوارد اللشىىىىرية واملاديىىىىة األهىىىىداف قصىىىىيرة األ ىىىى  وتن يىىىىت السياسىىىىا

 ملا ت  تخطيطه.
ب
 وتور ع ا بي  بدائ  اإل  اق قب ا

  :وتخضىىىىىع كىىىىىى  االسىىىىىتراتيجيات لعمليىىىىىىة ت يىىىىىي  ملعرفىىىىىىة مىىىىىدل تناسىىىىىىخرا مىىىىىىع مرحلاااااة التقياااااايم
التلييىىىرات ال ىىىي ت ىىىدث فىىىي البيةىىىة الدااليىىىة والخار يىىىة ولت يىىىي  مىىىدل دقىىىة التقبىىىتات ال ىىىي 

يتطلىىىو دلىىىك م ار ىىىة النتىىىائا ال عليىىىة باألهىىىداف املتوقعىىىة مىىىن تطبيىىى  ت تو،رىىىا الخطىىىطح و 
   55ح 50  5100االسىىتراتيجية  املركىى  ال ىىومي لتنميىىة قىىدرات هيةىىة التىىدر   وال يىىادات  

و التىىالي اك شىىاف اال  رافىىات ال ىىي قىىد ت ىىو  فىىي مرحلىىة تصىىمي  االسىىتراتيجية  و فىىي مرحلىىة 
 تطبي  االستراتيجية.

 اح التخهيط االستراتيج :متهلَات حج -6-1 

 :التطبيى  النىا ر للتخطىيط االسىتراتيجي يتطلىو و ىود  دارة  وجاوه اهارة اساتراتيجية   
اسىىتراتيجية ت ىىوه بلنىىىاء قىىدرات املتسسىىة الالرمىىىة لنجىىاب تطبيىى  االسىىىتراتيجيات ال ىىي منرىىىا 

ادات قىىدرات البقيىىة التنظيميىىة ال ىىي  سىىتجيو ملتطلبىىات التطبيىى  واالاتيىىار املناسىىو لل يىى
ال ىىىىي  شىىىىىل  املناصىىىىىو األساسىىىىىية للتطبيىىىىى   ووضىىىىع  ظىىىىى  الىىىىىدع  اإلدارل واملىىىىىالي املطلىىىىىو  
لنجىىىىىىىىىىىىىاب تطبيىىىىىىىىىىىىى  االسىىىىىىىىىىىىىتراتيجيات  و شىىىىىىىىىىىىىبي    افىىىىىىىىىىىىىة املتسسىىىىىىىىىىىىىة ال ىىىىىىىىىىىىىي تىىىىىىىىىىىىىدع  تن يىىىىىىىىىىىىىت 

  .035  5112االستراتيجيات  وممارسة ال يادة االستراتيجية  بركة  

  : السىىىىتراتيجي فىىىىي متسسىىىىات يتطلىىىىو  جىىىىاب تطبيىىىى  التخطىىىىيط اتصااااميم التيظاااايم املياساااا
التعلىىىىىي  العىىىىىالي تصىىىىىىمي  التنظىىىىىي  املناسىىىىىو لعمليىىىىىىات ومراحىىىىى  تطبي ىىىىىه  بمىىىىىىا يىىىىىتالءه مىىىىىىع 
حا ىات هىىت  املتسسىات  و سىىاير   ى  الخبىىرة فىي هىىتا ا جىال  و مىىا    وىمولية التصىىور 
هىىىىىىي  حىىىىىىدل مسىىىىىىلمات التخطىىىىىىيط االسىىىىىىتراتيجي  لىىىىىىتلك ال يمبىىىىىىن ت ديىىىىىىد ر يىىىىىىة مسىىىىىىت بلية 

كمتسسىىىىىىىىة دات صىىىىىىىى ات مسىىىىىىىىت بلية دو  ت ديىىىىىىىىد تصىىىىىىىىور لنظىىىىىىىىاه للمتسسىىىىىىىىة الجامعيىىىىىىىىة 
  .12  5112املتسسة الجامعية املست بلية وكدارلرا  الخالدل  

  :ظىىى  املعلومىىىات اإلداريىىىة هىىىي قري ىىىة منظمىىىة لعىىىر، معلومىىىات حظااام معلوماااات اهار اااة    
املاضىىىىىىىىاي والحاضىىىىىىىىىر  املتعل ىىىىىىىىىة بالعمليىىىىىىىىات الدااليىىىىىىىىىة ول  ىىىىىىىىىار الخار يىىىىىىىىة  وتىىىىىىىىىدع   ظىىىىىىىىى  
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مىىات عمليىىة التخطىىيط واإلدارة  ب يىى  تىىوفر املعلومىىات املناسىىبة فىىي الوقىىت امل ىىرر  املعلو 
  .03  5100لوس اه في اتخاد ال رار  السيد  

ماىىىىى  النظىىىىىرة الشىىىىىاملة  لىىىىى  مشىىىىىبالت التربيىىىىىة  وممىىىىىا سىىىىىب  ي بىىىىىي     التخطىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي ي 
ىىاح وهىىو  داة التنميىىة ووسىىيلالرا األساسىىيةح ولىىه دور فىىي  مىىو اال   ميعب

ب
قتصىىاد والحيىىاة اال تماعيىىةح فضىىال
عن دور  في  مو الا افة والحضىارة بشى   عىاهح لىتلك تلجىأ الىدول  ليىهح للب ى  عىن  روىادات وحلىول 

 ملا يوا   ا من مشاك  اقتصادية وسياسية وا تماعية.

 اإلطار الفكر  ملعاي ر ان وهة    التعليم ان امع : -2

ات التعلىي  الجىاممي فىي  م وريىة مصىر العر يىة على   عتمد عملية الت وي  واالعتماد ملتسسى
مجموعىة مىن املعىايير ال ىي حىددلرا ال يةىة لعمليىة الت ىوي  الىتا ي الشىام  للمتسسىة التعليميىة  وهىي 

 كما يأ ي:

 التخهيط االستراتيج : -1-2

للجامعىىىة رسىىىالة ور يىىىة واضىىىحتا  ومعلنتىىىا   وىىىارب فىىىي وضىىىع ما األقىىىراف املعنيىىىة  و عبىىىرا  
سىىىىىتراتيجية واقعيىىىىىة قابلىىىىىة للتن يىىىىىت تتضىىىىىمن اهىىىىىا التعليمىىىىىي والب ثىىىىىي وا جتممىىىىىي  ول ىىىىىا اطىىىىىة عىىىىىن دور 

ا م ىىىىددة  ت سىىى  و 
ب
ال يةىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما   ىىىودة التعلىىىىي  واالعتمىىىىاد    سىىىىتراتيجية الجامعىىىىةك هىىىداف
  وتتوافىىىىىىىى  و هىىىىىىىىداف التنميىىىىىىىىة املسىىىىىىىىتدامة  و عمىىىىىىىى  علىىىىىىىى  الت سىىىىىىىىي  املسىىىىىىىىتمر لوضىىىىىىىىع ا  30  5102

  .0  5104ةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد  ال يالتناف اي  

 القياهة وانحوكمة:  -2-2

ىىىىىىىىا ملعىىىىىىىىايير  للجامعىىىىىىىىة قيىىىىىىىىادات متهلىىىىىىىىة  يىىىىىىىىت  ااتيارهىىىىىىىىا وتنميىىىىىىىىة قىىىىىىىىدرالرا وت يىىىىىىىىي   دايرىىىىىىىىا  وف ب
ىىا مىىن قىىي  

ب
موضىىوعية  وتلتىى،ه الجامعىىة بال ،اهىىة واملصىىداقية والشىى افية واألاالقيىىات امل نيىىة  ا طالق

ىىىىىا -       جامعىىىىىة وهريىىىىىة  ولل هي ىىىىى  تنظيمىىىىىي يالئىىىىى  حجىىىىى   :شىىىىىطالرا و وع ىىىىىا  بمىىىىىا يضىىىىىمن ت  يىىىىى   - يضب
 رسىىىالالرا و هىىىداف ا  ول ىىىا توصىىىيف مو ىىى  ل ىىى  الو ىىىائف  ي ىىىدد بوضىىىوب املسىىىةوليات واالاتصاصىىىات

. وتلتىىىى،ه الجامعىىىىة بقعمىىىىال املسىىىىاءلة  35  5102ال يةىىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما   ىىىىودة التعلىىىىي  واالعتمىىىىاد   
ال يةىىة ال وميىىة لضىىما    واألكاديميىىة تمتىىع باالسىىت اللية التنظيميىىة واإلداريىىة واملاليىىةوا حاسىىبة  وت

 . 5  5104 ودة التعلي  واالعتماد  

 اهارة ان وهة والتهو ر:  -3-2

للجامعىىىىىة  ظىىىىىاه إلدارة الجىىىىىودة  تىىىىىوفر لىىىىىه سىىىىىب  الىىىىىدع   وتلتىىىىى،ه بىىىىىق راء ت ىىىىىوي  دا ىىىىىي وىىىىىام  
والخار ية لضىما   ىودة األداء  و سىتخده  تىائا الت ىوي   ومستمر  و ستعي  باملرا عات الداالية

  كمىىىىىا  33  5102ال يةىىىىىة ال وميىىىىىة لضىىىىىما   ىىىىىودة التعلىىىىىي  واالعتمىىىىىاد   واملرا عىىىىىة فىىىىىي تطىىىىىوير األداء 
ت رل الجامعة عل  :شر   افة الجودة بي   ميع العاملي  ف رىا  و  ىجع مركى  الجىودة فىي الجامعىة 

  وحدات الجىودة فىي املتسسىات التابعىة ل ىا  و  ىجع  دارة الجامعىة عل  تبادل الخبرات  والتعاو  بي
 علىىىى  الت ىىىىده لالعتمىىىىاد  وتىىىىدعم ا السىىىى ي اء متطلبالرىىىىا  

 
ال يةىىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما  املتسسىىىىاتأ التابعىىىىة

  .00  5104 ودة التعلي  واالعتماد  
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 أَضاس هيئة التدرل  والهيئة املعاوحة: -4-2

 عضاء هيةة التدر   ومعىاو  ر   بمىا ي ناسىو ومتطلبىات  امعة عدٌد كافم ومتهٌ  من ل   
البراما التعليمية امل دمة  ويمبنرا من ت  ي  رسالالرا و هداف ا  و عمى  الجامعىة على  تنميىة قىدرات 
  عضىىىىاء هيةىىىىة التىىىىدر   وم ىىىىارالر   ومعىىىىاو  ر  كىىىىتلك  وتلتىىىى،ه بت يىىىىي   دايرىىىى  وضىىىىما  قيىىىىا  آرايرىىىى 

وترانىىي الح ىىا  علىى  التىىدر  ال رمىىي    34  5102تعلىىي  واالعتمىاد  ال يةىة ال وميىىة لضىىما   ىىودة ال 
  .2  5104ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد  للدر ات في املتسسات التابعة ل ا  

 ان هاز اإلهار :  -5-2

ل ىى   امعىىىة   ىىار  دارل مالئىىى  ل جىى  :شىىىاق ا وقبيعتىىه  يجىىىو    ي سىى  بب ىىىاءة األداء بمىىىا 
يىىىى  رسىىىالالرا و هىىىىداف ا  وت ىىىرل الجامعىىىىة علىىى  التنميىىىىة املسىىىتمرة ألفىىىىراد   وتلتىىى،ه بت يىىىىي  يىىىدع  ت  

  . 32  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد     داير  وضما  قيا  آراير 

  املواره املالية واملاهية: -6-2

لطبيعىة :شىاق ا وحجمىه   ل    امعة مواردها املالية واملاديىة وال سى يالت الداعمىة املالئمىة
بمىىىىىا يمبنرىىىىىا مىىىىىن ت  يىىىىى  رسىىىىىالالرا و هىىىىىداف ا  وت ىىىىىرل الجامعىىىىىة علىىىىى  ك ىىىىىاءة اسىىىىىتخداه هىىىىىت  املىىىىىوارد 

 . 31  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد   وتنميالرا 

 املعاي ر األكاهيمية والبرامج التعليمية: -2-2

 ال و 
 
 املعىىىىىايير  األكاديميىىىىىة

 
 املر عيىىىىىة  و غيرهىىىىىا مىىىىىن املعىىىىىايير املعتمىىىىىدة بمىىىىىا ت بىىىىىى  الجامعىىىىىة

 
ميىىىىىة

 ا  وتتأكىىىىىد مىىىىىن توافىىىىىى  برامج ىىىىىا التعليميىىىىىة واملعىىىىىايير ال ىىىىىي تلنالرىىىىىا  وتتخىىىىىىت 
 
را و هىىىىىداف ي ناسىىىىىو ورسىىىىىالال 

اإل ىىىراءات الالرمىىىة للوفىىىاء بمتطلبالرىىىا  وت ىىىرل علىىى     تلبىىىي البىىىراما  التعليميىىىة امل دمىىىة احتيا ىىىات 
ف البىراما التعليميىة وامل ىررات الدراسىية  وت ىوه بمرا عالرىا وتطويرهىا  ا جتمع وسوق العم   وتوص 

 . 34  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد    بصورة دورية

 التدرل  والتعلم: -2-2

ل ىىىى   امعىىىىة اسىىىىتراتيجية فىىىىي التىىىىدر   والىىىىتعل  والت ىىىىوي   يىىىىت  مرا عالرىىىىا وتطويرهىىىىا بصىىىىورة 
ملعىىايير األكاديميىىة و سىى   فىىي ت  يىى  رسىىالالرا و هىىداف ا  وت ىىرل الجامعىىة دوريىىة بمىىا يضىىمن ت  ىى  ا

علىىى  مالءمىىىىة قىىىىرق التىىىدر   والىىىىتعل  والت ىىىىوي  لنىىىواتا الىىىىتعل  املسىىىىالردفة  و عمىىى  علىىىى  لريةىىىىة فىىىىرل 
براما التىدريو ال ىي  سى   فىي  كسىا  الطىال   -بمشاركة الج ات ا جتمعية -   التعل  التا ي  وت ده

مىىىىة لت  يىىىى  مواصىىىى ات الخىىىىريا وتىىىىوفر لتلىىىىك البىىىىراما املىىىىوارد املالئمىىىىة  وتضىىىىمن  ىىىىودة امل ىىىىارات الالر 
تن يىىىىىتها و ديىىىىىىة اإلوىىىىىراف عل رىىىىىىا  وت ىىىىىرل علىىىىىى  ت يىىىىىىي  فاعليالرىىىىىا وتطويرهىىىىىىا  وت ىىىىىرل علىىىىىى  ت ىىىىىىوي  
الطىىىىال  بموضىىىىوعية وعدالىىىىة  و اسىىىىتخداه  سىىىىاليو و دوات متنوعىىىىة تالئىىىى   ىىىىواتا الىىىىتعل  بمىىىىا يىىىىدع  

 . 31  32  5102 يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد  ال العملية التعليمية

 الهال  وانخر جون: -9-2

ىىىا  و عمىىى  علىىى   تضىىىع كىىى   امعىىىة قواعىىىد عادلىىىة ل بىىىول الطىىىال  و علنرىىىا  وتىىىت  مرا عالرىىىا دوريب
 ت  الطال  الوافدين  وتلت،ه الجامعة بت دي  سب  الدع  واإلروىاد للطىال  وتب ى  مشىاركالر  فىي 

ر  و  ىىىجع األ:شىىىىطة الطالبيىىىة وت ىىىرل علىىى  قيىىىىا  آراء الطىىىال  و عمىىى  علىىى  اسىىىىتمرارية صىىىنع ال ىىىرا
 . 41  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد   التواص  مع الخريجي 
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 الَ ث العلم  واألنشهة العلمية: -12-2

سىىىى   فىىىي ت  يىىى  رسىىىالالرا  وتخىىىده التو  ىىىات ال و 
 
ميىىىىة  ل ىىى   امعىىىة اطىىىة ب ايىىىة معتمىىىدة  

و عبىى  االحتيا ىىات ا جتمعيىىة  وت ىىرل الجامعىىة علىى  تىىوفير مىىوارد الب ىى  العلمىىي املاليىىة واملاديىىة 
ال يةىىىىىىة ال وميىىىىىىىة لضىىىىىىما   ىىىىىىىودة التعلىىىىىىىي    بمىىىىىىىا ي  ىىىىىى  اطالرىىىىىىىا الب ايىىىىىىىةوتنميالرىىىىىىا  ودعىىىىىىى  البىىىىىىاحاي  

ث  و  ىىىجع التعىىىاو  واملشىىىاركة بىىىي  التخصصىىات ا ختل ىىىة فىىىي مجىىىال الب ىىىو    40  5102واالعتمىىاد  
ىىىىىا ل :شىىىىىطة العلميىىىىىة ىىىىىا داعمب

ب
الطىىىىىال  فىىىىىي القشىىىىىا  الب ثىىىىىي  وتراقىىىىىو االلتىىىىى،اه ومشىىىىىاركة  وتخلىىىىى  مناا

ال يةىىىىىة ال وميىىىىىة لضىىىىىما   ىىىىىودة التعلىىىىىي  ال بريىىىىىة   امللبيىىىىىة بأاالقيىىىىىات الب ىىىىى  العلمىىىىىي وت مىىىىىي
  .1  5104واالعتماد  

 الدراسات العليا: -11-2

 للدراسىىىىىات العليىىىىىا ت ىىىىىده 
ب
دات  معىىىىىايير  كاديميىىىىىة تتوافىىىىى  واملعىىىىىايير  الجامعىىىىىة بىىىىىراما  متنوعىىىىىة

ىىىف الجامعىىىة  وص 
 
ال ياسىىىية الصىىىادرة عىىىن ال يةىىىة  بمىىىا يسىىى   فىىىي ت  يىىى  رسىىىالة الجامعىىىة و هىىىدافأ ا وت

ىىا  وتتأكىىد مىىن ا سىىاق  ىىواتا الىىتعل  املسىىالردفة ل ىى   بىىراما الدراسىىات العليىىا  وترا ع ىىا  وتطورهىىا دوريب
ىىىىىا موضىىىىىوعية وعادلىىىىىة لت ىىىىىوي  بر ىىىىىاما  عليمىىىىىي وم رراتىىىىىه وتىىىىىوفر مصىىىىىادر الىىىىىتع ل  ا ختل ىىىىىة وت ىىىىىر  ظمب

 . 45  5102ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد    الطال  وت رل عل  قيا  آراير 

 املشاركة امل تمعية وتيمية الَيئة:  -12-2

ت ىىىىىرل الجامعىىىىىة علىىىىى  تلبيىىىىىة احتيا ىىىىىات مجتمع ىىىىىا ا حىىىىىيط و ولويالرىىىىىا  و عمىىىىى  علىىىىى  تنميىىىىىة 
ت ىىىىوه بت عيىىىى  املشىىىىاركة ا جتمعيىىىىة فىىىىي صىىىىنع ال ىىىىرار وفىىىىي  :شىىىىطالرا ا ختل ىىىىة  وت ىىىىرل  علىىىى  البيةىىىىة  و 

قيىىىا أ آراء ا جتمىىىىع فىىىي الخىىىىدمات واأل:شىىىطة ال ىىىىي ت ىىىدم ا  واالسىىىىت ادة مىىىن النتىىىىائا فىىىي تطىىىىوير  دايرىىىىا 
را وآليىىىىات عمل ىىىىىا    44  5102ال يةىىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما   ىىىىودة التعلىىىىىي  واالعتمىىىىاد    وتو ىىىىه سياسىىىىالأ
 . 01  5104ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد  ع  التنمية املستدامة  لد

ممىىىىىا سىىىىىب  يتضىىىىىر    ال ىىىىىدرة فىىىىىي املتسسىىىىىة التعليميىىىىىة  الجامعيىىىىىة   عىىىىىى  امىىىىىتالب املتسسىىىىىة 
مل ومىىىات بشىىىرية وماديىىىة وماليىىىة  سىىىم  ل ىىىا بال يىىىاه بو ائ  ىىىا الحاليىىىة واملسىىىت بلية بب ىىىاءة وفعاليىىىة  

ا مىىىا واملتسسىىىة التع ليميىىىة ال ىىىادرة علىىى  التعلىىىي  والب ىىى  العلمىىىي وادمىىىة ا جتمىىىع البىىىد    ت بىىىى   يىىىدب
يعلى  مىىن وىىأ  العمى  الجمىىاني املنظىىومي مىىن اىالل قيىىادة واعيىىة وعىاملي   ك ىىاء  وال ىىدرة املتسسىىية 
ىىىا م ىىىدد األدوار واالاتصاصىىىات  وقيىىىادة واعيىىىة   تنظيميب

ب
ا  وهىىىيبال ا  يىىىدب ىىىا اسىىىتراتيجيب

ب
تتطلىىىو تخطيط

ىىىىىا علىىىىى  ف ىىىىى  ملت ىىىىىا للت ىىىىىوي  قائمب ىىىىىا  ومىىىىىوارد ماليىىىىىة وماديىىىىىة  و ظامب ىىىىىا منظمب ا  داريب طلبىىىىىات التطىىىىىوير و  ىىىىىارب
للمتطلبىىىىات  ومعرفىىىىة باملصىىىىادر  ووىىىىراكة مجتمعيىىىىة مسىىىىتدامة. كمىىىىا يتضىىىىر    املتسسىىىىة التعليميىىىىة 

دلىىىىك ال اعلىىىة البىىىىد    تتأكىىىد مىىىىن سىىىالمة مىىىىدااللرا  وك ىىىاءة عمليالرىىىىا  و ىىىودة مخر الرىىىىا و نىىىاءب علىىىى  
يجىىىو علىىى  املتسسىىىة التعليميىىىة    ت بىىىى  السياسىىىات وتتخىىىت اإل ىىىراءات ال ىىىي تضىىىمن  ىىىودة وفعاليىىىة 
العمليىىىىة التعليميىىىىىة بمختلىىىىف عناصىىىىىرها ال ىىىىي  شىىىىىم  دعىىىىى  ورعايىىىىة الطىىىىىال   وتبىىىىى  معىىىىىايير  كاديميىىىىىة 
تت ىىىىىىىدد علىىىىىىى   ساسىىىىىىى ا البىىىىىىىراما وامل ىىىىىىىررات  ووضىىىىىىىع اسىىىىىىىتراتيجيات وتىىىىىىىوفير   مىىىىىىىا  الىىىىىىىتعل  ا ختل ىىىىىىىة 

م ا ىات املاديىة واللشىرية ال ىي تيسىر العمليىة التعليميىة  وااتيىار الطىرق املناسىبة لت يىي  الطىىال  واإل 
والبر اما  كما يجو     عم  املتسسة عل  تنمية قدرات  عضىاء هيةالرىا التدر سىية  وتيسىير الب ى  

ا لت ىىىوي  كىىى  دلىىىك مىىىن   ىىى  ا  ومسىىىتمرب
ب
ىىىا وىىىامال لوصىىىول  لىىى  العلمىىىي والدراسىىىات العليىىىا  و عتمىىىد  ظامب

 ال عالية املقشودة للعملية التعليمية. 



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب
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 االستراتيج : للتخهيط اإلسالمي اإلطار الفكر  للتأصي  -3

 مفهوم التأصي  اإلسالمي: -1-3

ي  صىىىد بالتأصىىىي     الشىىىايء يرتبىىى  علىىى   صىىى  صىىىحي  ويىىىتمخ  عىىىن قواعىىىد قويمىىىة  وهىىىت  
بنىاء كلىه وتىدعو  ر ىا  العالقىة  لى  االلتى،اه هىي ال ىي ت ىدد وى   ال -هو الشىأ  فىي البنىاء -ال واعد كما 

بىه  لىىتا فىىق  تأصىىي  التربيىىة ال يعىىي    التربيىىة بنيىىت علىى  قواعىىد  ساسىية ف سىىو  بىى  يلىى ه ال ىىائمي  
 . كمىىىا ي صىىىد بالتأصىىىي  اإلسىىىالمي 2  0403الصىىى دل  علىىى  العمليىىىة التعليميىىىة  رىىىت  ال واعىىىد كل ىىىا  
هىىىت  العلىىىوه  مىىىن اىىىالل  مع ىىىا  و اسىىىتقباق ا مىىىن مصىىىادر  بىىىرار األسىىى  اإلسىىىالمية ال ىىىي ت ىىىوه عل رىىىا 

الشىىر عة وقواعىىدها ال ليىىة وضىىوابط ا العامىىة  واإلفىىادة ممىىا توصىى   ليىىه العلمىىاء املسىىلمو  وغيىىره  
 . 31  0401يالجن    من  تائا و ظريات وآراء ال تتعار، مع اإلساله

املىىىىىىىراد تأصىىىىىىىيله  و عىىىىىىىرف الباحىىىىىىى  التأصىىىىىىىي  بأ ىىىىىىىه: الب ىىىىىىى  عىىىىىىىن الجىىىىىىىتور واألصىىىىىىىول للشىىىىىىىايء 
ا  والتأصي  اإلسالمي ي صد به الوصىول  لى  األصى  الح ي ىي اإلسىالمي للعمى  الىتل   ىوه بىه  معتمىدب
فىىىىي دلىىىىك علىىىى  املصىىىىادر األساسىىىىية مىىىىن ال ىىىىرآ  البىىىىري  والسىىىىنة النبويىىىىة الشىىىىري ة واملصىىىىادر الاا ويىىىىة  

 كأقوال ال حابة والسيرة وال واعد ال   ية. 

   اإلسالمي: الهدف مْ التأصي -2-3

 هناب العديد من األهداف ال ي  سم   ل را عملية التأصي  تتما  فيما يأ ي: 

 القيام بالتَليغ:  -3-2-أ

ىىا  -- مىىر   سىىب ا ه و عىىال  رسىىوله  بىىالتبلي   ولىىتلك كىىا  الرسىىول فىىي تبليلىىه ال يالرىىاو    ابتب
ا علىىىىىى  ت  يىىىىىى  التبليىىىىىى   فمىىىىىىن الطبيمىىىىىىي     تأ ىىىىىىا  با ااصىىىىىىىة  و    - --لرسىىىىىىول علىىىىىى  الحىىىىىى   صىىىىىىابرب

ىا مىن التبليى  عىن رسىول   --الرسول  عىد التأصىي  اإلسىالمي  ا بب   فعىن -- مر  مته بىالتبلي   و  

قىىال:  بللىىوا عىىىي ولىىو آيىىة وحىىد وا عىىن بىىىي  سىىرائي  وال حىىىر    --   النبىىي --عبىىد   بىىن عمىىرو 
ا فلي بو  م عد  من النار      . 5111  5100البخارل  ومن كت  علي متعمدب

  َر  حماذج للقدوة انحسية: -2-3- 

ِ قىىال  عىىال :   --وال وىىك فىىي    ال ىىدوة ال املىىة تتماىى  فىىي النبىىي
ااْم ِ اا  َرُسااوِر وإ

ُ
ك
َ
 ل
َ
اان ا
َ
ااْد ك

َ
ق
َ
ل

ِْ ااًرا
َ
َ ك ااَر وإ

َ
ك
َ
ِخااَر َوذ

ْ
َيااْوَم اآل

ْ
َ َوال  َيْرُجااو وإ

َ
اان ا
َ
ْْ ك اا

َ
 مِل
 
ة
َ
 َحَسااي

 
ْسااَوة

ُ
  ال ىىدوة حسىىنة وتصىىب .[50األحىى ا : ]﴾أ

ا  ف ىىد  عىى  
ب
بعىىد دلىىك :سىىلية ب سىىو حىىال ال ىىخ  ومىىدل تمسىىبه باإلسىىاله ع يىىدة وفبىىرا وسىىلوك
ْْ :  --  عىىىى  و ىىىى  مىىىىن هىىىىت  األمىىىىة ا حمديىىىىة مىىىىن ي ىىىىو  قىىىىدوة  لىىىى  يىىىىوه ال يامىىىىة حيىىىى  قىىىىال  اااا َوِممإ

 
َ
ون

ُ
ِْ َ ْعِدل َِ ِ َو

َح ل
ْ
 ِبان

َ
 َيْاُدون

 
ة مإ
ُ
ا أ
َ
ي
ْ
ق
َ
ل
َ
 .[020األعراف: ]﴾خ

ضىىر ممىىا سىىب    نىىا :سىىم  مىىن وراء التأصىىي  اإلسىىالمي  االسىىت ادة مىىن النمىىاد  ا ختل ىىة ويت
فىىي التىىاريخ اإلسىىالمي  ومىىن قبىى  فىىي السىىنة النبويىىة وال ىىرآ  البىىري   ودلىىك مىىن   ىى  ت  يىى  الرفاهيىىة 
دااىى  ا جتمىىع وفىىي متسسىىاته  ف ىىي ال ىىرآ  البىىري  والسىىنة النبويىىة  مىىاد  عديىىدة وصىىلت  لىى  در ىىة 

ا  والتميى،  فق ىىه مىن ال صىىور العلمىي     تجاهىى  فتىرات النرضىىة والت ىده ال ىىي حىد ت للمجتمىىع اإلت ى
اإلسىالمي بت  يىى   علىى  در ىىات اإلت ىىا   مىىن اىالل ممارسىىات وسىىلوكيات الرسىىول البىىري  و صىىحابه 
الىىىىىتين ح  ىىىىىوا التميىىىىى، بقاالصىىىىى     وكحسىىىىىا ر   و:سىىىىىت يد مىىىىىن اىىىىىالل التأصىىىىىي  للجىىىىىودة مىىىىىن هىىىىىت  

  ي بخ  ال ما   را في هتا العصر. النماد  ال
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 االستفاهة مْ اليظم االجتماَية    اإلسالم:  -3-2-جا

 اءاإلساله لتنظي  الحياة اال تماعيىة  فاإلسىاله لىي  كمىا يعت ىد هىتالء الج ىالء   ىه مجىرد 
مجموعة عبادات  فاإلساله دين وحياة  ويمبن  دراب دلك من االل األح ىاه ا ختل ىة ال ىي وضىع ا 

سىىىىاله لتنظىىىىي  الحيىىىىاة اال تماعيىىىىة  ومىىىىن اىىىىالل عمليىىىىة التأصىىىىي  اإلسىىىىالمي يمبىىىىن االسىىىىت ادة مىىىىن اإل 
  .4  5115قطو  النظ  املو ودة فيه إلصالب ا جتمع الحالي  

ىىىىا لتنظىىىىي  الحيىىىىاة اال تماعيىىىىة  سىىىى   فىىىىي ت  يىىىى  رفاهيىىىىة ا جتمىىىىع  ل ىىىىد وضىىىىع اإلسىىىىاله  ح امب
وضىع  ح امىا ااصىة بالعالقىات املد يىة والتجاريىة وهىت   وريادة فاعلية األداء دااى  املتسسىات  كمىا

األح ىىىاه هىىىي ال ىىىي تمبىىىن املتسسىىىات ا ختل ىىىة دااىىى  ا جتمىىىع مىىىن ت  يىىى  الت ىىىده والتميىىى، مىىىن اىىىالل 
ا.  ا ضروريب  األات  رت  األح اه  و تلك بات موضول تأصي  معايير الجودة  سالميب

 وضَ انحقا   العلمية    حصاباا:  -3-2-ها

العديىىىىىد مىىىىىن األف ىىىىىار السىىىىىلبية ال ىىىىىي تخىىىىىالف  عىىىىىالي  الىىىىىدين الحنيىىىىىف ويجىىىىىو علينىىىىىا    هنىىىىاب 
 وا   ىىىا  ولىىىتلك و ىىىو علىىى  ال ىىىائمي  بالدراسىىىات اإلسىىىالمية    ىىىار األف ىىىار السىىىلبية و ع يىىى  األف ىىىار 

 . وي بىىىي    ىىىه فىىىي  ىىى  االحت ىىىاب بالا افىىىات اإلسىىىالمية تىىىأ رت الحيىىىاة 013  0452النىىىدول  اإليجابيىىىة  
مية األصىىىيلة بىىىال بر اللراىىىي  ممىىىا  حىىىدث  ليىىىرات فىىىي بقيىىىة ا جتمىىىع اإلسىىىالمي  ح ىىى   صىىىب  كىىى  اإلسىىىال 

وكىى   ىىايء حسىن يقسىىو  لىى  اللىىر   ح ىى   -وك ىىه منىه بىىراء - ىايء يىىتدل  لىى  التخلىىف يقسىو  لىى  اإلسىىاله 
ىىأ  اإلسىىىاله لىىىه األسىىىب ية فىىىي االهتمىىىاه  رمىىىا  مىىىن  -   الجىىىودة والتميىىى، اللىىىتين يعىىىدا   سىىىا  الت ىىىده كى

ف ىىىد :سىىىبا  لىىى  اللىىىر   ولىىىتلك  صىىىب  البىىىد مىىىن عمليىىىة تأصىىىي   -اىىىالل تىىىوفير  سىىىاليو ت  يىىى  التميىىى،
 للجودة ومعاييرها ح   يت  وضع الح ائ  العلمية في  صا را.

