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 الملخص:

تعد وظائف اجلامعة أساااااي  الت اية  لة 

املساااااااةدامةجل وعة اجلامعة ا ظائر ا ترة  ا ااااااا    

مباشااااا   جملتم الة ك ياي  ناة مر اي ااااا و    

اي ظ  يف دو  اجلامعة مر خالل اي ظائف اي ئلسااة 

اعهداف يف خمةتف الاالت يةرعلل       هلا يةحالت 

جمل تلة اية  لة املساااااااااااااااااةدامةجل وياي   اد هد   

يةرعلل  ايد اسااااة اةايلة قد تادصو ت اااا   ما  

وظائف اجلامعات ايل  لة يف ضااااااااا ل أاعاد اية  لة 

 ظائف اياقك مر خالل ايةع ف جملتم و املسااااااااااةدامة 

يلات اآلةطتبات وايل رجل واملتجامعة يف ياي ئلساااااااااة  

أاعاد  يف ض ل  ة يتجامعةلاي ظائف اي ئلس  ةرعللي

جل ويةحالت هاه اعهدافجل مت اية  لة املساااااااااااااااةدامة

اساااااااةندا  امل  ي اي حااااااارو ايةحتلتوجل وت حااااااات   

ايد اسااااااااااااااة قد جملد  اسااااااااااااااة ةا ات أا  ها   تع ص  

اية  لة املساااااااااااةدامة صةو مر خالل قلا  اجلامعات 

 ايل  لة ااعدوا  واي ظائف امل  طة ا ا. 

رةاااا:لاااة  وظاااائف اجلاااامعاااةجل اية  لاااة   ايكت اااات امل

 املسةدامةجل أاعاد اية  لة املسةدامة.

 

Abstract:  The functions of the university are the basis for achieving sustainable 

development and that the university is functioning directly affecting the community 

so that it is necessary to consider the role the university through its main functions 

to achieve the goals in various fields to activate the process of sustainable 

development The present study has been aimed at providing a proposal to activate 

the functions of the universities of the United Nations union.from there, sustainable 

development is promoted through the role and function of Yemeni universities in 

carrying out an integrated role. 

Key words: Functions of the Universities, Sustainabl

Development, Dimensions of Sustainable Development
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 مادمة ايد اسة 

ةطر ياعل تعد اجلامعات من أهم املؤسساسات ابوية يف ا امع؛ ف ي أ أةاحت يد و طتية  و ط ا   

ا امع؛  من خالل قيام ا يةظائف ا طأةطارها يشسسسستل معتاملو يةظائا اجلامعيف طأدت أسسسسساسسسسس ا    

بعحقيق ابعن؛ييف املاعداميف خصةص ا ا ابعص  احلابأ نظ  ا ملا تؤة ه من م ام طنشاطات مععدةحت ت تبط         

ا رأس املال اببشسسس مل ا هم ي أس املال اببشسسس مل امل طة يامل ارات ابعة؛ييف طاملؤهةيف بعةظيا املع ييف يةصسسس 

 ك؛خ أات بةجامعيف ططظائف ا.

طابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسعداميف هأ اييار اتسسسسسسسسسسسسواتيجأ املعاا بةقياةات اجلامعييف  نقا ها من طاقع ا  

طبع؛تين ا من أةاء ةطرها ابعن؛ةمل حيو ييط ياجلامعيف ظ طف ا غا يف ابععقيد طتنعظ ها يد ات                   

ط ق  عةى اجلامعات ماسسسؤطبييف دعاةحت  (35، 2015)الكبيسي، حت طأزمات تاسسسعة م اببحو عن يةاسسسفيف أد د

ابنظ  ا يةاسسسسفات ا طي ال ا بعحقيق امليابيت ابي اةي ا ابعن؛ييف املاسسسسعداميفو من أأل تةي  ايدمات 

اتأع؛اعييف ا سسسسسسساسسسسسسسييف طاملشسسسسسساركيف ابفعابيف ا املا  ابق ارات طمن امل م  ا خ   نحى اتسسسسسسسعداميف 

 (68، 2016)الخوالدة، ب مل ميتن ا من تةبييف معيةبات ا بةةصسسسةل  ؤسسسساسسسات ابععةيم ابعابأ ا  احلد ا 

ابعقةيد يف د  طظائا  ا اةحت ابنظ  ا اببنييف ا يتةييف احلابييف طتبين يةاسسسسسسسسسسسفيف تؤةمل د  ت ي  طظائفطدع

 أد دحت تعالءم م  املع  ات عةى ابصسسسسسعيد ابعاملأ طتؤةمل د  تية   طتع    ابعن؛ييف املاسسسسسعداميف ابشسسسسسامةيف 

طتية   ابععةيم اجلامعأ  ا  ةيب معيةبات ابعن؛ييف اتقعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساة يف طاتأع؛اعييف  (43, 2003)علوان,

طتأسسسسسسسسسسسسيم نظام اتعع؛اة ا كاةميأ طدةخال مفاهيم اجلةةحت بعةيب احعياأات ابعن؛ييف طاملاسسسسسسسسسسسعداميف  

 (.12، 2008)التقرير الوطني،طمعيةبات سةق ابع؛ل احملةأ طا قةي؛أ 

اعداميف جيعة ا تع؛ل عةى نياق أطس  بعاعش ف ماعقبة ا        طدس ام اجلامعيف ا يقيق ابعن؛ييف امل 

طتعيي ا صسسسسسةرحت طانسسسسسحيف عن تةأ  ا املاسسسسسعقبةأ طمع ييف احعياأات ا ا اتماة ابقصسسسسس حت طاملعةسسسسسسييف   

طاببعيسسدحتو طيسسابعسسابأ يسساجلسسامعسسات منةطسسيف يسسابقيسسام يسسا ةطار طابةظسسائا ابي تؤةمل د  تع    ابعن؛يسسيف          

م طاببحةث يي؛ا  ععةق يابع؛ةيات امع؛عييف ابي تفضسسسسسأ ا  تبين املاسسسسسعداميفو من خالل  تع؛يق ابعدر 

منا ج حياتييف أكث  اسعداميف طاتنص اف عن ابن؛ا ج غ  املاعداميف طياني ماعةى اجلةةحت طابتفاءحت       

ا لال ابعدر م طاببحةثو طتقة يف ابعالقيف م  امع؛  احملةأ طاتني ابيةبيف من احلصسسسسسسسسسسسسسسسةل عةى  

طتؤةمل ابعن؛ييف املاعداميف ةطر ا ا ياني ماعةى املعيشيفو        (2013،29)براهيمي، ؛لامل ارات ابالزميف بةع

طري  ماسسسسسعةى ابععةيمو طتقةية ناسسسسسبيف ا مييفو طري  ماسسسسسعةى ابدخل ابقةمأو ابعدابيف اتأع؛اعييف  أية  

طت دف د  تن؛ييف اتناسسساب طيي عه طفقايعه طتية    طنسسساعه اتأع؛اعييف من  (2017،91،ابنصسسس  ط ؛د

كةنه طسسسسسسسسسسسسسيةيف بةعن؛ييف طهدي ا طغا ع ا طابعةسسسسسسسسسسسسس  ا ا نعاج طتية    من خالل اسسسسسسسسسسسسسعيعا   حيو

ابعتنةبةأيا احلد ثيف املالئ؛يف طتية ع ا تسسسسسسسسسع ال ا ا ابع؛ةييف ابعن؛ة يفو طت مسسسسسسسسيدها ا مثل بة؛ةارة 
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تن؛ييف  املاة يف طتةز ع ا  ا  عفق طمعيةبات ابعن؛ييفو طك؛ا ت دف د  يقيق ابعةازب طاتناسسسسسسسسسسسسسسسسسجام ا

  (.2006،104)سالمي،خمعةا ابنةاحأ احلياتييف 

طا اباسسسسياق  اته ت ك  ي امم ا مم املعحدحت طابيةناسسسستة طا هداف ا منائييف بلبفييف طابععةيم   

بةج؛ي و طعقد ا مم املعحدحت بةععةيم من أأل ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف عةى  ابعخفيا من ابفق و طياسسسسسسسني  

 (. Unesco,2005.7)ابععةيم طسيةيف هاميف بعحقيق ه   ا هداف ابصحيفو طنةعييف احلياحت طت ى ا 

ابعق    ابةطين بةج؛ ةر يف ابي؛نييف حةل : طعةى املاسسسعةى احملةأو أتعدت تقار   ي  ا ابشسسسأب من ا

اب مل أكد يأب هناك 2012 ابعن؛ييف املاسسسسعداميف املقدم د  مؤا  ا مم املعحدحت حةل ابعن؛ييف املاسسسسعداميف 

ا يقيق ابعن؛ييف املاسسسسعداميف من ا ابعيةر ابعتنةبةأأ املعاسسسساريف تسسسسسي؛ا ا تقنييف يد ات تعيق ابي؛ن 

املعةةمات طا تصاتت طنعا اتسعث؛ارات احملةييف طايارأييف ا ابقيايف ابعتنةبةأأ طاملعةةماتأ طقةيف     

 اب مل أكد عةى 2015طتق    ابعن؛ييف املاسسعداميف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف ابتةاةر املعخصسسسصسسسيف طغ هاو

دةماج اببعد اتأع؛اعأ طاتهع؛ام اببي أ ا ابعخييط ابعن؛ةمل طيقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعداميف ا ظل 

املعييات طاملع  ات احملةييف طابعاملييف عةى فالث ركائ  هأ ابعن؛ييف اتقعصسسسسسساة يف طاتأع؛اعييف طت مسسسسسسيد  

 اسعخدام املةارة ابيبيعييف.

 مشكتة ايد اسة 

ت ت ال اجلامعات ابع يييف طمن ا اجلامعات ا ابي؛ن تعانأ مشسسسسسستالت كضسسسسسسعا قدرت ا عةى   

اسسسسسعيعا  ابع ي  أط تقد م تعةيم نةعأ طتةازب يني ابةظائا ابعدر م طاببحو طخدميف امع؛ ت ط عضسسسس   

 (؛2000،اجلةا)من ابدراسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات املعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةيف يةاق  اجلامعيف ا ابي؛ن طمن ا ةراسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيف 

طأةة اخعالتت ا طظائا اجلامعيف طأب يعض من أنشسسسيع ا  اسسس   (2004،ابعبيدمل)(؛2002،اب  فانأ) 

يعشسسسسسةائييف ثا  ؤف  ا يقيق أهداف اجلامعيف طةطرها ابفاعل ا امع؛ و عالطحت عةى  با ياجلامعات 

ابي؛نييف ت ت ال تقةم يابةظائا ابعقةيد يف املع طييف يسسسسسسسسسسسسسسسسسث ابعدر مو طاببحو ابعة؛أو طخدميف امع؛ و  

زابت أسسسس حت  او طا أةنى ماسسسعة ات أةائ او طيابعابأ تتاة ملةة من ا ةطار اجلد دحت ابي تقةم ي ا طما

(و ثا  228، 2014،اجلامعات ا ةطل ابعاملو أط أن ا ا طةر ابع؛ل بعية   طتنة   اببعض من ا  احلاج        

ابع؛ل من اي جيني ا جيعة ا تةاأه معضسسسةيف عدم قدرت ا عةى تةبييف احعياأات ابعن؛ييف ابشسسسامةيف طسسسسةق 

 اماتت ابعة؛ييف طابعقنييف.

طم  أنه تةأد أامعات مععدةحت ا ابي؛ن دت أب ا مييف ت ت ال معفشسسسسييف طخم أات اجلامعات ةطب 

املاسسسسسسعةى امليةة  طت   ال اببحو ابعة؛أ ت  عي ق بقضسسسسسسا ا تالمم حياحت امع؛  ط ع؛ل عةى ت ي ها  

 أحت طغيا  ا ةارحت اب مسسسسسسسيدحت طابفاسسسسسسساة املابأ طا ةارمل املةأةة يا نسسسسسسساييف ا  مشسسسسسسستالت اببي يف طامل
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ات معدحت ا عداة ابتاا  حداث         ش  أب اجلامعات بي اات ابدطبيف ثا   ياجلامعات  طغ ها من مؤس

ابعن؛ييف املاسسعداميفو  ب اجلامعيف يةظائف ا تؤف  يصسسةرحت مبامسس حت عةى امع؛  ب با كاب من ابضسس طرمل    

من خالل ابةظائا اب ئياسسسسسسسسسسسسسيف  ا بعحقيق ا هداف ا خمعةا اماتت بعفعيل  ابنظ  ا ةطر اجلامعيف

 ع؛ةييف ابعن؛ييف ابشامةيف.

 امع؛ ي  وملعاجليف اتخعالتت طتفعيل طظائف ا      عاةحت ابنظ  ا طاق  ه   اجلامعات      د ثا  عيةيت  

 وابعحد ات   أامعات قاةرحت عةى مةاأ يف          أامعات تعنايم يي؛ا يين ا ا كاييف اماتتو            دحباأه    

  ظل معيةبات ابعن؛ييف املاعداميف. اطتع؛ل عةى ابعحاني املاع؛  طابدائم 

 أهداف ايد اسة 

 طظائا اجلامعات ابي؛نييف ا نسسةء أيعاة تصسسةر مقوا بعفعيلت دف ابدراسسسيف احلابييف د  طنسس    

 من خالل ا هداف ابف عييف اتتييفث   ابعن؛ييف املاعداميف

ابي؛نو حباسسسيت ما أمسسسارت دبيه ابدراسسسسات    ةجامعيف ا بةظائا اب ئياسسسيف  ابطاق   ابعع ف عةى .1

 ابعة؛ييف احملةييف طابعقار    ات ابعالقيف.

 .ابعن؛ييف املاعداميفأيعاة  ا نةء بيات تفعيل ابةظائا اب ئيايف بةجامعيفآمعيةبات طيد د  .2

 .اميفابعن؛ييف املاعد طظائا اجلامعات ابي؛نييف ا نةء أيعاة تصةر مقوا بعفعيل تقد م .3

 أهمية الدراسة: 
 تعض  أه؛ييف ابدراسيف يي؛ا  ةأث

 نقة ابدراسات ابي تناطبت مةنةيف ابعن؛ييف املاعداميف. 

يقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسعداميف  ةاأه صسسسسسسسسسسسسسعةيات ت تبط يابةاق  احملةأ طابعاملأ طر ا تعا    .1

 اجلامعات ه   ابصعةيات. 
تؤة ه من م ام طنشسسسسسساطات ةطر اجلامعات ابفاعل ا ي  ا عجةيف ابعن؛ييف من خالل ما  أه؛ييف .2

 مععدةحت ت تبط ي أس املال اببش مل يةصفه أساس ا ا تشتيل خيط ابعن؛ييف املاعداميف.

تاسس م ابدراسسسيف  ا ي؛ةه من أ د عة؛أ أكاةميأ ا دغناء املتعبيف ابي؛نييف يةنسساييف أد دحت   .3

ضاف د  سايقع او ط ا     ميتن ابباحثني طامل ع؛ني طابدارسني اب أةيف دبي ا طاتسعفاةحت من    ت

 عة ات ا كل حاسسسسيت اهع؛اماتهو طيشسسسستل سسسسسبقيا معةانسسسسع ا  ضسسسس  ببنيف ا اببناء اببحثأ     

 ابتب .
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ابق ار ا ابععةيم ابعابأ طاجلامعات  صسسنايفا تقد م معةةمات تاسساعد    ابدراسسسيفاسس م ه تقد  .4

 املاعداميف. ا خيدم ابعن؛ييف  طظائا اجلامعيفه طن  اييط املاعقبةييف بعةأي ا

 م  ي ايد اسة 

ا نسسسةء طبيعيف ابدراسسسسيف طتاسسسامتت ا سسسسيعم اسسسسعخدام املن م ابةصسسسفأ ابعحةيةأف حيو   رصسسسد     

طيةيل يعض ابدراسسسسسات  ات ابصسسسسةيف يةاق  اجلامعيف ملع ييف اتخعالتت ابي حابت ةطب اب يط يني   

 خم أات ابةظائا طقياعات ابعن؛ييف املخعةفيف ا امع؛ . 

 م طتحات ايد اسة 

 أ. وظائف اجلامعة  

اجلامعيف من أهم املؤساات ابي  ناط ي ا ل؛ةعيف من ا هداف تعدرج يت فالث طظائا رئيايف      

 (.11، 2005،هأث ابععةيم ابعدر م(و اببحو ابعة؛أو خدميف امع؛   ابا؛اةطنأ طآخ طب

ل؛ةعيف موايييف من ابةظائا اب ئيايف املع؛ثةيف يابعدر م  طتع ف ابباحثعاب طظائا اجلامعيف يأن اث

 و ابعة؛أ طخدميف امع؛  طتع؛ل يشتل معتامل.طاببح

 ب. اية  لة املسةدامة  

ابعن؛ييف ابي تةيب احعياأات اجليل احلانسسس  ةطب  ابعضسسسحييف أط اتنسسس ار يقدرحت ا أيال ابقاةميف   -

 .(2012،104، عةى تةبييف احعياأات ا ط اف

 احلصسسسسسسسةل عةى ابعن؛ييف ابي تةيب حاأات احلانسسسسسسس  ةطب املاسسسسسسساس حبق دمتانييف ا أيال ا  -

 (.11، 2009،حاأات ا  ماكة ن

أيعاة معتامةيف تعضسسسسس؛ن اببعد اتقعصسسسسساةملو اتأع؛اعأو اباسسسسسياسسسسسسأو  ج. أاعاد اية  لة املسااااااةدامة  

 (.103، 2017،ابعقين أية ابنص  ط ؛د

ا ابدراسسسسيف احلابييف يأن ا أيعاة موايييف تعداخل يي؛ا  وتع ف ايبا:ثةاة أاعاد اية  لة املسااااةدامة 

يين ا طتعتامل ي  ض يقيق تن؛ييف ماسسسسسسسسسسسسسع دييف طتع؛ثل ياسسسسسسسسسسسسسعيف أيعاة حا يف طمعفاعةيف طهأث اببعد 

ا كاةميأ طا ةارملو طاتقعصسسسساةملو طاببي أو طاتأع؛اعأو طابثقااو طابعتنةبةأأو طاباسسسسياسسسسسأ.  

؛  ا طابي ا نسسسسسسسسسسسسسةئ ا  عم دعاةحت ابنظ  ا طظائا اجلامعات ابي؛نييف طتفعةي ا بعةبييف احعياأات امع

 خمعةا اماتت.
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 د اسات ساااة   

"ابععةيم ابعابأ كعامل  املةسةميف يعنةاب ( Stephan et al., 2008)هديت ةراسيف سعيفن طآخ طب    

د  مع ييف كيفييف تع    اتهع؛ام  ؤسسسسساسسسسات   ت ي  بالسسسسسعداميف ياخعالف ابثقاييف طاباسسسسياق طابدطبأ"

خمعةا اببي ات يةصسسسسسسسف ا أةاحت بةعحةل دة اتسسسسسسسسعداميفو  ابععةيم ابعابأ ا كل متاب من ابعامل طا 

طاسعخدمت ابدراسيف املن م ابةصفأ طتةصةت ابدراسيف د  أب ابععةيم من أأل ابعن؛ييف املاعداميف  عض؛ن         

يد ات اتسسسسعداميف املاسسسيي حت  ةي ا طا يتل ابع؛ة ةأو طاتسسسسعقالبييفو طابعنظيم املؤسسسساسسسأو طمدى    

 م طابععامل م  امع؛ .ابع؛ةيات ابدميق اطييفو طاتعال

"  دةات ابعن؛ييف اببش  يف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف  املةسةميف يعنةاب  (2009) طهديت ةراسيف عياى   

د  دي از قيم طأيعاة املؤم ات اتقعصاة يف طاتأع؛اعييف طابعةامل املؤف حت خالل    ةراسيف احصائييف يةيةيه"   

  2000 /1995مقارنيف ابفوحت يني    2005 /2000طمن نعائج ا ت اأ  ابعن؛ييف اببشسسسس  يف يني  /1995بفوحت 

 ا.يابعابأ عدم قدرحت ابي؛ن عل يقيق أهداف ا بفييف ثا سيؤف  سةب ا عةى ابعن؛ييف اببش  يف ماعقبةي

 جتا  ابي؛نييف اجل؛ ةر يف ا اجلامعأ ابععةيم " ةطر املةسسسسسسةميف يعنةاب (2010) أما ةراسسسسسسيف ابن  ةأ

 جتا  اجلامعأ ابععةيم طظائا ةطر دي از  يقد هديت د ابعةمليف"  يد ات ظل ا ابعن؛ييف ماسسسسسسسسسسسع ديات

 ابعن؛ييفو طابةقةف طماسسع ديات أهدايه يني ابقائم اتتاسساق عن ابتشسسا من خالل ابعن؛ييف ماسسع ديات

 طةطر ابععةيم عةى ابعةمليف تأف  طابعن؛ييفو طدي از امع؛  حلاأات طاسسسسسسسعجايعه اجلامعأ ابععةيم طاق  عةى

اتسسسسسسعبانيفو طتةصسسسسسةت  طأةاته ابعحةيةأو ابةصسسسسسفأ املن م ابباحو دةهاو طاسسسسسسعخدم اجلامعأ ابععةيم

يجةحت  م  طأةة ابعن؛ييف طأهداف اجلامعأ يمابععة أهداف اتاسساق يني ابدراسسسيف د  عدحت نعائم من اث طأةة

 ابي طاملشسسستالت  ابقضسسسا ا  كاييف معاجليف اجلامعأ ميابيت يا سسسس ام ا  ابععةيم دب. ابعيبيق ا أانيت

 اجلامعأ ابععةيم أةطار من ةطر أمل حيصسسل طمل. امع؛  ا طاملاسسعقةيف طاملاسسعداميف ابشسسامةيف ابعن؛ييف تةاأه

  يقد  ابةاق و ا ابعحقق عد م  ةطر أمل  ةأد  ت ك؛ا أنه  " عابييف  " حعى أط" أدا  عابييف  " يقق ةرأيف  عةى

 ابةظيفيف ةطر يقق كاب حني ا معةسسسسسسسسسسسسسسسييفو يدرأيف أةطاره؛ا طايدمييف ابععةي؛ييف ابةظيفعاب حققت

 .نعيفيف يدرأيف اببحثييف

نسسس؛اب أةةحت ابععةيم ابعابأ " املةسسسسةميف يعنةاب( 2010)ك؛ا هديت ةراسسسسيف  ؛د طعبد امليةيت 

د  ابعةصسسسسسل د  معا   بضسسسسس؛اب أةةحت ابععةيم ابعابأ   " بةعن؛ييف املاسسسسسعداميف ا امع؛  املصسسسسس مل مدخل 

املص ملو طآبيات تفعيل ه   املعا   بعحقيق ابعن؛ييف املاعداميف يأيعاةها اببي ييف اتأع؛اعييف طاتقعصاة يفو 

بةعن؛ييف املاسسعداميفث طأةة  طتةصسسةت ابدراسسسيف د  آبيات بعفعيل معا   نسس؛اب أةةحت ابععةيم ابعابأ ابالزميف

قياةحت ماسسعداميفو تأسسسيم ابةعأ يضسس طرحت ابععةيم من أأل اتسسسعداميفو دطالق ابقاةحت اجلامعيني بعية     

اباسسياسسساتو ابد ناميتييف طابعفاعل ا مؤسسساسسات ابععةيم ابعابأو تبين مدخل ابثقاييف مععدةحت اتيعاةو   
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م معنةعيف من أأل اتسسسسسسسعداميف  شسسسسسساركيف  تية   املناخ ا يداعأو ابعحاسسسسسسني املاسسسسسسع؛ و تية   ي ام 

 لع؛عييف.

