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 ملخص الدراسة:

تهدف الدراسة الحاليةةة ىلةةع تصةة  تتةة ر حويةةال ليح تةةل الياح ةةا  ال تةةاتة 
جاح ةةا  رتاة ةةة وةةا صةة د امسةةيراة  حةةة كاةةاا  جاح ةةة ةاحااتةةد   ال    ةةة ال يحةةد  

  ال طويةةة  ي ه رتةةة سةةوراو ر د تتحةةدة  حرةةة ة الدراسةةة وةةا ال ةة ا  تجاح ةةة سةةوراو ر 
كاةةةاا  تح حةةةت جةةةاح يا ةاحااتةةةد  تسةةةوراو ر   ةيةةةم   ةةةةة امسةةةيراة  حةةةةالةةةا:ي   
د وةةةا تصةةة  تتةةة ر حويةةةال ليح تةةةل الياح ةةةا  ال تةةةاتة لياح ةةةا  رتاة ةةةة  ال طويةةةة 

بةةةاا ة  حةةةوه  Problems Approachحةةةدكل اةةةل ال رةةةة   تاسةةةيتدحل الدراسةةةة 
الورةةةة  د ال وةةةةاراد تاتيتةةةةا  وةةةةا ةراسةةةةة جةةةةاح يا ال وار ةةةةة   ةةةةع الي ا ةةةة    هةةةة ل  

الويةةاة  تالحةةة د د تامسةةيااتييية الاؤتةةة تالاسةةالةحاارا  األكةةب  ر ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةةد 
د تت صةةةة ل الدراسةةةةة ىلةةةةع ترةةةةا   جةةةةاح يا جهةةةة ة تحويةةةةي الاتاة ةةةةةد اليةةةةدتتلد الي  تةةةةل

ا   ةةا ال حةةاتر تاكي وهةةا وةةا ححةةاتر يكةةان يت  ليةةا  توريةةب كاحااتةةد  تسةةوراو ر  وةة 
هةةبا ال حةةاترد تيا جةةاح يا الدراسةةة يكةةبتا  ر ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة الوا: ةةة   ةةع تو يةةة 
رتةةةاة  األ  ةةةا  تت ةةة تي الاحةةة خ تاةةةاادا  امكيةةةااتد تيسةةةرا   يةةةا:  اليح يةةةل ال وةةةارا 

يح تةةةةل الياح ةةةةا  لتالةةةدرتل ال  ةةةةيراة  حةةةة ةةةةةل جاح ةةةةة  ةةةة تصةةةة  تتةةةة ر حويةةةال 
ليةةةةاح يا  ال تةةةاتة ىلةةةع جاح ةةةا  رتاة ةةةة وةةةا صةةة د امسةةةيراة  حةةةة التاةةةاا  الاا:ةةةد  

  ةةةةا  ي اعةةةةع حةةةة  طاي ةةةةة ال يي ةةةة  كاحااتةةةةد  تسةةةةوراو ر  ال طويةةةةة ةياح ةةةةا  رتاة ةةةةة 
د تذلةةم حةةة كةة    ةةد  ححةةاتر هةةا  ال وي وةةا  الر  ةةرية ل يتةة ر ال ويةةالد ال تةةا  

لاسةةةالة تاألهةةةداف امسةةةيااتيييةد الويةةةاة  تالحةةةة د ح حةةةت اليتةةة ر ال ويةةةال االاؤتةةةة تا
تو يةةة الاتاة ةةةة  اةةةا تو يةةةة الي  ةةةي  تالةةةي    تالاحةةةا ال   ةةةا ترتةةةاة  األ  ةةةا  تاأل  ةةةا  
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األكاة  يةةة حةةة كةة   ى رةةاد حاةةة  الياح ةةة ل  رةةات ا  الاتاة ةةةد اليةةدتتلد الي  تةةل د 
 ر ال ويةةال وةةا الياح ةةا  تحيي اا  توريب اليت ر ال ويالد ترةا:  توريب ت يال اليت

 .ال تاتةد تاليحد ا  تاليهد دا  اليا توم  ا:ًوا يحام توريبا تسال الير     يها
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A Suggested framework for transforming the Egyptian 
universities to Entrepreneurial universities in the light of 

experiences of Cambridge and Singapore public universities 

Dr. Ashraf Mahmoud Ahmed Mahmoud* 

Dr. Mohamed Gad Hussein Ahmed** 

 The present study aimed to set a suggested framework for 
transforming the Egyptian universities to  Entrepreneurial universities 
in the light of experiences of Cambridge and Singapore public 
universities. Problem of the study was determined in the main 
question: How to utilize the experiences of Cambridge and Singapore 
public universities in setting a suggested framework for transforming 
in Egyptian universities to  Entrepreneurial universities?. The study 
utilized to the comparative problems approach for Bryan Holmes. It 
was determined by the futures of origin, Entrepreneurial university 
justifications, vision, mission and strategy, leadership and governing 
efforts for achieving Entrepreneurship, internationalization and 
funding. Results showed that the two universities agree on some 
features and differ in others and how to achieve such features. Both 
the two universities followed  Entrepreneurship education on the 
basis of developing Entrepreneurship, research marketing and 
inventions' proves.  Resultes led to setting a framework for 
transforming the Egyptian universities to Entrepreneurial universities 
the light of experiences of Cambridge and Singapore public 
universities as Entrepreneurial universities considering the Egyptian 
context. This was through the aspects of the philosophical basis of the 
frame, feature (vision, mission, strategy objectives, leadership and 
governing, developing, Entrepreneurship through learning, 
instruction, scientific research, Entrepreneurial academic works, by 
establishing university Centre for Entrepreneurial projects, 
internationalism and funding), requirements of achieving the 
suggested framework, pillars of execution, success in the Egyptian 
universities challenges and threats in hinder in execution and ways of 
overcoming them. 

 (*)(**) Assistant Professor of comparative education and educational 
administration, Hurghada Faculty of Education- South Valley 
University 
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 :مقدمة

اسيااتييية و الة لي  ت  اليو يةةة امتيتةةاة ة تتحويةةي الوةةدر  يصاحل الاتاة ة 
اليواو ةةية ال  ةةيداحة ل ةةةل ةتلةةة وةةةا لةةل حةةةا يصةةات   يةةة  ال ةةال  حةةةة  تةةاة  اليواو ةةةية 
تالي جةة   حةة  تحويةةي الو ةة   رةةةل حي ا ةةدد ت  يةة    ةةد اتيتةةاة ال  اوةةة ال ات ةة    ةةع 

تلهةةبا ا ي ةةد  امبي ار ترتاة  األ  ةةا  حةةة يهةة    احةةل اليو يةةة امتيتةةاة ةد اإلبدات ت 
تح تةةةل األو ةةةار ىلةةةع تاتةةة  حةةةة كةةة   ال ةةةا ة وةةةا اإلبةةةدات تامبي ةةةار اليواو ةةةية   ةةةع 

 تيايوا  اا ال رات ا  الاتاة ة.

 Global Entrepreneur تترةةةيا حاةةةة  حااتاةةةة الاتةةةاة  ال ال يةةةة  

Monitor  يا حةةةةا بةةةةية   ةةةةا ت تةةةةم الياةةةةا ة الحاصةةةةل بةةةةية وةةةةا هةةةةبا التةةةةدة ىلةةةةع
ة  ةة ح دم  الو   بية الدت  التوا ية   ةة يا    ة ىلع الياا ة وةةا ح ةةي تا  الاتاة

ة وةةا حتي ةةم ال يةةام   ةة د ويةة اوا الاتاة(Reynolds,1999, 17)بةةية هةةبا الا ةةداا 
  كةة   طةةال حوييةةا  جد ةةد حةةة الي  ي يةةة تامتيتةةاة ة  ةة ة  ىلةةع الو ةة  امتيتةةاة 

 وةةةةةا ال ةةةةة اد تطةةةةةال يسةةةةةالي  جد ةةةةةد  وةةةةةا اإل يةةةةةا د توةةةةةيت يسةةةةة اا صةةةةةوا ية جد ةةةةةد  
(Hoeing, 2000,12). ت ا ةةد امهي ةةام  األ  ةةا  الاتاة ةةة وةةا ال د ةةد حةةة  تحةةة  ةة د

حةةةةا   ةةةةاي  حةةةة ً   يحاتةةةةةاوةةةةا الةةةةدت  تحوهةةةةا يحاتةةةةةاد ايةةةةا ديةةةةل األ  ةةةةا  الاتاة ةةةةة 
 .(Daft,2010,604) %  حة  دة الراةا  ال  ية99,7ا
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الييةة تا امسةةيااتييا   ةةع الضرط   ةةع الحة حةةا  لي  ةةل جاهةةد  لهبا ت ا د ت  
الحة حةةةا  تيصةةةحا  هةةةبا ح ةةةا تاتةةة    يةةة  سةةة ا  دأل رةةةية تو يةةةة ال ةةة ارة الارةةةاتة

 اليواو ةةةةةاد ةاتيتةةةةاة ال  اوةةةةة ل ي اوةةةةي حةةةةة  ال تةةةةالت إل رةةةةةاد  رةةةة  امبي ةةةةةار ال طويةةةةةة 
 & Edquist)ة ةةار ال طويةة تيصةةاحل الياح ةةا  ياةةد ال ة  ةةا  الا:ي ةةة لةةور  امبي

Hommen 2008, 66; Etzkowitz 2008, 21) . ايةةا يكةةد  ال د ةةد حةةة
األةبيةةةا    ةةةع يه يةةةة ةتر الياح ةةةا  ة ور ةةةة ر:ي ةةةة بةةةية الةةةور  ال طويةةةة وةةةا تو يةةةة 
ي ر ةةة امبي ةةار ال ح يةةة تالدتليةةةد تةةةبلم   ةةع الةةدتر ال ايةةا تال يوةة ت الةةب    ةةةة يا 
ت ة   الياح ا   الي اتا ح  الراةا  الوا: ة   ع ال  اوة وةةا ت ةة تي  رةة  امبي ةةار 

سةة ل الرةةاةا  ىلةةع د تلهةةبا (Yusuf & Nabeshima 2007, 33)ال طويةةة 
 امبي ةةةةةار ترتةةةةةاة  األ  ةةةةةا   رةةةةةةل حي ا ةةةةةد ليحويةةةةةيالياح ةةةةةا    ال  سةةةةة ةامسةةةةةي ا ة 

(Perkmann & Walsh, 2007, 259-260).   

اةةات  رتةةاة  األ  ةةا  الوا: ةةة   ةةع ال  اوةةة ةوةة   ةاو ةةة ل يييةةة تحةةة  ةة د و  ةة    
تةةةبلم ا ياةةار د واص ال  ل تاليواو ية وا األس اا ال ال يةةة تت ويال و   امتيتاة  

 ,Payumo) تاليو يةةةة تاألو ةةةارالياح ةةا  ال  س ةةةا  الا:ي ةةةة ل يرييةةةا امجي ةةةا ا 

Arasu, Fauzi, Siregar & Noviana,2013, 122; Audretsch, 2007a, 

اليرييةةا   ةة   ر الياح ا  ةرا ل ر:ي  وا امتيتةةاة الوةةا:    ةةع ال  اوةةة   لهت  (22
ا ي ةة تي الاحةة خ جواةةً لالياح ةةا   لتةة تح  ىلةةع ةو ةةل ال  اوةةة  تامبي ارد تدالي و ل جا 

 ,Bramwell &Wolfe) ىلع جو  ح  األ رية اليو يد ة ل ي  ي  تالاح خ األساسية

يي  الياح ةةا  ليتةةةات جاح ةةةا  رتاة ةةةة تةةة وا ت يييةةة لةةةبلم تةةة  ترةةة  (1176 ,2008
امبي ةةار صةة ة   ةة ذ  تتةةد ا كةةدحا  ال  اوةةة ال وهييةةة وةةا حتي ةةم اليتتتةةا د 

؛ ايةةا تيتةةب الياح ةةا   رةةةل حي ا ةةد الحة حة -الياح ة -الح  تا ال   ا االتوا ة
يةتار التةةوا ةد تتاةةدي حور ةةا  التةةوا ة تاأل  ةةا  وةةا تةة لا يةتار يكاة  يةةة تةة ة  

 لي ه  وةةا الاويةةة اإلت ي يةةة  له ر حي   ة حة اليواط ا  بية األ رية ال ي ي   ىلع 
 ,Todorovic) ة حي   حالية ل ياح ة ت تاة  الودر  اليواو ية ال ال يةةة ال طوية وضً  

McNaughton & Guild, 2011, 129-130; Styhre & Lind, 2010, 

لهبا يصاحل الياح ة الاتاة ةةة وةةا لةةل اتيتةةاة ال  اوةةة اليد ةةد حاةةة  ، و(107-108
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 ت    و ة اإلبدات تامبي ار تالو   امتيتاة .
رتةةاة  األ  ةةا  تاأل رةةةية الاتاة ةةة ب جةة   ةةام حةةة يهةةة   يصةةاحل تاوةةاًد   يةة د 

يا ت ةة ا تةةاةر    ةةع ال واو ةةة تالاوةةاد  ت  عال سا:ل الا:ي ة إل اة  هية ة ي  جاح ة 
ذلم حةة  اليةة ا ا بةةية ةةة ا الياح ةةة ح س ةةة  احةةة حةةة  ا   ح  حاتر ال تل حي احوً تالو

 اايةةة تتسةةي ة ل ي ةة تي ترتةةاة  األ  ةةا  حةةة يجةةل الحرةةاس   ةةع الوةةي  األساسةةية ل ةةاتل 
. تهةةةبا   ةةةة  امهي ةةةام ال ي ا ةةةد (Strâmbu,2008,4) األكاة  يةةةة حةةةة  اايةةةة يكةةةان 