 ت قي  رسالة اإلسالم:  -3-2-ها

ينىىو  الباحىىى   لىى     عمليىىىة التأصىىي  ال يبتىىىي  رىىىا التمىىا  ح ىىىائ  التأصىىي  اإلسىىىالمي لتاتىىىه   و 
رد املعرفىىىىة الا افيىىىىة  وال  :شىىىىاء فصىىىى  فىىىىي املبتبىىىىة اإلسىىىىالمية يضىىىىاف  لىىىى  مىىىىا عىىىىرف مىىىىن قبىىىى  باسىىىى  مجىىىى

 ال لسىىىى ة اإلسىىىىالمية  كىىىىالمم وال التوصىىىى   لىىىىى  املعرفىىىىة البىىىىاردة  ال ىىىىي تتعامىىىىى  مىىىىع األدهىىىىا   وت سىىىىو فىىىىىي 
مىىىن وراء « الحركىىىة»رصىىىيد الا افىىىة     هىىىتا ال ىىىدف فىىىي اعتبار ىىىا ال يسىىىت   عنىىىاء الج ىىىد فيىىىه   مىىىا يلتتىىىي 

املعرفة  و لتتي    تما  هت  املعرفىة قىوة دافعىة  لت  يى  مىدلول ا فىي عىال  الواقىع  كمىا يلتتىي اسى اارة 
ضىىىمير اإل:سىىىا  لت  يىىى  غايىىىة و ىىىود  اإل:سىىىا:ي  كمىىىا يرسىىىم ا هىىىتا التصىىىور الر ىىىا:ي  ويلتتىىىي كىىىتلك    

لبريمىىة الرفيعىىة ال ىىي تت ىى  مىىع البرامىىة تر ىىع اللشىىرية  لىى  ر رىىا  وكلىى  منْجىىه الىىتل  راد   رىىا  وكلىى  الحيىىاة ا
 لو:سىىىىىا   وال ىىىىىي ت   ىىىىىت فىىىىىي فتىىىىىرة مىىىىىن فتىىىىىرات التىىىىىاريخ  علىىىىى  ضىىىىىوء هىىىىىتا التأصىىىىىي  --ال ىىىىىي كتخرىىىىىا   

 . 2  5115قطو   

ىىىىىا للعىىىىى ة  وتتضىىىىىمن فىىىىىي داال ىىىىىا ت  يىىىىى  االرتبىىىىىا  
   رسىىىىىالة اإلسىىىىىاله لرىىىىىت  بت ىىىىىول   ت  ي ب

واحىىىد واألمىىىة واحىىىدة  وغايالرىىىا ت  يىىى  الخيىىىر والسىىىعادة فىىىي  والوحىىىدة بىىىي   ميىىىع  فىىىراد ا جتمىىىع  فىىىا 
الىىىد يا واآلاىىىرة  ولبىىىن ال يمبىىىن ت  يىىى  دلىىىك  ال مىىىن اىىىالل  ظىىىاه يىىىدعو للوحىىىدة فىىىي كىىى   ىىىايء  ويقبىىىت 
الخالفىىىىىىات و سىىىىىىاعد علىىىىىىى  ت  يىىىىىى  الوحىىىىىىدة والتىىىىىىىرابط  وال يمبىىىىىىن حىىىىىىدوث دلىىىىىىىك  ال بتأصىىىىىىي  العلىىىىىىىوه 

ا  ح ىى  يىىت  بنىىاء   سىىالميب
ب
للمعرفىىة علىى  الىىدين اإلسىىالمي  ولىىي  علىى  ال بىىر اللراىىي   اإل:سىىا ية تأصىىيال

ا فىىىي الواقىىىع يمبىىىن       ىىى   رىىىا رسىىىالة اإلسىىىاله فىىىي صىىىالب  وتأصىىىي  الجىىىودة وت  يىىى  معاييرهىىىا  سىىىالميب
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ا جتمىىع املسىىىل   و   ىىى  الوحىىدة والتماسىىىك ودعىىىوة النىىا   لىىى  الخيىىىر مىىن اىىىالل معىىىايير دات  صىىىول 
ب ىىى  عىىىن ت  يىىى  التميىىى، والجىىىودة بعيىىىد عىىىن عالقىىىة اإل:سىىىا   سىىىالمية  ف نىىىاب فىىىرق واسىىىع بىىىي     ت

ا ملنافع ااصة  و    ب   عن الت ده والرقي بقاالل العم      .  - عال  –بر ه وف ب

 مصاهر التأصي  اإلسالمي:  -3-3

ا يل منا دلك التعرف عل  املصىادر ال ىي يمبىن مىن  لتأصي  العلوه اإل:سا ية والتربوية  سالميب
ا  ويمبن توضي  ا فيما يأ ي:  االل ا تأصي   العلوه التربوية  سالميب

 القر ن الكر م:  -3-3-أ 

امل ىى،ل علىىى  رسىىىوله  بلسىىا  عراىىىي مبىىىي   واملبتىىو  مىىىا بىىىي   - عىىىال  –ال ىىرآ  البىىىري  هىىو كىىىاله   
دف ىىىىىىىي امل ىىىىىىىحف  ابتىىىىىىىداء بسىىىىىىىورة ال ات ىىىىىىىة  وا الرىىىىىىىاء بسىىىىىىىورة النىىىىىىىا   ويتعبىىىىىىىد بتالوتىىىىىىىه والتىىىىىىى،اه  ح امىىىىىىىه 

ا بىىىال وىىىخرة وتو  ر  متىىىواترب
ب
ا فىىىي وىىىتو  الىىىد يا والىىىدين  وهىىىو املن ىىىول  لينىىىا عىىىن النبىىىي   ىىىال

ب
ا وسىىىلوك اتىىىه فبىىىرب

 . فىىال رآ  البىىري  حجىىة قويىىة علىى  املسىىلمي    د يتعىىي  علىى ر  التىى،اه  وامىىر  051عبىد ال ىىادل  د. ت  ل 
قاعىىىة   سىىىب ا ه  وا تنىىىا   واهيىىىه فيمىىىا تضىىىمنه مىىىن  ح ىىىاه وتو  رىىىات فىىىي وىىىةو ر  الديقيىىىة والد يويىىىة

 . و عىىد ال ىرآ  البىىري  املصىدر ل ىى  ايىر فىي الىىد يا  ومىن املمبىىن اإلفىادة منىىه 021  0451ريىدا   و عىال   
اا في  وياء كايرة  قىال  عىال :  

َ
ي
ْ
ط رإ
َ
ْم َماا ي

ُ
ك
ُ
اال
َ
ْمْ
َ
َمام  أ

ُ
 أ
إ
ِْ ِاال اَحْيا

َ
ااِ ر  َيِه اُر ِبَجي

َ
 ط

َ
ْرِ  َوال

َ ْ
اة  ِ ا  األ

ْْ َهابإ َوَماا ِما
  ِ ا 

َ
ااُرون

َ
ِااْم ُيْ ش ِ

اى َربل
َ
امإ ِا 

ُ
ْ س  ث

َ
ْْ َا  ااِ  ِما

َ
ِكت
ْ
  وال ىرآ  البىري  صىالر ل ى  رمىا  وم ىا   وقىىد [32األ:عىاه: ]﴾ال

 تب ىىى    ب  ظىىىه مىىىن  ل ت ريىىىف  و تبىىىدي   قىىىال  عىىىال : 
َ
ون
ُ
َحااااِيظ

َ
ُْ ن ااا

َ
اااا ل
إ
ِإح َر َو

ْ
ك ِ
ل
اااا الااا 

َ
ي
ْ
ل زإ
َ
ُْ ح ْ ااا

َ
اااا ح
إ
 ]﴾ِاح

 .[1ال جر: 

 رآ  البري  يجد ف رىا املىنْ  ال ىوي  ل ى  مىا يصىلر اللشىرية  ف ىد فىاق كى     املت بع آليات ال
تصوير في  مر  ب ع  ك  ال  عظىي   و ريىه عىن كى  فعى  د:ىيء  ف ىو قريى  ال ىدل  والنىور واإلصىالب 

 للطبال والسلوب واألفعال. 

 السية املههرة:  -3-3-  

  على  ل ى  مىن يريىد    و قواله و االقه ا --و:عىي بالسنة املط رة  فعال النبي
ب
ل ي  عد مىاال

ىىىا  و  --فل ىىىد كىىىا  الرسىىول  --يسىىير فىىىي رحىىىا  املصىىط   قىىىدوة حسىىىنة فىىي كىىى   ىىىايء فلىى  ي تىىىرف   مب
ريىىدا   مىىن غيىىر ال ىىرآ  مىىن قىىول  و فعىى   و ت ريىىر   --اطيةىىة. فالسىىنة النبويىىة: مىىا صىىدر عىىن النبىىي

جال  و كىىري   و ع يىىف   و عىىادل  و  . فىىقدا كىىا  مىىن اللشىىر مىىن هىىو صىىادق  و  مىىي   و شىى011  0451
ى  املىىول  فيىىه كىى  هىىت   --وىى ور  و رحىىي   فىىق  الرسىىول  قىىد  معىىت فيىىه كىى  هىىت  الصىى ات  وقىىد ركى
ِظااايم  الصىىى ات فىىىي قولىىىه  عىىىال :  

ََ ااا   
ُ
ل
ُ
اااى خ

َ
َع 
َ
ااااَْ ل

إ
ِإح ا للطىىىىاطعي  بمىىىا  عىىىد ل ىىى  فىىىىي [4ال لىىى : ]﴾َو . وملشىىىرب

ا للعصىىىىاة بمىىىىا يقتظىىىىره  فىىىىي  الىىىىدار اآلاىىىىرة مىىىىن عىىىىتا   لىىىىي  قىىىىال  عىىىىال :    نىىىىات النعىىىىي   ومنىىىىترب
ً
ُرُسااااال

ِز ااًزا َحِكيًماا ََ  ُ  وإ
َ
اان ا
َ
ُسااِ  َوك  الر 

َ
ْعااد ََ  

 
ااة َُ إ  ِ
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 ِللي

َ
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 َيك

إ
ال
َ
َْ ِلاائ ااِ ِر 

ْ
َْ َوُمي ااِر  ِ

ل
القسىىاء:  ]﴾اُمَبش

012]. 

در الاىىا:ي مىىن   و عىىد املصى--و ىتلك فالسىىنة هىي كىى  فعىى   و قىول  و ت ريىىر صىىدر عىن النبىىي 
 مصادر التربوية اإلسالمية. 
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 كت  الس رة:  -3-3-جا 

مىىىن مولىىىىد  ح ىىىى  وفاتىىىه وحيىىىىاة صىىىىحابته  --وي صىىىد بالسىىىىيرة النبويىىىة هىىىىي تىىىىاريخ حيىىىاة النبىىىىي 
وا  شار اإلساله في تلك املرحلة.    السيرة النبوية هىي عىر، لحيىاة سىيد البريىة  وهىي حيىاة وىاملة فىي 

لجا ىىىو اإليمىىىا:ي: و شىىىتم  علىىى  اإليمىىىا  بىىىا   ورسىىىله  وكتبىىىه  واملالئبىىىة   وا خرىىىا ف ىىىي  شىىىتم  علىىى  ا
وال ىىي ال مايىى  ل ىىا وال م يىىد عل رىىىا. والجا ىىو الىىديىي: وهىىو الىىىتل يتضىىمن ال شىىر ع  واإلفتىىاء  واإلمامىىىة  
و علىىي  ال ىىىرآ . والجا ىىىو السيا ىىىاي: ويتضىىىمن قيىىىادة الدولىىىة والشىىىورل  والتعامىىى  مىىىع ال ىىىول األاىىىرل 

يىىىىرة واار  ىىىىا. والجا ىىىىو العسىىىىبرل: و شىىىىتم  علىىىى  وضىىىىع الخطىىىىط  وتىىىىولي قيىىىىادة املعىىىىارب  دااىىىى  الج  
والتو يىىىه  واإلوىىىراف. والجا ىىىو اال تمىىىاني: ويىىىرتبط دلىىىك بتو يىىى  العالقىىىات بىىىأفراد ا جتمىىىع  وفىىى  

  - عىىال  -ال ،اعىات. والجا ىىو الىىدعول: ويتضىىمن الن ىىر واإلروىىاد  وت ريىىك ا جتمىىع للعمىى  لىىدين   
باملعروف والن ي عن املنبر. والجا ىو األسىرل: و شىتم  على  كي يىة بنىاء  سىرة سىعيدة  وىاملة واألمر 

  . 21 -41  5112الشريف  ل روا  واألوالد واألح اد  

و شتم  عل  الجوا و ا ختل ة مىن حياتىه سىواء  كىا   --   السيرة النبوية هي تاريخ النبي 
عول  واألسىىرل واال تمىىاني  مىىن مولىىد  ح ىى  وفاتىىه وحيىىاة دلىىك مىىن الجا ىىو اال تمىىاني واإليمىىا:ي والىىد

 صحابته وا  شار اإلساله في تلك املرحلة  و عد من املصادر الاا وية في التربوية اإلسالمي.

 أقوار الصحابة:  -3-3-ه 

وآمىىىىىىن بىىىىىه  والرمىىىىىه مىىىىىىدة تب ىىىىىي إلقىىىىىالق كلمىىىىىىة  --ي صىىىىىد بال ىىىىىحااي: هىىىىىو مىىىىىىن وىىىىىاهد النبىىىىىي
ىىىا  
ب
ىىا وا مىىىن  بىىىر هىىىت  األمىىىة 042  0451   ريىىىداال ىىىحااي عليىىىه عرف  . ولل ىىىحابة قيمىىىة كبيىىىرة فىىىق ر  كى

  ااتىاره     عىىال  ل ىىحبة  ليىىه  
ب
ا  و حسىىنرا حىىاال ىىا  و قوم ىىا هىديب ىىا  و قل ىا ت ل ب ىا  و عم  ىىا علمب قلو ب

عىن عبيىدة السىلما:ي   ف 5  0120علىوا   وإلقامة دينه  فاعرفوا ل   فضل    واتبعوه  في آ ىاره   
:  ايىىر  م ىىي ال ىىر  الىىتين يلىىو:ي   ىى  الىىتين يلىىو ر    ىى  الىىتين --بىىد   قىىال: قىىال رسىىول   عىىن ع

يلىىو ر    ىى  يجىىت قىىوه  سىىب  وىى ادة  حىىده  يمينىىىه ويمينىىه وىى ادته لىى  يىىتكر هنىىاد ال ىىر  فىىي حدياىىىه  
  .5234  5100ابن ال جا   وقال قتيبة    يجت  قواه   

اإلسىىالمية  و عىىد ال ىىحابة  كثىىر النىىا  عالقىىة بىىا       قىىوال ال ىىحابة مىىن مصىىادر التربيىىة
سىىب ا ه و عىىال   ولىىتلك فبالم ىى  و قىىوال   مىىن املصىىادر الضىىرورية وامل مىىة ال ىىي يتاىىت  رىىا فىىي عمليىىة 
التأصىىىىىي  اإلسىىىىىالمي  و عىىىىىد مىىىىىن املصىىىىىادر الاا ويىىىىىة ولبىىىىىن ال غىىىىىى  عنرىىىىىا فىىىىىي التأصىىىىىي  اإلسىىىىىالمي للعلىىىىىوه 

 التربوية. 

 ولية والفقهية: القواَد األص -3-3-ها 

ىىىىىا  ا  ه معنويب ىىىا  حسىىىىي  وي صىىىىد بال اعىىىىدة: األسىىىىا  واألصىىىى   ومىىىىا يرتبىىىىى  عليىىىىه الشىىىىايء  سىىىىواء  كى
 . وي صىىىد بأصىىىول ال  ىىىه هىىىو العلىىى  الىىىتل ابتبىىىر  ف  ىىىاء اإلسىىىاله إلرسىىىاء قواعىىىد 03  0403 اللضىىىبا   

ث اإلسىىىىالمي االسىىىىتقبا  فيمىىىىا فيىىىىه  ىىىى   وضىىىىبط االسىىىىتدالل فيمىىىىا ال  ىىىى  فيىىىىه  وهىىىىو مىىىىن م ىىىىاار التىىىىرا
 . و عىىىىىد كىىىىى  منرمىىىىىا مىىىىىن املصىىىىىادر امل مىىىىىة للتأصىىىىىي  اإلسىىىىىالمي للعلىىىىىوه  وكالهمىىىىىا 31  0111 ال رضىىىىىاول  

تنىىدر  ت تىىه   ئيىىات  ولبىىن هنىىاب فرقىىا بينرمىىا  فال واعىىد األصىىولية هىىي قواعىىد كليىىة تنطبىى  علىى   ميىىع 
لى   غلىو الج ئيىات  وت ىو    ئيالرا وموضوعالرا   ما ال واعد ال   ية ف ي  غلبيىة ي ىو  الحبى  ف رىا ع

ل ىىىىا مسىىىىتانيات  وال واعىىىىد ال   يىىىىة مسىىىىتقبطة مىىىىن فروع ىىىىا ولىىىىتلك  ىىىىاءت بعىىىىدها  أل رىىىىا  مىىىىع ألوىىىىتات 
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فروع ىا ور ىىط بينرىا و مىىع ملعا  رىىا   مىا ال واعىىد األصىىولية فو ىدت قبىى  ال ىىرول  أل رىا ال يىىود والضىىوابط 
ا علىىى  مىىىا فىىىي السىىىنة  و صىىىول ال ىىىي  لىىى ه ال  يىىىه  رىىىا   سىىىه عنىىىد االسىىىتقبا  ماىىى  كىىىو  مىىىا فىىىي  ال ىىىرآ  م ىىىدمب

ا لالسىىتقبا  ال ىىحي    مىىا ال اعىىدة ال   يىىة ف ىىي قضىىية كليىىة 
ب
ىىا وضىىابط عىىد مي،ا ب

 
ال  ىىه بالقسىىبة لل  ىىه  

ىىا هىىو: فعىى  امل لىىف باألح ىىاه الشىىرعية   و  كثريىىة  و  ئيالرىىا هىىي بعىى  مسىىائ  ال  ىىه  وموضىىوعالرا دائمب
 . 51  0451 السدال   

  يىىىة واألصىىىولية مىىىن مصىىىادر التربيىىىة اإلسىىىالمية  و عىىىد مىىىن املصىىىادر الاا ويىىىة    ال واعىىىد ال 
ولبىىن ال غىىى  عنرىىا فىىي التأصىىي  اإلسىىالمي للعلىىوه التربويىىة  و يىى  ال واعىىد ال   يىىة هىىي قواعىىد يىىت  مىىن 

 االل ا ضبط االستدالل في األح اه الشرعية. 

 مقاصد الشرلعة:  -3-3-و 

املعىا:ي واألهىداف واللايىات ال ىي تضىمنالرا  ح ىاه الشىرل و عرف م اصد الشر عة بأ را  ملة 
   الشىىر عة   .404  0453و دلتىىه  و عىىد هىىي غايىىات ال شىىر ع اإلسىىالمي ومراميىىه و هدافىىه  الخىىادمي  

مبناهىىىىىا و ساسىىىىى ا علىىىىى  الحبىىىىى  ومصىىىىىالر العبىىىىىاد فىىىىىي املعىىىىىاح واملعىىىىىاد  وهىىىىىي عىىىىىدل كل ىىىىىا  ورحمىىىىىة كل ىىىىىا  
ة ار ىىىت عىىىن العىىىدل  لىىى  الجىىىور  وعىىىن الرحمىىىة  لىىى  ضىىىدها  ومصىىىالر كل ىىىا  وحبمىىىة كل ىىىا  ف ىىى  مسىىىأل

وعىىن املصىىىلحة  لىىى  امل سىىىدة  وعىىىن الحبمىىة  لىىى  العبىىى  فليسىىىت مىىىن الشىىر عة  ولىىىتلك  شىىىم  فىىىي رتخرىىىا 
الىىاالث  الضىىروريات  والحا يىىات  والت سىىينات   ومىىا يبمل ىىا ومىىا ي بع ىىا مىىن درس امل اسىىد واملضىىىار 

ااااااِ   ل  عىىىىىال :     قىىىىىىا43  0111ب ىىىىى  مراتخرىىىىىىا  ال رضىىىىىاول  
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بىىر التربىىول اإلسىىالمي  وهىىي  عىىد مىىن املصىىادر الاا ويىىة     م اصىىد الشىىر عة مىىن مصىىادر ال 
و شتم  عل   الث  الضروريات  والحا يىات والت سىينات   ومىا يبمل ىا ومىا ي بع ىا مىن درء امل اسىد 

ومىن اىىالل العىر، السىىاب  ملصىادر التأصىي  اإلسىىالمي  وال ىي تمالىىت فىي ال ىىرآ   واملضىار ب ى  مراتخرىىا.
اإلسىىىىالمية األوليىىىىة  والسىىىىيرة و قىىىىوال ال ىىىىحابة وال واعىىىىد ال   يىىىىة والسىىىىنة بوصىىىى  ا مصىىىىادر التربيىىىىة 

وم اصىىد الشىىر عة بوصىى  ما املصىىادر الاا ويىىة  ولىىتلك عنىىد ال يىىاه بدراسىىات تتعلىى  بالتأصىىي  البىىد 
مىىن التعىىر، للمصىىادر األوليىىة  ىى  الاا ويىىة  فاملصىىادر الاا ويىىة تتاىىت بعىىد التىىدلي  باملصىىادر األوليىىة  

وليىىىة وال يبت ىىىي باملصىىىادر الاا ويىىىة  ال فىىىي حالىىىة تىىىوافر مىىىا تىىىدل  عليىىىه فىىىي املصىىىادر ويبت ىىىي باملصىىىادر األ 
 األولية. 

 األس  الت  يقوم َلَاا التأصي  اإلسالمي:  -4-3

 يمبن توضي  األس  ال ي ي وه عل را التأصي  اإلسالمي فيما يأ ي: 

 األسا  العقا د  )الفكر (:  -3-4-أ

اإلسىىىالمي للعلىىىوه وت ىىىوه عليىىىه التربيىىىة اإلسىىىالمية بشىىى        ول  سىىىا  يبىىىى  عليىىىه التأصىىىي 
عىىىاه هىىىو اإليمىىىا   وهىىىو الىىىركن األسىىىا  لت ىىىوين شخصىىىية املسىىىل   فم ىىى  صىىىحت عناصىىىر اإليمىىىا  فىىىي 
ىىىىا   قىىىىىول لالسىىىىىت امة علىىىىى  قريىىىىى  الخيىىىىىر والروىىىىىاد  اإل:سىىىىا  اسىىىىىت امت األساسىىىىىيات الببىىىىىرل لديىىىىىة  وكى

فاإليمىىىا  الع ىىىدل م ىىى  أل  الع يىىىدة تراىىىي لىىىدل   .001  0111و قىىىدر علىىى  الىىىت ب  بسىىىلوكه  مبىىىروه  
 اإل:سا  عواق ه. 
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 األسا  التعَد :  -4-3- 

ويىىىرتبط هىىىىتا األسىىىىا  باللايىىىىة األساسىىىىية لخلىىىى  اإل:سىىىىا   فاللايىىىىة األساسىىىىية هىىىىي عبىىىىادة   
اااُدوِن سىىىب ا ه و عىىىال   ف ىىىال  عىىىال :   َُ  ِلَيْع
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ف ىىىي اللايىىىة  .[21ت: الىىىتاريا]﴾َوَماااا خ

العظم  من الى  اإل:سىا   وقىد اقتىر  األسىا  الع ىدل بىامل  وه التعبىدل  فالعبىادة وىرعت لت ىو  
م   ة للع يدة  و مرة عملية ل ىا  وملىا كا ىت الع يىدة  شىم  ال ىو  والحيىاة واإل:سىا   فىق  العبىادة 

اإليمىىىىىىىا   رىىىىىىىت  الع يىىىىىىىدة  شىىىىىىىم  كىىىىىىى   وا ىىىىىىىو الحيىىىىىىىاة  وتطالىىىىىىىو بالنتىىىىىىىائا السىىىىىىىلوكية ال ىىىىىىىي يسىىىىىىىتل م ا 
   األسىىىىىىا  الاىىىىىىا:ي لعمليىىىىىىة التأصىىىىىىي  اإلسىىىىىىالمي للعلىىىىىىوه التربويىىىىىىة  يىىىىىىرتبط   .53  0122 الىىىىىىن الول  

باللايىىىة األساسىىىية لخلىىى  اإل:سىىىا   ول ىىىد وىىىرل   العبىىىادات ال ىىىي تصىىىله بمعبىىىود   فيشىىىعر  برقابتىىىه 
 عليه  و التالي ينظ  عمله مراعيا في دلك  وامر   و واهيه. 

 األسا  التشرلع :  -4-3- 

مىىىن األسىىىى  ال ىىىىي ي ىىىىوه عل رىىىىا التأصىىىىي  اإلسىىىىالمي للتربيىىىىة األسىىىىا  ال شىىىىر مي  ودلىىىىك ألهميىىىىة 
 –االسىىىى ناد  لىىىى  األح ىىىىاه ال شىىىىر عية فىىىىي عمليىىىىة التأصىىىىي . وي صىىىىد بالشىىىىر عة الىىىىنظ  ال ىىىىي وىىىىرع ا   

ايىىه املسىىل   وعالقتىىه بأايىىه  و وىىرل  صىىول ا  ليأاىىت اإل:سىىا   رىىا فىىي عالقتىىه بر ىىه وعالقتىىه بأ - عىىال 
 . فالشىىىىىر عة اإلسىىىىىالمية تراىىىىىي الع ىىىىى  علىىىىى  2  0121اإل:سىىىىىا   وعالقتىىىىىه بىىىىىال و  والحيىىىىىاة  وىىىىىلتوت  

الت بيىىىىر العلمىىىىي السىىىىلي   فأح ىىىىاه الشىىىىر عة وضىىىىعت للنىىىىا  كافىىىىة ولجميىىىىع األرمىىىىا  والعصىىىىور  ف ىىىىي 
يالر  عىىىىن قريىىىى  ممارسىىىىة قواعىىىىد عامىىىىة تطبىىىى  علىىىى  حىىىىاالت   ئيىىىىة  وللشىىىىر عة تىىىىأ ير علىىىى  األفىىىىراد وتىىىىر 

ت بىىي  الشىىرل فىىي الحيىىاة اليوميىىة  ب يىى  يىىتدل  لىى  ت ىىوين عىىادات سىىلوكية قويمىىة  وا ضىىبا  ال ىىي 
عظىىي   و لىىىر  فىىي قليىىىه م ىىاهي  املسىىىتولية  ومىىىدل  هميىىة دلىىىك فىىي حياتىىىه اال تماعيىىة ب يىىى  ت ىىىدد 

  . 42  0122مستوليته   و   سه بت،كيالرا وتط يرها  الن الول  

 و وىىىىرل  صىىىىول ا  و عىىىىد مىىىىن األسىىىى  ال ىىىىي  - عىىىىال  –هىىىىي الىىىىنظ  ال ىىىىي وىىىىرع ا       الشىىىىر عة
ي ىىىىوه عل رىىىىا التأصىىىىي  اإلسىىىىالمي  ف ىىىىي ال ىىىىي تراىىىىي الجا ىىىىو الع لىىىىي  ودلىىىىك بمىىىىا توضىىىىحه الشىىىىر عة مىىىىن 

 عالقة املسل  بالحياة  فاإلساله رس  للمسل  الطري  السول. 

 األسا  العلم  )املعر  (: -3 -4 -جا

ألسىىىى  ال ىىىىي ت ىىىىوه عل رىىىىا عمليىىىىة التأصىىىىي  اإلسىىىىالمي للعلىىىىوه األسىىىىا  العلمىىىىي  كىىىىتلك فمىىىىن ا 
فعمليىىىىة التأصىىىىي  البىىىىد    تتسىىىى  علىىىى  بنىىىىاء علمىىىىي ومعرفىىىىي رصىىىىي   سىىىىت ي منىىىىه  هىىىىداف ا  ومباديرىىىىا  
ورسىىائل ا  وممىىا يميىى،  ل علىى  عىىن غيىىر  مصىىادر هىىتا العلىى  واملعرفىىة ال ىىي  سىىت ي منرىىا والضىىوابط ال ىىي 

ا للمعرفىىىة فىىىي اإلسىىىاله  534  0111 ميىىىه  يىىىالجن  ت بىىى  هىىىتا العلىىى  وت
ب
 . واإلسىىىاله قىىىد وضىىىع وىىىروق

فاملعرفىىىىىة ي يقيىىىىىة ال للظىىىىىن  والي ىىىىىي  لىىىىىه در ىىىىىات  علىىىىى  الي ىىىىىي   عىىىىىي  الي ىىىىىي   حىىىىى  الي ىىىىىي   كمىىىىىا    
املعرفىىة غيىىر م يىىدة ت ىى  علىى  الت بىىر والتىىدبر  واملعرفىىة قيمىىة بىىتالرا وترت ىىي بمىىا تتجىىه  وهىىي ليسىىت 

  . 335  0404االستعالء عل  النا   األسمر  حلية للت اار و 

ولىىىىىىتلك البىىىىىىد مىىىىىىن تىىىىىىوافر البنىىىىىىاء العلمىىىىىىي لل ىىىىىىائ  بعمليىىىىىىة التأصىىىىىىي  ح ىىىىىى  يىىىىىىتمبن مىىىىىىن عمليىىىىىىة 
ىىىىا مىىىىن األسىىىى  ال ىىىىي ت ىىىىوه عل رىىىىا  ىىىىا م مب التأصىىىىي  بشىىىى   م بىىىى  ودقيىىىى   فالجا ىىىىو املعرفىىىىي يعىىىىد  ساسب

اإلسىىىىالمي ملعىىىىايير ضىىىىما  الجىىىىودة  عمليىىىىة التأصىىىىي  التربىىىىول للعلىىىىوه التربويىىىىة  وفىىىىي موضىىىىول التأصىىىىي 
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يقبتىىىي تىىىوافر بقيىىىة معرفيىىىة بىىىالجودة  والتعىىىرف علىىى   صىىىدارات هيةىىىة ضىىىما  الجىىىودة واالعتمىىىاد  وآراء 
 رواد الجودة مما يساعد عل  بناء معلومات دقي ة عن الجودة  و التالي يس   عملية التأصي .  

 االستراتيج : للتخهيط اإلسالمي التأصي  -4

لة ور يىىىة واضىىىحتا  ومعلنتىىىا   وىىىارب فىىىي وضىىىع ما األقىىىراف املعنيىىىة  و عبىىىرا  للجامعىىىة رسىىىا
سىىىىىتراتيجية واقعيىىىىىة قابلىىىىىة للتن يىىىىىت تتضىىىىىمن اعىىىىىن دورهىىىىىا التعليمىىىىىي والب ثىىىىىي وا جتممىىىىىي  ول ىىىىىا اطىىىىىة 

ا م ىىىىددة  ت سىىى  و 
ب
ال يةىىىة ال وميىىىىة لضىىىىما   ىىىودة التعلىىىىي  واالعتمىىىىاد    سىىىىتراتيجية الجامعىىىىةا هىىىداف
و هىىىىىىىىداف التنميىىىىىىىىة املسىىىىىىىىتدامة  و عمىىىىىىىى  علىىىىىىىى  الت سىىىىىىىىي  املسىىىىىىىىتمر لوضىىىىىىىىع ا   وتتوافىىىىىىىى   30  5102

  .0  5104ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتماد  التناف اي  

وفىىىىى  ضىىىىىوء دلىىىىىك يماىىىىى  هىىىىىتا الجىىىىى ء م اولىىىىىة علميىىىىىة  يسىىىىىم  فيىىىىىه الباحىىىىى   لىىىىى  عىىىىىر، معيىىىىىار 
التخطىىىىيط فىىىىي املنظىىىىىور  التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي  مىىىىن الو  ىىىىة اإلسىىىىالمية  مىىىىىن اىىىىالل عىىىىر، م  ىىىىوه 

اإلسىىىالمي والشىىىواهد ال ىىىي تتكىىىد علىىى  التخطىىىيط االسىىىتراتيجي فىىىي اإلسىىىاله  ومبىىىادس و سىىى  التخطىىىيط 
 وا ىىىو التخطىىىيط االسىىىتراتيجي فىىىي  –   وىىىاء    –االسىىىتراتيجي فىىىي اإلسىىىاله  كمىىىا سىىىيعر، الباحىىى  

معيىىىىار  التخطىىىىيط  اإلسىىىاله   ىىىى  يخىىىىت  الباحىىىى  هىىىىتا املعيىىىىار بىىىالعر، والتوضىىىىي  مىىىىدل التطىىىىاب  بىىىىي 
االسىىىىتراتيجي  علىىىى  املسىىىىىتول ال ىىىىومي وو  ىىىىىة النظىىىىر اإلسىىىىىالمية  وفيمىىىىا يلىىىىىي توضىىىىي  دلىىىىىك بشىىىىايء مىىىىىن 

 الت صي :

 مفهوم التخهيط مْ امليظور اإلسالمي:  -1-4

  ىىىرت فبىىىرة التخطىىىيط منىىىىت تأسىىىي  الدولىىىة اإلسىىىىالمية فىىىي املدينىىىة املنىىىىورة علىىى  يىىىد الرسىىىىول 
ىىا األهىىداف و  --  ف ىىد حىىدد --البىىري   ولويالرىىا واالحتيا ىىات الالرمىىة لت  يىى  هىىت  األهىىداف وف ب

للسياسىىىىات ال ىىىىي   لىىىىت  رىىىىا الشىىىىر عة السىىىىم ة وقىىىىد تىىىى  حصىىىىر اإلم ا ىىىىات املاديىىىىة واللشىىىىرية املتىىىىوافرة 
 آ تاب للعم  عل  استبمال ا من     ت  ي   هداف الدولة الناوةة.

