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اسات العليا ال� �ررال�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد �  ز�بو�ة بجامعة 

�ة مستقبلية(   )ؤر

  شاذ0+ يو�س ع,+ جالل

�ر �نة،  8لية ال��بية بن6ن بالقا�رة،  جامعة  اسات املقا ة والتخطيط والد زقسم �دا ر ر   ر

  ShazliGalal.8@azhar.edu.eg: ال��يد 	لك��و�ي

  : مBCص

اســة  اســات العليــا ال��بو�ــة ر�ــدفت الد �ــة مــستقبلية لل#ــسو�ق  لك��و�ــي ل�ــ�امج الد رإ*ــ( تقــديم ر ؤ
�ــر، وذلــك مــن خــالل 7عــرف 5ســس النظر�ــة لل#ــسو�ق 	لك��و�ــي ل0/ــدمات ا.-امعيــة  زبجامعــة 5
�ـــة وال��بو�ــة، وعـــرض  اســـات العليــا عLــK وجـــھ ا./ــصوص Fـــ( ضــوء 5دبيــات  دا رعامــة وMــرامج الد ر

العامليــة Fــ( ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي ل0/ــدمات وال�ــ�امج ا.-امعيــة، ومحاولــة 	ســتفادة زأبــر التوجNــات 
ــــد بــــــرامج  صــ �ــــــر، و ـــــة 5 ــــة بجامعـ ا ال��بو�ــ اســــــات العليــــــ ـــ�امج الد ـــــي ل�ـــ ــــ( ال#ــــــسو�ق 	لك��و�ـ رمUVــــــا Fــ ز ر
اء  �ــر وأ�ـم العوامــل الداعمــة ل#ــسو�قNا إلك��ونيــا، و7عــرف آ اسـات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 5 رالد ز ر

ً

�ـــــرا./ اســـــات العليـــــا ال��بو�ـــــة بجامعـــــة 	 ـــ�امج الد ز�ـــــ�اء حـــــو متطلبـــــات ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي ل�ــ ر . ل
اســــة مـــــن`_  ـــتخدمت الد ، واســـــتخدمت أســــلوب دلفـــــي "اس#ــــشراف املــــستقبل"رولتحقيــــق ذلــــك؛ اســ

Delphi Techniqueعـــــةqــــن  جـــــراءات . ؛ ع�ـــــ� ثـــــالث جـــــوالت متتا اســـــة مجموعـــــة مـ روقـــــدمت الد
�ـــر، مUVــــاالتنظيميـــة لل#ــــسو�ق  لك اســــات العليـــا ال��بو�ــــة بجامعــــة 	 ز��و�ـــي ل�ــــ�امج الد �ب : ر رالتــــد

د الwــشر�ة حــو بــرامج وأ�ــشطة ال#ــسو�ق  لك��و�ــي، وذلــك مــن خــالل العديــد مــن  لاملــستمر للمــوا ر
�wيـــــة ل0}ـــــد مـــــن مقاومـــــة 5فـــــراد العـــــاملzن بالxليـــــات  ر�ليـــــات، وال�ـــــ~ تتـــــضمن تخـــــصيص بـــــرامج تد

�ب عKL فعالية أداء 5فراد وفر العمل بالxليات، للتغي�z، باإلضافة إ*K ا قلتقييم املستمر ألثر التد ر
�wية للعاملzن حو التحو الرق�~ وتقنية املعلومات وأنظمة املعلومات ا.}ديثة،  لوتنفيذ برامج تد ل ر
�wيــــة للعــــاملzن حــــو ال#ــــسو�ق  لك��و�ــــي واملتاqعــــة املــــستمرة أل�ــــشطتھ وتقيــــيم  لوتنفيــــذ بــــرامج تد ر

�wية5دا �ب 5فراد قائمة عL( احتياجا�Uم من ال��امج التد ضع خطة لتد رء، و ر   .و

اسات العليا ال��بو�ة، ال#سو�ق  لك��و�ي: ت املفتاحيةالFلما �ة مستقبلية،ربرامج الد   .ؤ ر
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E-marketing for educational postgraduate programs at 
Al-Azhar University “A Proposed Vision” 

Shazli Younes Ali Galal  

Lecturer of Administration, Planning and Comparative Studies, 
College of Education for Boys,  Al-Azhar University 

Email: ShazliGalal.8@azhar.edu.eg 

Abstract 
The study aimed to propose a vision regarding e-marketing of 
educational graduate programs at Al-Azhar University. For that aim, 
the study identified the theoretical foundations of e-marketing of 
university services in general and graduate programs in particular in 
the administrative and educational literature, reviewing the most 
prominent global trends concerning university services and programs 
e-marketing to benefit from them. Also, the study investigated the 
educational graduate programs at Al-Azhar University and the most 
important factors supporting their electronic marketing, besides 
detecting the experts’ views on the requirements of e-marketing for the 
educational graduate programs at Al-Azhar University. Accordingly, 
The study adopted the Foresight Framework, and used Delphi 
Technique method, where three research forms were applied through 
three successive rounds. The study proposed a set of organizational 
procedures for educational graduate programs e-marketing at Al-Azhar 
University, including: continuous training of human resources on e-
marketing programs and activities, through several mechanisms, which 
include designing training programs for reducing individuals 
resistance to change, as well as continuous evaluation of training 
impact on the effectiveness of the performance of individuals and 
teams in faculties, implementation of training programs for employees 
on information technology and modern information systems, 
implementation of training programs for employees on e-marketing, 
continuous follow-up of its activities and performance evaluation, and 
designing a plan for training individuals based on their actual needs. 

Keywords: marketin, E-marketing, educational graduate programs,      
A vision. 
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�ر  �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  زال�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد �ة مستقبلية(ر   )ؤر

  :مقدمـة البحث ومشFلتھ

اك#سب مفNوم ال#سو�ق F( مؤسسات التعليم العا*( أ�مية كب�zة F( السنوات 5خ�zة Fـ( 
جميع أنحاء العالم، حيث أصبح �شاطا �اما وحيو�ا للعديد من املؤسسات التعلي

ً ً ً
مية غ�z الNادفـة 
تفـاع توقعـات املـستفيدين، وتوسـيع  د ا�}ـدودة، وا �ـادة التنـافس عLـK املـوا رللرMح، و�رجع ذلك إ*ـ(  ر ز

  .لفرص ا.}صو عKL التعليم وغ��zا

ة الرقميــــة ا.-ديـــدة لعـــالم 	تـــصاالت وتكنولوجيـــا املعلومــــات  روقـــد تـــأثر ال#ـــسو�ق بـــالثو
ًن��نـت أدوات 7ـسو�قية جديـدة �ليـا، وسـا�م بك�ـ�ة واستفاد مUVا F( جميع أ�شطتھ؛ حيـث أضـاف  

قFــ( تحــسzن طــر 	تــصال، و�ــو مــا ترتكــز عليــھ التوجNــات ا.}ديثــة Fــ( ال#ــسو�ق  لك��و�ــي؛ حيــث 
ه العنـــــصر الـــــرئ�س و5ســـــاس Fـــــ( العمليـــــة  ـــا ة أك�ـــــ� عLـــــK املـــــستفيد باعتبــ ـــاد بـــــصو رتتجــــھ إ*ـــــK 	عتمــ ر

ضـا عمال�Uـا أدى ال#سو�قية ومصدر قوة املؤسسة وتواجد�ا Fـ( 5 رسـواق، و�لمـا حققـت املؤسـسة 
MاحNا  �ادة أ رذلك إ*K استقرار �شاطا�Uا و   ).Higher Education Marketing, 2013, 11(ز

ًو®عت�ــ� ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي �ــشاطا اقتــصاديا أساســيا للمؤســسات التعليميــة وغ��zــا Fــ(  ً ً

ات التكنولوجيــــــة ال�ــــــ~ ¯ــــــشNد�ا عــــــالم ال ـــــ~ والتطــــــو ة رالعــــــصر الرق�ـ ــــK قــــــد ريــــــوم؛ بحيــــــث يرتكــــــز عLــ
املؤسسات Fـ( فNـم الفـرص املتاحـة Fـ( 5سـواق واسـ#يعا±Uا لـضمان نجـاح أ�ـشطة املؤسـسة ا�}ليـة 
والدوليـــة، ومـــا ي��تـــب عليـــھ مـــن عمليـــات التبـــادل و	تـــصال  لك��و�ـــي وال#ـــسع�z وتقـــديم ا./دمـــة 

غبـــــات املـــــستفيدي ــــو الـــــذي ¯ـــــسU³دف إشـــــباع حاجـــــات و ن مـــــن خـــــالل صــــــياغة رومتاqعU³ـــــا عLـــــK النحـ
اســـU³ا بدقـــة بمـــا يـــضمن توافقNـــا مـــع  راســـ��اتيجية 7ـــسو�قية إلك��ونيـــة وفـــق مبـــادئ وقواعـــد تمـــت د
¶( مــن جNــة، وتــوف�z ا./دمــة للمــستفيد بطر�قــة مبتكــرة ومبدعــة  ف الــسو  لك��و�ــي ا./ــا رظــر ق و

̧ة تنافـــسية Fـــ( ظـــل 5ســـواق 	لك��ونيـــة املفتوحـــة  & ,Srimathi. (مـــن جNـــة ثانيـــة، وتحقيـــق مzـــ
Krishnamoorthy, 2019: 3326 (  

وقــد ان#ــشرت العديــد مـــن املنــصات التفاعليــة ال�ــ~ يمكـــن اســتخدامNا �ــأدوات 7ـــسو�قية 
منــصات التواصــل 	جتمــاÂ( الــشاÁعة 	ســتخدام، : فعالـة خــالل الف�ــ�ات 5خzــ�ة، وال�ــ~ مــن أ�مNــا

، )YouTube(، و�وتيـــوب )Instagram(، وإ�ــستجرام )Twitter(، وتـــو��� )Facebook(ف�ــسبوك : مثــل
ر )Linked In(ولينكـد إن  ، )Flickr(وفليكــر ) Google Plus(، وجوجــل بلـس )Bumbuser(ز، وMـامبو

روغ��zا من املنصات ال�~ 7ساعد عKL التواصل ومتاqعة املناقشات بzن املـستخدمzن، و�ـشر الـصو 
ابط واملعلومــات بلغــات متعــددة، و®عــد ف�ــسبو مــن بــzن أشــNر ) Facebook(ك ووالفيــديو وتبــادل الــر

ائد مواقع  روسائل التواصل 	جتماÂ( وأك���م شيوعا بما لھ من قاعدة كب�zة من املتواصلzن؛ و�و  ً

)Âجتمــا	عمــالق مواقــع التواصــل q لقــب Îوأك���ــا تفوقــا ح�ــ )Âجتمــا	التواصــل 
ً

) . AL-Ghamdi. 
AL-Hadan. & AL-Hassoun, 2014: 1820 (  

و�ق  لك��و�ـــي مـــواطÕ~  ن��نـــت، و�ـــم الفئـــة ال�ـــ~ 7عـــ�ش داخـــل و7ـــسU³دف جNـــود ال#ـــس
ة مــــسبقة عــــن  ب 5صــــدقاء وتxــــو�ن صــــو را�-تمعــــات 	ف��اضــــية، و7عطــــي أ�ميــــة ملــــشار�ات وتجــــا ر
ركيانـــات املؤســــسات التعليميـــة وخــــدما�Uا املتنوعـــة وMرامجNــــا �5اديميـــة، ممــــا ¯ـــسNم بــــدو كبzـــ� Fــــ( 

ت توقعــات املـــستفيد ت#ــشxل بحكـــم تــأث�z التقنيـــات تحديــد نجـــاح أو فــشل تلـــك املؤســسات،  روصـــا
ـــا  ـــ( اســـــتخدام تكنولوجيــ و مxانيــــات الرقميـــــة؛ 5مــــر الـــــذي يحفــــز تلـــــك املؤســـــسات عLــــK التوســـــع Fـ
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املعلومـــات والـــشبxات  لك��ونيـــة لتحـــسzن كفــــاءة عمليا�Uـــا وتطـــو�ر برامجNـــا، واســـU³داف أســــواق 
  )Vranes, 2017: 9. (جديدة ومتنوعة

ات ال�ـــــ~ يمـــــر ±Uـــــا التعلـــــيم مـــــا qعـــــد ا.-ـــــامØ(؛ ت#بلـــــو املنـــــصات الرقميـــــة ون#يجـــــة لل رتطـــــو ر
ســـzن الـــدوليzن؛  ســـzن، وتـــزداد ا.}اجـــة لتلـــك املنـــصات بالÙـــسبة للدا ركمنظـــو ســـNل ل#ـــÚ-يل الدا ر ر
حيث تفيد F( حصولNم عKL املعلومات �5اديمية وتوظيفNا �أداة لتلبية احتياجا�Uم، وقد نـتج عـن 

ســـات وأ�ـــشطة مـــا ¯ـــس�Î دمـــج ال#ـــسو�ق الرق�ـــ~ اســـات العليـــا تحـــسzن مما ر ومxوناتـــھ Fـــ( بـــرامج الد ر
ــــسو�ق  بمـــــــز�ج ال#ـــــــسو�ق ا./ـــــــدمي، وMالتـــــــا*( 7ـــــــÜ-يع املؤســـــــسات التعليميـــــــة لتوظيـــــــف تقنيـــــــات ال#ـــ
ســـzن و7عز�ــــز  ه أ�ـــم القنــــوات الرئ�ـــسية .-ــــذب الدا �ــــة باعتبـــا ر لك��و�ـــي Fـــ( �يxلNــــا ونظمNـــا  دا ر ر

ات التنافسية ل0-امعة  ًمحليا وإقليميا وعامليارالقد ً ً) .Fierro, Cardona, & Diego, 2017, 240( 

وقد أ�شßت �لية ال��بية لتضع علوم العصر ال��بو�ة وأساليب ال��بية ا.}ديثة ومناN-Þا 
سـالة  سـالم و5مـة العرMيـة و سـالمية، وذلـك بإعـداد املعلـم املـسلم والداعيـة  ا�Uا F( خدمـة  روإدا ر

Mـط الـدين با.}يـاة، وخاصـة qعـد أن إ*(  سالم، وإج اسات ال��بو�ة والنفسية، و رراء البحوث والد ر
ت �ذه العلوم F( العصر ا.}ديث وأصبح من الصعب تخر�ج املسلم املؤ�ل أو الداعية املؤثر  رتطو

. نبــدو تأ�يــل عل�ــ~ مــنظم توضــع فيــھ �ــذه العلــوم Fــ( خدمــة التعلــيم وFــK خدمــة الــدعوة  ســالمية
  )2: 1982، �لية ال��بية(

�ــر مـــا بــzن بـــرامج  اســـات العليــا ال�ــ~ تقـــدمNا �ليــات ال��بيـــة بجامعــة 5 زوت#نــوع بــرامج الد ر
اه، وال�ــــــ~  ــــرامج الـــــدبلوم املNنيـــــة والـــــدبلوم ا./ـــــاص وMـــــرامج املاجـــــست�z والـــــدكتو رالـــــدبلوم العـــــام وMـ

�-تمـــع ت#ناســب مـــع احتياجـــات املـــستفيدين وتوقعـــا�Uم، وذلـــك Fــ( إطـــار ســـØ( �ـــذه الxليـــات لنفـــع ا
ات ا.-امعــة وإمxانا�Uـــا، حيــث 7ــشمل بـــرامج مNنيــة وأ�اديميــة مؤ�لـــة  رومؤســساتھ ا�/تلفــة مـــن قــد
جود  ولشغل وظائف متنوعة F( مختلف املؤسسات التعليمية، نظرا للتغ�z السر®ع F( عالم املNن، و

ً

  .متطلبات جديدة مختلفة حسب طبيعة ا�-تمع ومتطلباتھ

 – بـــصفة عامـــة -5خـــذ بمـــدخل ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي وFـــ( ضـــوء مـــا ســـبق؛ تظNـــر أ�ميـــة 
اســات العليــا ال��بو�ــة   Fــ( دعــم - بــصفة خاصــة -رل0/ــدمات وال�ــ�امج التعليميــة، و7ــسو�ق بــرامج الد

�ـر، و	ســتجابة للتحـو الرق�ـ~ Fــ( شـ�Î قطاعــات  ̧ة التنافــسية لxليـة ال��بيـة جامعــة 5 لو7عز�ـز املzـ ز
�ــة مــصر  اســة Fــ( الــسؤال الــرئ�س م، ومــن2030ؤالدولــة Fــ( ضــوء ر ر �نــا يمكــن صــياغة مــشxلة الد

  :�7ي

اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة  �ــة املــستقبلية لل�ــسو�ق �لك��و�ــي ل�ــ�امج الد رمــا الر ؤ
�ر؟ �  ز

  :و�تفرع من �ذا السؤال الرئ�س 5سئلة الفرعية التالية  

اســــات مـــا 5ســــس النظر�ـــة لل#ــــسو�ق 	لك��و�ـــي ل0/ــــدمات ا.-امعيـــة عامــــة وMـــر .1 رامج الد
�ة وال��بو�ة؟   رالعليا بخاصة F( ضوء 5دبيات  دا

زمـــا أبـــر التوجNـــات العامليـــة Fـــ( ال#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي ل0/ـــدمات ا.-امعيـــة؟ وكيـــف يمكـــن  .2
�ر؟ اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 ز	ستفادة مUVا F( ال#سو�ق 	لك��و�ي ل��امج الد  ر
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اسات العليـا ال��بو�ـة  .3 �ـر؟ ومـا أ�ـم العوامـل الداعمـة ل#ـسو�قNا رما برامج الد زبجامعـة 5
إلك��ونيا؟

ً
  

اسات العليا ال��بو�ة  .4 ات ا./��اء حو متطلبات ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد رما تصو ل ر
�ر؟  زبجامعة 	

اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  .5 �ة املستقبلية لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد رما أqعاد الر ؤ
�ر؟   ز5

  :لبحثأ�داف ا

اســـات  �ـــة مـــستقبلية لل#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد ر¯ـــسU³دف البحـــث ا.}ـــا*( تقـــديم ر ؤ
�ر، وذلك من خالل �5داف الفرعية �تية   :زالعليا ال��بو�ة بجامعة 5

اسات  -  رالوقوف عKL 5سس النظر�ة لل#سو�ق 	لك��و�ي ل0/دمات ا.-امعية عامة وMرامج الد
�ة وال��بو�ةالعليا بخاصة F( ضوء 5دب  .ريات  دا

ز7عرف أبر التوجNات العاملية F( ال#سو�ق 	لك��و�ي ل0/دمات ا.-امعية، ومحاولة 	ستفادة  - 
�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زمUVا F( ال#سو�ق 	لك��و�ي ل��امج الد  .ر

�ـر وعـرض أ�ـم العوامـل الداعمـ -  اسات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 زصد برامج الد ر ة ل#ـسو�قNا ر
إلك��ونيا
ً

.  

ــــا ال��بو�ــــــة  -  ـــات العليـ اســ ــــات ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي ل�ـــــ�امج الد ــــو متطلبـ اء ا./�ـــــ�اء حـ ــــرف آ ر7عـ لر
�ر  .زبجامعة 	

�ر -  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 �ة املستقبلية لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد زبناء الر ر   .ؤ

  أ�مية البحث 

  :تظNر أ�مية البحث F( ا.-وانب التالية

ـــة ا.}اليـــــة Fـــــ( تطـــــو الفكـــــر  دار وال��بـــــو النظـــــر Fـــــ( مجـــــال ال#ـــــسو�ق  -  اســ يقـــــد 7ـــــسNم الد ي ي ر ر
 KـــLـــر ع� اســـات العليــا ال��بو�ـــة بجامعــة 5 ز	لك��و�ــي ل0/ـــدمات ا.-امعيــة عامـــة، وMــرامج الد ر

ً

ات العامليـة الرا�نـة والتحـوالت ال�ـ~  روجھ ا./صوص، و�و 5مر الذي يأ7ي متوافقـا مـع التطـو
ً

ق ســـو ا./ــدمات وال�ـــ�امج ا.-امعيــة، وال�ـــ~ تفـــرض عLــK ا.-امعـــات البحــث عـــن صـــيغ ¯ــشNد�ا
جديــدة للتمو�ــل، ودعــم صــلة ا.-امعــة بمجتمعNــا، وتحقيــق أقــÎåæ اســ#ثمار ممكــن إلمxانــات 

  .ا.-امعة وخ��ات علما�Uا، مع التأكيد عKL �شر املعرفة وتوليد�ا، و7عظيم 	ستفادة مUVا

ــــم املــــــستجدات وا -  ــــسو�ق 	لك��و�ــــــي ل�ــــــ�امج الوقــــــوف عLــــــK أ�ــ ــــ( مجــــــال ال#ــ ./�ــــــ�ات العامليــــــة Fــ
�ر بما  اسات العليا بجامعة 5 اسات العليا، ومحاولة 	ستفادة مUVا F( 7سو�ق برامج الد زالد ر ر

سالU³ا العاملية  .ري#ناسب مع خصوصيU³ا و

�ـــــر بتحديـــــد  -  ـــا�Ø( القـــــرار بxليـــــات ال��بيـــــة جامعـــــة 5 ـــة املـــــسئولzن وصــ اســ زقـــــد تفيـــــد �ـــــذه الد ر
�ــــر،  اســــات العليــــا ال��بو�ــــة بجامعــــة 5 زا./طــــوات املناســــبة لل#ــــسو�ق 	لك��و�ــــي ل�ــــ�امج الد ر
مة لتحقيق ال#سو�ق 	لك��و�ي ا.-يد لNذه ال��امج، و�ليـات املناسـبة  زوتوف�z املتطلبات الال
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 لذلك، والتغلب عLـK املعوقـات ال�ـ~ تواجNـھ، 5مـر الـذي ¯عـود بـالنفع املـادي عLـK ا.-امعـة مـن
  . ىجNة، و�دعم وظيفة �ليات ال��بية F( خدمة ا�-تمع من جNة أخر

  :املنQRية املستخدمة

اسة ا.}الية  اسـات العليـا " املن`_ الوصفي"راستخدمت الد رللوقوف عKL واقع برامج الد
ال��بو�ة، والعوامل ال�~ من شأUçا املسا�مة F( عملية دعم ال#سو�ق  لك��و�ي لNا، كما استخدمت 

�ــة مــستقبلية محتملــة ا.}ــدوث حــو ال#ــسو�ق  لك��و�ــي " اس#ــشراف املــستقبل"مــن`_  للتقــديم ر ؤ
ــــة فحـــــــص  ــــــن`_ عمليـــ ـــــذا املـ ــــــضمن �ــ ــــــر؛ حيـــــــث يتـ �ـ ـــــا ال��بو�ـــــــة بجامعـــــــة 5 اســـــــات العليــ ـــــ�امج الد زل�ــ ر
 ،~åـــــــèس املا ـــــ#يعابا لـــــــدر ـــــر، واســ ـــــن مــــــشكالت ا.}اضــ ــــا مــ ــــشراف مـــــــنظم للمـــــــستقبل، انطالقـــ وواس#ــ

ً ً
ِ ٍ

بلية وتوقع إمxانية حدوUëا، وال ¯عد ذلك نوعا من التخمzن أو التكNن ملا واستطالع 5حداث املستق
ً ُ

ات  ـــلوب عل�ــــــ~، والكــــــشف عــــــن التيــــــا ــــع بأســـ اســــــة الواقــ ـــق مــــــن د رســــــيحدث مــــــستقبال، لكنــــــھ ينطلـــ ر
ً

أيضا استخدمت ) 239: 2020دمحم، ) (34: 2013املNدي، . (و	تجا�ات املعاصرة السائدة وفحصNا
اسـة ا.}اليـة أسـلوب دل اسـات املـستقبلية Delphi Techniqueفـي رالد ه أحـد أسـاليب الد ر؛ باعتبـا ر

اسة ع�� ثالث جوالت متتاqعة، وقد تم تطبيقھ عLـK عينـة  رF( ال��بية، والذي تم تطبيقھ F( �ذه الد
اسـة، سـعيا ل0}ـصو عLـK اتفـاق Fـ( الـرأي بيــUVم  لمـن ا./�ـ�اء لـدUîم صـلة مباشـرة بموضـوع �ـذه الد

ً
ر

�ة مس: "لحو �رؤتقديم ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زتقبلية لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد   ."ر

  :مصطSCات البحث

 E-marketing: ال�سو�ق �لك��و�ي -1

يقصد بال#سو�ق طبقا للمفNوم ا.}ـديث بأنـھ
ً

قابـة �5ـشطة :  رتحليـل وتخطـيط وتنفيـذ و
فxار والقيم مع 5سواق وا./دمات ال�~ صممت qعناية من أجل تحقيق تبادل طوÂ( ل0/دمات و5

  )Stave Y. W. LAM, 2009: 1. (املسU³دفة بما يضمن تحقيق �5داف املؤسسية

	ســتخدام الــò}يح لإلن��نــت، وشــبxات 	كــس��انت : و®عــرف ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي بأنــھ
و	ن��انــــت، و	تــــصاالت الــــسلكية والالســـــلكية، Fــــ( عمليــــات مــــا قبـــــل تــــصميم ا./ــــدمات، وأثنا�Uـــــا، 

ضا املستفيدين   ) 17: 2010العالق، . (روóعد�ا، وذلك ±Uدف تحقيق 

فقا ل0-معية 5م�zيكة لل#سو�ق ¯عرف ال#ـسو�ق  لك��و�ـي بأنـھ �5ـشطة و جـراءات  وو
. القائمــــة عLــــK التكنولوجيـــــا الرقميــــة لتقــــديم وايـــــصال و7ــــسليم القيمــــة للعمـــــالء والــــشر�اء �خـــــر�ن

P.K.Kannan,2016:2)(  

�zو®ـــــش)Al Masum,2019:1  ( ة وتنفيـــــذ ـــز عLـــــK إدا ـــK أن ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي يرتكــ رإ*ــ
 )Lنال#ــــسو�ق باســــتخدام الوســــائط  لك��ونيــــة مثــــل الو�ــــب وال��يــــد  لك��و�ــــي والتلفز�ــــو التفــــاع

لوالوسائط الالسلكية جنبا إ*K جنب مع البيانات الرقمية حو خصائص العمالء وسلوكNم ً.  

ل#ــــسو�ق 	لك��و�ـــــي �ــــو 	ســــتخدام 5مثــــل للتقنيـــــات أن ا) õ2021: 394-ــــاج، (ىو�ــــر 
الرقمية بما F( ذلك تقنيات املعلومات و	تصاالت لتفعيـل  نتاجيـة ال#ـسو�قية وعمليا�Uـا املتمثلـة 
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ـــد حاجـــــات 5ســـــواق املــــــسU³دفة  Fـــــ( الوظـــــائف التنظيميـــــة والعمليـــــات والÙــــــشاطات املوجNـــــة لتحديــ
öالعمالء وأ K*اب املص0}ةوتقديم السلع ا./دمات إ{.  

اسات العليا ال��بو�ة -2   Postgraduate Educational Programs: ربرامج الد

اســات العليــا ال��بو�ــة بأUçــا �ــل مــا يمكــن أن تقدمــھ �ليــات ال��بيــة مــن : ريقــصد ب�ــ�امج الد
ـــة مؤ�لــــــة لـــــــشغل وظــــــائف متنوعـــــــة Fــــــ( مختلـــــــف املؤســـــــسات  بــــــرامج أ�اديميـــــــة متخصــــــصة أو مNنيــــ

 مع احتياجات املستفيدين وتوقعا�Uم، وذلـك Fـ( إطـار سـØ( �ـذه الxليـات التعليمية، وال�~ ت#ناسب
ات ا.-امعة وإمxانا�Uا   )197: 2007الز�ي، . (رلنفع ا�-تمع ومؤسساتھ ا�/تلفة من قد

اســـة ا.}اليـــة �ــذا املفNـــوم  جراÁـــي  اســـات روت#بÕــ~ الد رلل�ــسو�ق iلك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد
املبذولـــة وا�}تملـــة و5عمـــال املتxاملـــة ال�ـــ~ تقـــوم ±Uـــا �ليــــات جميـــع ا.-Nـــود : ، و�ـــوالعليـــا ال��بو�ـــة

اســة 5ســواق، وتحديــد  ئــ�س حــو  ن��نــت، بـدءا مــن د �ــر، واملتمركــزة qـشxل  رال��بيـة بجامعــة 5 ر ز
ً

ل
اسـات العليـا ال��بو�ـة ال�ـ~ تقـدمNا �ليـات ال��بيـة، و7عـرف حاجـات  رالفئات املستفيدة من برامج الد

ـــا وجــــذب املــــستفيدين ا.}ــــاليzن ـــذه ال�ــــ�امج و7ــــسع��zا وال�ــــ�و�ج لNـ ا بتــــصميم �ـ  واملتــــوقعzن، ومــــر
ً
ور

®عNـــا عLـــK املـــستفيدين إلك��ونيـــا، بمـــا يتفـــق وحاجـــا�Uم وتوقعـــا�Uم،  ســـzن لNـــا وتو ًواســـتقطاب الدا ز ر
ــا بـــــأعKL مـــــستو مـــــن ا.-ـــــودة  ـــة واملـــــستفيدين مـــــن برامجNـــ ــــن الxليــ ىوانU³ـــــاء بتحقيـــــق أ�ـــــداف كـــــال مـ ً ً

  .والفعالية

اسات    :السابقةرالد

اســات الــسابقة ال�ـ~ تناولــت مفNــوم ال#ـسو�ق  لك��و�ــي كمــدخل  ر�نـاك العديــد مـن الد
ى التنظ�zيـــــة والفكر�ـــــة Fـــــ(  ــة الـــــر ؤتطـــــو�ر للمؤســـــسات ا.-امعيـــــة، وال�ـــــ~ تـــــم الرجـــــوع إل÷Uـــــا ملراجعـــ ي

�ـة مـستقبلية لل#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ــ ؤ5دبيـات ال��بو�ـة املعاصـرة، و	سـتفادة مUVـا Fــ( تقـديم ر
ُ

�امج 
�ر، ومUVا اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زالد   : ر

اســـة  وال�ـــ~ �ـــدفت إ*ـــK التخطـــيط ألســـاليب واســـ��اتيجيات ال#ـــسو�ق ) �2020ـــاعوده، (رد
اســــات العليــــا لل��بيـــة بجامعــــة القــــا�رة .-ــــذب  رالرق�ـــ~ ل0/ــــدمات التعليميــــة ال�ــــ~ تقـــدمNا �ليــــة الد

ـــــة ما� اسـ ــــاظ الطــــــالب الــــــدوليzن، وتناولــــــت الد ـــــ~ املعتمــــــد عLــــــK تطبيــــــق رواحتفــ يــــــة ال#ــــــسو�ق الرق�ـ
اسـة إ*ـK أنـھ يÙبùـ( عLـK ا.-امعـات التوجـھ إ*ـK تبÕــ~  ت الد رالتكنولوجيـا، واسـتخدام  ن��نـت، وأشـا ر
واســــتخدام املــــداخل ا.}ديثــــة لل#ــــسو�ق نظــــرا .}اجU³ــــا املــــستمرة .-ــــذب واحتفــــاظ عــــدد كبzــــ� مــــن 

يق ال#سو�ق الرق�~ ./دما�Uا التعليمية الطالب الدوليzن، و�ذا الNدف يمكن تحقيقھ F( ضوء تطب
غبــات الطــالب، و�توقــف نجــاح ا./ــدمات التعليميــة ا.-امعيــة عLــK اســتخدام  رال�ــ~ تلúــ~ حاجــات و
�Uا عLــــK �ــــشر أ�ــــشطU³ا  را.-امعــــات الســــ��اتيجية ال#ــــسو�ق؛ حيــــث ت#نــــافس ا.-امعــــات Fــــ( مــــدى قــــد

غبـــات  وحاجــات املتعلمــzن، وانU³ـــت رال#ــسو�قية لتطــو�ر وتحــسzن جـــودة خــدما�Uا املقدمــة وتحقيــق 
اســـة بالتـــصو املق�ـــ�ح بـــصياغة آليـــات التطـــو�ر ألســـاليب وأ�ـــشطة ال#ـــسو�ق الرق�ـــ~ ل0/ـــدمات  رالد ر
قميـــة جديـــدة لتقـــديم ا./ـــدمات التعليميـــة لxليـــة  اســـة أســـاليب  رالتعليميـــة للxليـــة، وأوûـــ}ت الد ر

اســـات العليـــا لل��بيـــة مـــن خـــالل مكتـــب العالقـــات الدوليـــة بالxليـــة با لعتبـــار املـــسئو عـــن آليـــات رالد
  .ال#سو�ق للطالب الدوليzن بالxلية

اســـة  ســـات ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ) Al Masum,2019(رود روال�ـــ~ �ـــدفت إ*ـــK تحديـــد مما
فقــــد أوûــــ}ت . باســــتخدام أدوات وتقنيــــات مختلفــــة Fــــ( جامعــــة واليــــة بــــنغالد¯ش وقيــــاس فعاليU³ــــا

اسـة أن ال#ـسو�ق  لك��و�ـي �ـو 7ـسو�ق املنتجـات أ و ا./ـدمات باسـتخدام التقنيـات الرقميـة، رالد
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ة وأي  رو®عتمد qشxل أساåü~ عKL  ن��نت، ولكن ¯شمل أيضا الNواتف ا�}مولة و عالنـات املـصو ً