ام يةةةةااف ال ةةةةام  ةةةة ا ال  اوةةةةة هةةةةا تةةةةاطا  الو ةةةة  بيتةةةةويم الياح ةةةةا  ال اوةةةةا   ةةةةع 
امتيتةةاة  تاليواو ةةية ال ال يةةةد تيا الياح ةةا  هةةا ال احةةل الحيةة   الةةا:ي  وةةا هةةبا 
ال يةةا د ت  ةةع ريسةةها الياح ةةا  الاح يةةة تالاتاة ةةة اليةةا يصةةاحل صةة ة ال  س ةةةا  

 الا:ي ة متيتاة ال  اوة وا الواا الحاة  تال راتة.
ح ح لةةة وةةا  تريةةاا الياح ةةا  ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة تتيي ةة     يةةة تح تةةل 

األةتار اليي تاتةةةةةةة ل ياح ةةةةةةا  وةةةةةةا رسةةةةةةاليها ال ال ةةةةةةة ال ي  وةةةةةةة  اليو يةةةةةةة امجي ا يةةةةةةة 
تامتيتةةةاة ةد و  ةةةع الةةةاد  حةةةة اكةةةي ف تجهةةةا  الورةةةا اةةة   هةةةبا الاسةةةالة ىم ي هةةةا 

امتيتةةاة ة ترةةياح اةة   امهي ةةام  الةةدتر الاتةةاة  ل ياح ةةا  وةةا اليو يةةة امجي ا يةةة ت 
 اةةةةةةةةا الي كيةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةع الي ةةةةةةةةةاتا بةةةةةةةةية الياح ةةةةةةةةةة تالحة حةةةةةةةةة تيصةةةةةةةةةحا  ال تةةةةةةةةة حة 

(Chanphirun & Peter, 2014, 892) ، ت كةةةاتا    ةةةةد ات ةةةة تي تلهةةةبا 
(Etzkowitz, Webster, Gebhardt & Terra, 2000, 316-317)  يا

 تت ةةةةد يييةةةةة ل  ةةة ر  ال ا يةةةة وةةةا تحةةةةد ا رسةةةالة الياح ةةةا د جةةةاد  الياح ةةةة الاتاة ةةةة 
ي  تةة  امبي ةةار لالياح ةةة   -التةةوا ة -الرا ل الا:ي  وا الح  تا ال   ا االحة حة

 اليو يةةةةال ات ةةة    ةةةع ال  ةةة  وةةةا ال ةةةال  ة ةةة  سةةة اد وةةةا الي  ةةةي  يت الاحةةةا ال   ةةةا يت 
ويحويةةي الياح ةةة لاسةةاليها  .(Etzkowitz, 2008, 82) امجي ا يةةة تامتيتةةاة ة

 وةةدم  – يةةد  وةةا اليةةدرت  تاجةةااد الاحةة خ األكاة  يةةة ىصةةاوة ىلةةع ةترهةةا اليو –ال ال ةةة
حةةة الرةةاص ل ياح ةةا  إل رةةاد رتا ةةط حةة  تيةةات التةةوا ة  اةةا توةةد   التةةدحا   ايةةاً ك 

يلةة م الياح ةةا  حةةا ت ول الااا ية تالتاتيية بية الويةةا يةد تهةةبا  ةتامسيرارتالاح ية 
 ,Fetters, Green, Rice)حات ةة     ةةع رتةةاة  األ  ةةا  ل يحةة   ىلةةع جاح ةةا  

Butler, 2010, 143)    توا ةةةة ح رةةة  صةةةا  ا ال ياسةةةا  وةةةا الا ةةةداا حةةةة كةةة
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ال تي رةةةةة  ةةةة ا تحويةةةةي الي ةةةةاتا تاليرا ةةةةل ال  يةةةةي بةةةةية الحة حةةةةة تالتةةةةوا ة تاألتسةةةةا  
 .  (Wong, 2011, 55-56) األكاة  ية سي ة  ىلع الو   امتيتاة  ال  يدام 

وةةا اليو يةةة  اةايةةاً  اةترً راةةط الياح ةةا   األ  ةةا  الاتاة ةةة   ةة ة تاوةةاًد   يةة د   
الراح ةد ل ا   ة   هبا الةةااط حةةة تيةة تا ل  يةةا د تة ةة  الوةةدرا  اليواو ةةية ل ياح ةةا  
تالرةةاةا    ةةع ال  ةةي ن ال ح ةةا تالةةدتلاد  اإلصةةاوة ىلةةع روةة  الوةةدرا  اليوويةةة ل ةة اةر 

ال ةة ارة الي  ت يةةة لهةةبا ال  س ةةا  ح ةةا الاح يةةة ت تةةاة   عالياح ا  الارةةاتةد تة ةة  الاوةة 
  ةوهةةا حةةة  تةةاة  تةةدراتها الي و ل جيةةة تت هيةةل ة اةرهةةا ل  اكاةةة الييةة را  الي و ل جيةةةد 
 اإلصاوة ىلةةع تةة ويا اليرب ةةة الااج ةةة حةةة الويا ةةا  اإل ياجيةةة اليةةا ت ةةا د وةةا تحد ةةد 

تترةةةةري ية  تتةةةة ويا وةةةةاص اسةةةةي  ارتةاألتل تةةةةا  الاح يةةةةة اليةةةةا تتةةةةدم تيةةةة ر اإل يةةةةا د 
 ل تاجاتها الوها:ية ت  ع ريسها الاحا ال   ا.

ل رةةارةة وةةا حه ةةة يك ةةا  اتلهةةبا وةة ا ح رةة  ةت  ال ةةال   يةةالا ا جاح ةةاته    
صةةةةةةةةةةة  اة توةةةةةةةةةةة م   ةةةةةةةةةةةع ةتر حااعةةةةةةةةةةةا تيك ةةةةةةةةةةةا يه يةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةا تو يةةةةةةةةةةةة حيي  ةةةةةةةةةةةاته  

سةةي ا حةةة كةة    تم  (Zaharia, Akram & Ghani,2010, 22)امتيتةةاة ة
بيئةةا  ح اتيةةة لي  تةة  ةتر ال اةةاةر  لييحةة   هةةبا  تهةةا تا يةةاةال رةةارت  تاةار    ية توري  

 .(Kirby, 2006a, 601) الياح ا  ىلع جاح ا  رتاة ة وا توري  ترتاة  األ  ا 

  ةةع ال وةةد ال اصةةا د ورةةا تتتي م كااا  الدت  وا تيايةةي الياح ةةة الاتاة ةةة 
ل ال  اوةةة  رةةةل يك ةةا جد ةةة  وةة    يةةا  سةةيا   الياح ا  وا عةةاا سايل ال  ا  طاول 

 وةةدحا تةة  تترةةيا الي  تةةل الحةةة حا ل ي  ةةي  ال ةةالاد ووةةد تو  ةةل حتةةاةر  اتكت صةةً 
الي  تةةل التاصةةة  اةةا ت ةةاتا هةةبا الياح ةةا  حةة  التةةوا ة تالويا ةةا  الييارتةةة وةةا 

 ,Mok,2013)حرةةارت  األ حةةاخ تالييةة تا ت وةةل ال  اوةةة لي  تةة  اليواو ةةية ال ال يةةة 

 امتحةةةةاة األتراةةةةا ل ياح ةةةةا  امبي ارتةةةةة  الو ةةةةاة ل ةةةةدت  األترايةةةةةد   ةةةةةدبيو ةةةةا  .(11
(European Consortium of Innovative Universities, 2015, 1)  يا

يحةةا . تةة  بويةةال وةةا  ةةدة ةايةةا حةةة الياح ةةا  األترايةةة الاتاة ةةةتوريةةب  هةة  الياح ةةا  
بيئةةةة ةةةة  األت  بةةةية الةةةدت  وةةةا ااي ةةةل ال ا ووةةةد  الو ةةةاة ل  م ةةةا  ال يحةةةد  األحاتةيةةةة 

د (Graham, 2013,5) 2013 وةةا ال ةةال  ل ةةام  اامبي ةةار الي و لةة جا األك ةةا  يااةةً 
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ةا ةةةةل يت  ةتلةةةةة   ةةةةع ح ةةةةي ن ال ةةةةال  تياوةةةةع الي  ةةةةي  وةةةةا رتةةةةاة  األ  ةةةةا   ةةةةام  تتةةةةد
ة ةةةا يا الو ةةة ذ  األحاتةةةةا يصةةةات ال هةةةي ة   ةةةع الي  ةةةي  ال ةةةالا وةةةا يتراةةةا  دم 1947

د (Chanphirun &, Peter, 2014, 892) اتواتاةةً  ال يوةةدم  ل  تحتي ةةم ةت  ال ةةا
الةةب    ةة ع ىلةةع راةةط  Etzkowitzا ي د الو  ذ  األحاتةا   ع  حره م ا ي ةةة تي  ت 

حةة    اةةا الرةةااكة يهااس  ب ي   األح ا  ال  اوة ح  الييايوا  امتيتاة ة تامهي ام 
ت ةةد جاح ةةة سةةيا ر رة د ت (Etzkowitz & Leydesdorff, 1999, 112) الرةةاةا 

حةةة األح  ةةة الو ي ةةة ل ياح ةةا  د ت تااد  حة األح  ة األتلع ل ياح ا  الاتاة ة وا ال ال  
 & Etzkowitz & Zhou, 2007; Blenker, Dreisler)الاتاة ةةة الواجحةةة

Kjeldsen, 2006, 63). 
ات ةةةات يت صةةةيي الريةةة   بةةةية الةةةدت  ال يودحةةةة  ت  ةةةع اليا ةةة  اعكةةةاد   ي ةةةد 

صةةوا يها ت راحهةةا الي  ي ةةا تهياك هةةا  ةحةة تالواحيةةة   ةةع حةةدن تةةدر  ةةةل ةتلةةة   ةةع 
الياح ةةا  لةةد ها حريةةال ال صةة    ا ياةةار  تيتةةاة الوةةا:    ةةع ال  اوةةةوةةا امالحة حيةةة 

هي ةةام ا و  ةةع الةةاد  حةةة  .ىلةةع اتيتةةاة ال  اوةةة حةةة كةة   اليحةة   ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة
الاةةاا ية وةةا اعت ةةة األكيةةا   ةةالي  ي  ال ةةالا وةةا الا ةةداا الواحيةةة ةويييةةة اي يةةة ل يوةةدم 

تتاةة   الةةدت  الواحيةةة وةةا ال رةةاتة سةةوة د ال  حةة س وةةا الياح ةةا  وةةا الا ةةداا ال يودحةةة
تت كيةةةد اجي ةةةات  داألكيةةةا  ل ةةةدتر ال حةةة ر  متيتةةةاة ال  اوةةةة وةةةا تيةةة تا ال يي  ةةةا 

 2006 ةةام  OECD حور ةةة الي ةةاتا امتيتةةاة  تاليو يةةة طيت راد الي  ةةي  وةةا حوةةا
  ةةع تجةة ة تحةةد ا  ر:ي ةةة ت اجةة  الي  ةةي  ال ةةالا تي  ةةل وةةا الي  تةةل تاليةة ة  تالريةة   

حواب ةةة هةةبا اليحةةد ا   يي ةة  تجةة ة جاح ةةا  رتاة ةةة اد  ةةة ت ي ةةد يسةة     تيابيوه ةةا 
ىم يا  .(Mian,2006, 192) الي ةةاتا حةةة  الحة حةةة تالتةةةوا ة  ىةار  ال رةةات ا 

 ,Mian, 2006, 191; Farsi,, Imanipour & Salamzadeh,2012) الةةا ا

 الةةل ت ةةةيا  تيةةةع  ييئةةة  حةةة  الياح ةةةة  حةةةا  ةةةد يا جاح ةةةا  الةةدت  الواحيةةةة  (194
 .الاتاة ة الوا: ة   ع اتيتاة ال  اوة حوار ة   ا اووي  الدت  ال يودحة

يحةةا  الو ةةاة ل تةةا ب جةة   ةةامد تالياح ةةا  ال تةةاتة ب جةة  كةةاص ووةةد كيةةل  
كي ا  ا ي ة  ح  تر يل الياايةةة الاتاة ةةة تالي  ةةي  الاتةةاة   الياح ةةا  ال تةةاتة ةوةة ا  
ل يحةة   لياح ةةة رتاة ةةةد تحوهةةا  اليتيةةيط ليرةةيي  ال  ةةل الحةةا حوةةب ال ةةا يويا  حةةة 
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ي ةةةة يويا   اةةةةا ح   ةةةةا  يجوايةةةةة حةةةةة الوةةةةاا ال رةةةةاتة تت ةةةةار ها وةةةةا ال  ا يويةةةةا  تال
 ,Kirby & Ibrahim, 2015)ال ور ةةا  الدتليةةة ال هي ةةة   يةةا  رتةةاة  األ  ةةا  

د ة ا ي ر   التودتا امجي ا ا ل يو ية  ا ياارا اليهة ال تيتة لةةد   رتةةاة  (153
األ  ةةةةةا  تتو يةةةةةة ال رةةةةةات ا  التةةةةةريا  تال يواهيةةةةةة التةةةةةرا تتوةةةةةد   الي  تةةةةةل لةةةةةاتاة 

 د تا رةةةاد الي  يةةةة ال تةةةاتة لحاصةةةوا  57د 2013يةةةدة اهةةة  كيةةةا د األ  ةةةا  ال
ال رةةات ا  التةةريا  لةةد   ال رةةات ا  التةةريا  ترتاة األ  ةةا  ليةةي  ى رةةاد  ةةدة حةةة 
الحاصةةةوا  بةةةا ا ححاورةةةا  حتةةةا حوهةةةا  ااصةةةوة األ  ةةةا  الي و ل جيةةةة   سةةةي   