 و  عريىىىىىىف يتىىىىىىواءه  وقىىىىىىد  عىىىىىىددت  عري ىىىىىىات البىىىىىىاحاي  حىىىىىىول التخطىىىىىىيط وم اولىىىىىىة تركيىىىىىىو حىىىىىىد
ىىىا  والتعامىىى  مىىىع املسىىىت ب  بصىىىورة ااصىىىة منرىىىا  علىىى  سىىىلي  املاىىىال:   ىىىه  وفلسىىى ة الشىىىر عة للحيىىىاة عمومب
 –  سىلو  عملىي  مىاني يأاىىت باألسىبا  ملوا  ىة توقعىىات مسىت بلية  و عتمىد علىى  مىنْ  فبىرل ع ىىدل 

و عميىىىىر ال ىىىىو    البنىىىىا   يىىىىتمن بال ىىىىدر ويتوكىىىى  علىىىى     و سىىىىم  لت  يىىىى  هىىىىدف مشىىىىرول هىىىىو عبىىىىادة  
    و  و ي ىىة  داريىىة ي ىىوه  رىىا فىىرد  و  ماعىىة مىىن   ىى  وضىىع ترتيبىىات عمليىىة مباحىىة ملوا  ىىة 22  0122

متطلبىىىىات مسىىىىت بلية مشىىىىروعة فىىىىي  ىىىى  املعلومىىىىات ال ىىىىحي ة املتاحىىىىة واإلم ا ىىىىات الراهنىىىىة واملتوقعىىىىة  
 عل    

ب
  .  031  0111وعة   امل  امي  من     ت  ي   هداف مشر  ––كاألات باألسبا  توكال

ويمبىىىىىىن اسىىىىىىتخالل  عريىىىىىىف التخطىىىىىىيط املسىىىىىىت بلي مىىىىىىن و  ىىىىىىة  ظىىىىىىر الباحىىىىىى    ىىىىىىه: الت بيىىىىىىر 
السىىلي  فىىي درو  املاضىىاي ومعطيىىات الحاضىىر ورسىى  الو  ىىة واللايىىات واألهىىداف املشىىروعة بمعىىايير 

التوكىىى   واضىىىحة لت  ي  ىىىا فىىىي مىىىدة رمنيىىىة مسىىىت بلية م ىىىددة باسىىىتخداه  سىىىبا  ووسىىىائ  مباحىىىة مىىىع
علىىىى   . وي صىىىىد الباحىىىى  بىىىىى  الت بيىىىىر السىىىىلي  : الىىىىتل يسىىىىب  العمىىىى   املبىىىىىي علىىىى  الخيىىىىال الخصىىىىو 
وم ىىىىىارات الت بيىىىىىر املتنوعىىىىىة واملتجىىىىىرد مىىىىىن كىىىىى  قيىىىىىود الت بيىىىىىر وارافاتىىىىىه  والصىىىىىور التهنيىىىىىة السىىىىىلبية 

 درو  بىىى  ويريىىدواألح ىىاه املسىىب ة. فىىالت بير هىىو  ولىى  اطىىوات التخطىىيط السىىلي   وهىىو  هىى  و ي ىىة. 
املاضىىاي : أل ىىه هىىو مىىن   ىىتا لنىىا الحاضىىر  وهىىو ملىىيء بالتجىىار  والنىىوامي  املتنوعىىة ال ىىي ت بىى  حركىىة 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2120لسنة  أبريل(،  2(، الجزء )091العدد: )
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 سىىىىىىير ا جتمعىىىىىىات:  
ُ
ااااااة ََ اِق ََ  

َ
اااااان ا

َ
 ك
َ
ْيااااااف

َ
ُروا ك

ُ
ظ
ْ
اااااااح
َ
ْرِ  ي

َ ْ
ِساااااا ُروا ِ اااااا  األ

َ
ن  ي

َ
ْم ُسااااااا

ُ
ِلك َْ اااااا

َ
ْْ ق  ِماااااا

ْ
اااااال

َ
ل
َ
ااااااْد خ

َ
ق

 
َ
ِب ن ِ

ل
 
َ
ك
ُ ْ
 [.  034آل عمرا : ﴾]امل

معطيىات الحاضىر :  ل البيا ىات واملعلومىات ال ىي ت يىد فىي اس شىراف سىير حركىة كما يريد بى  
ْو الحاضىىر باتجىىىا  املسىىت ب :  

َ
اااوح  أ

ُ
اااْوَم ح

َ
َصاااَ  ق

َ
ااُ  َماااا أ

ْ
ْم ِمْ

ُ
ك ََ  ُيِصاااي

ْ
ن
َ
ُِ  أ ا

َ
ْم ِ ااق

ُ
ك
إ
 َيْجاااِرَمي

َ
ااْوِم ال

َ
َوَ اااا ق

عِ  ََ ْم ِب
ُ
ك
ْ
ااوط  ِماي

ُ
اْوُم ل

َ
َ  َوَماا ق اْوَم َصااِن

َ
ْو ق
َ
اْوَم ُهاوه  أ

َ
[  ي ىول  الشىوكا:ي :  ي تمى     يريىىد 21هىود: ﴾]ياد  ق

لىىىىي  م ىىىىىا ر  ببعيىىىىىد مىىىىىن م ىىىىىا ب    و لىىىىىي  رمىىىىىا ر  ببعيىىىىىد مىىىىىن رمىىىىىا ب    و لىىىىىي  ببعيىىىىىدين مىىىىىنب  فىىىىىي 
   وكل ىىىا صىىىالحة لالسىىىتدالل  فجمىىىع املعلومىىىات 112  5114السىىىلو املو ىىىو لع ىىىو الر    الشىىىوكا:ي  

مما ي يد في التعرف على  مى ل تلىك األمىة  وي يىد  حول سلو الع ا   ووقت حدو ه  والت بر في دلك
ىاة فىىي االس شىىراف والتخطىىيط املسىىت بلي.   رسىىى  وفىىي ت ىىدير مىى ل األمىىة  املىىدعوة  وهىىو  سىىىلو  ا حاكى

 – ل الو  ىىىة  –الو  ىىىة واألهىىىداف : ورسىىىم ا هىىىو الن يجىىىة لعمليىىىة الت بيىىىر واالس شىىىراف وكارا  ىىىا 
ل ىىىىىي  والر يىىىىىة   واألهىىىىىداف هىىىىىي النتىىىىىائا املىىىىىراد ت  ي  ىىىىىا  مىىىىىن دورة األح ىىىىىاه  و عبىىىىىر عنرىىىىىا بالرسىىىىىالة وا

وقيىىىدها االحتىىىرار ب و رىىىا مشىىىروعة  يخىىىر  بىىىتلك كىىى  هىىىدف  و غايىىىة غيىىىر مشىىىروعة ي صىىى   رىىىا الضىىىرر 
 عل  ال خ   و اآلارين. 

 فىىىىي مىىىىدة رمنيىىىىة م ىىىىددة : كىىىىو  الىىىى من وعىىىىاء األعمىىىىال  وكدا لىىىى   للىىىى  فترلرىىىىا تظىىىى  م توحىىىىة  و
ااااًدا  فل ظىىىىة اللىىىىد فىىىىي اآليىىىىة: 

َ
ِ َْ ِلاااا

َ
اااا   ذ َِ ا

َ
ااااي ي ِ

ل
ْ س  ِان

َ
ْإ ِلْاااا 

َ
ااااول
ُ
ق
َ
 ت
َ
ا  َوال

َ
َْ ِاذ اااا ااااْر َرَإ

ُ
ك
ْ
ُ َواذ اااااَس وإ

َ
 َ ش

ْ
ن
َ
 أ
إ
ِاال

ااًدا
َ
ا َر 

َ
ْْ َهاا  ااَرَ  ِماا

ْ
ق
َ
ااي أِل ِ

ِْ َرقل  َيْاااِدَي
ْ
ن
َ
ََ اا َ  أ ااْ  

ُ
 َوق

َ
ِساايل

َ
[  م صىىورة ب ىىول ال ائىى  54 – 53الب ىىف: ﴾]ن

يومي   و  سىبول  و  ل فتىرة مسىت بلية عنىد  رادة ال عى  ف رىا التل يريد ال ع  وم ددة ب من: يوه  و 
 بمعىىايير واضىىحة : ليىىت  قيىىا  ت  ىى  ال ىىدف بصىىورة صىىحي ة  وال ىىي يقبتىىي    ت تىىر  بمشىىيةة  . 

اااًدا عىىىن عمىىى  دل ال ىىىر ي :   – –كمىىىا قىىىال   
َ
ِلاااَْ ِ

َ
ااا   ذ َِ ا

َ
اااي ي ِ

ل
ْ س  ِان

َ
ْإ ِلْااا 

َ
اااول
ُ
ق
َ
 ت
َ
ااااَس  َوال

َ
 َ ش

ْ
ن
َ
 أ
إ
ِاال

 ُ اًداوإ
َ
ا َر 

َ
ْْ َها  اَرَ  ِما

ْ
ق
َ
اي أِل ِ

ِْ َرقل  َيْاِدَي
ْ
ن
َ
ََ  َ  أ   ْ

ُ
 َوق

َ
ِسيل

َ
ا ن
َ
َْ ِاذ ْر َرَإ

ُ
ك
ْ
[  ف ىا  54 – 53الب ىف: ﴾] َواذ

 عالي الجىودة  كىو  ال ىدف منىع  فسىاد ال بيلتىي  و نىاء الحىا    فيجى ت هاتىا  ال بيلتىا    بىه 
ب
عمال

وة متوىىر ت  ىى  سىيطرة الدولىىة اإلسىىالمية و  ىىور الىىدين  و الظ ىور مىىن فوقىىه  فاألمىىا  فىي عصىىر النبىى
:  كيىىىىف   ىىىىت يىىىىا ابىىىىن حىىىىات   دا ركبىىىىت مىىىىن قصىىىىور الىىىىيمن ال تخىىىىاف  ال   ح ىىىى  ت ىىىى،ل – –فىىىىي قولىىىىه 

  و الصىىالة  مىىر   لخل ىىه وكدا  قيمىىت بالصىىورة ال ىىحي ة  524  5102ابىىن حنبىى    قصىىور الحيىىة 
وِ ااا رىىىت عىىىن ال  شىىىاء واملنبىىىر:  

ُ
اااُ  َماااا أ

ْ
ِْ ات ااا

ََ َ ااا  
ْ
ي
َ
 ت
َ
ة
َ
اااال  ِانإ الصإ

َ
ة
َ
اااال ِقاااِم الصإ

َ
أ ااااِ  َو

َ
ِكت
ْ
َْ ال ْياااَْ ِمااا

َ
َ  ِال

 
َ
ُعون

َ
ْصااااي

َ
ااااُم َمااااا ت

َ
ُ َ ْعل َباااااُر َووإ

ْ
ك
َ
ِ أ
ُر وإ

ْ
ااااِ ك

َ
ااااِر َول

َ
ك
ْ
ي
ُ ْ
اااااِس َوامل

َ
ْ ش

َ
ف
ْ
[  فامتنىىىىال املصىىىىلي عىىىىىن 42العنببىىىىىوت: ﴾]ال

 . واوىىىىترا   التوكىىىى  علىىىى    : كو ىىىىه ال  شىىىىاء  وسىىىىيادة املعىىىىروف فىىىىي ا جتمىىىىع متوىىىىر لتىىىىأ ير الصىىىىالة
 و يىد  النتىائا  ى  وعىال:   ––اىال  األسىبا  

َ
اث َُ

َ
اِ   خ

إ
ِْ َوال ا ِ

ِن َرَل
ْ
ذ ِِ  ِبا

ُْ ا
ُ
ات ََ
َ
اُرُج ح

ْ
اُ  َيخ ِ

يل
إ
اُد اله

َ
ل ََ
ْ
َوال

 
َ
ُرون

ُ
ااااااااك

ْ
ااااااااْوم  َ ش

َ
َياااااااااِت ِلق

ْ
 اآل

ُ
ِف
َصاااااااارل

ُ
َْ ح ِل

َ
اااااااا 
َ
ِكااااااااًدا ك

َ
 ح
إ
ااااااااُرُج ِاال

ْ
 َيخ

َ
األدوات [. و الوسىىىىىىىىائ  و 22األعىىىىىىىىراف: ﴾]ال

  وال عبىىىادة بمعصىىىية  والوسىىىائ  - عىىىال  –املباحىىىة : كىىىو  امل صىىىد فىىىي  قصىىىا   راياتىىىه هىىىو العبوديىىىة   
 تأات حب  امل اصد.

 الشواهد َ ى التخهيط االستراتيج     اإلسالم:  -2-4

فىالتخطيط  الىبع   يتصىور  كمىا الحدياىة الحضىارة وليىد االسىتراتيجي التخطىيط يبىن لى 
  بىارٌر  معلىٌ  

ٌ
  ووسىيلة

ٌ
 وتجلىت بىأعم  ودعوتىه  اإلسىاله حضىارة االلىه مىن ا طل ىت ومرتبىٌ    ساسىية

 .وسيرته --املصط   الحبيو سنة معا يه



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب
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ال ىىىو  للايىىىة وحبمىىىة عظيمىىىة  و تخطىىىيط  ل ىىىي م ىىى   م بىىى   وهىىىت  سىىىنة  --ل ىىىد الىىى    
سىىىتراتيجي التربىىىول    فىىي ال ىىىو   وي اىىىر ال ىىرآ  البىىىري  بىىىالباير مىىىن اآليىىات ال ىىىي  شىىىير  لىى  التخطىىىيط اال 

ىىىىىا  علىىىىىى  مراحىىىىىى   للوصىىىىىىول  لىىىىىى  ال ىىىىىىدف األسىىىىىىا   ومىىىىىىن األمالىىىىىىة علىىىىىى  دلىىىىىىك: و ىىىىىىود النىىىىىىا  علىىىىىى  األر، كى
متدر ىىة  املرحلىىة األولىىى : مرحلىىة التخطىىىيط  عنىىدما الىىى    ال لىى  و مىىىر     يبتىىو  قىىىال: مىىادا  كتىىىو  

ىىائن  لىىى  يىىىوه ال يامىىىة مىىىن عمىىى  معمىىىول  بىىىر  و فجىىىور    و ررق م سىىىوه حىىىالل  و قىىىال: اكتىىىو كىىى   ىىىايء كى
حىىىراه   ىىى   لىىى ه كىىى   ىىىايء مىىىن دلىىىك وىىىأ ه  داولىىىه فىىىي الىىىد يا وم امىىىه ف رىىىا كىىى   وارو ىىىه منرىىىا كيىىىف   ىىى  

 
ب
ااااااااِم َوَمااااااااا   قىىىىىىىىال  عىىىىىىىىال :   310  0451بىىىىىىىىن كايىىىىىىىىر  ا   عىىىىىىىى  علىىىىىىىى  العبىىىىىىىىاد ح ظىىىىىىىىة للبتىىىىىىىىا  ا ا ىىىىىىىىا

َ
ل
َ
ق
ْ
ن َوال

 
َ
ُرون

ُ
الىىىىى   --علىىىىى  اطىىىىىوات منرىىىىىا:      [. واملرحلىىىىىة الاا يىىىىىة: مرحلىىىىىة التن يىىىىىت  وهىىىىىي 0ال لىىىىى : ﴾]َ ْساااااه

ااِو م  اللشىىر  قىىال  عىىال :  
ْ
ق
َ
ِْ ت ْحَساا

َ
 ِ اا  أ

َ
َسااان

ْ
ن ِ
ْ
ااا اإل

َ
ي
ْ
ق
َ
ل
َ
ااْد خ

َ
ق
َ
الىى  اللشىىر  --[  فعنىىدما  راد 4التىىي : ﴾]ل

هيىىأ ل ىى  سىىب  العىىيش  و وضىىر ل ىى  كي يىىة معيشىىىالر  فىىي األر،  ودل ىى  علىى  قري ىىة كسىىو ررق ىى   قىىىال 
ْم  عىىال :  

ُ
ك
َ
َباات
ْ
ح
َ
ُ أ اااا  َووإ

ً
ات ََ
َ
ْرِ  ح

َ ْ
َْ األ َراًجااا  ِماا

ْ
ْم ِاخ

ُ
اااِرُجك

ْ
ْم ِيََاااا َوُ خ

ُ
اامإ ُ ِعيااُدك

ُ
ْرَ   ث

َ ْ
اااُم األ

ُ
ك
َ
ُ َجَعااَ  ل َووإ

ا 
ً
َساااااط  ِيَجاًجااااا َِ

ً
ال َُ َاااااا ُساااا ْْ وا ِم

ُ
ك
ُ
ْساااال

َ
[.  ىىىى  املرحلىىىىة الاالاىىىىة: وهىىىىي مرحلىىىىة ت ىىىىوي  اللشىىىىر  51 -04 ىىىىوب: ﴾]ِلت

 رايىة واملصىير سىي و   ليىه  قىال  عىال :     البدايىة والن --حي   وضر الخال  
ُ
ِميال

ُ
ْ ِيا  َوح

ُ
ُْ ح ْ ا

َ
اا ح
إ
ِاح

ِص ُر 
َ ْ
ا امل

َ
ْيي
َ
 [.  43ق: ﴾]َوِإل

  قىىال  عىىال : 
َ
ُرون

إ
ك
إ
ُهااْم َياا 

إ
َعل
َ
ُهااْم ل

َ
ف
ْ
ل
َ
ْْ خ ْه ِبِاااْم َماا ِ

اارل
َ
ش
َ
َحااْرِ  ي

ْ
ُاْم ِ اا  ان ْإ اا

َ
ف
َ
ق
ْ
ْ
َ
ااا ت مإ ِِ

َ
. [24األ  ىىال: ﴾]ي

ُهاا وقىىال  عىىال : 
َ
وا ل ااد  َِ

َ
ْم َوأ

ُ
ك ااُدوإ ََ ِ َو

ااُدوإ وإ ََ  ِْ  ِباا
َ
ااون َُ ْرِه

ُ
ْيااِ  ت

َ
خ
ْ
اااِط ان ْْ ِرََ ة  َوِماا

ااوإ
ُ
ْْ ق ْم ِماا

ُ
ْعت
َ
ه
َ
ْم َمااا اْساات

 اِ 
إ
ِ ُياَوف

ْ س  ِ ا  َساِبيِ  وإ
َ
 َ ْْ وا ِم

ُ
ِفق
ْ
ي
ُ
ُمُهْم َوَما ت

َ
ُ َ ْعل ُاُم وإ

َ
ُمو 

َ
ْعل
َ
 ت
َ
ْْ ُهوِ ِاْم ال َْ ِم ِر 

َ
 َو خ

َ
ْم ال

ُ
ات
ْ
ح
َ
أ ْم َو

ُ
اْيك
َ
ل

 
َ
ُمون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
َعِلايُم  ت

ْ
َُ ال اِمي ُْ ُهاَو السإ ا

إ
ِ ِاح

اى وإ
َ
 ََ اْ  

إ
َوك
َ
َهاا َوت

َ
ْق ل

َ
ااْجي

َ
ِم ي

ْ
ال ُ وا ِللسإ

َ
 َجي

ْ
. [10 -11األ  ىال: ﴾]َوِإن

 هىى  الب ىىر  ومىىا يل ىىو  عنىىد مىىولر   ووصىى    بصىى الر   و ابىىر  - عىىال –قىىال ابىىن هشىىاه:  ىى  دكىىر   
ُهااااْم  ال: عىىىىنر   ح ىىىى  ا ت ىىىى   لىىىى     قىىىى -- ليىىىه

إ
َعل
َ
ُهااااْم ل

َ
ف
ْ
ل
َ
ْْ خ ْه ِبِاااااْم َماااا ِ

اااارل
َ
ش
َ
َحااااْرِ  ي

ْ
ُاْم ِ اااا  ان ْإ ااا

َ
ف
َ
ق
ْ
ْ
َ
ااااا ت مإ ِِ

َ
ي

 
َ
ُرون

إ
ك
إ
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اوإ
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ْْ ق ْم ِما
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ْعت
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ااون َُ ْرِه

ُ
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َ
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َ
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ُ
ااات
ْ
ح
َ
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ُ
اااْيك
َ
 ِال
إ
ِ ُياااَوف

ْ س  ِ ااا  َساااِبيِ  وإ
َ
 :  ل ال يضىىىيع لبىىى  عنىىىىد   10  11 األ  ىىىال:  ﴾َااا 

َهاااا ل  عىىىال :   ىىىر  فىىىي اآلاىىىرة  وعا ىىى  ال ىىىه فىىىي الىىىد يا   ىىى  قىىىا
َ
ْق ل

َ
ااااْجي

َ
ِم ي

ْ
ااال ُ اااوا ِللسإ

َ
 َجي

ْ
   ل    ﴾َوِإن

ِ  دعىوب  لى  السىىل  على  اإلسىاله فصىىالح   عليىه  اى وإ
َ
 ََ ااْ  

إ
َوك
َ
َُ  :      كافيىك ﴾َوت ااِمي ُْ ُهاَو السإ اا

إ
ِاح

َعِليُم 
ْ
 . 504  5111﴾  ابن هشاه  ال

 ولعىى  مىىا  وىىار  ليىىه ال ىىرآ  البىىري  فىىي قولىىه  عىىال :  
َ
ْْ َوأ ة  َوِماا

ااوإ
ُ
ْْ ق ْم ِماا

ُ
ْعت
َ
ه
َ
ُهااْم َمااا اْساات

َ
وا ل ااد  َِ

ْم 
ُ
ك ااُدوإ ََ ِ َو

اُدوإ وإ ََ  ِْ  ِباا
َ
ااون َُ ْرِه

ُ
ْيااِ  ت

َ
خ
ْ
ااِط ان [  هىىو بماابىة دعىىوة صىىري ة ل اىىت  بأسىىبا  11األ  ىىال: ﴾]ِرََ

ال ىىوة مىىن اىىالل اإلعىىداد الىىتل بمعىىى  التخطىىيط ال عىىال  والالريةىىة  واالسىىتعداد للمسىىت ب  وت لباتىىه 
ىىىىىا مىىىىىن   ىىىىىوال التخطىىىىىيط  ال وهىىىىىو التخطىىىىىيط  قويىىىىى  020  5114 قنطىىىىىاول      كمىىىىىا   رىىىىىا توضىىىىىر  وعب

األ ىىىىىى   والىىىىىىتل يقبتىىىىىىي علىىىىىى  الىىىىىىدول اإلسىىىىىىالمية األاىىىىىىت بىىىىىىه لت  يىىىىىى  الراىىىىىىاء االقتصىىىىىىادل واال تمىىىىىىاني 
 . كمىا    صى ات اللشىر وتىدبير وىةو  04  5101والعسبرل والتعليمي وسائر مجاالت العم   علي  

اىىىات  األ ليىىاء واملرسىىىلي   لىى  النىىىا   --كرسىىال الرسىىى  ألقىىواه ااصىىىة   ىى   رسىىىال املصىىط  العبىىاد و 
عامىىة لىىيعلم   كىى  دلىىك كىىا   مىىار تخطىىيط اسىىتراتيجي  ل ىىي عظىىي   مبىىىي علىى  الحبمىىة وسىىعة العلىى   

  قىال  عىال :   --فا  
ب
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 [.31الن  : ﴾]ِ   األ
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ََ   ه  عىىال :قولىى البىىري   ي ال ىىرآ االقتصىىادل فىى التخطىىيط ومىىن  مىىاد  َْ  َساا
َ
ااون َُ ْزَر

َ
اااَر ت

َ
ق

 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
اأ
َ
اا ت  ِممإ
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َ
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ِْ ِاال ِل

َُ ُروُف ِ ا  ُسااْ
َ
ا 
َ
ْم ي

ُ
َما َحَصْدت

َ
ًبا ي

َ
 َهأ

َ
َ  ِ اَداه   ِسِي ن َْ َْ َسا ِلا

َ
ْعاِد ذ ََ  ْْ ِتي ِما

ْ
امإ َياأ

ُ
ث

ااا   ِممإ
ً
ِلاايال

َ
 ق
إ
ْإ ِاال ُهاا

َ
ْم ل
ُ
ْمت اادإ

َ
َْ َمااا ق

ْ
ل
ُ
ك
ْ
 َيااأ

َ
ون

ُ
ْ ِصااي

ُ
 لىى   البريمىىة  اآليىىة  شىىير حيىى  [.42  44يوسىىف: ﴾]ت

بتأويى  ر يىا   مصىر  ملىك  سىيد ا يوسىف   بىأ االقتصىادل  عنىدما التخطىيط مىن  مىاد   مىود 
ا ىا ت  ى     الىبالد سىوف موضىحب ىا رراعيب ا   تا ب  عىواه  يل رىا  ى  ال ادمىة  السىبعة األعىواه اىالل وفيىرب

اىر سىبعة
 
 اىالل مىن املسىت ب  فىي الحىال عليىه ت ىو   مىا لتصىور   مىود  وهنىا ين شىر ف رىا ال  ىط   

يتعىي   بىأ  يو ىه  ى  باملست ب   للتقبت الحاضر ومعرفة املاضاي   مع الح ائ  واملعلومات  ودراسة
االستعداد ملوا  ة دلك املسىت ب   وهىتا هىو ال ىدف باسىتلالل اإلم ا ىات املتاحىة  فضى  اسىتلالل  

الشىوها:ي  األاىرل   السىبع الشىدة سىنوات ملوا  ىة السىبع الراىاء سىنوات  تىا   مىن ودلىك باالداىار
5101  235 . 

ويتضىىىىر مىىىىن هىىىىت  ال صىىىىة   رىىىىا بماابىىىىة ماىىىىال واقمىىىىي للتخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي  ف ىىىىد اوىىىىتملت 
الخطة عل  رسالة ور يىة وهىدف  فالرسىالة هىي ت  يى  االسىت رار  والر يىة هىي الحلى  وهىو الرغبىة فىي 

اىىاء  وال ىىدف هىىو موا  ىىة املشىىبالت ال ىىي يتعىىر، ل ىىا اإل:سىىا   كمىىا   رىىا  عىىد ت  يىى  الرفاهيىىة والر 
 للت ليىى  البي ىىي والتعىىرف علىى    ىىا  ال ىىوة والضىىعف والتعىىرف علىى  ال ىىرل والالرديىىدات  وقىىد 

ب
ماىىاال

توصىىى   لىىى    ىىىه البىىىد مىىىن االعتمىىىاد علىىى  النىىىاتا ال خصىىىاي ملصىىىر  ف ىىىد كىىىا  مىىىن املمبىىىن    يعتمىىىد علىىى  
ر   ولبىىن البىىد مىىن االعتمىىاد علىى  املنىىتا ا حلىىي ح ىى  يعىىال  املشىىبالت الناتجىىة عىىن االسىىتيراد مىىن الخىىا
 سنوات الج اف.

فىىىىي كشىىىىف صىىىىورة املسىىىىت ب  مىىىىن  ––ت ىىىىد ت اآليىىىىات السىىىىاب ة عىىىىن ت سىىىىير يوسىىىف كمىىىا 
كقحىىىدل قىىىرق التعىىىرف علىىى  املسىىىت ب  تبىىىى  عليىىىه  ––اىىىالل  عبيىىىر  للر يىىىا وتأويل ىىىا ال ىىىي علمىىىه   

فىىىىىي دبىىىىى  ولىىىىىد   سىىىىىماعي  مىىىىىن ر يىىىىىا  ––األ ليىىىىىاء  كالىىىىىتل فعلىىىىىه الخليىىىىى   بىىىىراهي  األح ىىىىاه فىىىىىي حىىىىى  
مناميىىىىة  وعنىىىىدما صىىىىدق   رسىىىىوله الر يىىىىا فىىىىي داىىىىول امل ىىىىجد الحىىىىراه  وهىىىىي فىىىىي حىىىى  الصىىىىالحي  بعىىىىد 
دهىىىىىا  النبىىىىىوة ملشىىىىىرات لالسىىىىىت نا . والحىىىىىدي  هنىىىىىا علىىىىى  قري ىىىىىة مىىىىىن قىىىىىرق االس شىىىىىراف املسىىىىىت بلي 

والىىتل يعىىي    االسىىت ادة مىن الىى رل ا حصىود بعىىد ا الرىاء السىىبع السىىني  ب ىا و  السىىبلية واالسىت راء 
السىما  لىىن يتىىأ    ال بقب ائىىه فىىي سىىقبله  حيىى  يعىىد  ارا ىه منرىىا هلبىىة لىىه  كمىىا  وىىار ال رقبىىي ب ولىىه: 

  . 513  5111 لةال ي سو   ولي و   ب    وهبتا األمر في ديار مصر   ال رقبي  

مىىىىىال قىىىىىوا ي  السىىىىىبلية فىىىىىي ت ىىىىىدير مىىىىى الت األمىىىىىور  وكىىىىىتلك مىىىىىن فأوىىىىىارت اآليىىىىىات  لىىىىى   هميىىىىىة  ع
اسىىىت رار واسىىىت راء األمىىىر فىىىي ديىىىار مصىىىر علىىى  األمىىىر داللىىىة علىىى   هميتىىىه كمىىىا  وىىىار العالمىىىة ال رقبىىىي  

مىىر ب ىوه يل  ىىو   ––فىىي حىدي  تىأبير الن ىى  حيى  رول     النبىي ––وهىتا مىا  وىىار  ليىه النبىي 
ىىا فمىىر  رىى  ف ىىال: مىىا لىىنخلب   قىىالوا: قلىىت كىىتا وكىىتا  ف ىىال:  لىىو لىى  ت علىىوا لصىىلر  قىىال فخىىر    ويصب

  . 12  5100قال:   ت   عل  بأمر د ياك    ابن ال جا   

واملتأمىىىىىىى   لىىىىىىى  الخطىىىىىىىط االسىىىىىىىتراتيجية املتمالىىىىىىىة فىىىىىىىي اطىىىىىىىة التخىىىىىىى ين لسىىىىىىىبع سىىىىىىىنوات  واطىىىىىىىة 
واإلحصىىىا  االسىىىالرالب وتور ىىىع مىىىا تىىى  اداىىىار  فىىىي اطىىىة هىىىي فىىىي منت ىىى  الح ىىى  والعلىىى   واطىىىة االداىىىار 

 فىي منت ى  الدقىة  
ب
 تخطيطيىا

ب
للبتر في العىاه الىتل سىيلاث فيىه النىا  يجىد    ال ىرآ  ح ى  لنىا واقعىا

يبىىىىي  لنىىىىا فيىىىىه    اإلسىىىىاله ال ي ىىىىوه علىىىى  التخمىىىىي   و التواكىىىى   ولبنىىىىه ديىىىىن يعتمىىىىد علىىىى   دق األسىىىىاليو 
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  اإلقلىىي  ف ا ىىت و عم  ىىا  ف ىىد كا ىىت هىىت  الخطىىة االقتصىىادية مىىن  ىىول الخطىىط ال وميىىة ال ىىي  شىىم
 مصر و الد الشاه ت املت ف را  ركا  املوار ة التخطيطية وكا ت من  ول املوار ات قويلة األ  . 

ولع  تلك الشواهد عل  التخطىيط االسىتراتيجي اإلل ىي فىي ال ىرآ  البىري  على  سىلي  املاىال ال 
ضىىىىىوء تخطىىىىىيط  ل ىىىىىي الحصىىىىىر  فىىىىىال رآ  البىىىىىري  ي اىىىىىر باآليىىىىىات ال ىىىىىي تىىىىىدل علىىىىى  قيىىىىىاه هىىىىىتا ال ىىىىىو  فىىىىىي 

اسىىىتراتيجي م بىىى  فىىىي  ميىىىع الجوا ىىىو:  التربىىىول  االقتصىىىادل  اال تمىىىاني  العسىىىبرل   ومىىىن  مىىىاد  
التخطيط االستراتيجي في ال ىرآ  البىري  فىي الجا ىو اال تمىاني قصىة يوسىف مىع  اوتىه  وفىي الجا ىو 

ضىر مىع سىيد ا إلدارة  موال البالد  وفىي الجا ىو التربىول قصىة الخ االقتصادل تخطيط يوسف 
دلىىك التخطىىيط  علىى     وفىىي الجا ىىو العسىىبرل قصىىة يىىوه حنىىي   ف ىىد  حبىى  الخىىال  مو ىىا  

ىىىا علىىى  ا خطىىىط    ي ىىىو   علىىى  و صىىىيرة واسىىىت اد منىىىه اللشىىىر فىىىي الحيىىىاة العمليىىىة والعلميىىىة  ف ىىىا  ل امب
علىىى  علىىىى  و صىىىىيرة بىىىىاألمر الىىىىتل يخطىىىىط لىىىىه  و   ت ىىىىو  الر يىىىىة مىىىىن تخطيطىىىىه واضىىىىحة  وال ىىىىدف منىىىىه 

ا  وتلك  برر اطوات التخطيط االستراتيجي الجيد.   م ددب

وسارت السنة النبوية عل   ْى  ال ىرآ  البىري  فىي التخطىيط االسىتراتيجي ل ى  وىةو  الحيىاة  
كيىىف ال وهىىي املصىىدر الاىىا:ي مىىن مصىىادر الشىىر عة اإلسىىالمية  وقىىد  ىىاءت م سىىرة وموضىىحة ل ىى  مىىا 

  مىىىن اىىىالل  قىىىوال   ىىىاء فىىىي ال ىىىرآ  البىىىري   ورسىىىمت لللشىىىرية اطىىىو 
ب
 وفعىىىال

ب
شخصىىىية املسىىىل  قىىىوال

  ومىىىن  مىىىاد  مىىىا ورد فىىىي السىىىنة النبويىىىة مىىىن تخطىىىيط اسىىىتراتيجي تر ىىىول قصىىىة --و فعىىىال املصىىىط   
 لىىى  املدينىىىة لقشىىىر الىىىدعوة  وتر يىىىة املسىىىلمي  علىىى  األاىىىالق اإلسىىىالمية  ومىىىن الناحيىىىة  -- جىىىرة النبىىىي

ا رين  ومىن الناحيىة العسىبرية التخطىيط فىي اللى وات  اال تماعية قصة املتاااة بىي  األ صىار وامل ى
  لى  تىدعو كايىرة  مالىة --م مىد  بينىا سىنة فىي ولنىا وهنىاب العديىد مىن النمىاد  فىي كافىة ا جىاالت.