قميـــة أخـــر ىوســـيلة  كمـــا أكـــدت عLـــK أنـــھ قـــد 7غzـــ�ت تقنيـــات واســـ��اتيجيات ال#ـــسو�ق للمنظمـــات . ر
ــي تــــتمكن أي منظمــــة مـــن البقــــاء Fــــ( ا�/تلفـــة qــــشxل كبzـــ� qــــسwب مزايــــا تكنولوجيـــا املعلومــــات،  ولxـ

قالـــــسو فالبـــــد أن 7عتـــــد عLـــــK ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي مـــــن خـــــالل أدوات وتقنيـــــات مختلفـــــة لل#ـــــسو�ق 
 لك��و�ي؛ مثل وسائل التواصل 	جتماÂ(، وموقع الو�ب، وال��يد  لك��و�ي ، وتحسzن محر�ات 

  .  وما إ*K ذلكYouTubeالبحث ، وإعالنات العرض ، وإعالنات الفيديو ، و 

اسة  وال�~ �دفت إ*K تحليل تأث�z ال#سو�ق ) Krishnamoorthy. & Srimathi. 2019(رود
 لك��و�ــي ملؤســسات التعلــيم العــا*( بالNنــد، وMيÙــت أن تنــامي ا�-ــال  لك��و�ــي ومواقــع التواصــل 

 ا.-امعـات يكمـن ي	جتماÂ( لھ تأث�z قو عKL مؤسسات التعليم العا*( F( الNند، وأن التحدي أمـام
�Uا عLـــــK تـــــضمzن أ�ــــــشطة ال#ـــــسو�ق  لك��و�ــــــي ،  ـــد ة  لك��ونيـــــة وقـــ مــــــة لـــــإلدا رFـــــ( املتطلبـــــات الال ر ز
اســة عLـــK املــن`_ الوصــفي لعـــرض �5ــشطة  لك��ونيــة واحتياجـــات املــستفيدين Fـــ(  رواعتمــدت الد

ل#ــسو�ق ملؤســسات 5ســواق  لك��ونيــة وكيفيــة التخطــيط لNــا Fــ( النمــاذج ا�/تلفــة الســ��اتيجية ا
اسـة إ*ــK عـدد مــن النتـائج مUVــا أن اسـ��اتيجية ال#ــسو�ق تتمzــ¸ : رالتعلـيم العــا*( بالNنـد؛ وتوصــلت الد

بصفة فردية لxل مؤسـسة يـتم ف÷Uـا توضـيح وإبـراز املعلومـات ا./اصـة بxـل مؤسـسة؛ كمـا يجـب أن 
لتعليميـة التخطـيط تتxامل أ�شطة ال#سو�ق التقليدي مع ال#سو�ق  لك��و�ي، وعKL املؤسـسات ا

غبـــات الطـــالب، بحيــث ¯ـــشمل ذلـــك مجــاالت التعلـــيم مـــدى ا.}يـــاة؛  رمــن أجـــل 7غطيـــة احتياجــات و
ًو®عت�ـــ� تطـــو�ر وتنـــامي 5ســـواق  لك��ونيـــة تحـــديا أمـــام مؤســـسات التعلـــيم العـــا*( مـــن أجـــل تلبيـــة 

مة لنجاح �5شطة ال#سو�قية  لك��ونية وتخطي الفجوة بzن امل   .توقع والواقعزاملتطلبات الال

اسة   وال�~ �دفت إ*K اك#شاف 5سـواق املطلوMـة للتعلـيم العـا*(، Stukalina, 2019) (رود
ة 7عامـل املـدير�ن  وروعرضت أك�� أدوات ال#سو�ق ا�}فزة الس��اتيجية ال#سو�ق؛ وتوصلت إ*ـK ضـر

دة للتنافــسية واملــسئولzن Fــ( التعلــيم العــا*( بالتوجــھ ال#ــسو�قي، وخاصــة ملواجNــة التحــديات ا.-ديــ
وقد تم 	عتمـاد عLـK تحليـل النظر�ـات العلميـة ل#ـسو�ق التعلـيم العـا*( مـن خـالل الNيئـات . العاملية

الدوليــة، ومعرفــة خطــط ال#ــسو�ق لعينــة عــشوائية مــن مؤســسات التعلــيم العــا*(، وخــرج التحليـــل 
( �ـو الـوÂ(، و�ـشر أن التحدي الرئ�åý~ لل#سو�ق ملؤسـسات التعلـيم العـا*: qعدد من النتائج، أ�مNا

  .�5شطة ال#سو�قية F( ا./دمات وال��امج ال�~ تقدمNا ا.-امعة و�ليا�Uا ا�/تلفة

اســة  وال�ــ~ �ــدفت إ*ــK 7عــرف ال#ــسو�ق  لك��و�ــي مــن ) 2019حــسzن، و ز�ــي، و دمحم، (رود
حيـــث مفNومـــھ ومراحـــل تطبيقـــھ، ومجاالتـــھ وفوائـــده، وكـــذلك 7عـــرف ا./ـــدمات البحثيـــة مـــن حيـــث 

ـــق ال#ـــــسو�ق مفNومNـــــا ــــK إجـــــراءات مق��حـــــة لتطبيــ ـــل إ*ـ  وتـــــصÙيفNا Fـــــ( ا.-امعـــــات املـــــصر�ة، والتوصــ
ـــــفي،  ـــن`_ الوصـ اســــــة املـــ ر لك��و�ــــــي ل0/ــــــدمات البحثيــــــة Fــــــ( ا.-امعــــــات املــــــصر�ة، واســــــتخدمت الد
وتوصلت إ*K أن ال#سو�ق  لك��و�ي ل0/دمات البحثية ¯ساعد ا.-امعات F( جذب قاعـدة عر�ـضة 

لإمxانيـــة الـــدخو ال0}ظـــي والـــدائم، فNـــو متـــاح ل0-ميـــع عLـــK مـــدار الـــساعة مـــن املـــستفيدين ن#يجـــة 
لطوال العام، و�دعم وسـيلة اتـصال ثنائيـة 	تجـاه ممـا ي#ـيح ل0-امعـات ا.}ـصو عLـK 7غذيـة مرتـدة 

  .مباشرة من املستفيدين

اسة  وال�~ �دفت إ*K تقديم آليات مق��حة ل#سو�ق ا./دمات التعليمية ) 2018دمحم، (رود
اســـة تطبيقيـــة بجامعـــة بÕـــ~ ســـو�ف ، و�انـــت مـــن أ�ـــم تلـــك : يـــة Fـــ( ضـــوء إقتـــصاد املعرفـــة ا.-امع رد



  التسويق اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة األزهر
 )رؤية مستقبلية(

 اذلي يونس علي جاللش/ د

 

 

 
 

 

824 

�شر ا./دمات ال�~ تقدمNا ا.-امعات عKL شبكة  ن��نت .-ذب الطلبة وأعـضاء : 	ليات املتوفرة
ــــة وفـــــــق  ـــــ�امج املقدمـــ ـــــة Fـــــــ( ا./ـــــــدمات التعليميـــــــة وال�ــ ®س، وتحقيـــــــق ا.-ـــــــودة �5اديميــ ـــة التـــــــد ر�يئــــ

�ــــــة وعمـــــــل مطبوعــــــات وملـــــــصقات وإعالنــــــات عـــــــن 	حتياجــــــات  رال#ـــــــسو�قية، وإصــــــدار �ـــــــشرات دو
ــــدمNا ا.-امعـــــة بـــــصو جذابـــــة لNـــــذه ا./ـــــدمات، و	�تمـــــام بالتغذيـــــة  را./ـــــدمات التعليميـــــة ال�ـــــ~ تقـ
ىالراجعة لتقييم 5داء ال#سو�قي للمؤسسة للوصو إ*K مستو عال مـن ا.-ـودة، ثـم التواصـل مـع  ل

�Uþم عKL ما ¯   .ستجد من 7غ�zات ومتطلبات اقتصاد املعرفة وذلك عKL ال��ت�برا./ر�جzن وتد

ــــة  اســ ـــ(، البوســــــعيدي، (رود ــــل ) 2018ا.}�ـــ ـــبxات التواصــ وال�ــــــ~ �ــــــدفت إ*ــــــK اســــــ#ثمار شـــ
	جتماÂ( باملكتبات �5اديمية، مـن خـالل التعـرف عLـK تجرMـة املكتبـة الرئ�ـسية بجامعـة الـسلطان 

Â(، مثــل الف�ــسبوك والتــو��� و	�ــستجرام وغ��zــا، قــابوس Fــ( اســتخدامNا ملواقــع التواصــل 	جتمــا
ـــا�Uم  ـــع 7عليقــ ـــل مــ ـــة املعرفـــــة للمـــــستفيدين، والتعامـ ـــ�و�ج ./ـــــدما�Uا، وإتاحـ مــــن حيـــــث ال#ــــسو�ق وال�ــ
اســة qعــدد مــن التوصــيات  ا�Uم عLــK مواقــع وســائل  عــالم 	جتماعيــة، فقــد أوصــت الد رواستفــسا ر

ـــ�و�ج لNـــــا عLــــK مواقــــع التواصـــــل بــــذل مز�ــــد مـــــن التفاعــــل و	ســــ#ثمار 5مثـــــل: أ�مNــــا  ل0/ــــدمات وال�ـ
	جتماÂ(، اس#ثمار صفحا�Uا F( التعر�ف با./دمات املكتwية ومصادر املعلومـات �اختيـار موضـوع 
منيـــة، أو اســـتغالل املناســــبات لعـــرض qعـــض مــــصادر املعلومـــات ذات العالقــــة،  زمعـــzن خـــالل ف�ــــ�ة 

 والتو��� 5ك�� استخداما	�تمام بموقع التواصل 	جتماÂ( السيما الف�سبوك
ً

.  

اسـة  وال�ـ~ �ــدفت إ*ـK الوقــوف عLــKalimullina, and Dobrotvorskaya, 2016 ( K(رود
العوامـــل ال�ـــ~ تـــؤثر عLـــK اختيـــار امللتحقـــzن ا�}تملـــzن ل0-امعـــة أو ال��نـــامج �5ـــادي�~، وال�ـــ~ يمكـــن 

�ـادة كفـاءة اسـ��اتيجيات 7ـسو�ق التعلـيم العـا*(،   )F اUVستفادة م	اسـة اسـ#بانة ز رواسـتخدمت الد
اليـــة 1515موجNــة لعـــدد  ان الفيد ر طالبــا مـــن جامعــة �ـــا ز ً)KFU ( )ـــF اســـة ســيا، وقـــد ن�}ــت الد ربر و

̧ة معينة للمÚ-لzن والعوامل الرئ�سية ال�~ تؤثر عKL اختيار ا.-امعـة وال��نـامج  zُتحديد سمات مم

مـــل اجتماعيــة ونفـــسية وماديـــة �5ــادي�~ مـــن قبــل امللتحقـــzن ؛ وتـــم تــصÙيف �ـــذه العوامــل إ*ـــK عوا
سzن ا�}تملzن اسـة عLـK أن تنفيـذ اسـ��اتيجية ال#ـسو�ق لل�ـ�امج التعليميـة يجـب . رللدا روأكـدت الد

أن يأخذ F( 	عتبار العوامل ال�~ تؤثر عKL اختيار جامعة وMرنامج أ�ـادي�~ مـن قبـل املـÚ-لzن؛ بمـا 
�ادة تنافسية ا.-امعات بzن امللتحقzن ±Uا  )F ز¯سا�م.     

اسة  اسـات ) 2014إبرا�يم، (رود روال�ـ~ �ـدفت إ*ـK وضـع تـصو مق�ـ�ح ل#ـسو�ق بـرامج الد ر
Fـــ( جامعـــة القـــا�رة نظـــرا لتـــأخر جامعـــة القـــا�رة Fـــ( التـــصÙيفات العامليـــة، وتواجـــد عـــدد مـــن  ًالعليـــا 

اســــة املــــن`_ الوصــــفي لتعــــرف ال#ــــسو�ق  راملعوقــــات ال�ــــ~ تواجــــھ عمليــــة ال#ــــسو�ق، واســــتخدمت الد
ـــا ومفNومـــــھ وكي اســــــات العليـــ ــــاذج 7ــــــسو�قية لعــــــدد مـــــن بــــــرامج الد صـــــف نمــ رفيــــــة التخطــــــيط لــــــھ، و و

اســـــة  ربا.-امعــــات 5جنwيــــة، وتوضــــيح متطلبــــات التنافــــسية بـــــzن ا.-امعــــات مــــن خــــالل تطبيــــق الد
اســـات العليـــا لـــبعض الxليـــات Fـــ( جامعـــة  رامليدانيـــة، ثـــم وصـــف وتوضـــيح كيفيـــة 7ـــسو�ق بـــرامج الد

اســة إ*ـــK نمــ اســـات رالقــا�رة، وتوصـــلت الد اســات العليـــا بمعNــد الد روذج مق�ـــ�ح ل#ــسو�ق بـــرامج الد ر
  .والبحوث ال��بو�ة بجامعة القا�رة

ـــــو أ�ميـــــــة ال#ـــــــسو�ق  لك��و�ـــــــي  ــــــات الـــــــسابقة حــ اسـ ــــن خـــــــالل العـــــــرض الـــــــسابق للد لمـــ ر
نبمؤســــسات التعلــــيم العــــا*(، تظNــــر أ�ميــــة أن يxـــــو �نــــاك توجــــھ اســــ��اتي�( ¯س#ــــشرف املـــــستقبل 

صـد الواقـع ود اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعــة رمنطلقـا مـن  راسـة وتحليـل الب�ئــة ا�}يطـة ل�ـ�امج الد ر
�ــر، Fــ( ظــل املتغzــ�ات 	قتــصادية و	جتماعيــة واملعرفيــة والتقنيــة الرا�نــة، مــع مراعــاة أن �ــذا  ز5

ومــــن �نــــا �ــــان �نــــاك عــــدد مــــن . لالعــــصر ي#ــــسم بالتنافــــسية والــــسرعة Fــــ( الوصــــو إ*ــــK املــــستفيدين
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اســـــات الـــــسابقة ي ـــات رالد ـــ~ تحـــــو دو نجـــــاح أ�ـــــشطة وعمليــ نبحـــــث عـــــن التحـــــديات واملعوقـــــات ال�ــ ل
اسـة  اسـة )Krishnamoorthy. & Srimathi. 2019(رال#سو�ق  لك��و�ـي مثـل د  ,Stukalina) (ر، ود

2019 KـــLعتمـــاد ع	ســـتخدام و	ـــ( F ة التوســـع اســـات يؤكـــد عLـــK ضـــر ر، أيـــضا �نـــاك عـــدد مـــن الد ور
zلك��و�ـــــــي ن#يجـــــــة لتــــــأث	ـــــسو�ق  اســـــــة ال#ـ ـــــاóي مثـــــــل د ــــاعوده، (ر�ه  يجــ ـــة ) �2020ــ اســــ  Al(ر، ود

Masum,2019( اســـة اســـة ا.}اليــــة لتبحـــث كيفيــــة )2019حـــسzن، و ز�ــــي، و دمحم، (ر، ود ر، وتـــأ7ي الد
�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 �ة مستقبلية لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد زبناء ر ر   .ؤ

اسـة، وألجــل تحقيـ روانطالقـا مـن مــشxلة الد
ً

اســة س#ـس�z وفــق  رق أ�ـدافNا؛ فــإن �ـذه الد
ـــــا 5و �ـــ ــــاو محو ــــث ي#نــــ ئ�ــــــــسة، حيــــ ـــــــاو  لخمــــــــسة محـ رل ر ــــــي : ر ـــــــسو�ق  لك��و�ـــ ــــــة لل#ـ 5ســــــــس النظر�ــ

زبا.-امعـــات، ب�نمـــا ¯عـــرض ا�}ـــو الثـــا�ي ألبـــر التوجNـــات العامليـــة Fـــ( ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي لل�ـــ�امج  ر
اســات العليــا ال اســة بــرامج الد را.-امعيــة، Fــ( حــzن تــصف الد �ــر وأ�ــم العوامــل ر ز��بو�ــة بجامعــة 5

اســـة Fـــ( ا�}ـــو الراqـــع إ*ـــK ا.-ـــزء  �ـــا الثالـــث، ثـــم تÙتقـــل الد رالداعمـــة ل#ـــسو�قNا إلك��ونيـــا Fـــ( محو رر
اسات العليا ال��بو�ة  اء ا./��اء حو متطلبات ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد رامليدا�ي واستطالع آ لر

Fــــ(  ـــة نظــــر�م وخ�ـــــ��Uم  �ــــر مـــــن وجNـ �ـــــة زبجامعــــة 5 ـــديم ر اســـــة تــــم تقـ ؤ�ــــذا ا�-ـــــال، وFــــ( Uçايــــة الد ر
�ـر Fـ( ا�}ـو ا./ـامس،  اسات العليا ال��و�ة بجامعة 5 رمستقبلية لل#سو�ق 	لك��و�ي ل��امج الد ز ر

 :وذلك عKL النحو التا*(

لاSjو �و �سس النظر�ة لل�سو�ق �لك��و�ي باQkامعات: ر  

̧ة 5 ـــK أن الركzــــــ �ــــــة عLـــ ـــات  دا ـــاح التوجــــــھ ال#ــــــسو�قي رتؤكـــــد 5دبيـــ ساســـــية لــــــضمان نجـــ
اســــــات املــــــÚ}ية  ـــاء بــــــھ، و�ــــــذا ¯عÕــــــÎ إجــــــراء الد ة البــــــدء باملــــــستفيد و	نU³ـــ ـــــر رللمؤســــــسات �ــــــ( ضـ ور
Mـــط احتياجـــا�Uم  ة واûـــ}ة، و غبـــات املـــستفيدين بـــصو راملستفيـــضة qغـــرض تحديـــد احتياجـــات و رر

ا�Uم املالية، حيث البد وأن ت#ناسب ا./دمة املقدمة مع  غبا�Uم بقد رو نالسعر الذي يxو املستفيد ر
غبـــات  ة متناســقة ومتxاملــة لتحقيــق  رعLــK اســتعداد لدفعــھ، ثــم تـــأ7ى مرحلــة توجيــھ ا.-Nــود بـــصو ر
ه، وFــK نفــس الوقــت تحقيــق عائــد مناســب ملقــدم ا./دمــة ¯ــستفيد منــھ Fــ(  ضــاؤه وإ±Uــا راملــستفيد وإ ر

  )Whipple W. & Thomas et. al, 2008: 240. (تطو�ر خدمتھ وتحسzن جود�Uا

؛ مجموعة �5شطة ال#سو�قية ال�~ 7عتمد )E-marketing(و�قصد بال#سو�ق  لك��و�ي 
، و�ركــز املفNــوم )31: 2007طــھ، . (عLــK  ن��نــت والوســائط 	لك��ونيــة وشــبxات ا.}اســبات �ليــة

ه شــر�xا مــع ا.-امعــة أو الxليــة Fــ( اق#ــسام  ا.}ــديث لل#ــسو�ق عLــK تــوف�z القيمــة للمــستفيد باعتبــا
ً

ر
للوفر املتحقق F( التxلفة ن#يجة استخدام تكنولوجيا العمل، والدخو F( أسواق جديدة والتوسع ا

Fــ( القطاعــات الــسوقية ال�ــ~ تخــدمNا املؤســسة التعليميــة، وتنو®ــع منتجا�Uــا وخــدما�Uا، 5مــر الــذي 
جــال ال#ــسو�ق لتنميــة وتطــو�ر خــدمات جديــدة ومتنوعــة لعمـــالء  ريحتــاج إ*ــK جNــود كبzــ�ة مــن قبــل 

، لذا ال بد من البـدء بتحديـد احتياجـات ) Gordon, and Werner, 2008: 103. (حاليzن ومحتملzن
الب�ئــة ا�}يطــة القر�بـــة والبعيــدة  مــن 5فـــراد واملؤســسات، ثــم تـــصميم ا./دمــة أو ال�ــ�امج املNنيـــة 

�ة ال�ـــ~ تلúــ~ �ــذه 	حتياجــات وفقـــا للموقــع Fــ( الNيxــ �wيــة و	س#ــشا رو�5اديميــة والتد ل التنظي�ـــ~ ر
  .±Uدف تحقيق املنفعة املتبادلة لxل من طرF( التبادل) ا.-امعة أو الxلية أو القسم(
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: 7س#ند اس��اتيجية ال#سو�ق 	لك��و�ي لل��امج ا.-امعية عKL عـدد مـن ا./طـوات، �ـ(و
قتحديـــد الـــسو املـــسU³دف وõ-مNـــا وســـما�Uا ونوعيU³ـــا مـــع تحديـــد أجـــزاء الـــسو املNمـــة ال�ـــ~ يمكـــن  ق

z¸ عل÷Uا، وتحديد الفئات املستفيدة داخـل �ـذه 5سـواق مـع إبـراز العائـد املتحقـق مـن ال�ـ�امج ال��ك
ًا.-امعيـــة لxـــل مـــن ا.-امعــــة والفئـــات املـــستفيدة، ثـــم صــــياغة عناصـــر املـــز�ج ال#ـــسو�قي الك��ونيــــا 

®ـع بحيـث يxـو ذلـ نوالذي ¯شمل تـصميم ا./دمـة أو ال��نـامج �5ـادي�~ وال#ـسع�z وال�ـ�و�ج والتو ك ز
)Øـــامج ا.-ـــــام ــــسو وأ�ــــــداف ال��نــ ــــا بالـ قمرتبطـ

ً
ثــــــم التقـــــو�م والتغذيـــــة الراجعــــــة مـــــن خـــــالل القيــــــام , 

اســـات ميدانيـــة تتـــضمن جمـــع املعلومـــات qـــشxل منـــتظم، والتعـــرف عLـــK املـــشكالت ال�ـــ~ تواجـــھ  ربد
لال#سو�ق 	لك��و�ي لل��امج وتحليلNا واستÙباط ا.}لو املق��حة لتذليل عقبات اس#ثمار وتوظيف 

، و�ـــذا ¯عÕـــ~ أن )137-136: 2008أبـــو النجـــا، .  (رات ا.-امعـــة وإمxانـــات مؤســـسا�Uا وأعـــضاء�اقـــد
اســـات العليـــا والبحـــوث بxليـــة ال��بيـــة العمـــل qـــشxل جـــاد ومخطـــط وفقـــا لإلمxانـــات  رعLـــK و�الـــة الد
اســـــات العليــــا ال��بو�ـــــة وفقـــــا أل�ـــــدافNا  ـــا ل�ـــــ�امج الد ـــز�ج ال#ــــسو�قي إلك��ونيــ ـــياغة املــ املتاحــــة Fـــــ( صــ

ً
ر

سالU³ا �ر وعاملية  رومراعاة ./صوصية جامعة 5   .ز

اســات العليــا ال��بو�ــة؛ مجموعــة مــن املتغzــ�ات  رو�قــصد بــاملز�ج ال#ــسو�قي �نــا ل�ــ�امج الد
ــــدد�ا  ة املؤســـــسة و7ـــــستخدمNا لتحقيـــــق أ�ـــــداف 7ـــــسو�قية محـــــددة، وقـــــد حـ ـــا إدا ـــتحكم ف÷Uــ رال�ـــــ~ تــ

óعــة عناصــر أساســية 7ــشxل املـز�ج ال#ــسو�قي ألى  ,PS: Product 4: ( مؤســسة، و�ــKرالـبعض Fــ( أ
Price, Promotion, Place ( ء~åعض ال�q ان، و�ذه العناصر تختلفxال��و�ج، امل ،�zاملنتج، ال#سع

ـــن  ـــدف إ*ــــK الــــرMح مثــــل ا.-امعــــات كمــــا تختلــــف Fــــ( ال#ــــسو�ق 	لك��و�ــــي عــ ـــات ال�ــــ~ ال �Uـ Fــــ( املنظمـ
 :Kotler, and Armstrong, 2008. (ال#ـسو�ق التقليـدي مـن حيـث �5ـشطة والعمليـات و�ليــات

  .، وفيما يL( توضيح أل�م عناصر املز�ج ال#سو�قي  لك��و�ي لل��امج ا.-امعية)12

  تصميم ال��امج اQkامعية -1

ــــسو�ق  ــــاح �ــــــــشاط ال#ــــ ــــة لنجــــ ــــــن أ�ـــــــم العناصــــــــر ا.}يو�ــــ ــــــصميم ال�ــــــــ�امج مــ ـــة تــ ـــد عمليـــــ 7عــــ
يدين ومعــاي�z ا.-ـــودة،  لك��و�ــي، لــذلك البــد أن تــصمم �ــذه ال�ــ�امج FــK ضــوء احتياجــات املــستف

وال�ـ~ تؤكـد عLـK أن جـودة املنـتج أو ا./دمـة ال تقـاس مـن وجNـة نظـر منتج÷Uـا، وإنمـا تقـاس بواسـطة 
جــة تطابقNــا أو اختالفNــا مــع مــستو توقعاتــھ ىاملــستفيد مــن خــالل د  ,Khodayari, Khodayari. (ر

ل��نـامج ال�ـ~ ت0-ـأ إل÷Uـا  عـدد مـن اسـ��اتيجيات تـصميم ا./دمـة أو ابـzنو�مكـن التميzـ¸ ، )40 :2011
ا.-امعة عKL النحو التا*(؛ اس��اتيجية التمz¸ وتركز عKL تحسzن جودة ا./دمة أو ال��نامج، بحيث 
 )F إضافة خدمات أو برامج جديدة KLا، واس��اتيجية التنو®ع وتركز عU÷̧ا عن منافس zتصبح أك�� تم

ً

، واس��اتيجية التعديل وتركز عKL 	سـت فادة مـن التغذيـة العكـسية مـن جانـب قضوء تحليل السو
دود أفعالNم تجاه ال��امج املقدمة إل÷Uم، و�تم 7عديلNا بإضافة عدد من التحس�نات  راملستفيدين و
مة، واس��اتيجية 	س#بعاد و7ستخدم Fـ( حـال عـدم وجـود طلـب عLـK ال��نـامج لف�ـ�ة طو�لـة مـن  زالال

 ,Georgia Southern University. مكنــةقبـل املـستفيدين مــع توظيـف �ــل 5دوات ال#ـسو�قية امل
2009: 2)( 

ـــدمNا �ليــــة ال��بيــــة Fـــــ(  ـــ~ تقــ ـــز�ج ال#ـــــسو�قي عLــــK مثــــال مـــــن ال�ــــ�امج ال�ـ وإذا طبقنــــا �ــــذا املـ
اسات  اسات العليا، واملتمثل F( الدبلومات املNنية؛ فNذه الدبلومات املNنية املوجودة بالد رالد ر

ا�ـ �ـر منـذ إقرا رالعليا ال��بو�ة بجامعة 5 م لـم 2021م وح�ـÎ �ـذا العـام 2007ا بالالئحـة عـام ز
يلتحـق ±Uــا أحــد، و�ــذا قــد يرجــع qــشxل كبzـ� لــضعف عمليــات املــز�ج ال#ــسو�قي لNــذه ال�ــ�امج، 
ىأيضا ألUçا شNادات منU³ية F( حzن أن نظ�zا�Uا F( الxليات املناظرة 5خـر غzـ� منU³يـة، فلـو تـم 
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ة التـــصميم وتـــم اســـتخدام اســـ��اتيجية التمzـــ¸ 	ســـتفادة مـــن املـــز�ج ال#ـــسو�قي ال ســـيما مرحلـــ
̧ا مـــن الxليـــات املنـــاظرة، أو اســـ��اتيجية التنو®ـــع بإتاحــــة  ة أك�ـــ� جـــودة وتمzـــ ربتقـــديمNا Fـــ( صـــو
، أيـــضا اســـ��اتيجية التعـــديل Fـــ( ضـــوء  ات  ضـــافية Fـــ( ضـــوء تحليـــل الـــسو قمجموعـــة ا./يـــا ر

ــــــدبلوم  ـــة وتؤ�ــــــــل للــ ــــ� منU³يـــــ ـــا غzــــ �ـــــ ـــــك باعتبا ـــــة العكــــــــسية وذلـــ ــــاصرالتغذيـــ ـــا �انــــــــت . ا./ــــ ومNمـــــ
اســات ال�ــ~ 7ــسNم Fــ( معرفــة  ر	ســ��اتيجية املــستخدمة فــال بــد مــن 	�تمــام مــن البحــوث والد

اســات العليـــا ال��بو�ــة غبــات املـــستفيدين مــن بـــرامج الد راحتياجــات و و�مكـــن 	ســتفادة مـــن  .ر
اسات العليا ال��بو�ة  )Vranes, 2017: 34-35( :را./طوات �تية F( مرحلة تصميم برامج الد

تحديــــد ا./ــــصائص الــــسxانية للفئــــات املــــسU³دفة، أو مــــا ¯عــــرف بال��كيبــــة الــــسxانية  - 
سzن ا�}تملzن، مثل  .ىالسن ومستو الدخل وغ��zا: راملتغ�zة املرتبطة بالدا

ـــK أöــــــ}اب  -  اســــــة مـــــÚ}ية عLــ ــــراء د ــــل، مـــــن خـــــالل إجـ رتحديـــــد متطلبـــــات ســـــو العمــ ق
 ..-امعيةالوظائف واملؤسسات املستفيدة من خر��( ال��امج ا

سzن ومتطلبا�Uم وكذلك توقعا�Uم -  غبات الدا رتحديد   .ر

اســـــzن Fـــــ(  -  رتحقيـــــق التكيـــــف بـــــzن متطلبـــــات ســـــو العمـــــل واحتياجـــــات وتوقعـــــات الد ق
 .ال��امج املصممة

نتطو�ر نظم 	تصاالت 	لك��ونية والتعاو مع املؤسسات املستفيدة، وخلق شبكة  - 
ســzن، وإقنــاعNم بأ�ميــة �Uا عLــK رللتــأث�z عLــK مجتمــع الدا ر ال�ــ�امج املقدمــة لNــم ومــدى قــد

  . ىتلبية توقعا�Uم من جعة ومتطلبات العمل من جNة أخر

ات بجدية وتحو�لNا إ*K أ�داف يمكن تنفيذ�ا -  رتلقى الشxاو و	ستفسا   .ى

  nسع�6 ال��امج اQkامعية -2
7ـــسKØ ا.-امعــــة لتحقيــــق أ�ــــدافNا وفقــــا لـــسياسات ال#ــــسع�z املعلنــــة والقــــوانzن واللــــوائح 

ا حاكمـــا خاصــة للطــالب الـــدوليzن؛ حيــث إن �ــسبة كبzـــ�ة املن اســية معيــا رظمــة، وتمثــل الرســـوم الد ر
مـUVم 7عتمـد عLـK التمو�ـل الــذا7ي ل0/ـدمات التعليميـة ال�ـ~ يحتاجوUçــا خـارج أوطـاUçم، و�ـسبة قليلــة 
اســــية، وا.}ــــوافز املاليــــة،  رجــــدا 7ــــستفيد بالــــدعم املــــا*( مــــن حxومــــا�Uم؛ وعLــــK ذلــــك فــــإن للمــــنح الد ً

ـــن و ـــــــية؛ مـــــ اسـ ــــــوم الد ـــبعض املناســــــــبات، وتقــــــــسيط الرســ ــــا بـــــ تباطــــ ـــــية ا اســـ ـــــوم الد ـ رتخفــــــــيض الرســ ر ر
ً

السياسات ال�~ يÙبù( التخطيط لNا وتضميUVا لأل�شطة ال#سو�قية با.-امعات، خاصة أن الطالب 
نـة بـالطالب الـدوليzن للـدو  سوم التمو�ل الذا7ي مقا لالدوليzن من الدو النامية يصعب تحملNم  رل ر

ئ�سية F( 7سع�z ال��امج ا.-امعية  املتقدمة، ال#سع�z وفقا (رو�مكن التمz¸ بzن خمس اس��اتيجيات 
ً

للتxلفة، وال#سع�z وفقا للطلب، ال#سع�z وفقا ألسعار املنافسzن، ال#ـسع�z وفقـا للفائـدة املتحققـة 
ً ً ً

للمستفيد، ال#سع�z وفقا ل0-ودة
ً

) . ،~ú123: 2009القص(  
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 Qkامعيةال��و�ج iلك��و�ي لل��امج ا -3

 . European Commission:( �5ــشطة ال��و�جيــة لل�ــ�امج ا.-امعيــة Fــ( أ�ــموتتمثــل 
2019,16-20( ،)Camilleri, 2020: 5(  

أي الطـــالب ا�}تملــzن حـــو كيفيـــة حــصولNم عLـــK معلومــات وMيانـــات ا./ـــدمات - ل   اســتطالع  ر
مــع املعلومــات وال�ــ�امج ا.-امعيــة ومــدى تفــضيلNم الســتخدام مواقــع الو�ــب املؤســسية .-

ا�Uم ا الستفسا رعUVا، و�و املنفذ 5ك�� ان#شا   . ًر

�جيـــــــة - ـــائل تر ـــــد ا.-ــــــامØ( لرســـ ـــــب(و   اســــــتخدام ال��يـ ــــرض إعــــــالن أو دليــــــل الطالـ ـــــوم )عــ ؛ وتقــ
ـــن  ـــة عنـــــاو�ن ال��يـــــد  لك��و�ـــــي �-موعـــــة مــ ـــات Fـــــ( الغالـــــب بإعـــــداد أو شـــــراء قائمــ ا.-امعــ

لNـاتف مــن خـالل الرسـائل والتطبيقــات الطـالب ا�}تملـzن، وكـذلك أدوات ال#ــسو�ق ع�ـ� ا
  . الNاتفية

ـــة 5جــــر ملطبوعــــات - ـــات مدفوعـ    	�تمــــام با./ــــدمات  عالميــــة ا�/تلفــــة ســــواء �انــــت إعالنـ
ابــط و�يئـــات بحثيــة عLـــK موقــع ا.-امعـــة  وا.-امعــة  لك��ونيــة وغ��zـــا، أو  عــالن عـــن ر

�ادة �سبة  يرادات ال�~ تحصل عل÷Uا ا.-  )F مNامعةزمما ¯سم .  