د تااصةةةوة تااصةةةوة ال رةةةات ا  التةةةريا   ال وتةةة ر  تااصةةةوة ي  ةةةا  تةةة   ال و ويةةةة
ال  م ال ري اة تااصوة الدتتوة ال ري اة  الواها د تااصوة ال رةةات ا  الي و ل جيةةة 

تحرةةةةاتت  د 480-478د 2012 ةةةةالياية ايا ةةةةد اسةةةة ا يل ايةةةةاد تا ةةةةام ا ةةةةد د 
الياا ال  ة ة ل ي  ي  ال الا ة وحة ةتليةةة بةةية جاح ةةة الوةةاها  تح س ةةة وةة رة ليرةةارح 

بةةااح  ل يةة   اليةةاح يية حي  وةةة باتةةاة  األ  ةةا  ويهةةا ح رةة  جاح ةةا  حتةةا ليوةةد   
تال رةةةات ا  التةةةريا  تةيريةةةة ى رةةةاد حرةةةةاتت رتةةةاة  اعةةةاكا  اةةةد الح يةةةد سةةةة ي ااد 

ليرةةةةيي  الرةةةةاا    ةةةةع ىتاحةةةةة ال رةةةةات ا   2004 د تحاةةةةاةر  ا ي تةةةةة  ةةةةام 2005
التةةريا د تحاةةاةر  ى يةةا  حتةةا ليوةةد   با ةةاح  تةةدرتاا  ةةة ةيريةةة الويةةال وةةا ى رةةاد 

د تحاةةاةر  تيةةام اليةة   (Kirby & Ibrahim, 2015, 153)تت   ةةل اةةا حرةةا 
 ال رات ا  الحا  لد   الراا  ليود   حرات ا  اا  ت را  واوةةة رتةةاة  األ  ةةا  وةةا 
ال يي ةةةة  ال تةةةةا د تحاةةةةاةرا  الي  يةةةةة ال تةةةةاتة لرةةةةاا  األ  ةةةةا  ليةةةةدرت  طةةةة   

ة رتةةاة  األ  ةةا  تت  تةةل الياح ةةا  تتةة هي ه  ل ةةدك   ل ةةام رتةةاة  األ  ةةا  ت رةةا  واوةة 
 د تحاةةةةةةةةاةر  الرةةةةةةةةاا األتسةةةةةةةةط 59د 2013ال رةةةةةةةةات ا  التةةةةةةةةريا  اهةةةةةةةة  كيةةةةةةةةا د 

ل  رةةةات ا  التةةةةريا  ترتةةةةاة  األ  ةةةةا  احة ةةةةاا  إل رةةةةاد حاةةةةة  رتةةةةاة  ي  ةةةةا   اةةةةا 
ااصوا  وا الياح ا  ال تاتة لياتت  الاتل الاتاة ة ليةة   الياح ةةا  حةةة كةة   

م 2002  ل ةةةوة 82اصةةةدار تةةةا  ا رتةةة  ااأل  ةةةا د ت ارتااطةةة   ةةةال  ت ا الةةةدتلا لاتةةةاة  
د  رةةة ا بةةةاادا  امكيةةةاات تالاسةةة م تالو ةةةاذ  التةةةوا يةلح ا ةةةة اوةةة ا ال   يةةةة الر اتةةةة 

د تاعةةيااح حرةةاتت ال ةياةةة الات يةةة ليةة ويا تا ةةد  بيا ةةا     يةةة تاح يةةة ها: ةةةتا رةةاد 
ل د د حةةة الياح ةةا  الياح ا  ال تاتة وا ال د د حة امتراتيا  تال و ة الدتلية ح  ا

ال اايةةةة تاألجوايةةةة سةةة اد   ةةةع ح ةةةي ن امتحةةةاة األتراةةةا يت  سةةةيا يت ىواتويةةةاد تا رةةةاد  
ج  يةةةةةا  رجةةةةةا  األ  ةةةةةا  وةةةةةا حتي ةةةةةم ححاورةةةةةا  حتةةةةةا تعةةةةةاةة رجةةةةةا  األ  ةةةةةا  
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ال تةةةاتيةد تتيةةةات سياسةةةة تو يةةةة صةةةاةرا  ال رةةةات ا  التةةةريا  تال ي سةةةية بةةة  ار  
ل رةةات ا  التةةريا  اليا  ةةة ل تةةودتا امجي ةةا ا التةةوا ة تالييةةار د تتاةةد  تيةة تا ا

د تالي ةةاتا حةة  حاةةاةر  2004ل يو يةد تا راد الوةةا  ا التةةاص  ال ورةةغ  التةةريا   ةةام 
إل رةةاد  ةةدة حةةة  كةةا  ات ةةاف ىلةةع رتةةاة  األ  ةةا   بةةد   حةةة ال ةالةةة ال ود ةةة ل يو يةةة

ال رةةات ا  ال اةةدا  ال يتتتةةة وةةا ال رةةات ا  التةةريا   الياح ةةا  ح ةةل  تاةةد  
با ةةاح  امبي ةةار اليرةةارةا د تا رةةاد ال تةةا    ال  هةةد ال تةةاوا التةةريا  تال ي سةةية

ا األحةةةاكة الوا:يةةةة ا ىلةةةع راةةةط ةةةةل وئةةةا  ال يي ةةة  تكت صةةةً تهةةة    ةةة ذ   هةةةدف يساسةةةً 
د تا رةةةةاد تاةةةةد  ىةار  تال ه رةةةةة   و ةةةةار تا ةةةة   حاي ةةةةا  ل يحةةةةد ا  ال ح يةةةةة ال  جةةةة ة  

  بيةةةةةةارت  300صةةةةةةدر بهةةةةةةا الوةةةةةةاار الةةةةةة  ار  رتةةةةةة  احرةةةةةةات ا  الي  ةةةةةةي  ال ةةةةةةالا اليةةةةةةا 
ال تي رةةة  رةةا   اد   تتر يةةل الي ةةاتا بةةية ح س ةةا  الي  ةةي  ال ةةالم لةة 2003 3 13

اصةةةةاوة   ةةةةد وا ةةةةل ت   رةةةة  اليتتةةةة  اتضةةةةييي الريةةةة   بةةةةية حهةةةةارا  التةةةةاتيية وةةةة 
ا تتوةةةد   كدحةةةة حيي  يةةةة يةةة  ا تاح تيةةة تا ال يي ةةة  ت  ي يةةة   اوةةة  ال رةةةارةة الي  ةةةي  ال ةةةال

بوةةاد   ةةع عةةااكة حي اوئةةة بةةية ال اةةد  تح س ةةا   اتي تا الي  ةةي  ال ةةالد ت ئية و الةتاي
تالهيئةةةة الو حيةةةة لضةةة اا جةةة ة  الي  ةةةي  تام ي ةةةاة تةةةةل اليهةةةا  ذا   االي  ةةةي  ال ةةةال

تتجةةة ة وةةةاتت ل  اةةةد    تي ةةةم الياح ةةةا د تا رةةةاد ال اةةةة  الةةة طوا ل بي ةةةار  التةةة ة
 372تيةةة تا الي  ةةةي  ال ةةةالا  ةةةالواار الةةة  ار  ترتةةةاة  األ  ةةةا  ب اةةةد  ىةار  حرةةةات ا  

م ليو يةةةةة الاحةةةةا ال   ةةةةا تالييايوةةةةا لةةةةدن عةةةةاا  الي  ةةةةي  ال ةةةةالا تة ةةةة  2015ل ةةةةوة 
ال  هةةةة اية تال اةةةةد ية تت هيةةةةل ال يتتتةةةةية إلرعةةةةاة تت جيةةةة  ال رةةةةات ا  ال اي ةةةةا  
تا رةةةةاد ااصةةةةوا  األ  ةةةةا  ال اي ةةةةا  تتاةةةةاة  التاةةةةاا  بةةةةية الحاصةةةةوا  تا رةةةةاد بيئةةةةة 

 يةةة تاح يةةة تةةد   امبي ةةار تاإلبةةدات تا رةةاد بةةااح   حالةةة تةب  حةةا  ت هي يةةة لةةد   ت  ي
رتةةةاة  األ  ةةةا  تا رةةةاد بةةةااح  ةراسةةةية وةةةا حيةةةا  رتةةةاة  األ  ةةةا  تا رةةةاد عةةةاةة ة ةةة  

  .  2-1د 2015امبي ار ترتاة  األ  ا  ات ار  الي  ي  ال الاد 
  ةةةع امتيتةةةاة   ةةةييا  الوةةة   ال امبي ةةةار  يصةةةاتووةةةد تاوةةةاًد   ةةةع حةةةا سةةةايد     

ال ال ا ح ا وا  حي   ة حة اليحد ا    ع الي  ي  ال الا ل  ت ةةد الح ةة   اليو يد ةةة 
د تحة يجةةل الوهةة    ويةةات الي  ةةي  اليةةاح ا تاةر    ع تص  اد لها يت اليو يل حوها

يا تاي ةةد  ةة   ةةة ال رهةة م اليو يةةد  الوةةا:    ةةع الو الةة  الياحةةد د  و    حة تاج  الدت 
 ر ا     ا  جد د  تصيغ حاي ةةا  تيسةةالي  اد  ةةة تو ةةي  تااجةةا     يةةة اليو يةةةتيا ت

اليحةة   ال رة   تالوضا ا تاليحد ا  اليا ُ  ا ا حوهاد األحا الب  اسةةي ج  تت ال  
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ىم ي   وا ال وابل و ا اليح   حة حور حة الي  ةةي  اليو يد ةةة ىلةةع ىلع جاح ا  رتاة ةد 
  ةةةةة يا  ةةةي  وةةةا لةةةل اإلحةا ةةةا  ال اة ةةةة الحاليةةةةد بةةةل حور حةةةة الياح ةةةة الاتاة ةةةة م 

تاحةا ةةا  جد ةةد  تيواسةة  حةة  حيي اةةا  هةةبا الياح ةةة وةةا   يي ةة  ت سةةي  بويةةة تحييةةة
وةةا  ية؛ تلهبا جاد  الدراسة الحالية رداةةًة حةةة الاةةاا ص د كااا  الياح ا  ال والا  

وةةةةا تيةةةة تا ليةةةةاح يا ةاحااتةةةةد  تسةةةةوراو ر  ال طويةةةةة الاا:ةةةةد   التاةةةةاا امسةةةةيراة  حةةةةة 
الي  ةةةةي  اليةةةةاح ا ال تةةةةا  اليو يةةةةد  تح ةةةةا د  الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة   ةةةةع اليتةةةةد  

ليحويةةي اليو يةةة تال وةةاد   يي اةةا   اتتويةةد ح ةةا يه اتوةةدحه  ا لا ا ال   تا  اليا ت 
 س ا ال  ل تاتيتاة ال  اوة.

 مشكلة الدراسة:

ليحويةةةي   ةةةة  اجال د ةةةد حةةةة ال رةةةة   اليةةةا تيي ةةة  ا ةةة مً حةةةة حتةةةا ت ةةةا ا  
ال يةةةة   اليواو ةةةةية سةةةة اد   ةةةةع ح ةةةةي ن الي  ةةةةي  اليةةةةاح ا يت امتيتةةةةاة يت ال رةةةةات ا  

 يا ىلةةةةةع التةةةةريا  تال ي سةةةةةيةد و  ةةةةةع ح ةةةةةي ن امتيتةةةةاة ال تةةةةةا  ترةةةةةيا اليوةةةةةد اا 
ةتمر  ح يةةار  4,3حةةة ا  وةةا  حةةا ووةةداا ية  ىلعاألاداخ ال ياسية وا الريا  األكيا  

د 2012ال ااةةاد ال ةةال   وةةا تالد  وااطيةةة اإلصةة ل ابا ةةاح  امتيتةةاة . الورةةا  حةةة
 الةةةةد ة ال ةةةةام ال ح ةةةةا تةةةةده ر التةةةةوا ةد تارترةةةةات ح ةةةد   د ة ةةةا ت ةةةةا ا الدتلةةةةة حةةةة9

ام:ي ةةا اد تهةةات  امسةةي  ارا د تا ترةةا  اماييةةاطا  د تتده ر اليتةةويمتالتارجا
 تات ةةات الريةة   بةةية الوروةةا  تاإل ةةااةا  ال  ا  ةةة ال احةةة ل دتلةةةدالووةةد د تت ا ةةد  يةة  

 د ة ةةا يا امتيتةةاة ال  اوةةا م  ا  وةةا ااجةةة ىلةةع 2014االاوم ال اة   ال تا د 
 دبةةب  جهةة ة ة يةةا  وةةا حيةةا  ىصةة ل ال ياسةةا  الوود ةةة تال اليةةةد تسياسةةة امسةةي  ار

  .1د 2010  تاد طارا ا تاليو ية الاراتة
ل رةةات ا  التةةريا  تال ي سةةية ترتةةاة  األ  ةةا  وةةا حتةةاد  اايةةة اتيحةةا حةةة  

التةةوا ا  اليو يد ةةةد تت ي ةةد   ةةع  يةةاا  ا ح رةة  التةةوا ا  وةةا حتةةا توةة  وةةا وةة 
وضةةً   ةةة  ةةدم ح ةةي ن ت و لةة جا  ةةدت  ت تةةم  لةةاد تهي وةةة الاسةة  ة ال وترضةةةد 

ار    يةةة تاصةةحةد تصةة م التاةةا  اإلةارتةةة لتةةاا  ال رةةاتتد تت ةةا  اسةةيااتيييةتج ة 
تامويوةةةةةار ىلةةةةةع حهةةةةةارا  تورةةةةةي  ال رةةةةةارت د د  12د 2011تاسةةةةة د كالد ال رةةةةةات ا ا