"ةطر اببحو ابعة؛أ ا ةعم ابعن؛ييف املاسسعداميف  املةسسسسةميف يعنةابث( 2011)طهديت ةراسسسسيف حالطحت 

د  مع ييف ةطر اببحو ابعة؛أ ا ةعم ابعن؛ييف املاسسسعداميف  ةراسسسيف حابيف أامعيف ابقدس ا ابضسسفيف اب  يييف"  

ا أامعيف ابقدسو طاسسسسسسسسعخدم ابباحو املقايةيف احل حت من  طمل اتخعصسسسسسسساقو طاملقايةيف املقننيف م  يعض 

سيف        املاسؤطبنيو طيةيل املضس؛ةب من ابةفائق طابعقار   طابنشس ات ابصساةرحت عن اجلامعيفو طتةصسةت ابدرا

أ طيدعم من ا ةارحت ابعاميف بةجامعيف تدعم ابباحثني طيقةحتو طأب معظم لاتت          د  أب ةائ حت اببحو ابعة؛ 

ابعن؛يسيف طابعية   ا كسانست نعيجسيف ةعم خسارأأ طر سد م ايق اجلسامعسيف املخعةفسيف كسانست نعيجسيف ةعم              

 خارأأ طر د من ا ةارحت ابعةيا ا لال ابع؛ة ل.

امةييف يني ابععةيم طابعن؛ييف ةراسسسسيف ابعالقيف ابعت" املةسسسسةميف يعنةاب (2011)هديت ةراسسسسيف ي األط

من  و طابعن؛ييف ابعابأ ابععةيم يني ابعالقيف طيةيل مناقشسسسسسسسسيفد   يةيةييف بدطر ابععةيم اجلامعأ ا ابعن؛ييف"

احو ب؛د ابعطاعت تبط يعن؛ييف امع؛ و  مشسسسسوكيف أهداف يقيق عةى تع؛ل تتامةييف عالقيف أن ا حيو

دراسسسسسيف طثا تةصسسسسةت دبيه من نعائم يعد ابدراسسسسسيف   ابنظ  يف بةعةى املن م ابةصسسسسفأ ابعحةيةأ بة؛عييات 

ابعحةيةييف بعالقيف يني ابععةيم طابعن؛ييف تبني أب عجةيف تن؛ييف امع؛  طتية    تشارك ا دةارت ا نةاتم ابععةم 

 عةىاملع؛ي حت من حيو ابتفاءحت طايربحت ابع؛ةييف طأب يقيق ا هداف ا منائييف يتيفييف ُم نسسسسسسييف  عع؛د  

 طكيفيا.ك؛ ا  اسعث؛ار ا مناسب ا طايربات  ابتفاءات ه   اسعث؛ار

ابعن؛ييف اببش  يف املاعداميف مفاهيم ابعتة ن    "املةسةميف يعنةاب ( 2011)طاسعقصت ةراسيف صاحل      

أيعاة ابعن؛ييف اببشسسسسسسسس  يف املاسسسسسسسسعداميفو من خالل رم يف تارخيييف بةعن؛ييف  " طأيعاة ابع؛تني ابع اق أمنة أ ا

اتسسسسسعداميف ابي تبقى بلأيال ابقاةميف ي ق ابعةاصسسسسل طابع؛ع  ية ازات  طصسسسسةبيا د  يقيق عناصسسسس   

ا أيال احلابييفو طتةصسسسسةت ابدراسسسسسيف د  عدحت نعائم أه؛ ا أب ابععةيم  عد ركن ا أسسسسساسسسسسي ا ا منظةميف    

 ابعن؛ييف اببش  يف املاعداميف ملااه؛اته ا ن؛اب ي ق ابعش يل طابع؛تني طا نعاأييف.

؛أ طابدراسات ابعةيا ا اجلامعات  ة" ةطر اببحو ابعملةسةميف يعنةاب ا( 2013) عةأ هديت ةراسيف 

اببحو ابعة؛أ  د  مع ييف ةطرأامعات غ حت أمنة أ ا"  -ابفةاسسسسسسسسسسسيينييف ا يقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسعداميف 

طابدراسسسسسات ابعةيا ا اجلامعات ابفةاسسسسيينييف ا يقيق ابعن؛ييف املاسسسسعداميفو طاسسسسسعخدم ابباحو املن م    

عضسسة هي يف تدر م   اخعيارهم يي  قيف عشسسةائييف   180 تتةنت عينيف ابدراسسسيف منابةصسسفأ ابعحةيةأ ط

مشسسسسسسستةيف أاسسسسسسسي؛يف ا طاق  اببحو ابعة؛أ   طأةة ثد  عدحت نعائم أه؛ ا ابدراسسسسسسسسيف تطبقييف طخةصسسسسسسس

؛أ طابدراسسسسسات ةنييف تع؛ل عةى تةأيه اببحو ابعططابدراسسسسسات ابعةيا ياسسسسبيت عدم طأةة اسسسسسواتيجييف ط 

 ائجه ا يقيق ابعن؛ييف املاعداميفابعةيا بالسعفاةحت ثن نع
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" ةطر اجلامعيف ا تن؛ييف رأس املال اببشسسسسس مل املةسسسسسسسةميف يعنةاب (2013) ي اهي؛أ هديت ةراسسسسسسسيف

د  ابدطر اب مل ميتن أب تؤة ه اجلامعيف  بعحقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف ةراسسسسسسسسيف حابيف أامعيف املاسسسسسسسيةيف("

اسسسعخدم املالحظيف املع؛قيف   ابعحةيةأو ط بعحقيق ابعن؛ييف املاسسعداميفو طاسسسعخدم ابباحو املن م ابةصسسفأ

و طتةصسسسةت بدراسسسسيفطاملقايةيف طابةفائق طاباسسسجالت املتعةييف كأةطات بةحصسسسةل عةى اببيانات املععةقيف يا 

ابدراسسسسسيف د  ا  ازات ابي حققع ا اجلامعيف اجل ائ  يف ط ك ت املعةقات ابي يةل ةطب أةائ ا ابدطر  

 داميف.املنةط ي ا ا يقيق ابعن؛ييف املاع

"ابعن؛ييف اببشسس  يف املاسسعداميف طاقعصسساة املع ييف  ا  املةسسسةميف يعنةاب( 2013)هديت ةراسسسيف ر اض 

د  ابعع ف عةى معيةبات  ابدطل ابع يييف ابةاق  طابعحد اتث ةراسسسسيف مقارنيفث ا ماراتو اجل ائ و ابي؛ن"

ز ابعحد ات ابي تةاأ  ا ابدطل يقيق ابعن؛ييف اببش  يف املاعداميف طاقعصاة املع ييف ا ابدطل ابع يييف طأي    

ابع يييف ا سعي ا بعحقيق ابعن؛ييف اببش  يف املاعداميف طاقعصاة املع ييف طاسعخدم ابباحو املن م ابعحةيةأ        

ططصسةت ابدراسسيف د  أب ا مارات اسسعياعت أب تبةس ماسعة ات عابييف ا ابعن؛ييف اببشس  يف املاسعداميف طا       

 ائ  طابي؛ن تت ال ييي يف طعةيه يةب ابعحد ات ابي سسسسعةاأ  ؛ا ط  ق ا دة اقعصسسساة املع ييفف يين؛ا اجل

ا سسسسسسسبيل يقيق ابعن؛ييف اببشسسسسسس  يف املاسسسسسسعداميف طاقعصسسسسسساة املع ييف تزابت كب حت ط عيةيت مةاأ يف تةا  

  ابعحد ات طمةاصةيف اجل ةة ابعن؛ة يف طاحلفاظ عةى املنج ات احملققيف

 طةطر املاسسعداميف ابعن؛ييف ةراسسسيف د  خل" املداملةسسسةميف يعنةاب  (2015) هديت ةراسسسيف ابتبياسسأ  

د  ابعع ف عةى ةطر اجلامعات ا أعل ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف طاقع او طتةصسسسسسسسل د  أب   دزاءها" اجلامعات

اتسسسسسسعداميف هأ اييار اتسسسسسسواتيجأ ا حدث املعاا بةقياةات اجلامعييف  نقا ها من طاقع ا طبع؛تين ا 

 من ةطرها ابةطين طابعن؛ةمل.

 ابعن؛ييف يقيق ا اجلامعيف " ةطراملةسسسسسسسسسسسسةميف يعنةاب  (2016)هديت ةراسسسسسسسسسسسسيف ع مل طدي اهي؛أ  

د  دي از ابدطر امل؛تن أةام  من ط ف اجلامعيف بعحقيق اجل ائ  يف"  اجلامعيف بةاق  ةارسسسسيف - املاسسسعداميف

ابةصسسسفأ تن؛ييف رأس املال اببشسسس مل املفضسسسأ د  يقيق ابعن؛ييف املاسسسعداميفو طاسسسسعخدام ابباحثاب املن م   

 طي عه ةراسيف احلابيف.

" أمنة ج مقوا ب يط اببحو ابعة؛أ ا املةسسسسسسسسسسسسةميف يعنةاب (2017)طهديت ةراسسسسسسسسسسسسيف ابعف مل 

د  يناء امنة ج مقوا ب يط اببحو ابعة؛أ ا اجلامعات ابي؛نييف يابعن؛ييف اتقعصسسسسسسسسسسسسساة يف طاتأع؛اعييف" 

بباحو املن م ابةصسسسفأ ط  اخعيار عينيف اجلامعات ابي؛نييف يابعن؛ييف اتقعصسسساة يف طاتأع؛اعييف طاسسسسعخدم ا

من ايرباء املشاركني يي  قيف قصد يف طاعع؛د اتسعبانيف أةاحت جل؛  اببيانات من أةتت ةبفأ طتتةنت 

يق حت مةزعيف عةى أري  لاتتث دنعاج اببحو ابعة؛أو تاسسسسسسسسسسسسسسة ق اببحو ابعة؛أو اة ل  (49)ا ةاحت من

 اببحو ابعة؛أو تيبيق اببحو ابعة؛أ  .
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" رم يف اسسسسسسواتيجييف ب يط اببحو ابعة؛أ املةسسسسسسةميف يعنةاب( 2018)ةراسسسسسسيف ابشسسسسسيبانأ   طهديت

د  مع ييف ابعةامل املؤة يف د  نسسعا ارتباط حبةث ابدراسسسات ابعةيا   يابعن؛ييف اتقعصسساة يف طاتأع؛اعييف"

ميف خبيط ابعن؛ييف اتقعصسسسسسسسسسساة يف طاتأع؛اعييف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف طآبيات ابع؛ل اتسسسسسسسسسسسواتيجأ ابالز

بعحقيق  با طاببدائل ابي ميتن ط ح ا طمن مسسسسسسسسسسسأن ا تفعيل ابعالقيف  ن حبةث ابدراسسسسسسسسسسسسات ابعةيا   

طاسواتيجييف ابعن؛ييف طابي ميتن أب تا م ا ي  ا عجةيف ابعن؛ييف املاعداميف طاسعخدام ابباحو املن م     

مجي  مدخالت ابةصسسفأ ابعحةيةأ طتةصسسةت ابدراسسسيف د  نسس طرحت تية   اسسسواتيجييف تن؛ة يف يعابيف عةى    

طع؛ةيات طخم أات ا حباث ابعة؛ييف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف طتفعيل  با من خالل اب يط يني املؤسسساسسات 

 .  اتقعصاة يف طاملنظ؛ات امع؛عييف بعحقيق ابعن؛ييف املاعداميف

" تصةر مقوا بعفعيل ةطر أامعيف ابةاةمل اجلد د ا  " املةسةميف يعنةاب (2019)هديت ةراسيف مبارز 

د  ابعع ف عةى مف ةم ابعن؛ييف اببشسس  يف املاسسعداميف    ابعن؛ييف اببشسس  يف املاسسعداميف بة؛جع؛  احملةأ" يقيق 

طأيعاةها طمتةنات او طيد د طبيعيف ابدطر اب مل  قةم يه ابععةيم ابعابأ ا يقيق ابعن؛ييف اببشسسسسسسسسسسسسسس  يف 

طاسسسسسعخدم  املاسسسسعداميفو طابتشسسسسا عن طاق  ابدطرو طمن فم ابعةصسسسسل د  تصسسسسةر مقوا بعفعيل ابدطرو

 ابباحو اتسعبانيف بةتشا عن ابدطر من طأ يف نظ  عينيف املشاركني. 

 اإلطا  اي ظ   يتد اسة 

  ية  لة املسةدامةا -املبحث اعول

  اي شأ  وايةط   
ابضةايط  ط ربز  با من خاللابق َاب ابت  م ي ا  حفل  عد مف ةم ابعن؛ييف املاعداميف من املفاهيم ابي

طقد و من أأل ن؛اب اسع؛ ارها صاحليف بةحياحتو طغ   من اببش   ابي يتم عالقيف ا نااب ياببي يف

الف طابعاخ و حيو  نيةق ابعصةر خ عاب أخ ىو مثل اتسعع؛ارو طاتسعطرةت ابعن؛ييف املاعداميف 

ا رض بيقةم   ؛يف  ا سالمأ بةعن؛ييف من أب اهلل سبحانه طتعا  خةق ابتةب طاسعخةا ا نااب ا

  هل مل خل حل جلمك لك خك حك جك مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع ُّ  ا ع؛ار
(61 هةةت  َّ ٰه  مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم  

 

 عد مف ةم ابعن؛ييف من املفاهيم ابعاملييف ا ابق ب ابعشسسسس  ن  حيو اطةق عةى ع؛ةييف تأسسسسسيم نظم 

يعد احل   ابعاملييف ابثانييف   اقعصسسسسساة يف طسسسسسسياسسسسسسييف مع؛اسسسسسستيف  يي؛ا  أ يع؛ةييف ابعن؛ييف تطي ز املف ةم

طكانت اسسسعع؛اتته ا امال اتقعصسساةمل  فم اباسسياسسسأ كانعقال بةدميق اطييف  طبينعقل يعدها بةعن؛ييف  

 (20, 2013، املعتامةيف طصةت بةعن؛ييف املاعداميف  ر اض
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طظ   مف ةم ابعن؛ييف يصةرحت أساسييف ا سعينيات ابق ب املانأو طهأ ع؛ةييف ماع؛ حت معصاعدحتو 

 دطةحت اب ا ات و ط ا اسسسسسسسواتيجيات طة ةيف املدىو ط ا أهداف طخيط طي اممو تاسسسسسساهم يي ا كل ط

ي ات امع؛ و طمةأ يف يةةارحت تن؛ة يف مدركيف حلاأات اتناسسسسسسسسسسسسسسساب طقاةرحت عةى اسسسسسسسسسسسسسسسسعخدام املةارة  

 (53، 2012، يتفاءحت اجلاي مل

 ن  فاهيم ابعن؛ييف طقد ارتبط ظ ةر مف ةم ابعن؛ييف املاسسسسسسسسعداميف ا سسسسسسسسسبعينيات ابق ب ابعشسسسسسسسس  

اتقعصسسسساة يف طتن؛ييف ابعنصسسسس  اببشسسسس مل طتن؛ييف رأس املال اببشسسسس مل طتن؛يعه و طتن؛ييف امع؛  احملةأ  أية   

 (91، 2017،ابنص  ط ؛د

ابث؛انينيات من ابق ب املانسسسسسسسأ اخضسسسسسسست عن اجل ةة ابدطبييف مف ةم أد د بةعن؛ييف    يدا يفطمن  

 (1987)طتبةةر ا تق    ي طنعالند طنش   طل م حت ا ابعام  ع ف ياسم " ابعن؛ييف املاعداميف" طاب مل ظ      

أق  مؤا  ابع؛ل ابدطبأ اعع؛اة يت حت ابعن؛ييف املاسسسسعداميف كأسسسسساس بتل أنشسسسسييف  (1990)طا ابعام 

عام         بدطبأو طا اب ؛ل ا ؛يف ابع عل             1992))منظ ه ا املؤا  يف يابرباز ل تةج  جيا ن طا  قد مؤا  ر ةة ع

و ط  ا ه ا املؤا  مناقشسسسيف سسسسبل تفعيل ابعن؛ييف املاسسسعداميف م  طأةة خيط تةصسسسيات تق    ي طنعالند

 (. 61-66 ،2014، ع؛ل  دةحت بعحقيق ابعن؛ييف املاعداميفو  ميةأ

طمف ةم ابعن؛ييف املاعداميف ك؛صية  ةقيق مل  تن مع طييا بدى غاببييف اببش  قبل مؤا  ا مم     

و اب مل أنسسسسسسسسفى 1992املعحدحت ابةيبييف طابعن؛ييف  ق؛يف ا رض( املنعقد ا ر ة ةمل أان ط ا  ةنية من عام 

عن؛ييف اتأع؛اعييف عةى مف ةم ابعن؛ييف املاسسسسعداميف طاي  ابشسسسس عييف عةى املاسسسسعةى ابدطبأو طرييه اببي يف ياب 

عقدت (1995)طا ابعام  (15، 2009، طاتقعصسساة يفو دنسساييف ا  انشسساء جلنيف ابعن؛ييف املاسسعداميف  ا يي  

، 2014،  مسسسيةأ طق؛يف يتني ابةعاب أكدتا عةى نسسس طرحت ابعن؛ييف املاسسسعداميف  يابدمنارك ن اأنيق؛يف كة

66-61.) 

م أب مصسسسية  1999 وط ت ميعشسسس اب طقد أق  اتأع؛ايف احملةأ حةل اتسسسسعداميف اب مل عقد ا ة 

ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميف طم  كث حت اسسسسسسسعخدامه ت  ال غامضسسسسسسايو طاتععقاة أب  عع؛د تية   أةانيت اببي يف    

طامع؛  طاتقعصسساة من خالل تةظيا املدخالت ابعتنةبةأييف طتنفي  ابع؛ل ةطب املاسساس حبق ا أيال  

املؤا  ابعاملأ بةعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعداميف ا       عقد  (2002)و طا ابعام  (12، 2009،ابقاةميف  ماكة ن    

 (.61-66 ،2014 ، ميةأ أةهاناربج رنة  أي  قيا

    مر    اية  لة املسةدامة -

 عد مف ةم ابعن؛ييف املاسسعداميف مف ةم معيةر طيصسسةرحت ماسسع؛ حتو نظ  ا بة؛شسستالت املعجدةحت ابي   

مجي  ابدطل ا أداء ابعامل أاهدحت بعحقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف من خالل  تةاأه امع؛عاتو طتاسسسسسسسعى

ابشسسس طيف ا طنسسس  ي امم بةعحاسسسنيت ططنسسس  اييط طاتسسسسواتيجيات ابتفيةيف يةجياة تن؛ييف ماسسسعداميف    
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ياعةيفت دب ابعن؛ييف املاسسسسعداميف تعيةيت ي ل أ د ماسسسسع؛  ببدء ابربامم طتنفي ها من أأل املصسسسسةحيف ابعاميف   

 (.Akuegwu,2017,634) بة؛جع؛ 

ا تق    ماسسسعقبةنا املشسسسوك عةى أن ا ث" تةا   ((1987سسسسنيف بةعن؛ييف طأععرب أطل مصسسسية  ر أ 

ابعن؛ييف ابي تةيب احعياأات احلانسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  ةطب ا خالل يقدرحت ا أيال املقبةيف عةى تةبييف احعياأات م            

 .15)و 2015" ابتبياأو

عن؛ييف املاسسسسسع؛ حتو طابعاةبيفو طاملعةازنيف ( يأن ا" اب82و 2017طك؛ا ع ي ا  أية ابنصسسسسس  طمدحتو 

طاملعتامةيفو طابي ت اعأ اببعد اببي أ ا مجي  مشسس طعات ا طابي ت جتين ابث؛ار بلأيال احلابييف عةى   

 حاا  ا أيال ابقاةميف".

تةحأ كة؛يف ماسسسسسسسسسسعداميف ياب اهداي ا تنحصسسسسسسسسسس  ا تن؛ييف تنيةق من احل ق عةى اببي يف طعةى  

ا أيال املقبةيف ا عدم اسسسسعن اف املةارة / دت أب ابتة؛يف ا هم هأ اببشسسس  يف يابعن؛ييف نظ  يف اقعصسسساة يف 

ابعنصسسس   اأع؛اعييف جتعل ا ناسسساب منيةق ا طغا ع ا طتععامل م  ا يعاة اببشسسس  يف طاتأع؛اعييف  يةصسسسف ا 

 (34ت 2013اب ئيم طا يعاة اتقعصاة يف يةصف ا م طا من م طط يقيق ا  ر اضت 

طثا سسسسسبق يةب ابعن؛ييف املاسسسسعداميف ل؛ةعيف من ا يعاة اتقعصسسسساة يف طاباسسسسياسسسسسييف طاتأع؛اعييف     

ا أيال طاببي ييف طابثقايييف طابعتنةبةأييف ...املوايييف م  يعضسس ا اببعض طابي ت دف د  تةبييف احعياأات 

 ا احلان  ةطب ا ن ار ياحعياأات ا أيال ابقاةميف.