جيــــة - ـــة متخصــــصة Fــــ( الــــشئو ا./ا ة ا.-امعــــة مــــن خــــالل وحــــدة تنظيميـ ر   ال#ــــسو�ق لــــصو ن ر
  . و	تصاالت وال�~ تتمثل F( عالقة ا.-امعة مع عمال�Uا من خالل وسائل  عالم ا�/تلفة

ض الدوليــة ال��و�جيـــة ال�ــ~ يمكــن إقامU³ـــا ع�ــ�  ن��نــت؛ وت#ـــيح 	تــصال مــع الطـــالب - ر   املعــا
  .zن ا�}تملzن لاللتحاق با.-امعات وتقييم ا�تمامات الطالب الدوليzن وأولو�ا�Uمالدولي

اســـية، مـــع تحقيــق جـــودة خدمـــة - اســـية؛ أو تقــديم املز�ـــد مـــن املــنح الد ر   خفــض الرســـوم الد ر
أفضل للطالب، و�ذا ما اعت��تھ 5دبيات من أفضل �5شطة ال��و�جيـة .-ـذب الطـالب 

  .ةلاللتحاق بال��امج ا.-امعي

ــــات إ*ــــــK أن أفــــــضل qعــــــض7ــــــش�z و اســ ــا 7ــــــستخدم �ن 25ر الد  جامعــــــة Fــــــ( آســــــيا وأفر�قيــــ
ال#سو�ق ع�� الوسائط الرقمية و	جتماعية، وأن أشNر مواقـع التواصـل 	جتمـاÂ( املـستخدمة Fـ( 

 ,YouTube) .(Paladan وLinkedIn و Twitter و Myspace وFacebook: ال#ــسو�ق  لك��و�ــي �ــ(
  :ما يL( عرض أل�م أدوات ال��و�ج 	لك��و�ي لل��امج ا.-امعية، وفي166 :2018

  املوقع iلك��و�ي •

¯عد املوقع 	لك��و�ي للمؤسسة ا.-امعية عKL شبكة 	ن��نت مـن أشـNر أدوات ال�ـ�و�ج 
ل	لك��و�ــي؛ حيــث يؤكــد خ�ــ�اء ال#ــسو�ق عLــK أنــھ .-ــذب املز�ــد مــن املــستفيدين والوصــو إ*ــK أك�ــ� 

ًمـــر يتطلـــب مــــن املـــسوقzن  لك�ـــ�ونيzن أن يوجNـــوا ا�تمامـــا شـــديدا للمxونــــات عـــدد ممكـــن فـــإن 5 ً

  )368 -367: 2018ز�وش، وقا�å~، : (لتصميم موقع الو�ب الفعال ) 7C's(السبعة 

  .الشxل التخطيطي للموقع وتصميمھ ): Context( السياق  - 

ة، والصوت، والفيديو الذي يحتوContent :( î( ىا�}تو  -    .Uا املوقعرالنص، والصو

ــــع  -  ــــستخدم بمـــــــستخدم  ): Community( ا�-تمــ قالطــــــر ال�ــــــ~ تجعــــــل املوقــــــع اتــــــصاالت مــ
  .ممكنة
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ــــــستفيد  -  ــــدء باملـ ـــق ): Customization(البـــ ـــــديم ا./دمـــــــة ال�ـــــــ~ تتفـــــ ة املوقـــــــع عLــــــــK تقــ ــــــد رمقـ
  .واحتياجات املستفيد وتوقعاتھ

 املــستخدم قالطـر ال�ـ~ يتــصل ±Uـا املوقـع باملـستخدم، أو): Communication(	تـصاالت  - 
  .باملوقع أو F( كال 	تجا�zن

تباط  -  جة ال�~ يرتبط ±Uا املوقع بمواقع أخر ):Connection( ر	 ىالد   .ر

ة  -  �ة املمكنة ): Commerce( رالتجا �ة ا.-ا رإمxانيات املوقع عKL جعل العمليات التجا   .ر

ا�ي  غالبيــــة واûــــ}ة مــــن املــــستفيدين مــــن ال�ــــ�امج ا.-امعيــــة عLــــK أن املــــصدر الثــــوتؤكــــد
ة ا.}رم ا.-امØ( الذي  �ا رللمعلومات املوثو ±Uا �و املوقع الرس�~ للxلية عKL 	ن��نت، وذلك qعد  ز ق
ل¯عد املصدر 5و للمعلومات 5ك�� ثقة؛ وMالتا*( فإن موقع الxلية عKL الو�ـب يـؤثر qـشxل كبzـ� Fـ( 

اسة بالxلية من عدمھ؛ ولذلك يجب أن تض ات الطالب ا�}تملzن للد راختيا من الxليـة أن موقعNـا ر
لالرســ�~ يمكـــن الوصـــو إليــھ، وأن التنقـــل Fـــ( املوقــع يـــتم qـــسNولة، وأن محتو�اتــھ ذات صـــلة وثيقـــة 
ربخـــدمات الxليـــة وMرامجNـــا، وأن �ـــذا ا�}تـــو ¯غطـــى �افـــة املعلومـــات بمـــا Fـــ( ذلـــك تxلفـــة ا.}ـــضو  ى

اســية املتاحــة، باإلضــافة إ*ــK معلومــات ال#ــÚ-يل ال�ــ~ تتــضمن عم لليــة التقــديم والقبــو رواملــنح الد
  ).Hanover, 2015. (وغ��zا

• +qجتماi مواقع التواصل  

ات املتاحـــة أمـــام  رنظــرا لوجـــود العديـــد مــن منـــصات الوســـائط 	جتماعيـــة؛ تتعــدد ا./يـــا ً

 )Âجتمـا	ن، حيــث ¯عـد موقـع التواصـل zالطـالب ا�}تملـ Kليـات للوصـو إ*ـxلالFacebook ـو أك�ــ�� 
تـھ عLـK إجـراء Facebook، وتكمـن قـوة Twitterًتخداما يليھ منصات التواصل 	جتماÂ( اس ر Fـ( قد

محادثات عامة ثنائية 	تجاه؛ باإلضافة إ*K سNولة تبادل املعلومات مع �الف، إن لم يكن املاليzن 
ـــفحات  لمــــن املـــــش��كzن، كمــــا يمكـــــن للمــــسئولzن عـــــن القبــــو مـــــن خــــالل مxاتـــــب القبــــو متاqعـــــة صــ ل

د�م ع�ـــ�  ن��نـــت مـــن خـــالل اســـU³داف كـــال مـــن الطـــالب ا�}تملـــzن امل�-بـــzن وا.}فـــاظ عLـــK تواجـــ
ً

  ) Benedict, 2014: 28. (وأصدقا�Uم

و�نــاك العديــد مــن ا.-وانــب  يجابيــة لــشبxات التواصــل 	جتمــاÂ( عLــK  ن��نــت، ولعــل مــن 
)Lن تلك ا.-وانب ما يz20: 2017فالق، : (ب(  

ار الـصفحات   -  والتواصل مع عدد كب�z جدا مـن ز لك��ونيـة واملتعرضـzن لرسـائل الxليـة ً
)Âجتما	ات التواصل xشب KLا عU³صفح KLع.  

انخفاض تxاليف العديد من �5شطة ال#سو�قية ال�~ وفرت مبالغ طائلة للقيام بـبعض  - 
  .املNام ال#سو�قية املتعددة F(  عالنات وغ��zا

ـــzن الxليــــة واملــــستفيدين مــــن برامجNــــا مــــن خــــال -  ـــة بـ ل شــــبxات التواصــــل التفاعليــــة العاليـ
  .	جتماÂ(؛ 5مر الذي سNل عملية التعرف عKL املشكالت F( بدايU³ا وعالجNا وتداركNا
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لإيجــاد مرجعيــة فعالــة و�ــشطة للمــستفيدين للوصـــو إ*ــK الxليــة وتجميــع معلومــات عUVـــا  - 
ً

اء املستفيدين �خر�ن من برامجNا   .روالتعرف عKL آ

�ادة قيمU³ا  -  �ة و زبناء العالمة التجا ار وم�-ú~ الصفحة الرسمية ر �ادة عدد ز ومن خالل  ز
  .للxلية

  . سNولة 	سU³داف لقطاعات معينة ولفئات معينة من املستخدمzن لإلن��نت - 

 بالتواصـل املـستمر مـع 7/24لالعمل طو أيام 5سبوع وعKL مـدار الـساعة أو مـا يرمـز لـھ  - 
  .املستفيدين ا.}اليzن وا�}تملzن

و�جيــة ا.-ديـــدة مــن حيــث التxــاليف والتــصاميم وإمxانـــات تقليــل صــعوMة �5ــشطة ال�� - 
  .7غي��zا و7عديلNا

  اليوتيوب •

مـن أك�ـ� 5دوات التكنولوجيـة ا.}اليـة الـشاÁعة 	سـتخدام ) (You Tube¯عـد اليوتيـوب 
فـــع ومـــشا�دة ومـــشاركة مقـــاطع الفيـــديو qـــشxل مجـــا�ي،    رعLـــK  ن��نـــت؛ حيـــث ي#ـــيح للمـــستخدمzن 

ابط الفيديو ا�}ملة عليـھ؛ ممـا و®ستطيع التواصل مع ب وا�( الشبxات 	جتماعية خالل مشاركة ر
يجعلھ يمثل سوقا كب�zة وفعالة للدعاية و عالن لل��امج ا.-امعية

ً
 ) .Urbanek, 2012: 14.(  

و7عمل الxليات عKL مشاركة املعلومات الرقميـة مـع الطـالب ا�}تملـzن مـن خـالل مقـاطع 
 KــــLالفيــــديو عYouTube ـــــ( �ــــذا الــــشأن لتقـــــدم جــــوالت اف��اضــــية ل0}ـــــرم ، كمـــــاF ليــــاتxتوســــعت ال

ات اف��اضية إ*K مساكن الطالب وعينة من ا�}اضرات ال�~ تتم داخل  �ا را.-امØ( بحيث تتضمن  ز
  )Barnes and Mattson, 2010: 4. (الxلية

  التقديم iلك��و�ي لل��امج اQkامعية -4

ا عاليــا مــن  تاحــة املxانيــة والزمانيــة ًرو�#ـيح اســتخدام أســاليب ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي قـد
ً

ـــة مـــــــن التفاعـــــــل املباشـــــــر مــــــــع  ــــــة و�ليا�Uــــــــا ا�/تلفــــ ـــــن ا.-امعـ ــــــتخدام  ن��نـــــــت يمكــ ل0/ـــــــدمات؛ فاسـ
óـــــع والعـــــشر�ن ســـــاعة منيـــــا للتعامـــــل مـــــع . راملـــــستفيدين عLـــــK مـــــدى 5 ًومـــــن ثـــــم فلـــــ�س �نـــــاك حـــــدا  ز ً

، )304: 2017مطــا*(، . (الوســطاءاملــستفيدين، �ــذا باإلضــافة إ*ــK ا.}ــد qــشxل كبzــ� مــن اســتخدام 
قكما يحتاج املسو  لك��و�ي إ*K فNم احتياجات املستفيدين من ا./دمة أو ال��نامج، وذلـك لبنـاء 
ًالثقـة معــھ والنجــاح Fــ( إقناعــھ بالفائــدة ال�ــ~ سـتعود عليــھ مــن ال��نــامج، كمــا عليــھ أن يxــو جــا�زا  ن

ات F( أي وقت ومن أي ف   ) 53: 2015العديL(، . (لرد حو العالمرللرد املستمر عKL 	ستفسا

®ع املناسبة ل0/دمات  زلذا توجد العديد من العوامل املؤثرة عKL قرار اختيار قنوات التو
قطبيعة السو وõ-مھ؛ وألن ا.-امعـات 7عمـل Fـ( أسـواق واسـعة ومن#ـشرة : وال��امج ا.-امعية، مUVا

®ــع تالئــم خــصائص �ــل ًجغرافيــا، ومتباينــة Fــ( خصائــصNا؛ فــإن ذلــك ¯ــستلزم مUVــا تــ زصميم قنــاة تو
ة املؤسسة  ®ع بقد رمنطقة أو مدينة، أو قطاع من فئات ا�-تمع، كما يرتبط قرار اختيار قناة التو ز
ة املالية للمؤسسة عالية �لما تمكنت املؤسسة من اختيار منافذ مناسبة  راملالية؛ فxلما �انت القد

ةوأك�ـ� مالءمــة للتعامـل مــع ا./ـدمات التعليميــة، و ®ــع حديثـة ومتطــو ركـذلك اســتخدام وسـائل تو . ز
®ـع للمؤسـسات املنافـسة؛ حيـث يجـب أال  ®ـع ا./ـدمات التعليميـة بقنـوات التو زكما تتأثر عمليـة تو ز

®ع للمؤسسات املنافسة ®ع عن مستو قناة التو زتقل قناة التو ًوأخ�zا فإن عملية تقديم ا./دمة . ىز
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®ـــع للمؤســـسةأو ال��نـــامج تتطلـــب مراعـــاة املتطلبـــات القانو يوســـف، و ( .زنيـــة عنـــد اختيـــار قنـــاة التو
 ،)Â320 -319: 2014الصميد(  

كما أن تقديم ا./دمة ال#سو�قية ع�� 	ن��نت سيوفر الكث�z من تxاليف �ذه ا./دمـة، 
نة F( تقديم ا./دمة؛ إلمxانية التغ�z والتعديل تبعـا لتطـو ا./دمـة، �ـذا  ا من املر ركما سي#يح قد ًو ًر

 Kـــ ـــا باإلضــــافة إ*ــ ضــ ـــNولة ا.}ـــــصو عLـــــK التغذيـــــة املرتــــدة مـــــن خـــــالل معلومـــــات إحـــــصائية حـــــو  رســ ل ل
  )27: 2015العديL(، . (املستفيدين من ا./دمة

ىوح�ــÎ تكفــل املؤســـسة التعليميــة تـــوف�z مــستو 5مـــن املطلــوب؛ فإنمـــا 7ــستخدم أنظمـــة 
( التعامل q  )Fغرض ضمان الثقة F إلك��ونية عديدة وأساليب كث�zة، أ�مNا أسلوب ال#شف�z، وذلك

إطار النوافذ واملنصات  لك��ونيـة؛ حيـث تـوفر �ـذه 5نظمـة التقنيـة إمxانيـة التحقـق مـن الNو�ـة 
مة لتقديم ا./دمات 	لك��ونية   )308: 2017مطا*(، . (زمع تقديم الضمانات الال

  توجxات عاملية معاصرة w+ ال�سو�ق iلك��و�ي لل��امج اQkامعية: راSjو الثا�ي

	�تمام العال�~ بال#سو�ق  لك��و�ي ل0/دمات ا.-امعية خالل �ونة 5خ�zة كرد تزايد 
رفعـل طبيØـ( لتعـاظم دو التكنولوجيــا وتطبيقا�Uـا Fـ( مختلـف ا.-وانــب 	قتـصادية والتعليميـة مــن 
، وعظـم  �ادة حدة املنافـسة بـzن املؤسـسات التعليميـة عLـ( خدمـة أسـواقNا مـن جNـة أخـر ىجNة، و ز

ي يمكن أن تلعبھ ا.-امعات كبيوت خ��ة تقدم العديد من ا./دمات F( مختلف ا�-االت رالدو الذ
ـــات  �ة وتوظيــــف ا./ــــر�جzن، وغ��zــــا، و�مكــــن توضــــيح أبــــر التوجNـ �wيــــة و	س#ــــشا زالتعليميــــة والتد ر ر

  :العاملية F( ال#سو�ق 	لك��و�ي لل��امج ا.-امعية عKL النحو التا*(

لxليـات حـو العـالم عLـK خطـط 7ـسو�قية اسـ��اتيجية، وال�ـ~ اعتماد العديد من ا.-امعـات وال -1
̧امن ا./طـــط ال#ـــسو�قية  ت�ـــ�اوح مـــد�Uا عـــادة بالxليـــة بـــzن ثـــالث إ*ـــK خمـــس ســـنوات، بحيـــث ت�ـــ
ــــمة  ات حاسـ ربالxليـــــة مـــــع خطـــــة ال#ـــــسو�ق با.-امعـــــة، و���تـــــب عLـــــK �ـــــذه ا./طـــــط اتخـــــاذ قـــــرا

�ب ربخـــصوص سياســـات  القبـــو والتوظيـــف والتـــد ض الxليـــات لـــ�س لـــدUîا و�Mنمـــا توجـــد qعـــ. ل
نخطــط 7ــسو�قية اســـ��اتيجية، و�xــو 5مــر مقتـــصر عLــK ا./طــة ال#ـــسو�قية .-امعU³ــا فقـــط؛ 

ًوتختلــف أيــضا . ىنجــد الــبعض �خــر لــدUîا خطــط 7ــسو�قية تــصل إ*ــK مــستو الxليــة والقــسم

ا يـــتالءم مـــع نتـــائج  ا.-امعـــات والxليـــات Fـــ( كيفيـــة تنفيـــذ خططNـــا ال#ـــسو�قية 	ســـ��اتيجية بمـــ
جيةتح  ) Vranes, 2017: 8. (رليل ب�ئU³ا الداخلية وا./ا

عـادة مــا تبــدأ خطــوات وضــع خطــة ال#ــسو�ق بــاالع��اف مــن قبــل الxليــة بأ�ميــة التغzــ�ات ال�ــ~  -2
�ــا  ة تفاعلNـا معNـا و	ســتجابة لNـا، ولــذلك فـإن ا./طـة تأخــذ Fـ( اعتبا جNـا، وضــر رتحـدث خا ر ور

ـــا التغzــــ�ات 	قتــــصادية و	جتماعيــــة والــــسياسية وغ ��zــــا Fــــ( إطــــار التحليــــل البي�ــــ~ للxليــــة بمـ
¯شمل �ذا التحليل من نقاط قوة ونقـاط ضـعف وفـرص و�Uديـدات بيßيـة مع�ـ�ف ±Uـا، ثـم يـتم 
لوضع �5داف ال#سو�قية وال�~ تحو إ*K برامج عمل وإجراءات يمكن من خاللNا يمكن قياس 

تقـدير : ة وال�ـ~ مـن أ�مNـامدى تحقـق �5ـداف و	سـتدالل عل÷Uـا، Fـ( إطـار مـن القـيم 5ساسـي
النجـــاح �5ـــادي�~ والتمzـــ¸ امل�ـــ~، دعـــم 	بتxـــار وا.}ر�ـــة الفكر�ـــة، اح�ـــ�ام أخالقيـــات العمـــل، 

ة الxلية عKL حل مشكالت ا�-تمع  ) /edu.uark.fep.www://http(. رتطو�ر قد
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ة خاصــــة بال#ــــسو�ق تــــضمzن الNيxــــل التنظي�ــــ~ للعديــــد مــــن ا.- -3 رامعــــات حــــو العــــالم عLــــK إدا ل
ة العالقات بzن ا.-امعة واملستفيدين من  لية إدا جية، وال�~ يقع عل÷Uا مسؤ روالعالقات ا./ا ور
تو�ــــوالت التعــــاو بــــzن  ة تنظــــيم 	تفاقيــــات وMر نخــــدما�Uا، ومــــن بــــzن اختــــصاصات �ــــذه  دا و ر

ـــــسات املــــــستفيدة  ـــzن املؤسـ ــــدمات ا.-امعــــــة التعليميــــــة ا.-امعــــــة و�ليا�Uــــــا ا�/تلفــــــة وMـــ مــــــن خــ
�ة وال��بو�ة و	جتماعيـة، بمـا  �ة  F( مختلف ا�-االت 	قتصادية و دا �wية و	س#شا روالتد ر ر
ـــ( ال�ـــــ�امج والتخصـــــصات املتنوعـــــة ال�ـــــ~ تقـــــدمNا  ـــم اســـــتفادة �ـــــذه املؤســـــسات مـــــن خر��ـ ¯عظـ

 ). The University of Michigan, 2021. (ا.-امعة

4- xت العديد مـن الNإ�ـشاء أقـسام 7ـسو�ق أ�اديميـة اتج Kن، إ*ـzمـدى العقـدين املاضـي KـLليـات ع
نوعــادة مــا يxــو للxليـــة ) Vranes, 2017: 28. (متخصــصة Fــ( 7ــسو�ق بــرامج جامعيـــة معينــة

وحدة خاصة بال#سو�ق و	تصاالت، لNا مدير تنفيذي وتضم فر�ـق عمـل ¯ـشتمل عLـK مـصمم 
لعالقــات العامــة، ومتخــصص Fــ( وســائل وسـائط متعــددة، وخبzــ� اســ��اتي�(، ومتخــصص Fـ( ا

)Âجتما	التواصل ) .Hanover Research, 2015( 

لا�تمـــام ا.-امعـــات حـــو العـــالم ب#ـــسو�ق الطـــالب وا./ـــر�جzن Fـــ( مختلـــف التخصـــصات، مـــن  -5
خـالل مxاتــب التوظيـف التاqعــة ل0-امعــة، وال�ـ~ تقــدم العديـد مــن ا./ــدمات Fـ( مجــال إ.}ــاق 

ض الــــسنو�ة الطــــالب وا./ــــر�جzن بالوظــــائف ال ر�ــــ~ يحتاجNــــا ســــو العمــــل، حيــــث تقــــام املعــــا ق
لإلتاحـــة فـــرص اللقـــاء بـــzن ا./ـــر�جzن والطـــالب، وMـــzن أöـــ}اب املؤســـسات ا�/تلفـــة، وتحـــاو 
ة واقعيــــة لقطاعــــات العمــــل ا�/تلفــــة، مــــع  ض تقــــديم صــــو را.-امعــــات مــــن خــــالل �ــــذه املعــــا ر

م Fـــ( 7عيـــzن أفـــضل توضـــيح طبيعـــة فـــرص العمـــل املتاحـــة Fـــ( �ـــذه القطاعـــات، ومـــن ثـــم 7ـــسا�
ا./ــر�جzن، مــع إتاحــة أدلــة اس��شــاديھ ./ــدمات التوظيــف بحيــث 7ــشتمل عLــK معلومــات عــن 
ا./دمات ال�~ تقدمNا ا.-امعة، ومعلومـات كـذلك عـن فـرص العمـل والوظـائف املتـوفرة لـدى 

 )University of Cambridge, 2021. (املئات من مؤسسات العمل

̧ة حو العالم q )Fعـض استقدام ا.-امعات ألعضاء �يئة تد -6 zل®س وخ��اء من ا.-امعات املتم ر
�جية لNذه التخصصات وال��امج ا.-امعية  والتخصصات، واستخدامNم �وسائل 7سو�قية تر

�Uا التنافـــسية رعLـــK النحـــو الـــذي يـــدعم ســـمعة ا.-امعـــة و®عـــز مـــن مxانU³ـــا وقـــد  Tatiana. (ز
Maximova-Mentzoni, 2009: 285( 

مجلـة ./ر��ــ( : يxــات ال#ـسو�قية 	لك��ونيــة الفعالـة؛ وال�ــ~ مـن بيUVــا5خـذ بالعديــد مـن التكت -7
ً، و7سليط الضوء يوميا مـن خـالل وسـائل التواصـل 	جتمـاÂ(  ن��نتال��امج �5اديمية ع�� 

ـــا يتـــــصل بال��نـــــامج �5ــــادي�~، وتطـــــو�ر تطبيقـــــات  ـــ~ تــــتم داخـــــل الxليـــــة فيمـ عLــــK �5ـــــشطة ال�ــ
ـــــــاتف ا� ــــــK الNــ ـــــة عLـــ ــــــة وMحثيــــ ـــــــة 7عليميـــ ــــات ا./اصــ ــــــل البيانـــــ ــــــــرامج تحليـــ ــــــتخدام بـ ، واســـ ل}مـــــــــو

ـــــالب  ــــسو�ق والوصــــــو إ*ــــــK الطـ ات ال#ــ ـــــا Fــــــ( اتخــــــاذ قــــــرا ـــــK نتائجNـ لباملــــــستفيدين، و	عتمــــــاد عLـ ر
 )Vranes, 2017: 27. (ا�}تملzن

ًحققـت العديــد مـن ا.-امعــات حــو العـالم نجاحــا كبzــ�ا Fـ( جعــل الكــم الNائـل مــن معلومــا�Uم  -8 ً ل
قميـــا، ولـــم 7عـــد  ًمتاحـــا  ر ضـــNا ال��و�جيـــة، بـــل ً وا.-امعـــة 7عتمـــد عLـــK كتـــاب واحـــد شـــامل Fـــ( عر

�جيــة  óعــة كتــب تر وصــممت qعــض ا.-امعــات أ تركــز عLــK مواضــيع محــددة، " كت�بــات أصــغر"ر
اســة �5اديميــة: "مثــل ة عLــK تحمــل تxــاليف الد رالقــد وتقــوم qعــض ا.-امعــات مثــل جامعــة ". ر

óـع كتـب الك�" Loyola University"ليوال   ®ع أ ربتو �ونيـة عLـK غـرار ا�-ـالت؛ حيـث أكـد املـدير ز
ـــات  ـــ��اتيجيU³م ركــــزت عLــــK تبــــادل املعلومــــات مــــع مجموعـ ـــو با.-امعــــة، أن اسـ لالتنفيــــذي للقبـ
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معينــة، Fــ( منــاطق جغرافيــة مختلفــة، و5مــر ال يقتــصر عLــK انتقــال مؤســسات التعلــيم العــا*( 
قية، ولكن أيضا ال ًالكب�zة qعيدا عن 5عمال واملنتجات الو ر xليات 5صغر غzـ� الNادفـة للـرMح ً
 ) Supiano, 2012. (7ستفيد من إمxانيات الو�ب F( ال��و�ج ل��امجNا �5اديمية

ًغاليا ما تتجھ ا.-امعات F( أ�شطU³ا ال#سو�قية الرقمية إ*K توف�z العديد من املتطلبات، وال�~  -9

  )170: 2008عظيم، عبد ال(، )Camilleri, 2020: 5( ،)Paladan, 2018: 163: (من بيUVا

ســة ال#ــسو�ق : إ�ــشاء موقــع و�ــب للFليــة -  رفــا./طوة 5و*ــK أليــة مؤســسة جامعيــة مــن أجــل مما
الرق�~ �( إ�شاء موقع و�ب عKL شبكة  ن��نت؛ و�Ùبù( أن يتم تصميم موقع جذاب، والعمل 

ة املوقع و	ستمرار بداخلھ والعودة إ �ا  K*إيجاد الطر ال�~ تجذب املستفيد إ KLرع ز ليھ مـرات ق
  . يأخر

�ج �عالن ع�� �ن��نت -  ة ذ�نية عن املؤسسة : وتر ر¯ستخدم  عالن ع��  ن��نت لتxو�ن صو
ار للموقع ا./اص ±Uا، و®ستطيع  عالن  لك��و�ي ع�ـ�  ن��نـت أن يحقـق أ�ـدافا  وو.-ذب ز

  . ىرمNمة وóشxل كب�z، خاصة إذا تم استخدامھ �أداة مكملة لN-0ود ال#سو�قية 5خ

̧ايـد  قبــال عLــK املنتـديات  لك��ونيــة ال�ــ~ : إ�ـشاء أو املــشاركة wــ+ مجتمعـات الو�ــب -  ًنظــرا ل�

�ا بمثابة نوادي اجتماعية يتم ف÷Uا تبادل وجNات النظـر  ر7عمل ع��  ن��نت وال�~ يمكن اعتبا
خاللNـــا والتفاعــل مـــع �خـــر�ن، وتبـــادل ال��يـــد  لك��و�ـــي؛ تقــوم qعـــض الxليـــات بالدعايـــة مـــن 

يباعتبـــار أن �ـــذه ا�-تمعـــات 	ف��اضـــية تمثــــل قطاعـــات محـــددة مـــن العمـــالء ا�}تملــــzن ذو 
اد�ــا  و	�تمامــات املــش��كة، كمــا ت#ــيح �ــذه املواقــع فرصــة أك�ــ� لل�ــ�و�ج الرق�ــ~ ن#يجــة بقــاء ر

  . لف��ات طو�لة داخل تلك املواقع

ًلك��و�ــي واحــدا مــن أ�ــم أدوات يمثـل ال��يــد  : اسـتخدام ال��يــد �لك��و�ــي وشــبFات الو�ــب - 

ــــصف بـــــال��اء مـــــن حيـــــث ا.}ركـــــة  ــــة تتـ ـــ~ مـــــن خـــــالل تـــــصميم وســـــائل إلك��ونيـ ال#ـــــسو�ق الرق�ــ
روالتفاعلية ومراعاة النوا�( الÜ/صية ملستقبلNا، و7سU³دف ا.-مNو بطر�قة جذابة، و�مكن 

ملعلومـات  ن��نـت وال�ـ~ تقـوم بتحميـل ا) قفـر عمـل(ًأيضا تقديم ا./دمات من خـالل شـبxات 
  .وتفصيلNا حسب ا�تمامات املستقبلzن لNا

تحقيق الفNم و	س#يعاب املناسب للتكنولوجيا لدى جميع العاملzن بالxلية واملن#سبzن إل÷Uـا؛  - 
حيــث يحتــاج ا.-ميـــع إ*ــK تقــدير تقنيـــات ال#ــسو�ق ا.-ديــدة و	ختالفـــات بيUVــا وMــzن 5ســـاليب 

ات جديــدة نالتقليديـة املطبوعـة، وMالتـا*( سـوف يحتـاجو ر إ*ــK اك#ـساب واعتمـاد مجموعـة مNـا
  . لتحقيق ذلك

7عز�ز العالقات مع مجموعة من أö}اب املص0}ة، بما F( ذلك؛ الطالب، وصناع الـسياسات  - 
Mاب العمل وكذلك مع ا.-امعات والxليات 5خر ىوأ   . ر

: ا يLـ7Kس#ند ا.-امعات إ*K مجموعـة مـن �ليـات لنجـاح توجNNـا ال#ـسو�قي، وال�ـ~ مـن أ�مNـا مـ -10
)Tatiana Maximova – Mentzoni, 2009: 178 - 179(   
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جيـة  -  ئ�س ا.-امعـة لل#ـسو�ق والعالقـات ا./ا راستحداث وظيفة نائب  واعتبـار �ـذا ) الدوليـة(ر
ر لتنفيذ التوج÷Uـات ال#ـسو�قية، مـع تحديـد اختـصاصات �ـذا النائـب Fـ( 5مـو  راملطلب ضر يو

ــــصفة ال: التاليـــــة  ــــصاالت الÜ/ــــــصية ذات الـ ــــا، 	تـ ــــمية بالــــــشر�ات وإبـــــرام 	تفاقـــــات معNــ رسـ
و شراف عKL إعـداد وتنفيـذ ا./طـط والـسياسات ال#ـسو�قية، و شـراف عLـK وضـع �5ـداف 
نال#ــــسو�قية وMــــرامج التنفيــــذ الفعليــــة، واختيــــار الNيxــــل  دار املعــــاو وا./�ــــ�اء املمثلــــzن مــــن  ي

م ل جNا، وتوف�z ال#سNيالت والدعم الال زداخل ا.-امعة وخا لقيام باألدوار واملNام ال#ـسو�قية، ر
�ب املــستمر والتحــو�L(، وإقــرار القواعــد املاليــة للتعامــل مــع  رو شــراف عLــK تنفيــذ بــرامج التــد

جNا   .رالعمالء من داخل ا.-امعة وخا

ات ا./ـر�جzن  -  رالتواصل بzن ا.-امعة ومxاتب البطالـة وإجـراء التفاوضـات مـن أجـل تنميـة مNـا
�ـا عLـK خـدمات F( املتطلبات ال�ـ~ يحتا زجNـا سـو العمـل، وال�ـ~ يحـصل ا./ر�جـو qعـد اجتيا ن ق

 .توظيفية مناسبة

̧�م مـن أجـل  -  ة تحفzـ ®س عKL 5سـاليب ال#ـسو�قية وضـر �ب أعضاء �يئة التد ر	�تمام بتد ر ور
 .يالقيام بمثل �ذا الÙشاط ا.}يو