 األ  ةةا  باتةةاة   ال ي  وةةة تال رةةاهي   ال  اوة  ال تةةي حا  حة حوترا ح ي ن تج ة ت 
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د 2010  اةةدا  ؛ ى هةةا 11د 2012ال ااةةاد ال ةةال   وةةا تالد  وااطية اإلص ل ابا اح 
%  حةةة ي رةةية رتةةاة  األ  ةةا  ديةةا 81 د ة ا يا ا19د 2011ا   ااغد ةا يا  ؛ 13

رس ية تتريود ىلع امبي ارد تم تدكل وا  ياا األ رية الاتاة ةةة ذا  ىحةا ةةا  الو ةة  
 . تحةةة  ةة  ااي ةةل حتةةا ال اتاةةة 52د 2010حارتةةاا تهيةة د تيحةةل ىبةةااهي  ا ال اتر ةةة

 2012 ةةا  وةةا  ةةام ا    عةةاا  رتةةاة  األ    ال يةة  106ا اتاةةل األكيةةا   تا   اايةة  9ا
د تذلةةم   ةةد ال  تةةل تال ةة  ة ة تال رةةا  تاألرةا Legatumا ليتةةويم ح س ةةة تووةةً 

  .1د 2012ايكاار الا رصةد  تت    تلاواا تالي ا:ا
ال ي حةةل وةةا عةة ا الياح ةةا  ال تةةاتة  د وةة اال تةةاتةيحةةا  الو ةةاة ل ياح ةةا   

تي اكةة  حةة  حوهةةا حةةة يةتار  اليو يد ة  يد ي ها ل  ت ةةد تةةاةر    ةةع ال وةةاد  ةةةل حةةا  ي تةة 
ليرياا  ال ي اوة وا حيي اا  األس اا تاتيتةةاة ال  اوةةة تت و ل جيةةا ال    حةةا ؛ ىذ ا

ال د ةةد حةةة ال رةةة   اليةةا   رةةهد ال صةة  الةةااهة ل  س ةةا  الي  ةةي  ال ةةالا وةةا حتةةا
   ةة ب  رتها وا ص د حا يسرا   و   يا:  الدراسا  ال ا وة ة ا   ا 

وةةا    يةةة امبي ةةار وةةا امتيتةةاة الوةةا:   اا ح   سةةً الياح ا  ال تاتة ةترً  ت ة م  -
امتيتةةاة  وةةا  -الحة حةةة -ل    ةةا الح  ت ةةا االياح ةةة ا  ع ال  اوة الحد  ة تووةةً 

ا ااي ةةل حتةةا بد تله( El hadidi & Kirby, 2015,151)توري  ال رات ا  
 اوةةا رتةةاة  األ  ةةا  تووةةً    ةتلةةة وةةا ةتر الي  ةةي  ال ةةالا31ال اة  األكيةةا صةة ة ا

 Global Entrepreneurship األعمااا  ليواتةةةا ال اصةةةد ال ةةةال ا لاتةةةاة  

Monitor Report  2008ع م(Egyptian National Competitiveness 

Council, 2008). 
  ةةة%  حةةوه    يةة تا 50هواح  تاة  حراطة وا كاتيا الياح ا  ح ةةا  ي ةةل ا -

الاتاة ةةةة تالريةةة   بةةةية ال تاجةةةا  تسةةة ا الحتةةة     ةةةع   ةةةل لةةةوو  ال هةةةارا  
 . 56د 2010؛ حور ة األح  ال يحد د 6د 2011تاس د كالد اال  ل 

 حةةةة د ةةة   الاؤتةةةة تال ياسةةةا  اليةةةا تحةةةة  ال   يةةةة الي  ي يةةةةدالياح ةةةا  ت ةةةا ا  -
صةةةة م جةةةة ة  ال ةةةةدك   ح ةةةةا يةن ىلةةةةع  تالي سةةةة  ال  ةةةةا   ةةةةع ا ةةةةا  الوةةةة  ا

احور ةةةة الي ةةةاتا تاليو يةةةة وةةةا ال يةةةداا امتيتةةةاة د الاوةةةم  تال تاجةةةا  الي  ي يةةةة.
  .250د 2010الدتلا ل  راد تالي  ياد 
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حوار ةةةةة  ال د ةةةةد حةةةةة الةةةةدت  الواحيةةةةة ال ةةةةالا تااجةةةة  اإل رةةةةاا ال ةةةةام   ةةةةع الي  ةةةةي    -
الاحةةا تصةة م امهي ةةام  وةةا لاتوهةةا امتيتةةاة ة تامجي ا يةةةد  ال رابهة ل تا

كالةةد  ؛74د 2007اا ةةية  رةةيا حح ةة ةد  ي  تةةل  ةةة حتةةاةر ابي ارتةةة جد ةةد  ل
   249د 2011حوت ر دات د

  ةةع الةةاد  حةةة تجةة ة هيةةةل توري ةةا  الياح ةةا  ال تةةاتة  تةةي  ب ليرةةة كدحةةة  -
رعةةةةاةد  اةةةةد الواصةةةةا ات اا وةةةةا يةاد الويةةةة ا ح ح لةةةةً ال يي ةةةة  ىم يا هوةةةةاح تتةةةة رً 

حتةةةةةا ح ةةةةةي ن ية ةةةةةع وي ةةةةةا  ي  ةةةةةي  الي ةةةةةاتا حةةةةة  الرةةةةةاةا  د تااةةةةةي    2004
 ال ةةةال   وةةةا تالد  وااطيةةةة اإلصةةة ل ابا ةةةاح  تاسةةةيي ا  ت و ل جيةةةا هةةةبا الرةةةاةا .

  .9د 2012 ال اااد
رعةةاةد  اةةد الواصةةا ا صةة م الي جةة  ىلةةع امسةةيو   الحويوةةا ل ياح ةةا  ال تةةاتة -

ألكاة  يةةةد ت ةةدم اتيتةةار اووداا الياح ا  ال تةةاتة ااتيهةةا وضً   ة  . 2004
احح ةةد    صةةاوهااةتر الدتلةةة   ةةع تتتةةي  ال ةة ارة تل ةةة اليحد ةةد الةةدتيي ألبةة  

  .157-156د 2009د اوراط  
ذا ح وةةع وةةا    يةةة الاحةةا ال   ةةا تامبي ةةار ل ةةدم تجةة ة  ام تةة ة  الياح ةةا  ةترً  -

اةة وةةا الاحةةا تاليو يةةة تامبي ةةار بةةية الياح ةةا  ىطةةار  ةةام متتةةاذ حاةةاةرا  حرةةي
احور ةةةة الي ةةةاتا تاليو يةةةة وةةةا ال يةةةداا امتيتةةةاة د الاوةةةم  تال  س ةةةا  األكةةةان 

تصةة م الةة  ا   ه يةةة الاحةةا ال   ةةا د  251د 2010الدتلا ل  راد تالي  ياد 
ت ةةةدم د  4د 2008   سةةةمدجا يةةةل ا وةةةا ة يةةةا حةةةة ال  اتةةة  اإل ياجيةةةة تالتدحيةةةة

تصةةةةة م  دااكةةةة  حاي ةةةةةا  ل احةةةةا ال   ةةةةةا تاكييةةةةار الي و ل جيةةةةةا ال واسةةةةاةا ي ةةةةاة ح
امرتاةةا  بةةية ح س ةةا  الاحةةا ال   ةةا تال  س ةةا  اإل ياجيةةة تالتدحيةةةد تصةة م 

تصةة م  رةة  تةةدتتل الي  ةةي  اإل راا   ةةع الاحةةا ال   ةةاد تصةة م الاويةةة اليحييةةةد 
       . 5د 2007اليي عاد ال الا ال تا  اححا   

 ةةةةا  ال تةةةةاتة لةةةة  تتةةةةط التيةةةة ا  اإل يابيةةةةة تيةةةةاا ت ةةةة تي هةةةةبا حةةةةا  الةةةةل الياح -
التدحا  الاح يةد ت ود التروا  ح  األوااة تال  س ا  اإل ياجيةةة تالتدحاتيةةة وةةا 

واد ةةاد  رةةاف ا ا  سياسة الي  يا ل تدحا تديريا  الر ا الي  تواد لال يي   
2010.  
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د وةةةةةا هياكةةةةةل الي ةةةة ة تالرةةةةةة ية وةةةةةا حتي ةةةةةم حةةةةةدك   ت   يةةةةةا  الياح ةةةةةة سةةةةة ا -
وةةا اليةةاا تاإلجةةاادا   وةةا ححيةة ن بااحيهةةاد يت ال  س ةةا  تاوييهةةا اليوري يةةة يت

د تهةةبا يةن تاليوويةةة  ةةة  وةة  اإلحةا ةةا  ال اة ةةة تال اليةةة تالرويةةة ال  ي ةةد د وضةةً  
بةةدترا ىلةةةع ديةةا  اليةةة ا ا وةةا ال لةةةا:م اليةةا توةةة م بهةةا ح س ةةةا  الي  ةةي  ال ةةةالا؛ 

الاحةةا ال   ةةا تكدحةةة ال يي ةة   اد بيو ةةا تليريةة ايةةا تاةةة    ةةع تليرةةة اليةةدرت 
د 2007اسةة يد ىسةة ا يل   ةةاد  تتو يةةة الايئةةة تحريةةاا بدرجةةة يتةةل حةةة امهي ةةام 

؛ سةةةةةةة يد حح ةةةةةةة ة حاسةةةةةةةا د 318د 2008؛ ج رجيةةةةةةةل ةحيةةةةةةةاا جةةةةةةة ر د 24-25
  .702د 2008؛  ايل س د ك يلد  396د 2013

ات ةةةةةام ال  ارسةةةةةا  الياح يةةةةةة  الو ييةةةةةة الاياتتااطيةةةةةةد تالا ةةةةةد  ةةةةةة الد واحيةيةةةةةةد  -
امسةةةةةييا ة ل  احةةةةةل اليريةةةةةا ال ةةةةةال ا يت ال يي  ةةةةةا  ال رةةةةةاد  تال ةةةةةا ة  تصةةةةة م

  .108د 2012ال ي  اة احتيرع وارتا الرودترد 
 يةةةا  الي  ي ةةةا  يييةةةة صةةة م ى يةةةا  ال  اوةةةةد تديةةةا  الوةةةدر  اليح ي يةةةة صةةة م اإل -

  ةةع اسةةير   ال ةة ارة ال  اويةةة تةةدر  الاحةة خ ارتةةة ة وةةي  ت  ي ةةاد تصةة م تامبي 
جةةاة ال ةةات د يا د  اد الريةةال ال يااةد تص م ال رارةة وا الورا  امتيتاة  ا

  .86د 2012؛   ار ويحا ح سعد 2010ح سعد يا د ىبااهي  ؛ 2010
  134  حةةة ا126ال اتاةةة ا  ا 2009ااي ل حتا وا ح عا ج ة  الي  ي   ام  -

 ن ال ال د ة ةةا ااي ةةل وةةا الي ةةاتا بةةية الياح ةةا  تحااكةة  الاحةة خ يةتلة   ع ح 
  ةتلةةةةةد تديةةةةا  134  حةةةةة بةةةةية ا128التةةةةوا ة وةةةةا  رةةةة  ال ةةةةام الياتيةةةة  ا  ا

الياح ةةا  ال تةةاتة  ةةة الياتيةة  ال ةةال ا   ةةع ح ةةي ن الوةةار  اإلواتويةةة وي ةةا  ةةدا 
  .4975ع ح ةةةي ن ال ةةةال  ا د ت  ةةة 28جاح ةةةة الوةةةاها  اليةةةا ااي ةةةل ال اةةةة  رتةةة  ا

د ة ةةا ااي ةةل  252د 2011؛ كالةةد حوتةة ر داتةة د15د 2010ايعةةاف ال ااةةاد
   ةتلة وا تواتا اليواو ية ال ال ية.140  حة ا139ال اتاة ا

ت ةةيا الياح ةةا  ال تةةاتة ي حةةة اويويةةة تي  ةةل وةةا يا ححةةاتم  اإلصةة ل ال  يةةا   -
تابي ةةةار ح :ةةة  ل ايئةةةة ال تةةةاتة  ر ةةة    يهةةةا الير يةةةا اليو يةةةد  تالووةةةل ةتا تيد ةةةد 

  .346-345د 2008ا ه ة  اد الواةر هاع د 
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تج ة   ا اليحد ا  اليا ت اج   رام الي  ي  الياح ا ال تا  ح ل   تةةاة  اةةد   -
ال واو ةةة   ةةع ال  ةةي تية ال ح ةةا تالةةدتلا بةةية الياح ةةا د تالي كيةةد   ةةع الحاتةةة 

رةة ال اسةة ة لاجةةا  األ  ةةا  حةةة تالي ة  تالي ي   الويةةات الي  ي ةةا وةةا لةةل ال رةةا
امسةةيراة  حةةة الي  ةةي د تتريةةا اتيتةةاة ال  جةةة ال ال ةةة حةةة ى يةةا  الةة وا  ىلةةع ى يةةا  
ال ا ة تحة ى يا  ة يةةم ال  الةةة ىلةةع ى يةةا  ة يةةم ال  اوةةة ايسةةاحة حح ةة ة تا ةةاد 

  .70-69د 2012
 تاوةةاًد   ةةع حةةا سةةايد  يضةةت يا هوةةاح ويةة   بةةية حةةا  يي اةة  اتيتةةاة ال  اوةةة
ال ي اةةي تال ي ةةارت تال صةة  الةةااهة ل ياح ةةا  ال تةةاتة تحةةا  ويةةدها حةةة ج ةة ة وةةا 

ت  ةةع اليا ةة  اعكةةا وةة ا    يةةة تحةة   الياح ةةا  الر ا تص م الاداة وةةا اليرييةةا؛ 
 حةة  الياةيةة    ةةع اتيتةةاة ال  اوةةة    يةةة ح وةةد  تحاةاةةة تلي ةةل سةةه ةد و  ةةع الةةاد  