 مبادئ اية  لة املسةدامة   -

من اثل املباةئ املقةمات اباسسياسسسييف طاتأع؛اعييف طا خالقييف امليةة  درسسسا ا طتأمني ياعةيع ات ط 

دمتانييف أي اة امع؛   حبيو تعيأ ابع؛تني طاملشسسسسساركيف (و عدابيف ابعةز    ا نصسسسسساف ه   املباةئث 

خضسسةيف أهل احلتم طا ةارحت د    عنى حاسسن ا ةارحت طاملاسساءبيفو املشسساركيف ابفاعةيف ا صسسن  ابق ارات

اؤطبييف    شفايييف طاحلةار طاب قاييف طامل ضامن يني ا أيال طيني كل ابف ات اتأع؛اعييف طيني  و مباةئ اب ابع

سسسسسسسسسسسةةكيات و ابعتيا يني الحقيفامع؛عات من أأل احلفاظ عةى اببي يف طاملةارة ابيبيعييف بلأيال اب

احعياأات ابعن؛ييف املاسسعداميفو من خالل م اأعيف ابقيم طاباسسةةكيات اياصسسيف يا ي اة  طابف ة طامع؛  

و جييت أب تعالءم م  فقاييف امع؛  احملةأ طنظ؛ه طتارخيه و املالءميف احلضسسسسسسسسسسسسسسسسسسار يف طابثقايييفطامع؛ 

 (36و 2012 اب ايعأو ان  طبلأيال ابقاةميف طابعن؛ييف جييت أت ت فل حاأات ابعن؛ييف طاببي يف بةح

د  يقيق  ا اةييف اسسسسسسعند مف ةم ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميف د  ل؛ةعيف من ا سسسسسسسم طابضسسسسسس؛انات  ط

أهداي ات طمن أهم ه   اتسسسسسم ما  ةأث أب تأخ  ابعن؛ييف ا اتععبار احلفاظ عةى خصسسسسائة طماسسسسعةى  

و اكيف ا أيال املقبةيف ا املعاا من تةا املةارةأةاء املةارة ابيبيعييف احلابأ طاملاسسسسعقبةأ كأسسسسساس بشسسسس 

عةى نةعييف طكيفييف تةز   تةا ابعائداتو طما  وتيت عةى  با من ياسسسسني بةظ طف املعيشسسسسييف  طت تت  
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و ا بإلسسس اف طتبد د املةارة طتةةث اببي يفدعاةحت ابنظ  ا أمناط اتسسسع الك اباسسائدحت اأعناي و طبة؛ةاطنني

 ر طا خالل يابعةازب اببي أ طاحلفاظ عةى اسسسع؛ ار يف املةارة ابيبيعييفتاسسع دف احلد من مظاه  ابضسس  ط

 (4-5و 2011 احلانو

يقيق نةعييف حياحت أيضسسسسسسسل من خالل ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف د  عدة من ا هداف أه؛ اث  وت دف

ا خمعةا ابنةاحأو طتع      ياحت احلع؛ةيات ابعخييط طتنفي  اباسسسسسسياسسسسسسسات ابعن؛ة يف بعحاسسسسسسني نةعييف  

تع    طعأ اباتاب ياملشتالت اببي ييف ابقائ؛يف طتن؛ييف دحااس م ياملاؤطبييف        و طاببي يف ابيبيعييف احوام

جتاه او طحث م عةى املشسسسسساركيف ابفاعةيف ا دجياة حةةل مناسسسسسسبيف  ا من خالل مشسسسسساركع م ا دعداة  

يط ريي  قيف عقالنييفو ط ملةارةااسسسسسسسسسسسسع الل و ططتنفي  طتقييم ي امم طمشسسسسسسسسسسسار   ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسعداميف 

تةظيا ابعتنةبةأيسا احلسد ثسيف  سا خيسدم أهسداف        من خالل ابعتنةبةأيسا احلسد ثسيف يسأهسداف امع؛      

حداث ت ي  ماسسع؛  طمناسسسيت ا و طدابعقنيات املخعةفيف ا امال ابعن؛ةمل يفيأه؛ي  ي اةعييف اطتة امع؛ 

اسيعه ميتن تفعيل  حاأات طأبة ات امع؛  طيي  قيف تالئم دمتانيعه طتا؛  يعحقيق ابعةازب اب مل ية 

مسسسسيةأو   ابعن؛ييف اتقعصسسسساة يفو طاباسسسسيي حت عةى مجي  املشسسسستالت اببي ييف ططنسسسس  احلةةل املناسسسسسبيف  ا

 (. 69و 2014

ابدطبيف ةطر ا م ؛ ا ط با  شسساركيف كل من ابقيايف  بعحقيق ابعن؛ييف املاسسعداميف أب تؤةملط شسسوط 

تةبييف حاأات ا ناسسسساب و طاببنييف ا سسسسساسسسسسييف اياق طمنظ؛ات امع؛  املدنأو من خالل قيام ا يعةي  

جليل احلابأ اب م يف ميعةا اجييت أب و طا سسسسساسسسسسييف ةطب جتاطز احلدطة ايارأييف بقدرحت احمليط احليةمل 

ابةياء حباأات احلانسسسسسس  ةطب احلد من قدرحت أأيال املاسسسسسسعقبل عةى و طمل اعاحت حاأات ا أيال ابقاةميف

بة؛صسسسسسسسسسسسسساةر املعاحيف طابقدرات اببي ييف طدعاةحت تأهيل اببي يف ابي  ا ةارحت ابةاعييفو طتةاي  ابةياء حباأات ا

ابعةقعات طابةقا يف ابي تتةب أكث  ياعةييف  يفا خ  ياسسسسياسسسسسو طتع نسسسست بةعدهةر طسسسسسةء اتسسسسسعخدام 

دعاةحت تةأيه ابعتنةبةأيا طدةارحت املخاط و طةي  اببي يف طاتقعصاة  و طاقعصاة ا ا يقيق ابعن؛ييف املالئ؛يف 

 (114-113و 2011 صاحلو  ا صن  ابق ار

بعن؛ييف املاسسعداميف ت ا د اتهع؛ام يابعن؛ييف املاسسعداميف نعيجيف ابعيةرات ا ائةيف طاملعاسسارعيفو يا وصرب 

طابعةز   ابعاةل  وتض؛ن اسع؛ ار يف احلياحت ا ناانييف و طابيحةقيف طصل يني اجليل احلابأ طاجليل ابقاةم

بة؛ةارةو طتت؛ن أه؛ييف ابعن؛ييف املاعداميف ت كةن ا طسيةيف بعقةية ابفجةحت يني ابدطل املعقدميف طابنامييفو    

ابعبعييف اتقعصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساة يف بةخارج طتةز   ا نعاج ط ا يف اببي يفو طابعدابيف           تقةيل  ةطر ا كب  ا ا ؤةملطت

 يمو تقةية ناسسسسبيف ا مييفو تةي  رمطساتأع؛اعييفو طياسسسسني ماسسسسعةى املعيشسسسسيفو طري  ماسسسسعةى ابععة   
ا مةالو ري  ماسسسسسسسعةى ابدخل ابقةمأو طبعقةية ه   ابفجةحت طيقيق كل ه   ا بة ات تيد من رم يف 

 (. 91و 2017مدحتت ط اسواتيجييف مدرطسيف ططانحيف  أية ابنص 
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طتعام ابعن؛ييف املاعداميف  ج؛ةعيف من ايصائة طهأث ابعداخل طابععقيد خاصيف يي؛ا  ععةق  ا      

هة طبيعأ طاأع؛اعأ ا ابعن؛ييفو طيقيق معيةبات امع؛  طابعقةيل من معدتت ابفق و تن؛ييف طتية           

ني اجلةانيت اب طحييف طابثقايييف م  احملايظيف عةى ايصسسسسسسسسةصسسسسسسسسيات احلضسسسسسسسسار يف بتل لع؛ و امل ج ي 

ا سسسسسابييت ابت؛ييف طابتيفييفو ط ا يعد ةطبأ د   اسسسسعى امع؛  ابدطبأ د  تتثيا اجل ةة ملاسسسساعدحت 

( دناييف ا  ابدميةميف طاتسع؛ ار يفو طاتسع الل 26و 2006ابدطل ابفق حت  ا ابةصةل ابي ا اب ياعأو 

ياملةارة  اهع؛ام ا ( ناهيا عن136و 2010ابعقالنأ ملةارة ابيبيعيفو طيقيق ابعةازب اببي أ ناصسسسسسسسسسسسسس و

تن؛ييف طة ةيف املدى تعع؛د عةى ي أ اببعد اب مين و طم اعات ا سسسسسسةاء كانت يشسسسسس  يف أط يي ييف أط لع؛عييف

طابعتامل يني  وتقد   دمتانات احلانسس  م  م اعات ا حق ا أيال ابقاةميف ا املةارة امع؛عييف املعاحيف

 (84-83و 2017مدحتت ط أ  أية ابنص اسعخدامات املةارة طاجتاهات اتسعث؛ار طابشتل املؤسا

طهأث  عن غ ها من أمستال طصسةر ابعن؛ييف   ا ما ميي ها بعن؛ييف املاسعداميف  طاسسعناة ا ملا سسبق  يا  

 ابش؛ةل طابنظ حت ابتةييف بلمةرو طابعاملييفو طابعفاعةييف يني خمعةا أيعاةهاو طابدميةميف طاتسع؛ ار يف.
 

 أاعاد  الت اية  لة املسةدامة 

طأ ات نظ  املؤبفني طابباحثني حةل تصسسسسسنيا أيعاة ابعن؛ييف املاسسسسسعداميفو ي ناك من  نظ    تععدة 

( 26و 2013يأن ا تع؛ثل يثالفيف أيعاة حا يف طمعفاعةيف هأ اتقعصسسسسسساة يف طاببشسسسسسس  يف طاببي ييف  ي اهي؛أو  

( يأن ا تعضسس؛ن فالفيف عناصسس  رئياسسيف هأ اتقعصسساةمل طاتأع؛اعأ طاببي أ 30و2014يين؛ا   ى حاسسيين 

( يأن ا تشسس؛ل أريعيف أيعاة  103و 2017دنسساييف بةبعد ابعقين طا ةارملو ا حني   ى أية ابنصسس  ط ؛د    

 معتامةيف تع؛ثل ياببعد اتقعصاةملو اتأع؛اعأو اباياسأو ابعقين   

ي؛ ؛ا تعدةت طأ ات ابنظ  خبصسسةق تصسسنيا أيعاة ابعن؛ييف املاسسعداميف دت أن ا اثل  ومما ساابت

 طمعتامةيف يي؛ا يين ا  عأف  كل ُيعد يابع ي  احلاصل ا ا يعاة ا خ ى.ل؛ةعيف موايييف 

طا ابدراسسسسسسسسسسيف احلابييف تبنت ابباحثعاب سسسسسسسسسسعيف أيعاة معفاعةيف بةعن؛ييف املاسسسسسسسسسعداميف اثةت ياببعد   

 ا كاةميأ طا ةارملو طاتقعصاةملو طاببي أو طاتأع؛اعأو طابثقااو طابعتنةبةأأو طاباياسأ.

بةعن؛ييف املاسسعداميف حةل اتنعتاسسسات اب اهنيف طاملاسسعقبةييف بالقعصسساة      عصسساةمل بعد اتق ع؛حةر اب

عةى اببي يفو ط  دف ا  ز اةحت رياهييف امع؛  طابقضسسساء عةى ابفق  طاتسسسسع الل ا مثل ابعقالنأ بة؛ةارة  

 ابيبيعييف ط ع؛ثل اببعد اتقعصسسساةمل يابعناصسسس  ابعابييفث ابن؛ة اتقعصسسساةملو ابعدابيف اتقعصسسساة يفو امسسسبايف   

(و طبعل أهم ما أةى د  ظ ةر مف ةم ابعن؛ييف املاسسسعداميف هة 30و2014احلاأات ا سسسساسسسسييف  حاسسسيينو  

يقيق ابعةازب يني ابن؛ة اتقعصسسسساةمل طرياهييف اتناسسسساب من أ يفو ط ا يف اببي يف طعدم ا نسسسس ار ي ا من 

يف املاعداميفو حيو أ يف أخ ىو طمن فم يةب ابعن؛ييف يال تدم  من أهم اهع؛امات اببعد اتقعصاةمل بةعن؛ي

 ببعد اببي أ( طا139و 007أن ا تعني عةى احلياحت طتةي  سسسسسسسبل اب زق يي ق خمعةفيف  احلةت طمسسسسسسا بأو  
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اب مل ي ز ييه يت حت اتسسسسسسسسسسسسسعداميف اببي ييف   ك  عةى ت ك ا رض ا حابيف أيدحت بلأيال ابقاةميفف د ا 

تدم هاو طميتن يقيق  با من  احعفظ ا نااب ينشاطه طأةائه من ةطب اسعن اف املةارة ابيبيعييف أط    

خالل قةيف اسع الك املةارة ابيبيعييف طاسعع؛ال مةاة قايةيف بةعدط   يعد اسع الك ا أمل ميتن جتد دها      

( طهنا تربز ماأبيف أخالقييف طت ية يف يابدرأيف ا ط   48و 2012كأ ت يدث أمل ن ر ياببي يف  أية عةأو 

طمن فم ظ   اتهع؛ام يابويييف اببي ييف ابي تاسسسسسسسسع دف  قبل أب تنظ؛ ا ابنةاحأ ابعشسسسسسسسس  عييف طابقانةنييفو

تةعييف أي اة امع؛  ياملع ييف طامل ارات ابالزميف بةععامل م  املشسسسسسسسسسستالت اببي ييف امل تبييف ي او طاتبع ام 

تربز ط (،zutchi&sohal,2006,402)يةجياة حةةل بة؛شسسسسسستالت املاسسسسسسعحدفيف بعحاسسسسسسني أةةحت احلياحت   

 يض ابفق  طاببيابيف طابعف قيف ابي يد من حقةق امل أحت طا ةحت ياتأع؛اعأ  ببعدا ا ابعن؛ييف املاسسسسسعداميف

ةى هنا اببعد اتأع؛اعأ يةصسسفيف أسسساس اتسسسعداميف عن ط  ق ابعدل جابتب حت يني ا غنياء طابفق اء ط ع

اتأع؛اعأو طهة حق ا ناسسساب ا ابعي  ا يي ييف نظيفيف طسسسسة؛ييف ميارس من خال ا مجي  ا نشسسسييف م  

 (36و 2017يف حقه ا نصسسسسسسسسسسسسسسسسييت عاةل من ابث طات ابيبيعييف طايدمات اتأع؛اعييف ابت ةملوكفاب

معدل ابععةيم و طابد ناميتييف ابدمي  ايييف طاتسعداميف و طتايحيف ابفق  املؤم ات اتأع؛اعييف  طتععةق 

نني اباتن طا من اتأع؛اعأ ط ا يف املةاط و  ا يف صحيف ا نااب طتع   ها  و طابةعأ ابعام طابعدر يت

أهم مؤمسسس ات ابعن؛ييف املاسسسعداميف ي ة  عتم أهم أيعاة  طهة من ؤمسسس  ابعن؛ييف اببشسسس  يفاجل ائم ط ممن 

نسسسسسس؛ن اببعد اتأع؛اعأ بةعن؛ييف  ببعد اببشسسسسسس ملاط ندرج  (.73-74و 2014ابعن؛ييف اببشسسسسسس  يف  مسسسسسسيةأو 

ابقدرات ا  املاعداميفو ط عض؛ن تةسي  خيارات اببش  من أأل يناء ابقدرات اببش  يفو طاسعخدام تةا         

متانيات يناء امع؛ و طيقيق ابعن؛ييف اببشسسسسسسسسسس  يف امل تبييف يابععةيمو طابعدر يتو طاتسسسسسسسسسسسعفاةحت من ا 

 .(1-1999،2 غنا مو  اببش  يف

ط عد اببعد ابثقاا بةعن؛ييف املاسسعداميف من أهم ا يعاةف د  أق ت اجل؛عييف احلاأيف د  ياسسني ةمم  

( و 65/166 2010داميف ا ق ار ن مععابني عام ابثقاييف ا اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواتيجيات ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع

أب ابثقاييف عنصسسسس  أسسسسساس من عناصسسسس  ابعن؛ييف     2013( طأاء ا ا عالب ابةزارمل 66/208 2011وعام

املاسسسسسعداميفو طأن ا اثل مصسسسسسدر ا بة ة يف طاتيعتار طا يدايف يابناسسسسسبيف بف ة طامع؛  طأن ا عامل ا يناء 

  طتةي  مسسسسسس طط ابن؛ة اتقعصسسسسسساةمل طتةبأ اببةداب ع؛ةييف زمام ا ةماج اتأع؛اعأ طابقضسسسسسساء عةى ابفق

املععةق  68/223( دنسسسسسسسسسساييف د   با ةعت اجل؛عييف ابعاميف ا ق ارها 3و2014ابعن؛ييف  ابيةناسسسسسسسسسستةو

يابثقاييف طابعن؛ييف املاسسسعداميف مجي  ةطل ا عضسسساء طمؤسسسساسسسات منظةميف ا مم املعحدحت د  نسسس طرحت تع      

ةيم ططسسسسائل اتعالمو طدةماج ابثقاييف ا سسسسياسسسسات طاسسسسواتيجيات ابعن؛ييف     ابعنةيف ابثقاا من خالل ابعع

اتأع؛اعييف طاتقعصسسسسسسسسسسسساة يفو طاتني امل أحت طاب أل من ابع؛ع  عةى قدم املاسسسسسسسسسسسساطاحت ياحلياحت ابثقايييف   

سةاق احملةييف           شةء ا  شط بن ااه؛يف يي او طيناء قيايف فقاا طديداعأ حيةملو طابدعم ابن شاركيف طامل طامل

دمات ابثقايييفو طاحلفاظ عةى املعارف طامل؛ارسسسسسسسات ابعقةيد يف  ةارحت اببي يفو طتع    ابةعأ بةاسسسسسسة  طاي

ابعسسساملأ يسسساب طايط ابقسسسائ؛سسسيف يني ابعنةيف ابثقسسساا طابعنةيف اببيةبةأأو ط سسسا سسسيف طحفظ ابواث ابثقسسساا    
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ر يف طامل؛عةتات ابثقايييف ا سسسسسسسسسسياق اتعواف يأه؛ييف حقةق املةتييف ابفت  يفو طنسسسسسسسسس  آبيات ايعتا 

-6و2014بع؛ة ل ابثقاييفو طتعب يف ابثقاييف كةسسسسيةيف بعحقيق ابعاسسسام  طابعفاهم طاباسسسالم  ابيةناسسستةو

14.) 

اسسسعخدام ابعتنةبةأيا ابنظيفيف ابي  ا نفا ات ياسسيييف  يي عم يببعد ابعتنةبةأأ طيي؛ا خية ا

ب  اا طاب از اتهع؛ام ياسسسسسعخدام مصسسسساةر ابياقيف ابنظيفيف كابياقيف ابشسسسس؛اسسسسييف طا و طأطبيم  ا نفا ات

ابيبيعأ خاصسسيف ا ابصسسناعيف طاملنازلو ك؛ا  عين نسس طرحت ي ض ابنصسسةق ابقانةنييف اياصسسيف يعقةيات   

ماسسسسسسعخدمأ ابعتنةبةأيا املةةفيف حعى ت  تةب هناك م  د ا من ابعدهةر ا نةعييف اببي يفت ط عم  با من 

مدحتت ط  أية ابنصسس   املاسسعداميف خالل اتسسسعث؛ار ا ابععةيم طابعن؛ييف اببشسس  يف  ا حيقق أهداف ابعن؛ييف   

قياس ا متانات ابعتنةبةأييف ابي تةظا يدميف ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسعداميف تعع؛د عةى و ط(106و 2017

مؤمسسسسسسسسسسسسسسس ات م كبيف ميتن من خال ا عقد املقارنات يني ةطل ابعامل من حيو املقدرحت ابعتنةبةأييف 

ياسسسسسسسسسني طتية   ا متانات طيد د مدى  اا اباسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسات املعبعيف خالل يوات زمنييف معينيف ا 

مؤمسسسس  ن رئياسسسسني ه؛اث مؤمسسسس  تناياسسسسييف   2004)ابعتنةبةأييفت طقد ية ي نامم ا مم املعحدحت عام  

ابقيايف ابصناعأ طمؤم  ا  از ابعتنةبةأأت ك؛ا أب هناك مؤم ات اببحو طابعية   طا نفاق عةى     

  (75و 2014 ميةأو  ه ا ا خ  كنابيف م ة يف من ابناتم ابقةمأ ا مجابأ

تع د ابنظام اباسسسياسسسسأ ا امع؛  يعبين سسسسياسسسسات ابعن؛ييف   ط عضسسس؛ن اببعد اباسسسياسسسسأطأخ  او 

املاسسسسسسعداميفو ططنسسسسسس  اسسسسسسسواتيجيات يقيق ات طاتبع ام يعنفي  ي ال ا من خالل د ازات طدأ اءات    

ع؛  جلعل طتشسس  عات  عم اتبع ام ي ات ك؛ا  عضسس؛ن ه ا اببعد تةسسسي  ي ق اتخعيار أمام سسستاب ام 

ميد املنظ؛ات امع؛عييف طا ةارحتو   شاركيف احلقيقييف      طابعن؛ييف أكث  ةميق اطييف م  ت  ن؛اب امل ن طرحت 

بلي اة طاملؤسسسسسساسسسسسات امع؛عييف يي  قيف كامةيف ا املا  ابق ار امع؛عأ طاعع م ياحل  يف ا ناسسسسسانييف 

ارات ا ابعخييط به طاباسسسسياسسسسسييفت طه ا  عين أب اببعد اباسسسسياسسسسسأ حيعاج د  مشسسسساركيف تاسسسس م ابق      

جييت أب  عضسسسس؛ن نسسسس طرحت قيام ابعنظيم اباسسسسياسسسسسأ يععب يف سسسسستاب امع؛  يفاعةييف ا   و ك؛اطتنفي  

غيا  اببعد اباياسأ بةعن؛ييف املاعداميف     و ط(105و 2017مدحتت ط  أية ابنص   يقيق ابعن؛ييف املاعداميف 

اب كي حت ت ي ة ة يف طاتأع؛اعييف أف  يابس يصسسسسسسسسسسةرحت تعيق ابعن؛ييف ا كاييف ا يعاة ا خ ى اتقعصسسسسسسسسسسا به

مسسسسد طدةارحت احلياحت ااحلتم اب ةعم ا سسسسساسسسسسييف بعحقيق ابعن؛ييف املاسسسسعداميف من خالل جتاسسسسيد مباةئ    

طتةابأ اباسسسياةحت طاتسسسسعقالبييف  ا املا  ابق ارات طاملشسسساركيف  اباسسسياسسسسييف يشسسستل  ضسسس؛ن ابشسسسفايييف   

 (135و 2019بة؛جع؛  يأأيابه املعالحقيف  مبارزو 

ا يعاة جييت اتهع؛ام يابععةيم طاببحو طابعدر يتو طابشسسسسسس اكيف يني املؤسسسسسسساسسسسسسات  طبعحقيق تةا

 ابوية يف طابععةي؛ييف طاملؤساات ا خ ى.
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طميتن بةجامعيف أب تااهم ا يقيق ابعن؛ييف املاعداميف يةصف ا مؤسايف تؤف  عةى اببي يف طتعأف         

 (38و 2018ي ا من خالل قيام ا يابنشاطات ابعابييفث ي اهي؛أو

 اسعخدام اجلامعيف ابةقةة اببد ل ابصد ق بةبي يف. .1

م اقبيف اب ازات املنبعثيف من اجلامعيف طاملاببيف بالحعباس احل ارمل طابع؛ل عةى ابعقةيل من ا بةحفاظ   .2

 عةى اببي يف احمليييف ياجلامعيف.