�ـ~ 7ــسKØ تحديــد �5ـداف ال#ـسو�قية ال: 7ـشكيل فر�ـق مـن ا�/ططـzن تنحــصر مNامـھ Fـ( �7ـي - 
ســـم ا./طــــط و	ســــ��اتيجيات ال#ـــسو�قية، وتقــــدير التxلفــــة املاليــــة  را.-امعـــة إ*ــــK تحقيقNــــا، و
ب قبـل  مـة، والقيـام بالتجـا رلتنفيذ ا./طط والسياسات، وتحديـد وحـصر القـو الwـشر�ة الال ز ى
ضـع نظـام معلومـات و	سـتعانة qـشبxات 	تـصال محليـا وعامليـا، وإجـراء  البدء F( التنفيـذ، و

ً ً
و

 .راسات عKL ا�-تمع واملستفيدين من ا./دمات ا.-امعيةد

ة مركــز ل#ـــسو�ق ا./ـــدمات ا.-امعيــة، تنحـــصر مNامـــھ Fــ( �7ـــي -  يإ�ــشاء مجلـــس إدا  شـــراف : ر
واملتاqعـــة عLـــK �5ـــشطة وا./ـــدمات ال�ـــ~ تقــــدمNا الxليـــات واملراكـــز ا�/تلفـــة مـــن خـــالل .-ــــان 

ضـــع خطـــة عمـــل Fـــ( بدا اüـــå~ فيمـــا يخـــتص وفرعيـــة، �ـــل FـــK مجـــال تخصـــصNا، و ريـــة �ـــل عـــام د
ـــة والبحثيــــة وغ��zـــــا، وتحديــــد الــــسياسة العامـــــة  �ــــة والفنيـــــة والتعليميـ ربالــــشئو املاليــــة و دا ن
ـــاد الــــــسياسات ال�ــــــ~ تــــــضعNا ال0-ــــــان  وا./ــــــدمات 5ساســــــية ال�ــــــ~ تقــــــدم للمــــــستفيدين، واعتمـــ

نـــة التقدير�ـــة للxليـــات ا�/تـــصة املـــشاركة ب ضـــع زالفرعيــة بالxليـــات، واعتمـــاد املوا وال��نـــامج، و
ــــ( مجـــــال الÙــــــشاط  ®ـــــسية والعـــــاملzن Fـ مـــــة وتحديـــــد مxافـــــآت الNيئـــــة التد ـــد املاليـــــة الال رالقواعــ ز
�ــا، واعتمــاد خطــة ألعمــال الــصيانة و �ــشاءات ال�ــ~ تقــدمNا ال0-ــان  ال#ــسو�قي ومراجعU³ــا دو

ً
ر

 �zتفاقيات مع الغ	ات املستفيدة ( الفرعية، وإبرام التعاقدات وN-.ا.(  

ـــي ل0/ـــــدمات مــــن خــــالل  ـــة لل#ــــسو�ق 	لك��و�ـ ـــات العامليـ �� أ�ـــــم مالمــــح التوجNـ ـــا ســــبق  تتــــ مـ
ات ا.-امعـة وامxانا�Uـا مـستعينة بآليـات  روال�ـ�امج ا.-امعيـة، و7عظـيم سـبل 	سـتفادة مـن قـد

ـــن بيUVــــا جيــــة، : عديــــدة مـ ئــــ�س ا.-امعــــة لل#ــــسو�ق والعالقــــات ا./ا راســــتحداث وظيفــــة نائــــب  ر
®س والبـــــاحثzن عLــــــK وتحديـــــد اختـــــصاصاتھ ومNامــــــھ الوظي �ب أعـــــضاء �يئـــــة التــــــد رفيـــــة، وتــــــد ر

ـــــا.-Nود و�5ـــــــــشطة  ̧�م عLـــــــــK القيـــــــــام بــــ ـــــ ــــــة، وتحفzــــ ـــــــاليب ال#ـــــــــسو�قية ا.}ديثـــ ـــــتخدام 5ســ اســــ
ال#ـسو�قية، و7ـشكيل فر�ـق مــن خ�ـ�اء ال#ـسو�ق وممثلـzن عــن ا.-Nـات املـستفيدة مـن ا.-امعــة 

ـــياغة أ�ـــــدافNا، وتـــــصميم اســـــ��ات ـــة ال#ـــــسو�قية، وصـــ يجيا�Uا وMرامجNــــــا لرســـــم سياســـــة ا.-امعــ
  .وأ�شطU³ا ال#سو�قية
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�ر، والعوامل الداعمة : راSjو الثالث �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  زبرامج الد ر
  ًل�سو�قxا الك��ونيا

اســات العليـا ال��بو�ـة ال�ــ~ تقـدمNا �ليــة ال��بيـة بنـzن بالقــا�رة بـzن بــرامج  رت#نـوع بـرامج الد
فس وMرامج مNنية وMرامج دبلوم خـاص أ�ـادي�~ وMـرامج املاجـست�z الدبلوم العام F( ال��بية وعلم الن

اه، وذلـك Fـ( مختلـف التخصــصات ال��بو�ـة والنفـسية والنوعيـة، عLـK النحـو التــا*( : روMـرامج للـدكتو
�ـــر( اســـات العليـــا لxليـــات ال��بيـــة، - �ليـــة ال��بيـــة بنـــzن بالقـــا�رة-زجامعـــة 5 ر الالئحـــة الداخليـــة للد

2007(  

أوال
ً

�ربرامج :  �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  زالد   ر

ات ذات طبيعـــة عامـــة Fـــ( مجـــال : برنـــامج الـــدبلوم العـــام wـــ+ ال��بيـــة -1 اســـة ت#نـــاو مقـــر رو�ـــ( د ل ر
®س، ومـــد�Uا ســـنة واحـــدة للمتفـــرغzن  س ملNنـــة التــد رال��بيــة وعلـــم الـــنفس تؤ�ـــل الـــدا اســـة (ر رد

اســــــة مـــــــسائية(، وســــــÙتان لغzـــــــ� املتفــــــرغzن )صــــــباحية ـــا ، كمــــــا أUçــــــا 7ـــــــ)رد ـــــلzن عل÷Uــــ سمح ل0}اصـ
ط القيــــد بمرحلــــة الــــدبلوم )�5اديميــــة(بااللتحــــاق بالــــدبلوم ا./ــــاص  و، qــــشرط اســــ#يفاء شــــر

  .F( ال��بية وعلم النفس) �5اديمية(ا./اص 

ات ذات : wـــ+ ال��بيـــة وعلـــم الـــنفس) امل�ـــ�(بـــرامج الـــدبلوم اBkـــاص  -2 اســـة ت#نـــاو مقـــر رو�ـــK د ل ر
س مNنيـــا للعمـــل Fـــ( حقـــل طبيعــة مNنيـــة Fـــ( مجـــال ال��بيـــة وعلــم الـــنف س تـــؤدى ا*ـــK تنميـــة الــدا

ً
ر

Fـ( ال��بيـة وعلــم ) �5اديميــة(التعلـيم، وال 7ـسمح ل0}اصـلzن عل÷Uــا بااللتحـاق بالـدبلوم ا./ـاص 
ط التاليـــة جات 5عLـــK، و®ـــش��ط لقيـــد الطالـــب ±Uـــذه الـــدبلوم امل�ـــ~ الـــشر والــنفس أو الـــد أن  :ر

جـــــة ل�ـــــسا�س �داب وال��بيـــــ ريxـــــو حاصـــــال عLـــــK د
ً ـــة أو ن ــــوم وال��بيــ �وس Fـــــ( العلـ رة أو البxـــــالو

 KLآخر أو ع )Øو جامMال��بية من إحدى ا.-امعات املصر�ة أو أي مؤ�ل تر )F يالدبلوم العامة
جــة علميـــة معادلـــة ألى مUVـــا مــن ا�-لـــس 5عLـــK ل0-امعـــات إلعــداد�م مNنيـــا وفـــق تخـــصص  د

ً
ر

تحاق الطالب بمرحلة الدبلوم املNنية كما ¯ش��ط اللالدبلوم املNنية ال�~ يتقدم لاللتحاق ±Uا، 
 )F ر، أو الدبلوم العامة� جة ا.-امعية 5و*K من خارج جامعة 5 زF( ال��بية ل0}اصل عKL الد ر
س املواد املؤ�لة للقسم الذى يرغب Fـ( 	لتحـاق بـھ إن  �ر أن يد رال��بية من خارج جامعة 5 ز

س تلك املواد  سNا من قبل، عKL أن يد رلم يكن قد د   .و�جتاز 	متحان ف÷Uا مع نظرائھ ر

ات ذات : w+ ال��بية وعلـم الـنفس) �8اديمية( برامج الدبلوم اBkاص -3 اسـة ت#نـاو مقـر رو�ـ( د ل ر
س لاللتحاق ب��نامج املاجستF �z( أحد  رطبيعة متخصصة F( مجال ال��بية وعلم النفس تؤ�ل الدا

®س، وأصو ال��"5قسام ال��بو�ة  لاملناÞ_ وطر التد ة والتخطـيط رق ربية، وال��بية  سـالمية، و دا
نة اسات املقا روالد ¯ش��ط لقيد ، "علم النفس التعلي�~، والò}ة النفسية" أو 5قسام النفسية " ر

جة الدبلوم ا./اص  أن يxـو حاصـال  :F( ال��بية وعلم النفس مـا يLـK ) �5اديمية ( رالطالب لنيل د
ً ن

¯ــش��ط  كمــا عLـK 5قــل Fــ( إجمـا*( مجمــوع مــاد7ي التخـصص،) جيــد(يعLـK مؤ�ــل ترMــو بتقـدير عــام 
جـة ا.-امعيـة  راللتحاق الطالب بمرحلة الدبلوم ا./اص F( ال��بية وعلم الـنفس وا.}اصـل عLـK الد
س املـواد  �ـر أن يـد �ر، أو الدبلوم العام F( ال��بيـة مـن خـارج جامعـة 5 ر5و*K من خارج جامعة 5 ز ز

ســNا مــن قبــل ، عLــK أن املؤ�لــة للقــسم الــذى يرغــب Fــ(  ر	لتحــاق بــھ مــع نظرائــھ ، إن لــم يكــن قــد د
ة الxليـــة و�ــــتم اعتمـــاد الن#يجــــة مــــن  ريقـــوم القــــسم ا�/ـــتص qعقــــد 	متحـــان ف÷Uــــا بالتÙـــسيق مــــع إدا
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مجلـــس القـــسم ومجلـــس الxليـــة ومجلـــس ا.-امعـــة، و®ـــش��ط أيـــضا أن يـــن�� الطالـــب فيمـــا تجر�ـــھ 
ً

ات تحر�ر�ــة Fـــ( اللغـــ ى للنجـــاح رالxليــة مـــن اختبـــا مـــن الUVايـــة % ) 60( نة 5جنwيــة، و�xـــو ا.}ـــد 5د�ــ
Îالعظ�.  

جة التخصص :  برامج املاجستw �6+ ال��بية-4 F( ال��بية أو ) املاجست�z(ر¯ش��ط ل#Ú-يل الطالب لد
علم النفس أن يxو حاصال عKL الدبلوم ا./اص 

ً Fـ( ال��بيـة وعلـم الـنفس مـن جامعـة ) �5اديميـة(ن
�ــــر أو مـــــا ¯ع ـــات بتقـــــدير عــــام ز5 ـــاص ) جيـــــد(ادلNــــا مـــــن إحــــدى ا.-امعــ عLــــK 5قـــــل Fــــ( الـــــدبلوم ا./ــ

F( ال��بية وعلم النفس، وجيـد عLـK 5قـل Fـ( متوسـط مجمـوع مـواد التخـصص املؤ�لـة ) �5اديمية(
جــة ا.-امعيـــة ) �5اديميــة(بxــل قــسم مــن الــدبلوم ا./ـــاص  رFــ( ال��بيــة وعلــم الـــنفس، وجيــد Fــ( الد

Fـــ( ال��بيـــة ) املاجــست�z ( ال��اك�ـــ~، ¯ــش��ط اللتحـــاق الطالـــب بمرحلــة التخـــصص 5و*ــF Kـــ( التقــدير 
جـــة التخـــصص  جـــة الـــدبلوم ا./ـــاص Fـــ( ) املاجـــست�z ( روكـــذلك د رFـــ( علـــم الـــنفس وا.}اصـــل عLـــK د

س املـواد املؤ�لــة للقـسم طبقــا لNـذه الالئحــة إن لـم يكــن قــد  �ـر أن يــد ال��بيـة مــن خـارج جامعــة 5
ً

ر ز
سNا من قبل وذلك  مع نظرائھ ، عLـK أن يقـوم القـسم ا�/ـتص qعقـد 	متحـان ف÷Uـا بالتÙـسيق مـع رد

ة الxلية و�تم اعتماد الن#يجة من مجلس القسم ومجلس الxلية ومجلس ا.-امعة    .رإدا

اه wـــ+ ال��بيـــة-5 جـــة العامليـــة : ر بـــرامج الـــدكتو اه الفلـــسفة(ر¯ـــش��ط Fـــ( قيــــد الطالـــب لد Fــــ( ) ردكتـــو
 يxـو حاصـال عLـK تقـدير أن :ال��بية أو علم الـنفس

ً جيـد جـدا " ن
ً

جـة التخـصص "  ( رعLـK 5قـل  Fـ( د
�z( نفس التخصص من ) املاجستF جة معادلة �ر أو عKL د رF( ال��بية أو علم النفس من جامعة 5 ز

�ـر وMتقـدير عـام  جـة ا.-امعيـة ) جيـد( زمعNد عل�~ آخر مع��ف بھ من جامعة 5 رعLـK 5قـل Fـ( الد
نال��اك�ــÎ ، وجيـد Fـ( الـسنة الراqعــة Fـ( حالـة عـدم وجــود تقـدير تراك�ـ~، وأال يxــو 5و*ـF Kـ( التقـدير 

اســـتھ الـــسابقة بالxليـــة qـــسwب  خـــالل بنظــــام  ســـب أو حـــرم مـــن أداء 	متحـــان Fــــ( د رالطالـــب قـــد  ر
، كمــا ¯ـش��ط اللتحـاق الطالـب بمرحلـة العامليـة  اه ( ى	متحـان أو فـصل مـن أي جامعـة أخـر ردكتــو

جـة التخـصص F( ا) الفلسفة  Fـ( ال��بيـة أو علـم ) املاجـست�z ( رل��بية أو علم النفس ل0}اصل عKL د
س املـواد املؤ�لـة للقـسم الـذى يرغـب Fـ( 	لتحـاق بـھ إن لــم  �ـر أن يـد رالـنفس مـن خـارج جامعـة 5 ز

سNا من قبل   .ريكن قد د

اســات العليــا ال��بو�ــة مــن حيــث القواعــد امل     نظمــة رمــن خــالل العــرض الــسابق ل�ــ�امج الد
لاللتحـــاق والقيـــد وال#ـــÚ-يل، ومـــن حيـــث تنـــوع ال�ـــ�امج املقدمـــة وال�ـــ~ تخـــدم عـــددا كبzـــ�ا مـــن 

ً ً

ا متنوعــــة  املـــستفيدين مــــن املــــصر�zن و5جانـــب، بدايــــة مــــن الـــدبلوم العــــام والــــذي يأخـــذ صــــو
ً
ر

ف املــــستفيدين  برنــــامج الـــــدبلوم العــــام الــــصبا�( نظــــام الــــسنة الواحـــــدة، ( وت#ناســــب مــــع ظــــر
لوم العـام املـساÁي نظـام الـسÙتzن، وMرنـامج الـدبلوم العـام Fـ( ال��بيـة وعلـم الـنفس وMرنامج الدب

، ثــــم الــــدبلومات املNنيــــة املتنوعــــة وفقــــا لتخــــصص �ــــل قــــسم مــــن 5قــــسام "يالتأ�يــــل ال��بــــو"
ً

ال��بو�ة والنفسية، أيضا �ناك برنامج الدبلوم ا./اص F( ال��بيـة وعلـم الـنفس وفقـا لألقـسام 
ً

اه Fــــ( 5قــــسام ال��بو�ــــة والنفــــسية ال��بو�ــــة والنفــــس رية الــــستة، ثــــم بــــرامج املاجــــست�z والــــدكتو
�ــر �ـل �ــذه ال�ــ�امج بحاجـة إ*ــK ان#ـشار أوســع ي#ناسـب مــع الــسمعة . زبxليـات ال��بيــة جامعـة 5

ة  �ــر، وجـــذب أك�ــ� عـــدد مــن املـــستفيدين، وتوصــيل صـــو ر�5اديميــة لxليـــة ال��بيــة جامعـــة 5 ز
ليمھ للمـــــستفيدين Fـــــ( مـــــواقعNم مـــــن خـــــالل أ�ـــــشطة وعمليـــــات متxاملـــــة عـــــن �ـــــل برنـــــامج و7ـــــس

  .ال#سو�ق  لك��و�ي الفعال
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ــا ثانيـــ
ً

ــة :  ــا ال��بو�ـــ ــ ــــات العليـ اسـ ــي ل�ـــــ�امج الد ــــسو�ق �لك��و�ـــ ــة لل�ـ ــــل الداعمـــ رالعوامـ
�ر i زبجامعة  

نعLــ( الــرغم مـــن أن إســناد مNــام ال#ـــسو�ق  لك��و�ــي يxــو لفر�ـــق محــدد، بحيــث يمتلـــك 
لنمــاذج ا./اصــة بــھ، وال�ــ~ 7ــساعده عLــK تحقيــق أ�دافــھ؛ إال أن �افــة ا.-Nــود ا./طــط و5دوات وا

ُال�ـ~ يبــذلNا فر�ــق ال#ـسو�ق  لك��و�ــي والنتــائج ال�ـ~ يحققNــا لــم تÙـشأ مــن فــراغ، وإنمـا تÙــشأ Fــ( ظــل 

ب�ئة تمتلك العديد من املقومات والعوامل الداعمة ال�~ توجھ أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي ا.}الية 
اسات العليـا . قبليةواملست رو�ناك العديد من العوامل ال�~ 7شxل داعما أساسيا لتطو�ر برامج الد

ً ً ُ

̧�ـا Fــ( ب�ئU³ـا ومجتمعNــا، وال�ـ~ دعـت إ*ــK الوقـوف عLــK أ�ـم املــستجدات  zــر وتم� زال��بو�ـة بجامعـة 	
اسات العليا، ومحاولة 	 ستفادة مUVا F( روا./��ات العاملية F( مجال ال#سو�ق 	لك��و�ي ل��امج الد

ســـــالU³ا  �ـــــر بمـــــا ي#ناســــب مـــــع خـــــصوصيU³ا و ـــات العليـــــا ال��بو�ــــة بجامعـــــة 5 اســ ر7ــــسو�ق بـــــرامج الد ز ر
اسـات العليـا ال��بو�ـة . العاملية رو�مكن عرض أ�م العوامل الداعمة لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد

)Lر فيما ي�   :زبجامعة 	

اسات العل -1 �ررالب�ية الرقمية الداعمة ل��امج الد � زيا ال��بو�ة بجامعة 

�ــادة حـدة املنافـسة؛ 7ــسKØ ا.-امعـات جا�ــدة نحـو تحــسzن  زFـ( ظـل التغzــ�ات الـسر®عة و
نــة وMــصالحيات واســعة، باإلضــافة إ*ــK ال��كzــ¸ و	�تمــام  ووأتمتـة عمليا�Uــا، وMنــاء فــر عمــل أك�ــ� مر ق

الشديد من جميع املستفيدين، بحثا عن الفجوة التنافسية لضمان البقاء 
ً

 )Fو ، روالتكيف والتطو
ة املتقدمـــة، وجـــذب : �ـــذا  طـــار، �نـــاك عنـــصران أساســـيان �مـــا رتطبيـــق واســـتخدام تقنيـــات  دا

ــــساعد عLـــــ( تحـــــسzن  ــــة 5دوات ال�ـــــ~ 7ـ ــــا �ـــــ( مجموعـ ـــاظ ±Uـــــا، فالتكنولوجيـ أفـــــضل املوا�ـــــب و	حتفــ
شxل جيــد لالعمليـات، واملو�بــة الwــشر�ة �ــ( ال�ـ~ ستــضمن تقــديم حلــو جديـدة، وتنفيــذ ا./طــط qــ

و�نا يأ7ي 	�تمام بالعالقـة ) Jatobá, et.al, 2019,138. (ومراقبU³ا من أجل تطو�ر 5داء التنظي�~
د الwشر�ة   .رالتxاملية بzن التقنيات ا.}ديثة وا.-امعات وال�~ تمثل املنبع 5ساåü~ إلنتاج املوا

�ــر، بxليـة ال" ُالتعلــيم  لك��و�ــي والـتعلم عــن qعــد"لـذا تــم إ�ــشاء وحـدة  ز��بيــة جامعــة 5
�ـا؛ تقــديم الـدعم الفÕــ~ ألعـضاء �يئــة  زوال�ـ~ 7ـسKØ إ*ــ( تحقيـق العديــد مـن �5ــداف، وال�ـ~ مــن أبر
®س فيمـــا يتعلـــق بتـــصميم املواقـــع  لك��ونيـــة والـــس�zة الذاتيـــة، و7ـــÜ-يع التمzـــ¸ Fـــ( مجـــاالت  رالتـــد

ات ا ®س وســـــNولة التعامـــــل مـــــع التقنيـــــات ا.}ديثــــة، ومواكبـــــة التطـــــو رالتــــد ملـــــستحدثة Fـــــ( العمليـــــة ر
®س والطـالب  رالتعليمية و فادة مUVا Fـ( تحـسzن جـودة التعلـيم، ودعـم ومـساندة أعـضاء �يئـة التـد
ات إلك��ونيـــة، بمـــا يـــؤدي إ*ـــ(  ا�Uـــا التعليميـــة إ*ـــ( مقـــر رFـــ( تحـــسzن مخرجـــات الـــتعلم، وتحو�ـــل مقر ر

نولوجيا لتطـو�ر وتحـديث ى7عميق املفا�يم والUVوض بمستو التعليم، ودعم الxلية F( توظيف التك
�ة �ر، -�لية ال��بية . (رالعملية التعليمية و دا   )5-4ب، / م2020ز جامعة 5

ـــة �ــــــة �تيــ ــــدة إ*ــــــK تحقيـــــق الر ة : "ؤو7ـــــسKØ �ــــــذه الوحـ رتــــــوف�z خـــــدمات إلك��ونيــــــة متطــــــو
̧ة لxافـــــة املـــــستفيدين  ــــ ـــة ومتمzـ ــــzن(ومتنوعــ ــــيم  لك��و�ـــــي ) املعنيـ مـــــن التعلـــــيم، و�ـــــشر ثقافـــــة التعلـ

ــا 7ــــسKØ إ*ــــ( تحقيــــق الرســــالة �تيــــة"لxليــــةبا �Uيئــــة ب�ئــــة مناســــبة تــــدعم التعلــــيم  لك��و�ــــي : "، كمــ
®س ودعمNــم، وتحفzــ¸ الطــالب عLــK إجــادة  روالــتعلم عــن qعــد، مــن خــالل 7ــÜ-يع أعــضاء �يئــة التــد ُ

�wيـة وفـق معـاي�z ا.-ـودة العا ات التد رالتقنيات  لك��ونية ا.}ديثة F( التعليم، وتوف�z الدو مليـة، ر
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ات إلك��ونيـــة يتطلUþـــا ســـو العمـــل قوإكـــساب ا./ـــر�جzن والعـــاملzن با./دمـــة مNـــا  -�ليـــة ال��بيــــة ". (ر
�ر،    )2ب، / م2020زجامعة 5

التعلــيم  لك��و�ــي والــتعلم عــن "وتتمثــل أ�ــم ا./ــدمات  لك��ونيــة ال�ــ~ تقــدمNا وحــدة 
�ر، -�لية ال��بية : (فيما يأ7ي" qُعد   )12-11ب، / م2020ز جامعة 5

ابطة اBkر�ج6ن  - لتوطيد العالقة بzن الxلية وzMن خر�ج÷Uا،  Graduates Associationربرامج 
ــــل  qغـــــرض التواصـــــل معNـــــم والتعـــــرف عLـــــK مـــــشكال�Uم ومتطلبـــــا�Uم، وكـــــذلك تـــــوف�z فـــــرص عمـ

¶( واملؤسسات ا�/تلفة   .رل0/ر�جzن، من خالل عقد لقاءات مع ا�-تمع ا./ا

وتتــــضمن تجميــــع املــــواد  Learning Objects Expository مــــستودع الوحــــدات التعميميــــة -
قميا ات التعليمية التاqعة لل��امج �5اديمية ا�/تلفة ال�~ تقدمNا الxلية، وتحو�لNا  واملقر
ً

ر   .ر

Exam مــــــستودع iمتحانـــــــات -  Repository  ـــــات الـــــــسابقة ـــات لالمتحانــ ـــــدة بيانـــ متـــــــضمنا قاعــ
ً

ات  لك��ونية بالتÙسيق مع وتحدي�Uا باستمرار، بحيث يمكن البحث ف÷Uا، وأ ريضا بناء 	ختبا
ً

  .وحدة القياس والتقو�م

®س ال��بو�ـــة C.V. Builder مـــصمم الـــس�6ة الذاتيـــة - ر للتعـــرف عLـــK خ�ـــ�ات أعـــضاء �يئـــة التـــد
ىو�5اديميـــة، وMمــــا ي#ـــيح لNــــم التواجـــد عLــــK املـــستو  قلي�ــــ~ والـــدو*(، باإلضــــافة إ*ـــ( تــــصميم 

®س   .رمواقع أعضاء �يئة التد

�ـــةا - " ُالتعلـــيم  لك��و�ـــي والـــتعلم عـــن qعـــد"بحيـــث تـــصدر وحـــدة  Newsletter رل�ـــشرة �خبا
�ة أسبوعيا الÙشرة  خبا
ً

  .ر

مـــــسU³دفة إيجـــــاد قنـــــوات اتـــــصال بـــــzن  E-Learning Magazineمجلـــــة التعلـــــيم �لك��و�ـــــي  -
ب ا�}ليـــــ ة را�/تـــــصzن Fـــــ( مجـــــال التعلـــــيم  لك��و�ـــــي واملؤســـــسات التعليميـــــة، وعـــــرض التجـــــا

  .والعاملية F( مجال التعليم  لك��و�ي

ات iلك��ونية - ر للقيام بدو فعال F(  شراف عKL تصميم E- Courses رتصميم وانتاج املقر
 KـLا للطالب للتغلب عU³ات العاملية، وإتاحNات  لك��ونية بما ي#ناسب مع التوج روإنتاج املقر

  .املشكالت التعليمية ال�~ تواجNNم

؛ دعمــا فنيــا مــستمرا لxافــة ال�ــ�امج "ُالتعلــيم  لك��و�ــي والــتعلم عــن qعــد"وتقــدم وحــدة 
ً ً ً

ة العاليــــة  ز�5اديميــــة بالxليــــة، ســــواء عLــــK مــــستو مرحلــــة  جــــا �وس (ى أو عLــــK )  ل�ــــسا�س–ربxــــالو
ـــ#ثمار وتوظيـــــف أ�ـــــم ا./ــــــدمات  ــــ( اســ اســـــات العليـــــا بxافـــــة مـــــستو�ا�Uا، و�Ùبùـ ــــة الد ُمـــــستو مرحلـ ر ى

F( ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج " ُالتعليم  لك��و�ي والتعلم عن qعد"مNا وحدة  لك��ونية ال�~ تقد
�ر اسات العليا بجامعة 5 زالد   .ُر

 ناتفاقيات nعاو مع شر8ات لتكنولوجيا املعلومات وiتصاالت/ عقد شرا8ات -2

ــــداف 	ســـــ��اتيجية 7Partnershipعـــــد الـــــشراكة  ــــة Fـــــ( تحقيـــــق �5ـ  إحـــــدى �ليـــــات املNمـ
 Fـــ( ا�-تمـــع، والــسF �zـــ( اتجـــاه دعـــم مجتمــع العمـــل واملعرفـــة، كمـــا 7عــد الـــشراكة شـــxل مـــن للتعلــيم

ب الذي يحدث بzن املؤسسات، و�( F( حقيقU³ا عقدا أو اتفاقا qعيد  رأشxال التعاو ونوع من التقا ن
ناملدى يحدث بzن جNتzن أو أك�� قائم عKL التعاو فيما بzن الشر�اء، و�ذا التعاو ال يقتصر فقط  ن

ب  أس املال وإنما قد تxو مسا�مة فنية أو معرفة تكنولوجية، و�( تقا  )F مUVمسا�مة �ل م KLرع نر
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ع معــzن، أو �ـــشاط خـــاص بتكثيـــف وتÙــسيق ا�-Nـــودات وتبـــادل الكفـــاءات  وألجــل التعـــاو Fـــ( مـــشر ن
ع مــش��ك وخـــالل ف�ـــ�ة  ووالوســائل واملـــصادر 5ساســـية، وتنــو تحـــسzن ا�/رجـــات مــن خـــالل مـــشر ي

حــــددة، ومــــن �نــــا؛ تقــــوم الــــشراكة بــــzن ا.-امعــــات ومؤســــسات ا�-تمــــع عLــــ( مبــــدأ  لــــزام زمنيــــة م
ســ�~، كمــا أUçـا تقــوم عLــ( تحمـل املــسئولية وتحديــد 5دوار واملNــام  ̧ام مــن خــالل عقـد اتفــاق  رو	ل�ـ

̧ام ±Uذه املسئوليات و5دوار   )747، 2019يالNنداو وجالل، . (املنوطة بxل طرف و	ل�

 –�ليـة ال��بيـة بنـzن بالقـا�رة (ن	تفاقيـات؛ اتفاقيـة 7عـاو بـzن /  الشرا�اتزومن أبر �ذه
�ــــر ت جيــــت لتكنولوجيـــا املعلومــــات(و ) زجامعـــة 5 ، ±Uــــدف تحقيــــق أقــــÎåæ اســــتفادة )رشــــركة ســــما

®س و�ـل العــاملzن بالxليـة وفــق املنظـو التكنولــو¶(  رتكنولوجيـة تخــدم الطـالب وأعــضاء �يئـة التــد ر
، وتفصيال )بواب�~(ھ الدولة، وقد اتفق الطرفان عL( 7سمية �ذه 	تفاقية ا.}ديث الذي 7سKØ إلي

ً

، بحيث توفر الشركة الب�ئة املالئمة لعمل )بوابة ا./دمات  لك��ونية بxلية ال��بية بنzن بالقا�رة(
ــام  لك��و�ـــــي، وتـــــوف�z جNـــــاز خـــــادم   وأجNـــــزة حاســـــب ملـــــستخدمي النظـــــام، وشــــــبكة (Server)النظـــ

م، وذلــك Fـــ( حــدود اللـــوائح داخليــة و�ــوا �Uþا، وتقــديم خـــدمات الــدعم الفÕــ~ الـــال زدر qـــشر�ة يــتم تـــد ر
�ــــر . (والقـــوانzن املنظمــــة لـــذلك ا ) د/ م2020(ز�ليــــة ال��بيــــة، جامعـــة 5 ــ و7عــــد �ـــذه 	تفاقيــــة مقومــ

ً

�ر اسات العليا بجامعة 5 زأساسيا لتنفيذ أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد   .ُر

اســـــات ا�تمـــــام 8ليـــــة ا -3 رل��بيـــــة wـــــ+ خط �ـــــا iســـــ��اتيجية ب�ـــــسو�ق بـــــرامج وخـــــدمات الد
 العليا

�ــــر   وفقــــا ملن`-يــــة 2025 -2020زتــــم بنــــاء ا./طــــة 	ســــ��اتيجية لxليــــة ال��بيــــة جامعــــة 5
ً

�ـــة  ؤعلميــة واûـــ}ة ذات خطــوات متxاملـــة ومتتاqعــة؛ انطالقـــا مـــن التحليــل البي�ـــ~، ثــم صـــياغة الر
ً

ايات 	س��اتيجية، ثم تحديد 	�ـداف 	سـ��اتيجية ، كمـا تـضمنت والرسالة والقيم ا.}اكمة والغ
ات 	ســـــــ��اتيجية ( عات -راملبـــــــاد ـــــشطة–و املـــــــشر ـــة مـــــــن الغايـــــــات ) �5ــ ــــــد نـــــــصت الغايـــــــة الثانيــــ ، وقـ

اســـــات العليـــــا بمـــــا يـــــتالءم ومتطلبـــــات "	ســـــ��اتيجية Fـــــ( ا./طـــــة عLـــــ(  ــــ~ والد ــــث العل�ـ رتطـــــو�ر البحـ
اسـات العليـا"سـ��اتيجية ، و�ان من ضمن أ�دافھ 	"العصر كمـا �ـو " ر7ـسو�ق بـرامج وخـدمات الد

�ر،: (لمو�û با.-دو التا*(   )55-54أ، / م2020ز�لية ال��بية، جامعة 5
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  )1(لجدو 

اسات العليا"  توضيح الxدف iس��اتي¡+    " رnسو�ق برامج وخدمات الد

�ر  �  م2025 -2020زباBkطة iس��اتيجية لFلية ال��بية جامعة 

  
� �ـــر Fـــ( يتــ ة �ليـــة ال��بيـــة بنـــzن بالقـــا�رة بجامعـــة 5 ز� مـــن ا.-ـــدو الـــسابق ا�تمـــام إدا ر ل