ورا  الييار  ل ياح ا  الوةةا:    ةةع اتيتةةاة حة يا اليح   لياح ة رتاة ة  و ة ىلع ال
ال  اوة تالب    ه  وا ال ال رة   اليو يد ة تالي ةة ة اليةةا ت ةةا ا حوهةةا الياح ةةا  
ال تةةةاتة تامتيتةةةاة ال تةةةا  االايالةةةةد الاياتتااطيةةةة تال اة تةةةة تالهاحيةةةةد الي  تةةةلد 

سةةةالي  اليةةةدرت د الاؤتةةةة امسةةةيااتييية الوا: ةةةة   ةةةع امبي ةةةارد ال وةةةاه  تال وةةةارا  تي
الريةةا   ةةة ال ال يةةةد تالريةة   بةةية الياح ةةة تالتةةوا ة تالحة حةةة...  ة ةةا تةة  اإلعةةار  
سةةةةا ًواد ىم يا    يةةةةة اليحةةةة   ذاتهةةةةا  يي ةةةة  رؤتةةةةة تيهةةةةداف اسةةةةيااتييية تاةةةةة    ةةةةع 
الاتاة ةد تتيةةاة  تحيةةال  ااك يةةة حا ةةة ترا:ةةد د تت ةةدة حتةةاةر الي  تةةلد تالي جةة   حةة  

س  ة الياح ة ةتلي ا تاواد عااكا  ةتليةد تح س ا  حيتتتة وةةا اليدتتل ليح ية 
ة   الاتاة ة س اد رتاة  األ  ةةا  يت الاتاة ةةة األكاة  يةةةد تحةةة  ةة  يصةةات تاوةةا صةةيرة 

صاتر   تاتة ح حة كاصًة وا لل حةةا ترةةهدا الياح ة الاتاة ة ل ياح ا  ال تاتة 
كاصةةةةة -الي  ي يةةةةة ال يي  ةةةةا  ال  اصةةةةا  حةةةةة تحةةةةد ا   تةةةة     ةةةةع ال  س ةةةةا  

 يةلهةةةبا   ةةةل الاداةةةة لةةةدن الاةةةاا ت حيابهيهةةةا ب صةةة ها اليو يةةةد  الةةةااهة؛  -الياح ةةةا 
 سةةةيراة  حةةةة كاةةةاا  الةةةدت  الاا:ةةةد  وةةةا تح تةةةل جاح اتهةةةا ىلةةةع ل ةةة جااد هةةةبا الدراسةةةة 

الي  ةةي   جاح ا  رتاة ةد تامسيراة  حوها ىلع يتتع اةةد ح ةةةة ل ير ةة    ةةع حرةةة  
وا ص د امسيراة  حة كيةة ا   ية تال واد بيي  اتها ال  يوا يةاع الياح ا ال تا  
 .  حوه  باا ة ه ل  
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 أسئلة الدراسة: 

 تيا ةةة ر حرةةةة ة الدراسةةةة وةةةا ال ةةة ا  الةةةا:ي  اليةةةالا  ةيةةةم   ةةةةة امسةةةيراة  حةةةة
وا تص  تت ر حويال ليح تةةل كااا  تح حت جاح يا ةاحااتد  تسوراو ر  ال طوية 

 لياح ا  رتاة ة  تتوا ي حة هبا ال  ا  الا:ي  األسئ ة اليالية الياح ا  ال تاتة 
 

    ياح ة الاتاة ة وا األةبيا  الياا تة ال  اصا  حا األس  الوراتة تالر اتة ل  -1
حةةة جةةاح يا ةةةاحاات  تسةةوراو ر  ال طويةةة الياح ةةة الاتاة ةةة وةةا  كاةةاا حةةا يبةةا   -2

 الاؤتةةةةةةةة تالاسةةةةةةةالةحاةةةةةةةارا  األكةةةةةةةب  ر ةةةةةةةا  الياح ةةةةةةةة الاتاة ةةةةةةةةد الورةةةةةةة  د   ايةةةةةةةا
   الوياة  تالحة د جه ة تحويي الاتاة ةد اليدتتلد الي  تلد تامسيااتييية

جةةاح يا ةاحااتةةد  لياح ةةة الاتاة ةةة وةةا بةةية كاةةاا  احةةا يتجةة  الرةةا  تامكةةي ف  -3
اتاة ةةةةد حاةةةارا  األكةةةب  ر ةةةا  الياح ةةةة الحةةةة ايةةةا  الورةةة  د تسةةةوراو ر  ال طويةةةة 

الويةةاة  تالحةةةة د جهةةة ة تحويةةي الاتاة ةةةةد اليةةةدتتلد د تامسةةةيااتييية الاؤتةةة تالاسةةةالة
   الي  تل

حا ح حت اليتةة ر ال ويةةال ليح تةةل الياح ةةا  ال تةةاتة ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة وةةا  -4
  ةةا ليةةاح يا ةاحااتةةد  تسةةوراو ر  ال طويةةة  صةة د امسةةيراة  حةةة التاةةاا  الاا:ةةد  

      ال تا    ي اعع ح  طاي ة ال يي
 أهداف الدراسة:

 تيحدة يهداف الدراسة الحالية وا 
 ياح ةةة الاتاة ةةة حةةة ايةةا حره حهةةاد األس  الوراتةةة تالر اتةةة لالي اف   ع  -1

وةةةا األةبيةةةا  الياا تةةةة تكتا:تةةةها تحة  اتهةةةا ت رةةة تها تحااراتهةةةا تيهةةةداوها 
 ال  اصا .

ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةة وةةةةا يبةةةةا  كاةةةةاا  الياح ةةةةة الاتاة ةةةةة ىلوةةةةاد الضةةةة د   ةةةةع  -2
 . ال    ة ال يحد  تجاح ة سوراو ر  ال طوية  ي ه رتة سوراو ر  

الياح ةةة الاتاة ةةة وةةا ةةةل  كاةةاا الي ةةاف   ةةع يتجةة  الرةةا  تامكةةي ف بةةية  -3
د  ال    ةةة ال يحةةد   University of Cammbridge ةاحااتةةد  جاح ة حة
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 National university ofة ساااف رة ا اطةيا ااة افاااف رة ا ج معاا ت
Singapore سوراو ر د   ري 

وةةةا ليةةةاح يا ةاحااتةةةد  تسةةةوراو ر  ال طويةةةة امسةةةيراة  حةةةة التاةةةاا  الاا:ةةةد   -4
تصةةةة  تتحد ةةةةد ح حةةةةت اليتةةةة ر ال ويةةةةال ليح تةةةةل الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة ىلةةةةع 

 ال تا .جاح ا  رتاة ة   ا  ي اعع ح  طاي ة ال يي   
 أهمية الدراسة:

 الووا  اليالية    وات  ة يه ية الدراسة الحالية 
 در  الدراسا  ال ااية  ترة  احةد تالدراسا  ال تاتة  تةةرة كاصةةة وةةا حيةةا   -1

ت ه  الدراسة الحالية وا ى ااد ال ةياةةة ال اايةةة تذت  تد الياح ا  الاتاة ةد تلهبا 
  ة الاتاة ة.التاا  تصوات الواار  تااا  جد د  ل ياح

تواةةة  يه يةةةة الدراسةةةة حةةةة ةةةة ا الياح ةةةة الاتاة ةةةة صةةةيرة اد  ةةةة تح اصةةةا  ل ي  ةةةي   -2
تتةةةةةااط بةةةةةية الحة حةةةةةة  اليةةةةةاح ا تحةةةةةاكا الياح ةةةةةا  اليو يد ةةةةةة ب صةةةةة ها الةةةةةااهة

تالياح ةةة تالتةةوا ةد تي هةةا يصةةاحل صةةاتر  حيي  يةةة ليحويةةي اليواو ةةية ت ةةيحي 
 ال  تد حة الاحا تالدراسة.

ت ةةال  الدراسةةة الحاليةةة ال د ةةد حةةة ال رةةة   اليةةا   ةةا ا حوهةةا الي  ةةي  ال ةةالا تةةد  -3
تالاحةةا ال   ةةا تكدحةةة ال يي ةة   ةةة طاتةةي تاوةةا و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة ة سةةي ة 
و الةةة وةةا تر يةةل تت احةةل تلةةا:م الياح ةةة تهةةا اليةةدرت  تالاحةةا ال   ةةا تكدحةةة 

د تت  تةة  امتيتةةاة األكاة  يةةة تالاتةةاة   رتةةاة  األ  ةةا تو يةةة ال يي ةة د تةةةبلم وةةا 
الوةةةةا:    ةةةةع ال  اوةةةةةد ت  ةةةة  التةةةةوا ا  التةةةةريا  تال ي سةةةةيةد تتح ةةةةية الحالةةةةة 

 امجي ا ية تامتيتاة ة وا لل ال اا ة ام يوالية اليا ت ا بها حتا.
توي ةةي يه يةةة الدراسةةة حةةة يه يةةة تةة اوا ح حةةت الياح ةةة الاتاة ةةة ة ةةدكل تيةة تا   -4

ا وةةا ا تات ي يةة    تصةةاتر   تةةاتة  ي ا ةةد امهي ةةام بهةةا ةتليةة  ل ي  ةةي  اليةةاح ا اليو يةةد
حيي اةةا  اليو يةةة تحويةةي ح اجهة حرة   الي  ي  اليةةاح ا اليو يةةد  حةةة  اايةةةد ت 

امتيتاة ة وا ص د اتيتاة ال  اوة حةةة  اايةةة يكةةاند تتحةةد ا رسةةالة الياح ةةة 
 وا التدحة امجي ا ية تامتيتاة ة حة  ااية  ال ة.
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اجاح ةةة ةاحااتةةد  الاتاة ةةة  ل ياح ةةة كااتية يجواييية را:ةةدتيةاسة الحالية تودم الدر  -5
   ةةع ح ةةي ن ال ةةال   اتحاح تةةً  اا را:ةةدً تاليةةا ي ايةةل  يااةةً تجاح ة سوراو ر  ال طوية  

وةةةا راةةةط الي  ةةةي    يي اةةةا  سةةة ا ال  ةةةل تالحة حةةةة تالتةةةوا ة تحيالةةة  اليو يةةةة 
 ال وار ة. لياح يا الو اة ا ا تةتلي  الراح ة حح ي  

تريد الدراسة حةةة كةة   تواتلهةةا صةةيرة اد  ةةة ل ي  ةةي  ال ةةالا وةةا صةة د اتيتةةاة تد  -6
حةةة كةة   امسةةيراة   ال  اوة ُت ةةه  وةةا تيةة تا حور حةةة الي  ةةي  ال ةةالا وةةا حتةةا

وةةةا تح تةةةل الياح ةةةا  ال تةةةاتة ىلةةةع  ح حةةةت تح ارسةةةا  جةةةاح يا ال وار ةةةة حةةةة 
ل رةةةة   تتحةةةد ا  تتضةةةا ا الي  ةةةي    ةةة مً جاح ةةةا  رتاة ةةةة تح ةةةل بةةةية طياتهةةةا ا

ال واو ةةة بةةية الياح ةةا  ال ال يةةةد ليحيةةل د تتي  ها تةةاةر    ةةع الياح ا ال تا  
 الياح ا  ال تاتة حةا يها وا ال ياا ال ال ا.

توةةةةد   تتةةةة ر حويةةةةال ليح تةةةةل الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة ىلةةةةع جاح ةةةةا  رتاة ةةةةة   ةةةةةة  -7
تالاةةةااح  اليةةةا تةةةد  امسةةةيااتيييا ت امسةةةيراة  حوهةةةا وةةةا رسةةة  التيةةةط تال ياسةةةا  

  وةةا اةةل حرةةة   الي  ةةي  اليةةةاح ا ال تةةا  حةةة  اايةةةد ت تةةاة  حرةةةارةة هت ةة 
الياح ةةة تحتاجاتهةةا وةةا ح ةةيوال األ  ةةا  الييارتةةة تاةةل حرةةة ة الايالةةة تت  تةة  

 امتيتاة ال طوا.
 حدود الدراسة:

ياح ةةةةة  تاةةةةاا  الاا:ةةةةد  وةةةةا حيةةةةا  اللتويتةةةةا الدراسةةةةة الحاليةةةةة وةةةةا تواتلهةةةةا 
وةةةا ةاحااتةةةد   ةو ةةة ذ   سةةةي  د تجاح ةةةةال طويةةةة  سةةةوراو ر  جاح ةةةة الاتاة ةةةة؛ ايةةةا 

حاةةةةارا  األكةةةةب  ر ةةةةا  الورةةةة  د   ال    ةةةةة ال يحةةةةد  ةو ةةةة ذ  يتراةةةةاد تذلةةةةم حةةةةة ايةةةةا
الويةةةةةاة  تالحةةةةةة د جهةةةةة ة تحويةةةةةي د تامسةةةةةيااتييية الاؤتةةةةةة تالاسةةةةةالةالياح ةةةةةة الاتاة ةةةةةةد 
 الي  تل.الاتاة ةد اليدتتلد 

كاةةاتية ل ياح ةةة الاتاة ةةة وةةا تةةارتا يتراةةا   ةةع اكييةةار  اااةةاص الااا ةة تتةةد 
 ال وار ة   ع الوح  اليالا    جاح ياتوي ا   ا حاارا  اكييار  ت سياد

 :جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة
ا را:ةةًداد ة ةةا ت ةةد حويوةةة ةاحااتةةد  حويوةةة را:ةةد   ت د - ا يترايةة  ال    ة ال يحةةد     ذجةةً

 .ا الي و ل جيا  الوا: ة   ع ال  اوةو
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ةاحااتةةد  حةةة الياح ةةا  الاا:ةةد  وةةا األكةةب  ر ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةةد جاح ةةة  ت ةةد -
ايةةا اتةة ل   ةةع ال اةةة  األت    ةةع ح ةةي ن ال    ةةة ال يحةةد  ةياح ةةة رتاة ةةة 