  اىي بىن لسىعد --قولىه دلىك  على  الدالىة الشىري ة النبويىة للمسىت ب  ومىن األحاديى  التخطىيط
 عىن": في الحىدي   اء كما  ور ته ملست ب  يعم     له ك بماله    يتصدق  راد  عندما -- وقال
 مىن ايىر  غنيىاء ور تىك تىتر      ىك  --  رسىول  قىال   بيىه عىن  اىي وقىال  بىن سىعد بىن عامر
 ال ىي والعبىر  بالىدرو  مليةىة --سىيرته    كمىا . 20  5100البخىارل    يتب  ىو  النىا  تىتره    
  و للْجىرة  تخطيطىه وسىواء املنىورة  املدينىة  و املبرمىة فىي مبىة  للتخطىيط  سىواء اسىتخدامه تبىي 

 . 21  5115العني     بولوساله    و للدعوة للل وات 

   جىىىد   رىىىا كا ىىىت  سىىير وفىىى  اطىىىة عمليىىىة م بمىىىة  --وعنىىد النظىىىر فىىىي تىىىاريخ حيىىاة الرسىىىول 
ا  بىد ت بمرحلىة التخطىيط االسىتراتيجي اإلح ىام ا بعيىدب ي بعيىد املىدل  بللت في تخطيط ىا وسىيرها وىأ ب

يتعبىد بم ىرد  فىي غىار حىراء واسىتمر فىي اطتىه  --ما  ما ت  في مرحلة الدعوة السىرية   د كىا  النبىي
ح ىىىى   مىىىىىر ب ن يىىىىت املرحلىىىىىة الاا يىىىىىة مىىىىن الخطىىىىىة وهىىىىي الىىىىىدعوة الج ريىىىىىة  ويىىىىدل علىىىىى  دلىىىىك قولىىىىىه  عىىىىىال : 

  
َ
ااااااَرَِ ن

ْ
ق
َ ْ
َْ األ

َ
ِشاااااا َرت ََ ااااااِ ْر 

ْ
ح
َ
أ ا بعيىىىىىىدة  سىىىىىىت يد مىىىىىىن  --[. ف ىىىىىىا  النبىىىىىىي504الشىىىىىىعراء: ﴾]َو

ب
يضىىىىىىع  هىىىىىىداف

اإلم ا ىىات والظىىروف املتاحىىة  وتو   ىىا بشىى    يىىد ودقيىى  فىىي التىىأ ير السىىر ع والعميىى  علىى  مجريىىات 
 . فمىىىىا حىىىىدث اىىىىالل واعىىىىد الْجىىىىرة النبويىىىىة  لىىىى  املدينىىىىة كبنىىىىاء امل ىىىىجد 011  5113 م ىىىى و   األمىىىىور  

 ىىىىا رين واأل صىىىىار دليىىىى  علىىىى  التخطىىىىيط و يىىىىوت النبىىىىي حولىىىىه  ىىىى  بيىىىىوت امل ىىىىا رين  واملتااىىىىاة بىىىىي  امل
 التربول واال تماني ال ت.

فىىىي التخطىىىيط سىىىار الخل ىىاء الراوىىىدو   ف ىىىا وا يىىىدبرو  ل ىىى   ىىىايء  مىىىر   --وعلىى   ْىىى  النبىىىي
ويضىىعو  ل ىى  عمىى  اطتىىه ال ىىي تنجىى  األهىىداف علىى   وقالرىىا وفىى  ضىىوء اإلم ا يىىات املتىىوفرة والظىىروف 

عندما فت ت العىراق  رسى  عامىا  بىن حنيىف وع ىد  خطا  املتليرة  من دلك ما فعله عمر بن ال
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 ليىىىىه م ىىىىر  رضىىىى ا وكعىىىىداد بيىىىىا  عىىىىن كىىىى  مسىىىىاحة و ىىىىول القشىىىىا  اإل تىىىىامي  رىىىىا  رىىىىدف ضىىىىبط الخىىىىرا  
  .  540  5114عجا   وتوفير املعلومات والتوسع في العمرا   

ا االسىتراتيجية مالت اإلسالمي العراي ال بر وفي عىدب ىا ب  فعلى   العسىبرل  بىرال   بعىاد مىن م  مب
املسىلمي   لجىيش املىنظ  باال: ىحا  مت نىة اسىتراتيجية بتو يىف الوليىد بىن االىد قىاه املاىال سىلي 
 عبىد و ع ر بن الحار ة  بن وريد رواحة  بن   عبد الاال ة  ال ادة اس ش اد بعد متتة  معركة في

 كا ىت ال ىي ل ىوات الروما يىة ا لصىالر املعركىة  ر، فىي العسىبرل  التىوار   ااىتالل   ىر على  املطلىو 
 السىىتراتيجية بىىن الوليىىد االىىد اسىىتخداه عىىن و ىىتا املسىىلمي    ىىيش العىىدد حيىى  مىىن تت ىىوق 

ا بالجيش العودة استطال   ه تلك  اال: حا 
ب
  . 31  0451ف مي  املنورة   املدينة  ل  سامل

ودكىر دلىك  فضى  اللشىرية   --وو د املسلمو  واملنص و  من غير املسلمي  بأ  الرسول 
 عظىى  العظمىىاء فىىي تىىاريخ  --فىىي كتىىا   الخالىىدو  املائىىة  تىىأليف  ماي ىى  هىىارت   حيىى  ااتيىىر م مىىد 

ىا   اللشىىرية  وهىىتا اسىىتقتا  توصىى   ليىىه الباحىى  بعىىد الت ليىى  الىىدقي  بدر ىىة تايىىر التيجىىو حيىى  كى
 لىىى  حركىىىة   م ياسىىىه للعظمىىىة در ىىىة التىىىأ ير الىىىتل  حد ىىىه فىىىي العىىىال   الىىىتل   ىىى  العىىىال  كلىىىه مىىىن ركىىىود

ا بىىىىى  بتخطىىىىىيط اسىىىىىتراتيجي تر ىىىىىول م ىىىىى    ف ىىىىىد اسىىىىىتطال     دارة الدولىىىىىة --وهىىىىىتا ال ي ىىىىىو  عشىىىىىوائيب
املتراميىىىىىة األقىىىىىراف فىىىىىي وقىىىىىت لىىىىى  يبىىىىىن لىىىىىودارة بم  وم ىىىىىا الحىىىىىدي   ل و ىىىىىود  وهىىىىىتا  كبىىىىىر دليىىىىى  علىىىىى  

ا فىىي هدفىىه  بىىررت اطوقىىه ومعاملىىه مىىن اىىال ا فىىي ر يتىىه  واضىىحب ىىا م ىىددب
ب
ل آيىىات عظمتىىه  ف ىىا  تخطيط

   ويىىىىىىىىىدل دلىىىىىىىىىك علىىىىىىىىى     التخطىىىىىىىىىيط 32  0414ال رقىىىىىىىىىاء  ال ىىىىىىىىىرآ  البىىىىىىىىىري  ومىىىىىىىىىنْ  السىىىىىىىىىنة النبويىىىىىىىىىة  
االسىىىىتراتيجي التربىىىىول اآل   صىىىىب  وليىىىىد  ضىىىى  الع ىىىى  اللشىىىىرل الىىىىت فضىىىىله   وكرمىىىىه لي ىىىىت    عصىىىىر 

 الت نية والحضارة الحدياة كما يعت د كاير من النا .

 مَاهئ وأس  التخهيط    اإلسالم:  -3-4

 ت ديد  ه  مبادس و س  التخطيط في اإلساله في الن ا  التالية:  يمبن

 وضوح األهداف وتقر رها وت ديد أولو اتاا:  -4-3-أ 

فالتخطيط النا ر للتعلي  باملتسسة هىو الىتل ي ىوه على   هىداف واضىحة املعىال    هىداف 
سسىىىىة التربويىىىىة  عمليىىىىة واقعيىىىىة  قابلىىىىة للت  يىىىى  وال يىىىىا   و هىىىىداف م  ومىىىىة مىىىىن  ميىىىىع  فىىىىراد املت 

ىا  وي  ى  مىن هىتا  ىا وم ا يب ىا رمنيب وليست  هدافا غامضة هالمية غير م ىددة  بى  م ىددة ومرتبىة ترتيبب
ىا. السىيما  دا كا ىت قيمىة الت ديىد    ى  اللىر،  ا يب

ب
ت ديد قيمة ك  هدف و هميته في ده ال ىدف  وال

 فىي اإلسىاله البمي والبي ي وال مىي ل هداف حاسمة  وهتا امل  وه للتخطيط الن
ب
ا ر  جىد  متأصىال

فىىىي عبىىىادة واحىىىدة وهىىىي  الصىىىالة  فمعىىىروف    ل ىىىا عىىىدد معىىىي  والرسىىىول حىىىدد ركعالرىىىا وكي يالرىىىا ف ىىىال: 
 ار عوا  ل   هليب  فعلموه  ومروه  وصىلوا كمىا ر يتمىو:ي  صىلي وكدا حضىرت الصىالة فليىتد  لبى  

الت ديىىىد ال مىىىىي مىىىن حيىىى       كمىىىا  جىىىد  412  5100ابىىىن ال جىىىا     حىىىدك   ىىى  ليىىىتمب   كبىىىرك  
اًبااااااا ل ىىىىىى  صىىىىىىالة وقتىىىىىىا م ىىىىىىددا  قىىىىىىال  عىىىىىىال :  

َ
 ِكت

َ
ِمِي ن

ْ
اااااا 
ُ ْ
ااااااى امل

َ
 ََ  

ْ
اااااال

َ
اح
َ
 ك
َ
ة
َ
ااااااال  ِانإ الصإ

َ
ة
َ
ااااااال ِقيُموا الصإ

َ
ااااااأ
َ
ي

اا
ً
وت
ُ
[. وعليىىه فاإلسىاله قىد حىى  على  تمايى  هىىدف عنىد الشىرول فىىي  ل :شىا   ولعلنىىا 013القسىاء: ﴾]َمْوق

ىىىا  هىىىىدف النبىىىىي-عىىىى  و ىىىى –    ىىىىدرب    ال ىىىىدف األسىىىىم  هىىىىو عبىىىىادة      عطيىىىىتب  مىىىىا  --  كمىىىىا كى
ابىىىىن   سىىىىألت   معطىىىىي   ىىىىت  كلمىىىىة واحىىىىدة لبىىىى  ف رىىىىا ايىىىىر تمل ىىىىو   رىىىىا العىىىىر  وتىىىىدين لبىىىى   رىىىىا اليجىىىى  
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 بشىىى   عشىىىواطي بىىى  ي ىىىدد لىىىه  هىىىداف  --  والشىىىاهد    النبىىىي 350  0112عسىىىاكر  
ب
لىىى  يبىىىد  عمىىىال

 واضحة    يشرل في تن يت العم . 

ة وت ديد اإلجراسات بوضوح:  -3-4-   رسم السياسات وت ديد الوسا   املشرَو

   مىىىن النجاحىىىات الببيىىىىرة ال ىىىي اط ىىىا العمىىىى  املتس ىىىاي اإلسىىىالمي لللشىىىىرية  رسىىى  األهىىىىداف 
والسياسىىىىىات العامىىىىىة  ال ىىىىىي تضىىىىىع ا ال يىىىىىادة العليىىىىىا   و مىىىىىا يسىىىىىم  اليىىىىىوه بمجىىىىىال   دارة املتسسىىىىىات  

علىىىى  ت  يىىىى   هىىىىداف املتسسىىىىة وفىىىى  تلىىىىك السياسىىىىات واألهىىىىداف. ملىىىىدرايرا التن يىىىىتيي   ح ىىىى  يعملىىىىوا 
واملتأم  في آيات ال ىرآ  البىري  ال ىي بيقىت الحىدود ال ىي يقبتىي للمسىل  مراعالرىا  وعىده  عىد،را كايىرة  

ْ س  ماىىىى  قولىىىىه  عىىىىال :  
َ
ْمااااِر َاااا 

َ ْ
َْ األ َْ ِماااا اااا

َ
ااااْيَ  ل

َ
[. كمىىىىا    اإلسىىىىاله لىىىى  يعىىىىرف فىىىىي رسىىىى  052آل عمىىىىرا : ﴾]ل

ت ديىىىىىد الوسىىىىىيلة الطيبىىىىىة  فىىىىىال يعىىىىىرف مبىىىىىد  اللايىىىىىة تبىىىىىرر الوسىىىىىيلة   د    دلىىىىىك  مىىىىىر  السياسىىىىىات  ال
ا  لىىتا ي تىىر، فىىي تلىىك الوسىىائ  عىىدة  مىىور منرىىا  الشىىيخ    : عىىده اإلسىىراف 041  0450مرفىىو، وىىرعب

 فىىي اسىىتخداه املبتبىىات الورقيىىة  ي ىىول    عىىال :  
َ
ْسااِرِي ن

ُ ْ
 ُيِ اا   امل

َ
ُْ ال اا

إ
وا ِاح

ُ
ْسااِري

ُ
 ت
َ
[. 040األ:عىىاه: ﴾]َوال

 . 01  5100البخىىىىارل   والتيسىىىير وتلسىىىيط العمىىى   وفىىىي دلىىىك ي ىىىول النبىىىي البىىىري :     الىىىدين يسىىىر  

  ي ىىول وحسىىن اسىىتلالل ا  لىى   قصىىا  قاقىىة ممبنىىةوالتعىىرف علىى  الطاقىىات املتاحىىة وااصىىة اللشىىرية 
 ُوْسَعَها   عال :  

إ
ًسا ِاال

ْ
ف
َ
ُ ح  وإ

ُ
ف ِ
ل
ل
َ
 ُيك

َ
 [.  521الب رة: ﴾]ال

 ارتَاط التخهيط بامليهج العقد  اإلسالمي:  -4-3-جا 

   التخطىىيط فىىىي اإلسىىاله يىىىرتبط بالع يىىدة اإلسىىىالمية  ف ىىىو ي ىىوه علىىى  مىىنْ  ع ىىىدل  ساسىىىه 
التوكىى  علىى    واالرتبىىا  باملشىىىيةة اإلل يىىة  وهىىتا مىىىا يضىى   علىى  التخطىىىيط اإلسىىالمي صىى ة روحيىىىة 

ىا  بى  هىو تخ ف من  مود العم  املست بلي و  ائه.  ا مطل ب     سىلو  العمى  ا خطىط لىي   سىلو ب
 سلو  مرتبط بىقرادة    لىتلك عنىدما يباوىر املسىل  التخطىيط ال يلتعىد عىن اإليمىا  بىا   فيأاىت 
ىا    لى  توفي ىه فىي ت  يى  ال ىدف الىتل يصىبو  ليىه    عليىه  داعيب

ب
ىا ب ىدرة    متىوكال

باألسبا  متمنب
  مىىىىر    عىىىىال 

ب
ااااًدا :  متمىىىىاال

َ
ِلااااَْ ِ

َ
اااا   ذ َِ ا

َ
ااااي ي ِ

ل
ْ س  ِان

َ
ْإ ِلْاااا 

َ
ااااول
ُ
ق
َ
 ت
َ
ا  َوال

َ
ااااَْ ِاذ ااااْر َرَإ

ُ
ك
ْ
ُ َواذ اااااَس وإ

َ
 َ ش

ْ
ن
َ
 أ
إ
ِاال

ااااًدا
َ
ا َر 

َ
ْْ َهاااا  ااااَرَ  ِماااا

ْ
ق
َ
ااااي أِل ِ

ِْ َرقل  َيْاااااِدَي
ْ
ن
َ
ََ اااا َ  أ ااااْ  

ُ
 َوق

َ
ِساااايل

َ
[  لىىىىتلك فىىىىالتخطيط فىىىىي 54  53الب ىىىىف: ﴾]ن

ي معىىىىي  وع ىىىىد العىىىى ه علىىىى  فعىىىى  هىىىىتا العمىىىى  فىىىىي موعىىىىد  اإلسىىىىاله هىىىىو الت بيىىىىر فىىىىي  داء عمىىىى  مسىىىىت بل
  .  21  5101ا حدد بمشيةة    عال   علي  

اقعية:  -4-3-ه   الو

 ل    تأات الخطة في االعتبار الواقع ال علي ال ائ   بما يشىتم  عليىه مىن  م ا يىات ومىوارد 
-دة عىن الواقىع. فىقدارة النبىيمالية واشرية متاحة  و متوقعة  دو     ت و  اطة ماالية ايالية بعيى

-   ىا  بىدلي   وابىه على  سىتال قرحىه عليىه  حىد ال ىحابة للمواقف وتخطيطه ل عمال كىا  واقعيب

ف ىىىىال:  يىىىىا رسىىىىول     ىىىىا  ركىىىىو الب ىىىىر  --  ىىىىه قىىىىال حينمىىىىا سىىىىأل ر ىىىى  النبىىىىي --فعىىىىن  اىىىىي هريىىىىرة 
– --ب ىىر   ف ىىال رسىىول  و  مىى  معنىىا ال ليىى  مىىن املىىاء    توضىىأ ا بىىه عطشىىنا  فنتوضىىأ بمىىاء ال

 علىى  الواقىىع
ب
 . وهىىتا يعىىىي   ىىه  دا سىىة  30  5111ابىىن األوىىع   هىىو الط ىىور مىىا   الحىى  مي تىىه    –ردا

ا خطىىىىط التربىىىىول عىىىىن مسىىىىألة فىىىىي الخطىىىىة األ ىىىىدر بىىىىه    يجيىىىىو عنرىىىىا وعىىىىن ملح الرىىىىا  وعمىىىىا ي تا ىىىىه 
. كمىىىىا    النبىىىىي البىىىىري  لىىىى  --اإل:سىىىىا  املن ىىىىت  فىىىىق  فعىىىى  دلىىىىك  فق ىىىىه ي ىىىىو  قىىىىد  صىىىىا  هىىىىدل النبىىىىي

يخطىىط ل ىىت  مبىىة وقتمىىا كا ىىت اإلم ا ىىات ضىىعي ة  وهىىتا يوضىىر مىىدل واقعيىىة اطىىط النبىىي البىىري . 
ىىىا حىىىول واقعيىىىة الخطىىىىة مىىىن التىىىراث اإلسىىىالمي   د كتىىىو ال اضىىىاي  عيىىىا،  قىىىىا،   راطعب

ب
كمىىىا تجىىىد ماىىىاال
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 ىىىايء وقىىىد  علتىىىه لىىىك مصىىىر لعمىىىر بىىىن عبىىىد الع يىىى  فىىىي مسىىىألة فىىىرد عليىىىه ب ولىىىه:  لىىى  يبللىىىىي عىىىن هىىىتا 
  . 010  5105فاق  فيه بر يك   عبد    

 الشورى واملشاركة    التخهيط:  -4-3-ها 

ل ىىىىىىد  ْىىىىىى  اإلسىىىىىىاله فىىىىىىي التخطىىىىىىيط بأ واعىىىىىىه ا ختل ىىىىىىة  سىىىىىىلو  العمىىىىىى  الجمىىىىىىاني ال ىىىىىىائ  علىىىىىى  
  االسىت ادة مىىن كى  فبىىر صىىائو ومىن آراء دول الخبىىرة والدرايىىة على   سىىا  مىىن ال شىاور والتعىىاو  علىى

ِر   ت  يىى  مصىىالر األمىىة  قىىال  عىىال :
ْ
ك ِ
ل
ْهااَ  الاا 

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسااأ

َ
ِاْم ي َْ اا

َ
ااوِ   ِال

ُ
 ح
ً
 ِرَجاااال

إ
َْ ِاال ِلاا َْ

َ
ْْ ق ا ِماا

َ
ي
ْ
ْرَساال

َ
َوَمااا أ

 
َ
ُماااون

َ
ْعل
َ
 ت
َ
ْم ال

ُ
ااات
ْ
ي
ُ
 ك
ْ
ااا    وقىىىال  عىىىال :[43الن ىىى : ﴾]ِان

ْ
ث ِ
ْ
اااى اإل

َ
 ََ وا 

ُ
َعااااَوح

َ
 ت
َ
اااَوى َوال

ْ
ق
إ
ِ َوالت

ِبااارل
ْ
اااى ال

َ
 ََ وا 

ُ
َعااااَوح

َ
ِم َوت

ُعااْدَواِن 
ْ
ُاْم ف ىىال:   --. ف ىىد حىى  عل رىىا   [5املائىىدة: ﴾]َوال َْ ااوَرى َبْياا

ُ
ْمااُرُهْم  

َ
[  وحىى  32الشىىورل: ﴾]َوأ

. ويىىدل  علىى  دلىىك مشىىاورة  051  5100البخىىارل   ب ولىىه:   وىىيروا علىىي   ،رىىا النىىا    --عل رىىا النبىىي 
الخىىىرو   و الب ىىىاء فىىىي املدينىىىة ملالقىىىاة  ألصىىىحابه قبىىى  معركىىىة بىىىدر الببىىىرل ومشىىىاورته ل ىىى  فىىىي --النبىىىي

بىا  بىن الجمىوب فىي ال ى،ول حىول مىاء بىدر  وملشىورة سىعد بىن  قر ش في غى وة  حىد  وقبولىه ملشىورة الح 

--  وقبولىىه ملشىورة سىلما  ال ار ىىاي -بىدر–فىي بنىاء عىىر ش للرسىول يىدير منىىه املعركىة  --معىاد 
  . 102  5111بن هشاه  في ح ر اندق حول املدينة لحمايالرا يوه األح ا   ا

 املروحة    التخهيط:  -4-3-و 

ا ييجىىى  عىىىن موا  ىىىة التليىىىرات ا ختل ىىىة  وال   دا كا ىىىت املرو ىىىة هىىىي  ال ي ىىىو  التخطىىىيط  امىىىدب
يمبنه  عدي  مسار   دا وا  ه  مر قارس  فال  جد  ه  ما  ىاءت بىه الشىر عة اإلسىالمية لتتكىد على  

 لتلييىىر الت اصىىي  وال ىىي تركىىت هىىتا املبىىد  امل ىى  فىىي التخطىىيط  بىى  وت
ب
ىىا قىىابال ا  ابتب جعلىىه قاعىىدة وعنصىىرب

ىىىا حينمىىىىا تنظىىىىر فىىىي سىىىىيرة النبىىىىي ىىىا  --حسىىىو كىىىى  رمىىىىا  وم ىىىا . وال  دل علىىىى  املرو ىىىىة  يضب   تجىىىد   ىىىىه كى
ا فىي حياتىه  ف ىد قبى   لييىر اطىة املعركىة  يتمتع ب ىدر كبيىر مىن املرو ىة  وتجىد   ىر هىت  املرو ىة واضىحب

  ة مىىىن الحبىىىا  بىىىن املنىىىتر  وكىىىتلك حينمىىىا قبىىى  ب بىىىرة الخنىىىدق مىىىن سىىىلما  فىىىي غىىى وة بىىىدر  بقوىىىار 
 . و جىىىىىىد    اإلمىىىىىىاه 512  5111بىىىىىىالرغ  مىىىىىىن كو رىىىىىىا اطىىىىىىة  ديىىىىىىدة  لىىىىىى  تأل  ىىىىىىا العىىىىىىر   ابىىىىىىن هشىىىىىىاه  

ا لتليىر عوائىد النىا  وقبىاطع   وال ىحي  هىو   الشافمي  قد غير من متهبه في مصر عن العراق تبعب
   وفىىىىىىي هىىىىىىتا دليىىىىىى  علىىىىىى  املرو ىىىىىىة فىىىىىىي الخطىىىىىىة والعمىىىىىى  إل جاحىىىىىىه وك جىىىىىىار 14  0121الجديىىىىىىد  النىىىىىىوول  

  هدافه. 

  مور انخهة:  -4-3-ز 

عمليىىة التخطىىيط هىىي عمليىىة كليىىة ال تتجىى    يقبتىىي    ت نىىاول واشىى   متىىوار  مت امىى   ميىىع 
ا 21  5114عمليىىىات املتسسىىىة ولىىىي  مجىىىرد  ىىى ر منع لىىىة عىىىن بعضىىى ا   اصىىىف  وعتىىىري     . وتأكيىىىدب

اق اإلدارة التربويىىة عنىىد املسىىلمي  عىىن الشىىر عة اإلسىىالمية ال املىىة ل ىىو دليىى  علىى     اإلدارة علىى  ا لاىى
ا علىىى  دلىىك ي ىىىول    التربويىىة فىىي اإلسىىىاله كاملىىة املبىىادس  وعليىىىه فىىالتخطيط يتميىىى، بالشىىمول  وتأكيىىدب

ْ س   عىال :  
َ
ْْ َاا  اااِ  ِما

َ
ِكت
ْ
ااا ِ اا  ال

َ
ي
ْ
ط رإ

َ
مىىن  رول األمالىىة لشىىمول الخطىىة [. ورحلىىة الْجىرة 32األ:عىىاه: ﴾]َمااا ي

 وضىع الخطىة وااتىار 
ب
 د ل  يق  الرسول البري   ل عنصر عند  عداد  وتن يت  للخطىة  فنجىد مىاال

ىالرفي  والراحلىىة والىىدلي   واإلعىىداد والتمىىىوين   األفىىراد املن ىىتين واإلم ا ىىات والوسىىائ  واإل ىىىراءات كى
 علىىىىى     عىىىىىال   والتمويىىىىىه واإلا ىىىىىاء  والسىىىىىرية  واإلعىىىىىداد والالريةىىىىىة  وا

ب
 م ىىىىى و   لوقىىىىىت وغيىىىىىر  تىىىىىوكال

5113  034.  
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 : اَتماه حظام مْ األولو ات َيد بياس انخهة -4-3-ح 

   مبىىىىد  األولويىىىىات الىىىىتل يرانىىىى  الت ىىىىاوت القسىىىىبي فىىىىي األهميىىىىة بىىىىي  قضىىىىايا التخطىىىىيط  مبىىىىد  
مي فىىاألمور علىى  معتىىرف بىىه مىىن كىى  األ ظمىىة واملىىتاهو  وفىى  كىى  ا جىىاالت  كمىىا   ىىه م ىى  اعتىىراف  سىىال 

ااتالف قباطع ا مت اوتة  واملصالر مت اوتة وامل اسد مت اوتىة  وقىد حى  اإلسىاله على  البىدء بىاأله  
  .  04  5115فامل    دا ضاقت املوارد واإلم ا ات  د يا  

 استمرار ة التخهيط:  -4-3-ط 

دة  لىتا  جىد    التخطيط في اإلساله عم   عبدل  لتا فاالستمرار فيه يعتبىر  ى ء مىن العبىا
حىىى  علىى  االسىىىتمرار ب ولىىه فىىىي الحىىدي  الىىىتل يرويىىىه عىىن ر ىىىه:  ومىىا يىىى ال عبىىدل يت ىىىر   لىىىي  --النبىىي 

. وي  ىىىىى  مىىىىىن هىىىىىىتا الحىىىىىدي     اسىىىىىتمرارية تخطىىىىىىيط  012  5100البخىىىىىىارل    بالنوافىىىىى  ح ىىىىى   حبىىىىىه 
ىىا  قليىىى  فال ليىىى  الىىىدائ  ايىىىر مىىىن البايىىىر املن طىىىع الىىىتل يخطىىى  الط ريىىى  عنىىىد  ول العامىىى  ح ىىى  وك  كى

 ع بة. 

اير قاَدة بياحات ومعلومات وإحصاسات هقيقة صاهقة وحديْة:  -3-4-    تو

مىىىىن املتكىىىىد    دراسىىىىة الواقىىىىع التعليمىىىىي وك ىىىىراء اس شىىىىراف مسىىىىت بلي دو  تىىىىوافر معلومىىىىات 
و يا ىىات وكحصىىاءات دقي ىىة وحدياىىة وصىىحي ة عىىن هىىتا الواقىىع  ل ىىو  مىىر مسىىت ي . لىىتا  جىىد املىىنْ  

والتخطىىىيط اإلسىىىالمي ااصىىىة تميىىى، بأ ىىىه مىىىنْ  ،رىىىت  بجمىىىع البيا ىىىات الصىىىادقة املو  ىىىة  اإلدارل عامىىىة
وا الحدياة  ويدل عل  دلك قوله  عال :   َُ ِصاي

ُ
 ت
ْ
ن
َ
اوا أ

ُ
ي يإ ََ
َ
ت
َ
اأ  ي ََ

َ
اِسا   ِبا

َ
ْم ي

ُ
 َجااَسك

ْ
وا ِان

ُ
َْ  َمي ِ ي

إ
َاا ال ي 

َ
َيأ

ااااا
َ
ْم ح
ُ
اااات
ْ
َعل
َ
ااااى َمااااا ي

َ
 ََ ُ وا  َِ ْصاااا

ُ
ت
َ
ااااة  ي

َ
ْوًمااااا ِبَجَهال

َ
 ق

َ
 - عىىىىال –[  فالشىىىىاهد    تو يىىىىه   1ال جىىىىرات: ﴾]ِهِم ن

    يتأكىىىىد ممىىىىا لديىىىىه مىىىىن معلومىىىىات قبىىىى  اإلقىىىىداه علىىىى  
ب
لللشىىىىر حينمىىىىا يريىىىىد تن يىىىىت  مىىىىر مىىىىا فعليىىىىه  وال

ىىا  الرسىىىىول   بىىىأول. ول ىىىد كى
ب
ال  --التن يىىىت  و   يمتلىىىك قاعىىىدة معلومىىىات تمىىىد  بالبيا ىىىىات الالرمىىىة  وال

ا  ال عىىىىىىن معلومىىىىىىات  وافيىىىىىىة دقي ىىىىىىة يسىىىىىىت  را مىىىىىىن مصىىىىىىادرها وي لل ىىىىىىا علىىىىىى   سىىىىىى  علميىىىىىىة يتخىىىىىىت قىىىىىىرارب
معرفىىىىة ابىىىىر ال ىىىىوه يىىىىوه بىىىىدر  رسىىىى  العيىىىىو  لجمىىىىع األابىىىىار حىىىىول  --موضىىىىوعية  وملىىىىا  راد الرسىىىىول 

 ىىىيش قىىىر ش كىىى  عىىىدده  وعىىىدلر  وعنىىىدما  ىىىاءت العيىىىو   ليىىىه بلالمىىىي  ل ىىىر ش  سىىىأل ما عىىىن عىىىدد 
ا  : كىىى  --قىىىر ش  قىىىاال: ال :علىىى   فسىىىأل ما الرسىىىول  ا ويىىىوه  سىىىعب ين ىىىرو  كىىى  يىىىوه  قىىىاال: يىىىوه عشىىىرب

 . لىتا اهىت  اإلسىاله  رىتا األمىر 104  5111: ال وه ما بي   سعمائة  لى  األلىف  ابىن هشىاه  --ف ال
ااْ  مىن اىىالل حاىىه على  الىىتعل  املسىىتمر والتىىدريو الىدائ  و مىىع املعلومىىات باسىتمرار  قىىال  عىىال :  

ُ
َوق

ًماااااااا
ْ
ل َِ ِ ِزْهِناااااااي 

. وعليىىىىىىىه فتىىىىىىىوافر بيا ىىىىىىىات حدياىىىىىىىة وصىىىىىىىادقة هىىىىىىىي مبىىىىىىىد  وقاعىىىىىىىدة لتطىىىىىىىوير [004قىىىىىىىه: ﴾]َر ل
 التخطيط التربول اإلسالمي داا  املتسسات التعليمية.

لقية    القا م ن بالتخهيط: -4-3-ق 
ُ
اير الصفات العلمية وانخ   تو

سىىىند  ليىىىه م مىىىة التخطىىىيط فىىىي اإلسىىىاله لىىىي   ل شىىىخ   بىىى  يجىىىو    ي ىىىو  ا خطىىىط  مىىىن ي 
ىىىا بو  ىىىا عليمب ا علىىى   دارلرىىىا  حسىىىن التصىىىرف  لديىىىه الخبىىىرة وامل ىىىارات شخصب  ىىىو  تصىىىريف األمىىىور  قىىىادرب

اااى   قولىىىه: املتهلىىىة لجىىىودة التخطىىىيط  لىىىتلك ي  ىىى  ال ىىىرآ  البىىىري  عىىىن يوسىىىف 
َ
 ََ ِ ااا  

ْ
ااااَر اْجَعل

َ
ق

ِلاااايم   ََ  
 
ااااي َحِفااااي  ِ

ل
ْرِ  ِان

َ ْ
ِْ األ اِ  ااااَز

َ
ا فىىىى[22يوسىىىىف: ﴾]خ

ب
ي   كمىىىىا يجىىىىو    يت لىىىى  بىىىىاألاالق ال اضىىىىلة صىىىىادق

اِديُ   قولىه وعملىه  وهىتا يتضىر مىىن منىاداة رسىول امللىك ليوسىف  ب ولىىه:  ِ
َااا الصل ي 

َ
 أ
ُ
يوسىىف: ﴾]ُيوُساف

. ول ىىىد فطىىىن علمىىىاء األمىىىة  لىىى   هميىىىة التخطىىىيط وم ا تىىىه فىىىي رقىىى  ا جتمعىىىات فأوصىىىوا بىىىه كىىى  لبيىىىو [41
أ:  اإل:سىا  فىي و جيو وااصة من الساسة واألمراء  ي ىول  املىاوردل :     مىن  سىا  الب ايىة    يتى

ت ىىىدير مادتىىىه وتىىىدبير ك ايتىىىه  بمىىىا ال يلح ىىىه الىىى   وال ينالىىىه رلىىى   فىىىق  سىىىير املىىىال مىىىع حسىىىن الت ىىىدير 
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ىىا مىىن كايىىرة مىىع سىىوء التىىدبير وفسىىاد الت ىىدير  ىىا و حسىىن موقعب املىىاوردل    وكصىىابة التىىدبير   ىىدل   عب
 عىىىىىرف منالرىىىىىا   و عىىىىىرف  . وي ىىىىىول  املىىىىىرادل : واحىىىىىتر    تىىىىىدا  فىىىىىي  مىىىىىر مىىىىىن األمىىىىىور ح ىىىىى  310  5114

 حوالىىىه  فىىىق  توق ىىىك فىىى  ال عىىى  مىىىن قبىىى     ت علىىىه هىىىو الحىىىتر املمىىىدوب مىىىن  هىىى  الحبمىىىة   املىىىرادل  
5113  52.  