اســــات العليــــا، 2025 -2020خطU³ــــا 	ســــ��اتيجية  ـــن ر ب#ــــسو�ق بــــرامج وخــــدمات الد وعLــــK الــــرغم مـ
ا.-Nـــود املبذولـــة بالxليـــة مـــن أجـــل نجـــاح التخطـــيط 	ســـ��اتي�( Fـــ( تحقيـــق أ�دافـــھ، إال أن �نـــاك 

�ــ~ تؤكــد عLــ( وجــود فجــوة بــzن صــياغة ا./طــة 	ســ��اتيجية وتنفيــذ�ا ومتاqعU³ــا، qعــض املظــا�ر ال
5مر الذي ¯ستوجب 	�تمام بالتخطيط ال#شغيL( تxامال مع التخطيط 	س��اتي�( بالxلية، ومن 

ً

  )55، 2021يالNنداو و أحمد، : (زأبر تلك املظا�ر ما يأ7ي

عات ومبــاد - وال تحتـو ا./طـة التنفيذيـة عLـK مـشر كمـا لــم . رات لتنفيـذ 	�ـداف 	سـ��اتيجيةي
 KـــLـــا عU± جـــة  مؤشـــرات –نتـــائج 5داء الرئ�ـــسة (رتحـــدد ا./طـــة 	ســـ��اتيجية أو التنفيذيـــة املد

 ) مؤشرات 5داء الفرعية-النجاح الرئ�سة

ات ا�/تلفـة -	قـسام �5اديميــة(تـأخر قيــام  - ب��جمـة ا./طــة 	ســ��اتيجية )  الوحــدات-ر 	دا
ذيـــــة إ*ـــــK خطـــــط خاصـــــة بxـــــل مUVـــــا، Fـــــ( ضـــــوء 5دوار املنوطـــــة ±Uـــــا Fـــــ( لتحقيـــــق التوجـــــھ والتنفي

 .	س��اتي�( للxلية
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ــــ��اتي�( وال#ـــــشغيL( بالxليـــــة لتحقيـــــق التÙـــــسيق  - ة 5داء 	سـ ســـــاء نظـــــام إلدا ـــة 	�تمـــــام بإ رقلــ ر
ات الxلية بما يضمن ا�Ú-امNا وتxاتفNـا Fـ( تحقيـ ق رالفعال والتواصل الدائم بzن مختلف إدا

  .يأ�داف ا./طة 	س��اتيجية، ومتاqعة مستو جودة التنفيذ

�ر  -4 �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  زاnساع سو خدمات برامج الد ر  ق

�ـر  اســات العليـا بجامعــة 5 زتقـدم بـرامج الد  دبلــوم –دبلــوم عـام ( بمختلــف مـستو�ا�Uا -ر
اه– ماجست�z – دبلوم خاص -م�~ ىواء عLـK املـستو العـال�~ أو  خـدما�Uا لقطـاع كبzـ� سـ–) ر دكتو

  :  ا�}L(، وذلك عKL النحو �7ي

ســـالة عامليــــة :ىع,ـــ+ املـــستو العـــال§� - �ـــر بمxانـــة مرموقـــة، بمــــا تحملـــھ مـــن  ر تتمتـــع جامعــــة 5 ز
ز�واحدة من الNيئات العلمية  سالمية الك�� التاqعة لأل�ر الشر�ف  وال�~ تقوم عL( حفظ  ى

اســتھ وتجليتـــھ  و�ــشره وتحمــل أمانــة الرســـالة  ســالمية إ*ــ( �ــل الـــشعوب رال�ــ�اث  ســالمي ود
ـــن  ة وكفالــــــة 5مــــ �ــــــ( ا.}ــــــضا ـــــشر و ـــدم الwـ ـــــة  ســــــالم وأثــــــره Fــــــ( تقـــ ـــــار حقيقـ رو7عمــــــل عLــــــ( إظNـ ر
�د العالم  سـالمي  احة النفس لxل الناس F( الدنيا وF( �خرة، و7عمل عKL تز ووالطمأن�نة و ر

ح واليقـzن نبالعلماء العاملzن الذين يجمعو إ*K جانـب   ويمـان بـا  والثقـة بـالنفس وقـوة الـر
ع العلم �ة . (وF( العقيدة والشر®عة ولغة القرآن، كفاية علمية وعملية ومNنية F( �ل فر رجمNو

 )2014مصر العرMية، 

ا ال��بو�ــة للعديـــد مــن املـــستفيدين بxافـــة :ىع,ــ+ املـــستو اSj,ــ+ - اســـات العليـــ ر تقـــدم بــرامج الد
�ــة مـصر ال �ـر الــشر�ف أو مــن رمحافظـات جمNو زعرMيــة سـنو�ا، ســواء مــن خر��ـ( جامعــات 5

ً

، وقــد بلــغ عــدد الطــالب املتقــدمzن ب��نــامج الــدبلوم العــام Fــ( ال��بيــة  ىخر��ــ( ا.-امعــات 5خــر
�ــر  اســات العليــا ال��بو�ـة -زبجامعـة 5 / F 2017ــ( الف�ــ�ة مـن العــام ا.-ــامØ( -ر �أحــد بـرامج الد

2018 Îـــو 2021/ 2020م وح�ــــ عzن عLــــK �ـــــل مـــــن محافظـــــات 30000 نحــ ز طالبـــــا، مـــــو
ً

الوجـــــھ (
�ــــة مــــصر العرMيــــة) يالقبLــــ( والوجــــھ البحــــر والعاصــــمة �ــــر . (ربجمNو ز�ليــــة ال��بيــــة، جامعــــة 5

  )ج/ م2020

�ر -5 �  زالتوجھ iس��اتي¡+ لFليات ال��بية بجامعة 

ــــادات  ®س والقيـ ــــد ــــھ الطـــــالب وأعـــــضاء �يئـــــة التـ ر¯ـــــشxل التوجـــــھ 	ســـــ��اتي�( أداة لتوجيـ
.-امعيـــة و�افـــة املـــستفيدين مـــن ا./ـــدمات ا.-امعيــــة بـــا�-تمع، وتـــدفعNم بحمـــاس وشـــغف نحــــو ا

ٍتحقيق الNدف من وجود�ا، كما ¯ستخدم التوجھ 	سـ��اتي�( كمرشـد Fـ( تحديـد أ�ـشطة ا.-امعـة 
ُ

  .وسياسا�Uا وفعاليا�Uا F( ا.}اضر واملستقبل

�ـــر Fـــ( ا./طـــة 	ســـ��اتيجية ل0-امعـــ �ـــة جامعـــة 5 زوتؤكـــد ر م، عLـــK أن 2022 – 2018ة ؤ
�ر  �ا الرائد عامليا، F( تقديم الفكر  سالمي الò}يح، القائم عKL "زجامعة 5 تتطلع إ*K 7عز�ز دو

ً ُّ
ِر

الوسطية والتمF ¸z( ميدان التعليم ا.-امØ( والبحـث العل�ـ~، وMنـاء الÜ/ـصية  سـالمية املعتدلـة 
ات  �ــساني روالبنـاءة بمـا ¯ـسNم Fــ( تطـو�ر ا.}ـضا ِ

�ـا مـن أقــدم جامعـات العـالمُ جامعــة ". (رة، باعتبا
�ر،  �ـر Fـ( ا./طـة 	سـ��اتيجية ل0-امعـة )2018ز5 سالة جامعـة 5 ز، كما تركد  م، 2022 – 2018ر

�ــر  تحــرص عLــK تقــديم بــرامج أ�اديميــة، تتفــق مــع املعــاي�z  قليميــة والعامليــة، "زعLــK أن جامعــة 5
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اســة ال�ــ�اث  ســالمي و �ــسا�ي ومــستحدثات وتقــوم عLــK تطــو�ر البحــث العل�ــ~، بمــا ي رجمــع بــzن د
�ـر، ". (علوم العصر وتطبيقاتھ، محتفظة بخصوصيU³ا F( ا.-مع بzن 5صالة واملعاصرة زجامعـة 5

�ــة �ليــة ال��بيــة بنــzن بالقــا�رة، Fــ( خطU³ــا )2018 ســالU³ا؛ تؤكــد ر �ــر و �ــة جامعــة 5 ؤ، وFــ( ضــوء ر رؤ ز
تتطلـــع إ*ـــ( تحقيــق التمzــ̧ـ والر�ــادة محليـــا وإقليميـــا "( أن الxليــة م، عLـــ2025 – 2020	ســ��اتيجية 

ً ً

�ـر الـشر�ف سـالة 5 زوعامليا F( املعرفة وا./�ـ�ة ال��بو�ـة والتنميـة املـستدامة Fـ( إطـار عامليـة  ر
ً

، كمـا "
ســــالة الxليــــة عLــــ(  اســــة "رتؤكــــد  رإعــــداد املعلــــم املــــسلم الــــذى يجمــــع بــــzن الثقافــــة التخصــــصية والد

، وتوجيـــھ العلـــوم الديÙيــة، وال�ـــ~ مالئـــھ مـــن خر��ـــ( �ليـــة ال��بيـــة بالــــجامعات 5خـــر ى يتمzــ̧ـ ±Uـــا عـــن  ز
Mط الدين با.}ياة،  رال��بو�ة وأساليب ال��بية ا.}ديثة F( خدمة  سالم و5مة  سالمية والعرMية و

سالتھ F( إطار ع �ر يؤدى  5 )Øر الشر�ف؛ فاملتعلم ا.-ام� سالة 5 روذلك F( ظل عاملية  ز ز ". ال�~ير
�ر،(   )46-44أ، / م2020ز�لية ال��بية، جامعة 5

اسات العليا  �ر qشxل عام، وMرامج الد اسية F( جامعة 5 رو�ذا يو�û تمz¸ ال��امج الد ز ر
، مــن حيــث  اســات العليــا Fــ( مختلــف ا.-امعــات 5خــر ىال��بو�ــة ف÷Uــا qــشxل خــاص، عــن بــرامج الد ر

، وال�~ تمz¸ خر�ج÷Uا عن خر��( �ليات ال��بية )لديÙيةالثقافة ا(و ) الثقافة التخصصية(ا.-مع بzن 
، وتوجيھ العلوم ال��بو�ة و5ساليب ال��بو�ـة ا.}ديثـة Fـ( خدمـة  سـالم و5مـة  ىF( ا.-امعات 5خر
 )F م �ذه ا./صوصيةNات ا.}ديثة، وقد 7س  سالمية والعرMية، وMما يتوافق من التغ�zات والتطو

ُ
ر

̧ة تنافسية7سو�ق �ذه ال��امج إلك�� zا مU±ونيا وإكسا
ً

.  

�� أن �نـــاك العديـــد مـــن العوامـــل الداعمـــة ال�ـــ~ 7ـــشxل منطلقـــا  مــن خـــالل مـــا ســـبق يتـــ
ً

اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة  رلـــضمان نجـــاح �ـــشاطات وعمليـــات ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد
ــــي، وا �ا مـــــن خــــــالل التخطـــــيط ا.-يـــــد لل#ــــــسو�ق  لك��و�ـ ـــن اســـــ#ثما �ـــــر، حيـــــث يمكـــ ر5 ـــتكمال ز ســـ

�ة للتنفيذ الفعال ل��امجھ وأ�شطتھ، ومتاqعة  مة والضر راملتطلبات الwشر�ة واملادية والتقنية الال وز
ُوتقو�م نتائجھ، بما ¯سNم F( توسيع قاعـدة املـستفيدين مـن �ـذه ال�ـ�امج مـن خـالل جNـود وأ�ـشطة 

  .ال#سو�ق  لك��و�ي

�ة امل: راSjو الرا©ع ات ا��Bkاء حو أ©عاد الر ؤتصو ستقبلية لل�سو�ق �لك��و�ي لر
�ر i اسات العليا ال��بو�ة بجامعة زل��امج الد   ر

ــــة لل#ـــــسو�ق 	لك��و�ـــــي  ـــاو الـــــسابقة؛ 5ســـــس النظر�ـ اســـــة Fـــــ( ا�}ــ رqعـــــد أن تناولـــــت الد ر
�ــــة  Fــــ( ضــــوء 5دبيــــات  دا اســــات العليــــا ال��بو�ــــة بخاصــــة  رل0/ــــدمات ا.-امعيــــة عامــــة وMــــرامج الد ر

لتوجNـــات العامليـــة Fـــ( ال#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي ل0/ـــدمات وال�ـــ�امج ا.-امعيـــة، زوال��بو�ـــة، وعـــرض أبـــر ا
�ـــر،  اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة 5 ز�}اولـــة 	ســـتفادة مUVـــا Fـــ( ال#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد ر
اســـــات العليــــا ال��بو�ــــة بجامعـــــة  ـــ�امج الد روتحديــــد أ�ــــم العوامــــل الداعمـــــة لل#ــــسو�ق  لك��و�ــــي ل�ـ

�ـــر؛ ¯ـــسU³د اء عينـــة مــــن ا./�ـــ�اء وثيقــــي الـــصلة بقــــضية ز	 رف �ــــذا ا.-ـــزء مــــن البحـــث؛ اســــتطالع آ
�ــــر، وذلــــك مــــن خــــالل تطبيــــق  اســــات العليــــا ال��بو�ــــة بجامعــــة 	 زال#ــــسو�ق  لك��و�ــــي ل�ــــ�امج الد ر

اء مجموعـــة مـــن ا./�ـــ�اء والـــذي تقـــوم فكــــرتھ . Delphi Techniqueأســلوب دلفـــي  رعLـــK اســـتطالع آ
ا مـــò"}ا qعنايـــة، ¯ـــشمل عـــددا مـــن  �ـــة أو برنامجـــا أو تـــصو ًكÙــشاط جمـــاÂ( مباشـــر، يÙـــتج عنـــھ ر ً ًً

ر ؤ
ات املتتالية تتخللNا 7غذية عكسية مـضبوطة ن (. ر	ستما  Chia-Chien ()443، 2004وجران�ـ�ج و بـار

Hsu, Brian A, 2007, 1-8(  
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ي مـــن خــالل انتقـــاء عــدد مـــن ا./�ــ�اء الـــذين لــدUîم خ�ـــ�ة Fـــ( وقــد تـــم تطبيــق أســـلوب  دلفــ
ة F( ضـوء مـا  �ر، ثم إعداد استما اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 رمجال ال#سو�ق  لك��و�ي للد ز ر
 KـLـا عNع® ة ا.-ولة 5و*K، وóعد إعداد�ا تـم تو اسة، F( شxل استما زتم عرضھ من إطار نظر للد ر ر ي

ب دلفي، ومعا.-ة البيانات ال�~ تم التوصل إل÷Uا من خالل ا.-ولة 5و*K ا./��اء املشاركzن F( أسلو
ة شـبھ مغلقـة، ثـم qعـد معا.-ـة البيانـات  ة ا.-ولة الثانية F( صو روتصÙيفNا وترتيUþا، تم بناء استما ر

ة مغلقـة ة ا.-ولـة الثالثـة Fـ( صـو رال�~ تم التوصل إل÷Uا Fـ( ا.-ولـة الثانيـة وتحليلNـا، تـم بنـاء اسـتما . ر
�ــــة مــــستقبلية و ؤóعــــد معا.-ــــة البيانــــات ال�ــــ~ تــــم التوصــــل إل÷Uــــا Fــــ( ا.-ولــــة الثالثــــة، والتوصــــل إ*ــــK ر

�ر وآليات تنفيذ�ا اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زمناسبة لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد   . ر

�ـة مــستقبلية  اســة ا.}اليـة وتحقيــق الغـرض الــرئ�س مUVـا لتقــديم ر ؤوFـ( ضــوء �ـدف الد ر
�ة من خـالل لل#سو�ق �ر؛ تم بناء �ذه الر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 ؤ  لك��و�ي ل��امج الد ز ر

اســــة ا.}اليـــــة،  ـــن املتخصــــصzن 5ك�ــــ� خ�ـــــ�ة، و5ك�ــــ� صــــلة بموضـــــوع الد اء مجموعــــة متنوعــــة مــ رآ ر
اسة  ا�Uم وخ��ا�Uم F( �ذا مجال ال#سو�ق  لك��و�ي، و�مكن توضيح فئات عينة الد رلالس��شاد بآ ر

  :لمن ا./��اء وأعداد�م من خالل ا.-دو التا*(

  )2(لجدو 

اسة من ا��Bkاء وأعداد�م   ر فئات عينة الد

  الفئـــة  م
ات تم  راستما

  nسليمxا
ات تم  راستما

  اس��داد�ا
  الفاقد

ة �لية ال��بية بنzن بالقا�رة  1   -  3  3  رإدا

2  
ـــيط  ة والتخطـ Fــــ( مجــــال  دا رخ�ــــ�اء 

  يال��بو
7  6  1  

3  
ــــــــ ــــــــمن وحـــــــــ ــــــ�اء ضـــــــــ ـ ـــــــ ــــــــــيم خ�ـــ دة التعلـــــــ

   لك��و�ي 
5  5  -  

4  
ـــ�اء مــــــن مــــــدير مراكــــــز التأ�يــــــل  يخ�ــ

  يال��بو
6  6  -  

5  
ــــ( مجــــــــال 7ــــــــسو�ق ال�ــــــــ�امج  ــ ـــــ�اء Fــ خ�ـــ

  ا.-امعية
4  3  1  

  2  23  25   جما*(

�ـــــة  �� مـــــن ا.-ـــــدو الـــــسابق أن عـــــدد ا./�ـــــ�اء املنتقـــــzن الســـــتطالع الـــــرأي حـــــو الر ؤيتـــــ ل ل
ـــــا اســــ ـــــــ�امج الد ـــــي ل�ــ ــــــسو�ق  لك��و�ــــ ـــــــة بلـــــــــغ راملــــــــستقبلية لل#ـــ ــــــي 25(ت العليـــــــــا ال��بو�ــ  خبzـــــــــ�ا مختلفـــ

ً

ـــ�اء الـــــذين تــــــم انتقـــــاؤ�م لــــــم )التخصـــــصات ـ ـــzن مـــــن ا./�ــ ــــدو الـــــسابق أن اثنـــ ــــن ا.-ــ ل، كمـــــا يظNــــــر مـ
حة Fـ( ا.-ولـة 5و*ـ(، وذلـك لـضيق الوقـت وقلـة  ة املطر أUîم حو أqعاد 	ستما و¯ستجيبوا بإبداء  ر لر

ف الـò}ية لــدUîما اســة ا.}اليــة وقــد تـم. والفـراغ باإلضــافة إ*ـK الظــر ر تطبيــق أسـلوب دلفــاي Fـ( الد
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اجعة ل0-ولة الـسابقة لNـا، وذلـك  رمن خالل ثالث جوالت، F( شxل متتاqع، وتمثل �ل جولة 7غذية 
ُ

  :عKL النحو �7ي

ة Fـــ( مقـــدمU³ا : اQkولـــة �و0ـــ+  -أ  ة ا.-ولـــة 5و*ـــK، وتـــضمنت 	ســـتما رقـــام الباحـــث بwنـــاء اســـتما ر
ــــا، وأUçـــــ ــــدف الـــــرئ�س مUVــ توضـــــيحا للNــ

ً
ـــزءا أساســــــيا مـــــن بحــــــث، qعنـــــوان  ا 7ــــــشxل جــ

ً ً
ــــسو�ق ( ال#ــ

�ـــر اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة 	 ز لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد �ـــة مـــستقبلية-ر ، وتـــم توضـــيح )ؤ ر
ـــ~ وســــر�U³ا، وطلــــب أ�ــــم البيانــــات الÜ/ــــصية للعينــــة  ا�Uــــم Fــــ( أغــــراض البحــــث العل�ـ رأ�ميــــة آ

جتـھ العلميـة وال/ اسـم ا./بzـ�: (واملتمثلة Fـ( �7ـي اسـات العليـا / وظيفيـةرد رعالقتـھ ب�ـ�امج الد
�ر مما ¯سNل ) وسيلة التواصل أو بر�ده  لك��و�ي/ عدد سنوات ا./��ة/ زال��بو�ة بجامعة 	

ة عLــK �ــذه 5ســئلة �تيــة .مــن عمليــة التواصــل خــالل ا.-ــوالت التاليــة : ركمــا احتــوت 	ســتما
ـــا كيــــف يمكــــن إعــــداد خطــــة واûــــ}ة ومحــــددة لل#ــــسو�ق  لك��و( ـــات العليـ اسـ ر�ــــي ل�ــــ�امج الد

اسـات  �ر؟ وما أ�م  جراءات التنظيمية لل#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد رال��بو�ة بجامعة 	 ز
ـــة واملتاqعــــة الفعالــــة واملــــستمرة لل#ــــسو�ق  �ــــر؟ ومــــا عناصــــر الرقابـ زالعليــــا ال��بو�ــــة بجامعــــة 	

اسات العليا ال��بو�ة؟ وما آليات ال#س اسـات ر لك��و�ي ل��امج الد رو�ق  لك��و�ي ل��امج الد
�ـــر؟ ات ال�ـــ~ تمـــت 	ســـتجابة عل÷Uـــا خـــالل ، زالعليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة 	 روóعـــد تجميـــع 	ســـتما

ة، تـم تفر®غNـا ومراجعU³ـا وتـصÙيفNا مـن خـالل ) 23(تطبيق ا.-ولـة 5و*ـK البـالغ عـدد�ا  راسـتما
ات، للتوفيق بzن 	ستجابات امل#شا±Uة  من ناحية واسـ#بعاد 	سـتجابات رنظام ا.}زم والتكرا

، وقــــد تــــضمنت اســــتجابات ا./�ــــ�اء  اســــة مــــن ناحيــــة أخــــر ىال�ــــ~ لــــ�س لNــــا صــــلة بموضــــوع الد ر
مجموعة من البيانات واملعلومات 7سNم F( بناء التوجھ املستقبL( لل#سو�ق  لك��و�ي ل�ـ�امج 

اسات العليا ال��بو�ـة  حـد  جمـاع فيمـا بـzن إال أن �ـذه البيانـات واملعلومـات لـم تـصل إ*ـK. رالد
  .استجابات ا./��اء

حـة، وóعـد تحليـل : اQkولة الثانية  -ب  ومـن أجـل التوصـل إ*ـK اتفـاق Fـ( الـرأي حـو 5سـئلة املطر ل
اء ا./�ـ�اء  رإجابات ا.-ولة 5و*K وتصÙيف 	ستجابات ال�~ تـم ا.}ـصو عل÷Uـا، تـم اسـتطالع آ ل

لمـــرة أخـــر حـــو مـــا تـــم التوصـــل إليـــھ Fـــ( ا.-ولـــة 5و*ـــK، و ة ا.-ولـــة الثانيـــة شـــبھ ى ر�انـــت اســـتما
مغلقـــة، وذلـــك مـــن خـــالل صـــياغة أســـئلة ذات مقيـــاس ثال#ـــي ليكـــرت، للموافقـــة عLـــ( �ـــل مUVـــا 

جة  ا�Uـم، وسـؤال مفتـوح Fـ( Uçايـة �ـل محـو ) ضعيفة– متوسطة –كب�zة (ربد ر، بما يتفق مـع آ ر
اسة من ا./��اء بحر�ة ت رمن محاو 	س#بانة ليجيب عUVا أفراد عينة الد امة، وقـد تـم تحكـيم ر

�ة ة ا.-ولــة الثانيــة وإدخــال qعــض التعــديالت عل÷Uــا، واســ#بعاد املفــردات غzــ� الــضر راســتما . ور
وتــم حــساب تكــرار 	ســتجابات عــن �ــل ســؤال و�ــسبU³ا املئو�ــة، واملتوســط ا.}ــساóي، لتحديــد 

ة املتفق ع ة، وتم اعتبار العبا ات 	ستما ة من عبا رمستو املوافقة عKL �ل عبا ر ر ر ل÷Uا، �( ال�~ ى
  ).فأك��% 80(تحصل عKL متوسط استجابة 

اســة مــن خـــالل ا.-ولــة الثالثـــة مــن جــوالت دلفـــاي إ*ــ( التوصـــل : اQkولــة الثالثــة  -ج  ر�ـــدفت الد
ات ال�ــ~ لــم  رالتفـاق Fــ( الــرأي بــzن أفــراد العينـة مــن الــسادة ا./�ــ�اء وخاصــة فيمـا يتعلــق بالعبــا

ـــ( �ـــــسبة موافقـــــة  ـــالل تطبيـــــق%) 80(تــــصل إ*ــ ات ال�ـــــ~ قـــــام فـــــأك�� خــ ر ا.-ولـــــة الثانيـــــة، والعبـــــا
ة  ة ا.-ولــــة الثالثــــة Fــــ( صــــو ربإضــــافU³ا أفــــراد العينــــة ±Uــــا، و�انــــت  جابــــة عLــــ( مفــــردات اســــتما ر

جـــة  ات و�ـــK املوافقـــة بد راملوافقـــة مـــن خـــالل مقيـــاس ليكـــرت املxـــو مـــن ثـــالث اختيـــا ر / كبzـــ�ة(ن
  :النحو �7يو�مكن عرض ما تم التوصل إليھ من نتائج عKL ). ضعيفة/ متوسطة
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أوال
ً

ــة :  ــا ال��بو�ــــ ــ ــــات العليــ اســ ــــ�امج الد ــي ل�ــ ــ ــــيط لل�ــــــسو�ق �لك��و�ــ ــــاالت التخطــ رمجــ
�ر i زبجامعة  

لجـــاءت اســـتجابات الـــسادة ا./�ـــ�اء Fـــ( ا.-ولـــة 5و*ـــK حـــو مجـــاالت التخطـــيط لل#ـــسو�ق 
�ــر، متــضمنة العديــد مــن ا�-ــاالت اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 	 ز لك��و�ــي ل�ــ�امج الد ، وال�ــ~ ر

ـــا بـــــــzن  �ــــ ــــاالت فيمـــــــا يLـــــــ(%)79,8 -% 38,4(رتراوحـــــــت �ـــــــسب تكرا ـــذه ا�-ـــ ــــل : " ، وتتمثـــــــل �ــــ التواصـــ
اســـات العليـــا ال��بو�ـــة  Fـــ( ال#ـــسو�ق �/تلـــف ا./ـــدمات ال�ـــ~ تقـــدمNا بـــرامج الد  )Lالتفـــاع )Âجتمـــا	ر

اســات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 �ـر، وتـصميم محتــو مناسـب وجـذاب ل�ـ�امج الد ربجامعـة 5 ز�ــر ىز
ــــة التفاعليـــــــة والقنـــــــوات  Fـــــــ( أوســـــــاط العمـــــــالء ا�}تملـــــــzن، واســـــــتخدام املنـــــــصات 	جتماعيـــ و�ـــــــشره 
اسات العليا  روالتطبيقات وغ��zا من أشxال 	تصال ع��  ن��نت F(  عالن الرق�~ عن برامج الد

̧ات التحليــــل الرق�ـــ~ مــــن خــــالل مقــــاي�س  �ــــر، واســــ#ثمار مzــــ ار(زال��بو�ـــة بجامعــــة 5  موقــــع وعــــدد ز
تـــداد - مـــشا�دات الـــصفحة -الو�ـــب  اســـات ) ر �ـــسبة النقـــر ا*ـــK الظNـــو-ر معـــدل 	 رحـــو بـــرامج الد ل

اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  �ر، وال��و�ج ملواقع الو�ب حو برامج الد رالعليا ال��بو�ة بجامعة 5 لز
�ـادة ظNـو خـدما�Uا Fـ( �ـر عـن طر�ـق  ر5 ز أساüـå~ مـن qـشxل  (SERPs) صـفحة نتـائج محـرك البحـث ز

ـــائل بر�ديــــة الك��ونيـــــة بطر�قـــــة مجــــزأة ومقـــــسمة لقاعـــــدة  ســ ســـــال  رخــــالل  عالنـــــات املدفوعــــة، وإ ر
اسـات  رالعمالء ا�}تملzن الذين $-لوا ل0}صو عKL املعلومات وا�}تو�ـات ال#ـسو�قية ل�ـ�امج الد ل ّ

�ر  مز�ـد مـن ا.-Nـود وذلك عL( اعتبار أن �ذه ا�-ـاالت تحتـاج إ*ـK بـذل" زالعليا ال��بو�ة بجامعة 5
ات املستمرة  تقاء ±Uا و�Ùبù( أن تxو F( مقدمة ا.-دو الزمÕ~ ./طط التطو�ر، ملواكبة التطو رلال ل ن ر

~Õا.-انب التق )F. 

ـــوه مــــن مجـــــاالت  ـــا طرحـ لوجــــاءت اســــتجابات الــــسادة ا./�ــــ�اء Fــــ( ا.-ولـــــة الثانيــــة حــــو مـ
اسـات العليـا ال��بو�ـة ب �ـر Fـ( ا.-ولـة 5و*ـK رالتخطيط لل#سو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد  -زجامعـة 	

جـــة موافقــــة كبzـــ�ة، حيــــث تراوحـــت بــــzن متوســــط حـــساóي  ، وقــــد يرجـــع ذلــــك إ*ــــK )3,00 - 2,69(ربد
ات  ـــو ـــة إ*ـــــ( تحـــــسzن مـــــستمر، ملواكبـــــة التطــ �ــــU³م أن �ـــــذه ا�-ـــــاالت �ـــــ( 5ك�ـــــ� إ.}احـــــا، وMحاجـ رر ؤ

%) 80(فقـــــة أعLـــــ( مـــــن  كمـــــا حـــــصلت �ـــــذه ا�-ـــــاالت عLـــــK �ـــــسبة موا.والتغzـــــ�ات ا�}ليـــــة والعامليـــــة
التواصل 	جتماÂ( التفـاعF )Lـ( ال#ـسو�ق �/تلـف ا./ـدمات ال�ـ~ تقـدمNا بـرامج " باست&ناء ا�-ال 

�ـــــر ـــا ال��بو�ـــــة بجامعـــــة 5 ــات العليــ اســـ زالد ــــK أ�ميـــــة إبـــــراز دو منــــــصات " ر رحيــــــث أكـــــد qعـــــضNم عLـ
اسـات العليـا التواصل 	جتماÂ( التفاعلية F( ال#سو�ق �/تلـف ا./ـدمات ال�ـ~ تقـدمNا بـرا رمج الد

اســة مــن ا./�ــ�اء  اء عينــة الد �ــر، 5مــر الــذي أدي إ*ــK إعــادة صــياغU³ا ألخــذ آ رال��بو�ــة بجامعــة 5 ر ز
تقو�ـة جNــود "كمـا أظNـرت 	ســتجابات إضـافة qعـض ا�-ـاالت املتمثلــة Fـ( . عل÷Uـا Fـ( ا.-ولـة الثالثــة

̧ة لNـــا، مـــن خـــال اســـات العليـــا ال��بو�ـــة �ليـــات ال��بيـــة بجامعـــة Fـــ( إشـــNار العالمـــة املمzـــ رل بـــرامج الد
̧ة �ــر بطر�قــة "و " املتنوعــة واملمzــ اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 5 زال#ــسو�ق بــا�}تو ل�ــ�امج الد ر ى

�وسيلة جيدة لل#سو�ق )  البود�است– الفيديو�ات –الكتب  لك��ونية (غ�z مباشرة من خالل 
اســات العليــا تحديــد ا�/صـصات املاليــة أل�ــشطة ا" و " 	لك��و�ـي رل#ـسو�ق  لك��و�ــي ل�ـ�امج الد

�ر    .، مما أدى لطرحNا عKL أفراد العينة F( ا.-ولة الثالثة"زال��بو�ة بجامعة 5
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لوجاءت استجابات السادة ا./��اء F( ا.-ولة الثالثة حو ما تم التوصل إليھ F( ا.-ولة 
اسات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة لالثانية من مجاالت حو التخطيط لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج ال رد

�ر، كما �و مو�û با.-دو التا*( ل	   :ز

  )3(لجدو 

اســـة مـــن ا�Bkـــ�اء حـــو  ل اســـتجابات عينـــة الد مجـــاالت التخطـــيط لل�ـــسو�ق �لك��و�ـــي ل�ـــ�امج ر
�ر i اسات العليا ال��بو�ة بجامعة زالد   )23= ن  (ر

جة املوافقة   رد

ة  م  ضعيفة متوسطة كب�zة  رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

1  

ــــة  ـــة جNـــــــود �ليـــــــات ال��بيـــ تقو�ــــ
ـــــــNار  ــ ـــ( إشـ ـــــ ــــــــر Fــ �ــ ــــــة 5 ــ زبجامعــ
ا، مــن خـــالل  ̧ة لNــ العالمــة املمzــ
ـــــا  ــ ــــــات العليــــــــ ــــــ ــ اسـ ــــــرامج الد ـــــــ ربــ

̧ة zال��بو�ة املتنوعة واملم.  