 ثارسيف اتسعداميف ا اجلامعيف ا اسعخدام ابت  ياء طاسعخدام أقل بةةرق. .3

  ن  م عالقيف ياجلامعيف يابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسعداميف من خالل تشسسسسسسسسسسجي  ابيةبيف  ابع ام مجي  ا ي اة اب .4

 طأعضاء هي يف ابعدر م طابعامةني ا اجلامعيف عةى مباةرات يي ييف.

 مشاركيف اجلامعيف ا تقييم ا ف  اببي أ بة؛ش طعات ابي ملة اجلامعيف.  .5

بيةبيف طأعضسسساء هي يف  تةي  اببي يف ابصسسسحييف ةاخل اجلامعيف طتةي  يي يف نظيفيف بةحفاظ عةى صسسسحيف ا   .6

 ابعدر م طابعامةني يي ا.

املاسساه؛يف ا حل املشسستالت اببي ييف احمليييف ياجلامعيف من خالل ةراسسسيف املشسساكل اببي ييف طدجياة    .7

 حةةل بةحفاظ عةى ابث طات ابيبيعييف.

 اية  لة املسةدامة يف ايل ر  -

ططرفت ةطبيف ابةحدحت أعةن قيام اجل؛ ةر يف ابي؛نييف يعةحيد مسسسسسسسسسسسسسي مل ابي؛ن آن اك   1990عاما 

مشسستالت اأع؛اعييف طاقعصسساة يف ثا طبد يد ات طمعةقات ا سسسبيل اتندماج ابفعةأ  طازةاةت ا مةر  

 تعقيدا خالل عامني من اب من 

يابي؛ن تزال  عانأ ابفق  طابن؛ة اباسسسستانأ املع ا د طمسسسس  املةارة طييا ابن؛ة اتقعصسسسساةمل طزاة 

نةات طتأف ها ا خمعةا أةانيت ابعن؛ييف ثا معت اجل ةة ا   ابةن  سةبا احل   عل ابي؛ن من  ست س    

 سبيل يقيق ا. 

أب اباياسيف اتقعصاة يف بةدطبيف تقةم عةى أساس ابعخييط         م2000/2025تؤكد ا سواتيجييف  

ابعة؛أ   ا  تفل اتسسسسسسسسع الل اتمثل بة؛ةارةو طتن؛ييف طتية   ابقياعات ا مسسسسسسسعى اماتت بعحقيق  

ع؛  ا دطار ايييف ابعاميف بةدطبيف  طياب غم من ا مسسسسسسسسسسسسسسارحت بةعخييط ابعة؛أ دت أب غا ات طأهداف ام

ا سواتيجييف مل تش  د  ةطر اجلامعات كج ات مااه؛يف طم اقبيف بإلصالحات املؤساييف دت ا تق            

 (77و 2017بةعن؛ييف املقدم بلمم املعحدحت  اب  يتت 

ابفق  طارتفايف معدتت اباسسسستاب طمسسسس  املةارة   طعةى اب غم من تةا اجل ةة ت ت ال تعانأ ابي؛ن

طسةء ا ةارحت طتدنأ ا أةر  طاسعفحال ابفااة اب مل  ععرب من ابعةامل ا ساسييف املع قةيف بع؛ةييف ابعن؛ييف         

 (58 -56ت 2009طابعخفيا من ابفق  طاحلد من اببيابيف  عياىت 
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دطار اب م يف ا سسسسسسسسسسسسسواتيجييف  (  طا2ت 2008طرة ا ابعق    ابةطين عن تيةر ابععةيم ا ابي؛ن  

عام طبيصسب  ابي؛ن نس؛ن    25ابي تاسع دف ياسني ماسعةى ابعن؛ييف اببشس  يف  خالل      م2025بةي؛ن عام 

ابدطل معةسسسسييف ابعن؛ييف  ا   ي  ماسسسعةى معيشسسسيف امع؛  طنعيجيف ظ طف خمعةفيف عامسسسع ا ابي؛ن مل تعد 

 أنةايف ابععةيم .اسواتيجيات بعية   ابععةيم دت ا مية  ا بفييف ملخعةا 

 االهة ا  ايدويو ادو  اجلامعات يف اية  لة املسةدامة  -

نعيجيف ابدطر ا ام ابدمل ميتن اب تةة ه اجلامعات من األ ابعن؛ييف املاعداميف كاب هناك اهع؛ام  

ةطبأ يدطر اجلامعات طكاب ي نامم ابويييف اببي ييف ابدطبييف بلمم املعحدحت أطل من قدم يت حت اتسسسسعداميف 

عةيم ابعابأ فم أاءت يت حت اتسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعداميف ا ابععةيم ابعام طاجلامعأ طمن أه؛ ا يي؛ا خية ا ابع

 (2016. 3ت ج170اجلامعات طابععةيم ابعابأ اتتأ ث لةيف كةييف ابويييفت أامعيف اتزه  ت ابعدة 

هة اتفاق تيةعأ قدمعه هي يف قاةحت اجلامعات من أأل ماسسعقبل ماسسعدام ط    1990قجملالة تاي ا  

ةطبيف طكاب ابداي  ابعدهةر اببي أ طأكد ا عالب عةى اتسسسسسسسسسسعداميف  50أامعيف ميثةةب  430ه من تةقيع

 ط ة ا مييف عرب اببحو طابعدر م طابعةعييف طاباياسات. 

اتفاق ر أ بة ي يف ابدطبييف بةجامعات ا ابياياب بالبع ام يةنسسسسسس  أسسسسسسساس   1993قجملالة نل ت  

بةجامعات ا سسسسسياسسسسسع ا بةعن؛ييف طحو اجلامعات عةى م اأعيف ابع؛ةيات طابنشسسسساطات بععتم أيضسسسسل   

 تيبيقات بةعن؛ييف املاعداميف 

تقد م حدة م ام ابععةيم ابعابأ ا ياني حياحت امع؛  طتقد م املع ييف ط 1998مرمت  ايل نسك  

ايرباء ملاسسساعدحت امع؛  عةى ابعن؛ييف ابثقايييف طاتأع؛اعييف ططاببت ابيةناسسستة يعع    اتمعياز ابعة؛أ   

طتية   املعارف من أأل ابعن؛ييف طاتهع؛ام يابةظائا اتسسسساسسسسييف من أأل تع    املعارف ابعاملييف طاحملةييف  

 يشاب ابعن؛ييف املاعداميف.   
 

  ر  واية  لة املسةدامةاملبحث ايثانو  اجلامعة يف ايل

   (University)اجلامعة  -أ

يأن ا" مؤسسساسسيف عة؛ييف  يف ايل ر اجلامعة   1992يساا ة  (45صع ف قان ة اي الة وايةعتلو  قو )

يت دم اف طزارحت ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ طهأ ماعقةيف ا أةاء طظائف ا ابعة؛ييف طابوية يف طتةحق     

ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ طبةجامعيف اسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعقالل مابأ طدةارمل ا تنفي ها مةازنع ا  ةازنيف طزارحت 

 ( (58ت ماةحت  1992( ت45ملةازنع ا قانةب رقم  

 (. 4و 2010هأ كل أامعيف ملض  بقانةب اجلامعات ابي؛نييف  طزارحت ابش ةب ابقانةنييفو 
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صسسسسةيف يثقاييف ام؛  تعد اجلامعيف مصسسسسدر ا م ؛ ا طأسسسسساسسسسس ا بنشسسسس  ابقيم ابعةنييف طاحلضسسسسار يف املع    

طتيةعاته املاسسسسسسعقبةييفو طا حني اسسسسسسسعياعت أامعات ابعامل املعقدم يةةارت ا ابنةعييف ابتفؤحت أب يقق  

 احات كب حت طمةحةظيف تعجةى ا دنعاأييف ه   اجلامعات طدسسسس امات ا بعحقيق ن ضسسسيف لع؛عات او دت 

رمل كب  تعجةى أي ز مال سسه ا أب كث  ا من أسسامعسسات ابعسسامل ابع يأ تت ال تعسسانأ من ملةا دةا  

دمستابييف تقاةم ا ياكل ا ةار يف طابع؛اسا يقيم دةار يف تقةيد يف  صسعيت ابفتاك عن او ه ا يضسةيا عن     

 (2-1و 2004صعةييف تيبيق املفاهيم ا سواتيجييف  ابعبيدملو 

ا عن كث   ابع؛ةييف ابوية يف طابععةي؛ييف ا حقل ابععةيم ابعابأ ا ابي؛ن تبعدطا  ات اباسسسياق يةب 

ابعفاعل ا ابنظام املع ز بةعن؛ييف املاعداميف ابشامةيف طاحملقق  ا طمربر  با غيا  م أعييف طانحيف بةععةيم 

بععةيم ابعابأ ا ابي؛ن مل   تبط خبيط ابعن؛ييف من  اببدا يف ثا أعل          يا ( 305 ت2006ابعابأ اب  فانأت   

ابعةسسس  ييه  اسس  ةطب رم يف طانسسحيف ملا ن  د  من ه ا ابنةيف من ابععةيم طأةى د  قيام أامعات طكةيات   

معشسسساي يف طمت رحت كاب من نعائج ا ز اةحت اببيابيف يني اي جيني طتعث  نشسسساط اببحو ابعة؛أ طنسسسعا   

م اجلامعأ ثا  اسسسسعدعأ طنسسسس  يةاسسسسفيف طانسسسسحيف ملا ن  د  من ابععةيم ابعابأ طابي عةى   ماسسسسعةى ابععةي

 ( 136 ت1998غربملت سعد طا   عم ابعخييط بعية    طدصالحه نةئ ا

ا هداف طنسسسس طرت ا بةععةيم طنسسسس  يةاسسسسفيف بةجامعيف طامسسسسعقاق   طيقدر ما تع؛ي  يه ع؛ةييف يد د 

تقل أه؛ييف عن ا ياباسسياسسسيف عبارحت عن  اسسياسسسات ابععةي؛ييف تطابعن؛ييف ا مؤسسساسسات ابععةيم ابعابأ ياب اب

تةأه ابععةيم ا  قةاعد طتعةي؛ات تيةر ياسسسسع؛ ار من األ يقيق ا هداف ط ا تنيةمل عةيه من قةاعد 

أل دعداة املةاطن ابصسسساحل اب مل ميثل أمؤسسسساسسسات ابععةيم ابعابأ ا اجتاهات طانسسسحيف طمشسسسوكيف من 

  عج أاباياسيف ابععةي؛ييف ا اجلامعيف أ ء ت  د( طتع7ـ6 ت2000 ابشيبانأتغا يف ابويييف طهدف مؤساات ا 

من ابعةامل امل تبييف يأطنسايف اباسياسسيف ابععةي؛ييف ا ابي؛ن طاب م يف ابفةاسفييف بةحياحت اتأع؛اعييف طابوية يف     

 ( 63 ت2000طاتقعصاة يف ابش عأت

تية   ابتفاءات طابقدرات  أثطا نسسةء ا هداف ابتربى ا سسساسسسييف بةععةيم ابعابأ ا ابي؛ن  طه   

 اب  فانأ  ابالزميف تكعشسسسسساف املاسسسسسعقبلت طدخالق ابععةيم ابعابأ ب سسسسسسابعه ابثقايييف طا خالقييف حيدة 

 كابعابأث طمن ا ما   تبط يابعن؛ييف  اجتاهات اباياسيف ابععةي؛ييف ا ابععةيم ابعابأ (299ــــ 298, 2006ت

اباةق طابعن؛ييف طجتد د ماةت ا طيق املاعجدات طاملع  ات    ريط ابربامم ابععةي؛ييف ياببي يف طمعيةبات  .1

 ابناجتيف عن ابثةرحت ابعة؛ييف طابعقنييف.
تأسسسسسسسسسسيم قاعدحت عة؛ييف طتعةي؛ييف بة؛عةةمات تقةة د  اتني ابععةيم ابعابأ من يقيق أهدايه ا  .2

 ابعن؛ييف طخدميف امع؛  طتنشيط اببحو ابعة؛أ طتفعيل ةطر .
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ب اببناء ةابعابأ عاميف  ا ابي؛ن طاب مل تشسسسسسس ف عةيه أ ات مععدةحت يتصسسسسسسات ينظام ابععةيم اط   

ا ظ طف غ  خميط  ا ثا أةى د  اتاسسسسسامه  أا يتةأ بنظام ابععةيم ابعابأ طمؤسسسسسساسسسسساته قد نشسسسسس

يابععقيد ثا أعاق اسسسسسسسسسسعت؛ال اببنييف ابعشسسسسسسسسس  عييف بنظام ابععةيم ابعابأ  خعةا متةناتهت طه   من  

دم طن  سياسات طخيط طانحيف تا م ا يقيق أهداف نظام ابععةيم ابعابأ      ا سبا  ابي أةت د  ع 

نظام ابععةيم ابعابأ   اسس  طيق ( ك؛ا أب 19ـــــــــــــــــــــ 16ت 2006 ابةطنييف بةععةيم ابعابأت ا سسسواتيجييف 

ا م  ابعن؛ييفت طل؛ل اباسسسسياسسسسسات اب اهنيف بنظام سسسسسياسسسسسات غ  معةنيف ططيق اأع اةات ت يقق تةاصسسسسةي 

 .(284 ت2006امع؛   اب  فانأت  اتا تةبييف احعياأ اا طهامشي ا نعيفيبأ تؤةمل ةطر ابععةيم ابعا

طتظ   ةراسسسسسسسسيف أهداف ابععةيم اجلامعأ ابع يأ ك؛ا تاسسسسسسسجة ا نصسسسسسسسةق ابقةانني طابةةائ  أب 

ايني ه؛اث      صفيف عاميف ا هديني رئي شوك ي ش  يف املؤهةيف ا   اجلامعات ابع يييف ت ت ط د اببالة يابقةى ابب

ة ن املخعةفيف ت طابقيام ياببحو ابعة؛أ طتيبيقه طتضسسسسسسسسيا دبي ا كث  من اجلامعات نشسسسسسسسس  املع ييف   امليا

  .(48 ت1997 يةيهت طتقد م خدمات بة؛جع؛ 

 أهداف اجلامعة  

ب اجلامعيف تناط ي ا ماسسسس ةبييف يقيق ل؛ةعيف من ةطا اباسسسسياق املعصسسسسل ياجلامعيف ا ابي؛ن ي    

. طتعد الته يابقانةب رقم م1995( باسسسسسسسسسسسنيف 18اجلامعات ابي؛نييف رقم  ا هداف طابي نة عةي ا  قانةب 

من أه؛ ا ما  ععةق ( 5ا املاةحت   م2000( باسسسسسسسسسسنيف 32و طتعد الته يابقانةب رقم  م1997( باسسسسسسسسسسنيف 30 

 يابعن؛ييف طيقيق ا 

اببالة ا لاتت  دتاحيف ي ق ابدراسسيف املعخصسصسيف ا مياة ن املع ييف املخعةفيف تةبييف تحعياأات    .1

    ععدةحت.م
تقة يف اب طايط يني اجلامعات طاملؤسسسسسسساسسسسسسات ابعاميف أط اياصسسسسسسيف ا اببالة...و  حداث ابعن؛ييف     .2

 .ابشامةيف ا اببالة
ابعنا يف يابة يف ابع يييف طتدر اسسسسسس ا طتية  ها طتع؛يم اسسسسسسسعع؛ا ا كة يف عة؛ييف تعةي؛ييف ا خمعةا  .3

؛عانأ طابقيم طا خالق حلضسسارحت اماتت املع يييف طابعةةمو ط با ياععبارها ابةعاء احلضسسارمل بة

 ا سالم طرسابعه.
تية   املع ييف طدأ اء اببحةث ابعة؛ييف ا خمعةا لاتت املع ييف سسسةاء عةى املاسسعةى ابف ةمل أط  .4

 اجل؛اعأ طتةأي  ا يدميف احعياأات امع؛  طخيط ابعن؛ييف.
 ععارض م  عقيدحت دجياة املناخ ا كاةميأ املاسسسساعد عةى ح  يف ابفت  طابععب  طابنشسسسس   ا ت  .5

 ا ميف طقي؛ ا اباامييف طمثة ا ابعةيا .
تةفيق اب طايط ابعة؛يسسيف طابثقسسايسسيف م  اجلسسامعسسات طا ي سسات ابعة؛يسسيف طم اك  اببحةث طابعية       .6

 ابع يييف طا أنبييف  ا  ااعد عةى تية   اجلامعات ابي؛نييف طتع    متانع ا.
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ا أأ  حت ابدطبيف طمؤسسساسسات ا ابعاميف  تقد م ابدراسسسات طاتسسسعشسسارات ابفنييف طاملعخصسسصسسيف ملخعة    .7

 طاملخعةييف.
املاسساه؛يف ا تية   اباسسياسسسات طأسسسابييت ابع؛ل ا مؤسسساسسات طأأ  حت ابدطبيف طابقياعني ابعام     .8

 طاياق طتقد م ابن؛ا ج طابعجار  املبعت حت حلل املشتالت املخعةفيف.
من خالل  ري  كفاءحت ابعامةني ا مؤسسسسسسسساسسسسسسسات أأ  حت ابدطبيف طابقياعني ابعام طاياق ط با  .9

 املااه؛يف ا ي امم ا عداة طابعأهيل أفناء ايدميف.
 

 وظائف اجلامعة  

رها ا دنعاج املع ييف ابعفعيل أةطتقةم اجلامعيف يةظائا يقق طتع ز ابعن؛ييف املاسسسسعداميفو يعاسسسسعى  

 طمل تعةيم مع؛ي  طعال املاسسسسسسسسسسسسسسعةىو طتع    مبدأ املةاطنيف  أي اةتةي  ططا تن؛ييف امع؛  احمليط ي او 

طابدميق اطييف طابعناسسيق ا تةبييف احعياأات ابعن؛ييف احملةييفو طدجياة حةةل بةعحد ات امع؛عييف املعاصسس حت  

و دت أب اببعض  ظن أب اجلامعيف مصسسسدر ا بععةيم ابيةبيف طمل جي م بيح؛ةةا  طدأ اء اببحةث طابدراسسسسات 

طميارسسسسسسةا طظيفيف تناسسسسسسيت ملصسسسسسة كل طابيتو دت أب اجلانيت ا خ  املع؛ثل ا    ابشسسسسس اةات ابعة؛ييف

طف ات تقدمييف ا امع؛ و طتةفيق ابصسسةيف يين ا قد   ييت عن مو د   ؤةمل ابععةيم اجلامعأ ةطر ا هام ا ا 

تية   امع؛  طتن؛يعه ياجلامعيف من أهم املؤسسسسساسسسسات ابي  ناط ي ا ل؛ةعيف من ا هداف تعدرج يت  

ث طظائا رئياسسسسسسيف هأث ابععةيم  ابعدر م( طدعداة ابقةى اببشسسسسسس  يفو اببحو ابعة؛أو خدميف امع؛  فال

 (.11و 2005 ابا؛اةطنأ طآخ طبو 
 

 وظلرة ايةد صس  واية  لة املسةدامة  -أوًيا

تعد طظيفيف ابعدر م دحدى ابةظائا اب ئياسسسسسسسسسيف ابي تؤة  ا اجلامعيف ا تن؛ييف ابقةى اببشسسسسسسسسس  يف  

بالسسسسسعفاةحت من ا ا ابن ةض يامع؛  طتية   و طا دطار ه   ابةظيفيف تندرج نشسسسساطات  املؤهةيف طاملدرييف

طأع؛ال مثلث نظام ابدراسيف اب مل حيدة م احل ابععةيم  أطبييفو عةيا( طي طع ا طملصصات او طأ ن  قدم     

  كةياتو م اك و معاهدو مدارس(و طأسسسسسسسم ابقبةل طابعقييم طابدرأات ابعة؛ييف ابي انح ا طأنةايف

ابععةيم طأمناطه  سسسسسنةملو يصسسسسةأو سسسسساعات معع؛دحت( طابربامم طاملق رات طا سسسسسابييت طابةسسسسسائل طب يف     

ابعدر م طكيفييف ا عداة طابعأهيل طابعدر يت طابنشسسسسسسساطات امل تبييف ياملععةم طاملعةم طابتعا  اجلامعأ 

 (.100-99و 1997طنظام املتعبيف  ابعل طآخ طبو 

ا ابةقت احلانسسسسسسسسسسسسسسس و يةل ابنظ حت د  ابععةيم عةى أنه طثا    د من أه؛ييف طظيفيف ابعدر م 

ع؛ةييف اسسسعث؛ار يف طاقعصسساة يف طدنعاأييفو طيابعابأ صسسار ابعنصسس  احلاسسسم ا ابعن؛ييفو طابع ي  اتأع؛اعأ  

طتربز طظيفسسيف ابعسسدر م ا اجلسسامعسسيف يعةي هسسا بةحسسد ا ةنى من املعسسارف  (181و 2014ابثقسساا  احلسساجو