 الخايئة وحسْ اإلَداه قَ  انخهة:  -4-3-ر 

يتطلو التخطيط االستعداد والت،ود باملوارد املادية واللشرية وك  مىا مىن وىأ ه املسىاهمة فىي 
ُهاااااْم َماااااا     قىىىىىدر االسىىىىىتطاعة  وفىىىىى  حىىىىىدود الطاقىىىىىة املمبنىىىىىة  قىىىىىال  عىىىىىال :  جىىىىىار الخطىىىىىة علىىىىى

َ
وا ل اااااد  َِ

َ
َوأ

ْياِ  
َ
خ
ْ
ااِط ان ْْ ِرََ ة  َوِما

وإ
ُ
ْْ ق ْم ِم

ُ
ْعت
َ
ه
َ
  وهىو  مىر بقعىداد ال ىوة ل عىداء  وال ىوة تتضىمن [11األ  ىال: ﴾]اْست

ىا  دلىىك عتىىاد مىىادل  و فنىى و  فىىي الحىىر   كىى  مىىا مىىن وىىأ ه كسىىر وىىوكة العىىدو والنصىىر عليىىه سىىواء كى
وحنبىىىىة وابىىىىرة ودرايىىىىة بن سىىىىىية العىىىىدو وقبيعىىىىة  ر، املعركىىىىة  ويىىىىىدا  فىىىىي  قىىىىار االسىىىىتطاعة حسىىىىىن 
اسىىىىتلالل املىىىىوارد والتج يىىىى،ات املتاحىىىىة  ب يىىىى  يىىىىأ ي اسىىىىتخدام ا علىىىى   حسىىىىن و ىىىىه مسىىىىتطال و ىىىىأعل  

 ىىى  مىىىا مىىىن فىىىي موقىىىع آاىىىر بىىىالت،ود ب - عىىىال  – . ول ىىىد  مىىىر   1  5101ك ىىىاءة وفعاليىىىة ممبنىىىة  علىىىي  
اااااَوى   وىىىىأ ه ت  يىىىىى  ال ىىىىدف الىىىىىتل يسىىىىىم   ليىىىىه اإل:سىىىىىا   حيىىىىى  قىىىىال:

ْ
ق
إ
اِه الت ْ ااااَر الااااازإ

َ
نإ خ ِِ ااااا

َ
ُهوا ي اااااَزوإ

َ
َوت

ااااِ   ََ
ْ
ل
َ ْ
وِ ااا  األ

ُ
اااوِن َياااا أ

ُ
ق
إ
ات ىىا  الرسىىىول [014الب ىىىرة: ﴾]َو يعىىىد ل ىىى   مىىىر عدتىىىه وي ىىى  لىىىه  سىىىبابه  --. ول ىىىد كى

ا تتطلبىىىه الرحلىىىة فىىىي درو  ال ىىىحراء مىىىن عىىىدة و هميتىىىه  ف ىىىي تخطيطىىىه لْجرتىىىه  لىىى  يثىىىر   عىىىد كىىى  مىىى
يضىىمن  –الرفيى   الراحلىة الى اد  الخريىت  الىدلي  فىي درو  ال ىحراء   حامى   ابىار قىر ش –وعتىاد 

 للرحلة التماه والسالمة  ل  بر األما  في املدينة حي  النصرة واإلاوا . 

 التواص  واالتصار الدا م مَ امليف يْ:  -4-3-م 

طىىىة وكعال رىىىا وقرح ىىىا للن ىىىاح مىىىع من ىىىت،را هىىىو مىىىن عوامىىى   سىىى ي  تن يىىىتها    اإلعىىىاله بالخ
ُهاُم    فاالتصال والتواص  مع   يتضىر مىن اىالل قولىه  عىال :  20  5105 عبد    

َ
ا ل
َ
ي
ْ
ال اْد َوصإ

َ
ق
َ
َول

 
َ
ُرون

إ
ك
َ
ااااااا 
َ
ُهاااااااْم َيت

إ
َعل
َ
اااااااْوَر ل

َ
ق
ْ
[  والشىىىىىىىاهد مىىىىىىىن اآليىىىىىىىة    التواصىىىىىىى  ي ىىىىىىىو  بشىىىىىىى   الطىىىىىىىرق 20ال صىىىىىىى : ﴾]ال
الوسىىىىىىائ  بامل اوضىىىىىىات  بت ديىىىىىىد  طىىىىىىاق اإلوىىىىىىراف  بااتيىىىىىىار  عىىىىىىداد املن ىىىىىىتين  بىىىىىىالْجرة واال ت ىىىىىىال و 

 لالستمال آلراء املن تين. 

 التوقيل السليم:  -4-3-ن 

التوقيىىت السىىلي  هىىو  حىىد املبىىادس امل مىىة ال ىىي يعتمىىد عل رىىا التخطىىيط ال عىىال الجيىىد  ودلىىك 
يىىىد دقيىىى  للىىى من والوقىىىت الىىىتل يسىىىتلرقه  ل :شىىىا  أل  الخطىىىة التعليميىىىة النا حىىىة ت تىىىا   لىىى  ت د

يتكىىد علىى   هميىىة الوقىىت وقيمىىة اغتنامىىه ب ولىىه:  :عمتىىا  ملبىىو   -- . والنبىىي10  5105 عبىىد    
ىىىىا –   وي ىىىىول 221  5112الترمىىىىتل  ف رمىىىىا كايىىىىر مىىىىن النىىىىا  ال ىىىىحة وال ىىىىرا     :  مىىىىروا  والدكىىىى  - يضب

ابىىىن رىىىا وهىىى   بنىىىاء عشىىىر وفرقىىىوا بيىىىنر  فىىىي املضىىىا ع   بالصىىىالة وهىىى   بنىىىاء سىىىبع سىىىني  واضىىىر وه  عل 
 . فالشىىىىاهد ممىىىىا سىىىىب  ضىىىىرورة توقيىىىىت الخطىىىىة ومراحل ىىىىا  وهىىىىت  دعىىىىوة  بويىىىىة 033  5111األوىىىىع   

ألولىىي  مىىر املتسسىىة التربويىىة بىىأ  ي ىىددوا  ولويىىات دااىى  الخطىىة و   ي ىىددوا وقىىت لت  يىى  كىى  عمىى  
 حسو  هميته وقيمته. 
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 ة والرقابة: التفقد واملتاَع -3-4-  

مىىن املعىىروف    الت  ىىد واملتابعىىة مىىن  هىى   دوات  جىىاب التخطىىيط  أل رىىا ت لىى  الصىىعا   بىى  
   023  5111وقىىىىىد ت ىىىىىو   داة  علىىىىى  علىىىىى  الطبيعىىىىىة ليسىىىىىير العامىىىىى    ىىىىىو ال ىىىىىدف املقشىىىىىود  الشىىىىىيخ  

ُهْد ويتضر دلك من قوله  عال :  
ْ
َرى ال

َ
 أ
َ
اَر َماا ِ اَ  ال

َ
ق
َ
ْ َر ي

إ
َد اله

إ
ق
َ
ف
َ
 َوت

َ
َِ ن ااِ 

َ
غ
ْ
َْ ال  ِما

َ
اان
َ
ْم ك

َ
النمى : ﴾]ُهاَد أ

[  فالت  ىىد قىىد  وضىىىر اللىىل  الىىتل كىىىا  مو ىىودا  كمىىا    الرقابىىىة والت ىىوي  فىىي اإلسىىىاله عامىىة وفىىىي 51
ااسُ التخطىيط اإلسىالمي   مىا يجىو    ت ىىو  بالحبمىة كمىا قىال  عىال :  

َ
ْْ َ ش  َما

َ
َماة

ْ
ِحك

ْ
ِتي ان

ْ
الب ىىرة: ﴾]ُياا 

اااا[  وت ىىىىو  بالتىىىىتكرة  511
َ
َرى ي

ْ
ك ِ
ل
َعااااِل الاااا 

َ
ف
َ
 ح
ْ
ْر ِان ِ

ل
ك
َ
اااا  [  والع ىىىىو  1األعلىىىى : ﴾]  ُ وا َحتإ

َ
وا َواْصااااف

ُ
ف َْ ااااا

َ
ي

ْمِرفِ 
َ
ُ ِبأ ِتَي وإ

ْ
 [.  011الب رة: ﴾]َيأ

و رىىىىتا كلىىىىىه يتضىىىىىر    التخطىىىىىيط فىىىىي اإلسىىىىىاله يتىىىىىوافر لىىىىىه مىىىىن األسىىىىى  واملبىىىىىادس والخصىىىىىائ  
ىىىىا ألهدافىىىىه  كمىىىا يتىىىىو  ىىىا م   ب ىىىىا م بمب

ب
افر لىىىه مىىىىن الخصىىىائ  الع ديىىىىة مىىىىا العلميىىىة مىىىىا يجعلىىىه تخطيط

ا للمسىىىت ب  الىىىتل  ىىىا  كثىىىر وىىىمولية و بعىىىد  ظىىىرب
ب
ي ىىىوق  ظىىى  التخطىىىيط الوضىىىعية  ممىىىا يجعلىىىه تخطيط

 يمتد من الد يا  ل  اآلارة. 

 جواح  التخهيط االستراتيج     اإلسالم:  -4-4

ل ىىىىىد اهىىىىىت  اإلسىىىىىاله بىىىىىالتخطيط مىىىىىن   ىىىىى  ت  يىىىىى  مىىىىىا  ىىىىىاء بىىىىىه اإلسىىىىىاله  ولىىىىىتلك ف ىىىىىد اهىىىىىت  
 اله بجوا و التخطيط االستراتيجي  وال ي يمبن  يضاح ا فيما يأ ي: اإلس

 الرسالة:  -4-4-أ 

و عىىرف الرسىىىالة فىىي التخطىىىيط بأ رىىا:  تلىىىك الخصىىائ  ال ريىىىدة فىىي املنظمىىىة  ال ىىي تمي،هىىىا عىىىن 
    و   رىىىا:  صىىىياغة ل ظيىىىة  عبىىى  التو  ىىىات 41  5100غيرهىىىا مىىىن املنظمىىىات املما لىىىة ل ىىىا   السىىىيد  

ف ىىد كا ىىت اللشىىرية   .34  5105للمنظمىىة  سىىواء كا ىىت مبتو ىىة   و ضىىمنية    بىىو ق ىىف   األساسىىية
ت ىىوه علىى  التوحيىىد الخىىال    ر  العىىاملي   وعنىىدما ا  رفىىت عىىن الطريىى  املسىىت ي   منىىت آده 

الرسىىىى  رحمىىىىة بعبىىىىاد  ل ىىىىي يروىىىىده   لىىىى   --وعبىىىىدت األصىىىىناه والطواغيىىىىت مىىىىن دو     رسىىىى    
اُدوا  و عيده   لى  األصى . قىال  عىال : الح  والصوا   َُ َْ اْوِم ا

َ
ااَر َياا ق
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َ
ال ْيَ  ِقي ضَ

َ
ْوِم ل

َ
اَر َيا ق

َ
. فسىيد ا [10 -21األعىراف: ﴾]ق

اااْد  دعىىىا قومىىىه  لىىى  عبىىىادة   الىىىتل ال  لىىىه غيىىىر . وقىىىال  عىىىال :   ىىىوب 
َ
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َ
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ُ
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  وقىىىال سىىيد ا صىىىالر [41األعىىراف: ﴾]َصااْحل

ِْ  ل ومه ل د  بللتب  رسالة   سب ا ه و عال . وقال  عىال  على  لسىا  سىيد ا  بىراهي :  ِبيا
َ
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ْ
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 رسى     وسىيد ا  بىراهي  [21 -22الصىافات: ﴾]ن
  : -- لىىىى  قومىىىىه. وقىىىىال  عىىىىال  فىىىىي وىىىىأ  اىىىىات  املرسىىىىلي 
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َْ ال ااااِ ي
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َ
ىا رسىوله[02يو: : ﴾]ُيوَ ى ِا  : --. وقىال  عىال  مخاقبب

اااْم اِ  
ُ
 ِبك

َ
َعااُ  ِقااي َوال

ْ
ْهِر  َمااا ُيف
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َُ ِاال اا َِ

إ
ت
َ
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ِ ير 

َ
   .[1األح اف: ﴾]ح

ىىىا  بعىىىىهر     بالرسىىىالة  لىىىى   -سىىىب ا ه و عىىىال -ف ىىىد تبىىىي  ممىىىا سىىىىب     األ ليىىىاء والرسىىى   ميعب
مىىن  -سىىالهعلىى ر  الصىىالة وال- لىى  رسىىله  - عىىال  –النىىا   فالرسىىاالت السىىماوية هىىي كىى  مىىا  ويىى  بىىه   

تو  رات ع ائديىة و وامىر و ىوا  وىرعية ليبللوهىا  لى   قىوام    كمىا تبىي  وحىدة الرسىاالت السىماوية  
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مىىىن  –صىىىلوات   علىىى ر  وسىىىالمه  –فالرسىىىاالت السىىىماوية مىىىن مصىىىدر واحىىىد تل اهىىىا الرسىىى  البىىىراه 
ت التعليميىة    ت ىو  عند    عال   وكا  دوره  ف رىا ال يتجىاور التبليى   و ىتلك يقبتىي على  املتسسىا

ل ىىا رسىىىالة تبىىي  مىىىا تريىىىد املتسسىىة    ت دمىىىه ملىىن يلت ىىى   رىىىا  ويقبتىىي    ت ىىىو  هىىت  الرسىىىالة واضىىىحة 
 ومعلنة ح   يتعرف عل  رسالة املتسسة  ل فرد يريد    يلت   باملتسسة. 

 الرؤ ة:   -4-4-  

  وكلىىى  الحيىىىاة ب ىىى  ل ىىد  ىىىاءت اهتمامىىىات الىىىدين اإلسىىالمي لتتو ىىىه  لىىى  اإل:سىىىا  ب ىى  م و اتىىىه
 لوا رىىىىىا  و التىىىىىالي ف و ىىىىىه رسىىىىىالة عامليىىىىىة  فبىىىىىتلك هىىىىىي حالىىىىىة النجىىىىىاب ال ىىىىىي يريىىىىىدها كو يىىىىىة  فبمىىىىىا ل ىىىىى  
منظومىىىة حضىىىارية ر يىىىة تخىىىدم ا  فبىىىتلك ديقنىىىا كمىىىنْ  وقريىىى  يوصىىى  فىىىي  رايتىىىه  لىىى  اللايىىىة العظمىىى  

تتمتىىع بىىه الر يىىة ال و يىىىة   وهىىي الجنىىة  وغايىىة د يويىىة تتماىى  فىىي  عىى  كلمىىىة   هىىي العليىىا.  و  ىىدر مىىا
مىن سىالمة املنطل ىات ووضىوب اللايىىات  وتناسى  البنىاء  تصىب  تلىىك الر يىة  ومنْجيىة فبرهىا مصىىدر 
قىىىىوة الدافعيىىىىىة والسىىىىالمة الن سىىىىىية واال تماعيىىىىة فىىىىىي كيىىىىا  األمىىىىىة  ال ىىىىي هىىىىىي  سىىىىا  مىىىىىا ت   ىىىىه األمىىىىىة 

لحضىىىىىىارية    بىىىىىىو سىىىىىىليما   ومنْجيىىىىىىة فبرهىىىىىىا مىىىىىىن النجاحىىىىىىات واإليجابيىىىىىىات واإلبىىىىىىداعات اإل:سىىىىىىا ية ا
5111  54.  

     ال ىىىدف األسىىىا  مىىىن كىىى  رسىىىالة هىىىو التوحيىىىد وعبىىىادة   وحىىىد  قىىىال  عىىىال : 
ُ
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  وقيى :    هىتا اىال فىيمن سىب  فىي على      ىه يعبىد   [21الىتاريات: ﴾]ان

املعىىىىى : ومىىىىا ال ىىىىت  هىىىى  السىىىىعادة مىىىىن الجىىىىن واإل:ىىىى   ال فجىىىىاء بل ىىىى  العمىىىىوه ومعنىىىىا  الخصىىىىول  و 
ليوحىىدوا    واآليىىة دال ىىا التخصىىىي  علىى  ال طىىع  أل  ا جىىا ي  والصىىىليا  مىىا  مىىروا بالعبىىادة ح ىىى  

ىىا رسىىوله211  5111ال رقبىىي  ي ىىال  راد مىىنر  العبىىادة   ْْ  : -- . وقىىال  عىىال  مخاقبب ا ِماا
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اااااه   قىىىىال ل ومىىىىه اعبىىىىدوا   الواحىىىىد. وقىىىىال  عىىىىال :    فسىىىىيد ا  ىىىىوب [21األعىىىىراف: ﴾]ََ
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 ل : قال ل ومه اعبدوا   الواحد. وقال  عا  َ اُدوا وإ َُ َْ اْوِم ا
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   عىىىال : 
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  [22األعىىىىراف: ﴾]ك

  رس  لدعوة النا   ل  عبادة   الواحد ال وريك له.  وسيد ا وعيو 

مىىىىىىن   ىىىىىى  ت  يىىىىىى  غايىىىىىىة  فلايىىىىىىة هىىىىىىت  الرسىىىىىىاالت  -سىىىىىىب ا ه و عىىىىىىال -   الرسىىىىىى   رسىىىىىىل     
وحىىد   وقىىد  كىىد هىىتا  النرائيىىة واحىىدة تتماىى  فىىي هدايىىة النىىا   لىى     عىىال  و عىىري    بىىه و عبىىده  لىىه

املعى  عل  لسا  الرس   ميع   بتبىرار اعبىدوا   مىا لبى  مىن  لىه غيىر   توحيىد    عىال  فىي الخلى  
   35  5101 علىىىي   يعبىىىد معىىىه  و مىىىن دو ىىىه -عبادتىىىه وحىىىد  ال وىىىريك–والىىىتات واألسىىىماء والصىىى ات 

تبتىىي ت  ي ىىه مىىن وراء رسىىالالرا  ولىىتلك يقبتىىي علىى  املتسسىىات التعليميىىة    تضىىع  مام ىىا الحلىى  ال ىىي 
وكتلك عند التخطيط لتطىوير املتسسىة  و تطىوير امل ىررات   و  حىداث تطىوير فىي الجوا ىو اإلداريىة 

 يقبتي للمتسسة    تضع  مام ا ت  ي  الحل  التل  سم  املتسسة لت  ي ه.

ماىىىىى  ف لمىىىىىا كا ىىىىىت هىىىىىت  الر يىىىىىة واضىىىىىحة  ليىىىىىة ل ىىىىى  املعنيىىىىىي   وكيجابيىىىىىة  وسىىىىى لة ال  ىىىىى  والت
واإلدراب  وكا ىىىت بعيىىىدة عىىىن التنىىىاق   وعىىىن الخرافىىىة واألوهىىىاه  وكلمىىىا كا ىىىت بعيىىىدة عىىىن الس سىىىطة 



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل
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والتع يىىىىىىىد  واعيىىىىىىىدة عىىىىىىىن للىىىىىىىة التجريىىىىىىىد والتنظيىىىىىىىىر وفىىىىىىىر، املسىىىىىىىلمات ال  ريىىىىىىىة ال ىىىىىىىي تخ ىىىىىىىي اليجىىىىىىىى  
والتنىىىىاق   كلمىىىىىا مالىىىىىت هىىىىىت  الر يىىىىىة قىىىىىوة ضىىىىميرية ع ديىىىىىة تر ويىىىىىة فاعلىىىىىة م ركىىىىىة لل ىىىىىرد وا جتمىىىىىع  

ملنْجيىىىة فبىىىر ا جتمىىىع وكىىى  مىىىا لىىىدل ال ىىىرد وا جتمىىىع مىىىن  دوات ال عىىى  والحركىىىة وضىىىوابط ا  وم علىىىة
 .  52  5111  بو سليما   

ومىىا  ىىرا  فىىي حىىال األمىىة املسىىلمة مىىن عىىده الىىوني املسىى نير  وضىىعف االهتمىىاه املتعمىى  بالر يىىة 
عىد مىن  ال لية اإلسالمية  وضبابية هىت  الر يىة  و سىطي  ف م ىا  وسىلبية هىتا ال  ى   فىق  كى  دلىك ي 

 هىى  األسىىبا  األساسىىية العمي ىىة ال ىىي  سىىبلت  ومىىا تىى ال ت سىىلو  وت سىىر مىىا  عا يىىه األمىىة اإلسىىالمية 
ووعو را و فرادها  واشى   متعمى  و سىارل فىي عصىورها املتىأارة ح ى  اليىوه مىن تيىه وسىلبية وتىدهور 

 وت بك وتخلف.

 الغايات:  -4-4-جا 

يجىىىىىة  ساسىىىىىىية فىىىىىي فتىىىىىىرة اسىىىىىتراتيجية مناسىىىىىىبة  تىىىىىت ب  ف رىىىىىىا و عىىىىىرف اللايىىىىىىة بأ رىىىىىا: ت ديىىىىىىد   
وتىىىت ب  فىىىي   .35  5100الظىىىروف والعوامىىى  البي يىىىة  والسىىىمي للوصىىىول  لىىى  الر يىىىة النرائيىىىة  السىىىيد  

ااتيىىىىار املرحلىىىىة العوامىىىى  الدااليىىىىة مىىىىن حيىىىى  ال ىىىىوة  و الضىىىىعف واملتليىىىىرات البي يىىىىة الخار يىىىىة مىىىىن 
عف الىىىداالي وامل ىىىىددات الخار يىىىىة الشىىىديدة يىىىىت  تبىىىىىي حيىىى  ال ىىىىرل والالرديىىىىدات  ف ىىىي حالىىىىة الضىىىى

اسىىىتراتيجية ت  ظيىىىة  و تطويريىىىة  وفىىىي حالىىىة كثىىىرة   ىىىا  ال ىىىوة الدااليىىىة وارديىىىاد ال ىىىرل الخار يىىىة 
 . وهتا ما  وىارت  ليىه اآليىة البريمىة 21  5105ت و  االستراتيجية التوسعية هي األ:سو  عبد    

اااااُروا اِ فىىىىىي قولىىىىىه  عىىىىىال :  
ُ
ك
ْ
ااااااُ  َواذ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
ااااات
ْ
ح
َ
 أ
ْ
ذ

 
َ
ُرون

ُ
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ُ
ك
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إ
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ُ
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َ
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ُ
ك ااادَ يإ

َ
أ ْم َو

ُ
ااااَواك

َ
[  ي ىىىول  الىىىرارل  فىىىي 51األ  ىىىال: ﴾]ي

ىىا وا عل رىىىى ىىىا وا قليلىىىىي ت سىىىير :   مىىىىا بيىىىا  األحىىىىوال ال ىىىىي كى ا قبىىىى    ىىىور م مىىىىد فمىىىن و ىىىىو :  ول ىىىىا:   رىىى  كى
   واملعىى :   رى  كىا وا  دا 305  0412العدد  و ا  را:   ر  كا وا يخافو     يتخط    النا   الرارل  

ار ىوا مىىن بلىىده  اىىافوا    يىىتخط    العىىر   أل رىى  كىا وا يخىىافو  مىىن مشىىركي العىىر  ل ىىر ر  مىىنر  
 وودة عداولر  ل  .

ىىا  ىىاءت لىىدعوة النىىا   لىى  العبىىادة واألاىىالق فىىي ال ىىو   ومىىن ت بىىع    األد يىىا  السىىماوية  ميعب
يىدعو ر ىه    يمبنىه  قص  األ لياء يجىد    هىدف رسىالالر  العبىادة واألاىالق  فسىيد ا  بىراهي  

ِتاااااا  رَ  ودريتىىىىىىه مىىىىىىن  قامىىىىىىة الصىىىىىىالة في ىىىىىىىول  عىىىىىىال :  ِ إ
رل
ُ
ْْ ذ ِة َوِماااااا

َ
اااااااال ِ اااااا  ُمِقاااااايَم الصإ

ْ
ِ اْجَعل
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َ
ق
َ
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َ
ي َإ

اااِس  ََ اااِرْق ِقاااي  وقىىال  عىىىال  فىىي موضىىىع آاىىىر:  [.41 بىىىراهي : ﴾]ُه
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َ
ي  . فىىال   فىىر، مىىن رمىىن  بىىراه[51ال ىى : ﴾] 
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ىىىىىاة وكقىىىىىىاه الصىىىىىىالة هىىىىىىو وابنىىىىىىه  سىىىىىىحاق عل رمىىىىىىا السىىىىىىاله  قىىىىىىال  عىىىىىىال : [54ال ىىىىىى : ] ىىىىىا  يىىىىىىأمر بال كى . كمىىىىىىا كى
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الب ىىرة: ﴾]الصل

023]. 

ىىىىا  هىىىىىدف الرسىىىىىالة الىىىىىدعوة  لىىىىى  األاىىىىىالق  فىىىىىاملالح  يجىىىىىد    الرسىىىىى    -علىىىىى ر  السىىىىىاله-كمىىىىىا كى
  اهتمىىوا بىىاألاالق ودعىىوا  ل رىىا ف ىىال  عىىال  فىىي حىى  سىىيد ا  ىىوب: 
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  عىىىال : وفىىىي حىىى  سىىىيد ا  بىىىراهي  قىىىال   .[4 -5 ىىىوب: ﴾]َجااااَس ال
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[  عبىىد 44األعىىراف: ﴾]ِ  ُمف

   5105  12  . 

مىىىىىىن  رسىىىىىىىاله للمرسىىىىىىلي  صىىىىىىىيا ة ال ليىىىىىىىات  -سىىىىىىب ا ه و عىىىىىىىال -تبىىىىىىي  ممىىىىىىىا سىىىىىىب     هىىىىىىىدف   
الخمىىى   والح ىىىا  عل رىىىا مىىىن  ل  اىىىالل  رىىىا  والىىىدعوة  لىىى  م ىىىاره األاىىىالق  وت ريىىىر النىىىا  مىىىن  لمىىىة 

يىى  السىاله والرفاهيىة للجىق  اللشىرل  ووضىع الطىىرق الج ى  وهىدايالر   لى   ىور العلى  واملعرفىة  وت  
واألسىىىىىىاليو للوصىىىىىىول  لىىىىىى  دلىىىىىىك  مىىىىىىن   ىىىىىى  ت  يىىىىىى  مسىىىىىىتول عىىىىىىال مىىىىىىن التطىىىىىىور  و ىىىىىىتلك يجىىىىىىو علىىىىىى  
املتسسىىىات التعليميىىىة عنىىىد التخطىىىيط    تضىىىع األهىىىداف ال ىىىي يمبىىىن مىىىن االل ىىىا ت  يىىى  اللايىىىة مىىىن 

 وىةو  الطىال  ل ىا املتسسة  وت ديد ال دف التل يقشىأ مىن   لىه كى  قسى  دااى  امل
ب
تسسىة  فمىاال

 هىداف  ووىةو  الدراسىىات العليىا ل ىىا  هىداف  ووىىةو  البيةىة وادمىىة ا جتمىع ل ىىا  هىداف  وتت امىى  
هىىىىت  األهىىىىداف مىىىىن   ىىىى  ت  يىىىى  غايىىىىة املتسسىىىىة  وكىىىىتلك عنىىىىد التخطىىىىيط للتطىىىىوير البىىىىد مىىىىن وضىىىىع 

مىىن االهتمىىاه بوضىىع اطىىة األهىىداف ال ىىي يمبىىن مىىن االل ىىا ت  يىى  ال ىىدف العىىاه مىىن التطىىوير. والبىىد 
رمنيىىىة مىىىن   ىىى  ت  يىىى  األهىىىداف الخاصىىىة باملتسسىىىة   ل البىىىد    ت ىىىدد فىىىي كىىى  مىىىدة معينىىىة سىىىوف 
ي  ىى  م ىىدار معىىي  مىىن ال ىىدف العىىاه  فمىىن الحبمىىة اإلل يىىة    ت ىىو  الرسىىاالت السىىماوية م ىىدودة 

يناسىو كى  رمىا   ب ما  وم ا  و شر عالرا ت ناسو مع دلك  واإلساله وىر عة ااتمىة احتىوت على  مىا
 وم ا   و تلك يقبتي عل  املتسسات التعليمية ت ديد املدة ال منية الالرمة للخطة. 

ا ال     الحىىىىدي  عىىىىن املسىىىىت ب  وتوقىىىىع تو  اتىىىىه ورسىىىى  املسىىىىارات ال ىىىىي يت ىىىىرب ف رىىىىا  صىىىىب   ىىىى ءب
 طىىىىىالق يتجىىىىى   مىىىىىن   افىىىىىة األمىىىىى  ال اعلىىىىىة فىىىىىي الواقىىىىىع املعاصىىىىىر و    بىىىىىترة الر يىىىىىة املسىىىىىت بلية و  طىىىىىة اال 

األسا  في النرىو، وكبصىار املسىت ب  مىن اىالل م دماتىه     الىتمبن مىن  شىبي  املسىت ب  واملداالىة 
فىىىىي بنائىىىىه   مىىىىا تت  ىىىى  مىىىىن اىىىىالل اعتمىىىىاد املىىىىنْ  السىىىىنىي  وم اولىىىىة البشىىىىف عنىىىىه ومالحظىىىىة اقىىىىراد  فىىىىي 

ل ىىىا و    سىىىىه  الحيىىىاة ومىىىن  ىىىى  تىىىأ ي مرحلىىىىة ال  ىىىخير وال ىىىىدرة علىىى  املداالىىىىة فىىىي امل ىىىىدمات مىىىن اىىىىالل ا
  .  05  0451حسنة   

يمكااااْ أن  التخهااايط االساااتراتيج ( ماااْ ميظاااور اساااالميوقعاااد أن َااار  الَاحاااث ملعياااار )
 َ ى املستوى القومي ووجهة اليظر اإلسالمية ييما ي  : ه ا املعيار يوضَ مدى التهاب  ب ن 

 ر ال وميىة  وك     التخطيط االستراتيجي  صي  في التربيىة اإلسىالمية مىن قبى  :شىأة املعىايي
كىىا  لىى  يىىرد بىىن   الل ىى   ف ىىد  كىىدت التربيىىة اإلسىىالمية علىى  ضىىرورة تىىوافر رسىىالة ور يىىة 

كمىا لى  يخىى   ل تخطىيط فىىي اإلسىاله مىن   ىىراء ت ليى  بي ىىي  وهىدف مىن   ىى   عىداد اطىىة.
مالمىىىىىا تتكىىىىىد املعىىىىىايير ال وميىىىىىة علىىىىى  دلىىىىىك  ف ىىىىىد اهىىىىىت  ال بىىىىىر اإلسىىىىىالمي بت ليىىىىى   وا ىىىىىو 

بمشىىاركة الجميىىع فىىي الت ليىى   والتعىىرف علىى   وا ىىو ال ىىوة والضىىعف  الخطىىة  وقىىد اهىىت 
وال ىىىىىىرل والالرديىىىىىىدات  ومىىىىىىىن  ىىىىىى  عىىىىىىر، ومناقشىىىىىىىة  تىىىىىىائا الت ليىىىىىى  البي ىىىىىىىي مىىىىىىع األقىىىىىىىراف 

 ا ختل ة. 
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  ل  ترد  ل ا  ما  ر ية وغاية  رائية و هداف  ستراتيجية في املعايير مىن املنظىور اإلسىالمي
يىة  ولبىن املعىا:ي الضىمنية للتخطىيط االسىتراتيجي ت  ى  مالما  كىدت عل رىا املعىايير ال وم

ىا ولبىىن بشى   ضىىمىي  ف ىد  ىىاء مضىمو  هىىت    رىا و  ىىة النظىر اإلسىىالمية تتكىد عل رىىا  يضب
األل ىىىىا   ولىىىى  يىىىىأ ي الل ىىىى    سىىىىه  ولىىىىتا ال يشىىىىتر  فىىىىي ال بىىىىر اإلسىىىىالمي عنىىىىد وضىىىىع اطىىىىة 

يرىىا الدقىىة والتنظىىي . كمىىا  كىىد اسىىتراتيجية    تىىرد هىىت  األل ىىا    ال  دا كىىا  العائىىد مىىن ورا
اإلسىىىىاله علىىىى  ضىىىىرورة التخطىىىىيط لت  يىىىى  التنميىىىىة فىىىىي  ميىىىىع منىىىىايي الحيىىىىاة  لىىىىي  ف ىىىىط 

 للجا و التعليمي ب  في الجوا و العسبرية والبي ية والتنموية والسياسية. 

   تتكىىىد املعىىىايير ال وميىىىة لضىىىما   ىىىودة التعلىىىي  علىىى  ضىىىرورة وضىىىع اطىىىة تن يتيىىىة لتطبيىىى
ومىىىا اهىىىت  بىىىه اإلسىىىاله  مىىىن   ىىى  تن يىىىت الخطىىىة بشىىى   دقيىىى  وفىىىي موعىىىدها  االسىىىتراتيجية 

ا الخطىىىة ال منيىىىة للتن يىىىت فىىىي قصىىىة  ا حىىىدد  ف ىىىد  ىىىاء النمىىىود  الىىىتل تىىى  عرضىىىه موضىىىحب
وتىىىى  وضىىىىع ا علىىىى   ىىىىالث مراحىىىى   املرحلىىىىة األولىىىى  وكا ىىىىت سىىىىبع سىىىىني    سىىىىيد ا يوسىىىىف 

ا  واملرحلة الاالاة ع  اه واحد. واملرحلة الاا ية سبع سني   يضب

  كىىىىد اإلسىىىىاله علىىىى  ضىىىىرورة  حىىىىداث ت امىىىى  بىىىىي   ميىىىىع  وا ىىىىو الحيىىىىاة ا ختل ىىىىة سياسىىىىية 
واقتصىىىادية وا تماعيىىىة وعسىىىبرية  فىىىال يمبىىىن فصىىى   ىىى ء عىىىن آاىىىر مىىىن هىىىت  الجوا ىىىو  
ولىىىتلك فعنىىىد وضىىىع اطىىىة اسىىىتراتيجية البىىىد مىىىن مراعىىىاة الجوا ىىىو ا ختل ىىىة  أل ىىىه ال يمبىىىن 

بمعى ل عىن اآلاىىر  لىتلك فعنىىد  عىداد اطىىة  –سىة  ال ليىىة املدر  –عمى   رضىة لجا ىىو        
ملتسسىىىىة  عليميىىىىة البىىىىد مىىىىن مراعىىىىاة ارتبىىىىا  الخطىىىىة االسىىىىتراتيجية باسىىىىتراتيجية املتسسىىىىة 

 و استراتيجيات املتسسىات األاىرل  و ىتلك ت ىو   –الجامعة  الورارة –العليا التابعة ل ا 
 فىىي و  ىىة النظىىر اإلسىىىالمية فبىىرة الت امىى  واالرتبىىا    نىىاء وضىىع الخطىىة  كثىىر دقىىة و 

ب
ت ىىامال

 عن املعايير ال ومية للتعلي . 