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

2  

ــــــــصات  ــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــتخدام املنـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ اســــ
ــــة 	 ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــة التفاعليــــــ ــــــ ــ ـــــــ ــ جتماعيــــ

والقنوات والتطبيقـات وغ��zـا 
ـــــ�  ـــ ــ ــــصال ع� ــــ ـــــxال 	تــ ـــ ـــن أشــ مــــــ
 ن��نت F(  عالن الرق�ـ~ عـن 
ـــــــا  ــــــات العليــــــــ ــــــ ــ اسـ ــــــرامج الد ـــــــ ربــ

�ر  .زال��بو�ة بجامعة 5

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100  23

3  

ـــل  ــــ توظيــــــــف منـــــــــصات التواصــ
ــــــ(  ــــــ ــ Fــ ــــــة  ـــــــ ـــاÂ( التفاعليــ ـــ ـــــــ 	جتمــ
ال#ــــــسو�ق �/تلــــــف ا./ــــــدمات 

اســـات ال�ـــ~ تقـــدمNا بـــرام رج الد
�ر  .زالعليا ال��بو�ة بجامعة 5

  6 كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87 20

4  

ـــــــب  ــــو مناســــــ ــــــ ــ ــــصميم محتـ ـــــ ــ ىتــ
ــات  ــــــ اســ ــــــ�امج الد ــ ــــــذاب ل�ــ ــ روجــ
�ــر  زالعليــا ال��بو�ــة بجامعــة 5
ـــالء  ــــــاط العمـــــ ــــــ( أوســ Fــ ـــــشره  و�ـــ

 .ا�}تملzن

  3  كب�zة  95,7  2,96  -  -  4,3  1  95,7  22

5  

ــل  ــــــ ــ ̧ات التحليـــ ـــــ ـــــ#ثمار مzــــــــ ــ ــ ــ اســ
ــــال ــــن خـــ ـــ~ مــــ ــــاي�س الرق�ــــ ــ ل مقــ

ــــــب ( ــــ ـــــــع الو�ــ ــ ـ ار موقــ ـــــدد ز ــــ ـ  -وعــ
 معــــدل -مــــشا�دات الــــصفحة 

ــداد  تـــــــ ــــــK -ر	 ــ ــ ـــــــر ا* ـــــــسبة النقــ  �ــ
ــــو ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــرامج ) رالظNــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــو بــ ــــــ ــ ــــــ ــ لحـــ

ــــة  ـــــا ال��بو�ـــــــ ــــــات العليــــــ اســـــ رالد
�ر  .زبجامعة 5

  5 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3 21
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جة املوافقة   رد

ة  م  ضعيفة متوسطة كب�zة  رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

6  

ـــو  لال�ــــــ�و�ج ملواقــــــع الو�ــــــب حـــ
ـــــا  ــ ــــــات العليــــــــ ــــــ ــ اسـ ــــــرامج الد ـــــــ ربــ
�ــــــر عــــــن  ــــة 5 زال��بو�ــــــة بجامعــ

ــــو خـــــــدما�Uا طر�ــــــق  ـــــادة ظNـــ ر�ــ ز
ــ( ــــــ ــ ـــــــرك  Fـ ــ ـ ــــائج محــ ــــــ ـــــــفحة نتــ ـــ صــ

ـــــث ـــــشxل  (SERPs) البحـــ qـــ
ــات  ـــن خـــــالل  عالنـــ أساüـــــå~ مــ

  .املدفوعة

  6 كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87  20

7  

ــــة  ـــــــ ــ ـــــ ــــائل بر�ديــ ــــــ ــ ــــــ ســ ـــــال  ــــــ ــ ـــــ ســ رإ ر
ــــزأة  ــــــ ــة مجــ ــــــ ــ ــــــة بطر�قــ ــ الك��ونيـــ
ــــالء  ـــدة العمـــــــ ــــــ ــــسمة لقاعــ ومقـــــــ
ـــ-لوا  ــــــ ــ ـــــــــذين $ـــ ــ ـ ــzن الــ ــــــ ــ ــ ّا�}تملــ

ــــــــات  ــ ـ ـــK املعلومــ ــــــ ــ ـــصو عLـ لل0}ـــــــــ
 ل�ــ�امج وا�}تو�ـات ال#ــسو�قية

ــــة  ـــــا ال��بو�ـــــــ ــــــات العليــــــ اســـــ رالد
�ر  .زبجامعة 5

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

8  

ـــــــ�امج  ــ ـــا�}تو ل�ـ ــــسو�ق بـــــــ ىال#ــــــ
ــــة  ـــــا ال��بو�ـــــــ ــــــات العليــــــ اســـــ رالد
ــر بطر�قــــــة غzــــــ�  �ــــ زبجامعــــــة 5

ــــــن خــــــــالل  الكتــــــــب (مباشـــــــرة مــ
 – الفيــديو�ات – لك��ونيــة 
ـــــدة ) البود�اســــــت �وســــــيلة جيـ

 .لل#سو�ق 	لك��و�ي

  8 كب�zة 82,6 2,82 - - 17.4 4 82,6 19

9  

ــــة  ـــصات املاليــــ ــــــد ا�/صـــــ تحديــ
أل�ـــشطة ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي 
ــــــا  ــ ـــــــات العليــــــ اســـــــ ـــ�امج الد ــــ ــ ـــ ــ رل�

�ر   .زال��بو�ة بجامعة 5

  8 كب�zة 82,6 2,82 - - 17.4 4 82,6 19

�� أن اســـتجابات الـــسادة ا./�ـــ�اء حـــو مجـــاالت التخطـــيط ) 3(لمـــن خـــالل ا.-ـــدو  ليتـــ
جـة موافقـة كبzـ�ة، لل#سو�ق  لك��و�ي ل�� �ر؛ جـاءت بد اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 رامج الد ز ر

، 5مــــر الـــذي ¯عÕــــ~ )100 – 82,6(، و�ــــسب موافقـــة )3,00 - 2,82(وتراوحـــت بـــzن متوســــط حـــساóي 
اسة عKL تلك ا�-االت، وال�~ جاءت مرتبة عKL النحو التا*(   : رتأكيد موافقة أفراد عينة الد

تماعيـة التفاعليـة والقنـوات والتطبيقـات وغ��zـا مـن أشـxال 	تــصال اسـتخدام املنـصات 	ج -1
ســال  �ــر، وإ اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 5 رع�ــ�  ن��نــت Fــ(  عــالن الرق�ــ~ عــن بــرامج الد ز ر
ّســـائل بر�ديـــة الك��ونيـــة بطر�قـــة مجـــزأة ومقـــسمة لقاعـــدة العمـــالء ا�}تملـــzن الـــذين $ـــ-لوا  ر



  التسويق اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة األزهر
 )رؤية مستقبلية(

 اذلي يونس علي جاللش/ د

 

 

 
 

 

848 

اســــات العليــــا ال��بو�ــــة بجامعــــة لل0}ــــصو عLــــK املعلومــــات وا�}ت ـــات ال#ــــسو�قية ل�ــــ�امج الد رو�ـ
�ر؛ بÙسبة موافقة   ).3,00(ومتوسط حساóي %) 100(ز5

̧ة لNــــا، مــــن خــــالل بــــرامج  -2 ـــ �ــــر Fــــ( إشــــNار العالمــــة املمzـ زتقو�ــــة جNــــود �ليــــات ال��بيــــة بجامعــــة 5
ــــــصميم محتـــــــو مناســــــــب وجـــــــذاب ل ̧ة، وتـ ـــــ ــــة واملمzـــ ـــا ال��بو�ــــــــة املتنوعـــ اســـــــات العليــــ ىالد �ــــــــ�امج ر

�ـر و�ـشره Fـ( أوسـاط العمـالء ا�}تملـzن، بÙـسبة موافقـة  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زالد ر
 )2,96(ومتوسط حساóي %) 95,7(

ـــاي�س  -3 ̧ات التحليــــل الرق�ــــ~ مــــن خـــــالل مقـ ار موقــــع الو�ــــب (اســــ#ثمار مzــــ  مـــــشا�دات -وعــــدد ز
تـــداد -الـــصفحة  راســـات العليـــا ال��بو�ـــة لحـــو بـــرامج الد) ر �ـــسبة النقـــر ا*ـــK الظNـــو-ر معـــدل 	

�ر، بÙسبة موافقة   )2,91(ومتوسط حساóي %) 91,3(زبجامعة 5

توظيــف منــصات التواصــل 	جتمــاÂ( التفاعليــة Fــ( ال#ــسو�ق �/تلــف ا./ــدمات ال�ــ~ تقـــدمNا  -4
اسـات  �ر، وال�ـ�و�ج ملواقـع الو�ـب حـو بـرامج الد اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 ربرامج الد ز لر

ــــو خــــــدما�Uا Fــــــ(العليـــــا ال��بو �ــــــادة ظNــ ــــق  ــــر عــــــن طر�ــ �ــ ر�ــــــة بجامعــــــة 5 ز صــــــفحة نتــــــائج محــــــرك  ز
%) q)87ــــشxل أساüـــــå~ مـــــن خــــالل  عالنـــــات املدفوعــــة، بÙـــــسبة موافقـــــة  (SERPs) البحــــث

 ).2,83(ومتوسط حساóي 

�ــر بطر�قــة غzــ� مباشــرة مــن  -5 اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 5 زال#ــسو�ق بــا�}تو ل�ــ�امج الد ر ى
�وسيلة جيدة لل#سو�ق 	لك��و�ي، )  البود�است– الفيديو�ات –ك��ونية الكتب  ل(خالل 

اســـات العليـــا ال��بو�ـــة  روتحديـــد ا�/صـــصات املاليـــة أل�ـــشطة ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد
�ر، بÙسبة موافقة    ).2,82(ومتوسط حساóي %) 82,6(زبجامعة 5

ثانيا
ً

اسات العليا ال��بو�ة بجامعة �جراءات التنظيمية لل�سو�ق �لك��و�ي ل��ا : رمج الد
�ر iز  

ــــسو�ق  ــــــة لل#ـــ ــــــو  جـــــــراءات التنظيميـ ـــــK حـ ــــة 5و*ــ ــــ�اء Fـــــــ( ا.-ولـــ ـ لجـــــــاءت اســـــــتجابات ا./�ــ
�ـر، متـضمنة العديـد مـن  جـراءات، وال�ـ~  اسات العليا ال��بو�ة بجامعـة 	 ز لك��و�ي ل��امج الد ر

�ـــا بـــzن  إ�ـــشاء قاعـــدة : "  جـــراءات فيمـــا يLـــ(، وتتمثـــل �ـــذه %)79,8 -% 40,5(رتراوحـــت �ـــسب تكرا
�ـر 7ـشمل جميـع املـشاركzن وأدا�Uـم،  اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 زمعلومات حديثـة ل�ـ�امج الد ر
جية، وتنو®ع أدوات جمع البيانات واملعلومات  روتحليل البيانات F( إطار ب�ئة ال��امج الداخلية وا./ا

Ùاسات العليا ال��بو�ة، وتص �ب 5فـراد رعن برامج الد ريفNا وتبو�Uþا F( قوائم إلك��ونيا، وتأ�يل وتـد
ً

®س/ قيــادات( اســات العليــا/ رأعــضاء �يئــة تــد ة الد رمــوظفي إدا عLــK ال#ــسو�ق  لك��و�ــي ل�ــ�امج ) ر
اسـات العليـا  اسات العليا ال��بو�ة، وتحديد املNام التفصيلية لتنفيـذ �ـل برنـامج مـن بـرامج الد رالد ر

ـــ �ـ ـــة بجامعــــة 5 ليات التنفيــــذ واملــــدى الزمÕــــÎ، وتوضــــيح دو ال#ــــسو�ق  لك��و�ـــــي زال��بو�ـ رر ومــــسؤ و
�ـر مـن  اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 زاملÙـشود، و7ـشكيل مخصـصات  عـالن الرق�ـ~ ل�ـ�امج الد ر

Mـط املNـام باأل�ـداف ، وذلـك عLـ( اعتبـار أن �ـذه  جـراءات قـد 7ــشxل "رخـالل 	عتمـاد عLـK طر�قـة 
دافعا لل#سو�ق  

ً
�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زلك��و�ي ل��امج الد   .ر

لوجــــاءت اســــتجابات الــــسادة ا./�ــــ�اء Fــــ( ا.-ولــــة الثانيــــة حــــو مــــا طرحــــوه مــــن إجــــراءات 
جـــة موافقـــة كبzـــ�ة، حيـــث تراوحـــت بـــzن متوســـط حـــساóي - Fـــ( ا.-ولـــة 5و*ـــK -تنظيميـــة   - 2,68(ر بد

�ـU³م أن �ـذه  جــرا)3,00 ءات قـد 7ـشxل دافعــا لل#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ــ�امج ؤ، وقـد يرجـع ذلـك إ*ــK ر
ً

�ر، وفقا أل�ميU³ا F( مواكبة املستجدات واملتغ�zات املتالحقة اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 الد
ً

ز  .ر



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

 
 

 

849 

كمــا أظNـرت 	ســتجابات إضــافة %). 80(كمـا حــصلت �ـذه  جــراءات عLـK �ــسبة موافقـة أعLــ( مـن 
 )F عض  جراءات املتمثلةq"اسـات بناء ن رظام للمعلومات ¯شمل مستو�ات  نجاز حو بـرامج الد ل

MطNا بالعوامل ال�~ قد تؤدي إ*K تباينات فيما بيUVـا  �ر، و رالعليا ال��بو�ة بجامعة 5 د املاديـة (ز راملـوا
®س، املوقـــع، ال�ـــ�امج الفرعيـــة واملـــواد التعليميـــة، نوعيـــة التعلـــيم،  ̧ات، أعـــضاء �يئـــة التـــد روالتجzNـــ

ة  .، مما أدى لطرحNا عKL السادة ا./��اء F( ا.-ولة الثالثة"....)ر دا

لوجاءت استجابات السادة ا./��اء F( ا.-ولة الثالثة حو مـا تـم التوصـل إليـھ Fـ( ا.-ولـة 
ا ال��بو�ــة بجامعـــة  اســات العليــ رالثانيــة مــن إجــراءات 7ـــشxل دافعــا لل#ــسو�ق  لك��و�ــي ل�ـــ�امج الد

ً

�ر، كما �و مو�û با.-دو الت ل	   :ا*(ز

  ) 4(لجدو 

اسة من ا��Bkاء حو  لاستجابات عينة الد �جراءات التنظيمية ال®� قد nشFل دافعا لل�سو�ق ر
ً

�ر i اسات العليا ال��بو�ة بجامعة ز�لك��و�ي ل��امج الد   )23= ن  (ر

جة املوافقة  رد

ة  م ضعيفة طةمتوس كب�zة   رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

1-   

ــــــشمل  ـــــــــــات ¯ـــــــــ ــــام للمعلومـــ ــــ ــــــــاء نظـــــــ بنــــــ
ـــــــــــرامج  ــــــــــو بــ ـــــــــاز حــ ـــستو�ات  نجـــ ــــــــ لمـ
ـــــة بجامعــــــة  اســــــات العليــــــا ال��بو�ـ رالد
ـــا بالعوامــــــل ال�ــــــ~ قــــــد  MطNـــ �ــــــر، و ر5 ز

د (تــؤدي إ*ـــK تباينــات فيمـــا بيUVــا  راملـــوا
̧ات، أعـــــــضاء �يئـــــــة  ـــــة والتجzNـــــــ املاديـ
®س، املوقـــــع، ال�ـــــ�امج الفرعيـــــة  رالتــــد

د التعليميـــــة، نوعيـــــة التعلـــــيم، واملـــــوا
ة   ....).ر دا

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

2-   

ــــــات حديثـــــــــــة ل�ـــــــــــ�امج  ــــــــدة معلومـــــ قاعــ
ـــــة بجامعــــــة  اســــــات العليــــــا ال��بو�ـ رالد
ــــــشاركzن  ـــــــــع املــــــ ــــشمل جميـــ ـــــ ـــــــر 7ـــ �ـــــ ز5
ـــار  ـــ( إطــ وأدا�Uــــم، وتحليــــل البيانــــات Fـ

جية   .رب�ئة ال��امج الداخلية وا./ا

  5 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2  91,3 21

3-   

ــــات  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــع البيانـ ـــــــــ ـــــع أدوات جمــــ ـــــــــ تنو®ــــــــ
ــــات  اســــ ــــــرامج الد رواملعلومـــــــات عــــــــن بــ
ـــا  ـــا ال��بو�ـــــة، وتـــــصÙيفNا وتبو�Uþــ العليــ

F( قوائم إلك��ونيا
ً

.  

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22



  التسويق اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة األزهر
 )رؤية مستقبلية(

 اذلي يونس علي جاللش/ د

 

 

 
 

 

850 

جة املوافقة  رد

ة  م ضعيفة طةمتوس كب�zة   رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

4-   

ــــراد  �ب 5فـــــ ـــــد ـــــــادات(رتأ�يــــــــل وتــــ / قيــ
®س ة / رأعـــضاء �يئـــة تـــد رمـــوظفي إدا

ـــا ــــات العليــــــ اســـــ ــــــــسو�ق ) رالد ـــK ال#ـ عLــــــ
ـــا  لك اســــات العليـ ر��و�ــــي ل�ــــ�امج الد

 . ال��بو�ة

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

5-   

تحديــد املNــام التفــصيلية لتنفيــذ �ــل 
ـــا  اســــات العليــ ربرنــــامج مــــن بـــــرامج الد
ليات  �ــر ومــسؤ وال��بو�ــة بجامعــة 5 ز
رالتنفيذ واملـدى الزمÕـÎ، وتوضـيح دو 

  .ال#سو�ق  لك��و�ي املÙشود

23 100 - - - - 3 100 �z1 ةكب  

6-   

7ـــشكيل مخصـــصات  عـــالن الرق�ـــ~ 
ــــــا ال��بو�ـــــــــة  ـــــــات العليـــ اســ رل�ــــــــ�امج الد
ـــاد  ــــالل 	عتمــ ـــن خـ �ـــــر مــ زبجامعـــــة 5

Mط املNام باأل�داف   .رعKL طر�قة 

 5 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3 21

ـــ�اء حــــــو أ�ــــــم  جــــــراءات ) 4(لمـــــن خــــــالل ا.-ــــــدو   ـــتجابات الــــــسادة ا./�ــ �� أن اســـ ليتـــــ
xاســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعــــة التنظيميـــة ال�ـــ~ قـــد 7ــــش رل دافعـــا لل#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ــــ�امج الد

ً

جة موافقة كب�zة، وتراوحت بzن متوسط حساóي  �ر؛ جاءت بد ر	 ، و�سب موافقـة )3,00 - 2,90(ز
اســـة عLـــK تلـــك  جـــراءات، وال�ـــ~ )100 – 90,5( ر، 5مـــر الـــذي ¯عÕـــ~ تأكيـــد موافقـــة أفـــراد عينـــة الد

  :حو التا*(جاءت مرتبة عKL الن

�ب 5فــراد  -1 ®س/ قيـــادات(رتأ�يــل وتــد اســات العليــا/ رأعــضاء �يئــة تــد ة الد رمـــوظفي إدا عLـــK ) ر
اســات العليــا ال��بو�ــة، وتحديــد املNــام التفــصيلية لتنفيــذ �ــل  رال#ــسو�ق  لك��و�ــي ل�ــ�امج الد

ليات التنفيذ واملد �ر ومسؤ اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 وبرنامج من برامج الد ز ى الزمÎÕ، ر
 )3,00(ومتوسط حساóي %) 100(روتوضيح دو ال#سو�ق  لك��و�ي املÙشود، بÙسبة موافقة 

ــة، وتـــصÙيفNا وتبو�Uþــــا Fــــ( قــــوائم  -2 ــات العليــــا ال��بو�ــ اسـ ــع أدوات جمــــع البيانــــات واملعلومـــات عــــن بــــرامج الد رتنو®ـ

إلك��ونيا
ابناء، وً ر نظام للمعلومات ¯شمل مستو�ات  نجاز حو برامج الد سات العليا ال��بو�ة ل

ــــؤدي إ*ــــــK تباينــــــات فيمــــــا بيUVــــــا  ــــل ال�ــــــ~ قــــــد تــ MطNــــــا بالعوامــ ــــر، و �ــ ربجامعــــــة 5 د املاديــــــة (ز راملــــــوا
ــــع، ال�ــــــ�امج الفرعيــــــة واملــــــواد التعليميــــــة، نوعيــــــة  ®س، املوقــ ̧ات، أعــــــضاء �يئــــــة التــــــد روالتجzNــــــ

ة  )2,96(ومتوسط حساóي %) 95,7(، بÙسبة موافقة ....)رالتعليم،  دا

�ـــر مــن خـــالل 	عتمــاد عLـــK 7ــشكيل م -3 اســات العليـــا ال��بو�ــة بجامعــة 5 زخصــصات  عـــالن الرق�ــ~ ل�ـــ�امج الد ر
Mــط املNــام باأل�ــداف اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة قاعــدة، ورطر�قــة  ر معلومــات حديثــة ل�ــ�امج الد

ـــر 7ــــشمل جميـــــع املــــشاركzن وأدا�Uـــــم، وتحليــــل البيانــــات Fـــــ( إطــــار ب�ئـــــة ال�ــــ�امج الداخليـــــة �ـ  ز5
جية، بÙسبة موافقة   )2,91(ومتوسط حساóي %) 91,3(روا./ا
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ــا ــ ثالثـــ
ً

ــــ�امج :  ــ ــــي ل�ـ ــــسو�ق �لك��و�ـــ ــ ــــة واملـــــــستمرة لل�ـ ــ ــة الفعالـ ــ ــــــة واملتا©عـــ ــــات الرقابـ آليـــ
اسات العليا ال��بو�ة   رالد

ـــــتجابات ا./�ـــــــ�اء Fــــــ( ا.-ولـــــــة 5و*ــــــK حـــــــو آليــــــات الرقابـــــــة واملتاqعــــــة الفعالـــــــة  لجــــــاءت اسـ
اســـات العليـــا ال��بو�ـــة، متـــضمنة العديـــد مـــن �ليـــات، واملـــستمرة لل#ـــسو�ق  لك��و�ـــ ري ل�ـــ�امج الد

�ـا بـzن  تحديـد املعـاي�z ومـستو�ات : "، وتتمثـل فيمـا يLـ(%)80,8 -% 35,4(روال�~ تراوحت �سب تكرا
�ـر،  اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 ز5داء املسU³دفة من أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد ر

�ر وتحديد مستو�ات  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زأداء أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ر
ـــاء نمـــــاذج واûـــــ}ة ومحــــــددة  ــــة، وMنــ د الwـــــشر�ة، وا�-تمــــــع، وا.-امعـ راملتعلقـــــة باملـــــستفيدين، واملـــــوا
ي،  �ـر qــشxل دو اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 رملتاqعـة أ�ـشطة ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد ز ر

̧ة الستخ سـات املتمzـ ردامNا من �افة املشاركzن والوقوف عKL واقع مستو 5داء، والـتعلم مـن املما ي
ـــي ل�ــــ�امج  لل0-امعــــات 5فــــضل Fــــ( اختيــــار وتطبيــــق مقــــاي�س تقــــو�م 5داء حــــو ال#ــــسو�ق  لك��و�ـ

اسات العليا ال��بو�ة، وتصميم مقاي�س 5داء املناسبة للنتائج ومستو�ات 5داء املسU³دف ة من رالد
، ومراجعـة املقـاي�س ) غzـ� ماليـة-ماليـة(أ�شطة ال#سو�ق 	لك��و�ي، واسـتخدام مقـاي�س متنوعـة 

، وذلــك عLــK اعتبـــار أن �ــذه �ليـــات 7ــشxل مقومــا حيو�ـــا لل#ــسو�ق  لك��و�ـــي "مــن جانــب ا./�ـــ�اء
ً ً

�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زل��امج الد   .ر

ــ  Fــــ( -ل( ا.-ولـــة الثانيــــة حـــو مـــا طرحـــوه مـــن آليـــات وجـــاءت اســـتجابات الـــسادة ا./�ـــ�اء Fـ
 K*ي -ا.-ولة 5وóن متوسط حساzة، حيث تراوحت ب�zجة موافقة كب ، وقد يرجع )3,00 - 2,67(ر بد

اسـات  �U³م أن �ذه �ليات 7ساعد عKL ضبط فعاليات ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد رذلك إ*K ر ؤ
�ر كما تم %). 80(ت �ذه �ليات عKL �سبة موافقة أك�� من  كما حصل.زالعليا ال��بو�ة بجامعة 	
ض �ليــــات مثــــل  اتخــــاذ  جــــراءات التــــò}يحية مــــن خــــالل نتــــائج التغذيــــة العكــــسية "إضــــافة qعــــ

ش عمـــل  �ـــر، وعقـــد و اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعــة 	 رأل�ــشطة ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ــ�امج الد ز ر
ـــو�م أداء أ�ــــــشطة ـــاي�س تقــ ـــراد بمقــ ــــف 5فــ ـــا، وتطبيــــــق لتعر�ـ  ال#ـــــسو�ق 	لك��و�ـــــي وكيفيـــــة تطبيقNــ

جيـــة، العـــشوائية  راملقـــاي�س عLـــK الوحـــدات و5فـــراد، وتحديـــد أســـباب 	نحرافـــات الداخليـــة وا./ا
اسـات العليـا ال��بو�ـة ، ممــا "رواملتوقعـة، املؤقتـة واملـستمرة أل�ـشطة ال#ـسو�ق 	لك��و�ــي ل�ـ�امج الد

 .-ولة الثالثةأدى لطرحNا عKL السادة ا./��اء F( ا.

لوجاءت استجابات السادة ا./��اء F( ا.-ولة الثالثة حو مـا تـم التوصـل إليـھ Fـ( ا.-ولـة 
ـــــن آليـــــــات متعلقــــــة بالرقابـــــــة واملتاqعــــــة الفعالـــــــة واملــــــستمرة لل#ـــــــسو�ق  لك��و�ــــــي ل�ـــــــ�امج  الثانيــــــة مـ

اسات العليا ال��بو�ة، كما �و مو�û با.-دو التا*( لالد   :ر
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  ) 5(لجدو 

اسة من ا��Bkاء حو أليات استجابات عين لة الد الرقابة واملتا©عة الفعالة واملستمرة لل�ـسو�ق ر
اسات العليا ال��بو�ة   )23= ن  (ر�لك��و�ي ل��امج الد

جة املوافقة   رد

ة م  ضعيفة متوسطة كب�zة   رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

1  

ــــــــستو�ات 5داء تحد ــ ــــ ــاي�z ومــ ـــــــ ــ ـــد املعــــ ـــــــ ــ يـــ
ـــسو�ق  ـــــــ ــ ـــشطة ال#ـ ــــــ ــ ـــــــن أ�ــ ــ ـــــــسU³دفة مــــ ــــ املــ
ا  ـــ ـــ اســـــــات العليــ ــــــ�امج الد ــــي ل�ــ ر لك��و�ـــ

�ر   .زال��بو�ة بجامعة 5

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

2  

تحديد مستو�ات أداء أ�ـشطة ال#ـسو�ق 
ا  ـــ ـــ اســـــــات العليــ ــــــ�امج الد ــــي ل�ــ ر لك��و�ـــ
ــــــة  ــ ـــــــر املتعلقـــــ ــ ــ �ــ ــــــة 5 ـــــ ــــــة بجامعــ ــ ـــ زال��بو�ــ

ــــــس ــ ــــــ ـــــــشر�ة، باملـــ ــ ــــــ د الwــ ــــــوا ــــــ ــ ـ رتفيدين، واملــ
 .وا�-تمع، وا.-امعة

  6 كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87 20

3  

بنـــــاء نمــــــاذج واûـــــ}ة ومحــــــددة ملتاqعــــــة 
ـــــ�امج  ـ أ�ـــــــشطة ال#ـــــــسو�ق  لك��و�ـــــــي ل�ــ
�ر  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زالد ر

، الســتخدامNا مــن ) أســبوعية–شــNر�ة (
ــــK واقــــــع  ـــــوف عLــ ـــــشاركzن والوقـ �افــــــة املـ

 . 5داءيمستو

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7  22

4  

̧ة  ــــ ــــــ ــ ـــ ــ zــــــات املتم ــ ــــــ ســ ـــــــن املما ــــــ ــ ــــــتعلم مـ ــ ــــــ رالــ
ل0-امعـــات 5فـــضل Fـــ( اختيـــار وتطبيـــق 
ــــسو�ق  ـــو�م 5داء حــــــو ال#ــ ــــاي�س تقـــ لمقــ
ا  ـــ ـــ اســـــــات العليــ ــــــ�امج الد ــــي ل�ــ ر لك��و�ـــ

 .ال��بو�ة

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

5  

تصميم مقـاي�س 5داء املناسـبة للنتـائج 
مستو�ات 5داء املسU³دفة من أ�شطة و

ـــــــتخدام  ــ ــــ ــــــي، واســ ــ ــــسو�ق 	لك��و�ــــــ ــــــ ــ ال#ــ
ــاي�س متنوعــــة  ، ) غzــــ� ماليــــة-ماليــــة(مقــ

  .ومراجعة املقاي�س من جانب ا./��اء

  5 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3 21

6  

ــــــراد  ـــــ ـــــــف 5فــ ــ ــ ـــــــل لتعر�ــ ــ ـ ـ ش عمــ ــــد و ــــــ رعقــ
بمقـــاي�س تقـــو�م أداء أ�ـــشطة ال#ـــسو�ق 

 وتطبيـــــق 	لك��و�ــــي وكيفيـــــة تطبيقNـــــا،
 .املقاي�س عKL الوحدات و5فراد

  6 كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87 20
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جة املوافقة   رد

ة م  ضعيفة متوسطة كب�zة   رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
  املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

7  

ــد أســــــباب 	نحرافـــــات الداخليــــــة  تحديـــ
ــة،  ــــــ ــ ـــــــشوائية واملتوقعـ ــــــة، العــــ ــ ـ جيــ روا./ا
ــــسو�ق  املؤقتــــــة واملــــــستمرة أل�ــــــشطة ال#ـــ
ا  ـــ ـــ اســـــــات العليــ ــــــ�امج الد ــــي ل�ــ ر	لك��و�ـــ

 .ال��بو�ة

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

8  

جراءات التò}يحية مـن خـالل اتخاذ  
ـــــــشطة  ـــ ــــــسية أل�ــ ــــة العكـــــ ــــــ ــــائج التغذيــ نتـــــــ
اســـات  رال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد

�ر   .زالعليا ال��بو�ة بجامعة 	

  8 كب�zة 82,6 2,82 - - 17.4 4 82,6 19

ليت�� أن استجابات السادة ا./��اء حو آليات الرقابة واملتاqعة ) 5(لمن خالل ا.-دو  
اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة ال�ـــ~ 7ـــساعد عLـــK ضـــ ربط فعاليـــات ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد

جة موافقة كب�zة، وتراوحت بzن متوسط حساóي  �ر؛ جاءت بد ر	 ، و�سب موافقـة )3,00 - 2,81(ز
اســـة عLـــK تلـــك ا�}ـــددات، وال�ـــ~ )100 – 85,7( ر، 5مـــر الـــذي ¯عÕـــ~ تأكيـــد موافقـــة أفـــراد عينـــة الد

  : نحو التا*(جاءت مرتبة عKL ال

̧ة ل0-امعـــات 5فـــضل Fـــ( اختيـــار وتطبيـــق مقـــاي�س تقـــو�م 5داء  -1 ســـات املتمzـــ رالـــتعلم مـــن املما
ـــباب 	نحرافـــــات  اســــات العليـــــا ال��بو�ــــة، وتحديـــــد أسـ رحــــو ال#ـــــسو�ق  لك��و�ــــي ل�ـــــ�امج الد ل

جيــة، العــشوائية واملتوقعــة، املؤقتــة واملــستمرة أل�ــشطة ال#ــسو�ق 	لك�� و�ــي رالداخليــة وا./ا
اسات العليا ال��بو�ة، بÙسبة موافقة   )3,00(ومتوسط حساóي %) 100(رل��امج الد

اسات  -2 رتحديد املعاي�z ومستو�ات 5داء املسU³دفة من أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد
ــــسو�ق  ـــاذج واûــــــ}ة ومحــــــددة ملتاqعــــــة أ�ــــــشطة ال#ــ ــــاء نمـــ ـــــر، وMنــ �ـ زالعليــــــا ال��بو�ــــــة بجامعــــــة 5

�ر  لك��و�ي ل��ام اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زج الد ، السـتخدامNا ) أسبوعية–شNر�ة (ر
ومتوســـط %) 95,7(يمـــن �افـــة املـــشاركzن والوقـــوف عLـــK واقـــع مـــستو 5داء، بÙـــسبة موافقـــة 

 )2,96(حساóي 

تـــصميم مقــــاي�س 5داء املناســــبة للنتــــائج ومــــستو�ات 5داء املــــسU³دفة مــــن أ�ــــشطة ال#ــــسو�ق  -3
، ومراجعــة املقــاي�س مــن جانـــب ) غzـــ� ماليــة-ماليــة(تخدام مقــاي�س متنوعــة 	لك��و�ــي، واســ

 )2,91(ومتوسط حساóي %) 91,3(ا./��اء، بÙسبة موافقة 

ش عمـــل لتعر�ـــف 5فـــراد بمقـــاي�س تقـــو�م أداء أ�ـــشطة ال#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي وكيفيـــة  -4 رعقـــد و
داء أ�ـشطة ال#ـسو�ق تطبيقNا، وتطبيق املقاي�س عKL الوحدات و5فـراد، وتحديـد مـستو�ات أ