ابي  درسسسسسس ا املععةمو طابي اتنه من يصسسسسسيل كم من املعارف طابععةم طاملعةةمات ا املةنسسسسسةعات 

املاسسسسسع؛  ابقائم عةى اجل د اتتأ بعن؛ييف معةةماته طاتسسسسسسع؛ ار ا ه   ابع؛ةييف مدى احلياحتو طاتينه  
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ابقدرحت عةى ابنقد طا يدايف طابعية   دناييف د  م ارحت اسعخدامه بةسائل يصيل طتن؛ييف ابعةةم طاملعارف     

؛ل  با ابةسسسسسائل ابعقةيد يف مثل امل اأ  طاملةسسسسسةعات طابةسسسسسائل املاسسسسعجدحت املع؛ثةيف ا املعةةماتييف   ط شسسسس

طمبتات املعةةمات ا بتوطنييف طابي سعحل  ل ابةسائل ابعقةيد يف يشتل تام ا املاعقبل ابق  يت        

تقنيات  (. ط ب صسسسسسسسةر ابععةيم طابعدر م امل ت صسسسسسسسةر ا أد دحت تعع؛د عةى تةظيا 29و2000 زاه و 

املعةةمات طاتتصسسسسسسسسسسساتت طا عالمو يقد ي ض عةى اجلامعات ابي؛نييف أب تةظا تقنيات ابععةيم طابععةم 

احلد ثيفو طتةبأ أل اهع؛ام ا يابععةيم بعن؛ييف ابقةى اببشسسسسسسسس  يف طدعداةهم بة؛ ام ابي سسسسسسسسسعةكل دبي م  

 (.181و 2014 احلاجو

 واقك وظلرة ايةد صس يف اجلامعات ايل  لة  -

أنظ؛يف ابدطل ابع يييف غ  قاةرحت عةى ماسسسسسسسسا  حت  ابعيةرات طخاصسسسسسسسسيف يي؛ا  ععةق يةةماج    ت ت ال 

ابعقنييف ا ابعدر م ك با مل تاسسسعي  ه   ا نظ؛يف دجياة أأيال قاةرحت عةى املع ييف طاتيدايف طاملناياسسسيف 

 ( طتشسس 195ت 2013طرك ت عةى ابتم يدل ابنةيف  ثا أف  سسسةب ا عةى يقيق تن؛ييف ماسسعداميف  ر اض ت 

يقييف طظائف ات  ةطب    عةى طظيفيف ابعدر ميت كابدراسسسسات املعصسسسةيف يةاق  اجلامعيف ا ابي؛ن أب هنابا  

نظام ياعل بة قاييف طتقييم طتفعق  د  ت ا اخعيار كةاةرها معا   سسسسسسسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسسسسسسسييف طاأع؛اعييف طتبين

 .(286ت 2003ا ةاء عبد ت 

طاجلامعأ ا نصةص ا دمارات بلنشييف        طقد تض؛نت امل أعيات ابقانةنييف بنظام ابععةيم ابعابأ  

( 22( ا قانةب اجلامعات من م ام لةم اجلامعيف           11طا ع؛ال امل تبييف يةظيفيف ابعدر م ا املةاة       

( طاأبات أعضاء هي يف  24( 23( ا اخعصاصات لابم ا قاامو     29من م ام لةم ابتةييف طاملاةحت  

. طتةزعت معظم ابنشسسسسسسساطات عةى املاسسسسسسسعة ات   ابعدر م طماسسسسسسساعد  م ا نظام طظائا هي يف ابعدر م 

ابعنظي؛ييف املخعةفيفت طه   ابنشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساطات ث يد د أنةايف ابععةيم طم احةه طي طعه طلاتتهو ما خية 

 مصاةر ابعةم طاملع ييفو طي امم ابععةيم طاملق راتو طابقائ؛ني ي    ابةظيفيف.

ا بنصسسسةق قانةب اجلامعيف ا اباسسسياق  اته منحت اجلامعيف صسسسالحييف قيام ا ي  ا ابنشسسساطات طيقي

( طتعد الته طتئحعه ابعنفي  يف حيو منحت اجلامعيف احل  يف ا تنظيم مسسسسسسسس ةن ا ابداخةييف طتع     18رقم 

قسسدرات سسا عةى يقيق احل  سسيف ا كسساةمييسسيف طدجيسساة منسساخ مالئم بةععةيم طا يسسدايف طاتني اجلسسامعسسيف من   

 تنظيم نشاط ا يابشتل املناسيت يصةصيع ا.

 ة ايةد صس  نشاطات وظلر -

طت تيت عةى قيام اجلامعيف ي    ابةظيفيف يد د ابنشسسسسسساطات ابف عييف مثل تقاسسسسسسيم ابدراسسسسسسسيف ا    

اجلامعيف د  م احل. ط تقايم ابعخصصات د  ا كاةميييف طامل نييف طتقد م مق رات عة؛ييف ن؛ن ي امم       

م  يد د املةاق  طمااقات ةراسييف م  يد د ا ةطات طابةسائل ابي ط عم طن  م طط ابقائ؛ني عةيه         

طا زمنيف بتل تةا ابرباممو طا سسسسسسسسياق  با تنشسسسسسسسا املتعبات اجلامعييف طقةاعد املعةةمات طم اك   
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اببحسسو. ك؛سسا  عم يسد سد احعيسساأسات امع؛  من امل ن طملييط ابقبةل طابعةز   طابعقييم  ابت؛يمو    

2010 ،149-152.) 

بعن؛ييف ابشامةيف طسةق ابع؛ل من اي جيني   تةاأه ابي؛ن معضةيف تع؛ثل ا صعةييف تةبييف احعياأات ا  

ا اماتت ابعة؛ييف طابعقنييف حيو أب معظم خم أات ابععةيم ابعابأ توك  ا ابعخصسسصسسات ا ناسسانييف  

طتشسس  ابتث  من ابدراسسسات املععةقيف  خ أات ابععةيم ابعابأ طسسسةق ابع؛ل ا ابي؛ن د  ارتفايف ناسسبيف    

أات ابععةيم ابعابأ طمعيةبات سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسةق ابع؛ل  امةم ا عةى اببيابيف   أ  د  عدم تةايق يني خم 

( دناييف د  ع طف ابيةبيف عن لاتت  ا صةيف يابعن؛ييفو ط با بعدم تبين   85و 2013بعخييط ابععةيمو

احلتةمات املععاقبيف باياسات طتةأ ات تن؛ة يف حقيقيف تعتا ا طزارحت ابععةيم ابعابأ طمؤساات ا عةى         

ةطات لد يف من مسسسسأن ا تةأيه تديق ابيةبيف دة لاتت طملصسسسسصسسسسات  خيي ا من خالل اسسسسسعخدام أ

ميةةييف ط ات عائد اقعصاةمل كاب راعيف طابث طحت احليةانييف طابا؛تييف طاباياحيف طغ ها ابي تع؛ي  ي ا     

 (. 72و 2014ابي؛ن  امةم ا عةى بعخييط ابععةيمو

ةم اب اتأ طاببحو عن املع ييف طعةى اجلامعات أب تاسسسسسعى بعن؛ييف قدرات طم ارات املععةم عةى ابعع

طأسسسسسسسابييت ابةصسسسسسسةل ابي ا طاخعيار ما حيعاأه من او طتن؛ييف قدراته ا يداعييف طاتيعتار يف طاكاسسسسسسايه  

 (.285و 2014م ارات ابعفت  ابناقد طابعة؛أ طامعالك ابقدرحت عةى اببحو طابعيبيق  احلاجو

جلامعيفوف كةنه املشس ف املبامس    طيابناسبيف بلسسعا  اجلامعأ ي ة أسساس ابع؛ةييف ابعتة نييف ا ا   

عةى د صسسال املع ييف بةيةبيفو طهة امل طة ب أس املال اببشسس مل ياملعةةمات طاملعارفو ية ا كاب ابيةبيف أهم 

مدخالت اجلامعيف و طا سسسسسسسسعا  أهم مقةمات او ياجلامعيف يعاج بنةعييف مع؛ي حت من هي يف ابعدر مو  با 

 (302و 2002حبةف م قبل أمل مأء  ابربعأو  ب اجلامعيف يفت  هؤتء ا سات حت طخربت م ط

تقةم معظم اجلامعات ابي؛نييف يعقد م ي ق تية   بة؛ ارات امل نييف  عضسسسسسسسسسسسسسسسسساء هي يف ابعدر م 

طبتن ا تت ال  دطةحتف د  تقعصسس  عةى تقد م ابعدر يت اب مل مييل د  كةنه خمصسسصسس ا ب  ض معنيو  

حد د                بدر م يع قدرات هي يف ا ييف  جياة دطار بعن؛ يد د امل ارات طا عداة              ط ععني د عدر يت ط قيف اب ط  

ا كث  احلاح ا بعحاسسسني م ارات ابعدر م طتعيةيت ابعةمليف أب  تةب اي  م ابي؛ين صسسساحليا بيم يقط 

باسسسسةق ابع؛ل احملةأ طبتن أ ضسسسس ا باسسسسةق ابع؛ل ا قةي؛أ طابدطبأ ط عيةيت من أعضسسسساء هي يف ابعدر م   

( طتعانأ 90و 2010ن أأل ةعم ابيةبيف  اببنا ابدطبأوابقيام ياسسسسسسسع؛ ار يعحد و م ارات م طقدرات م م

اجلامعيف من هج حت عدة كب  من أعضسسسسسسساء هي يف ابعدر م ابي؛نني هج حت ا ةم يف( طتنامأ معدل ابفاقد 

من أعضسسساء هي يف ابعدر م طاب مل  عةة د  ل؛ةعيف من ا سسسسبا  بعل أه؛ اث ا حداث اب اهنيف ا ابي؛ن 

طاتقعصسساةملو طاتافاض ابناسسيب بلأةر املديةعيف مقارنيف يابف ق  طانعتاسسسات ا عةى ابةنسس  ا مين  

املعاحيف  م ا ايارجو طك؛ا أب ط ق تقييم أعضسساء هي يف ابعدر م غ  مفعةيف ا اجلامعات احلتةمييف 

طاملع؛ةل ي ا ا ابعد د من اجلامعات ابع يييف طابعاملييفو أةى د  نسسسسسسسسسسسسسعا ابنشسسسسسسسسسسسسساطات ا كاةميييف  

 يف ابعدر مو طت تعةي  ي امم يعابيف بةن ةض يقدرات م طدعاةحت تيبيق مبدأ طا نعاأييف  عضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساء هي
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(. 82و 2014ابعنايم  كعنصسسسس  أةه مل ا مسسسس ل طظيفيف ابعدر م  امةم ا عةى بعخييط ابععةيمو  

طغيا  اببنييف ابعحعييف ا بتوطنييف  ي يف ابعدر م ا كاةميييف طابيةبيف عةى حد سسسسسةاء حيد من حصسسسسةل  

ارة ابعاملييف طخاصيف م  تقيد املع ييف ةاخل ابي؛نف د  أب معظم مؤساات ابععةيم ابعابأ ا     ابيةبيف عةى املة

ابي؛ن ت تةي  م ايق كايييف بةحةاسييت أط حصةبيا س ةيا عةى ا نونت دناييف د  اافاض نابيف مع ييف        

 (. 68و 2010احلاسة  يني أعضاء هي يف ابعدر م  اببنا ابدطبأو

طعةى اجلامعيف نسسس طحت تع    قدرات اعضسسساء هي يف ابعدر م طماسسساعد  م من خالل دعداة ي امم   

تنشسسسسسييييف  م ةاخةي ا طخارأي ا طدةخال نظم املعةةمات طاتتصسسسسسال طتدر ب م عةى اسسسسسسعخدام او طتفعيل   

نسسةايط طآبيات تعيني أعضسساء هي يف ابعدر م طماسساعد  م طيد د اتحعياأات ا نسسةء ابنقة ابقائم     

 (.14و 2008طمةاأ يف ابعةس  طتفعيل آبيات املعايعيف طابعقييم  ابعق    ابةطينو

طيي؛ا خية نشسسسسسسسسسسسسسسسسسساطات ابربامم طاملق رات ابعة؛ييف طهأ ملعة  ا جييت تقدميه بة؛ععةم من 

معةةمات طمعارف طنشسسساطات خالل امل احل طا ابعخصسسسصسسسات طمن خالل ط ائق طأسسسسابييت معنةعيف يةنه 

فقاييف امع؛  طتع    ب عه طاتهع؛ام يابة ات احلييف طتةبييف حاأات امع؛   ععني نسسسسسسسس طرحت  اسسسسسسسسسعيعا    

طحاأات املععة؛ني ا  عةى ابربامم املقدميف امل نييف طا كاةميييف طتية   املق رات  ا  ةاكيت ابعيةر            

 (.150و 2010ابعة؛أ طدجياة قةاعد بعقييم كفاءحت املخ أات  ابت؛يمو 

يف ا ابععةيم اجلامعأ طط ائق ابعدر م طأسسسسسابييت طأةطات ابعقة م طتشسسسس د يعض املناهم ابععةي؛ي 

تيةرات أمةع ا مع  ات ابعصسسسسسس  طيد ات املاسسسسسسعقبل  با أب ابعفج  املع ا طابعقدم ا ائل ا تقنيات  

املعةةمات طاتتصاتت أةى د  ت ا د املعةةمات طاحلقائق طابنظ  ات طتالمأ احلدطة ابعقةيد يف يني ي طيف 

 ( 258و 2014 احلاجو املع ييف 

؛ن ابض طرمل تةعييف أعضاء هي يف يطدزاء ابعحدمل املع ا اب مل تف نه معيةبات ابعن؛ييف املاعداميف 

ابعدر م يابدطر اب مل ميتن أب تؤة ه اجلامعات ا تيبيق ابعن؛ييف املاسسعداميف طتةي  تدر يت ةاخةأ عال 

ناهم ابععةي؛ييف عةى ا سسساسسسيات طاملفاهيم جييت أب تشسس؛ل املك؛ا  املاسسائل املععةقيف ياتسسسعداميف. حةل م 

ابقايةيف بةععد ل طابعية   طابعناسسسسسيت م  معدتت ابع ي ات احلاةفيف ا املع ييف طدكاسسسسا  ابيابيت ابقدرحت 

 احلاجو ا يداعأ  عةى ابعفت طعةى اتطاليف املاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسع؛  ا كاييف اماتت  طعةى أب  عةم  اتهو 

م طابععةم ا مؤسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسات ابععةيم ابعابأ ا ابي؛ن ابعقدم ( طتيد أب تعناطل ط ق ابعدر 260و2014

( طأب تيةر مناهج ا طياسسسسسسسسسن أةةحت ابععةيم طابععةم  ا حيةل 62و 2010واببنا ابدطبأابعتنةبةأأ 

اجلامعات د  لع؛عات بعية   معارف طم ارات امع؛  طدنعاج املع ييف طتةطين ا طنشسس ها طاسسسعخدام ا 

شاكل امع؛ و طدة  اعى      ملعاجليف م ااب ا املناهم ابععةي؛ييفو طأب ت اتانييف طحقةق اتن ماج املفاهيم اب

قةي؛ييف  قاميف نظام معةةمات ب يط مؤسسسسسسسسسساسسسسسسسسسات ابععةيم ابعابأ من أ يف طم  ابشسسسسسسسسسبتيف ابةطنييف طا 

طابشبتات ابدطبييف ا خ ى طتن؛ييف مقعنيات متعبات اجلامعيف طابتةيات طجتد د  عة ات ا م  دةخال  

( طدةراكيا  ه؛ييف تتنةبةأيا املعةةمات      14-12و 2008 ابعق    ابةطينو  بتوطنييف نظام املتعبيف ا   
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تصسسسسسساتت ا ابععةيم طنسسسسسسعت طزارحت ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ اييط اب ئياسسسسسسيف ابةطنييف ي ييف   طات

ابةصسسسسسةل د  مع ييف ابيابيت ياحلاسسسسسسة  طيقيق مع ييف تاميف ياحلاسسسسسسة  يني أعضسسسسساء هي يف ابعدر م   

احلصسسسسسسةل عةى ل؛ةعيف ع  ضسسسسسسيف من قةاعد اببيانات ا حباث ابدطبييف طل؛ةعات امالت طدمتانييف 

 ( 68و 2010واببنا ابدطبأ  ا بتوطنييف طاملخ طنات ا كاةميييف ا متعبات اجلامعيف

طصسسسسسسسسسسار ب ام ا عةى اجلامعات ابي؛نييف تةي  ينييف يعييف أيدحت بعقنيات ابععةيم طمصسسسسسسسسسساةر ابععةم  

تصال طاسعخدام احلاسة      اسة  طنظم املعةةمات طا نونتو طتن؛ييف م ارات ات طابعةس  ا مبتيف احل  

طابععامل م  تقنييف املعةةمات طابعةسسسسسسسسسسس  ا اسسسسسسسسسسسعخدام ا ق اق املدليف طابربليات طاملةاة ابععةي؛ييف 

 ا خ ىو طاسسسسسعبدال ابتعيت اجلامعييف يابربليات ابدراسسسسسييف طأأ  حت احلاسسسسسة  ابشسسسسخصسسسسأ طغ ها  

( ثا ي ض عةى اجلامعات أب ُتاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يف ايتيى بةحاق ي كيت تتنةبةأيا 262و 2014 احلاجو 

تصسسسسسسسساتت طاملعةةمات احلد ثيف طاسسسسسسسسسعنبات ابعقنييف املالئ؛يف ببي ع او طتن؛ييف اتجتاهات ا جيايييف دة  ات

ابعةةم طابعتنةبةأيا طتيةرات ا املعاسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارعيف طاتهع؛ام يعن؛ييف ابعقنييف  ابعتنةبةأيا(و طتية  ها  

اةحت من ا ا تية   امع؛ و طمن َفم دكاسسا  ابيةبيف طأعضسساء هي يف ابعدر م ابقدرات طامل ارات طاتسسسعف

طتدر ب م عةى اسسسسسعخدام مصسسسساةر املع ييف احلد ثيف كشسسسسبتات املعةةمات طغ هاو طتشسسسسجي  اببحةث    

 (23و 2018 ع مابو  ا اةييف د  ايعتارات أد دحت ا لال ابعتنةبةأيا

نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس طرحت  ط عةى اجلامعات طُيناها ابعحعييف بة؛عةةماتييف  قةة د طدعاةحت ابنظ  ا هيتةييف 

خمعةا أةانيت نشسسسسسساطات ا ا كاةميييف طا ةار يفف د  من خال ا سسسسسسسيعم ت ي يف اجلامعات ابي؛نييف  يد و

تصسسسسسساتتو هيتةي ا طتنظي؛ي ا طأكاةميي ا تسسسسسسسعيعا  املفاهيم احلد ثيف بثةرحت تتنةبةأيا املعةةمات طات

بععةيم اجلامعأ طياب ات احلاسة  طا نونتو طاببدء يةنشاء أمتال بةععةيم اجلامعأ      طتية   أسةة  ا 

احلد و كابععةيم عن ُيعدو طابععةيم اتيوانسسسسسسسسسسسسسسسسسسأو طابععةيم املفعةا طاعع؛اة مبدأ امل اأعيف ابدائ؛يف 

؛أ طتية    بة؛ناهم طاملق رات طيد ث ا  ا  عةايق طا  ازات املعاارعيف  ا طتن؛ييف أسةة  اببحو ابعة  

 (.202-200و 2003ا اجلامعات طرييه يقضا ا امع؛   يضل طاب  ةملو 

ةعيةرات احلد ثيف ا ي ال ا ابععةي؛ييف طابعدر بييف طت ط د بط اسسسسسسسسسعدعأ  با مةاكبيف اجلامعات 

ابيةبيف يامل ارات ابي تعةايق م  مةاصسسسفات ابةظائا طامل ن ا مؤسسسساسسسات سسسسةق ابع؛لو ط با يعفعيل     

 (.270ت 2014ل يقق ابعتامل يني ابدراسيف ابنظ  يف طابع؛ةييف  ابعف ملو قنةات دتصا

طتع    ابعنةيف ا ي امم ابععةيم ابعابأ طاحلد من ابعت ار ابن؛يأ بةتةيات طا قاسسسام من خالل 

تنة   ي امم طهياكل مؤسسساسسات ابععةيم ابعابأ رأسسسي ا طأيقي ا طابعةسسس  ا دنشسساء كةيات طملصسسصسسات     

 از ابع؛ي  يين ا طتةسسسسي  ابياقيف اتسسسسعيعايييف خاصسسسيف ا اماتت ابعة؛ييف طابعيبيقييفو  أد دحت طنةعييف  ي

دعاةحت هيتةيف كةييف ابويييف طية ل ابتةيات ابف عييف د  كةيات مسسسسسسسسسسسامةيف مععدةحت ابربامم  ات طاي  

 .(12و 2008 ابعق    ابةطينو تيبيقأ
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طأنشسسسسسسسسسسسيع ا طابع؛ل عةى ةمم   طعةى اجلامعات تيبيق مباةئ ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسعداميف ا ي ال ا 

أات امع؛  طاب يط يني ابعةم              ياحعيسا كل منساهج سا طيقيق ارتبساط ي ال سا  اتععبسارات اببي يسيف ا 

ابعق    ابةطين بةج؛ ةر يف   امم ابععةي؛ييفربطابعتنةبةأيا طتع    مفاهيم ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميف ا كل اب

سسسواتيجييف دخ جيني  طمل مؤهالت عابييفو ططنسس   دعداةط( 25و 2012ابي؛نييف حةل ابعن؛ييف املاسسعداميفو

بةعفسساعسسل ا جيسسايأ ابفعسسال يني قيسساعسسات ابعن؛يسسيف املخعةفسسيف طاجلسسامعسساتو طيقيق املةاءمسسيف يني خ جيي سسا  

 . طمعيةبات سةق ابع؛ل طابعخفيا من حدحت اببيابيف
 

 وظلرة ايبحث ايعت و واية  لة املسةدامة   -ةانًلا

ت ميتن أب تعحقق تةا ابعن؛ييف ةطب طاملاسسسسسسسسسسسسسعداميفو  ابعن؛ييف ببحو ابعة؛أ أ ء من ع؛ةييف عد ا