    ةةةع 1  ةةةع الياتيةةة  اتوةةةي تتةةةويم ح حةةةي اليةةةا    ل ي  ةةةي  ال ةةةالاد تاتةةة ل 
 تالي  ي يةةة ال ليريةةة ليتةةويم الرةةاةة اتووةةً  م 2011د 2010 اح ي ن ال ال  ل ةةاح

 ل يتةةةويم األكةةةاة  ا ل ياح ةةةا  حةةةة تاةةةل اتتووةةةً د QS ل  هويةةةية الاا:ةةةد   ال ال يةةةة

Shanghai Jiao Tong University  لياح ا  الوتاة ال ال يةةة اتةة ل   ةةع
  ةةةةةد  ي  ةةةةةع ح س ةةةةةة ل ي  ةةةةةي  ال ةةةةةالا وةةةةةا يتراةةةةةا تال اةةةةةة  التةةةةةاح    ةةةةةع ال ةةةةةال  

 ال    ةةةة ال يحةةةد  ة ةةةا اتةةة ل   ةةةع ال اةةةة  األت    ةةةع الياح ةةةا  األحاتةيةةةةد 
د تال اةةةةة  لةةةةدليل اليارة ةةةةاا ل ياح ةةةةا  اتووةةةةً  م 2016د 2015د 2012 ةةةة ام لأل
     وا الاتاة ة ت دة باادا  امكياات ال  ة ة.25ا

الاا:ةةةد  وةةةا الحةةةة  الةةةباتاد لهةةةا تجةةة ة ةتلةةةا ةايةةةا تحةةةة الو ةةةاذ  ةةةةاحاات  جاح ةةة  -
 يا ت  ل ةيا ية حي اسةية اال درسة تالياح ة .ا

 :جامعة سنغافورة الوطنية
سةةةي تة الاا:ةةةد د تيسةةةات ةتلةةةة وةةةا ا تحةةةة الو ةةة ر اع سةةةي ت  ا سةةةوراو ر  ي   ذجةةةً  ت ةةةد -

 اةةا الياةيةة    ةةع  تةةاة  اإل ياجيةةة  .%17,9  ةةاا اتيتةةاةها بو ةة  تصةةل ىلةةع ى
التةةة يد ال ةةةال ا الرةةةاةا  حةةةة كةةة   ت  تةةة  ال هةةةارا  تامبي ةةةار تالو ةةة    ةةةع 

 .ال واو ة

ااي ل سوراو ر  ال  ةةي ن األت    ةةع ال ةةال  وةةا سةةه لة ح ارسةةة ي رةةية األ  ةةا   -
تت وا حاتاة  الية وا سه لة الويةةام    رةةية األ  ةةا  وةةا الايئةةة اليوري يةةة تيك ةةا 

ليتةةةويم حي   ةةةة الاوةةةم الةةةدتلا  اح اتيةةةة لاةةةدد تاةار  عةةةاةا  حح يةةةة تذلةةةم طاوةةةً 
د تهةةبا   وةةا ي هةةا يوضةةل حةةةاا ل  ارسةةة األ  ةةا  امتيتةةاة ة 2014ايع    يةة  

   .وا ال ال  
ليتةةويم حور ةةة  اااي ةةل سةةوراو ر  ال اةةة  األت  وةةا الي  ةةي  وةةا ةت   سةةيا تووةةً  -

   .الي اتا امتيتاة  تاليو ية
ح ةةةةةي ن ال ةةةةةال       ةةةةةع22  ةةةةةع الياتيةةةةة  ا ال طويةةةةةةاتةةةةة   جاح ةةةةةة سةةةةةوراو ر   -

 ليتةةةويم الرةةةاةة اتووةةةً  2015 2014سةةةيا ل ةةةام  تالياتيةةة  األت    ةةةع ح ةةةي ن 
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د ة ةةةةا اتةةةة ل   ةةةةع الياتيةةةة  Qsل  هويةةةةية الاا:ةةةةد   ال ال يةةةةة تالي  ي يةةةةة ال ليريةةةةة
  وةةا 17لم الياتيةة  ابتةةة  د 2015  وا اليتويم ال ةةال ا ل ياح ةةا   ةةام 25ا

ة ةةا ت ةةد تااةةد  حةةة يك ةةا الياح ةةا  د اليتويم ال ال ا لياح ا  الوتاة ال ال يةةة
الوةةا:    ةةع  ليتةةويم عةةاةة الي و ل جيةةا وةةا  سةةيا االدا  ة ل بي ار وةةا ال ةةال  تووةةً 

     وا الاتاة ة ت دة باادا  امكياات ال  ة ة.94تال اة  اد اليتويم الايئا

جاح ةةة سةةةوراو ر  الو حيةةة حةةة جاح ةةةا  الوتاةةة ال ال يةةة اليةةةا  ةة     ر ةةةها ت ةةد  -
اإل يةةا ا  الاح يةةة تتتةةات  وةةا ا حةةة كةة   اسةةيااتيييا  اليحالرةةا  الدتليةةة  ال يةة  

 .ط   يكراد   ع ح ي ن ال ال  
 منهج الدراسة:

ألا طاي ة الدراسة ص ة  ياا الدراسا  ال وار ةةة اليةةا تيوةةات   رةة  الي  ةةي   ا راً 
وةةةةا  ةةةةدة حةةةةة الةةةةدت  سةةةة ف ت ي ةةةةد الدراسةةةةة الحاليةةةةة   ةةةةع حةةةةدكل اةةةةل ال رةةةةة   

Problems solving Approach  بةةاا ة هةة ل   وةةا ةراسةةة الياايةةة ال وار ةةة  حةةوه
Holmes Methodology  ال واسةة  لياي ةةة تيهةةداف الدراسةةة تالةةب   رةةي ل   ةةع

 ؛159-157د 2003ه ةةام بةةدرات   تةةدااد ت التيةة ا  الياليةةة  اعةةاكا حح ةةد ويحةةاد 
  .208-200د 2009 ايل س د ك يلد 

توةةا هةةبا   Problem Selection and Analysisاكييةةار ال رةةة ة تتح ي هةةا   -
ح حةةت حرةةة ة الدراسةةة الحاليةةة وةةا صةة د تح يةةل ال يريةةاا   ااالتي   يبا  الااا ةة 

وابةةةةل ذلةةةةم حةةةةة  ال ال يةةةةة تال ح يةةةةة وةةةةا حيةةةةا  الي  ةةةةي  اليةةةةاح ا الاتةةةةاة د تحةةةةا 
 .  د تت   ا  ذلم وا حرة ة الدراسةالياح ا ال تا   حرة     ية ل ي  ي  

  Formulation of Policy Proposalصيادة حويااا  ال ياسةةة الي  ي يةةة   -
 يال ال ياسة الي  ي ية ل ياح ا  الاتاة ة وةةا ةةةل  ااتوا هبا التي   تام الااا 

 حةةة سةةوراو ر  تال    ةةة ال يحةةد  ة ةةدكل تيةة تا  ىصةة اا   ةةةة امسةةيراة  حوهةةا
د تهةةبا حةةا تةة   اصةة  وةةا ال حةة ر ال ةةا ا وةةا توةةد   ا ةة   حواسةةاة ل  رةةة ة الوا: ةةة

 .حة الدراسة
تتتةةي    : Identification of Relevant Factorsاطمتصلةتحد د ال  احةةل  -

 يةةةاهةةةبا التيةةة    اليح يةةةل ال ياسةةةا تامتيتةةةاة  تامجي ةةةا ا تالي  ي ةةةا وةةةا ةتل
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سياسا  الياح ة الاتاة ةةة وةةا ةةةل حةةة سةةوراو ر  ال وار ة تالب     ا   ع تيايي 
د تتةة   ةةا  ذلةةم حةةة كةة   الي ةةاف تال    ةةة ال يحةةد  تذلةةم حةةة كةة   ال وار ةةة

  ةةةةةع الرةةةةةاتف اليرااويةةةةةة تال ياسةةةةةية تامتيتةةةةةاة ة اليةةةةةا ية  ىلةةةةةع بةةةةة تغ و ةةةةةا  
الياح ة الاتاة ة وا كااتا جاح ة ةاحااتد  تجاح ة سوراو ر  ال طويةةةد تهةةبا حةةا 

 .وا ال ح ر ال الا حة الدراسة ت   اص 
ت ياةةةةةةا هةةةةةةبا التيةةةةةة   حةةةةةةة يهةةةةةة  كيةةةةةة ا  يسةةةةةة    اةةةةةةل   Predictionاليواةةةةةة    -

  ةةةةدن  يةةةةال الحةةةةل ال ويةةةةال ىذا تصةةةة  ح صةةةة   عال رةةةةة  د تذلةةةةم أل هةةةةا ُت وةةةة 
الييايةةةيد ي  حةةةدن تاب يةةةة تيايةةةي اليتةةة ر ال ويةةةال ليح تةةةل الياح ةةةا  ال تةةةاتة 

ة التاةةاا  األجوايةةة تا ةةا  ي اوةةي حةة  ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة وةةا صةة د امسةةيراة  حةة 
د تتةةةة  حةةةةة كةةةة   تصةةةة  تتةةةة ر حويةةةةال  وةةةة م   ةةةةع طاي ةةةةة ال يي ةةةة  ال تةةةةا  

حوي وةةا  ت حيةةة ت ال يةةة ترةةةا:  حيةة اوا  وةةا ال يي ةة  ال تةةا  ت ةةه  وةةا  يةةال 
و ةةةا  الياح ةةةة الاتاة ةةةة وةةةا حتةةةاد تهةةةبا حةةةا تةةة   اصةةة  وةةةا ال حةةة ر الاا ةةة  حةةةة 

 .الدراسة
 الدراسة:  اتمصطلح

الاتةةاة  وةةا ال رةةة ال اايةةة حرةةيوة حةةة الر ةةل تتر ل حرهةة م الياح ةةة الاتاة ةةةد ت 
د ي   حةةا  وةة  تط اةة د تارا:ةةد  اد تارتةةاةا ارتيةةاةً اترتةةاةً  ااراة د تراة ال ةةأل تتةةاتةا رتةً 

د يت تةةاة تهةة  حةةة ةةةاا  اسةة   ت حةة  مسي رةةاف يحةةاكة جد ةةد  ل  ةةأل تح ةةاتط األحيةةار
اا:ةةةةةد اسةةةةة  وا ةةةةل حةةةةةة راة  تهةةةةة  حةةةةةة   ةةةةاي ديةةةةةاا تت هةةةةةد ال ةةةةةال الوةةةة م تتوةةةةةدحه د تال

   . 187يب  الرضل ج ا  الد ة بة حور رد ة. د ا ال  يوا يةد تالاتاة  تياة  تر:اسة
ا    هةةا  الياح ةةة اليةةا تياوةةع  تت ةةاف الدراسةةة الحاليةةة الياح ةةة الاتاة ةةة ىجاا:يةة 

  وةةا ىةار     ياتهةةا اليةةا التةةوا ة -الحة حةةة –الو ةة ذ  الح  ت ةةا ال   ةةا االياح ةةة 
تي    امبي ارتة تاإلبدات تال تاطا د تت ةة ع ليو يةةة رتةةاة  األ  ةةا  تالاتةةاة  األكاة  يةةة 
حةةةة كةةة   الياايةةةة الاتاة ةةةة تت ةةة تي الاحةةة خ تاليةةةااكي  تاةةةاادا  امكيةةةاات تا رةةةاد 

تيتةةاة ة الرةةاةا  اليا  ةةة لهةةا ليحويةةي الاسةةالة ال ال ةةة ل ياح ةةة ال ي   ةةة وةةا اليو يةةة ام
تامجي ا ية اكدحة ال يي   تتو ية الايئة د وضً   ة تلا:رهةةا اليو يد ةةة ال ي   ةةة وةةا 
الي  ةةي  تالاحةةا ال   ةةا تكدحةةة ال يي ةة د تذلةةم حةةة كةة   رؤتةةة ترسةةالة تاسةةيااتييية 
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رتاة ةةةةد تاسةةةيو   ذاتةةةاد تتيةةة تا ح س ةةةا  تاةةةااح  تاويةةةة رتاة ةةةة حي اح ةةةةد تتةةة ويا 
اةر ت  تةةل حيو  ةةةد تال صةة   ل  ال يةةة تاحةةي ح حيةة   تواو ةةية اسيداحة حالية  اةةا حتةة 

 ليحويي حةا ة حاح تة حيودحة بية الياح ا  ال ال ية الاا:د .
 الدراسات السابقة:

تو  ل الدراسا  األجواية اليا تواتلل ح ص  الياح ة الاتاة ة سةة اد الياايةةة 
ىلةةع ةراسةةة  اايةةة تواتلةةل  اا ةة تاة ةةة يت الياح ةةا  الاتاة ةةةد ىم ي ةة  لةة   ي صةةل الاااا ال

 و ا  الياح ة الاتاة ةد تتي  ل يه  هبا الدراسا  اليا تاتاط    ص ت الدراسة وا 
 Kitagawa (2005)ك ت ج وا دراسة

الدراسةةةةة ىلةةةةع الي ةةةةاف   ةةةةع األ رةةةةية الاتاة ةةةةة الياح يةةةةة تال رةةةةارةة  هةةةةدول 
الح ة ةةةةة تالي  ةةةةي  وةةةةا الياح ةةةا  الاتاة ةةةةة وةةةةا يتراةةةةاد  ااإلت ي يةةةة وي ةةةةا  ي  ةةةةي  وضةةةا 
حةةة كةة   تح يةةل األةبيةةا  اةة   الياح ةةا  وةةا   ةةا  تاسةةيتدحل ال ةةوه  ال صةةرا
د ال    ةةةة ال يحةةةد  د تت صةةة ل ى الوةةةداد الااترةةةا د ىسةةةاا يا دةت  يتراةةةا اال ةةة تدد وو وةةةدا

الدراسة ىلع يا    ذ  الراةا  تتي تا الرااكة بية الياح ا  تحواطوها هةةا ال ةةايل 
تحةةة حورةة ر ىت ي ةةا وةة ا الورةةا   ال ايةةد إل يةةاة اليةة ا ا بةةية رتل اليواو ةةية تالي ةةاتاد

لويةةات األ  ةةا   اوةةة حةةة الياح ةةا   تةةدوي الوةةا األك ةةا اي تةةة ل ياح ةةا   يضةة ة 
تال يي ةةةةة د تليحويةةةةةي ترا ةةةةةل يوضةةةةةل بةةةةةية الياح ةةةةةا  تالتةةةةةوا ة  يةةةةة  يا تي احةةةةةل 

ل يال  تحويي امسيداحة تال  ةةادلة وا امسييا ة  الياح ا  تال  س ا  ح    ضها
 وا وضاد ال  اوة   ع  ياا يتس .