د  �ــــر املتعلقـــة باملــــستفيدين، واملــــوا اســـات العليــــا ال��بو�ــــة بجامعـــة 5 ر لك��و�ـــي ل�ــــ�امج الد ز ر
 )2,83(ومتوسط حساóي %) 87(الwشر�ة، وا�-تمع، وا.-امعة، بÙسبة موافقة 
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اتخاذ  جراءات التò}يحية من خالل نتائج التغذية العكسية أل�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي  -5
�ــر، بÙــسبة موافقــة  اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 	 زل�ــ�امج الد ومتوســط حــساóي %) 82,6(ر

)2,82( 

ا©عا
ً

�ر: ر i اسات العليا ال��بو�ة بجامعة زآليات ال�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد   ر

لجاءت استجابات السادة ا./�ـ�اء Fـ( ا.-ولـة 5و*ـK حـو أ�ـم آليـات ال#ـسو�ق  لك��و�ـي 
�ر، متضمنة العديد من �ليات، وال�~ تراوحت �سب ل��امج الد زاسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 ر

�ا بzن    : ، وتتمثل �ذه �ليات فيما يL(%)48,7 -% 34,4(رتكرا

اســات العليـــا  -  �ـــر لل�ــسو�ق �لك��و�ــي ل�ــ�امج الد i رإعــداد و°�يئــة 8ليــات ال��بيــة بجامعــة ز
�ـر راملـشاركة Fـ( إدا"ال��بو�ة، من حيث  اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 	 زة وتنفيـذ بـرامج الد ر

اســـات العليـــا ال��بو�ـــة،  �ـــة اســـ��اتيجية واûـــ}ة لل#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد رمــن خـــالل ر ؤ
ال��كzـــ¸ عLـــK القـــيم ال�ـــ~ 7ـــساعد عLـــK التنفيـــذ الفعـــال ل�ـــ�امج وأ�ـــشطة ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي، و

لثقافـــة التحـــو الرق�ـــ~ واملؤســـسية، بمعÕـــÎ أن يـــتم وتوجيـــھ الثقافـــة التنظيميـــة الـــسائدة نحـــو 
توســـــيع مفNـــــوم رتــــصميم الـــــنظم ل#ـــــستمر وتتطـــــو qغـــــض النظــــر عـــــن 5'ـــــ/اص ومناصـــــUþم، و

اسـات العليـا ال��بو�ـة،  ة وتنفيـذ بـرامج الد رال#سو�ق  لك��و�ي ل�شمل �ـل املـسئولzن عـن إدا ر
لوعقـــد نــــدوات تـــدو حــــو  ه Fــــ( جـــذب عــــدد"ر  كبzـــ� مــــن املــــستفيدين رال#ـــسو�ق  لك��و�ــــي ودو

�ـــــر ـــا ال��بو�ـــــة بجامعـــــة 5 ــات العليــ اســـ زل�ـــــ�امج الد �ـــــة "ر ر، وذلـــــك عLـــــK مـــــستو القيـــــادات  دا ى
®س واملــــستفيدين مــــن ا�-تمــــع ا�}Lــــ(، وتوجيــــھ الNــــدف مــــن  رو�5اديميــــة وأعــــضاء �يئــــة التــــد

 "..-امعةىال#سو�ق  لك��و�ي إ*K الUVوض بمستو 5داء البح)~ وا./دمي لxليات ال��بية با

�ــر،  -  �اسـات العليــا ال��بو�ـة بجامعــة  زnـشكيل فر�ــق عمـل لل�ــسو�ق �لك��و�ـي ل�ــ�امج الد ر
اســات العليــا ال��بو�ــة مــن املو�ــوzMن "مـن حيــث  راختيــار فر�ــق ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي ل�ـ�امج الد

يذو ا./يال ا./صب، والتأكيد عKL العمل ا.-مـاÂ( للفر�ـق وفـق أسـلوب 7عـاو�ي يتمz̧ـ بتعـدد 
ــــسو�ق و ـــــشودة مــــــن ال#ـــ ــــداف املÙـ ـــK تحقيــــــق �5ــ تنــــــوع الوظــــــائف و	ختــــــصاصات، والعمــــــل عLــــ

 KLة العوامل املؤثرة عNضع البدائل وا.}لو املناسبة ملواج ل	لك��و�ي بأعKL جودة ممكنة، و و
التغيzــ� املـــستمر ألعــضاء الفر�ـــق، والتغيzــ� 5ساüـــF ~åـــ( : أداء فر�ــق ال#ـــسو�ق  لك��و�ــي مثـــل

ات العمل، ¶( تنافåý~ للفر�قرمNا �ادة ضغوط العمل، وظNو �Uديد خا ر و ر  ".ز

د ال±ــــــشر�ة حــــــو بــــــرامج وأ�ــــــشطة ال�ــــــسو�ق �لك��و�ــــــي ل�ــــــ�امج  -  ـــــوا �ب املــــــستمر للمـ لالتــــــد ر ر
�ــر �اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة  زالد �ب 5فـراد قائمـة عLــK "، مـن حيـث ر روضـع خطــة لتـد

�wيـــة والتعليميـــة، وت د راحتياجـــا�Uم مـــن ال�ـــ�امج التد �ب املـــوا ̧انيـــة لتـــد zرخـــصيص جـــزء مـــن امل ر
ـــة عLـــــK أ�ــــــشطة ال#ــــــسو�ق 	لك��و�ــــــي  اســــــات العليــــــا ال��بو�ـــ ـــ( بـــــرامج الد رالwـــــشر�ة املــــــشاركة Fـــ
ـــات وأنظمــــــة املعلومـــــــات  ـــو تقنيــــــة املعلومــــ ـــــاملzن حــــ ـــة للعـ �wيــــ ـــــرامج تد �ا، وتنفيـــــــذ بـ لواســــــ#ثما ر ر

ــــو ال#ــــــسو�ق  لك��و�ــــــ ــــة للعــــــاملzن حــ �wيــ ـــــذ بــــــرامج تد لا.}ديثــــــة، وتنفيـ ي واملتاqعــــــة املــــــستمرة ر
  ".أل�شطتھ وتقييم 5داء

ت6ن �دار املتعلقـــة ب�ــــسو�ق بــــرامج  -  ياSkـــد مــــن ب�6وقراطيــــة �داء والــــر اســــات العليــــا و رالد
�ر �سة"، من حيث زال��بو�ة بجامعة  ة العليـا  الفعال للـسلطة التفو�ض رمما رمـن قبـل  دا

اســــات العليــــا ال��بو�ــــة لفر�ــــق أو .-نــــة 7ــــ اســــات العليــــا ال��بو�ــــة، رل�ــــ�امج الد رسو�ق بــــرامج الد
��( إ*K التنظيم 5فقي أو الشبxي الذي يدعم أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي  روالتحو التد  ".ل
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اســــات العليــــا ال��بو�ــــةلاSjاســــ±ية املــــستمرة حــــو نتــــائج ال�ــــسو�ق �لك��و�ــــي  -   رل�ــــ�امج الد
�ــــر، مــــن حيــــث  �ىفــــع مــــستو الرقابــــة الداخليــــة لــــدى 5"زبجامعــــة  ب�ــــ�امج فــــراد املــــشاركzن ر

اســـــات العليــــــا ال��بو�ــــــة ــــيم أل�ــــــشطة وأداء رالد ــــر، واملوضــــــوعية Fـــــ( عمليــــــة التقيــ �ــ ز بجامعـــــة 5
اســات العليـا ال��بو�ــةال#ـسو�ق 	لك��و�ــي  �ــررل�ـ�امج الد وال�ـ~ مــن خاللNـا ســ�تم . ز بجامعـة 5

ذ برامج وأ�شطة ال#سو�ق تقديم التغذية الراجعة املناسبة لألفراد، وإ�شاء وحدة ملراقبة تنفي
�ــــد�ا بجميـــع و لك��و�ـــي، بحيــــث تxــــو محايـــدة ومتخصــــصة، وتز املعلومــــات عــــن مختلــــف  ن

  ".5قسام املعنية ±Uذه ال��امج وأل�شطة

 Fــــ( -لوجـــاءت اســـتجابات الـــسادة ا./�ـــ�اء Fـــ( ا.-ولـــة الثانيــــة حـــو مـــا طرحـــوه مـــن آليـــات 
 Kــــ�ة، حيــــث تراوحــــت -ا.-ولـــة 5و*ــــzجــــة موافقــــة كب ، كمــــا )3,00 - 2,66(بــــzن متوســــط حــــساóي  ر بد

ة %)80(حـــصلت �ـــذه �ليـــات عLـــ( �ـــسبة موافقـــة أعLـــ( مـــن  ة " ر، باســـت&ناء العبـــا راملـــشاركة Fـــ( إدا
�ـــة اســـ��اتيجية واûـــ}ة لل#ـــسو�ق  �ـــر نحـــو ر اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة 	 ؤوتنفيـــذ بـــرامج الد ز ر

اســات العليـــا ال��بو�ــة فــاد الـــبعض بــأن �ليـــة 5ك�ــ� أ�ميـــة Fــ( �ـــذا حيـــث أ" ر	لك��و�ــي ل�ـــ�امج الد
�ـر  اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 	 ة وتنفيـذ بـرامج الد زالصدد؛ �( حشد جNود املـشاركzن Fـ( إدا ر ر
اســـات العليــا ال��بو�ـــة، 7عبzــ�ا عـــن  �ــة اســـ��اتيجية واûــ}ة لل#ـــسو�ق 	لك��و�ــي ل�ــ�امج الد نحــو ر

ً
ر ؤ

اء عينــــة رتفعيـــل الــــدو القيــــادي املوجـــھ لتلــــك ال�ــــ� رامج، 5مـــر الــــذي يتطلــــب إعـــادة صــــياغU³ا ألخــــذ آ
اســـة مـــن ا./�ـــ�اء عل÷Uـــا Fـــ( ا.-ولـــة الثالثـــة اســـة مـــن ا./�ـــ�اء . رالد ركمـــا أظNـــرت اســـتجابات عينـــة الد

ض �ليــات املتمثلــة Fــ(  فــع " إضــافة qعــ رتوضــيح دو ال#ــسو�ق 	لك��و�ــي Fــ( مــسا�متھ الفعالــة Fــ(  ر
ــــصو و ــــب القــ ـــــة والبحثيـــــــة رالكفــــــاءة، ومواجNـــــــة جوانـــ ــــات التعليميــ ـــا وتحـــــــسzن جــــــودة ا�/رجـــ عالجNــــ

�ــر لل#ــسو�ق  لك��و�ــي، و " وا./دميــة عقــد بــرامج "زخــالل إعــداد و�Uيئــة �ليــات ال��بيــة بجامعــة 	
 KــLب ع� �wيــة ل0}ــد مــن مقاومــة 5فــراد العــاملzن بالxليــات للتغيzــ�، والتقيــيم املــستمر ألثــر التــد رتد ر

	تفــاق عLـK معــاي�z واûــ}ة يـتم مــن خاللNــا تطبيــق "و " مـل بالxليــاتقفعاليـة أداء 5فــراد وفــر الع
�ـة والعلميـة نحـو التنفيـذ الفعـال 5مـر الـذي " رمبدأ ا�}اسبة عند ا./طأ، وÜ7-يع الكفـاءات  دا

اسة من ا./��اء عل÷Uا اء عينة الد ريتطلب طرحNا F( ا.-ولة الثالثة ألخذ آ   .ر

ل.-ولة الثالثة حو مـا تـم التوصـل إليـھ Fـ( ا.-ولـة وجاءت استجابات السادة ا./��اء F( ا
�ر، كما  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زالثانية من آليات مق��حة لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ر

  :ل�و مو�û با.-دو التا*(
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  )6(لجدو 

اسات العلي اسة من ا��Bkاء حو آليات ال�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد ر استجابات عينة الد ا لر
�ر  i 23= ن (زال��بو�ة بجامعة(  

جة املوافقة   رد

ة م ضعيفة متوسطة كب�zة  رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

اسات العليا ال��بو�ة –أ  �ر لل�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد i رإعداد و°�يئة 8ليات ال��بية بجامعة   ز

1  

ة وتنفيـذ بــرامج  رحـشد جNـود املـشاركzن Fـ( إدا
�ر نحـو  اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زالد ر
ــــــسو�ق  ــــــ ــ ــــــــ}ة لل#ــ ــ ـــــــ��اتيجية واûــــــ ــ ـــة اســـــــ ــــــ ــ ـــ �ــ ؤر

اسات العليا ال��بو�ة   . ر	لك��و�ي ل��امج الد

  6 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7  2 91,3 21

2  
ــذ  ال��كzـــ¸ عLـــK القـــيم ال�ـــ~ 7ـــساعد عLـــK التنفيـ

�شطة ال#ـسو�ق  لك��و�ـي، الفعال ل��امج وأ
  .مثل قيمة القياس املرجF )Ø( إطار أخال�(

  4 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

3  

ـــو   توجيـــــــھ الثقافـــــــة التنظيميـــــــة الـــــــسائدة نحــــ
ـــ/اص،  ـــدال مـــــن ثقافــــــة 5'ـــ ـــنظم بـــ ثقافـــــة الـــ

ً

ربمعÎÕ أن يتم تصميم الـنظم ل#ـستمر وتتطـو 
 .qغض النظر عن 7غي�z القيادات �5اديمية

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

4  
توســـيع مفNــــوم ال#ـــسو�ق  لك��و�ــــي ل�ــــشمل 
ـــــــرامج  ـــذ بــــ ــــــ ة وتنفيــ ـــن إدا ــــــ ــــــسئولzن عــ ـــ ـــل املــ ــــــ ر�ــ

اسات العليا ال��بو�ة   .رالد
  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

5  

لعقد نـدوات تـدو حـو  ال#ـسو�ق  لك��و�ـي "ر
اســــــات  تقــــــاء بجــــــودة بــــــرامج الد ــ( 	 ه Fــــ رودو ر ر

ى، وذلك عKL مستو "با.-امعةالعليا ال��بو�ة 
�ــة و�5اديميــة وأعــضاء �يئــة  رالقيــادات  دا

)L{س واملستفيدين من ا�-تمع ا�®   .رالتد

  1 كب�zة 100 3 - -  - - 100  23

6  
 Kــــدف مــــن ال#ــــسو�ق  لك��و�ــــي إ*ــــNــھ ال توجيــ
ــــــدمي  ـــــ~ وا./ــ ـ ــــوض بمــــــــستو 5داء البح)ــ ىالUVــــ

  .لxليات ال��بية با.-امعة
  6  كب�zة  91,3  2,91  -  -  8,7  2  91,3  21

7  

رتوضيح دو ال#سو�ق 	لك��و�ي F( مسا�متھ 
ــع الكفــــاءة، ومواجNــــة جوانــــب  فــ ــة Fــــ(  رالفعالــ
رالقـــصو وعالجNـــا وتحـــسzن جـــودة ا�/رجـــات 

  .التعليمية والبحثية وا./دمية

  4 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

اسات ا nشكيل-ب  �رر فر�ق عمل لل�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد �  زلعليا ال��بو�ة بجامعة 

1  
ــــي ل�ـــــــ�امج  ــــق ال#ــــــسو�ق 	لك��و�ـــ ـ ـــار فر�ــ اختيـــ
اســات العليــا ال��بو�ــة مــن املو�ــوzMن ذو  يالد ر

 .ا./يال ا./صب
  3 كب�zة 95,7 2,96 - -  4,3 1 95,7 22
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جة املوافقة   رد

ة م ضعيفة متوسطة كب�zة  رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

2  
ــــK العمـــــل ا.-مـــــاÂ( للفر�ـــــق وفـــــق   التأكيـــــد عLـ
أســلوب 7عــاو�ي يتمzــ¸ بتعــدد وتنــوع الوظــائف 

 .و	ختصاصات
  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

3  

ــة للفر�ـــق تقـــدم مـــص0}ة  تنـــص�ب قيـــادة واعيـ
ــK املــــصا.� الÜ/ــــصية، و7عمــــل  املؤســــسة عLــ
عLــK تحقيــق �5ــداف املÙــشودة مــن ال#ــسو�ق 

  .	لك��و�ي بأعKL جودة ممكنة

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

4  

ـــة  ـــــبة ملواجNــــ ـــدائل وا.}لـــــــو املناســ ـــــع البــــ لوضــ
ــــــق ال#ــــــــسو�ق العوامـــــــل املــــــــ ــK أداء فر�ــ ؤثرة عLـــــ

ــــل ـــــ� املــــــستمر ألعــــــضاء :  لك��و�ــــــي مثــ التغيzـ
ات العمـل،  رالفر�ق، والتغي�z 5ساüـF ~åـ( مNـا
 )¶ �ــادة ضــغوط العمــل، وظNــو �Uديــد خــا رو ر ز

 .تنافåý~ للفر�ق

  1 كب�zة 100 3  - - - - 100  23

د ال±شر�ة حو برامج وأ�شطة ال�سو�ق �لك� -ج �ب املستمر للموا لالتد ر اسات العليا ر ر�و�ي ل��امج الد
  ال��بو�ة

1  
 Kــــ ـــ �ب 5فــــــــراد قائمــــــــة عLــ ــــــد ـــــــع خطــــــــة لتـــ روضـ

�wية والتعليمية  . راحتياجا�Uم من ال��امج التد
  1 كب�zة 100 3 - -  - - 100  23

2  

د  ــوا �ب املــ ̧انيـــة لتــــد zرتخـــصيص جــــزء مــــن امل ر
اســات العليــا  رالwـشر�ة املــشاركة Fــ( بــرامج الد

ـــK أ�ــــــشطة ال#ــــــسو�ق ـــة عLـــ ــي ال��بو�ــ  	لك��و�ــــ
�ا   .رواس#ثما

  3 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3 21

3  

�wيــة ل0}ــد مــن مقاومــة 5فــراد  رعقــد بــرامج تد
العاملzن بالxليات للتغي�z، والتقييم املـستمر 
ــر  �ب عLـــK فعاليـــة أداء 5فـــراد وفـ قألثـــر التـــد ر

  .العمل بالxليات

  2 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

4  
ـــة تنفيـــــذ بـــــرامج ـــة للعـــــاملzن حـــــو تقنيــ �wيــ ل تد ر

 .املعلومات وأنظمة املعلومات ا.}ديثة
  5 كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87 20

5  

�wيــة للعـاملzن حـو ال#ــسو�ق  لتنفيـذ بـرامج تد ر
ــــشطتھ  ــــ ـــــــستمرة أل�ــ ـــــــة املــ ـــــــي واملتاqعـــ  لك��و�ــ

  .وتقييم 5داء

  

  

  3 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3  21



  التسويق اإللكتروني لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة األزهر
 )رؤية مستقبلية(
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جة املوافقة   رد

ة م ضعيفة متوسطة كب�zة  رالعبـــــا

  %  ك  %  ك  %  ك

متوسط 
  حساóي

�سبة 
املوافقة

ىمستو 
  املوافقة

  ال��ت�ب

�راSkد من ب�6وقراطية �  -د �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  ت6ن �دار املتعلقة ب��امج الد زداء والر ر ي و

1  
سـة مـن قبـل  الفعـال للـسلطة التفـو�ض رمما

اسات العليا ال��بو�ة ة العليا ل��امج الد ر دا   .ر
  4  كب�zة 87 2,83 4,3 1 8,7 2 87  20

2  
��( إ*ـــK التنظـــيم 5فقـــي، الـــذي  رالتحـــو التـــد ل

�ـة 	 ي�ـسر عمليـة رتـصال بـzن الوحـدات  دا
 .والتنظيمية

  2 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

3  

ـــــــل  ــــ�~ داخـــ ـــ� الرســـــ ـــــــالتنظيم غzــــــ ــام بــ  	�تمـــــــ
ح التعـاو والتفـا�م بـzن  نالxليـات، وسـيادة ر و
ـــــــل  ــ ـــل بالNيxــــ ــــــ ــ ــــــر العمــ ــ ـ ــ ـــــل فــ ـــضاء داخــــــــ ــــــ ــ ق5عــ

  . التنظي�~

  3 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3 21

4  
Nل وضـع آليـات ملراجعــة الxــشq ~ـل التنظي�ـxي

ي ومنتظم   .ردو
  1 كب�zة 100 3 - - - - 100  23

�ر اSjاس±ية - �ـ �اسات العليا ال��بو�ة بجامعة  زاملستمرة حو نتائج ال�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد ر   ل

1  
ــع مــــستو الرقابــــة الداخليــــة لــــدى 5فــــراد  ىفــ ر

ــا ال��بو�ــــةاملــــشاركzن  اســــات العليــ  رب�ــــ�امج الد
�ر   .زبجامعة 5

  4 كب�zة 91,3 2,91 - - 8,7 2 91,3  21

2  

املوضـــوعية Fـــ( عمليـــة التقيـــيم أل�ـــشطة وأداء 
اسـات العليـا ال#ـسو�ق 	لك��و�ـي  رل�ـ�امج الد

ــــة �ــــــرال��بو�ــ ــ~ مــــــن خاللNــــــا . ز بجامعــــــة 5 وال�ــــ
ـــــبة  ــــــة املناســـ ــة الراجعــ ــــــ�تم تقــــــــديم التغذيــــــ ســ

  . لألفراد

  3 كب�zة 95,7 2,96 - - 4,3 1 95,7 22

3  

ــ ـ دة ملراقبــــة تنفيـــــذ بــــرامج وأ�ـــــشطة إ�ــــشاء وحــ
ـــث تxــــو محايــــدة  نال#ــــسو�ق  لك��و�ــــي، بحيـ

�د�ا بجميع املعلومـات عـن  وومتخصصة، وتز
ــــــ�امج  ــ ـ ــ ـــــذه ال� ـــــة ±Uـــــ ـــــسام املعنيـــــ ـــــــف 5قـــــ ــ مختلـ

  .وأل�شطة

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

4  

 	تفـاق عLـK معــاي�z واûـ}ة يــتم مـن خاللNــا
 تطبيــق مبــدأ ا�}اســبة عنــد ا./طــأ، و7ــÜ-يع
ــذ  ـــــو التنفيــــ ـــة نحـ �ــــــة والعلميـــ ــاءات  دا رالكفــــ

  .الفعال

  1 كب�zة 100 3 - - - - 100 23

مــة ) 6(لمــن خــالل ا.-ــدو  �� أن اســتجابات الــسادة ا./�ــ�اء حــو أ�ــم �ليــات الال زيتــ ل
جـة موافقـة كبzـ�ة،  �ر؛ جـاءت بد اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 رلل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ز ر

، 5مـــر الـــذي ¯عÕـــ~ ) %100 – 87(، و�ـــسب موافقـــة )3,00 - 2,83(متوســـط حـــساóي وتراوحـــت بـــzن 
اســـة عLـــ( تلــــك �ليـــات، انطالقـــا مـــن إعـــداد و�Uيئـــة �ليـــات ال��بيــــة  تأكيـــد موافقـــة أفـــراد عينـــة الد

ً
ر

اسات العليا ال��بو�ة واس#يفاء املقومات 5ساسية،  �ر لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ربجامعة 	 ز
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ا مر
ً
�ر، وال�~ ور اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 ز ب#شكيل فر عمل ال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ر ق

د الwــــشر�ة حــــو بــــرامج وأ�ــــشطة ال#ــــسو�ق  �ب املــــستمر للمــــوا ـــال، والتــــد لتتعــــاو Fــــ( التنفيــــذ الفعـ رن ر
تقـاء بمــستو 5داء، وا.}ـد مــن ب�zوقراط اسـات العليــا ال��بو�ــة لال ى لك��و�ـي ل�ــ�امج الد ر يــة 5داء ر

�ــر بمــا ¯ــساعد عLــ(  بــداع  اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعـة 5 تzن  دار املتعلقــة ب�ــ�امج الد زوالـر ر ي و
و	بتxــــار Fــــ( التنفيـــــذ، وأخzــــ�ا؛ ا�}اســـــwية املــــستمرة ل�ـــــ�امج وأ�ــــشطة ال#ـــــسو�ق  لك��و�ــــي ل�ـــــ�امج 

ً

�ر، بما ¯سNم F( جـودة مخرجـا اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زالد ت ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج ر
�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 5 زالد   . ر

اســات العليــا : راSjــو اBkــامس �ــة املــستقبلية لل�ــسو�ق �لك��و�ــي ل�ــ�امج الد رالر ؤ
�ر  i زال��بو�ة بجامعة  

اسات  �ة املستقبلية إ*K تحديد آليات واû}ة لل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد ر�Uدف الر ؤ
ـــ~ يجــــب أن تقـــــوم ±Uــــا الxــــوادر الwــــشر�ة حيـــــال العليــــا ا �ـــــر، وتحديــــد 5دوار ال�ـ زل��بو�ــــة بجامعــــة 	

غبــات املـستفيدين، وجـذب 	ن#بـاه حـو ال�ـ�امج املقدمــة  ̄ـسNم Fـ( إشـباع حاجـات و لتنفيـذ�ا، بمـا  ر ُ

)Âــادة الــو� �ــادة ا./ــدمات ا.-امعيــة ع�ــ�  ن��نــت، و زوتوســيع قاعــدة املــستفيدين مUVــا، وتوليــد أو   ز
�ـر أو مـصداقيU³ا، وإشـراك مجتمـع الك��و�ـي مـن املـستخدمzن،  ̧ات �ذه ال��امج F( جامعة 5 zزبمم
اسـU³ا بدقـة بمـا يــضمن  قميـة وفــق مبـادئ وقواعـد تمـت د رمـن خـالل صـياغة اسـ��اتيجية 7ـسو�قية  ر
¶( مـــن جNــة، وتـــوف�z ا./دمــة للمـــستفيد بطر�قــة مبتكـــرة  ف الــسو الرق�ـــ~ ا./ــا رتوافقNــا مــع ظـــر ق و

̧ة تنافسية F( ظل ب�ئة إلك��ونية مفتوحةومبد zة ثانية، وتحقيق مNعة من ج.  

�ة املستقبلية ع,¹ عدد من املرتكزات، وال®� تتمثل n· +wي   :ؤوتقوم الر

�ـــر؛ ¯ـــسNم Fـــ( تحقيـــق  -  اســـات العليـــا ال��بو�ـــة بجامعـــة 	 ُأن ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد ز ر
�ـة : UVاالعديد من املزايا ل0-امعة، وال�~ من بي ؤدعم 	ستقاللية وا.}ر�ـة 	�اديميـة Fـ( إطـار ر

ة  �ـــادة قـــد ســـالU³ا، و	عتمـــاد عLـــK التمو�ــل الـــذا7ي أك�ـــ� مـــن التمو�ــل ا.}xـــومي، و را.-امعــة و ز ر
ا.-امعة عKL 	ستجابة للتغ�zات 	قتصادية و	جتماعية، وتحسzن جودة ا./دمات ال��بو�ة 

̧�ا zوتم. 

ـــ( -  ـــد مــــن ا.-امعــــات Fـ ـــالم تقــــدما م0}وظــــا Fــــ( مجــــال ال#ـــــسو�ق حققــــت العديـ  مختلــــف دو العـ
ً ً

ل
غبـــة مUVـــا Fـــ( 	ســـتمرار واملنافـــسة Fـــ(  ر لك��و�ـــي ل0/ـــدمات ا.-امعيـــة، حفاضـــا عLـــK مxانU³ـــا و

ً

قســو ا./ــدمات ا.-امعيــة، مــن خــالل تwن÷Uــا اســ��اتيجيات تقنيــة موجNــھ نحــو الــسو و5خــذ  ق
ضــع متطلبــات العمـالء Fــ( مقدمــة أولو�ا �Uـا، وأحــدثت تطــو�را Fـ( �يا�لNــا التنظيميــة، وبآلياتـھ و

ً

  .وتبÙت خطط واس��اتيجيات تلÎú طموحات املستفيدين مUVا

®ــع 5دوار عLـــK �افـــة  -  زأ�ميــة التفكzـــ� ا.-مــاÂ( وال#ـــشار�ي Fــ( عمليـــة ال#ــسو�ق  لك��و�ـــي، وتو
ا�Uم وإمxانا�Uم، والبحث املستمر عن البيانات، ومشاركة �ل ا راملستو�ات وفقا لقد

ً
ملسا�مzن 

�ب �افة املشاركzن عKL تنفيذ �ذه 5دوار  .رF( تحقيق فعاليU³ا وتحفz¸ وتد
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 -  KـLالعمليات والنتائج بدال من الوظائف، فيما تركز أنظمـة ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ع KLع ¸zال��ك
تيÙيـة �انـت أم اسـ��اتيجية مـن خـالل  وتقديم بـرامج موجـھ ./دمـة صـا�Ø( القـرار Fـ( عمليـات ر

ة قاعــــدة النمــــاذج، مجموعــــات مــــن ة قاعــــدة البيانــــات، نظــــام إدا ـــام إدا ـــات، أ�مNــــا نظـ ر املxونـ ر
ة املعلومات  .رو طار البيÕ~ للمستخدمzن، نظام إدا

ا  ــ~ 7ــــشxل إطــــا �ــــة املــــستقبلية عــــددا مــــن q5عــــاد ال�ــ وتتــــضمن الر
ً ً
ر لل#ــــسو�ق  لك��و�ــــي ؤ

�ر اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زل��امج الد   :وضيحNا من خالل الشxل �7ي، وال�~ يمكن تر
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�ر) 1(شFل  i اسات العليا ال��بو�ة بجامعة �ة مستقبلية لل�سو�ق �لك��و�ي ل��امج الد زر ر   ؤ

 التحليل الرقمي

 التواصل االجتماعي

 محركات البحث

 اإلعالن الرقمي

 E. Mailتسويق عبر 

ويق بالمحتويالتس  

خطة واضحة 
ومحددة للتسويق 

 اإللكتروني

 إجراءات فعالة
للتسويق 

 اإللكتروني

 قاعــــــــدة معلومــــــــات تحــــــــديث -

  .ذات تقنية عالية

ــــــــSj ¹اســـــــــ±يةا - ــــــستمرة ع,ـ  املـــ

  .النتائج

د - ـــــــــوا ة متخصــــــــــــصة للمــــ ر إدا ر

  .ال±شر�ة

�ب  ت- �فراد ع,¹ ال�سو�ق رد

 . �لك��و�ي

ـــــــراءات ـــــــــ ــــــــــام : �جـــ ــــد املxـــــــــ ـــــــــ تحديــــــ

ـــــل  ــــــــ ـــــــــ ـــــــــذ 8ــ ــــــــ ـــــ ـــــصيلية لتنفيــ ـــــــــ ــــــــ التفـ

ليات ــــسؤ ـــــامج ومــــــ ــــــ وبرنــــ  ذالتنفيــــ

  واملدى الزم¼«

 

ـــــات ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ نــــ ـــــــد : زاملوا ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ تحديــــ

ــــــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــــصات املاليـــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ اBjصــ

ـــــــــــدات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــةللوحــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ  التنظيميـــــــ
 .وال��امج و��شطة

 رقابة ومتابعة

 للتسويق  فعالة
 اإللكتروني

 معايير ومؤشرات واضحة

 اتخاذ إجراءات تصحيحية

 ر¾ط اSkوافز باألداء

 المقارنة المرجعية

 خطة متابعة شهرية

 نموذج متابعة أسبوعية
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ا  �ــــة املــــستقبلية ال�ــــ~ 7ــــشxل إطــــا ومــــن خــــالل الــــشxل الــــسابق يمكــــن توضــــيح أqعــــاد الر
ً
ر ؤ

�ر، وذلك عKL النحو �7ي اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 زلل#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد   :ر

اســات العليــا ال��بو�ــة  وا¿ــSة ومحــددة لل�ــسو�ق �لك��و�ــي  إعــداد خطــة-1 رل�ــ�امج الد
�ر i زبجامعة  

اســات العليــا ال��بو�ــة  رتوجــھ �ــذه ا./طــة فر�ــق أو .-نــة ال#ــسو�ق  لك��و�ــي ل�ــ�امج الد
 �zـــب التـــــأخ �ـــــر نحــــو العمـــــل عLــــ( تحـــــسzن أداء عملNــــم، كمـــــا 7ــــساعد ا./طـــــة عLــــK تجنــ زبجامعــــة 	

  :صالحNا، وتتضمن �ذه ا./طة العناصر �تيةواستكشاف 5خطاء وإ

 - +qجتمـاi ؛ يمكـن اسـتغالل : التواصـل)Âجتمـا	مواقـع التواصـل  KـLنظـرا لإلقبـال الـشديد ع
ً

اسات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة  رتلك املواقع F( ال#سو�ق لxافة ا./دمات ال�~ تقدمNا برامج الد
�ــر، وال�ــ~ تجــذب الكثzــ� مــن 5'ــ/اص، كمــا أن ت �ــة ا./ــدمات ز5 ؤلــك املواقــع ت#ــيح للنــاس ر

لNم، و7ع�ــ� شــبxات زو�تعرفـو عLــK �ــل مواصــفا�Uا بxـل حر�ــة و�ــم Fــ( منـا التواصــل 	جتمــاÂ(  ن
	س��اتيجية ال#سو�قية ا.}ديثة لتقو�ة جNود �ليات ال��بية با.-امعـة Fـ( إشـNار العالمـة  عن

̧ة لNا، و�شر�ا F( أوساط العمالء ا�}تملzن، فإذا ق zىامت �ل �لية بإ�شاء محتـو مناسـب املم
ن5مــر الــذي يمكــن أن يxــو ســwبا , وجــذاب لNــؤالء املــستخدمzن ســ�تم تداولــھ ومــشاركتھ بيــUVم

�ادة املستفيدين  )F زمباشرا.  