  تتكىىىىد املعىىىىايير ال وميىىىىة لضىىىىما   ىىىىودة التعلىىىىي  واالعتمىىىىاد علىىىى  ضىىىىرورة وضىىىىع السياسىىىىات
ا حىىىددة الواضىىىحة التخىىىاد ال ىىىرارات ووضىىىع اآلليىىىات الالرمىىىة لضىىىما  تطبيىىى  السياسىىىات  

  و  ىىىة النظىىىر اإلسىىىالمية تتكىىىد وت ىىىوه املتسسىىىة بمرا عىىىة سياسىىىالرا بصىىى ة ضىىىرورية  فىىىق
علىىىى  دلىىىىك  ف ىىىىي تتكىىىىد علىىىى   هميىىىىة الوضىىىىوب فىىىىي وضىىىىع السياسىىىىات  وضىىىىرورة تىىىىوفير آليىىىىات 
ىىىىىىىا باملرا عىىىىىىىة  العمىىىىىىى  املناسىىىىىىىبة  وال يو ىىىىىىىد  سىىىىىىىلو   كثىىىىىىىر مىىىىىىىن النمىىىىىىىود  اإلسىىىىىىىالمي اهتمامب

 واملراقبة  وه  هناب  ظاه  كثر قدرة عل  مراقبة التات  و ظاه الحسبة.

ا: اإلطار 
ً
 وأهم حتا جْ امليداني للدراسةثالْ

 الهدف مْ أهاة الدراسة: -1

اسىىىىالردفت االسىىىى با ة بصىىىىورة رئيسىىىىة التعىىىىرف علىىىى  واقىىىىع التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي للجامعىىىىات 
 املتطلبىىاتبعىى   املصىىرية فىىي ضىىوء معىىايير الجىىودة وتأصىىيله مىىن املنظىىور اإلسىىالمي  مىىن   ىى  ت ىىدي 

جامعىات املصىرية فىي ضىوء معىايير الجىودة  وفىي ضىوء لل االسىتراتيجي التخطىيط تطىوير فىي  سى   ال ىي
 اإلسالمي.  التأصي 

 تصميم أهاة الدراسة: -2

قىىىىالل الباحىىىى  علىىىى  األد  التربىىىىول املىىىىرتبط بواقىىىىع التعلىىىىي  الجىىىىاممي  مىىىىن اىىىىالل ا مىىىىن اىىىىالل
 البتو العر يىة واأل نليىة  واملىتتمرات ا حليىة  واإلقليميىة  والدوليىة  ال ىي تىرتبط بمجىال التخطىيط
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تىى   عىىداد االسىى با ة كىىأداة رئيسىىة لجمىىع  - االسىتراتيجي  باإلضىىافة  لىى  اإلقىىار النظىىرل للدراسىىة الحاليىة
ىىا لطري ىىة  ليبىىرت:     وم يىىا   ليبىىرت  متعىىدد Likert Methodالبيا ىىات فىىي الدراسىىة امليدا يىىة وف ب

ااتىىار الاال،ىىي منىىه  الاال،ىىي  الخما ىىاي  السدا ىىاي  السىىباني   واألوىى ر   ىىه اما ىىاي  ولبىىن الباحىى  
ملناسلته ل ت  الدراسىة مىن حيى  قياسىه در ىة املواف ىة  الببيىرة  املتوسىطة  واالعتىرا،  وقىد رونىي 

 عند تصميم ا ت  ي  ال دف من الدراسة  وس ولة العبارات واألل ا  ودقالرا ووضوح ا.

ُخاا: -3
َ
ي ِ
يل ََ  مجتمَ الدراسة و

 العينىىىىة مىىىن  عضىىىىاء هيةىىىىة التىىىدر   فىىىىي
 
كلي ىىىىي التربيىىىة والعلىىىىوه فىىىىي  امعىىىىات  حىىىددت الدراسىىىىة

 ىىول ال ليىىة   سىىيو   واملنصىىورة  وعىىي  وىىم   وقنىىاة السىىو    واألرهىىر  وتىى  ااتيىىاره  علىى   سىىا 
 -  سىتاد مسىاعد -   وعلى   سىا  الىدر ات العلميىة   سىتادملعرفىة   ىر التنىول املعرفىي  عمليىة و ظريىة 

 01 كثىر مىن  - سىنوات 01ت الخبىرة   قى  مىن   وعلى   سىا  سىنواملعرفةأ   ىر التنىول الىو ي ي مدر  
غيىىىىىىر  -   وعلىىىىىى   سىىىىىىا  حالىىىىىىة ال ليىىىىىىة مىىىىىىن االعتمىىىىىىاد  معتمىىىىىىدةملعرفىىىىىىة   ىىىىىىر الخبىىىىىىرة املب سىىىىىىبة سىىىىىىنوات 
   ثىىىى   -  وعلىىىى   سىىىىا   ىىىىول عضىىىىو هيةىىىىة التىىىىدر    دكىىىىرملعرفىىىىة   ىىىىر  ىىىىودة التعلىىىىي  بال ليىىىىة معتمىىىىدة 

  .5252   في هت  ال ليات  ملعرفةأ   ر النول  وقد بل    مالي  عضاء هيةة التدر 

ىىىىىا لعىىىىىددم مىىىىىن 
ا لببىىىىىر حجىىىىى  مجتمىىىىىع الدراسىىىىىة ف ىىىىىد ااتىىىىىار الباحىىىىى  عينىىىىىة الدراسىىىىىة وف ب و ظىىىىىرب

 . 030  5104العدل   املعادالت  ما  معادلة  س ي ن  املسو  
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 (1جدور )
 نسَة العيية مْ امل تمَ األص  

 العيية امل تمَ األص   الكلية ان امعة

 04 24 تر ية قياة السول 

 25 520 علوه

 30 043 تر ية ألزهرا

 45 511 علوه

 40 012 تر ية امليصورة

 54 024 علوه

 22 252 تر ية َ ن  م 

 42 431 علوه

 54 40 تر ية أسيوط

 41 411 علوه

 344 5252 اإلجما  

 %04.10 نسَة العيية مْ امل تمَ

و الخبىىىىىىرة   والجىىىىىداول اآلتيىىىىىة توضىىىىىر تور ىىىىىع العينىىىىىة  حسىىىىىو متليىىىىىرات:  الدر ىىىىىة العلميىىىىىة   
 و حالة ال لية من االعتماد   و  ول ال لية   و  ول عضو هيةة التدر   :

 (2جدور )
 توزلَ أيراه العيية حس  متغ ر الدرجة العلمية

 الاسَة املئو ة العيية الدرجة العلمية

 43.8 165 أستاذ

 24.9 94 أستاذ مساَد

 31.3 118 مدر 

 100 377 اإلجما  

   سىىتاد   ىى  :سىىبة  مىىدر   5  وي بىىي  مىىن الجىىدول 
 
      علىى  :سىىبةم مىىن   مىىالي العينىىة :سىىبة

  .24.9    31.3    43.8   :سبة   ستاد مساعد   حي  بللت القسو عل  الترتيو  

 (3جدور )
 توزلَ أيراه العيية حس  سيوات انخبرة

 الاسَة املئو ة العيية سيوات انخبرة

 42.18 159 سيوات 12أق  مْ 

 57.82 218 سيوات 12ْ أكثر م

 100 377 اإلجما  
 

سىنوات   01سىنوات   على  مىن :سىبة   قى  مىن  01     :سىبة   كثىر مىن 3ي بي  من الجدول  
  .42.2    57.8من   مالي العينة  حي  بللت القسو عل  الترتيو  
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 (4جدور )

 توزلَ أيراه العيية حس  حالة الكلية مْ َده سيوات االَتماه

تماهحالة الكلي  الاسَة املئو ة العيية ة مْ ااَل

 87.3 329 معتمدة

 12.7 48 ِ ر معتمدة

 100 377 اإلجما  

     :سىىبة  ال ليىىات املعتمىىدة   علىى  مىىن :سىىبة  ال ليىىات غيىىر املعتمىىدة  4ي بىىي  مىىن الجىىدول  
  .12.7    87.3من   مالي العينة  حي  بللت القسو عل  الترتيو  

 (5جدور )

 العيية حس  الكلية توزلَ أيراه
 

 الاسَة املئو ة العيية الكلية

 54.6 206 َملية

 45.4 171 حظر ة

 100 377 اإلجما  
 

     :سىىىبة  ال ليىىىات العمليىىىة   علىىى  مىىىن :سىىىبة  ال ليىىىات النظريىىىة  مىىىن 2ي بىىىي  مىىىن الجىىىدول  
 .45.4)    54.6  مالي العينة  حي  بللت القسو عل  الترتيو  

 (6جدور )

 َ أيراه العيية حس  حوع هيئة التدرل توزل

 الاسَة املئو ة العيية اليوع

 58.4 220 ذكر

 41.6 157 أحث 

 100 377 اإلجما  

     :سىبة  الىتكور   على  مىن :سىبة  اإل ىاث  مىن   مىالي العينىة  حيىى  1ي بىي  مىن الجىدول  
  .41.6    58.4بللت القسو عل  الترتيو  
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 (2جدور )

 يية حس  متغ ر ان امعةتوزلَ أيراه الع

 الاسَة املئو ة العيية ان امعة

 26.5 100 َ ن  م 

 18.3 69 قياة السول 

 19.4 73 األزهر

 18.0 68 امليصورة

 17.8 67 أسيوط

 100 377 اإلجما  

      علىىى  :سىىىبة مىىىن   مىىىالي العينىىىة :سىىىبة   امعىىىة عىىىي  وىىىم     ىىى  4ي بىىىي  مىىىن الجىىىدول  
  :سىىبة   امعىىة قنىىاة السىىو      ىى  :سىىبة   امعىىة املنصىىورة   وفىىي املرتبىىة :سىىبة   امعىىة األرهىىر    ىى

   18.0    18.3    19.4    26.5األايىىىىىىىرة   امعىىىىىىىة  سىىىىىىىيو    حيىىىىىىى  بللىىىىىىىت القسىىىىىىىو علىىىىىىى  الترتيىىىىىىىو  
 17.8.  

 :انخصا ص اإلحصا ية لالستَاحة -4

 (:Validityالصدق ) -0-4

  مىىن Face Validity  دق الظىىاهرل الصىىتىى  حسىىا  صىىدق االسىى با ة فىىي البدايىىة باسىىتخداه 
خبىة مىىن السىىادة ا حبمىىي 

 
دول االاتصىال والخبىىرة لل يىىاه بت بيم ىىا   اىالل عىىر، االسىى با ة علىى   

ودلىىىىك بعىىىىد    اقلىىىىع هىىىىتالء ا حبمىىىىو  علىىىى  عنىىىىوا  الدراسىىىىة  و سىىىىا اللرا  و هىىىىداف ا  إلبىىىىداء آرايرىىىى  
ل  ىرات ملوضىول الدراسىة  وصىدق ا فىي ومالحظالر  حول االس با ة وف رالرىا مىن حيى  مىدل مالئمىة ا

البشىىف عىىن املعلومىىات املسىىالردفة للدراسىىة  ومىىدل وضىىوب ال  ىىرة وسىىالمة صىىياغالرا  ودلىىك بتعىىدي  
ا من ف رات  باإلضافة  لى  النظىر فىي تىدر   ال  رات وحتف غير املناسو منرا وكضافة ما يرو ه مناسبب

ا.  االس با ة  وغير دلك مما يرا  الخبراء مناسبب

 (:Reliabiliyالَْات ) -2-4

مىىىن   Cronbch's alph  بطري ىىىة  ل ىىىا كرو بىىىا   Reliabilityحسىىىا   بىىىات االسىىى با ة   تىىى 
  :035  5104العدل  االل املعادلة اآلتية  

 
 

 
 

 

   لىىىىى  عىىىىىدد م ىىىىىردات N   لىىىىى  معامىىىىى  الابىىىىىات بطري ىىىىىة  ل ىىىىىا كرو بىىىىىا   و شىىىىىير αحيىىىىى   شىىىىىير  
-verge Interمعىىىىامالت االرتبىىىىا  بىىىىي  م ىىىىردات االسىىىى با ة   متوسىىىىط قىىىىي   لىىىى   `rو شىىىىير االسىىىى با ة  

Item Correlation وي سىىو مىىن اىىار  قسىىمة  مجمىىول معىىامالت االرتبىىا  بىىي  م ىىردات االسىى با ة  
 . 524  5102 و ا حور/ عدد م ردات االس با ة  و ا حور    بو ببر  
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 أسالي  املعان ة اإلحصا ية: -5

ا  تى  ت ر ل ىا فىي  ىداول لحصىر التبىرارات  وملعالجىة بيا الرىىا بعىد تطبيى  االسى با ة وتجميع ى
ا مىىىىن اىىىىالل بر ىىىىاما الحىىىى ه اإلحصىىىىائية    SPSS  Statistical Package for Social حصىىىىائيب

Sciences   مىىىىىن األسىىىىاليو اإلحصىىىىىائية ال ىىىىىي 11  5101 بشىىىىرل 
ب
   وقىىىىىد اسىىىىىتخده الباحىىىى  مجموعىىىىىة

 تداللي لعبارات االس با ة  وهي: سالردف ال ياه بعملية الت لي  الوص ي واالس

 لحسا   بات م اور االس با ة ومجموع ا. معام  ألفا كروحَاخ: -1-5

ا عن األرقاه الخاه.الاس  املئو ة    حسا  التكرارات -2-5 عتبر  القسبة املةوية  كثر   عبيرب
 
 : حي   

 .(t – testاختَار التاس ِ ر املعتمد ): الوزن الاسَّ  -3-5

حاااه  االتجااف )اختَاار ت ل -4-2
ُ
وهىىو مىن األسىىاليو املناسىىبة : (One Way ANOVAياا  التَاايْ أ

ملعرفىىىة ال ىىىروق بىىىي  اسىىىتجابات فةىىىات العينىىىة بالقسىىىبة  ل ىىىت  الدراسىىىة  فىىىيمبن اسىىىتخدامه
ا.مدر   -  ستاد مساعد - الدر ة العلمية   ستادملتلير  ا  ال يب    ودلك ل و ه متليرب

 تفس رها:ت لي  حتا ج الدراسة و  -6

 ي وه الباح  في هتا ا حور بمعالجة االس با ة بطري ة ت صيلية عل  الن و اآل ي:

اااا ألوزا ااااا  -1-6
ً
اليتاااا ج انخاصاااة بترتيااا  العَاااارات املرتَهاااة بمعياااار )التخهااايط االساااتراتيج ( ويق

اير:  الاسبية ونسَة التو

ا للنتائا الواردة في ا
 لجدول اآل ي: اءت استجابات  فراد عينة الدراسة وف ب

 (2جدور )

ا ألوزا اا الاسبية
ً
 ترتي  العَارات املرتَهة بمعيار )التخهيط االستراتيج ( ويق

ترتي  
العَارات 

حس  الوزن 
 الاسَّ 

 الوزن الاسَّ  االح راف املعيار  
اير  هرجة التو

 م العَارة

اير اي  متوسهة ال تتو  مو

1 
.67873 

 

2.3634 

 

اير    ا ب 180 154 43 ن امعة رسالة تتو
ران  ِ

عبل
ُ
ورؤ ة واضحتان ت
 َْ يلسفخاا.

1 
11.4 40.8 47.7 % 

6 
.74443 

 

2.1830 

 

 شارق أَضاس هيئة  ب 145 156 76
التدرل     صياِة رسالة 

 ان امعة ورؤ خاا.
2 

20.2 41.4 38.5 % 

2 .71414 2.2785 

تعك  رسالة ان امعة  ب 163 156 58
أهوارها بما يتف  

لتوقعات امل تمعية وا
 والقومية.

3 
15.4 41.4 43.2 % 

تتسم أهداف ان امعة  ب 153 163 61 2.2440 71375. 4 4 



واقع التخطيط االستراتيجي للجامعات المصرية في ضوءمعايير 
 سالميالجودة وتأصيله من المنظور اإل

 يد/ كمال عجمي حامد عبد النب

 

 

352 

  
16.2 43.2 40.6 % 

بالوضوح والقابلية 
 للتهَي .

5 
.75440 

 

2.2361 

 

شت  أهداف ان امعة مْ  ب 162 142 73
ُ
ت

 يلسفة امل تمَ.
5 

19.4 37.7 43.0 % 

9 
.76437 

 

2.1485 

 

 ان امعة  ب 142 149 86
ُ
راع  أهداف

ُ
ت

متهلَات سوق العم  
 ومتغ رات العصر.

6 
22.8 39.5 37.7 % 

7 
.71420 

 

2.1724 

 

توضَ تقار ر هور ة ملتاَعة  ب 134 174 69
تقدم انخهط التيفي ية 
بما ي ق  األهداف 

 املحدهة.

7 
18.3 46.2 35.5 % 

3 
.70612 

 

2.2653 

 

اي  انخهة  ب 157 163 57 تتو
االستراتيجية لل امعة 
وأهداف التيمية 
 املستدامة.

8 
15.1 43.2 41.6 % 

8 .71659 2.1538 
اير تقييم موضوع   ب 130 175 72 يتو

للوضَ التياي    لل امعة 
 وسياسة أو  ليات ت سييْ.

9 
19.1 46.4 34.5 % 

 رات املحور األور متوسط األوزان الاسبية لعَا 2.228  
 

  وقعىىىىت فىىىىىي  طىىىىاق التىىىىىوافر 1-0   وضىىىىحت  تىىىىىائا الدراسىىىىة فىىىىىي هىىىىتا اإلقىىىىىار    العبىىىىارات مىىىىىن
   ف ىىد وقعىىت فىىي  طىىاق التىىوافر بدر ىىة  كبيىىرة   حيىى  تتىىراوب 0بدر ىىة  متوسىىطة  مىىا عىىدا العبىىارة  

ا حىىىور ك ىىى      و لىىى  متوسىىىط اسىىتجابة  فىىىراد العينىىىة علىى 2.3634  و 2.1485 ورا رىىا القسىىىلية بىىي   
 2.228.  

ا فىي ر ل  فىراد عينىة الدراسىة2وي بي  من الجىدول   حسىو ترتيىو  -       كثىر العبىارات تىوافرب
   حيىىىى  وقعىىىىت 3    1العبارتىىىىا    -الىىىىور  القسىىىىبي والواقعىىىىة فىىىىي اإلر ىىىىاني األعلىىىى  مىىىىن عبىىىىارات ا حىىىىور 

علىىىىىى   - اتىىىىىىا  العبارتىىىىىا هاتىىىىىا  العبارتىىىىىىا  فىىىىىي  طىىىىىىاق التىىىىىوافر بدر ىىىىىىة  كبيىىىىىرة  و متوسىىىىىىطة   وتىىىىىن  ه
عبىرا  عىن فلسى الرا  بت ىدير رقمىي  -الترتيو

 
  2.3634:  تتوافر في الجامعىة رسىالة ور يىة واضىحتا   

بدر ىىة تىىوافر  كبيىىرة     عبىى  رسىىالة الجامعىىة  دوارهىىا بمىىا يت ىى  والتوقعىىات ا جتمعيىىة وال وميىىة  
    متوسطة .   بدر ة توافر2.2785بت دير رقمي  

ى  ل هىت   ع 
 
الن يجىة  لى  و ىود ونىي كبيىىر لىدل  فىراد العينىة بم  ىوه التخطىيط االسىىتراتيجي  و 

ىىىرا  عىىىن  أ
ب  ع 
 
 لىىىدل كايىىىر مىىىن ال يىىىادات الجامعيىىىة  والىىىتل يتولىىىد عنىىىه ر يىىىة ورسىىىالة واضىىىحتا   

ب
ااصىىىة

ل  لىىى  درايىىىة كايىىىر مىىىن  عضىىىاء هيةىىىةأ التىىىدر   بم و ىىىات البيةىىىة 
ىىى   ع 
 
قىىىدرات وكم ا ىىىات الجامعىىىة  كمىىىا  

الداالية  وكي يىة ر ط ىا بالبيةىة الخار يىة  ممىا يترتىو عليىه وضىوب املسىارات والتو  ىات الجامعية 
فأ   ىىىىىا  ال ىىىىىوة ف رىىىىىا  وال ىىىىىرل  املسىىىىت بلية ال ىىىىىي تمبىىىىىن كايىىىىىرا مىىىىىن  عضىىىىىاء هيةىىىىىة التىىىىدر   مىىىىىن  عىىىىىرا
املتاحة وكي ية اس امارها واالست ادة منرا  هتا من  ا و  ومن  ا ىو آاىر ت ديىد  و ىه الضىعف 

دات ال ائمة وا حتملة وكي ية التعام  مع ا والحىد مىن تأ يرالرىا السىلبية  وال ىي تىت ر على  مىا والالردي
  في ضويرا رسالة الجامعة. 

ى  ب 
 
 يت   والتوقعات ا جتمعية وال ومية ال ي ت
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وفىىي ضىىوء هىىتا يمبىىن االهتمىىاه بىىالتخطيط االسىىتراتيجي لت  يىى  رسىىالة الجامعىىة و هىىداف ا  
 نيىىىىىىىىىة ال اعلىىىىىىىىىة لب ىىىىىىىىىاء الجامعىىىىىىىىىة واسىىىىىىىىىت رارها و موهىىىىىىىىىا وتطورهىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىيرلرا ف ىىىىىىىىىو يماىىىىىىىىى  األداة امل

املسىت بلية  واالسىىت ادة مىن الر يىىة اإلسىالمية ل ىىتا التخطىىيط عبىر التىىاريخ اإلسىالمي لت  يىى  رسىىالة 
 . وتختلىىىىف مىىىىع   يجىىىىة 5102الجامعىىىىة و هىىىىداف ا. وتت ىىىى  هىىىىت  الن يجىىىىة مىىىىع   يجىىىىة دراسىىىىة  مىىىىرروق  

  .5101دراسة  عطية  

ا مىىن و  ىىة  ظىىر عينىىة الدراسىىة2  كمىىا ي بىىي  مىىن الجىىدول  حسىىو  -       قىى  العبىىارات تىىوافرب
   حيىىىى  1    1ترتيىىىىو الىىىىور  القسىىىىبي  والواقعىىىىة فىىىىي اإلر ىىىىاني األد:ىىىى  مىىىىن عبىىىىارات ا حىىىىور العبارتىىىىا   
 -وعلى  الترتيىى - وقعىت هاتىا  العبارتىىا  فىي  طىاق التىىوافر بدر ىة  متوسىىطة   و شىير هاتىا  العبارتىىا 

 الجامعىىىىىة متطلبىىىىات سىىىىوق العمىىىى  ومتليىىىىىرات العصىىىىر  بت ىىىىدير رقمىىىىىي
 
رانىىىىي  هىىىىداف

 
  5.0422   لىىىى :  ت

بدر ىىىة تىىىوافر  متوسىىىطة    يتىىىوافر ت يىىىي  موضىىىوني للوضىىىع التناف ىىىاي للجامعىىىة وسياسىىىة  و آليىىىات 
  متوسطة .   بدر ة توافر5.0232ت سينه  بت دير رقمي  

ىىىىى  ل هىىىىىت  الن يجىىىىىة  لىىىىى  عىىىىىدة  سىىىىىبا   و  ع 
 
ل ىىىىىا: البىىىىى  ال ائىىىىى  مىىىىىن الطىىىىىال  الىىىىىتين يلت  ىىىىىو  و 

ا  والىىىىتين يجىىىىو    ي ىىىىو  ل ىىىى  م ىىىىا  فىىىىي الجامعىىىىة  دو  النظىىىىر  لىىىى  متطلبىىىىات سىىىىوق  بىىىىالتعلي  سىىىىنويب
ىىىىا:   افىىىىة الشىىىى ادات ال ىىىىي تجعىىىى  كايىىىىر  مىىىىن امللت  ىىىىي  بالجامعىىىىات يسىىىىعو   لىىىى   وعيىىىىاتم  االعمىىىى    ا يب
ىىىىىىىا:
ب
ىىىىىىى  عل رىىىىىىىا الىىىىىىى من   الا تبىىىىىىىرار التخصصىىىىىىىات وتىىىىىىىداال ا فىىىىىىىي الجامعىىىىىىىات   معينىىىىىىىةم مىىىىىىىن الشىىىىىىى ادات ع   

ىىىا:  ىىىدرة التو ىىىه االسىىىتراتيجي علىىى  املسىىىتول الىىىوقىي  فيمىىىا  بمسىىىميات مختل ىىىة ومضىىىمو  واحىىىد  رابعب
يتعلىىىى  بالتخصصىىىىات ا ختل ىىىىة  ومرو ىىىىة املواءمىىىىة بىىىىي  مخر ىىىىات التعلىىىىي  العىىىىالي واحتيا ىىىىات سىىىىوق 

دو   اىىىىت األبعىىىىاد املسىىىىت بلية ا حتملىىىىة  العمىىىى  املتليىىىىرة واال:لىىىىالق علىىىى  احتيا ىىىىات السىىىىوق ا حلىىىىي 
ىا  وداىول  امعىات   نليىة  لى  السىوق العر يىة و  ظمىة  عليميىة غيىر ت ليديىة   ىا ودوليب للسىوق  قليميب
ىى  ل هىىت   ع 

 
ىىة  كمىىا   ىىه صىىو  التعلىىي  األكىىاديمي دو  الت ىىىي  مىىع    حا ىىات سىىوق العمىى  ت ني  والتو  

ا - الن يجة يىة واضىحة لت يىي  الوضىع التناف ىاي للجامعىة  ومىن  ى  ال  ل  قلىة و ىود معىايير علم - يضب
عبىىد  تتىىوافر سياسىىات واضىىحة يبىىى  عل رىىا الت يىىي  الجىىاممي. وتت ىى  هىىت  الن يجىىة مىىع   يجىىة دراسىىة  

  .(Sum, 2013   و  يجة دراسة 5102الع ي   

اااا الساااتجابات أياااراه العيياااة تًَعاااا ملتغ ااار الكلياااة )َم ااا  -2-6
ً
اساااَة حظااار ( بال -اليتاااا ج ويق

 ملعيار )التخهيط االستراتيج :
ىىىىىا ملتليىىىىىر ال ليىىىىىة  عملىىىىىي ىىىىىا للنتىىىىىائا  - ىىىىىاءت اسىىىىىتجابات  فىىىىىراد عينىىىىىة الدراسىىىىىة وف ب  ظىىىىىرل  وف ب

 الواردة في الجدول اآل ي:
 (9جدور )

 الفروق ب ن أيراه العيية ب س  متغ ر الكلية باستخدام اختَار التاس ِ ر املعتمد  
           t – test =(322)ن 

 املتوسط ن الكلية عيارامل
االح راف 
 املعيار  

قيمة 
 التاس

مستوى 
 الداللة

التخهيط 
 االستراتيج 

- 3.92013 19.7330 206 َم  
1.576 

.116 

 4.55534 20.4211 171 حظر   ِ ر هالة
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ىد  فىروق دات داللىة  حصىائية بىي  اسىىتجابات  ص  ر 
 
 وضىحت  تىائا الدراسىة امليدا يىة   ىه لى  ت

ىىىىىا ملتليىىىىىر ال ليىىىىىة  عملىىىىىي فىىىىىراد العينىىىىى  ظىىىىىرل  بالقسىىىىىبة ملعيىىىىىار  التخطىىىىىيط االسىىىىىتراتيجي   حيىىىىى   -ة تبعب
ا عنىىىىىد مسىىىىىتول داللىىىىىة  )–0 ح241 ىىىىىاءت قيمىىىىىة  ت    . ويمبىىىىىن 1.12  وهىىىىىي قيمىىىىىة غيىىىىىر دالىىىىىة  حصىىىىىائيب

ت سىىير هىىت  الن يجىىة بىىأ  الخطىىة االسىىتراتيجية تطبىى  علىى   صىىحا  التخصصىىات العلميىىة والنظريىىة 
 و عمىى   ميىىع  التخصصىىات  مىىن دو  النظىىر  لىى 

ٌ
تخصصىى    فالخطىىة االسىىتراتيجية للجامعىىة واحىىدة

  .5102في ضويرا. وتت   هت  الن يجة مع   يجة دراسة  مرروق  

ااا السااتجابات أيااراه العييااة تًَعااا ملتغ اار االَتماااه )معتماادة  -3-6
ً
ِ اار معتماادة(  -اليتااا ج ويق

 بالاسَة ملعيار )التخهيط االستراتيج :

ىىا ملتليىىر االعتمىىاد  معتمىىدة ىىاءت اسىىتجا ىىا  - بات  فىىراد عينىىة الدراسىىة وف ب غيىىر معتمىىدة  وف ب
 للنتائا الواردة في الجدول اآل ي:

 (12جدور )

 الفروق ب ن أيراه العيية ب س  متغ ر االَتماه باستخدام اختَار التاس ِ ر املعتمد    

      t – test =(322)ن 

تماه املعيار  املتوسط ن ااَل
 االح راف
 املعيار  

قيمة 
 التاس

مستوى 
 الداللة

التخهيط 
 االستراتيج 

 4.07552 20.2401 329 معتمدة

2.359 
.019 

 هالة
ِ ر 

 معتمدة
48 18.7083 5.00195 

صىىىدت  فىىىروق دات داللىىىة  حصىىىائية بىىىي  اسىىىتجابات   وضىىىحت  تىىىائا الدراسىىىة امليدا يىىىة   ىىىه ر 
ا ملتليىر االعتمىاد  معتمىدة  غيىر معتمىدة  بالقسىبة ملعيىار  التخطىيط االسىتراتيجي    - فراد العينة تبعب

ا عنىىىىىد مسىىىىىتول داللىىىىىة  5.321حيىىىىى   ىىىىىاءت قيمىىىىىة  ت      وكا ىىىىىىت 1.12   وهىىىىىي قيمىىىىىة دالىىىىىة  حصىىىىىائيب
   بينمىىىىىىا بلىىىىىى  51.5410ال ىىىىىىروق لصىىىىىىالر  معتمىىىىىىدة   حيىىىىىىت بلىىىىىى  متوسىىىىىىط اسىىىىىىتجابالر  علىىىىىى  ا حىىىىىىور 

ىى  ل هىى02.4123متوسىىط اسىىتجابات  غيىىر معتمىىدة    ع 
 
ت  الن يجىىة  لىى  ونىىي  فىىراد العينىىة بأهميىىة  . و 

ىىى  ل  ع 
 
ىىىا – و ىىىود اطىىىة اسىىىتراتيجية للجامعىىىة ت  ىىى  رسىىىالالرا و هىىىداف ا  كمىىىا    لىىى  و ىىىود معىىىايير  - يضب

ا مىىىىىىن  عضىىىىىىاء هيةىىىىىىة التىىىىىىدر   علىىىىىى  علىىىىىى  ودرايىىىىىىة بالخطىىىىىىة  ااصىىىىىىة بال ليىىىىىىات املعتمىىىىىىدة تجعىىىىىى  كايىىىىىىرب
  .5102 يجة مع   يجة دراسة  مرروق  االستراتيجية للجامعة للعم  في ضويرا. وتت   هت  الن

ا الستجابات أيراه العيية تًَعا ملتغ ر انخبرة )أق  مْ  -4-6
ً
 12مْ  -سيوات 12اليتا ج ويق

 سيوات يأكثر( بالاسَة ملعيار )التخهيط االستراتيج (: 

ىىىىا ملتليىىىىر الخبىىىىرة   قىىىى  مىىىىن   01مىىىىن  - سىىىىنوات 01 ىىىاءت اسىىىىتجابات  فىىىىراد عينىىىىة الدراسىىىىة وف ب
ا للنتائا الواردة في الجدول اآل ي: سنوات

 فأكثر  وف ب
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 (11جدور )

 الفروق ب ن أيراه العيية ب س  متغ ر انخبرة باستخدام اختَار التاس ِ ر املعتمد     

       t – test =(322)ن 

 املتوسط ن انخبرة املعيار
االح راف 
 املعيار  

 قيمة التاس
مستوى 
 الداللة

التخهيط 
 االستراتيج 

 4.32420 19.7673 159 سيوات 12ْ أق  م
-1.090 

.277 

 4.15518 20.2477 218 سيوات يأكثر 12مْ  ِ ر هالة

ىد  فىروق دات داللىة  حصىائية بىي  اسىىتجابات  ص  ر 
 
 وضىحت  تىائا الدراسىة امليدا يىة   ىه لى  ت

ىىىىىا ملتليىىىىىر الخبىىىىىرة   قىىىىى  مىىىىىن  ملعيىىىىىار سىىىىىنوات فىىىىىأكثر  بالقسىىىىىبة  01مىىىىىن  -سىىىىىنوات  01 فىىىىىراد العينىىىىىة تبعب
ا عنىىىىد )–0 ح111 التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي   حيىىىى   ىىىىاءت قيمىىىىة  ت     وهىىىىي قيمىىىىة غيىىىىر دالىىىىة  حصىىىىائيب

عىىىى ل هىىىىت  الن يجىىىىة  لىىىى     التخطىىىىيط االسىىىىتراتيجي مجىىىىال وىىىىائ  للدراسىىىىة 1.12مسىىىىتول داللىىىىة  
 