 :(Kirby, 2006)دراسة كيربي 
الدراسة ىلةةع الي ةةاف   ةةع ى رةةاد الياح ةةة الاتاة ةةة وةةا ال    ةةة ال يحةةد   هدول 

حةةة كةة   تح يةةل تحةة   رتةةاة  األ  ةةا  حةةة الوراتةةة ىلةةع الييايةةي  اةةا ةراسةةة االةةة 
رةةةةة   وةةةةا ال ةةةةو ا   د  تت صةةةة ل ىلةةةةع يا ال    ةةةةة ال يحةةةةد  Surryجاح ةةةةة سةةةةي ر  

ل بي ةةةةار ليرةةةةيي   ا الي  ةةةةي  ال ةةةةالات األكيةةةةا    ةةةةع  ةةةةدة حةةةةة ال اةةةةاةرا  ح ةةةةل صةةةةود
الياح ةةةة   ةةةع بوةةةاد رتا ةةةط حةةة  حيي ةةة  األ  ةةةا  لييةةة تا حااكةةة  امبي ةةةارد تصةةةودتا 

 ت  تل اليحد ا  الياح ية ليريي  ت  ي  رتاة  األ  ا  ل    م تالهودسة.  
 :(Etzkowitz, Ranga & Benner, 2008)دراسة ايتزكويتز ورانجا وبينر
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اةة  ةت  اال م ةةا  ال يحةةد  تال ةة تد الدراسةةة ىلةةع الي ةةاف   ةةع كاةةاا  ير  هدول 
ا تاليا ةةاا تالااا تةةل  وةةا ام يوةةا  ىلةةع الياح ةةةة الاتاة ةةة ةيةة د حةةة تحةة   يتسةة   ياتةةةً 

متيتةةةاة تةةةا:    ةةةع ال  اوةةةةد تاسةةةيتدحل ال ةةةوه  ال وةةةاراد تت صةةة ل ىلةةةع يا هوةةةاح 
 و اليةةةاليةةا ت اةةل االةةة ال م ةةا  ال يحةةد  ل ياح ةةا  ي  هةةا  ح ةةارا  ح س ةةية حتي رةةة

الوروةةا  ال احةةة ل ياح ةةة   ةةع ال ةةوت  تا ي ةةاة الي   بية امبي ةةار اليوري ةةا تالوةةا   اد
تت سةةةي  وةةةاص الي و ل جيةةةاد  امتحاة ةةةة تاألحةةة ا  ال ةي ةةةاة لةةةد   األ رةةةية األكاة  يةةةة

ل   ةةا د  وةةا بهةةا جيةةا   بةةدي  ترهةةا الحاصةةوا  ت ةة اة  الي و لل اليةةا لااا تةة تية اهةةا ا
لهةةةةا تحةةةة   حي ا ةةةةد وةةةةا رسةةةةالة الياح ةةةةة ال ال ةةةةة وي ةةةةا  ي  ةةةةي ت  الي و ل جيةةةةادتيةةةة تا 

 ال هةةةةارا  الاتاة ةةةةة تالياح ةةةةة ال  ي ةةةةد    ةةةةع ال ةةةة اد ىم يا تضةةةةية ا ا ةةةةة ال   يةةةةة 
 توا ااجة ىلع تا  ا تطوا حور  ل بي ار. الر اتة حا  الل عا: ة

 :(Kirby & Ibrahim,2011a)ي وإبراهيم بدراسة  كير 
الدراسة ىلع الي اف   ع ت  ي  رتاة  األ  ا  تك ةةي  واوةةة ال رةةات ا   هدول 

ال ةةةوه  ال صةةةراد تطاوةةةل حويةةةال الةةةو ط  الااا ةةةاا وةةةا الييااةةةة ال تةةةاتةد تاسةةةيتدم 
  تذلةةم   ةةع  يوةةة 1989ا Craneةةةاتة  تطةة را  Alertال  اوا الب  تصةة   يلةةا  

تيا يةةةةة وةةةةا حتةةةةا تاةةةةل تا ةةةةد الياح ةةةةة الاا    ةةةةا  األىةار   ا  و ةةةة    طالاةةةةً 55تةةةةدرها ا
اض ر   ا األ  ا  التةةريا د تت صةة ل الدراسةةة ىلةةع يا حيةة   اليةة   ىلةةع رتةةاة  
األ  ةةا  وةةا حتةةا ي  ةةع حةةة  رةةاا:ه  وةةا ال    ةةة ال يحةةد د تهةةبا   ةةيد ا صةةاتر  

 الياح ةةةا  ال تةةاتةد تترةةةيي   واوةةةة ال  ةةل الحةةةا وةةةا  اليرييةةا وةةةا يسةةالي  اليةةةدرت 
تاصةة ل  رةةام الي  ةةي  ال ةةالا اليو يةةد  ل  ةةا د  اليةة     ةةع حوةةاه  الي  ةةي  ال ةةالاد 

 الي اف   ع الراص تاتيواصها تتو ية تامبي ار ترتل ال ااةر  لد ه .  
 :(Kirby & Ibrahim,2011b)ي وإبراهيم بدراسة  كير 

ىلةةع ةراسةةة االةةة الياايةةة الاتاة ةةة امجي ا يةةة وةةا الياح ةةا  ال تةةاتةد  هةةدول 
تذلم حة ك   اسي راف ال  ا  الاتاة ة امجي ا ية ل يةة   ال تةةاتية تتحد ةةد حةةا 

ال  تةةةد حةةةة التةةةاتيية يصةةةحا  ال رةةةارت  امجي ا يةةةةد تاسةةةيتدم  إل يةةةاةهةة  حي ةةة   
 ا  طالاةةً 183ع  يوةةة تةةدرها اال ةةوه  ال صةةرا حةةة كةة   تيايةةي اسةةياا ة   ةة  ااالااا ةة 

الةة  ا  يا اليةة    ووتةةه  حة كاتيا الياح ة الااتيا ية وا حتاد تت ص ل ىلع 
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ك تةةل ىلةةع صةةاتر  اهي ةةام ح س ةةا  الي  ةةي  ت ال اوا باتاة ال رات ا  امجي ا يةةةد 
 ال ةةالا باتةةاة  ال رةةات ا  امجي ا يةةة حةةة كةة   ىك ةةا  اليةة   الوةةدرا  تال هةةارا 

تالي ةةةةةاتا بةةةةةية د ي ه    ةةةةةع الير يةةةةةا تامبي ةةةةةار تتو يةةةةةة رتل ال اةةةةةاةر  تترةةةةةيال  حةةةةةةد 
 ال ور ا  ال تاتة ليحويي ذلم.

 ,Sooreh, Salamzadeh) سةةةوريس وسةةة مزادا وسةةافارمادا وسةةة مزادادراسةةة 

Safarzadeh & Salamzadeh, 2011) 
تيةةال الياح ةةا  الاتاة ةةة  اةةا ةراسةةة وةةا تحد ةةد  واصةةا الدراسةةة ىلةةع  هةةدول 

د تاسةةةيتدحل ال ةةةوه  TOPSISاألةاد  -ال ةةةياا اإل اا ةةةا  اسةةةيتدام تح يةةةل األه يةةةة
ال صراد تليحويي يهةةداف الاحةةا تةة  تتةة ي  اسةةيايا ا    ةةع يسةةال األ  ةةاة ال ويااةةة 

ا   يسةةياذً 160اليا تص ل حة تال كااادد تت  تيايي امسيايا ا    ع  يوةةة تةةدرها ا
ترةةةاا   ةةةع األ  ةةةاة ال ويااةةةةد تت صةةة ل الدراسةةةة ىلةةةع يا الو ةةة ذ  ا ل ا تطالاةةةً اح يةةة  ج

ال ةةدك   تال   يةةا  تال تاجةةا د  األوضل لويال الياح ا  الاتاة ة وا ى ةةااا  رةة ل
تيا  يوةةةات  ةةةةل حةةةوه   ال واصةةةا الايئيةةةة الاسةةة يةد تال واصةةةا الايئيةةةة ديةةةا الاسةةة يةد 

 تال واصا الداك ية.
 ,Farsi, Imanipour & Salamzadeh)دراسةة فارسةي وأمةانيبور وسةاالمزادي 

2012) 
الدراسة ىلع تص  تت ر لياح ة رتاة ة تيواس  حةة  الةةدت  الواحيةةة وةةا  هدول 

ص د ال  احل امتيتاة ة تال واوية تال ياتية ال  يةة   لهةةبا الا ةةدااد تاسةةيتدحل الدراسةةة 
حةةة يسةةاتب  تح ةةئ لا الياح ةةا   ا  كايةةاً 17حوةةاب   حةة  اد تيجةةا  ال ةةوه  ال صةةرا

  يا اصةةا ح ةةلصةة ل ىلةةع صةةاتر  تةة اوا  وتكاااد وا   اة  ال  ةة م تالي و ل جيةةاد تت  
ىلةةع جوةة  حةة  الاحةةا تالي  ةةي د تيا  اليةةدرت  ال ةة ارة الارةةاتة جواةةً  ات  ا الياح ة حةا ً 

تياوةةةع الياح ةةةة ت  تةةة  التتةةةا:  الاتاة ةةةة لةةةدن يوااةهةةةاد تت ةةة ا تةةةاةر    ةةةع تةةةدرت  
 ة ال ةة ارة الارةةاتة   ةةع ابي ةةار توويةةا  تحوييةةا  جد ةةد  حةة  تجةة ة عةةاةا  حةة  التةةوا

 .تيصحا  األ  ا 
  (Gerba, 2012) جربا دراسة
هةةةدول الدراسةةةة ىلةةةع اسي رةةةاف تتويةةةي  الي  ةةةي  ل اتةةةاة  وةةةا الياح ةةةا  األ ي ايةةةةد      
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  حةةةة يسةةةاتب  76ال صةةةرا تطاوةةةل اسةةةياا ة   ةةةع  يوةةةة ت احهةةةا ا تاسةةةيتدحل ال ةةةوه 
الياح ا  الب ة عارة ا وا توري  ال رارت  الي  ي ية تحدراا رتاة  األ  ةةا د تعةة  ل 

  جاح ةةةد ة ةةا تةة  تح يةةل ال وةةاه  تطةةاا اليةةدرت  وةةا ال اا ةةة الياح يةةةد  16ال يوةةة ا
الييةةةة تاد تيا اليةةةةدرت  تت صةةةة ل ىلةةةةع يا الي  ةةةةي  ل اتةةةةاة  وةةةةا حااا ةةةة  األتلةةةةع حةةةةة 

اليو يةةد  تيسةةالي  اليويةةي  هةةا ال هي وةةة   ةةع تةةدرت  تتويةةي  حوةةارا  رتةةاة  األ  ةةا د 
 ك ا   اظ  در  حااك  ت  ت  رتل ال ااةر .