�ر؛ لإلعالن :�عالن الرق§� -  ز و®ش�z إ*K �افة 	تصاالت ال�~ تقوم ±Uا �ليات ال��بية بجامعة 5
 .ا�Uا، وال��و�ج لNا باستخدام مختلف املنصات والقنوات الرقميةعن برامجNا وأ�شطU³ا وخدم

نلذلك، ف(~ تتxو مـن إجـراءات Fـ( متـصفحات الو�ـب، أو صـفحات الوسـائط 	جتماعيـة، أو 
 .املدونات، أو التطبيقات، أو أي شxل آخر من أشxال 	تصال ع��  ن��نت

Nـــم الـــدقيق ل0}مـــالت  عالنيـــة وذلـــك مـــن خـــالل منـــصات برمجيـــة ت#ـــيح الف: التحليـــل الرق§ـــ� - 
ار مواقع الو�ـب أو مـستخدمي التطبيقـات، حيـث تقـدم مجموعـة مـن املقـاي�س مـن  عـدد (وولز

ار موقع الو�ب  تداد - مشا�دات الصفحة -وز وغ��zا مـن ) ر �سبة النقر ا*K الظNو-ر معدل 	
اسـات العليـا ال��بو رالتحليالت املNمة ل0}ـصو عLـK بيانـات حـو بـرامج الد ل �ـر، ل ز�ـة بجامعـة 5

ات بنـاء عLــK املقـاي�س ال�ــ~ 7عـز 	ســتفادة مـن �ــذه ال�ـ�امج وتز�ــد  زبمـا ¯ـساعد Fــ( اتخـاذ القــرا ً ر
 .الوU± )Âا

اســات العليــا  :ال�ــسو�ق ع�ــ� محر8ــات البحــث -  ريتــضمن ال�ــ�و�ج ملواقــع الو�ــب حــو بــرامج الد ل
ـــ( ــــدما�Uا Fـــــــ ـــــــو خــــــ ـــادة ظNـــ ـــ �ــــ ـــــــق  ـــــــر عــــــــــن طر�ـــ �ـــ ــــة بجامعــــــــــة 5 رال��بو�ــــــ ز ـــــ ز ـــــــــرك صــــــــــفحة نتـــــ ائج محـ

qـــشxل أساüـــå~ مـــن خـــالل  عالنـــات املدفوعـــة، قـــد ¯ـــشتمل ال#ـــسو�ق ع�ـــ�  (SERPs) البحـــث
KــــLن محر�ـــات البحــــث محر�ـــات البحـــث عzتحـــس (SEO) ى، الـــذي ¯عـــدل أو ¯عيــــد كتابـــة محتــــو

املوقع وÙMية املوقـع لتحقيـق ترت�ـب أعLـF Kـ( صـفحات نتـائج محـرك البحـث لتحـسzن النتـائج Fـ( 
 .رةقوائم الدفع لxل نق

 �ـــو اســ��اتيجية 7ــسو�قية 7ــشxل جـــزءا مــن اســ��اتيجيات:E. Mailال�ــسو�ق ع�ــ�  - 
ً

ال#ـــسو�ق  
ســـال  ن، وتتxـــو �ـــذه 	ســـ��اتيجية مـــنcontent marketing أو مـــا �ـــسميھ ىبـــا�}تو ر�ـــشر وإ

مـــن أجــــل قاعــــدة 	يمـــيالت وقاعــــدة العمــــالء  رســـائل بر�ديــــة بطر�قــــة مجـــزأة ومقــــسمة و�امــــة



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

 
 

 

863 

لوا ل0}ــصو عLــK املعلومــات وا�}تو�ــات ال#ــسو�قية مــن أجــل القيمــة أو ّا�}تملـzن الــذين $ــ-ل
 .ا./دمة

ــــ�ابط qغــــــرض :ىال�ــــــسو�ق بــــــاSjتو -  ــــو قــــــيم، م#ــــــسق وم�ــ ــــشر محتــ ـــو أي 7ــــــسو�ق يقــــــوم بÙــ ِ و�ـــ
ّ ى

ــــصة  ـــة غzـــــ� مباشـــــرة، و7ـــــستخدم الكثzـــــ� مـــــن املواقـــــع املتخصـ ال#ـــــسو�ق ./دمـــــة معينـــــة بطر�قــ
ـــن خـــــالل ) اســـــت البود�– الفيــــديو�ات –الكتــــب  لك��ونيـــــة ( ـــيلة جيـــــدة لل#ــــسو�ق، فمــ �وسـ

يqعـض املـصادر  لك��ونيـة ا�-انيـة ال�ـ~ تحـو معلومـات قيمـة و7عليميـة 7ـستطيع جلـب عـدد 
ابط املوجودة بتلك الكتب ة الر وكب�z من العمالء وح�Uم لز�ا ر

ّ.  

اســات العليــا ال��بو�ـــة  �جــراءات التنظيميــة الفعالـــة لل�ــسو�ق �لك��و�ــي -2 رل�ـــ�امج الد
�ر i زبجامعة  

7ِع�� إجراءات ال#سو�ق  لك��و�ي عن 5عمال و�5شطة
ّ ُ

ال�~ س�تم استخدامNا لل��و�ج  
ـــن  �ــــر، وMالتــــا*(، جــــذب مز�ــــد مــ ـــة 	 ـــا ال��بو�ــــة بجامعـ ـــات العليـ اسـ زوال#ــــسو�ق ./ــــدمات بــــرامج الد ر

املـستفيدين، يجــب أن يتxامــل مــع �ــذه  جــراءات دومـا متاqعــة مــستمرة، للتأكــد مــن مــ
ً

دى إيجابيــة 
 ، رالنتـائج املتوقعـة و املرجــوة لxـل إجـراء، وóــشxل أساüـå~، لتحــسzن ا.-وانـب ال�ـ~ 7عــا�ي مـن قــصو ّ

 KــــLطر�قــــة تنفيــــذ�ا، أو ع KــــLـــة اســــ��اتيجية مــــن اســــ��اتيجيات ال#ــــسو�ق ¯عتمــــد ع كمــــا أن نجــــاح أيـ
  :توف�z ما يأ7يرا.-مNو الذي يتم توج÷NUا لھ، وكذلك عKL نوعية العمل املقدم، 5مر الذي يتطلب 

̄ـشمل تحديث قاعـدة معلومـات ذات تقنيـة عاليـة -  ر تأسـ�س نظـام للمعلومـات  ي، مـن الـضر و
�ـــــر وتحديثـــــھ qـــــشxل  ـــة 5 ـــة بجامعــ اســـــات العليـــــا ال��بو�ــ زمـــــستو�ات  نجـــــاز حـــــو بـــــرامج الد ر ل
مـستمر، و	ســتفادة املثLـK مــن العوامــل الداعمـة .-Nــود وأ�ــشطة ال#ـسو�ق  لك��و�ــي ل�ــ�امج 

اسـ �ـر، بحيـث تتـضمن معلومـات حديثـة عـن جميـع ال�ــ�امج رالد زات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5
®س وأدا�Uـــــم، وأن يتـــــوافر Fـــــ(  راملقدمـــــة وا�}تملـــــة وال#ـــــسNيالت املقدمـــــة، وأعـــــضاء �يئـــــة التـــــد
البيانــــات واملعلومــــات الدقــــة واملــــصداقية، وتــــصÙيف البيانــــات واملعلومــــات وتبو�Uþــــا Fــــ( قــــوائم 

zإلك��ونيا، وتوف
ً

�ب 5فراد عKL ال#سو�ق  لك��و�ي د الwشر�ة، وتد ة متخصصة للموا ر� إدا ر   . ر

ال بــد مــن وجــود دليــل تنظي�ــ~ يوûــ� التوصــيف الــوظيفي و�حــدد تحديــد املxــام التفــصيلية،  - 
املNام و	ختصاصات لفر�ق ال#سو�ق  لك��و�ي عامة ولxل عضو من أعضائھ qشxل خاص، 

مـــــة وأن يــــتم اختيــــار أعــــضاء الفر�ــــق Fــــ ات الال ز( ضــــوء التوصــــيف، وأن يمتلــــك 5عــــضاء املNــــا ر
لتحمل أعباء �ذه املNام بما ¯سNم F( تنفيذ �ل أ�شطة ال#ـسو�ق  لك��و�ـي لxـل برنـامج وفقـا 
ً

̧انية املرصودة zفقا للم للمدى الزمÕ~ ا�}دد لھ و
ً

  .و

اسـتحديد اBjصصات املالية أل�شطة وعمليـات ال�ـسو�ق �لك��و�ـي -  ات العليـا ر ل�ـ�امج الد
�ـر Fـ( تحديـد مخصـصات  عـالن لـدUîا أو ال��بو�ة،  زو�مكن أن ت0-أ �ليـات ال��بيـة بجامعـة 5

، وال�ـــــ~ مـــــن بيUVـــــا ــد مـــــن الطـــــر ـــ( العديـــ ̧انيU³ـــــا ال#ـــــسو�قية إ*ــ zـــالغ : قم طر�قـــــة 	عتمـــــاد عLـــــK املبــ
ا�/صـــصة مـــن قبـــل املنافـــسzن، وطر�قـــة مـــا تقـــدر الxليـــة عLـــK تحملـــھ مـــن نفقـــات، حيـــث أUçـــا 
Mط املNام  ريمكن أن تنفق أي مبلغ طاملا أن �ذا املبلغ ال يؤثر عKL السيولة املالية لNا، وطر�قة 
ــــم حـــــصر املNـــــام  ــــي ومـــــن ثـ ــــة بالÙـــــشاط  عال�ـ ــــد �5ـــــداف ا./اصـ باأل�ـــــداف، مـــــن خـــــالل تحديـ
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مة للقيام  زاملطلوب القيام ±Uا للوصو إ*K �ذه �5داف، وóعد تحديد املبالغ أو التxاليف الال ل
ـــــصات  عــــــالن، ب ــــة أو مخصـ ̧انيــ zــــــام ومجمــــــوع �ــــــذه املبــــــالغ، يمكــــــن 7ــــــشكيل مNــــة �ــــــذه امل xافــ

  .والطر�قة الر�اضية ال�~ 7عتمد عKL التغي�z املتوقع F( ا./دمات املقدمة

قابة ومتا©عة فعالة ومستمرة لل�سو�ق �لك��و�ي-3   ر 

�ـر؛ بم نــة 5داء الفعLــ( زيقـوم فر�ــق ال#ـسو�ق  لك��و�ــي بxليــات ال��بيـة Fــ( جامعــة 5 رقا
)Lا من خالل ما يNإصالح KLوالعمل ع ،   :رباملعاي�z ا�}ددة لتحديد وÜ7/يص أوجھ القصو

اسات العليا تحديد املعاي�6 ومستو�ات �داء املس �دفة -  ر، وال�~ 7ع�� عن نتائج أداء برامج الد
�ر، F( ضوء  س��اتيجية املتبعة، و�ـتم تحديـد مـست óعـة زال��بو�ة بجامعة 	 ألداء Fـ( أ رو�ات لـ

)F اسات العليا ال��بو�ة املتعلقة باملستفيدين : (جوانب أساسية، تتمثل  - رنتائج أداء برامج الد
د الwــــــشر�ة  ــــة املتعلقــــــة بــــــاملوا اســــــات العليــــــا ال��بو�ــ رنتــــــائج أداء بــــــرامج الد  نتــــــائج أداء بـــــــرامج -ر

اسات العليا ال��بو�ة املتعلقة با�-تمع    ).الرئ�سية ل0-امعة نتائج 5داء -رالد

اســـات العليـــا بنــاء نمـــاذج وا¿ـــSة ومحـــددة ملتا©عـــة -  ر أ�ـــشطة ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد
�ـر  ، السـتخدامNا مـن �افـة املـشاركzن والوقـوف عLــK ) أسـبوعية–شـNر�ة (زال��بو�ـة بجامعـة 5

واقــع مـــستو 5داء، بحيــث تxـــو موجNــا ومرشـــدا لتحــس�نھ مـــستقبال مــن خـــالل تالFــ(
ً ً ً

ن  نقـــاط ي
  .الضعف واس#ثمار نقاط القوة

ســات املتم6ـÁة لQCامعــات �فــضل -   Fــ( اختيـار وتطبيــق مقــاي�س تقــو�م 5داء رالـتعلم مــن املما
اسـات العليـا ال��بو�ـة، واختيـار وتـصميم مقـاي�س 5داء  رحـو ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـ�امج الد ل

ـــا ـــــة(ي�س متنوعــــــة املناســــــبة للنتــــــائج ومــــــستو�ات 5داء املــــــسU³دفة، واســــــتخدام مقـــ  غzــــــ� -ماليـ
ش عمـــل لتعر�ـــف 5فـــراد بمقـــاي�س )ماليـــة ر، ومراجعـــة املقـــاي�س مـــن جانـــب ا./�ـــ�اء، وعقـــد و

  .تقو�م 5داء وكيفية تطبيقNا، وتطبيق املقاي�س عKL الوحدات و5فراد

Mمـا :تحديد أسباب iنحرافات -  ر و®ع�� عن 	نحراف بـاالختالف الواقـع بـzن املعـاي�z و5داء، و
Mما يxو ن#يجـة تحر�ـات غzـ� متوقعـة مـن قبـل املنافـسzن، أو ي نxو امل#سwب بھ '/ص ما، و رن

، ولــذلك يÙبùــ(  جابــة دومــا عــن 5ســئلة �تيــة 7غzــ�ات أخــر
ً

�ــل ســwب 	نحــراف داخليــا أم : ى
ً

جيـــا؟ �ـــل �ـــان عـــشوائيا أم �ـــان مـــن املمكـــن توقعـــھ؟ �ـــل التغيzـــ� مؤقـــت أم مـــستمر؟ �ـــل  خا
ً ً

ر
ة عKL 	ستجابة للتغ�z املطلوب؟	س��اتيجيات    را.}الية ال تزال مناسبة؟ �ل ا.-امعة قاد

ــــراءات التــــــSÂيحية -  ــــة العكــــــسية  (اتخــــــاذ �جــ ــــو عمليــــــة التغذيــــــة ): Feedbackالتغذيــ يوتنطــ
جية والداخلية ل0-امعة وال�~ Fـ( ضـو�Uا يـتم  رالعكسية عKL تدفق املعلومات من البيßتzن ا./ا

اك مـــــدي تطـــــابق النتـــــائج مـــــ ـــا �ـــــو مخطـــــط مـــــسبقا حـــــو ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي ل�ـــــ�امج رإد لع مــ
ً

 KLلية عxة ال �ر، وMالتا*( فإن املعلومات املرتدة 7عzن إدا اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 رالد ز ر
ـــائج الفعليـــــة  ب، أو وجــــود 	خــــتالف بــــzن النتـ رالتحقــــق مــــن وجــــود التجــــا�س والتطــــابق والتقــــا

 .وا�/ططة

�ـــة املــستقبلية  عـــددا مــن �ليـــات ال�ــ~ 7ـــساعد عLــK تنفيـــذ آليــات ال#ـــسو�ق ؤوتتــضمن الر
ً

�ر، وتتمثل �ذه �ليات فيما يأ7ي اسات العليا ال��بو�ة بجامعة 	 ز لك��و�ي ل��امج الد   :ر
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�ر  -  i اسـات العليـا زإعداد و°�يئة 8ليات ال��بية بجامعة رلل#سو�ق  لك��و�ي حو برامج الد ل
ة توسيع: وذلك من خالل: ال��بو�ة ر مفNوم ال#ـسو�ق  لك��و�ـي ل�ـشمل �ـل املـسئولzن عـن إدا

اسات العليا ال��بو�ـة، وعقـد نـدوات تـدو حـو  لوتنفيذ برامج الد ر ه "ر رال#ـسو�ق  لك��و�ـي ودو
�ـر اسـات العليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 زF( توسيع قاعدة املستفيدين من برامج الد ، وذلـك عLـ( "ر

�ـــــة و�5ادي رمــــستو القيـــــادات  دا ®س واملـــــستفيدين مـــــن ا�-تمـــــع ى رميـــــة وأعـــــضاء �يئـــــة التـــــد
ا�}Lـــ(، وتوضـــيح أن الNـــدف مـــن ال#ـــسو�ق  لك��و�ـــي �ـــو جـــذب أك�ـــ� عـــدد مـــن املــــستفيدين 
اسات العليا ال��بو�ـة بجامعـة  رو7عز�ز املزايا التنافسية وتحسzن السمعة �5اديمية برامج الد

�ر  .ز5

 - i ليـــات ال��بيـــة جامعـــةFـــشكيل فر�ـــق عمـــل بnـــر�اســـات ز ر، لل#ـــسو�ق  لك��و�ـــي ل�ـــ�امج الد
ات خاصـة، يتمzـ¸ :  العليا ال��بو�ة رحيث تتطلب أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي فر�قا يمتلـك مNـا

ً

بتعــدد وتنــوع الوظـــائف و	ختــصاصات، إال أن �نـــاك qعــض التحـــديات ال�ــ~ قـــد تواجــھ فر�ـــق 
Ùا، ومن أ�م �ذه العواملالعمل أثناء تنفيذ أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�ي، وال�~ يUمراعا� )ùب :

ات العمــل، إعــادة تنظــيم الفر�ـــق،  رالتغيzــ� املــستمر ألعــضاء الفر�ــق، التغيzــ� 5ساüـــF ~åــ( مNــا
¶( تنافـــåý~ للفر�ــــق، لـــذلك يتعــــzن عLـــK الxليــــة وضــــع  ر�ـــادة ضــــغوط العمـــل، ظNــــو �Uديـــد خــــا رز

  . تلالبدائل وا.}لو املناسبة ال�~ من شأUçا التغلب عKL �ذه التحديا

د ال±ــــشر�ة -  �ب املــــستمر للمــــوا رالتــــد وذلــــك مــــن : ل حــــو بــــرامج و أ�ــــشطة ال#ــــسو�ق  لك��و�ــــير
ات  �ب عLـــK مNـــا ̧انيـــة للتـــد zرخـــالل العديـــد مـــن �ليـــات، ال�ـــ~ تتـــضمن تخـــصيص جـــزء مـــن امل ر
�wيــة ل0}ــد مــن مقاومــة 5فــراد العــاملzن بالxليــات  رال#ــسو�ق  لك��و�ــي، وتخــصيص بــرامج تد

ـــر لأل�ـــــشطة التحـــــو ا �ب عLـــــK فعاليـــــة أداء 5فـــــراد وفــ ــــيم املـــــستمر ألثـــــر التـــــد قلرق�ـــــ~، والتقيـ ر
�wيـــة للعـــاملzن حــو تقنيـــة املعلومـــات وأنظمـــة املعلومـــات ا.}ديثـــة،  لالعمــل، وتنفيـــذ بـــرامج تد ر
�wية للعاملzن حو ال#سو�ق  لك��و�ـي واملتاqعـة املـستمرة أل�ـشطتھ وتقيـيم  لوتنفيذ برامج تد ر

ضع خطة لتد �wية والتعليميةو5داء، و ر�ب 5فراد قائمة عL( احتياجا�Uم من ال��امج التد   .ر

�ــر نحـــو  -  اســات العليــا ال��بو�ــة بجامعــة 	 ة وتنفيــذ بـــرامج الد زحــشد جNــود املــشاركzن Fــ( إدا ر ر
�ــة اســ��اتيجية وا¿ــSة نحيــث تتــضمن أ�ــم متطلبــات لل#ــسو�ق  لك��و�ــي أن يxــو لــدى : ؤر

ة وتحمـــل ا�/ـــاطر، حيـــث القـــائمzن عLـــK برامجـــھ وأ�ـــشطتھ؛ ر ة عLـــK املبـــاد ر�ـــة واûـــ}ة، وقـــد ر ؤ
ات التخيـل و	بتxـار لـدى القـائمzن ±Uـا، وكـذلك  ر7عتمـد فعاليـات ال#ـسو�ق  لك��و�ـي عLـK قـد

ة ا.-امعية رتحديد �5ـداف بوضوح وأن تxو لNا 5ولو�ة F( ا�تمام �افة مستو�ات  دا  .ن

ت6ن �د -  اسات يارواSkد من ب�6وقراطية �داء والر ر املتعلقة بال#سو�ق  لك��و�ي ل��امج الد
�ـر، مـن خـالل  سـةزالعليـا ال��بو�ـة بجامعـة 5 ة  الفعـال للـسلطة التفـو�ض رمما رمـن قبـل  دا

اسات العليا ال��بو�ة،  اسات العليا ال��بو�ة لفر�ق أو .-نة 7سو�ق برامج الد رالعليا ل��امج الد ر
��( إ*K التنظيم 5ف روالتحو التد  .قي أو الشبxي الذي يدعم أ�شطة ال#سو�ق  لك��و�يل
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، بمعÕـÎ لتوجيھ الثقافة التنظيميـة الـسائدة نحـو ثقافـة التحـو الرق§ـ� والـنظم واملؤسـسية - 
رأن يــتم تــصميم الــنظم ل#ــستمر وتتطــو qغــض النظــر عــن 7غيzــ� 5فــراد ومــواقعNم الوظيفيــة، 

 . ل��امج وأ�شطة ال#سو�ق  لك��و�يوال��كz¸ عKL القيم ال�~ 7ساعد عKL التنفيذ الفعال

�ــــر، حــــو ال#ــــسو�ق  لك��و�ــــي املــــشاركة �يجابيــــة -  ل للعــــاملzن Fــــ( �ليــــات ال��بيــــة بجامعــــة 	 ز
اســات العليــا ال��بو�ــة، ومحاولــة إشــراكNم Fـــ( صــنع واتخــاذ القــرار، ملــا لــھ مــن أثـــر  رل�ــ�امج الد

 .س��اتيجية للxليةإيجاóي F( تنفيذ ا./طة 	س��اتيجية ل0-امعة، وا./طة 	

فــع   ل�ــ�امج وأ�ــشطة ال#ــسو�ق  لك��و�ــي، وتتــضمنالرقابــة واملتا©عــة املــستمرة -   KــLرالعمــل ع
ىمستو الرقابة الداخلية لدى 5فراد املشاركzن، وا.}رص عL( املوضـوعية Fـ( عمليـة التقيـيم 

دة ملراقبـــة نوالـــذي مـــن خاللNـــا ســـيxو تقـــديم التغذيـــة الراجعـــة املناســـبة لألفـــراد، وإ�ـــشاء وحـــ
�ـــــد�ا  وتنفيــــذ بـــــرامج وأ�ـــــشطة ال#ـــــسو�ق  لك��و�ـــــي، بحيـــــث تxـــــو محايـــــدة ومتخصـــــصة، وتز ن

املعلومــات عــن مختلــف 5قــسام املعنيــة ±Uــذه ال�ــ�امج وأل�ــشطة، و	تفــاق عLــ( بنـــود  بجميــع
�ــــة  واûـــ}ة يــــتم مـــن خاللNــــا رتطبيــــق مبـــدأ ا�}اســــبة عنـــد ا./طــــأ، و7ـــÜ-يع الكفــــاءات  دا

  .لتنفيذ الفعالوالعلمية نحو ا
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  :قائمة املراجع

  : املراجع العر¾ية:أوال

ة عبـــــد املـــــو*(  ـــ( ضـــــوء ). 2014.(رإبـــــرا�يم، ســـــا ـــا بجامعـــــة القـــــا�رة Fــ اســـــات العليــ ر7ـــــسو�ق بـــــرامج الد
اسات والبحوث ال��بو�ة، متطلبات التنافسية ة، معNد الد سالة ماجست�z غ�z مÙشو ر،  رر

  .جامعة القا�رة

�ةال#سو�ق 	لك��و�ي،). 2008.(أبو النجا؛ دمحم عبد العظيم    .ر الدار ا.-امعية، 	سكند

�ـة "ردو التعليم ا.-امF )Ø( خدمة ا�-تمع بمحافظة دميـاط ). 2007. (الز�ي، أحمد عبد الفتاح ؤر
�ق،ع ". تحليلية �ق ، �لية ال��بية ، 57زمجلة �لية ال��بية بالزقا   .197ز، جامعة الزقا

�ر  �ر  .-امعة ة	س��اتيجي ا./طة). 2018.(زجامعة 5  )م2022 د¯سم�� – 2018يناير (ز5

Mــرت  ن، ر وجران�ــ�ج، ج�zالــد و بــار اك الــسلوك Fــ( املنظمــات ). 2004.(و فــاÂ( .رإد فــاÂ( دمحم  رترجمــة  ر
  .وإسماعيل عq KLسيو�ي، دار املر�خ للÙشر، الر�اض

�ة مصر العرMية  قـم ). 2014.(رجمNو �ر والNيئـات ال�ـ~ ¯ـشملNا  رقانو تنظيم 	 ز  1961 لـسنة 103ن
قـــم  �ـــة  ئـــ�س ا.-مNو ة بقـــرار  روالئحتـــھ التنفيذيـــة الـــصاد ر ، والقـــوانzن 1975 لـــسنة 250رر

، دار الفكر العرóي، القا�رة: ، إعداد ومراجعة)2(املكملة لھ، مادة   .رأسامة أنو

أثر استخدام وسائل الذ�اء 	صطناÂ( عKL تطو�ر ال#سو�ق ). õ) .2021-اج، إسماعيل دمحم أحمد
اسة تطبيقية:الرق�~ �ة والبيßية. ر د اسات التجا را�-لة العلمية للد جامعة قناة ، 4 )12(، ر

ة باالسماعيلية، -السو®س   .427-376ر �لية التجا

�ران بن حمد اس#ثمار شبxات ). 2018.(البوسعيدي، دمحم بن خم�س بن حمد، زا.}�(، خلفان بن 
ــــات �5اديميــــــة  ـــة ا: التواصــــــل 	جتمــــــاÂ( باملكتبــ ملكتبــــــة الرئ�ــــــسية نظــــــرة تحليليــــــة لتجرMـــ

دنيـــــــة للمكتبـــــــات واملعلومـــــــات. بجامعـــــــة الـــــــسلطان قـــــــابوس ، جمعيـــــــة 3 )53(، را�-لـــــــة 5
دن، املكتبات واملع دنية، 5 رلومات 5  .43-11ر

متطلبـات تطبيـق ). 2019.(حسzن، سالمة عبد العظيم ، ز�ي، فاطمـة أحمـد و دمحم، سـمر مـصطفي 
مجلـــة �ليـــة ال��بيـــة ببUVـــا، ال#ـــسو�ق 	لك��و�ـــي ل0/ـــدمات البحثيـــة با.-امعـــات املـــصر�ة، 

120) 2 (308- 325.  

ال#ــسو�ق : ( ظــل مواقــع الــشبxات 	جتماعيــةال#ــسو�ق Fــ). 2018.(ز�ــوش، أم ا./zــ� ، قا�ــå~، خالــد 
ع�� الفا¯سبوك أنموذجا، 

ً
�ان ا.-لفـة، )2 (10مجلة دفاتر اقتصادية،  ز، جامعة عاشو  ر

364- 377.  

ة  لك��ونية). 2007.(قطھ، طار  �ة. رال#سو�ق باإلن��نت والتجا   .ردار ا.-امعة ا.-ديدة،  سكند

دن�و�يال#سو�ق  لك�). 2015. (العديL(، م��وك ®ع، 5 ر، دار أمجد للÙشر والتو   .ز

 �zشq ،دنال#سو�ق  لك��و�ي). 2010.(العالق 5 ، ر ر، دار الياز ي   .و
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مجلــة رمنظــو تحليLــ(، : ردو شــبxات التواصــل 	جتمــاF )Âــ( ال#ــسو�ق املعاصــر). 2017.(فــالق، دمحم 
ــــة و �ــــــــسانية، ع  اســــــــات 	جتماعيــــ ــــــن ،)18(ر�5اديميــــــــة للد ـــــس�بة بــ ـــــوعL(  جامعــــــــة حـــ بـــ

  .25-16بالشلف، 

اشد ص��  ،~úيالقص   .، دار فرحة للÙشر، القا�رةنحو تطو�ر التعليم ا.-امØ(). 2009. (ر

KـLأحمد ع �zتخطـيط ال#ـسو�ق الرق�ـ~ ل0/ـدمات التعليميـة .-ـذب واحتفـاظ ). 2020.(�اعوده، عب
اسات العليا لل��بية نموذجا: الطالب الدوليzن ، جامعة 4 )28(العلوم ال��بو�ة،. ر�لية الد

اسات العليا لل��بية، -القا�رة   .145-43ر �لية الد

�ر ). 1982.(�لية ال��بية   .م1982 -1981زدليل �لية ال��بية جامعة 	

�ر    جامعـة-لxلية ال��بية بنzن بالقـا�رة  	س��اتيجية ا./طة). أ/ م2020.(ز�لية ال��بية، جامعة 5
�ر    .م2025– 2020ز5

�ـــر �ليــة ال��بيـــة، جام الالئحــة الداخليـــة لوحــدة التعلـــيم  لك��و�ــي والـــتعلم  ).ب/ م2020.(زعــة 5
  .وحدة التعليم  لك��و�ي والتعلم عن qعد، عن qعد

�ــــر  اســــzن املقيــــدين بمراكــــز التأ�يــــل  .)ج/ م2020.(ز�ليــــة ال��بيــــة، جامعــــة 5 رإحــــصائية qعــــدد الد
ـــن العــــــام ا.-ــــــامØ( يال��بــــــو  ـــــ( الف�ــــــ�ة مـــ ـــÎ م وحF2017 /2018ـ ، مكتــــــب م2020/ �2019ـــ

  .العميد

ـــر  �ـ ـــة، جامعــــة 5 ـــا ). د/ م2020.(ز�ليــــة ال��بيـ ت جيــــت لتكنولوجيـ راتفاقيــــة 7عــــاو بــــzن شــــركة ســــما ن
�ـر –املعلومات و�لية ال��بية بنzن بالقا�رة  اسـات العليـا وMـرامج / بـواب�~(ز جامعة 5 رللد

 .، مكتب العميد)يالتأ�يل ال��بو

óـــي آليــات مق��حــة ل#ـــسو�ق ا./ــدمات التعليميــة ا.-امعيـــة Fــ( ضـــوء ).2018.(ودمحم، حنــان أحمــد الر
اســـــة تطبيقيــــة بجامعـــــة بÕـــــ~ ســــو�ف: إقتــــصاد املعرفـــــة  ـــة. رد ، 2 )18(، مجلـــــة �ليـــــة ال��بيــ

 .506-425جامعة كفر الشيخ، �لية ال��بية، 

اسات املستقبلية وأ�مية توطيUVا F( إقليم كردستان العـراق، ). 2020(دمحم، حيدر صا.�  مجلـة رالد
ات للعلــــوم ال��بو�ــــة، )49( ع ،نالفنـــو و5دب وعلــــوم  �ــــسانيات و	جتمــــاع ر، �ليـــة  مــــا

237-249.  

ـــK مطـــــــا*(، ل ــــــدمات، ). 2017.(يLــــ ــــت عLـــــــK عناصـــــــر املـــــــز�ج ال#ــــــــسو�قي ل0/ـ مجلـــــــة أqعــــــــاد تـــــــأث�z  ن��نــــ
�ة وعلوم الت�س�z، اقتصادية  - 292 جامعة أدمحم بوقرة، -ر�لية العلوم 	قتصادية والتجا

312.  

اســـات املـــستقبلية). 2013.(املNـــدي، مالـــك عبـــد هللا دمحم  ى . رما�يـــة مفNـــوم ودالالت الد ؤملتقـــى الـــر
 ف��ايـر، جامعـة نـايف العرMيـة 5-3بلية العرMيـة والـشرا�ات الدوليـة، Fـ( الف�ـ�ة مـن املـستق

  .45 -�1لية العلوم 	س��اتيجية، اتحاد مجالس البحث العل�~ العرMية، ، للعلوم 5منية

 )Lأحمد عبد الفتاح حمدي ، جالل، شاذ*( يو�س ع ، تطو�ر سياسات الشراكة ). 2019.(يالNنداو
�ر F( ضوء توجNNا 	س��اتي�(ا�-تمعية بجا ، ا.-زء 182مجلة �لية ال��بية، ع . زمعة 5

�ر،   .813-745زالثا�ي، جامعة 5
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ـــود مــــــصطفــى أحمـــــــــد  ـــــ ــــد، محمـ ـــــدي، أحمــ ، أحمــــــد عبــــــد الفتـــــــاح حمـ ــــداو التخطـــــــيط ). 2021.(يالNنــ
�ر  اسة حالة"زال#شغيL( وآليات تفعيلھ بxلية ال��بية بنzن بالقا�رة جامعة 5 مجلـة ، "رد

 .83-1، جامعة القا�رة، )2 (3، العلوم ال��بو�ة

ـــــم  ــــود جاســــ ـــــــصميدKÂ، محمـــــ ــــــة عثمـــــــــان ، الــ دينـــ ــــادئ : ال#ـــــــــسو�ق  عالمـــــــــي). 2014.(ريوســـــــــف،  املبـــــ
®ع، عمان. و	س��اتيجيات   .زدار املناÞ_ للÙشر والتو
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