 . و 

 يسىىىم   لىىى  التعمىىى  فيىىىه كىىى ا  عضىىىاء هيةىىىة التىىىدر    كمىىىا    مىىىن ي ىىىوه بوضىىىع الخطىىىة االسىىىتراتيجية
ىىىا بعينىىىه  وك مىىىا يضىىىع الخطىىىة فريىىى  عمىىى  م ىىىو  مىىىن مجموعىىىة مىىىن األعضىىىاء  ل ىىى  مىىىنر   لىىىي  شخصب
ا مىن  عضىاء  ع   ل الن يجة دالرا  لى  حدا ىة م  ىوه الجىودة واالعتمىاد  ومىن  ى  فىق  كايىرب

 
م امه  كما  

هيةىىىة التىىىىدر   يسىىىعو   لىىىى  ف مىىىه والعمىىىى  علىىى  تطبي ىىىىه. وتختلىىىف هىىىىت  الن يجىىىة مىىىىع   يجىىىة دراسىىىىة 
  .5103   و  يجة دراسة  رمضا   5104بد النبي   ع

ااااااا السااااااتجابات أيااااااراه العييااااااة تًَعااااااا ملتغ اااااار اليااااااوع )ذكاااااار -5-6
ً
أحثاااااا ( بالاسااااااَة ملعيااااااار  -اليتااااااا ج ويق

 )التخهيط االستراتيج (:

ا ملتلير النىول  دكىر ىا للنتىائا الىواردة فىي  - اءت استجابات  فراد عينة الدراسة وف ب
  ثى   وف ب

 ي:الجدول اآل 

 (12جدور )

 الفروق ب ن أيراه العيية ب س  متغ ر اليوع باستخدام اختَار التاس ِ ر املعتمد     

        t – test =(322)ن 

 املتوسط ن اليوع املعيار
االح راف 
 املعيار  

قيمة 
 التاس

مستوى 
 الداللة

التخهيط 
 االستراتيج 

 4.13988 20.3136 220 ذكر
1.462 

.145 

 4.33440 19.6688 157 أحث  ِ ر هالة

ىد  فىروق دات داللىة  حصىائية بىي  اسىىتجابات  ص  ر 
 
 وضىحت  تىائا الدراسىة امليدا يىة   ىه لى  ت

ىىا ملتليىىر النىىول  دكىىر   ثىى    بالقسىىبة ملعيىىار  التخطىىيط االسىىتراتيجي   حيىى   ىىاءت  - فىىراد العينىىة تبعب
ا عنىد مسىتول داللى0.415قيمة  ت   ى  ل هىت  النتىائا  لى  1.12ة     وهي قيمة غير دالة  حصائيب ع 

 
  و 

طبى   علىى  كى  مىىن الىىتكور واإل ىاث  كمىىا ي بىى  
 
    ميىع هىىت  ا حىاور يىىت  وضىىع ا مىن فريىى  عمىى   وت
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التعامىى  مىىع تلىىك ا حىىاور قىىوا ي  ااصىىة ال ت ىىرق بىىي  النىىوعي  الىىتكر واأل ثىى . وتختلىىف هىىت  الن يجىىة 
  .5103 رمضا      و  يجة دراسة 5104مع   يجة دراسة  عبد النبي  

اااااا الساااااتجابات أياااااراه العيياااااة تًَعاااااا ملتغ ااااار ان امعاااااة )َااااا ن  ااااام  -6-6
ً
قيااااااة  -اليتاااااا ج ويق

أسااااااااااااايوط(، بالاساااااااااااااَة ملعياااااااااااااار )التخهااااااااااااايط  -امليصاااااااااااااورة  -األزهااااااااااااار -الساااااااااااااول  
 االستراتيج (:

ىىا ملتليىىر الجامعىىة  عىىي  وىىم   - قنىىاة السىىو   -  ىىاءت اسىىتجابات  فىىراد عينىىة الدراسىىة وف ب
ا للنتائا الواردة في الجدول اآل ي: - نصورةامل -األرهر

  سيو   وف ب

 (13جدور )

الفروق ب ن متوسهات استجابات أيراه العيية تًَعا ملتغ ر ان امعة باستخدام اختَار      
 (322التَايْ أحاه  االتجاف. )ن=

 املتوسط العده ان امعة املعيار
االح راف 
 املعيار  

هرجة 
 انحر ة

قيمة 
 ف

مستوى 
 لةالدال

التخهيط 
 االستراتيج 

 4.25020 19.5800 100 َ ن  م 

376 6.702 
.000 

 هالة

 3.64424 18.5507 69 قياة السول 

 4.45543 19.6164 73 األزهر

 4.15376 21.0000 68 امليصورة

 3.88010 21.7761 67 أسيوط

ت  فىىىروق دات  ىىىد  صأ داللىىىة  حصىىىائية بىىىي  اسىىىتجابات  وضىىىحت  تىىىائا الدراسىىىة امليدا يىىىة   ىىىه ر 
ىىىىىىا ملتليىىىىىىر    سىىىىىىيو   -املنصىىىىىىورة -األرهىىىىىىر -قنىىىىىىاة السىىىىىىو   -الجامعىىىىىىة  عىىىىىىي  وىىىىىىم   فىىىىىىراد العينىىىىىىة تبعب

ا 1.415بالقسبة ملعيار  التخطيط االستراتيجي   حي   اءت قيمىة  ف      وهىي قيمىة دالىة  حصىائيب
  بلىى  متوسىىط اسىىتجابالرا   وكا ىىت ال ىىروق لصىىالر   امعىىة  سىىيو    حيىى1.12عنىىد مسىىتول داللىىة  

   بينمىىىا بلىىى  متوسىىىط اسىىىتجابات  امعىىىات  املنصىىىورة واألرهىىىر وعىىىي  وىىىم  50.4410علىىى  ا حىىىور  
ىىىىىىى  ل هىىىىىىىىت  02.2214    01.2211    01.1014    50.1111وقنىىىىىىىاة السىىىىىىىو      ع 

 
  علىىىىىىىى  الترتيىىىىىىىو. و 

معظىىى  كليالرىىىا حاصىىى  الن يجىىىة  لىىى    رىىىا  قىىىده الجامعىىىات املصىىىرية السىىىيما فىىىي الو ىىىه ال بلىىىي  كمىىىا    
على  االعتمىاد  كمىا     رىا اطىة  سىتراتجية واضىىحة املعىال  كاملىة البنىود  تبىي  اسىتراتيجيات العمىى  

 لسىىىىىىب  ت عيىىىىىى  اطىىىىىىط الجامعىىىىىىة  
ب
ىىىىىامال  كى

ب
و ي ىىىىىىة االرتبىىىىىىا  بالخطىىىىىىة فىىىىىىي الجامعىىىىىىة  وتتضىىىىىىمن ت لىىىىىىيال
ع   يجىىة دراسىىة  . وتت ىى  هىىت  الن يجىىة مىى0  5101ه  5101-ه5100االسىىتراتيجية لجامعىىة  سىىيو  

  .5104   وتختلف مع   يجة دراسة  عبد النبي  5105  سماعي   

ااااا الساااتجابات أيااااراه العييااااة تًَعاااا ملتغ اااار الدرجاااة العلميااااة )أسااااتاذ -2-6
ً
 -اليتاااا ج ويق

 مدر (، بالاسَة ملعيار )التخهيط االستراتيج (: -أستاذ مساَد

ىا ملتليىر ال  - سىتاد مسىاعد -در ىة العلميىة   سىتاد اءت استجابات  فراد عينة الدراسىة وف ب
ا للنتائا الواردة في الجدول اآل ي:

 مدر   وف ب
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 (14جدور )

اختَار ملتغ ر الدرجة العلمية باستخدام الفروق ب ن متوسهات استجابات أيراه العيية تًَعا 
 (322التَايْ أحاه  االتجاف )ن=

 اجما  

 االستَاحة

ة  امل مَو
 )أ(

ة ) (  امل مَو

 الفرق ب ن
 املتوسهات  

  ( -)أ   

 انخهأ املعيار  
 الداللة

 اإلحصا ية

 َ ن  م 

 186. 6.10430 8.09188 قياة السول 

 838. 6.00453 1.22986 األزهر

 009. 6.13080 -16.06647* امليصورة

 049. 6.15798 -12.15493* أسيوط

قياة 
 السول 

 186. 6.10430 8.09188- َ ن  م 

 295. 6.54901 6.86202- األزهر

 000. 6.66497 -24.15835* امليصورة

 003. 6.68998 -20.24681* أسيوط

 األزهر

 838. 6.00453 1.22986- َ ن  م 

 295. 6.54901 6.86202 قياة السول 

 009. 6.57371 -17.29633* امليصورة

 043. 6.59906 -13.38479* أسيوط

 امليصورة

 009. 6.13080 64716.06* َ ن  م 

 000. 6.66497 24.15835* قياة السول 

 009. 6.57371 17.29633* األزهر

 561. 6.71417 3.91155 أسيوط

 أسيوط

 049. 6.15798 12.15493* َ ن  م 

 003. 6.68998 20.24681* قياة السول 

 043. 6.59906 13.38479* األزهر

 561. 6.71417 3.91155- امليصورة

ت  فىىىروٌق دات  داللىىىة  حصىىىائية بىىىي  اسىىىتجابات  ىىىد  صأ  وضىىىحت  تىىىائا الدراسىىىة امليدا يىىىة   ىىىه ر 
ىىىىىىىا ملتليىىىىىىىر بالقسىىىىىىىبة ملعيىىىىىىىار  مىىىىىىىدر    - سىىىىىىىتاد مسىىىىىىىاعد -الدر ىىىىىىىة العلميىىىىىىىة   سىىىىىىىتاد  فىىىىىىىراد العينىىىىىىىة تبعب

ا عنىىد مسىىتول    4.411 التخطىىيط االسىىتراتيجي   حيىى   ىىاءت قيمىىة  ف   وهىىي قيمىىة دالىىة  حصىىائيب
  وكا ىىىىىىىىت ال ىىىىىىىىروق لصىىىىىىىىالر   سىىىىىىىىتاد   حيىىىىىىىىى  بلىىىىىىىى  متوسىىىىىىىىط اسىىىىىىىىتجابالر  علىىىىىىىى  ا حىىىىىىىىىور 1.12اللىىىىىىىىة  د
   على  02.1143    01.4422   بينما بلى  متوسىط اسىتجابات  مىدر  و سىتاد مسىاعد  51.1110 

 الترتيو.
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ويمبىىن ت سىىير دلىىك بىىأ  قىىول فتىىرة عمىى  األسىىاتتة فىىي مجىىال التخطىىيط االسىىتراتيجي ومجىىال 
ممىىا   والتعامى  بجديىىة مىىع مسىتجدات العصىىر    وقىول فتىىرة  عىىامل   مىع الطىىال التىدر   الجىىاممي

ى   الدرا ىاي الىتل  صأ
ا   و  كسا  قال ر  الدافعية الالرمىة   ىو تخصا ا  يجابيب  وتو  ب

ب
 كسخر  رغبة

كمىىىا  كسىىىخر  ا تمىىىا ه   ل ليىىىالر  و ىىىامعالر  السىىىمي لجعىىى    سىىىيعملو  بىىىه فىىىي املسىىىت ب  بعىىىد تخىىىر   
ىىىىا  ديىىىىدة لتطبيىىىى     ليىىىىة  و ال سىىىى  علىىىى   فضىىىى  حىىىىالالجامعىىىىة  و ال

ب
كمىىىىا    ابىىىىرلر   كسىىىىبالر  قرق

كمىىىا    قىىىول فتىىىرة احت ىىىاك   بطىىىال  الجامعىىىة  واملنىىىا   الدراسىىىية  رادهىىى    املعىىىايير سىىىال ة الىىىتكر
ا   و  كسا  قال ر  م ارات التعل  التا ي  ومشىاركة ال يىادات الجامعيىة فىي متابعىة  ا  يجابيب وعورب

ىىرات سىىوق العمىى   كمىىا يمبىىن تن يىىت امل شىىروعات العلميىىة  وتطىىوير املنىىا   الدراسىىية ح ىى  تالئىى   ليا
ال ىىول بىىأ  قىىول فتىىرة عمىى  فةىىة األسىىاتتة  تىىاب ل ىى  االقىىالل علىى  عديىىد مىىن املصىىادر ال ىىي ت نىىاول هىىت  

مما  عل    كثر  قدرة على  التعامى  مىع معطيىات الب ى    املوضوعات  فت،ودوا منرا  كثر من غيره 
 .(Naser, 2017) وتطبي  منْجيته. وتت   هت  الن يجة مع   يجة دراسة  العلمي

لل امعااات  االسااتراتيج  التخهاايط تهااو ر  اا  تسااهم املقترحااة التاا  راًَعااا: املتهلَااات
 اإلسالمي: املصر ة    ضوس معاي ر ان وهة، و   ضوس التأصي 

على : مىا  والىتل يىن  الدراسىة مىن الخىام  السىتال على  لو ابىة امل ترحىة املتطلبىات تىأ ي
للجامعىات املصىرية فىي ضىوء معىايير الجىودة   االسىتراتيجي التخطىيط تطىوير فىي  سى   ال ي املتطلبات

اإلقىارين النظىرل  هىت  املتطلبىات مىن اىالل  لى  الدراسىة توصىلت اإلسىالمي. وقىد وفىي ضىوء التأصىي 
تمىىىىىد عل رىىىىىاح وتنطلىىىىى  منرىىىىىا الخطىىىىىة وامليىىىىىدا:ي للدراسىىىىىة. وهنىىىىىاب عىىىىىدد مىىىىىن املتطلبىىىىىات العامىىىىىة ال ىىىىىي  ع

االستراتيجية امل ترحةح ف ىي بماابىة وىرو  الرمىة إل جىاب الخطىة االسىتراتيجيةح ب ىدر مىا تتىوافر هىت  
املرتبى ات وتت امىى ح ترت ىع معىىدالت اإل جىىار فىي تطىىوير التعلىي  الجىىاممي لتلبيىىة متطلبىات التنميىىة مىىن 

بىىىىىىات ال ىىىىىىي  سىىىىىىاه  فىىىىىىي تطىىىىىىوير التخطىىىىىىيط اىىىىىىالل تلىىىىىىك الخطىىىىىىة االسىىىىىىتراتيجية  ويمبىىىىىىن عىىىىىىر، املتطل
 اإلسالمي كما يلي: االستراتيجي للجامعات املصرية في ضوء معايير الجودة  وفي ضوء التأصي 

ت ديىىىىد األهىىىىداف ال ىىىىي  سىىىىم  كليىىىىات الجامعىىىىات  لىىىى  ت  ي  ىىىىا باعتبارهىىىىا املىىىىدا   األول  فىىىىي  -0
رسىالة ور يىة وهىدف    دارة الجودة الشاملة. ف د  كىد ال بىر اإلسىالمي على  ضىرورة تىوافر

ىى    ل تخطىىيط فىىي اإلسىىاله مىىن   ىىراء ت ليىى  بي ىىي مالمىىا 
 
خ مىىن   ىى   عىىداد اطىىة  كمىىا لىى  ي 

 تتكد املعايير ال ومية عل  دلك  ف د اهت  ال بر اإلسالمي بت لي   وا و الخطة.

ضىىىرورة ر ىىىط الخطىىىة االسىىىتراتيجية لل ليىىىات بخطىىىة الجامعىىىة ال ىىىي  سىىىير فىىىي اتجاه ىىىا. ف ىىىد  -5
سىىاله بضىىرورة وضىىع اطىىة تن يتيىىة لتطبيىى  االسىىتراتيجية مىىن   ىى  تن يىىت الخطىىة اهىىت  اإل 

بشىىىى   دقيىىىى  وفىىىىي موعىىىىدها ا حىىىىدد  لىىىىتلك فعنىىىىد  عىىىىداد اطىىىىةم إلحىىىىدل ال ليىىىىات البىىىىد مىىىىن 
 الت امىىى  

 
مراعىىىاة ارتبىىىا  الخطىىىة االسىىىتراتيجية باسىىىتراتيجية الجامعىىىة  و ىىىتلك ت ىىىو  فبىىىرة

 
ب
 وضىىىىعأ الخطىىىىة  كثىىىىر  دقىىىىة

 فىىىىي و  ىىىىة النظىىىىر اإلسىىىىالمية عىىىىن املعىىىىايير  واالرتبىىىىا    نىىىىاء 
ب
وت ىىىىامال

 ال ومية للتعلي .

 عىىادة النظىىر فىىي الخطىىط واالسىىتراتيجيات  للتعىىرف علىى  احتيا ىىات الطلبىىة  ل ىىي تت ىى  مىىع  -3
متطلبىىىات  دارة الجىىىودة الشىىىاملة. وقىىىد حىىى  اإلسىىىاله علىىى  البىىىدء بىىىاأله  فىىىامل    دا ضىىىاقت 

الىىتل يرانىىي الت ىىاوت  القسىىبي فىىي األهميىىة بىىي  قضىىايا  - املىىوارد واإلم ا ىىات  فمبىىد  األولويىىات
 بىىه مىىن كىى  األ ظمىىة واملىىتاهو  وفىى  كىى  ا جىىاالت  كمىىا   ىىه م  ىى ا  - التخطىىيط

 
 معتىىرف

ٌ
مبىىد 



 

 جامعة األزهر

ةكلية التربية بالقاهر  

 مجلة التربية

 م2120لسنة  أبريل(،  2(، الجزء )091العدد: )

 

 

359 

م  فىىىىاألمور  علىىىى  ااىىىىىتالف قباطع ىىىىا مت اوتىىىىة  واملصىىىىالر مت اوتىىىىة وامل اسىىىىىد 
اعتىىىىرافم  سىىىىالمي 

 مت اوتة.

مىىىع املتليىىىرات ا حليىىىة والعامليىىىة. فاإلسىىىاله قىىىد وضىىىوب  هىىىداف كليىىىات الجامعىىىة بمىىىا يىىىتالءه  -4
حىىى  علىىىى  تمايىىىى أ هىىىىدفم عنىىىد الشىىىىرول فىىىىي  ل :شىىىىا   ولعلنىىىا  ىىىىدرب    ال ىىىىدف األسىىىىم  هىىىىو 

ىىىا  هىىىىدف النبىىىىي--عبىىىىادة    ىىىىي    ىىىىت  كلمىىىىة  --  كمىىىىا كى طأ
ع  م 
 
     عطيىىىىتب  مىىىىا سىىىىألت   
  0112بىىىىن عسىىىىاكر  واحىىىىدة لبىىىى  ف رىىىىا ايىىىىر تمل ىىىىو   رىىىىا العىىىىر  وتىىىىدين لبىىىى   رىىىىا اليجىىىى    ا

ا واضىىحة  --   والشىىاهد    النبىىي350
ب
 بشىى   عشىىواطي بىى  ي ىىدد لىىه  هىىداف

ب
لىى  يبىىد  عمىىال

    يشرل في تن يت العم . 

الىىىىىر ط بىىىىىي   هىىىىىداف اإلعىىىىىداد و رامجىىىىىه فىىىىىي كليىىىىىات الجامعىىىىىة  و ىىىىىي  فلسىىىىى ة التعلىىىىىي  العىىىىىاه  -2
ضىرورة الىر ط بىي  و هدافه ومنا جه. ف د  كدت املعايير من و  ة النظىر اإلسىالمية على  

 العم  واإليما  من     رفع در ة اإل تا  وريادة فاعلية العم . 

مراعاة األهداف لوم ا ىات واملىوارد املتاحىة فىي الجامعىة  واالسىت ادة منرىا لت  يى  الجىودة  -1
 يتطلىىىىىىىىىىو  

 
وت سىىىىىىىىىينرا فىىىىىىىىىىي منظومىىىىىىىىىة كليىىىىىىىىىىات الجامعىىىىىىىىىة ومتسسىىىىىىىىىىات ا جتمىىىىىىىىىع. فىىىىىىىىىىالتخطيط

د  بىىاملوا  فىىي   جىارأ الخطىىة االسىتعداد  والتى،وا
 
 وىأ هأ املسىاهمة

ىىن  رد املاديىة واللشىرية  وكىى  مىا مأ
ُهااااْم َمااااا :  - عىىىىال  – علىىىى  قىىىىدرأ االسىىىىتطاعة  وفىىىى  حىىىىدود الطاقىىىىة املمبنىىىىة  قىىىىال  

َ
وا ل ااااد  َِ

َ
َوأ

ْياااِ  
َ
خ
ْ
ااااِط ان ْْ ِرََ ة  َوِمااا

اااوإ
ُ
ْْ ق ْم ِمااا

ُ
ْعت
َ
ه
َ
[  وهىىىو  مىىىر بقعىىىداد ال ىىىوة ل عىىىداء  11األ  ىىىال: ﴾   ]اْسااات
 وىىأ هأ كسىىر  وىىوكة العىىدو والنصىىر  عليىىه  سىىواٌء  كىىا  دلىىك علىى  وال

ىىن  ىى   مىىا مأ
 
 ىىوة تتضىىمن ك

ىىىا فىىىي الحىىىر    ه حنبىىىة وابىىىرة ودرايىىىة 
ىىىا  ه فنو ب ا ماديب ىىا  عتىىىادب مسىىىتول ال بىىىر والتىىىدبير  ه كى

بن سية العدو وقبيعة  ر، املعركة  ويدا  في  قار االسىتطاعة حسىن  اسىتلالل املىوارد 
 ا علىىى   حسىىىىنأ و ىىىىهم مسىىىىتطال و ىىىىأعل  ك ىىىىاءةم والتج يىىى،ات املتا

حىىىىة  ب يىىىى  يىىىىأ ي اسىىىىتخدام 
 وفعالية ممبنة.

وضىىع اسىىىتراتيجية وىىىاملة ومت املىىة للمواءمىىىة واملواكبىىىة بىىىي  مخر ىىات كليىىىات الجامعىىىة فىىىي  -4
مجااللرىىىا الاال ىىىة  الخىىىىريجي   والب ىىى  العلمىىىي  والخىىىىدمات اال تماعيىىىة   و ىىىي  متطلبىىىىات 

مىىة ومسىىتويالرا الاال ىىة  ا حلىىي  واإلقليمىىي  والعىىاملي . ف ىىد سىوق العمىى  بخصائصىى ا املعلو 
 كىىىىد اإلسىىىىاله علىىىى  ضىىىىرورة  حىىىىداث ت امىىىى  بىىىىي   ميىىىىع  وا ىىىىو الحيىىىىاة ا ختل ىىىىة  سياسىىىىية 
واقتصىىىادية وا تماعيىىىة وعسىىىبرية  فىىىال يمبىىىن فصىىى   ىىى ء مىىىن هىىىت  الجوا ىىىو عىىىن آاىىىر  

تل ىىىة  أل ىىىه ال يمبىىىن ولىىىتلك فعنىىىد وضىىىع اطىىىة اسىىىتراتيجية البىىىد مىىىن مراعىىىاة الجوا ىىىو ا خ
 عم   رضة لجا و بمع لم عن اآلار.

فىىىىىي  قىىىىىار   صىىىىىالب التعلىىىىىي  الجىىىىىاممي وتطىىىىىوير   يمىىىىىا  ال يىىىىىادة السياسىىىىىية بأهميىىىىىة وضىىىىىرورة -2
 مىن كىو  التعلىي  

ب
عملية  صالب واملة ت تول  وا و منظومة ا جتمع ا ختل ىةح ا طالقىا

يح واألسىىىىىا  الىىىىىتل تبىىىىىى  عليىىىىىه يماىىىىى  الركيىىىىى،ة األساسىىىىىية ل مىىىىىن ال ىىىىىومي والسىىىىىاله اال تمىىىىىان
وتنطلىى  منىىه   ىىود تنميىىة ا جتمىىعح وفىىي دلىىك يجىىو    يت ىىرب الخطىىا  السيا ىىاي الرسىىمي 

 في هتا الشأ  في مسارل ال ول وال ع  في آ  واحدح ب ي  ال ي تصر عل  ال ول.

 داىىىىىىال  عىىىىىىديالت علىىىىىى  املنىىىىىىا   الدراسىىىىىىيةح حيىىىىىى  يلىىىىىى ه    يتطىىىىىىور م تىىىىىىول هىىىىىىت  املنىىىىىىا    -1
ف  ساسىىىىىىىىىية  ديىىىىىىىىىدة فىىىىىىىىىي كىىىىىىىىى  علىىىىىىىىى  و   تقشىىىىىىىىىأ عالقىىىىىىىىىات  ديىىىىىىىىىدة بىىىىىىىىىي  و سىىىىىىىىىتوعو معىىىىىىىىىار 
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ىىا فىىي   افتنىىا وفىى  فبر ىىا التربىىول وممارسىىاتنا  ا  ساسب التخصصىىاتح وتتطلىىو االسىىتدامة  لييىىرب
التربويىىىىةح ف ىىىىت  الخطىىىىة االسىىىىتراتيجية امل ترحىىىىة هىىىىي اطىىىىة اسىىىىتراتيجية للتجديىىىىد والتطىىىىوير 

 لتنمية املستدامة.الشام  لنظاه التعلي  الجاممي لتلبية متطلبات ا

ىىىىىىىىىا بأهىىىىىىىىىداف و هميىىىىىىىىىة الخطىىىىىىىىىة  -01  شىىىىىىىىىبي  فريىىىىىىىىى  لتن يىىىىىىىىىت الخطىىىىىىىىىة االسىىىىىىىىىتراتيجية ي ىىىىىىىىىو  واعيب
االسىىىىىتراتيجية  مىىىىىع مراعىىىىىاة ت ديىىىىىد متطلبىىىىىات البىىىىىدء فىىىىىي تن يىىىىىت الخطىىىىىة االسىىىىىتراتيجية قبىىىىى  

 اتخاد  ية   راءات تن يتية فعليةح وت ديد هت  املتطلبات.

راتيجيةح علىىىى     ت ىىىىو  مرتبطىىىىة بجىىىىداول وضىىىىع   ىىىىراءات ت صىىىىيلية لتن يىىىىت الخطىىىىة االسىىىىت -00
رمنيىىةح وتتضىىمن بىىداال ا مشىىروعات و ىىراما قابلىىة للتن يىىت  باإلضىىافة  لىى    ىىه بعىىد اال الرىىاء 
من  عداد متطلبىات وعمى  اإل ىراءات الالرمىةح يبىد  التن يىت فىي املواعيىد ا حىددة  كمىا يىت  

 تطبي  الخطة االستراتيجية عل   ر، الواقع.

معىىىىات فيمىىىىا يتعلىىىى  ب اعليىىىىىة التن يىىىىت   ل التأكىىىىد مىىىىن    األهىىىىداف تنجىىىىى  ت يىىىىي   داء الجا -05
حسىىىىىىىىو مىىىىىىىىا اطىىىىىىىىط ل ىىىىىىىىا  بمعىىىىىىىىى     النتىىىىىىىىائا  سىىىىىىىىاول األهىىىىىىىىداف والتأكىىىىىىىىد مىىىىىىىىن    الخطىىىىىىىىة 

 االستراتيجية ال رالت تواكو احتيا ات سوق العم  واطط التنمية.

اىىىىىت بعىىىىىىي  اتخىىىىىاد ال ىىىىىرارات الت ىىىىىحي ية فىىىىىي حالىىىىىة    النتىىىىىائا ال  سىىىىىاول األهىىىىىداف مىىىىىع األ  -03
ىىىىىا لل سىىىىىام  فىىىىىي األاطىىىىىاء عنىىىىىد بىىىىىدء عمليىىىىىة اتخىىىىىاد اإل ىىىىىراءاتح وال ىىىىىي  االعتبىىىىىار مسىىىىىتول معينب
تتضىىىىىىىىمن اسىىىىىىىىتخداه التلتيىىىىىىىىة الرا عىىىىىىىىىةح  ىىىىىىىى  العىىىىىىىىودة  لىىىىىىىىى  مرحل ىىىىىىىىي التن يىىىىىىىىت والتخطىىىىىىىىىيط 
االسىىتراتيجي للب ىى  عىىن مصىىدر الخطىىأ الىىتل  دل  لىى     النتىىائا ال ىىي ال  سىىاول األهىىدافح 

 ملناسو.ومن      راء الت حي  ا

 :شىىىىىىاء وحىىىىىىدة متابعىىىىىىة تن يىىىىىىت الخطىىىىىىة ت ىىىىىىوه بمتابعىىىىىىة تن يىىىىىىت الخطىىىىىىة االسىىىىىىتراتيجية  -04
 واطط العم  التن يتية املنلا ة عنرا.

ت ىىىوه ال ليىىىىات املسىىىىةولة عىىىن تن يىىىىت البىىىىراما الىىىىواردة فىىىي الخطىىىىط اإل رائيىىىىة بت ىىىىدي   -02
 ت ارير و رية تتعل  بمدل اإل جار والنجاب.

يىىىىىت  مىىىىىىن االل ىىىىىىا ت يىىىىىىي  الت ىىىىىىده الحاصىىىىىى ح و ل  عىىىىىداد ت ىىىىىىارير ت يىىىىىىي  راىىىىىىع سىىىىىىنويةح  -01
 م ترحات متعل ة بتعدي  اطط ت حي  املساراتح التخاد ال رارات املناسبة.

:شىىر و عمىىي   تىىائا الت ىىارير الر اعيىىة علىى  الجامعىىات وال ليىىاتح باإلضىىافة إلدرا  ىىا  -04
 في الت رير السنول الخال الورارة.

اح مع -02 األات باالعتبار  تائا ت ارير املتابعة  مرا عة وت دي  الخطة التن يتية سنويب
 والت وي  واإل جارات وموار ة الورارة املالية للسنة التالية االل هت  املرا عة.

 :شاء قواعد بيا ات وت دي  املعلومات الالرمة للىر ط بىي  الجامعىات واحتيا ىات  -01
 سوق العم .

معىىىىىات الح وميىىىىىة اإليمىىىىىا  التىىىىىاه بىىىىىأ  الخطىىىىىة الحاليىىىىىة ضىىىىىرورية السىىىىىتعادة دور الجا -51
الستعادة قدرلرا عل   عداد اريا يلب   هداف استراتيجية التنمية املستدامة ر ية 

 ه.5131مصر 
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االلتىىىى،اه الواضىىىىر والصىىىىري  مىىىىن كىىىى     ىىىى ة الجامعىىىىات وكليالرىىىىاح والرغبىىىىة فىىىىي تن يىىىىت  -50
 رسالة الخطة االستراتيجية امل ترحة للجامعة.

لطىىىىال ح  رىىىىدف الىىىى  الىىىىوني بطبيعىىىىة ع ىىىىد  ىىىىدوات لل يىىىىادات الجامعيىىىىة واإلداريىىىىة وا -55
 الخطة االستراتيجية للجامعات و هميالرا.

تىىىىىىىوفير اإلم ا يىىىىىىىات املاديىىىىىىىة الالرمىىىىىىىة إلتمىىىىىىىاه الخطىىىىىىىة باملسىىىىىىىتول الالئىىىىىىى  بالجامعىىىىىىىات  -53
 املصرية وتاريخ ا. 

 :شىىىىاء مجلىىىى   علىىىىي للتعلىىىىي  العىىىىاليح يضىىىى  كىىىى  قطاعىىىىات التعلىىىىي  الجىىىىاممي والعىىىىالي  -54
سسىىىات الدولىىىة لتوحيىىىد  ظىىى  ت ىىىوي  األداءح ضىىىبط الح وميىىىة والخاصىىىة التابعىىىة ملت 

الجىىىودةح وكعىىىداد اىىىريجي  تتوافىىى  تخصصىىىالر  وقىىىدرالر  مىىىع  ىىىروف سىىىوق العمىىى  
 واحتيا ات واستراتيجيات التنمية.

اتخىىاد اإل ىىراءات وال شىىر عات املنظمىىة الالرمىىة لتن يىىت ال ىىدف االسىىتراتيجي للخطىىة  -52
جية التنميىىىىىة املسىىىىىتدامة ر يىىىىىة االسىىىىىتراتيجية امل ترحىىىىىة للجامعىىىىىات  هىىىىىداف اسىىىىىتراتي

 هح والبراما امل ترحة لتن يت  .5131مصر 

ال سىىىىىىىوي  ا جتممىىىىىىىىي للخطىىىىىىىة االسىىىىىىىىتراتيجية لتلبيىىىىىىىة  هىىىىىىىىداف اسىىىىىىىتراتيجية التنميىىىىىىىىة  -51
 ه.5131املستدامة ر ية مصر 

حشىىد املىىوارد املاليىىة الالرمىىة لتن يىىت الخطىىة االسىىتراتيجية امل ترحىىة لتىىوفير التمويىى   -54
 الالره ل ا.

لجنىىىىىة لتن يىىىىىت الخطىىىىىة االسىىىىىتراتيجية لتلبيىىىىىة  هىىىىىداف اسىىىىىتراتيجية التنميىىىىىة  شىىىىىبي   -52
 ه .5131املستدامة ر ية مصر 

وضىىىع الخطىىىط اإل رائيىىىة الالرمىىىةح  عل ىىىا  عمىىى  علىىى   ميىىىع ا حىىىاور امل ترحىىىة فىىىي آ   -51
واحىىدح لتن يىىت الخطىىة االسىىتراتيجية لتلبيىىة  هىىداف اسىىتراتيجية التنميىىة املسىىتدامة 

 ه.5131ر ية مصر 

  لجا  ملتابعة تن يت الخطط اإل رائية وت يي  ما ت  تن يت  منراح مع ضرورة  شبي -31
 توافر الش افية واملصداقية.