ت  قل أه؛ييف عن املةارة ا خ ى ابي تشسسسستل يناء اقعصسسسساة املع ييف   أ مةرة؛و ياببحو ابعةيهاتهع؛ام 

و يقد حظأ اببحو ابعة؛أ يأه؛ييف كب حت من ابدطل املعقدميف طمؤسسسسساسسسسات كابياقيف طاملةارة اببشسسسس  يف

بعة؛أ حيو تعنايم ه   املؤسسساسسات بعحعل م اتيت معقدميف ا مؤمسس ات اببحو  ابععةيم ابعابأ طاببحو ا

ابعة؛أ طعسسدة اببسساحثني املعف غني بةبحسسو طابعية   طايعتسسار معسسارف أسسد سسدحت طعسسدة ا حبسساث ابعة؛يسسيف   

املنشسسسسسسسسسةرحتف طأهم طظيفيف بةجامعيف هأ دأ اء اببحةث ابعة؛ييف طابعتنةبةأييف طتية  هاو طدعداة كةاةر 

احثنيو طتن؛ييف املع ييف ابعة؛ييف املعخصسسصسسيفو طا سسس ام ا حل املشسستالت ابعة؛ييف طابفنييف من ابعة؛اء طابب

طابعتنةبةأييف بة؛ؤسسسساسسسات ابصسسسناعييف طا نعاأييف طايدمييف طاتنفعاا ابعة؛أ عةى ابعامل ايارأأ من   

 (.82و 2014أأل مةاكبيف يد ات ابعص   امةم ا عةى بعخييط ابععةيمو 

انةنييف بنظام اجلامعيف ا ابي؛ن عةى طظيفيف اببحو ابعة؛أ طنشسسسسسسسسسسسسسسسساط ا أكدت امل أعيات ابق  

طأكدت عةى تأسسسسسسسسيم قاعدحت عة؛ييف بةبحو ابعة؛أ ي؛ل عةى عاتق ا مشسسسسسسستالت ابعن؛ييفو طاتن 

ابيةبيف من أسابييت اببحو طاسعحداث ط ائق تعةي؛ييف طتقد م اتسعشارات ملخعةا ا أ  حت طاملؤساات           

ات ابعةيا يدميف قضسسسسا ا امع؛  طابعن؛ييف طا ناسسسساب طاببي يف  ابت؛يمو يابدطبيفو طتةأيه حبةث ابدراسسسسس

 (.152و 2010

طبقد تةزعت ا نشسسسييف اياصسسسيف ي    ابةظيفيف عةى عدحت ماسسسعة ات ا اجلامعيف احلتةمييف طات 

( ا اخعصسسسساصسسسسات لةم اجلامعيف  13( يأهداف اجلامعيفو ماةحت 5ا مسسسسارحت ابي ا نصسسسسةق املةاة ماةحت  

( 31( لةم ابقاسسسسسسسسم 29( ماسسسسسسسسؤطبيات ع؛يد ابتةييف 25يات لةم ابتةييفو ( ماسسسسسسسس ةب22طماةحت 

( طاأبات هي يف 24و3( اخعصسسسسسساق لةم ابدراسسسسسسسات ابعةيا ماةتني 5ماسسسسسسؤطبيات رئيم قاسسسسسسم ماةحت 

 ابعدر م ا نظام طظائا هي يف ابعدر م.
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 واقك ايبحث ايعت و يف اجلامعات ايل  لة  -

مؤسسسسساسسسسات اببحو ابعة؛أ ابقائ؛يف ا    تشسسسسا طاق  اببحةث ابعة؛ييف ا اجلامعات ابي؛نييف يأب  

اجل؛ ةر يف ابي؛نييفو ثثةيف ياجلامعات طم اك  اببحةث ابعة؛ييف تع؛ل كحةقات معناف حت طغ  موايييف                

يه من نظم من أ يف أخ ى                ما حييط  ئه من أ يفو يني  ناميتأ موايط يني أأ ا ظام ة   طت جي؛ع ا ن

. طأب اببحةث ابعة؛ييف مازابت  دطةحت طأغةب ا ي ة يفو طناةر ا ما تأخ  (342و 1999وا سسسةةمل طآخ طب 

ط  ق ا د  ابعنفي  و كأ تقةم يةظيفيف اببحو ابعة؛أ طيق ا سسسسسسسسسسم طابعةأ ات اجلد دحت ثا  ف ض 

( 182و 2014عةي ا تاسسسسسسسسسسسسسسس    اجل ةة يةحداث نقةيف نةعييف ببحةف ا جتد د ا طديداع ا طتيبيقيا  احلاجو  

طتعانأ اجلامعات ابي؛نييف من ندرحت ا حباث ابعة؛ييفو طدنعاج مشسسسسسسسسسسسسسس طعات ا حباث ت تعالءم م  ايييف 

طأةة يجةحت كب حت يني اببحو ( ط62و 2010ا منائييف اتأع؛اعييف طاتقعصسسسسسساة يف بةدطبيف  اببنا ابدطبأو

نسس  اباسسياسسسات أط ا ابعية    ابعة؛أ طخدميف ابعن؛ييفو طنسسعا اتسسسعفاةحت من نعائم اببحو ابعة؛أ ا ط 

طتدنأ يةنعاج املع ييف طغيا  اببنييف ابعحعييف  ( 107و 2004 تق    ابعن؛ييف اببشسسسسسسسسسسسسسسس  يفو  طيقيق ابعن؛ييف

بةبحو ابعة؛أو طنسسسسسسسسسسسسسسعا امعالك ا بلصسسسسسسسسسسسسسسةل املع يييفو طغيا  احل  يف ا كاةميييفو طابعقابيد   

ةيا عن تعيني ا كاةمييني طابباحثني عةى ا كاةميييف املععارف عةي او طاتسسسعقالل املابأ طا ةارملو يضسس

أسم طمعا   غ  مةنةعييفو ثا جيعل أعضاء هي يف ابعدر م  ص يةب أ ةة ا حثيثيف بعةظيا حبةف م       

بةوقييف ا غابيت ا حةالو دنسسسسساييف د  عدم قدرت ا عةى معايعيف ح كيف اببحو ابعة؛أ طدنعاج املع ييف ا 

ك؛ا  عةة ملةا اببحو ابعة؛أ ا ابي؛ن د  نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعا   (  ط224و 2014اببةداب اب  يييف  احلاجو   

ا متانات املاة يف طاببش  يف بةجامعات احلتةمييف طنعا املقةمات ابدايعيف طابداع؛يف ابالزميف بةةبةج ا  

ه ا امال يتل اقعدرا طيعابييفو طعةى ا خة ا ظل عدم اكع؛ال ابتةاةر ابعدر اسسييف املعخصسسصسسيف  

 سسسساسسسسييف ا يتةييفو يا نسسساييف د  عدم تةي  ابدعم املاةمل طاملعنةمل   طاملؤهالت ابعةيا طاكع؛ال اببنى ا

طاتيعقار بةبي يف طاملناخ املشسسسسسسسج  بةعةم طابعة؛اء طابدراسسسسسسسسني طابباحثني م  غيا  املتعبات طابعج ي ات 

احلد ثيف ابالزميف بةدراسسسسسسسسيف طاببحو ابعة؛أ  ا ا  با ا نونت طامالت ابعة؛ييف ابي  نب أ أب تتةب 

ناطل ابدراسني طابباحثني طابي ملةق اببي يف طاملناخ املالئم بةدراسيف طاببحو ابعة؛أ  امةم ا عةى   ا مع

 (.83و 2014بعخييط ابععةيم ابعابأو

ك؛ا أب ا نفاق عةى اببحو ابعة؛أ ا ابدطل ابع يييف ت  فأ  عيةبات احلد ا ةنى ببناء ينييف               

املخ أات انعاأ ا طنشسسسسس  ا طتةظيفيا طانعتم أف   عةى  يعييف بةبحو ابعة؛أ طقد سسسسسساهم  با سسسسسسةب ا ا

 ( 196ت 2013ابعن؛ييف املاعداميف  ر اضت

طتاسسسسسسس م  اجلامعيف ا يقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف من خالل تفعيل آبيات ع؛ة ا اببحثأو طتةأيه   

طاقات ا ابعة؛ييف طم اك ها اببحثييف ا اجلامعيفو طتةي  ي ق ع؛ةييف طحبثييف خمعةفيف  جياة رطايط معينيف               

أمل طاملععب  بةاق  ابعيبيقات امليدانييف طيقيق ابعقدم طابعن؛ييف املنشسسسسسسسسسسسسسسةةحتو ياملعط يني أحباث اجلامعيف 
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اببحو ابعة؛أ جيد أب هنابا انفصسسال يني اجلامعيف طمؤسسساسسات اببحو ابعة؛أ ك؛صسسدر انعاج بةبحةث 

ابعة؛ييف طابوية يف طاحمليط اتأع؛اعأو ثا أيقدها ابقدرحت عةى تةبييف حاأات امع؛  املع؛ثةيف ا خدميف                 

 (. 27 -18و 2002 ابايانأو عةي؛ييفابقضا ا ابوية يف طابعمعاجليف  امع؛  طتن؛يعه  ا ا  با 

طصسسسسار عةى اجلامعات ابي؛نييف أب تيةر طظيفيف اببحو ابعة؛أ ي ا طتةأه أقاسسسسام ا طياحثي ا دة  

اببحةث املشسسسسسسسسسسسوكيفو طتن؛ييف املعارفو طابعةةمو طاببحو عن املع ييف اجلد دحت طتية   ا سسسسسسسسسسسسابييت و 

 ابعة؛أ بن؛ة عضسسسسسسسسسسة هي يف ابعدر مطابي قو طنشسسسسسسسسسس  نعائم ا حباثو طريط طظيفيف ابعدر م ياببحو 

سسسواتيجأ عةى املاسسعةى ابةطين بعتييا ا حباث  ( طتعخ  ابعخييط طابعقييم ا 182و2014 احلاجو 

( طابعةسسس   ا يقأ طاب أسسسأ ا ي امم ابدراسسسات ابعةيا 62و 2010واببنا ابدطبأ  م  احعياأات ابدطبيف

عداة ديف اجلامعات ا خدميف امع؛ و م  تأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيم آبيات بةن ةض ياببحو ابعة؛أ  طتع    طظيف

سسسسسسواتيجييف بةبحو ابعة؛أو طنسسسسس  ع؛ةييف آبييف بةعناسسسسسيق يني امل اك  طا ي ات اببحثييف طاجلامعات من د

ناحييف طاملؤساات اتنعاأييف املاعفيدحت من نعائم اببحو ابعة؛أ من ناحييف أخ ىو طتشجي  ابنش  ابعة؛أ       

ل اببحو ابعة؛أ من خالل تقد م اتسسسسسسسسعشسسسسسسسارات طدأ اء  طابومجيف طز اةحت اتصسسسسسسسدارات ابعة؛ييفو تفعي

اببحةث طابدارسسسسات اجلاةحت طيناء مسسس اكيف ياعةيف يني اجلامعات طم ك  ا حباث طمؤسسسساسسسات ابقيايف    

شتالت       صيف اتحباث امل تبييف يابعحد ات ابعن؛ة يف طامل ش طعات اببحو ابعة؛أ طخا اياق ا اة ل م

 .(13و 2008 ابعق    ابةطينو  اب ئيايف

نفاق عةى ريط خم أات ابععةيم ياحعياأات سسسسسةق ابع؛ل احلابييف طا قةي؛ييفو طز اةحت ا طنسسسس طرحت 

ابععةيم ابعابأ ط تشجي  اببحو ابعة؛أ طتفعيل مؤسااته طريي ا يقضا ا ابعن؛ييف طه؛ةم امع؛  م  يناء       

 ابعة؛أمسسسس اكيف ياعةيف يني اجلامعات طم اك  ا حباث طمؤسسسسساسسسسات ابقيايف اياق ا اة ل اببحو 

تةأيه اببحو ابعة؛أ ياجلامعات طامل اك  ط( 21و 2015 ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسعداميف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييفو 

ت ا ا نعاأييف ا مةاأ يف ت د دات املناياسسيف ا  ااببحثييف يي ا بعية   مؤسسساسسات سسسةق ابع؛لو طتع    قدر

بدطل املعقدميف ا تةفيق اباسسسسةق احملةأ طابدطبأو ط با من خالل اتسسسسسعفاةحت من جتار  طخربات يعض ا  

ت 2014رطايط ابعالقيف يني اجلامعات طمؤسسسسسساسسسسسات سسسسسسةق ابع؛ل  ات ابعالقيف يعةا اجلةانيت  ابعف ملو  

( طتةي  حةار مع ا سسد طتعسساطب يني اجلسسامعسسات طم اك  اببحسسو يني اجلسسامعسسات احلتةميسسيف يي؛سسا   270

ية   أيضسسل بةاسسياسسسيف طابربامم    خيعة يابقضسسا ا اببي ييفو طياسسني املع ييف طتباةل املعةةمات من أأل ت  

طنسسسسسس طرحت  (25و 2012 ابعق    ابةطين بةج؛ ةر يف ابي؛نييف حةل ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميفو  ابي ملدم اببي يف

تصسسال ياملؤسسساسسات طا ي ات ابعاميف طاياصسسيف بةعع ف    ةراسسسيف معيةبات ابعن؛ييف املاسسعداميف من خاللث ات 

طأه ابع؛ة ل أعةى احعياأات م ا لاتت اببحو ابعة؛أو دنشسسسسسسسسسسسسسسساء قاعدحت ييانات تةي  معةةمات عن  

حباث  طابدعم طخربات ابباحثني طلاتت اببحو امليةةييفو تفعيل ةطر املتعبات ا بتوطنييف بعباةل ا            

نييف ياببحو ابعة؛أو ت ي يف ي امم ابدراسات ابعةيا  نعاج أحباث عة؛ييف  يني اجلامعات طكاييف اجل ات املع
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تدعم أهداف اببحو ابعة؛أ طابعن؛ييف املاعداميفو دي ام عقةة م  املؤساات طاملنشآت ابصناعييف  نشاء           

تقةم اجلامعات من خال ا يعقد م ايربحت طاملشةرحت بة؛نشآت طاملؤساات  ا  تفل  اا  أع؛الحاننيف 

نشسسسآت ا ع؛ة ا طخيي ا املاسسسعقبةييف و تقد م طظائا بةخ جيني املع؛ععني يايربحت ابعة؛ييف ط با  ه   امل

  اا ابعن؛ييف ا مسسسسعى لاتت  ب اببحةث  هأ ي صسسسسيف مثابييف بةباحثني طابعة؛اء  ب ةب من خال ا أب  

 (19و 2018ط خدميف أيضل ابشيبانأوأتوأم نعائم أحباف م د  منعم أأةة 

 نب أ أب تعضسسسس؛ن اييط اببحثييف بةجامعات ابي؛نييف حبةف ا  ات صسسسسةيف يابعن؛ييف   هنطثا سسسسسبق ية

املاعداميف ا خمعةا اتخعصاصات ابعة؛ييف كابياقات املعجدةحت طابعخييط طصن  ابق ارات املاعداميف        

طاملنشآت املاعداميف طغ هاو طتاعى بعأسيم م اك  حبو  طع؛ل ل؛ةعات نقامييف بةبحو عن أ   

ايعيف املاسسسسسسسائل املععةقيف يابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف طدأ اء حبةث عة؛ييف ا لال ابعن؛ييف املاسسسسسسسعداميف   ابي ق ملع

 طابعدر يت عةى قضا ا ابعن؛ييف املاعداميف ا سياق ابدطرات ابعدر بييف ابي تنظ؛ ا اجلامعات. 

 طظيفيف خدميف امع؛ ث  -فابث ا

 واقك خدمة الة ك يف اجلامعات ايل  لة  -

( ا 5قانةنييف بةجامعيف احلتةمييف نشسسسسسساطات ه   ابةظيفيف ينصسسسسسسةق املةاة حدةت امل أعيات اب

( لابم 29( ماسسسسسسسسسسسسسسسؤطبيات ابتةييفو 22( نسسسسسسسسسسسسسسس؛ن م ام لةم اجلامعيفو 11أهداف اجلامعات 

( طاأبات هي يف ابعدر مو طخةصت امل أعيات ابقانةنييف د  أب   24( لةم مؤب ابيال و  48ا قاامو  

امع؛  طمشسسستالته طتةي  ابقةى بتاييف اماتتو طنشسسس  ابةعأ  ابنشسسساطات تع؛ثل يعقة م احعياأات 

عن ط  ق ابعالقات طا عالم اجلامعأو تةسي  مشاركيف اجلامعيف ا نشاطات امع؛ و دقاميف م اكيف       

م  منظ؛ات امع؛   ا  اسس م ا تةي  مةارة دنسسايييف ط  اسساعد امع؛  عةى اسسسع الل مةارة  يصسسةرحت    

 دمييف بةجامعيف ا خدميف امع؛  .سةي؛يفو طن  امل ايق اي

طتأتأ أه؛ييف ه   ابةظيفيف من أن ا ا ةاحت بعيبيق املع ييف طت مجع ا د  طاق   اسسسسسسسسسسسسسسسسس م ا تقدم  

امع؛ و طعةى اب غم من أه؛يع ا دت أب نشسسسسساطات ا ابةظيفييف ا اجلامعات ابي؛نييف غائبيف د  حد كب  

دب احملاطتت ابي تب ل ا اجلامعات مؤقعيف طا  طدب طأدت يعض ا نشييف يةن ا تعم يي  قيف ع نييف فم   

اايات قاةحت اجلامعات         ش  د  أب ه   ابةظيفيف تتاة تتةب أط مل تةن  ا ح أنيق احلدطةو طه ا  

( عةى أب ابععةيم اجلامعأ ت   ال 2006( طأكدت ةراسسسسسسسسسسسسيف ابع  قأ  183و 2014حعى اتب  احلاجو 

هناك نسسعا ا ثارسسسيف اجلامعات ت ةطارها ا طظيفيف   قائم عةى اأع اةات مسسخصسسييف ةطب يةاسسفيف طأب 

 خدميف امع؛  طانعدام ابش اكيف امع؛عييف ط با يي؛ا  عصل ياببحةث طابربامم.
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( طأةة يجةحت يني اجلامعات ابي؛نييف 8و 2010طأفبعت ابدراسسسات  ات ابصسسةيف كدراسسسيف ابعف مل   

طغيا  ابعصةرات ا سواتيجييف ابشامةيف    طسةق ابع؛ل تعا  كل  ةم ب يا  ابش اكيف يين ؛ا من ناحييفو    

 يعاة ابشسسس اكيف طاقعصسسسارها عةى رةطة يعل  مسسستاتت أ ئييف بةعالقيف يين ؛ا من ناحييف أخ ى. طابي   

رك ت عةى عالقيف خم أات ابععةيم اجلامعأ م  سسسةق ابع؛ل عةى عدم مالئ؛يف املخ أات باسسةق ابع؛ل 

 طنعا اتنفاق عةى ابععةيم.  

طنعاأ ا عةى طأةة يجةحت يني نعاج طظائا اجلامعات طقياعات امع؛  د   الحظ طةبت ابدراسسسسسسسسسسات    

نعا ابعنايق طابش اكيف طنعا اسعفاةحت ابقيايف ابعام طاياق من خم أات اجلامعيف يصةرحت ياعةيفو       

( عةى نسسسسعا ثارسسسسسيف اجلامعات ابي؛نييف يتةيات ا طم اك ها 12و 2006طأكدت ةراسسسسسيف ابع  قأ  

يف امع؛  طأطرةت عدة من املعةقات ابي يد من ةطرها ا لال خدميف امع؛           ةطرها ا لال خدم    

من ا قةيف اتعع؛اةات املابييف املخصسسسسسسصسسسسسسيف بة؛ اك  طابتةيات طانعدام ا يابناسسسسسسبيف بةجامعيف يي؛ا  ععةق  

يا نشسسسسسسييف املشسسسسسساي يف طغيا  اب م يف املعتامةيف طابةانسسسسسسحيف ملف ةم خدميف امع؛  طأهدايه طلاتته ا  

جلا  عه                ا هداف طي امم طخيط  دةحت ا ةطر  طعالق يا  ا حو ابعة؛أ من غ عانأ ابب ييفت ط  عات ابي؛ن م

( ابي أأ  ت عةى 2006(ت طابع  قأ  2004يباقأ أنشسسييف ابدطبيف حيو تشسس  ةراسسسيف كل من ابعبيدمل  

 ييف.يعض اجلامعات د  قصةر اجلامعات عن ابقيام يدطرها طانقيايف ابصةيف يني اببحو طاحعياأات ابعن؛

طتةاأه اجلامعات ابي؛نييف ابعد د من املشسسسسسسسستالت امل تبييف يعالقات ا م  امع؛  من ا نسسسسسسسسعا 

اهع؛ام  اجلامعات ابي؛نييف يعع    عالقع ا  نظ؛ات ا ع؛ال طاملنظ؛ات ابعاميف ا امع؛ و عدم اهع؛ام          

بعالقيف يني معظم اجلامعات يدراسسسسسسسيف طيةيل احعياأات سسسسسسسةق ابع؛ل من خم أات اجلامعيفو انقيايف ا  

اجلامعيف طابيابيت  ج ة مل أه من او عدم اهع؛ام اجلامعات يعاسسسة ق ي ال ا طخدمات ا ا امع؛ و 

عدم امسسسسسسسسسسسسسسسسسس اك معظم اجلامعات طمنظ؛ات ا ع؛ال عن ي امم طمق رات اجلامعيف طخدمات ا املخعةفيف 

ابق ار ا  ( طغيا  مشسسسسسساركيف ابقيايف اياق طاجل ات  ات ابعالقيف ا صسسسسسسن  47و 2009 اجل اةملو 

اجلامعات ابي؛نييف طهة طنسس  خيعةا عن ابعةأ ات ابعاملييف طقد أسسس م ا ع ل اجلامعات عن املشسساركيف  

ا ابقضسسسسسسا ا ا سسسسسسساسسسسسسسييف بة؛جع؛  طا سسسسسسس ام ا تةبييف احعياأاته طيفاعةييف أكرب طزارحت ابععةيم ابعابأ  

 (.20و 2010-2006طاببحو ابعة؛أو 

   اية  لة املسةدامة وظائف اجلامعات ايل  لة يف ض ل أاعاد اية    املا   يةرعلل

اسسسسسسعناة ا د  املعييات اباسسسسسايقيف بةاق  طظائا اجلامعات ابي؛نييفو   يناء ابعصسسسسسةر املقوا بعفعيل 

 : امعات ابي؛نييفو  تةناته اتتييفابعن؛ييف املاعداميف من خالل ابةظائا اب ئيايف بةج

   امل طتاات املساند  يتة    املا 

سسسسسسسواتيجييف تية   ابععةيم دعةى طاسسسسسسسعناة ا د  معييات ابعقار   اب  ييف طمؤمسسسسسس ات امةم ا  

ابعابأو طتةصسسسيات املؤا ات طابندطات اببحةث طابدراسسسسات اباسسسايقيف ابي رك ت عةى تشسسسخية طاق  
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طظائا اجلامعات ابي؛نييفو طابي أطصسسسسست يضسسسسس طرحت تية   ابععةيم اجلامعأ  ا  ةيب احعياأات ابعن؛ييف  

يعية   نظم معةةمات  م2015ملاعداميفو طسةق ابع؛لف حيو أطصى تق    اجل؛ ةر يف ابي؛نييف ا ابعن؛ييف ا

سةق ابع؛ل طا حباث املععةقيف يابعش يل طياني نةعييف املؤم ات طاببيانات ا حصائييفو طريط خم أات 

 ابععةيم طابعدر يت ياحعياأات سةق ابع؛ل.  اعند ابعصةر املقوا د  املعييات ابةاقعييف اتتييفث

ابي؛نييف ت ت ال تقةم يابةظائا ابعقةيد يف املع طييف يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسث دب ابةنعييف احلابييف بةظائا اجلامعات  .1

ابعدر مو طاببحو ابعة؛أو طخدميف امع؛ و طمازابت أسسسسسسسس حت  او طا أةنى ماسسسسسسسعة ات أةائ او  

 طيابعابأ تتاة ملةة من ا ةطار اجلد دحت ابي تقةم ي ا اجلامعات ا ةطل ابعامل.