وضىىىع الخطىىىط اإل رائيىىىة الالرمىىىةح  عل ىىىا  عمىىى  علىىى   ميىىىع ا حىىىاور امل ترحىىىة فىىىي آ   -30
واحىىىدح لتن يىىىىت الخطىىىىة االسىىىىتراتيجية امل ترحىىىىة لتلبيىىىىة  هىىىىداف اسىىىىتراتيجية التنميىىىىة 

 ه .5131ية مصر املستدامة ر  

 شبي  لجا  ملتابعة تن يت الخطط اإل رائية وت يي  ما ت  تن يت  منراح مع ضرورة  -35
 توافر الش افية واملصداقية.

  شبي  لجنة ملتابعة وت وي  تن يت الخطة االستراتيجية امل ترحة. -33
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  يران  عند البدء في التطوير البدء في  عطاء األولوية للبراما ال ي تم  الطال  ما -34
املىىىىىىدر ات واملعامىىىىىى  واملبتبىىىىىىاتح ب يىىىىىى  ت ىىىىىىور رضىىىىىىا الطىىىىىىال  و وليىىىىىىاء األمىىىىىىورح ح ىىىىىى  

  ستعيد الجامعات دورها في ا جتمع.

 توصيات الدراسة:     

 والسىنة البىري  ال ىرآ  مىن  صىوله يسىت ي الىتل التربىول  االسىتراتيجي بىالتخطيط األاىت -0
 .وس ولة بيسر املقشودة األهداف لت  ي   مور حياتنا  في النبوية

التربيىة  مىع يتوافى  بمىا االسىتراتيجي التخطيط عل  وال درة بالحبمة  ل ا مش ود لجنة ت وين -5
عىن  ييجى و  عنىدما األفىراد  ل رىا ليعود ا ختل ة  ا جاالت في باالس شارات ت وه اإلسالمية 
 .حيالر   مور  في التخطيط

 رابطىة   و لجنىة  شىبي  اىالل مىن اإلسىالمي  التأصىي  مجىال فىي الج ىود وتوحيىد تجميىع -3
 .الب وث املت رق  وتو يه وتجميع ا جال  هتا الج ود في لتقسي 

أ  -4
 لى   والسىمي للجامعىة  االسىتراتيجية الخطىة  عىداد عنىد ومباديرىا  الجىودة اسىتراتيجية تبىىي 
 . االستراتيجي التخطيط و همية بم  وه العاملي  لدل تنظيمية   افة بناء

شىىاركة -2  والخطىىط االسىىتراتيجية  الخطىىة  عىىداد فىىي العىىاملي  مىىن ممبىىن قطىىال  كبىىر م 
   .التن يتية

طوير -1
 
 التخطىيط االسىتراتيجي عملية ل يا  تصلر ومعتمدة واضحة  داء ومتورات معايير ت
 الجودة. ومعايير وتق ج  مراحل ا كافة في

ال ىي  الا افىة :شىر اىالل مىن االسىتراتيجي التخطىيط ممارسىة   ىو العىاملي  اتجاهىات  ع يى  -4
   و .  يجابية م اهي   عم 

 لت  يى  عل رىا للسىير العىاملي  لجميىع مل مىة و ي ىة للجامعىة التن يتيىة الخطىة اعتبىار -2
 ب ن يتها. الت،ام   ملتابعة وم دد واضر  ظاه وضع مع  هداف الجامعة

 واسىتراتيجيات و هىداف غايىات ل افىة مناسىبة اسىتراتيجية بىدائ  تتضىمن اطىة  عىداد -1
ما الجامعة ب ي 
 
   ت

ب
ا بديال  منرا. بعضا تطبي   عتر عند معتمدب

 فىي وتطىوير  واملسىاهمة ا جتمىع تنميىة فىي الجامعىة دور  يبىرر الىتل ا جتممىي التواصى   ع يى  -01
 الخطة االل تضمي  من لديه والسياسية واالقتصادية واال تماعية الا افية املشاك  ح 

 دلك. ت    عم  و راما و هداف للايات

 ي  ى  عمليىة بمىا و عىديل ا وت ويم ىا  واألهىداف لللايىات دوريىة مرا عىة اء  ىر  عل  املداومة -00
 .املستمر الت سي 

 الخىريجي  باعتبىار والطلبىة واإلدارل  األكىاديمي ال ىادر تطىوير عبارة الجامعة رسالة تضمي  -05
 .ا جتمع  ماه الجامعة لصورة وتمايل   البناء  في األسا  دوره 

والوصىف  املىو  ي   ظىاه ماى  الجامعيىة بالسياسىات عل ىةاملت الجامعيىة األ ظمىة تطىوير -03
تىتدل  ب يى  األ ظمىة  هىت  تىرابط مىن والتأكىد الت ىوي   و ظىاه الحىواف   و ظىاه الىو ي ي 

 .للجامعة الداالي األداء في النوعية وتجويد واإلت ا  الو ي ي الرضا  ل 
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ائف الجامعىىات فيمىىا كمىىا يمبىىن االسىىت ادة مىىن معيىىار التخطىىيط االسىىتراتيجي فىىي تطىىوير و ىى
 يأ ي:

 )أ( ييما يتعل  بوظيفة )التدرل ( توي   الدراسة بما يأتي:

 .وضع  قار عاه للم تول التعليمي يتواف  مع رسالة الجامعة و هداف ا 

 . يعم   عضاء هيةة التدر   عل  توضي  ر ية الجامعة ورسالالرا للطال    

 في مرتبةم تنا 
 
 فسيةم مرت عةم مع الجامعات األارل.   يضع ا حتول التعليمي الجامعة

 :  ) ( ييما يتعل  بوظيفة )خدمة امل تمَ( توي   الدراسة بما يأتي

  .ب   ت  ي  تنمية مستدامة     تبرر الخطة االستراتيجية س 

  .تتواف   هداف الجامعة مع فلس ة ا جتمع    

 فىى  مىىع احتيا ىىات    ترانىى   هىىداف الجامعىىة املتطلبىىات املسىىت بلية لسىىوق العمىى  بمىىا يتوا
 ا جتمع.

 :)جا( ييما يتعل  بوظيفة )الَ ث العلم ( توي   الدراسة بما يأتي

 .دراسة سب  ت عي  سياسات الجامعة لت  ي  رسالة الجامعة و هداف ا 

   دراسىىىىىة اآلليىىىىىات الالرمىىىىىة لت  يىىىىى  التواصىىىىى  املسىىىىىتمر بىىىىىي  مخر ىىىىىات الب ىىىىى  العلمىىىىىي و ىىىىىي
 ا جتمع.

 سىىىىىاتم ومعىىىىىايير علميىىىىىة  ديىىىىدة للجامعىىىىىة   عىىىىى ر ال ىىىىىدرات الب ىىىى  عىىىىىن آليىىىىىاتم  ديىىىىدة وسيا
 التنافسية للجامعة.

 املقترحات:

فىىي ضىىوءأ  تىىائا الدراسىىة وتوصىىيالرا  و نىىاءب علىى   هميىىة املوضىىول  فىىق  الباحىى  ي تىىرب دارسىىة 
بعىىىىىىى  املوضىىىىىىىوعات الب ايىىىىىىىة دات العالقىىىىىىىة  رىىىىىىىت  الدراسىىىىىىىة  وال ىىىىىىىي يمبىىىىىىىن    ت ىىىىىىىو  م ىىىىىىى   دراسىىىىىىىةم 

 :يأ ي مست بلية  وهي كما

 املعاصرة. االستراتيجية التو  ات ضوء في الجامعات املصرية  داء لتع ی  م ترب تصور  -0

 مصر. في املست ب  لجامعات اإلستراتيجية للتو  ات م ترب   مود   -5

 التبنولو یىة املسىتجدات ضىوء فىي مصىر في العالي التعلی  ملتسسات التربویة التو  ات -3
 .الحدیاة
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 ومراجَ الدراسة مصاهر 

: املصاهر:
ً
 أوال

 القر ن الكر م. -1

 السية اليَو ة املههرة: -2

وىىىعيو األر ىىىا و    ت  يىىى    5  0    ىىىىساااان أقاااي هاوهه . 5111ابىىىن األوىىىع    بىىىو داود سىىىليما   
 وقر  بللي  م مد كام . دار الرسالة.

  . دار الساله.5   4    ى حيق مسلم . 5100ابن ال جا   مسل   

 . ت  يىى  وىىعيو األر ىىا و   3   0  ىىى مساايد اإلمااام أحمااد بااْ حيَاا  . 5102حنبىى    حمىىد   ابىىن
 .عادل مرود  بيروت  متسسة الرسالة

 . ت  يىىىىى  5    ىىىىىمساااايد الشااااامي ن . 0124 بىىىىو ال اسىىىى  الطبرا:ىىىىي  سىىىىليما  بىىىىن  حمىىىىىد بىىىىن  يىىىىو   
 .حمدل بن عبد ا جيد السل ي. متسسة الرسالة

  . دار الحدي .1  ى  حيق الَخار   . 5100   البخارل  م مد بن  سماعي

  حبىى  علىى   حادياىىه وآ ىىار  وعلىى  عليىىه م مىىد  اصىىر سااان الترماا   . 5112الترمىىتل  م مىىد بىىن عي ىىا   
  . مبتبة املعارف.5    2  4الدين األلبا:ي  اعتى  به مش ور آل سلما     ى

ية:  ثاحًيا: املراجَ العَر

 الكت :

   ت  يىى  م ىىو الىىدين العمىىرل. 11  ىىى تااار ف مدييااة همشاا  . 0112ابىىن عسىىاكر  علىىي بىىن الحسىىن  
 دار ال بر.

 . . املبتبة العصرية4  ى تفس ر القر ن العظيم ه .0451بن كاير   بو ال داء  سماعي   ا

   ت  يىىىىى  م مىىىىىد م  ىىىىىي الىىىىىدين        5  0  ىىىىىى السااااا رة اليَو اااااة . 5111ابىىىىىن هشىىىىىاه  م مىىىىىد عبىىىىىد امللىىىىىك  
 ح ه.عبد الحميد. دار ابن 

 .ال الل مبتبة دار .والسية القر ن مْ اإلهارة أصور   .5115 ودت   العني    مي   بو

 .. دار  يولينك الدوليةالعلم  الَ ث ومياهج أس  . 5102 بو ببر  مختار  

. مبتبىىىىىىة اإلوىىىىىىعال للطباعىىىىىىة أساساااااايات اإلهارة االسااااااتراتيجية . 5105 بىىىىىىو ق ىىىىىىف  عبىىىىىىد السىىىىىىاله  
 والقشر والتور ع.

ان اااااوهة الشااااااملة  ااااا  امل سساااااات التعليمياااااة بااااا ن رؤ اااااة ماااااا َعاااااد  . 5112 وىىىىىرف السىىىىىعيد   حمىىىىىد  
 . دار الجامعة الجديدة.انحداثة والرؤ ة اإلسالمية

 .اهارة ان وهة الشاملة بامل سسات التعليمية . 5111 حمد  م مد عنتر  

 ار ال رقا .. داحتماس وارتقاس -يلسفة التربية    اإلسالمه . 0404األسمر   حمد ر و  
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 . دار الساله.   الدَوة مْ خالر الس رة الصحي ة --ميهج اليَّ   .5113   م  و   م مد

  اإلهار اة املصاهلحات مع ام  .0113 بىراهي    بىن والتىويجرل  م مىد    عبىد بن البرني  م مد
 مبتبة العبي ا .

 اليفساية الَ او   ا  اتالَياحا ت ليا  ( اإلحصاايي (SPSSبرحاامج . 5101تىامر   بشىرل  صىموئي 
 .. دار املعرفة الجامعيةوالتربو ة

لااام اإلهارة  . 0122البنىىىا  فر ىىىا  عبىىىد الباسىىىط   التخهااايط هراساااة  ااا  مجاااار اإلهارة اإلساااالمية َو
 .العامة

. ورارة كتاااا  األماااةه . م دمىىىة اس شىىىراف املسىىىت ب  فىىىي السىىىنة النبويىىىة  0451حسىىىنة  عمىىىر عبيىىىد  
 األوقاف والشةو  اإلسالمية.

 . مبتبة العبي ا .تعليم َلم األصور ه . 0453الخادمي   ور الدين مختار  

 . متسسة ال بر العراي.التعليم العا  : رؤى مستقَلية . 5112الخالدل  مري  رويد  

  . دار  حياء التراث العراي.3  ى أحكام القر ن،ه . 0412الرارل  م مد بن  اي ببر  

 . دار ال ل .خاتم رس  هللا -- مدَظمة م ه . 0414ال رقاء  مصط    

  . دار الوفاء.05   املدخ  لدراسة الشرلعة اإلسالميةه . 0451ريدا   عبد البري   

  . دار بلقسية.5   القواَد الفقهية الكبرى وما تفرع َْااهى  0451السدال   صالر غا    

. املبتىىىىىىو العراىىىىىىي يقيااااااةاإلهارة االسااااااتراتيجية، مفاااااااهيم وحاااااااالت تهَ . 5100السىىىىىىيد   سىىىىىىماعي   
 الحدي .

يااااااتق القااااادير ان اااااامَ بااااا ن ي اااااا  الرواياااااة والدراياااااة ماااااْ َلاااااام  . 5114الشىىىىىوكا:ي  م مىىىىىد بىىىىىن علىىىىىي  
 .   ت  ي  يوسف اللوح. دار املعرفة2    ىالتفس ر

 . دار ال بر العراي.ان وهة    العم  اإلسالميه . 0450الشيخ  بدول  

 . دار الحامد. ة األزمات    اإلسالماهارة ومعان . 5111الشيخ  سوسن سال   

 . دار ال بر العراي.مياهج الَ ث    التربية اإلسالمية . 5103الشيخ  م مود يوسف  

 . متسسة حور  الدولية للقشر.التخهيط االستراتيج  . 5101الصيرفي  م مد  

 بر العراي.. دار ال التخهيط االستراتيج     التعليم . 5100ضحاول  بيومي  الخليجي  رضا  

  . دار السعادة.3   1  2    ىالتفس ر الوسيط للقر ن الكر م . 5114قنطاول  م مد سيد  

  . دار ال بر العراي.3    الفكر اإلهار  اإلسالمي املقارن عبد ال ادل  حمدل  مي   د. ت . 

 . دار الساله.--اإلهارة    َصر الرسور  . 5114عجا   حاف   حمد  

 . دار الشروق.التربو ة العلوم    الَ ث مياهج . 5104د  م م العدل  عادل
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. املنظمىىة اإلسىىالمية اسااهام ان امعااات اإلسااالمية  اا  انحضااارة اإلنساااحية . 5101عىى ورل  حسىىن  
 للتربية والعلوه والا افة.

ية األواله    اإلسالم . 0120علوا   عبد البري     . دار الساله للطباعة.تَر

 . دار غيداء.التخهيط    ضوس القر ن الكر م . 5101علي  عاما  فورل  

مع ىىىىد الب ىىىىوث العلميىىىىة وكحيىىىىىاء التأصااااي  اإلسااااالمي لفلسااااافة التربيااااة. ه . 0451العمىىىىرو  صىىىىالر  
 التراث اإلسالمي   امعة  ه ال رل.

  . مرك  ب وث الدراسات اإلسالمية.5    يقْ الس رة اليَو ةه . 0403اللضبا   منير م مد  

 .. دار الا افةاستراتيجية التخهيط التربو  ه . 0451د املنع   ف مي  سعد عب

االجخاااااااه  ااااا  الشااااارلعة اإلساااااالمية ماااااَ حظااااارات ت ليلياااااة  ااااا  االجخاااااااه  . 0111ال رضىىىىىاول  يوسىىىىىف  
 . دار ال ل .املعاصر

اااااام القاااااار ن . 5111ال رقبىىىىىىي   بىىىىىىو عبىىىىىىد   م مىىىىىىد بىىىىىىن  حمىىىىىىد    . متسسىىىىىىة 3  0    ىىىىىىىان ااااااامَ ألحكا
 الرسالة.

  . دار الشروق.02    خصا ص التصور اإلسالمي ومقوماتْ . 5115سيد  قطو  

 . مبتبة وهبة.املستشرقون واإلسالم . 0111قطىىىو  م مىىىد  

  ت  ي  مصط   السى ا  ال يةىة العامىة ل صىور أه  الدحيا والديْ . 5114املاوردل   بو الحسن  
 الا افة.

  ت  يىى  م مىىد سياسااة أو اإل ااارة  اا  تاادب ر اإلمااارةكتااا  ال . 5113املىىرادل   بىىو ببىىر بىىن الحسىىن  
 حسن و حمد امل يرل  دار البتو العلمية.

. دار القشىىىىىر التخهاااايط االساااااتراتيج  الياااااالَ مل سسااااات التعلااااايم . 5101مصىىىىط    عىىىىى ة  ىىىىىالل  
 للجامعات.

 . ال بر العراي.األصور التربو ة لَياس الشخصية . 0111مبروه  عبد الودود  

 . الدار الجامعية.التخهيط االستراتيج  واملدير العر  . 5111 النجار  فريد 

 . مبتبة  سامة.التربية اإلسالمية واملشكالت املعاصرة . 0122الن الول  عبد الرحمن  

 . دار ابن كاير.الس رة اليَو ةه . 0452الندول   بو الحسن علي  

 . ت  يىى  0    ىىىملهاا   للشاا راز (كتااا  امل مااوع ) اارح ا . 0121النىىوول   بىىو ركريىىا م  ىىي الىىدين  
 م مد  جيو املطيمي  مبتبة اإلرواد.

. دار أساساايات التأصااي  والتوجااْ اإلسااالمي للعلااوم واملعااارف والفيااون ه . 0401يىىالجن  م ىىداد  
 عال  البتو.

  . عال  البتو.5    التربية األخالقية . 0111يالجن  م داد  
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  واليدوات: امل تمرات -2

 . التربيىىة اإلبداعيىىة ضىىرورة  عليميىىة كمىىدا  5105فرغلىىي  وعلىىي  توفيىى  م مىىد    حمىىد  عبىىد  
ايية لعصىىىىىىىىر التميىىىىىىىى، واإلبىىىىىىىىدال   املاااااااا تمر العلماااااااا  الاااااااادو   األور، َعيااااااااوان: رؤ ااااااااة استشاااااااار

  ملساااااتقَ  التعلااااايم  ااااا  مصااااار والعاااااالم العرقاااااي  ااااا  ضاااااوس التغ ااااارات امل تمعياااااة املعاصااااارة
 فبراير. 50 -51 . ال ترة من 5  0ل اهرة  بالتعاو  مع مرك  الدراسات املعرفية با

املاااا تمر العرقااااي األور: اإلهارة االسااااتراتيجية  . اإلدارة االسىىىىتراتيجية  5112بركىىىىة  باكينىىىىار عىىىى ت  
ية،   .5ال اهرة   كاديمية السادات للعلوه اإلدارية للقشر     بيئة األَمار العَر

حااااادوة التربيااااة بىىىىي  املاىىىىال والواقىىىىع:   –ا  . السىىىىلوب اإلسىىىىالمي فىىىىي اإل تىىىى5115د يىىىىا  وىىىىوقي  حمىىىىد  
   امعىىىىىة األرهىىىىىىر  بالتعىىىىىاو  بىىىىىي  مركىىىىى  صىىىىىالر كامىىىىىى  االقتصااااااهية واإلحما ياااااة  ااااا  اإلساااااالم

 يوليو.52 –54لالقتصاد اإلسالمي ومرك  الدراسات املعرفية  

 . تىىىىدعي  ال ىىىىدرات التنافسىىىىية للجامعىىىىات و ىىىىودة العمليىىىىة التعليميىىىىة  5112رايىىىىد  عىىىىادل م مىىىىد  
 2 – 4  كليىىىىة التجىىىىارة   امعىىىىة ال ىىىىاهرة  مر تاااادَيم القاااادرات التيايسااااية لل امعاااااتماااا ت
 يو يو.

الياادوة العلميااة الساااَعة لقساام  . فنيىىات التخطىىيط االسىىتراتيجي للتعلىىي   5101ال   لىىي   حمىىد  
كليىة التربيىة   امعىة قنطىا  أصاور التربياة "التخهايط االساتراتيج   ا  التعلايم العاا  "، 

 مايو. 00

املااا تمر الْاااااني  . ضىىىوابط منْجيىىىىة فىىىي عىىىر، السىىىىيرة النبويىىىة  5112ريف  م مىىىد بىىىىن مو ىىىا   الشىىى
  بالتعىىىىىىاو  مىىىىىىع ورارة األوقىىىىىىاف والشىىىىىىةو  ميظمااااااة اليصاااااارة العامليااااااة --ليصاااااارة الرسااااااور 

 هى   وفمبر.0451من دل ال عدة  1 – 4اإلسالمية في ال ويت في ال ترة 

التأصاااااي  ي اإلسىىىىىاله م اهيم ىىىىىا وقواعىىىىىدها  ه .  صىىىىىول التربيىىىىىة فىىىىى0403الصىىىىى دل   حمىىىىىد عصىىىىىاه  
لاااام الاااايف    الل ىىىىاء السىىىىنول الخىىىىام   الجمعيىىىىة السىىىىعودية للعلىىىىوه اإلسااااالمي للتربيااااة َو
 دل ال عدة. 02 -05التربوية والن سية  في ال ترة من 

 . التخطىىيط االسىىتراتيجي مىىدا  لجىىودة التعلىىي  الجىىاممي: 5101ضىىحاول  بيىىومي  واملليجىىي  رضىىا  
اليدوة العلمية الساَعة لقسم أصور التربية "التخهيط االساتراتيج  لية  ر ية مست ب

 مايو. 00  كلية التربية   امعة قنطا     التعليم العا  

 . التخطىىىىيط اإلسىىىىتراتيجي والجىىىىودة الشىىىىاملة فىىىىي التعلىىىىي  اإلسىىىىالمي  5114قعيمىىىىة  روىىىىدل  حمىىىىد  
املا تمر العلما  الىوقن العراىي  معايير ضما  الجىودة واالعتمىاد فىي التعلىي  النىوني بمصىر و 

  بري . 05-00  في ال ترة من السيو  الْاني لكلية التربية اليوَية بامليصورة

 .  ر يىة م ترحىة لت  يى   ىودة التعلىي  العىالي بتطبيى  مبىد  5105العيدرو    غادير بقت سىال   
رات الاااااااتعلم التربياااااااة ومهاااااااا  املااااااا تمر الااااااادو   الْاااااااانياملسىىىىىىىةولية علىىىىىىى  ال يةىىىىىىىة التدر سىىىىىىىية   

    امعة اإلسراء  األرد .والتعليم
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 .  اإلدارة فىىىىي اإلسىىىىاله وكم ا يىىىىة اإلفىىىىادة منرىىىىا فىىىىي تأصىىىىي  5114 اصىىىىف  م مىىىىد  وعتىىىىري   م مىىىىد  
مااااا تمر تهاااااو ر التعلااااايم  ااااا  الااااادور مبىىىىىادس التخطىىىىىيط للتعلىىىىىي  قبىىىىى  الجىىىىىاممي فىىىىىي مصىىىىىر   

ية ب ن املحلية والعاملية  ري .  كلية التربية   امعة ال قاالعَر

 العلمية: الرسا   -3

 . التخطىىيط االسىىتراتيجي لجامعىىة بنرىىا فىىي ضىىوء متطلبىىات التنافسىىية  5101 بىىراهي    حمىىد عابىىد  
 . كلية التربية   امعة بنرا.رسالة هكتوراف

 . مىىىىداا  التخطىىىىىيط التربىىىىول فىىىىي ضىىىىىوء الت ىىىىديات الحضىىىىىارية 5104 بىىىىراهي   وفىىىىاء عبىىىىىد ال تىىىىاب  
 . كلية التربية   امعة بنرا.رسالة هكتوراف املعاصرة  دراسة مست بلية 

 - . متطلبىىىىىات الجىىىىىودة واالعتمىىىىىاد فىىىىىي التعلىىىىىي  الجىىىىىاممي فىىىىىي مصىىىىىر5105 سىىىىىماعي   م مىىىىىد السىىىىىيد  
ا    . كلية التربية   امعة سوها .رسالة هكتوراف امعة سوها   مود ب

يات التطىىوير  ورقىىة  . التعلىىي  العىىالي فىىي مصىىر بىىي  قيىىود التمويىى  واسىىتراتيج5103البلتىىامي  مىىروة  
عم  م دمىة ضىمن  وراق مشىرول  صىالب التعلىي  العىالي فىي مصىر  ت ىدي : مصىط   كامى  

 السعيد  وركة التنمية للب وث واالس شارات والتدريو  ال اهرة.

 : واقىىىىىىىىع التخطىىىىىىىىيط االسىىىىىىىىتراتيج  لجامعىىىىىىىىة ك ىىىىىىىىر الشىىىىىىىىيخ فىىىىىىىىي ضىىىىىىىىوء 5151بنىىىىىىىىىىوا   هىىىىىىىىىىبه  بىىىىىىىىراهي   
. كليىىىىىىة التربيىىىىىىة. رسالاااااااة هكتاااااورافه   5131مة  ر يىىىىىة مصىىىىىىر اسىىىىىتراتيجية التنميىىىىىىة املسىىىىىىتدا

  امعة ك ر الشيخ.

. رساالة هكتااوراف .  منْجيىىة التأصىي  اإلسىالمي لىىودارة التربويىة   5112الحلىوا:ي   حسىا  م مىد  
 كلية التربية   امعة  ه ال رل.

 – لىىىىىي  العىىىىىالي .   ىىىىىود املنظمىىىىىات ا حليىىىىىة والدوليىىىىىة فىىىىىي تطىىىىىوير التع5103رمضىىىىىا   وىىىىىيرين عطيىىىىىة  
   كلية التربية   امعة ال قاري .رسالة ماجست ردراسة ت ويمية. 

 . الخطىىىة االسىىىتراتيجية لتطىىىوير منظومىىىة التعلىىىي  العىىىالي  دراسىىىة 5100رمضىىىا   فاقمىىىة فرحىىىات  
 . كلية التربية   امعة ال قاري .رسالة هكتورافت ليلية   دية   

سىىىىىىىتراتيجي للتعلىىىىىىىي  الجىىىىىىىاممي لتلبيىىىىىىىة متطلبىىىىىىىات  .  التخطىىىىىىىيط اال 5101ال   لىىىىىىى    حمىىىىىىىد م مىىىىىىىود  
 . كلية التربية   امعة ال قاري .رسالة هكتورافالتنمية املستدامة   

 –  . سياسىىات التعلىىي  الجىىاممي وعالقالرىىا باألبعىىاد ا جتمعيىىة5104عبىىد النبىىي  مشىىيرة عبىىد الع يىى   
 كلية التربية   امعة ال قاري .رسالة هكتوراف. دراسة ت ويمية  

 . التجديىىد التربىىول بىىالتعلي  الجىىاممي املصىىرل فىىي ضىىوء 5151عراىىي  عبىىد الىىرحمن م مىىد ر فىىت  ال
. كليىىىىىة التربيىىىىىة  رساااااالة هكتاااااورافمعىىىىىايير الجىىىىىودة  ر يىىىىىة مسىىىىىت بلية مىىىىىن منظىىىىىور  سىىىىىالمي  

  امعة قناة السو  .

  . تطىىىىىوير بىىىىراما التنميىىىىة امل نيىىىىة ألعضىىىىىاء هيةىىىىة التىىىىدر   بجامعىىىىىة5103العوضىىىىاي  ر فىىىىت م مىىىىد  
ال ىىىىىىىىىىد  امل توحىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىي ضىىىىىىىىىىوء متطلبىىىىىىىىىىات التعلىىىىىىىىىىي  اإللبترو:ىىىىىىىىىىي والتنافسىىىىىىىىىىية العامليىىىىىىىىىىة... 

 .  امعة ال اهرة.رسالة هكتورافاستراتيجية م ترحة  
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 .  متطلبىىىىات ت  يىىىى  امليىىىى،ة التنافسىىىىية لجامعىىىىة املنصىىىىورة فىىىىي ضىىىىوء 5102مىىىىرروق   مىىىىا:ي عبىىىىد العظىىىىي   
 . كلية التربية   امعة املنصورة.هكتوراف رسالةبع  الخبرات العاملية ر ية تر وية معاصرة   

 :الوثا   والتقار ر والقواح ن والقرارات -4

م(، 2216-م2211وثيقاة االرتَااط بانخهاة اإلساتراتيجية ن امعاة أسايوط ) . 5101كلية التربيىة  
  (PCIQAبرحااااااامج التهااااااو ر املسااااااتمر والتأهياااااا  لالَتماااااااه بم سسااااااات التعلاااااايم العااااااا   )

 عات  املرحلة الاا ية    امعة  سيو .وحدة  دارة املشرو 

  االساااااااتراتيجية املصااااااار ة للتيايساااااااية املساااااااتدامة . 5105ا جلىىىىىىى  الىىىىىىىوقىي املصىىىىىىىرل للتنافسىىىىىىىية  
 الت رير الاامن للتنافسية املصرية. ا جل  الوقىي املصرل للتنافسية.

االسىىىىتراتيجي   . بر ىىىىاما التخطىىىىيط 5100املركىىىى  ال ىىىىومي لتنميىىىىة قىىىىدرات هيةىىىىة التىىىىدر   وال يىىىىادات  
سلسلة البرامج التدر بياة  ا  مجاار ضامان جاوهة التعلايم واالَتمااه مل سساات التعلايم 

 . ا جل  األعل  بالجامعات املصرية.العا  

التعلايم والتوَياة العاماة ماْ ه: 5102منظمة األم  املت دة للتربية والعلوه والا افة  اليو:س و   
 صادل واال تماني ل م  املت دة  اليو:س و.  ا جل  االقتأج  التيمية املستدامة

هليااا  اَتمااااه كلياااات ومعاهاااد التعلااايم  . 5102ال يةىىىة ال وميىىىة لضىىىما   ىىىودة التعلىىىي  واالعتمىىىاد  
 .  اإلصدار الاال   ال يةة ال ومية لضما   ودة التعلي  واالعتمادالعا  

ان امعاات،  اَتمااه معااي ر َما  ور اة . 5104ال يةىة ال وميىة لضىما   ىودة التعلىي  واالعتمىاد  
الاىىىا:ي  ال يةىىىة ال وميىىىة لضىىىما   ىىىودة التعلىىىي     اإلصىىىداران امعاااات اَتمااااه معااااي ر

 واالعتماد.

اسااتراتيجية التيميااة املسااتدامة "رؤ ااة مصاار   .5101ورارة التخطىىيط واملتابعىىة واإلصىىالب اإلدارل  
    م ورية مصر العر ية."2232

 لعلمية:ا الَ و  والدراسات والدور ات -5

 النبويىة  دراسىة والسىنة البىري  فىي ال ىرآ  الشىاملة الجىودة  . ضىما 5104 بىو حمىاد  ريىاد عىواد  
ية للَياتموضوعية ت ليلية .   .4  حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعَر

سلساااالة  .   ىىىىو حضىىىىارة  سىىىىالمية  ساسىىىى ا اإليمىىىىا  والعلىىىى   5100بىىىىدرا    بىىىىراهي   حبىىىىيش  علىىىى   
  .5 014  ةقضايا اسالمي

مجلااااة التربيااااة  . السىىىىيناريوهات  سىىىىلو  الس شىىىىراف املسىىىىت ب   5111الدسىىىىوقي  عاوىىىىور  بىىىىراهي   
 .43  والتعليم

 . ت عيىىىىىىى  دور عضىىىىىىىو هيةىىىىىىىة التىىىىىىىدر   فىىىىىىىي التخطىىىىىىىيط االسىىىىىىىتراتيجي 5105ريىىىىىىىدا    سىىىىىىىامة م مىىىىىىىود  
ِب ااااااا  التربو ااااااةلت سىىىىىىي   ىىىىىىودة األداء بالجامعىىىىىىات   بيىىىىىىة    كليىىىىىىة التر امل لااااااة الدوليااااااة ل
 .35 امعة اإلمارات العر ية املت دة  
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  مجلاة املاار والتجاارة .  ظ  املعلومات اإلدارية: امل اهي  وامل ومات  5100السيد  السيد م مد  
 .1  011العدد 

امل لاة اللر يىة.  اإلسىالمي والر يىة املنظىور  بىي  الشىاملة  . الجىودة5102عايىد   بىن الشىمرل  عىادل
ية لضمان جوهة ال  .01 2  اململبة العر ية السعودية  تعليم ان امع العَر

مجلاااة  . مىىىنْ  التربيىىىة اإلسىىىالمية فىىىي تأصىىىي   حسىىىا  العمىىى   5101الشىىىن يطي  م مىىىد حبيىىىو    
  .4 14   امعة قنطا  كلية التربية

 سىالمي  منظىور  مىن التخطىيط وسياسىة االقتصىاد فىي ال يىادة  . دور 5101 ىاهر   الشىوها:ي    مىار
ا    يوسف    بي قصة  .40العراق    ان امعة اإلسالمية الكلية مجلة  مود ب

 . تىىىىىىىدوي  التعلىىىىىىىي   حىىىىىىىد مىىىىىىىداا  ت  يىىىىىىى  امليىىىىىىى،ة التنافسىىىىىىىية 5102 بىىىىىىىراهي    عبىىىىىىىد الع يىىىىىىى   م مىىىىىىىد
 .24 بالزقاز   التربية كلية مجلة للجامعات املصرية 

 كلياة مجلاةالتربىول   يجياالسىترات للتخطىيط اإلسىالمي  . التأصىي 5105سىال       فاقمىة عبىد
  .0 140األرهر    امعة  التربية

 كلياة ا اى مقادم ب اثاإلسىالمية.  املعىايير ضىوء فىي الشىاملة  . الجىودة5100عىارل   العبيىدل   ىالل
 بلداد.  امعةاإلسالمية،  العلوم

 .  سىىىىىلو  دل ىىىىىال قبيعتىىىىىه واسىىىىىتخدامه فىىىىىي ميىىىىىدا  التعلىىىىىي    امعىىىىىة 0110علىىىىىي  سىىىىىيف اإلسىىىىىاله  
  .4 0  مجلة كلية التربيةدرية  كلية التربية  اإلسبن
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