بات            دب معييات ابةاق  امليدانأ أفبعت أب اجلامعات          .2 ييف مازابت غ  قاةرحت عةى ابةياء  عية ابي؛ن

 طظيفيف ابعدر م م  غيا  مبه كامل بدطرها ا طظيفي اببحو ابعة؛أ طخدميف امع؛ 

طأةة تةأه اسسسسواتيجأ طططين  صسسسالا منظةميف ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ معجاسسسد ا ياب م يف    .3

ا سسسسواتيجييف ابةطنييف بةععةيم  2019الحديثة واب م يف ابةطنييف ببناء ابدطبيف2025ا سسسسواتيجييف بةي؛ن 

 ابعابأ طاببحو ابعة؛أو طفيقيف احلةار ابةطين ابشامةيف.
قدرحت اجلامعات يصسسسسسسسسةرحت عاميف  ا بد  ا من امتانيات بعية   دسسسسسسسسسواتيجيات بةعن؛ييف من خالل  .4

طظائف ا اتسساسسييف كةن ا م اك  حبو طتعةم طأب تاس م يعقد م حةةل ماسعداميف بتل ابعحد ات     

 طبعشتيل ماعقبل  نعم ييه اتأيال ياتسعق ار اباياسأ طاتأع؛اعأ طاتقعصاةمل. 
 

    مرب ات اية    املا  

سسساس كل تن؛ييف طنظم ابععةيم عاميف تةفق     ابعالقيف أتعد ابعن؛ييف املاسسعداميف يتل لاتت ا هأ 

ابعابأ  ي أ يةظائف ا  يني ابعن؛ييف  جاتت ا املخعةفيفو طيةصسسسسسسسا اجلامعيف متةب نسسسسسسس؛ن نظام ابععةيم 

خ ى بةعن؛ييف من خالل ابقةى ابعامةيف ابي ي اة ابي يقق املتةنات ا ماسسسسسسسسؤطبيف عن تن؛ييف طمعارف ا 

 .تا م ا يناء اتقعصاة

ه؛يسسيف خم أسسات طظسسائا اجلسسامعسسيف  ابعسسدر مو اببحسسو ابعة؛أت خسسدمسسيف امع؛ (  أطعةى اب غم من 

سسسواتيجيات ياعةيف دب تأف ها  عاسسم يابضسسعا حيو مل تةأد  أ تد فطتأف ها ا لاتت ابعن؛ييف املخعةفيف

بيات طانسسسسسحيف ب يط أ ةة طانشسسسسسييف اجلامعيف ا ه   ابةظائا ياملعيةبات اتأع؛اعييف طاتقعصسسسسساة يف   آط

 ط  ع ل اجلامعات عن  يط ابعن؛ييفأم  اب مل ع ل طاباياسييف ا 

عن؛ييف املاسسسسسسسعداميف من خالل طكاب  عةق  من اجلامعات أب تاسسسسسسسعخدم طظائف ا ا غ س مباةئ اب 

ي امم طمناهم عن ابعن؛ييف  ا ميتن م  خم أات اجلامعيف( من املاة ق ارات ماسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعداميف  طتفعيل 

دمتانيات اجلامعيف من أأل اي طج خةا لع؛  اجلامعيف طأب تشسس ك أي اة امع؛  ا ابعن؛ييف يةصسسا  

 خم أات اجلامعيف اببش  يف هم معخ مل ابق ارات ماعقبةيا. 
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 دصد أهو املرب ات ناآلتو  وميكر  

  طسسسيةيف بةحصسسةل عةى ديةبت عةى سسسبيل املثال نشسساطات يعض ابةظائا كاببحو ابعة؛أ  .1

 ط احلصةل عةى ت قييف. أع؛ل ياجلامعات 

 ي زها معيةبات ابعن؛ييف املاعداميف.أيطء اسعجاييف اجلامعات ابي؛نييف ملاعجدات ابعص  ط .2

 ابعن؛ييف املاعداميفعدم مؤاميف اتحباث ابعة؛ييف م  خيط  .3

نسسس طرحت اتنيالق من تصسسسةر مسسسامل معتامل بعفعيل ابعن؛ييف املاسسسعداميف ا اجلامعات ابي؛نييف   .4

  وأم د  ع؛ةيات طدأ اءات  دةحت زمان ا طمتان ا طمدعةميف يقةانني طتش  عات.
نسسسعا ابشسسس اكيف يني اجلامعات احلتةمييف طقياعات ابعن؛ييف طاحعياأات ا من املؤهةني  طمل   .5

 ايربحت 

دب ه ا ابعصسسسةر اسسسسعجاييف بعةصسسسيات املؤا ات طابندطات ابي عقدت عةى املاسسسعة ات ابعاملييف    .6

 طا قةي؛ييف طابةطنييف يشأب تية   ابععةيم اجلامعأ ا نةء معيةبات ابعن؛ييف املاعداميف.
اتعالنات ابدطبييف ابي أكدت عةى ةطر اجلامعات طعةى تفعيل ابععةيم طابةظائا ططنسسسسسسسسسعت  .7

 عشجي  مباةئ طتيبيقات ابعن؛ييف املاعداميف. أط  درماة يف ب

وظائف اجلامعة  وت  د مجتة مر املرب ات مر داخل الة ك وخا  ه تساااااةدجملو االهة ا  اةرعلل

 اية  لة املسةدامة وم  ا    جملتم ض ل

 اجلامعيف ا يقيق ابعن؛ييف املاعداميف ؤة هةراك ابدطل طامع؛عات بةدطر ابفاعل ابدمل تد.  

 س ملال اببش مل من خالل خم أات اجلامعيفأتسعث؛ار ا ره؛ييف اأظ ار د.  

  ا.تاة ق خم أات اجلامعيف ب  ض اسعفاةحت امع؛  من 
 اتنفجار اباتانأ طابعةةث اببي أ.  
 ابععامل املا ف م  مةارة ابيبيعيف.  
 اتاايف ظاه حت ابفق  طما  وتيت عةي ا من مشتالت اأع؛اعييف طاقعصاة يف.  
  طابعقيناتنفجار املعةةماتأ.   

 م اد  ا ال اية    املا   

سسسسسسسسواتيجييف ابععةيم ابعابأ  دو ط2025ياب م يف ا سسسسسسسسواتيجييف   ثالسسسسسسسسواتيجأ بةي؛ن ث ابعةأه ا  .1

و طفيقسسيف احلةار ابةطين  2019الحديثةاب م سسيف ابةطنيسسيف ببنسساء ابسسدطبسسيف    ططاببحسسو ابعة؛أ ا ابي؛ن 

 ابشامةيف.

طاق  طظائا اجلامعات ابي؛نييف طما تةاأ  ا من مشسسسسسستالت طيد ات طما يعاج من أ ةة بعفعيل  .2

 ابعن؛ييف املاعداميف. أيعاةه   ابةظائا ا نةء 
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بيه ابعقار   اب  ييف طاملؤا ات طابدراسسسسسات ابعة؛ييف من تةصسسسسيات طمقوحات تؤكد دما خةصسسسست  .3

 ابعن؛ييف املاعداميف. أيعاةن طرحت تية   ابععةيم اجلامعأ ا نةء 

 املا    االهداف ايعامة يتة   

  .ابعن؛ييف املاعداميفا نةء أيعاة طظائا اجلامعيف  يعفعيلمعاجليف أةانيت ابقصةر 

 حمة ى اية    املا   

ا نةء أهداف ابعصةر املقوا تبةةر تية   طظائا اجلامعات ابي؛نييف  بةع؛ل عةى أةاء ةطرها ا ابعن؛ييف 

املاسسسسسسعداميف  يقد آب ا طاب بةجامعات ابي؛نييف أب تدرج مفاهيم ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميف ا طظائف ا مجيع او  

 ثأ كاتتأخالل تةاي  معيةبات ابعفعيل ا ا يعاة امل تبييف يابةظائا طهط با من 
 

   ا دايبعد اعنادميو واإل مةطتبات ترعلل

  .تةعييف أعضاء هي يف ابعدر م يابدطر اب مل ميتن أب تؤة ه اجلامعات ا تيبيق ابعن؛ييف املاعداميف .1

 .طا ةار ني املععةقيف املاائل املععةقيف ياتسعداميف بلكاةميينيتةي  ابربامم ابعدر بييف  .2

طابعدر يت طابعأهيل ب أس املال ابفت ملو طاحملايظيف عةى اتسسسسسسسع؛ ار يف  ابعية   املاسسسسسسع؛  بةععةيم  .3

  .عةى املدى اببعيد

دة اببحةث  ات ابصسسسسسسسسسةيف يابعن؛ييف املاسسسسسسسسسعداميف ا خمعةا   بلكاةميينيتةأيه اييط اببحثييف  .4

اتخعصسسسساصسسسسات ابعة؛ييف كابياقات املعجدةحت طابعخييط طصسسسسن  ابق ارات املاسسسسعداميف طاملنشسسسسآت    

 .هااملاعداميف طغ 

 .تةظيا خربات ا كاةمييني طكفا ات م يدميف ابعن؛ييف ابشامةيف طاملاعداميف .5

 ايبعد االقة اد   مةطتبات ترعلل

طنسسس  ابربامم ابعدر بييف اياصسسسيف بةخ جيني طاملةظفني بة؛اسسساه؛يف ا ا مناء امل ين طز اةحت اتني   .1

  .قدرات م

 .اتقعصاة يف طمع  ات سةق ابع؛لتية   طظائا اجلامعيف  ا  ااهم ا مةاأ يف ابعحد ات  .2

تن؛ييف م ارات ابيةبيف طأعضسسسسسساء هي يف ابعدر م ا لال اتنعاج طابعاسسسسسسة ق دعداة املشسسسسسسار   املدرحت   .3

 بةدخل.

 .تةظيا ابربامم اجلامعييف ا يقيق حاأات طمعيةبات املؤساات اتنعاأييف ط امع؛عييف .4

ي ق ابع؛ل طنشسسسسسسس   دجياةعةى مبدأ  ية ل ةطر اجلامعيف من ابوكي  عةى ابعةظيا د  ابوكي  .5

 .ا أيال بدى فقاييف ابع؛ل احل 
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ةاء املؤسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسات ايدمييف أتةأيه اببحةث ابعة؛ييف بةيةبيف طأعضسسسسسسسسسساء هي يف ابعدر م ا تية    .6

 طامع؛عييف.

تية   ابربامم ابععةي؛ييف طابعدر بييف  ا  اسس م ا تن؛ييف م ارات ابيةبيف طاعضسساء هي يف ابعدر م ط ا    .7

 .اتقعصاةمل حيان ماعةاهم

 .تية   ابربامم اجلامعييف طيق معيةبات سةق ابع؛ل .8

 .تفعيل ابربامم ابععةي؛ييف طابعدر بييف املدرحت بةدخل ط ا  ا م من احلد من ابفق  طاببيابيف .9
 . دقاميف معارض سنة يف بعاة ق أنشييف ابيةبيف ا لال ابويييف ابفنييف أط تتنةبةأيا ابععةيم طغ  ...10
 . تاة ق أحباث ابيةبيف طأعضاء هي يف ابعدر م. 11

 ايبعد اال ة اجملو وايبلئو مةطتبات ترعلل 

 امعييف.املق رات اجل ةمم ابويييف اببي ييف ن؛ن .1
 تفعيل ةطر طحدحت دةارحت ا زمات اجلامعييف ملةاأ يف ابتةارث اببي ييف. .2
 تنظيم  الت تةعييف يأن ار ابعةةث اببي أ. .3

 ابي قد تةاأه أي اة امع؛ . اباتانييف طاببي ييف طابصحييفري  ماعةى ابةعأ ياملشتةيف  .4

 .نااب ا املناهم ابععةي؛ييفدةماج املفاهيم اباتانييف طحقةق ا  .5

سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسعا  اجلامعأ طابربامم ابععةي؛ييف ا معاجليف ابظةاه  تةعييف أي اة امع؛  يدطر ابيابيت طا  .6

 حل املشتالت. عرب تيبيق نعائم ا حباث ا اتأع؛اعييف طاباةةكييف اباةبييف
 نش  مباةئ طقيم ابعدابيف اتأع؛اعييف ةاخل اجلامعات ابي؛نييف طخارأ ا .  .7

 تةسي  أهداف اجلامعات ابي؛نييف حبيو تش؛ل ابف ات  اتأع؛اعييف احمل طميف طامل ؛شيف من ابععةيم  .8

 رماةهم يدميف امع؛  طيقيق اتسعداميف دتةأيه ابيةبيف ط .9

 .اجلامعات طم اك  اببحو يي؛ا خيعة يابقضا ا اببي ييفتةي  حةار مع ا د طتعاطب يني . 10

  ايبعد ايثاايف وامل ين مةطتبات ترعلل

 يف ابعدر م يتقد م ابدطرات ابععةي؛ييف طابعدر بييف ي دف ري  ابتفاءات امل نييف طابعة؛ييف  عضسسسسسساء ه .1

 ا  أفناء خدميف خمعةا مؤساات امع؛  . 

 أي اة امع؛ . تأهيل تقد م ابربامم امل نييف طاحلياتييف طابعقنييف  ا  ا م ا مةاأ يف معيةبات دعاةحت  .2

دعداة طتنفي  ابدطرات ابعدر بييف اياصيف يأعضاء هي يف ابعدر م طابعامةني طابقياةات ا ةار يفت ط ا     .3

 ميتنه من مةاكبيف ابعيةرات املع يييف ا  لال ع؛ةه . 
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بييف  بةيةبيف طابعامةني ا املؤسسسسسسسسساسسسسسسسسات اتأع؛اعييف ا  لال ابصسسسسسسسسحيف ابعاميف    تقد م ي امم تدر  .4

 طا سعايات ا طبييف طصحيف ا م  طابيفل. 

لال ابعن؛ييف  اسعضاييف ايربات طابتفاءات احملةييف طا قةي؛ييف بالسعفاةحت من خرباته  طجتاريه  ا     .5

 امل نييف. 

اييف أي اة طمؤساات امع؛   يدطر طظائا   دصدار ابنش ات طامالت ابدطر يف ابي تن؛أ طعأ  طفق   .6

 اجلامعيف ا امع؛  . 

تفعيل ةطر ابيةبيف طأعضسسسسسسسساء هي يف ابعدر م ا ري  ماسسسسسسسسعةى طعأ أي اة امع؛   من خالل دقاميف   .7

 ابةرش امل نييف طابندطات ابثقايييف.

    ايبعد ايةك  ي  ومةطتبات ترعلل 

يأكرب قدر ثتن بعحاسسني نةعييف احلياحت اببشسس  يف  اتسسسعفاةحت من ايربات ابعاملييف طابعتنةبةأييف  .1

 .بلأيال  احلابييف طابقاةميف

تصسسسسسسسسسسسساتت ا بتوطنييف احلد ثيف بعنفي  ابربامم تةي  ابةسسسسسسسسسسسسسائل ابععةي؛ييف طتقنييف املعةةمات طات .2

  .اجلامعييف

م تبييف يشسسسسسسسسسسسبتيف معةةماتييف ملعايعيف ابعيةرات ا  خمعةا  طا بتوطنييفدنشسسسسسسسسسسساء متعبيف طرقييف  .3

 .ت ابي؛نييفاجلامعا

اتسسسسسسسسعفاةحت من طسسسسسسسسائل ابعةاصسسسسسسسل اتأع؛اعأ ا تاسسسسسسسة ق نعائم ابدراسسسسسسسسات طاببحةث ابعة؛ييف    .4

 طاتخواعات بالسعفاةحت من ا ا  مؤساات امع؛  . 

  .دنشاء معامل بةحاسة  بعن؛ييف معارف طم ارات ابععةيم ا بتوطنأ بدى ابيةبيف .5

ضاء هي يف        تةي  اببنييف ابعحعييف من ا أ  حت طتقنيات ات .6 صةل ابيةبيف طأع ا ل ح صال احلد ثيف  ا   ت

 .ابعدر م عةى املعارف ابعة؛ييف يا عيف يائقيف

 ايبعد ايسلاسو واي طين  مةطتبات ترعلل

 ابي تنظم ابع؛ل ا مؤساات امع؛ . طابةةائ تيبيق ابقةانني  يأه؛ييفري  ماعةى ابةعأ  .1

  .ابصحيحيف بدى ابيةبيف طأعضاء هي يف ابعدر من؛أ ابةتء طاتنع؛اء طاملةاطنيف ةي  أنشييف تت .2

تع    مباةئ ابويييف اباسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسييف ا طابةطنييف بدى ابيةبيف طأعضسسسسسسسسساء هي يف ابعدر م  ا ي امم   .3

 .اجلامعات ابي؛نييف

طتقبل احلةار بدى ابيةبيف طأعضسسسسسسسسسسسسسسسسسساء هي يف ابعدر م  ا ي امم   طابدميق اطييفتع    قيم احلةار  .4

 .اجلامعات ابي؛نييف
 ابي تا م ا يقيق مبدأ املااطاحت. تنظيم ا نشييف .5
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 نش  مباةئ طقيم ابعدابيف طاباالم  ةاخل اجلامعات ابي؛نييف طخارأ ا .  .6
 

    يلات ت رلا اية    املا  آ

طتةع م يعية   ةطر طظسسائا اجلسسامعسسيف جتسسا  ابعن؛يسسيف      طأةة قيسساةحت تع؛سسل عةى ت ي سسيف يي سسيف  ف حت     .1

 املاعداميف.

طظائا اجلامعيف طتفعية ا يشسسستل  عالءم م  احعياأات   طنسسس  خييف تفصسسسيةييف بضسسس؛اب تية   ةطر    .2

 امع؛  طمعيةبات ابعن؛ييف.
سسسسسواتيجيات طاييط اببحثييف بععةزيف ت مجيف ا هداف ابعن؛ة يف بعالئم قانةب اجلامعيف فم تصسسسسا  ا  .3

ةطرها ا  ا عةى كةيات اجلامعيفت طمن فم ت سم كخيط حبثييف بلقاام ابعايعيف  او ياجلامعات   

  .عن؛ييف املاعداميفيقيق اب

 ن؛اب اترتقاء يابعن؛ييف املاعداميف ا ابع؛ةييف ابععةي؛ييف ياجلامعات ابي؛نييف ك دف دسواتيجأ. .4
 تةأيه املق رات اجلامعييف دة ابعن؛ييف املاعداميف. .5

 تع    ابعن؛ييف امع؛عييف املاعداميف بدى صنايف ابق ار طابعامةني ا اجلامعيف. .6

 اجلامعيف ا يقيق ابعن؛ييف املاعداميف.ابعقييم املاع؛  بدطر طظائا  .7

 مع قات حمة تة أما  اية    املا   

 معيةبات ابعن؛ييف املاعداميف.أيعاة طظائا اجلامعيف ا نةء عفعيل غيا  اب م يف ابةانحيف طابشامةيف ب .1

 .امل ك  يف طعدم طأةة اتسعقالل املابأ طا ةارمل .2

 تدنأ ماعةى طأةةحت ابععةيم اجلامعأ. .3

 اجلامعات ابي؛نييف طقياعات ا ع؛ال طمؤساات امع؛  املخعةقيف.نعا ابش كيف يني  .4

 ط ق ايةغتب جملتم املع قات احملة تة 

 و ط با من خاللثتةي  معيةبات تيبيق ابعصةر املقوا طابع؛ل اجلاة عةى يقيقه

بعحقيق سسسسسسسواتيجييف طانسسسسسسحيف بةجامعات حةل ابدطر اب مل  نب أ أب تؤة ه طظائا اجلامعيف  د دجياة .1

 ابعن؛ييف املاعداميف.

 .تةي  ابع؛ة ل ابالزم بةبحو ابعة؛أ .2
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 سواتيجييف يقق ابعةايق يني خم أات ابععةيم اجلامعأ طسةق ابع؛ل.دطن  سياسيف  .3

 .يقيق ابش اكيف يني م اك  اببحو ا اجلامعات طمؤساات امع؛  املخعةفيف .4

 

 االسة ةا ات 

بع؛تني اجلامعات ابي؛نييف من أةاء طظائف ا طةطرها دب ابعن؛ييف املاسسعداميف هأ اييار ا سسسواتيجأ   .1

 ابعن؛ةمل ا امع؛ .

طب با تيد من  ا كاييف اماتتو دب ابعصسسس  اب هن هة عصسسس  اباسسسباق طابعنايم يني اجلامعات  .2

ظل معيةبات  اطتع؛ل عةى ابعحاسسسسسسسني املاسسسسسسسع؛  طابدائم  وأامعات قاةرحت عةى مةاأ يف ابعحد ات

ملعاجليف اتخعالتت اجلامعات   ه  طظائا عاةحت ابنظ  ا طاق  عم  با دت يةابعن؛ييف املاسسعداميف طبن 

 طتفعيل طظائف ا.
تع    ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسسسسعداميف  عم من خالل قيام اجلامعات ابي؛نييف يا ةطار طابةظائا املنةط عةي ا  .3

 ابقيام ي ا يشتل معتامل.

 اية حلات  
ت حةل طظائا اجلامعات ابي؛نييف طما ت تيت من خالل ما خةصسست دبيه ابدراسسسيف احلابييف من مؤمسس ا 

عن ا من أيعاة طابي جتاسسسسسسدت ا  عةى ابعصسسسسسسةر املقوا بعفعيل طظائا اجلامعات ابي؛نييف ا نسسسسسسةء 

 ةعصةر املقوا.ابعن؛ييف املاعداميفو تةصأ ابدراسيف احلابييف يعبين اجلامعات ابي؛نييف ب

 امل ا ك 

و ابعن؛ييف املاعداميفث مف ةم او أيعاةهاو مؤم ات ا (. 2017أية ابنص و مدحت ط ؛د و  ا ني   

 و ام؛ةعيف ابع يييف بةعدر يت طابنش و ابقاه حتو مص .1ط

و ابعن؛ييف املاعداميف ا ابع؛ارحت ابعقةيد يف ا امل؛ةتيف ابع يييف اباعةة يف(.2012أية عةأو نا ا نائل  

 رسابيف ماأاع  غ  منشةرحتو أامعيف أم ابق ىو اباعةة يف.

اب سسسسسسسسسسسعيد طابديا و  نةب حامو طياطز  و مسسسسسسسسسسي  عةضو طسسسسسسسسسسسعيدو عةض ا سسسسسسسسسسسةةملو نع؛

طرقيف عة؛ييف مقدميف ا ابندطحت ابعة؛ييف حةل (. معةقات اببحو ابعة؛أث ا سبا  طاملعاجلاتو  1999سعيد  

طاق  اببحو ابعة؛أ ا أامعيف عدب طاجلامعات ابي؛نييف ا خ ى اتم  ابةاق  آياق املاسسسسسسسسسعقبل من ابفوحت 

 عيف عدبو ابي؛ن.و أامة ا؛رب 4-6
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(.ابعالقيف ابعتامةييف يني ابععةيم طابعن؛ييف ةراسسسيف يةيةييف بدطر ابععةيم اجلامعأ 2011ي األو عةأ  

 .22-1ق و(24 و ابعدةلةيف ابعةةم اتأع؛اعييف طا ناانييفا ابعن؛ييفو 

 -(و ةطر اجلامعيف ا تن؛ييف راس املال اببشسسسسس مل بعحقيق ابعن؛ييف املاسسسسسعداميف 2013ي اهي؛أو ناة يف  

 و اجل ائ . 1سييا  -و أامعيف ي حات عباسرسابيف ماأاع  غ  منشةرحتةراسيف حابيف أامعيف املايةيفو 

ةراسيف حابيف أامعيف  -املاعداميفاببش  يف  ابعن؛ييف  قيق (و ةطر اجلامعيف ا ي2013ي اهي؛أو ناة يف  

 و اجل ائ .يةنياف ياملايةيفو أامعيف غ  منشةرحت  طحيف ةكعةرا اطو  ائ اجل

و ةار املع ييف اجلامعييفو    ةطر اجلامعيف ا مةاأ يف ابعي ف ابفت مل   (. 2002ابربعأو طياء  ؛د    

 و مص .ا ستندر يف

 و صنعاءو ابي؛ن. تق    حةل طن  ابععةيمث ابف ق طابعحد ات(. 2010اببنا ابدطبأ  

و ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسعداميف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف(. 2015ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسعداميف   ابعق    ابع يأ حةل 

 ا ستةا.

ابعية   ابععةي؛أ ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييفو مقدم بةدطرحت ابثامنيف طا ريعني         (. 2008ابعق    ابةطين  

 و ابي؛ن.نةي؛رب 28-25بة؛ؤا  ابدطبأ بةويييف أنيا 

مؤا  ا مم ؛ ةر يف ابي؛نييف حةل ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميفو (. ابعق    ابةطين بةج2012ابعق    ابةطين 

 و ر ة ةمل أان طو ابرباز ل.املعحدحت حةل ابعن؛ييف املاعداميف

 و ةار ابفت و ع؛ابو ا رةب.قةاعد ابعدر م ا اجلامعيف(. 1997ابعلو سعيد طآخ طب  

ان  اع   (. 2012  اجلاي ملو عبد ابت  م ح داميف ا مص   ةطر ابدطبيف ا يقيق ابعن؛ييف اببش  يف امل

 و ةار ةأةيفو ع؛ابو ا رةب.طا رةب

(. ياعةييف املناخ ابعنظي؛أ بةجامعات ابي؛نييف ا نسسسةء أمنة ج مقواو 2000اجلةاو  ؛د أ د  

 و اجلامعيف املاعنص  يفو ابع اق.ط طحيف ةكعةرا  غ  منشةرحتا

  .صنعاءت ابي؛نت املعفةق بةنش و ابععةيم اجلامعأ ا ابي؛ن(. 2014احلاج .ا د عةأ  
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اسسسسواتيجييف احلتةميف ا ابقضسسساء عةى اببيابيف طيقيق ابعن؛ييف (. 2011احلاسسسنو عبد اب  ن  

 و أامعيف املايةيفو اباةةاب.املاعداميف

 -ةراسسسسيف حابيف يةد يف  -أيعاة ابعن؛ييف املاسسسعدمييف طعالقع ا يابعن؛ييف احملةييف (. 2014حاسسسسيينو م  م  

 احلقةقو أامعيف قاصدمل م ياا.و رسابيف ماأياع  كةييف احلج حت

(. ةطر اببحو ابعة؛أ ييدعم ابعن؛ييف املاسسسعداميفث ةراسسسسيف حابيف أامعيف ابقدس  2011حالطحتو مجال  

 2امةد ولةيف ا كاةميييف ا م  تييف ابع يييف بةعةةم طابعتنةبةأيا -ا ابضسسسسسسسسسسسفيف اب  يييفو أماراياك
 31-22ق (و4 ابعدة

و متعبيف ا  ةةو . ابععةيم طابعن؛ييف(2007احلةتو  ؛د صسسسسسسسسسسسسربمل طمسسسسسسسسسسسسا بأو ناهد عدبأ  

 ابقاه حتو مص .

(. معةقات اسسسسسسعداميف ابععةيم ابعابأ من طأ يف نظ  أعضسسسسساء هي يف 2016  ايةابدحتو تياسسسسس   ؛د

 .(1 و ابعدة43المجلدوةراسات ابعةةم ابوية يفابعدر م ا اجلامعات ا رةنييفو 

ي  ع  كةةمبيا طنةتنج ام طدمتانييف  ةراسسسسسسسسسيف مقارنيف بةععةيم من األ اتسسسسسسسسسعداميف ا أامعي

 .ابثابو  الجزء170 ت أامعيف اتزه ت ابعدةلةيف كةييف ابويييف. (2016ياةحت من ا ا أامعيف اتزه  ا 

(. ابشسسسسسس اكيف يني م اك  اببحةث ا اجلامعات ابي؛نييف 2017اب  يتت أميف ابصسسسسسسبةر عبد ابعةا   

 ت امةد اتطلت ابعدة ا طلو صنعاءو ابي؛ن.ابي؛نييفلةيف اببحو ابعة؛أ طقياعات امع؛  املخعةفيف 

 ت تع .1(. ا صالا ابويةمل ت ةار عدب ت ط2002اب  فانأت عبد اهلل ا د  

بععةيم ابعابأ ا ابي؛ن طاجتاهات (. طاق  ام2006سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس  

(ت أامعيف تع و 8سسسسسةاسسسسةيف اتةا  طابعةةم ا ناسسسسانييفت ابعدة  لةيف حبةث أامعيف تع ت دصسسسسالحه طتية   ت 

 ابي؛ن.

لةيف تعةيم (. ةطر تعةيم ابتبار ا يقيق ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسسسسعداميفو 2012اب ايعأو  يت كامل  

 املنظ؛يف ابع يييف بةويييف طابثقاييف طابعةةمو تةنم. و(59و ابعدة اجل؛اه 
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(. ابعن؛ييف املاسسسسسسعداميف م  ابوكي  خاصسسسسسسيف عةى ا ةارحت اببي ييفو 2006اب ياعأو سسسسسسسح  قدطرمل  

-19وسبع؛رب  9-8أع؛ال املؤا  املنظةر اتقعصاةمل بةعن؛ييف املاعداميف املنعقد ا تةنمو ا ابفوحت  من 

43 . 

بعن؛ييف اببشسسس  يف املاسسسعداميف طاقعصسسساة املع ييف ا ابدطل ابع يييف ابةاق  ا(. 2013ر اضت ية بصسسسبايف   

ت رسسسابيف ماأاسسع  غ  منشسسةرحت ت أامعيف ي حات عباس   طابعحيات ةراسسسيف مقارنيف اجل ائ  اتمارات ابي؛ن

 سييات اجل ائ  .

و أامععنا ابع يييف ا مية  ا بفييف ابثابثيفث يد ات طخيارات(. 2000زاه و نسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسياء ابد ن  

 اسات ماعقبةييفو املتعبيف ا كاةميييفو ابقاه حتو مص . كدر

و أط طحيف ةكعةرا و ا أف  تةةث اببي يف ا ابعن؛ييف اتقعصاة يف ا اجل ائ  (. 2006ساملأو رميد    

 ابعةةم اتقعصاة يفو ي يف ابعاي و كةييف ابعةةم اتقعصاة يف طعةةم ابعاي و أامعيف اجل ائ و اجل ائ .

(. ابنظام ابععةي؛أ ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييفت 1998سعدت عبد اجلبار عبد اهلل ط ا غربملت يدر سعيد    

 ت صنعاءو ابي؛ن.1طةاميةند بالسعشارات ابعة؛ييف طايدمات ابفنييفت 

(. تفعيل ةطر عضة هي يف ابعدر م ياجلامعات املص  يف   2005ابا؛اةطنأو دي اهيم ط اسنيو ا د    

 و أامعيف ا زه و مص .لةيف ابويييفو كةييف ابويييف؛ و ا لال خدميف امع

( اببحو ابعة؛أ طعالقعه يابعن؛ييف اتقعصسسسسساة يف اتأع؛اعييف ا 2002اباسسسسسيانأو  ؛د  عبد اهلل  

عاتو       جلام عامل ابع يأ م  ابوكي  عةى ةطر ا ييف       اب أامع حباث  ةيف أ عدة  ل عدب       و(1و اب عيف  أام ةار 

 بةيباعيف طابنش و عدبو ابي؛ن

(. أزميف ابععةيم ابعابأ ا ابي؛ن طيد د ابةاق  منة ج أامعيف 2000. يةقيم غابيت  ابشسسسسسسسسسسسسسسسس عأ

مت أامعيف 2000 ةنية /1ما ة سسسسسسسسسسسسسسسسسس   /30صنعاءت مؤا  ابععةيم ابعابأ ا هةأت كعا  ا حباثت صنعاءت

 املةتيف ارطى.

مؤا   (. أهداف طسسسسياسسسسات ابععةيم ابعابأ طةطرها ا ابعن؛ييفو 2000ابشسسسيبانأت أمني ا د  

 مت أامعيف املةتيف أرطى.2000 ةنية /1ما ة سسسسسس /30ابععةيم ابعابأ ا هةأت كعا  ا حباثت صنعاءت
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(. رم يف اسسسسسسواتيجييف ب يط اببحو ابعة؛أ يابعن؛ييف اتقعصسسسسساة يف  2018 ؛د عةأ  ابشسسسسسيبانأو 

أكعةي و 1-ســبتمبر29للفترة" طرقيف عة؛ييف مقدميف بةندطحت ابعة؛ييف ا ط " أياق املاسسسسسسعقبلطاتأع؛اعييفو 

 أامعيف ا و ابي؛ن.

ةطر اسسسواتيجييف اجلةةحت ابشسسامةيف ا يقيق ابعن؛ييف املاسسعداميف ا املؤسسساسيف  (. 2014مسسيةأو ا ام   

 و أط طحيف ةكعةرا و أامعيف ي حات عباس اتقعصاة يفو اجل ائ .اتقعصاة يف

أيعاة ابع؛تني ابع اق (. ابعن؛ييف اببشسسسسسس  يف املاسسسسسسعداميف مفاهيم ابعتة ن ط2011صسسسسسساحلو م دمل 

 117-95ق و(31 و ابعدةامةيف ابع اقييف بةعةةم اتقعصاة يفأمنة أ او 

و 1و طاملاسسسسسؤطبييف ابدطبييف طاملدنييف ا قضسسسسسا ا اببي يف طابعن؛ييف املاسسسسسعداميف(. 2012ط افو عام   

 مؤسايف لد اجلامعييف بةدراسات طابنش و ببناب.

(. ابعالقيف يني ا ةارحت احلتةمييف طدةارحت اجلامعات احلتةمييف ابي؛نييف ث 2003عبد  و يؤاة رامد   

و حبو مقدم د  املةعقى ابع يأ ابثانأ ث املةاصسسسسسسفات ابعاملييف بةجامعاتو ابةاق  طمقعضسسسسسسسيات ابعية   

 سبع؛ربو عدبو ابي؛ن.  24 – 22و خالل ابفوحت من املنعقد رامعيف عدب

طر اجلامعات ابي؛نييف ا يقيق ا هداف ابنةعييفت لةيف (. تفعيل ة2004ابعبيدملت سسسسسسسسسسسيالب أرب 

 و ابي؛ن.حبةث أامعيف تع  ت ابعدة اياممت ةار أامعيف عدب بةنش ت عدب

(. اسسسعشسس اف ابععةيم ا أامعيف ا  ياسسسعخدام اباسسالسسسل اب منييفو    2018ع مسسابو اياة  ؛د  

 و اباعةة يف.ةار املنظةميفرسابيف ماأاع  منشةرحتو 

ت ةراسسسسسسسسيف تقةميييف بدطر اجلامعات ابي؛نييف ا لال خدميف امع؛ (. 2006 ؛د  ابع  قأت عائدحت 

 اط طحيف ةكعةرا  غ  منشةرحتت مع د ابدراسات ابوية يفو أامعيف ابقاه حتو مص .

دسسسسسسسسسسواتيجييف مقوحيف بعية   ابشسسسسسسسس اكيف يني اجلامعات ابي؛نييف   (.2010ابعف ملو نبيل أ د  

 غ  منشةرحتو أامعيف تع و ابي؛ن. و أط طحيف ةكعةرا طمؤساات سةق ابع؛ل

مش طيف مقوا بةعخييط اتسواتيجأ بعيبيق  (.2014سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس   

بضسسسسسسسس؛اب أةةحت ابععةيم  طرقيف مقدميف د  املؤا  ابع يأ اتري اجلةةحت ابشسسسسسسسسسامةيف ا اجلامعات ابي؛نييفو 

 .277-263ص اي  لو ا رةبو 1-3و املنعقد  رامعيف اب رقاء خالل ابفوحتابعابأ
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(.أمنة ج مقوا ب يط اببحو ابعة؛أ ياجلامعات 2017سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس      

 (.33ابعدة لةيف ابباحو اجلامعأ بةعةةم اتناسسسسسسسسسسانييفو  ابي؛نييف يابعن؛ييف اتقعصسسسسسسسسسسساة يف طاتأع؛اعييفو 

 .240-213ص

(. اجلسسامعسات طةطر اببحسو ابعة؛أ ا خسسدمسسيف ابعن؛يسيف ت املةعقى ابع يأ    2003عةةابت طسسه  ؛سسد  

 سبع؛رب. /22/24جامعات"ت املنظ؛يف ابع يييف بةعن؛ييف ا ةار يف طأامعيف عدب ابثانأ " املةاصفات ابعاملييف بة

ةطر اببحو ابعة؛أ طابدراسسسات ابعةيا ا اجلامعات ابفةاسسيينييف ا يقيق (. 2013  عةأو أمسس ف

 و رسابيف ماأاع  غ  منشةرحتو غ حتو يةايني.أامعات غ حت أمنة أ ا -ابعن؛ييف املاعداميف

 دةات ابعن؛ييف اببشسس  يف ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف ةراسسسيف احصسسائييف   (. 2009عياسسىت عاةل دي اهيم   

 و رسابيف ماأاع  غ  منشةرحتت أامعيف عدبو ابي؛ن. يةيةيه

(. مؤمسسسسسسسس ات ابععةيم طابعن؛ييف اببشسسسسسسسس  يف يابةطن ابع يأث يعض مالم  1999غنا مو م نى  ؛د 

و عن؛ييف اببشسس  يف ا ابةطن ابع يأاملؤا  ابعة؛أ ايامم عشسس ث ابابةنسسس  اب اهن طتةقعات املاسسسعقبلو 

 أامعيف املنصةرحتو ابقاه حت.

تصسسسساتت ا ( و طاق  تتنةبةأيا املعةةمات طات2003يضسسسسلو أ د م دملف حييى  ةة اب  ةمل  

املنعقد خالل  حبو مقدم د  املةعقى ابع يأ ابثانأ ث املةصسسسفات ابعاملييف بةجامعات واجلامعات ابي؛نييفو 

 و أامعيف عدبو ابي؛ن. 24 – 22ابفوحت 

( . أسسسعا  اجلامعيف  ابدطر طامل؛ارسسسيف يني ابةاق  طاملأمةل(ت زه اء ابشسس قت   1997يةيهت يارطق عبد   

 ابقاه حتو مص .

و ةار أامعيف نا ا بةنشسسس و  ةراسسسسات حةل ابعن؛ييف املاسسسعداميف (. 2015ابتبياسسسأو عام  خضسسس    

 اب  اضو اباعةة يف.

يجييف مقوحيف بعية   قياةحت ابع ي  ا مؤسسساسسات ابععةيم  اسسسوات(. 2017ابت ةملو زه   ؛ةة  

 و رسابيف ماأاع  غ  منشةرحتو غ حتو يةايني.ابعابأ  حايظيف غ حت ا نةء مباةئ ابعن؛ييف املاعداميف

يناء منة ج بعية   ا يتل ابعنظي؛أ جلامعيف تع  ا نسسسسسةء مدخل (. 2010ابت؛يم ت  اا عةأ  

 ت اط طحيف ةكعةرا  غ  منشةرحتت ابي؛ن. املقارنيف امل أعييف



205 

 

 

 205 

   اليمنية يف ضوء أبعاد التنمية املستدامةتصور مقترح لتفعيل وظائف الجامعات 
   اتحاد محمد عرشان.  أ،     سماح علي الكميم د .                                                                    

 
 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020يونيو  -إبريل( 7المجلد ) ( 32العدد )

 

سسسةاسسةيف منشسسةرات  حقيبيف تعةي؛ييف.  -(.ابععةيم من أأل ابععةيم املاسسعداميف2009ماكة نو رطزابني  

 . كةييف ابعقبيف اجلامعييفو أامعيف اببةقاء ابعيبيقييف.ي نامم ابععةيم من أأل ابعن؛ييف املاعداميف

أامعيف ابةاةمل ا يقيق ابعن؛ييف اببشسسس  يف  (. تصسسسةر مقوا بعفعيل ةطر2019مبارزو صسسسق   ؛د  

 .176-113ق و(117 و ابعدةلةيف كةييف ابويييف يبن ااملاعداميف بة؛جع؛  احملةأو 

مؤمسسسسسسس ات ابععةيم ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف م احةه انةاعه (. 2013امةم ا عةى بعخييط ابععةيم  

 صنعاءو اجل؛ ةر يف ابي؛نييف. تم2011-2010المختلفة

مؤمسسسسس ات ابععةيم ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف م احةه انةاعه (. 2014امةم ا عةى بعخييط ابععةيم  

 صنعاءو اجل؛ ةر يف ابي؛نييف. مت2011-2010املخعةفيف

نسسسسس؛اب أةةحت ابععةيم ابعابأ مدخل بةعن؛ييف  (.2010   ؛دو عبد اب مطف طعبد امليةيتو أمسسسسس ف

 (.61دة عابو17لدمجال و مص ويف ابع يييفماعقبل ابويياملاعداميف ا امع؛  املص ملو 

و كةييف ابعةةم اتقعصسسساة يف طعةةم ابعن؛ييف املاسسسعداميف طيد ات ا ا اجل ائ (.2010ناصسسس و م اة  

 ابعاي و أامعيف اببةيدحتو اجل ائ .

ةطر ابععةيم اجلامعأ ا اجل؛ ةر يف ابي؛نييف جتا  ماسسسسسسسسسسسسع ديات (. 2010ابن  ةأو عبد  ين عبد   

 و أط طحيف ةكعةرا  غ  منشةرحتو أامعيف ام ابق ىو اباعةة يف.يد ات ابعةمليفابعن؛ييف ا ظل 

مارات (. ابعن؛ييف املاسسسسسسسسسسسسعداميف اتطار ابعام طابعيبيقات ةطبيف ا 2009ا ييو نةزاة عبد اب  ن  

و أيةظيبو 1و طمارات بةدراسسسسسسسسسسسسسات طاببحةث ا سسسسسسسسسسسسسواتيجييفم ك  ا ابع يييف املعحدحت أمنة أ او 

 مارات.ا 

 و صنعاءو ابي؛ن.تق    ابعن؛ييف اببش  يف(. 2014ابعخييط طابعن؛ييف   طزارحت

ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسواتيجييف ابةطنييف بعية   ابععةيم ابعابأ (. 2006طزارحت ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ  

 صنعاءو اجل؛ ةر يف ابي؛نييف.(ت 2010 -2006اجل؛ ةر يف ابي؛نييفث خييف ابع؛ل املاعقبةييفث  

 و ابي؛ن.. تش  عات ابععةيم ابعابأ طاببحو ابعة؛أ(2010طزارحت ابش ةب ابقانةنييف  

 21املقدميف بةدطرحت ابعاسعيف طاباعةبواببند. تق    ابثقاييف طابعن؛ييف املاعداميف(. 2014ابيةناتة 
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