 :(Gibb, 2012)دراسة جيب 

هةةدول الدراسةةة ىلةةع بوةةاد ىطةةار اسةةيااتييا لياح ةةة رتةةاة  األ  ةةا د تاسةةيتدحل       
  تح يةةل األة  ال ةةال ا تاسةةيت ص الةةدرتل ال  ةةيراة  حةةة ال وه  ال صرا حةةة كةة 

 ةةدة حةةة الياح ةةا  ليحويةةي اليةةغ ر امسةةيااتييا بةةية األ رةةية الوا: ةةة وةةا الياح ةةةد 
تت صةةةة ل ىلةةةةع بوةةةةاد اسةةةةيااتييية ل ياح ةةةةة لير يةةةةل رتةةةةاة  األ  ةةةةا  تتو ييهةةةةاد تعةةةة  ل 

تل الياح ةةةد تاعةةااح ال حةةاتر  الاسةةالة تالح ة ةةة تامسةةيااتيييةد ت وةةل ال  اوةةةد تتةةدت 
يصةةةحا  ال تةةة حةد تالي  ةةةي  ل اتةةةاة د تتةةة  تو ةةةي  ةةةةل ححةةة ر ىلةةةع  ةةةدة حةةةة ال حةةةاتر 

 الرا ية اليا تض ة ةل حوها  دًةا حة ال  ا يا.
 (:(Kirby & Ibrahim,2012ي وإبراهيم بدراسة  كير 

الدراسةةة ىلةةع الي ةةاف   ةةع اليريةةاا  ال ي  اةةة لي ةةةية الياايةةة الاتاة ةةة  هةةدول 
حةةة كةة   تيايةةي  راتةةا  الياايةةة الاتاة ةةة ترتل ال اةةاةر  ةاكةةل الياح ةةا  ال تةةاتةد 

وةةا ااجةةة تاسيتدم الااا ةةاا ال ةةوه  ال صةةراد تت صةة ل ىلةةع يا الياح ةةا  ال تةةاتة 
لي ةةةةةاتا حةةةةة  يصةةةةةحا  ال  ةةةةةل ال  تةةةةةد حةةةةةة بيئةةةةةا  ت  ةةةةة  ال رةةةةةارت د تال يحةةةةة    حةةةةة  

 تالياح ا  الاتاة ة لي هيل اليح  .
 :(Taylor,2012) تايلور دراسة

إل رةةاد الياح ةةا   1998الدراسةةة ىلةةع ى ةةاة  الورةةا وةةا تح يةةل ةةة رح  هةةدول 
الاتاة ةةة تح ةةةارا  اليحةةة   اليوري ةةةاد تاسةةةيتدحل ال ةةوه  ال صةةةرا تذلةةةم حةةةة كةةة   
حواب ةةةةة حةةةة   رةةةة  ال رح صةةةةية حةةةةة جاح ةةةةة ةةةةة رح األصةةةة ية تهةةةةا جاح ةةةةة تارتاةةةةم 

ي   ةة ذ  تت ص ل ىلع يا الياح ة ت ةةيا توةة د  Warwick Universityالااتيا ية 
كةة رحد  اإلصةةاوة ىلةةع اليوةة ت وةةا حتةةاةر الي  تةةل تت سةةي  اليا ةة  اليو ةة  د تارةة  
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باتةةةةاة   احةةةةة ال يوةةةةة يا هوةةةةاح اهي احةةةةً  % 60ا تتورةةةةي  ال رةةةةات ا  ال ي اح ةةةةةد تيكةةةةد
يا  واوةةةةة الياح ةةةةة تحيضةةةةة األ  ةةةةا  تتحرةةةة  %  70ا األ  ةةةةا  وةةةةا الياح ةةةةةد تيكةةةةد

 امبي ار.     
 (Jarohnovich & Avotiņš, 2013) جاروهنوفيتش وأفونتيس دراسة

الدراسةةة ىلةةع الي ةةاف   ةةع الةةدتر ال يريةةا ل ياح ةةة الاتاة ةةة وةةا الا ةةداا  هةةدول 
د تاسةةةيتدحل ال ةةةوه  ال صةةةراد تت صةةة ل حةةةة كةةة   Latviaالواحيةةةة  االةةةة متريةةةا 

 احةةةل ال  وةةةد  اليةةةا تةةة  ا   ةةةع    يةةةة ت ةةة تي ال  اوةةةة وةةةا سةةةياا اليو يةةةة تح يةةةل ال 
ت ي يةةةةةة ىلةةةةةع ا ترةةةةةا  امبي ةةةةةارا  ال   يةةةةةة تاليوري يةةةةةة تال وةةةةةي د ت وةةةةة  ال ةةةةة ارةد اإل

تسياسا  امبي ار الرويا  وا الاح خ ال ح يةد تا ترا  يةاد األ رةةية ال ورةةب   يييةةة 
يةةاد تترةةيي  هيةةا  ال وةة   تاألحةة ا  كةةار   و  ال  ارة ال يااةةةد تتةة اوا حواتحةةة اليري

 الا ة.
 :(Mok, 2013)دراسة موك 

جاح ةةةا   ليةةةا  ةت  عةةةاا  سةةةيا لي ةةة تة الدراسةةةة ىلةةةع الي ةةةاف   ةةةع  هةةةدول 
تاسةةةيتدم الاااةةةا رتاة ةةةة تي ةةةاا   ةةةع الحيةةةا  األكاة  يةةةة تاإلةارتةةةة وةةةا الي  ةةةي  ال ةةةالاد 

اتةةا:يا  اةة   الياح ةةا  ال ةةوه  ال صةةرا حةةة كةة   تح يةةل الدراسةةا  تاليوةةارتا تاإل
وةةا   ةةا ةت  عةةاا  سةةيا االتةةيةد هةة    ةةة   د اليا ةةااد حالي تةةاد الر اةةيةد جوةة   

تا   ةةد د تت صةة ل ىلةةع يا جاح ةةا  هةةبا الةةدت  اتتةةب  اسةةيااتيييا  ك رتةةاد تةةا  ااد 
ت ي ةةد   ةةع  وةةل ال  اوةةة تترةةيي  الاحةةا تامبي ةةار  رةةةل يك ةةا جد ةةة   ةةد تترةةيا 

تت يةةةةة   الياح ةةةةةا   الي ةةةةةاتا حةةةةة  الويا ةةةةةا   د حا ل ي  ةةةةةي  ال ةةةةةالاةةةةةة الي  تةةةةةل الح
لي  تةةةة  الوةةةةدر   أل حةةةةاخ تالييةةةة تا ت وةةةةل ال  اوةةةةةاالتةةةةوا ية تالييارتةةةةة وةةةةا حرةةةةارت  

 اليواو ية ال ال ية تاليح   حة ال طوية ىلع الدتلية.   
 :(Salhi & Taktak,2013)دراسة صالحي وتاكتاك 

الدراسةةةةةة ىلةةةةةع الي ةةةةةاف   ةةةةةع الةةةةةي    الاتةةةةةاة   الياح ةةةةةا  الي   ةةةةةيةد  هةةةةةدول 
تاسةةةةيتدحل ال ةةةةوه  ال صةةةةراد تطاوةةةةل اسةةةةياا ة   ةةةةع  يوةةةةة حةةةةة طةةةة   الياح ةةةةا  

 ي ةةةاف   ةةةع حوهييةةةة تةةةدرت  رتاة ةةةة األ  ةةةا  تالح وةةةا  الدراسةةةية اليدرتايةةةة لالي   ةةةية 
تاليو ية امجي ا ية تامتيتاة ة تة   رتل ال اةةاةر  تالوةةي  الاتاة ةةةد تت صةة ل ىلةةع يا 
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 ةةه  وةةةا تو يةةةة تةةةدر  اليةة   ل   ةةةل وةةةا وةةةاا   ةةةل ت ةودحةةة  بةةااح  الياايةةةة الاتاة ةةةة ال
د الرةةاص ال يااةةةة تال رةةارةة  ر اليةةةة وةةةا تاسةةيتدام الرةةةاةا  تاةةل ال رةةةة   تتحد ةةة 

م   جةةد اةة ار يت ت ةةاتا بةةية اإلةارا  ال تي رةةة ل ياسةةا  الةةد   ىم ي ةة     ية الي   د 
    رتةةاة  األ  ةةا د ة ةةا يا الي ةةاتا ال  س ةةا بةةية  رةةام الي  ةةي  تالحة حا وا حيا  

 الاس ا تس ا ال  ل ص يرةد تال تل ال تت  لي    الاتاة  ديا ةاف.  
 :(Aranha & Garcia, 2014) أرانها وجارسيا دراسة

الدراسةةة ىلةةع تصةة    ةة ذ  ليوةة ت  الي  ةةي  ال ةةالا وةةا الااا تةةل وةةا صةة د  هةةدول 
حرهةةة م الياح ةةةة الاتاة ةةةة حةةةة يجةةةل ام ي ةةةاة ال  س ةةةاد تاسةةةيتدحل الدراسةةةة ال ةةةوه  
ال صةةرا حةةة كةة   تح يةةل األة  الورةةا  اةة   الياح ةةة الاتاة ةةة تاأل  ةةا  تالو ةةاذ  

د تت صةةة ل الدراسةةةة ىلةةةع تصةةة  ال ي ةةدة  لهةةةا وةةةا    يةةةا  اليوةةة ت  الةةداك ا تالتةةةارجا
  ي  ةةاة ل ياح ةةة 10  حة األ  اة تال  عاا  ل يو ت  ال  س ا التارجاد تةبلم ا10ا

 .الاتاة ة ال واب ة أل  اة اليو ت  
 ,Guerrero, Urbano & Cunningham)دراسةة جيةرورو وأورانةو وكونينجةام 

& Organ,2014): 
سةةةةاا يا تا الوةةةةداد ىتاة ةةةةة وةةةةا الدراسةةةةة ىلةةةةع ال وار ةةةةة بةةةةية الياح ةةةةا  الا  هةةةةدول 

تاسيتدحل ال ةةوه  ال وةةاراد تت صةة ل ىلةةع تجةة ة اكي وةةا  بةةية جاح ةةا  الا ةةد ة وةةا 
الرةةاا الاح يةةةة حةةة   ىسةةةاا ياال  احةةل الايئيةةةة تالوةةدرا  تال  احةةةل الداك يةةةةد ايةةا يد وةةةل 

لةةةةةد ها وةةةةةاا  ح يةةةةةة حي ةةةةةدة  ال لةةةةةا:م تال واوةةةةةا   ى الوةةةةةداتةةةةةاة  ال اةةةةةاةرا د بيو ةةةةةا وةةةةةا 
تتيةد ة ا تيرةةي الياح ةةا  وةةا الياةيةة    ةةع يا ت ةة ا جبا ةةة ل احةة خ الدتليةةةد اليت

تتي ا ةةةل الياح ةةةا  وةةةا ة ةةة  تت  تةةة  بةةةااح   رتل ال اةةةاةر  ترتةةةاة  األ  ةةةا د تتاةيةةة  
الياح ةةةةا    ةةةةع األ رةةةةية اليةةةةا ت ةةةة   حه ةةةةة تورةةةةي  ال رةةةةات ا  ةاكةةةةل ال ور ةةةةا  

 الياح ية.
 :(Mavi, 2014)دراسة مافي 

الدراسةةة ىلةةع تصةة  ح عةةاا  ل ياح ةةة الاتاة ةةة  اسةةيتدام حةةدكل    يةةة  هةةدول 
 دfuzzy analytic hierarchy process (FAHP)اليح يةةل الهاحةةا لرةة     

 fuzzy techniqueىلةةع الحةةل األح ةةل   تووية و    لي   األوض ية ب اسية اليرا ت 

for order preferences by similarity to ideal solution 
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(FTOPSIS)حةةة 12د تاسةةيتدحل الدراسةةة ال ةةوه  ال صةةراد تطاوةةل األةا    ةةع ا  
ال ةةةد اتة تاألكةةةاة  يية اليةةةاح يية ليحد ةةةد يوضةةةل ال  عةةةاا د تت صةةة ل ىلةةةع يا يهةةة  

ال  احةةل الايئيةةة ديةةا ت الاسةة يةد  الايئيةةةحةةل اح عةةاا  الياح ةةة الاتاة ةةة تي  ةةل وةةا  ال   
   .  الداك يةالاس يةد ت  احل ال تاةر الداك يةد تالودرا

 :(Salem, 2014)دراسة سالم 
لاتةةةاة   االدراسةةةة ىلةةةع الي ةةةاف   ةةةع  ليةةةا  الي  ةةةي  ال ةةةالا ليةةةة ا ح ةةةارً  هةةةدول 

األ  ةةةةةا د تاسةةةةةيتدحل ال ةةةةةوه  ال صةةةةةراد تت صةةةةة ل ىلةةةةةع يا الوةةةةة ن الداو ةةةةةة لويةةةةةال 
امتيتةةةةاة وةةةةا ال ةةةةال  هةةةةا الياح ةةةةا  الاتاة ةةةةة اليةةةةا توةةةة م   ةةةةع تورةةةةي  ال رةةةةات ا  

وا ة تت ةةة توهاد تهةةةبا  يي ةةة  حةةةة الياح ةةةة تةةة ايةةةة  التتتيايةةةي الاحةةة خ ال   يةةةة ال ا 
  ارسةةا  اليةةا ت ةة   رتل ال اةةاةر  الي بيةةة تاات الات ويا بيئة ت واوة تواص جد د د ت 

ال  س ةةة تتصةة    ةة ذ   اسةةيااتيييةح ل الوياة  تالحة   اا ىةرا  رتةةاة  األ  ةةا  وةةا 
 بية األ رية الاتاة ة وا ج ي  ال ادا .  ةاحل

 ,Senegovic, Harmina & Gregov)ينيجوفك وهارمينةا وجريجةوف سة دراسةة 

2014): 
الدراسةةة ىلةةع الي ةةاف   ةةع حرهةة م الياح ةةة الاتاة ةةة تال واةةا  ال حي  ةةة  هةةدول 

ليوريةةبا وةةا ةاتاتيةةاد حةة  الياةيةة    ةةع اليا ةة  اليدرت ةةاد تاسةةيتدحل الدراسةةة ال ةةوه  
ال صراد تت ص ل ىلع يا هواح جاح ا  تةةان يه يةةة اليحةة   لياح ةةة رتاة ةةة ل ي يةةم 

رتا ةةط يوضةةل بةةية تا يةةاة   لأل حةةاخد حةة  الايئةةة ال يريةةا  اليةةا ترةةي  اليةةاتت  الييةةار 
التةةةةوا ة تالياح ةةةةةد تتيةةةة تا الوةةةةي  ال واسةةةةاة تال هةةةةارا  امجي ا يةةةةة بةةةةية اليةةةة  د 

 يا ي  تةةلد تتةةان لتالي ويي بية الا د امجي ا ا تامتيتاة د تا ياة حتاةر جد ةةد  
ال اتاتيةةةة  تةةةاة   ةةةة د الياح ةةةا  يهةةة  ال واةةةا  اليةةةا ت اجةةة  توريةةةب هةةةبا ال رهةةة م وةةةا 

ي ضاد هيئةةة اليةةدرت د تصةة م ال رةةارةة حةة  يصةةحا  ال تةة حةد تصةة م اسةةيو   
 الياح ا .

 تعقيب على الدراسات السابقة:
اتيتةةةةاة ال  اوةةةةة يا   يضةةةةتوةةةةا صةةةة د ال ةةةةا  ال ةةةةابي ل دراسةةةةا  ال ةةةةا وة  

تالةةةد    ىلةةةع الو ةةة  امتيتةةةاة  تالةةةااط بةةةية الياح ةةةة تامتيتةةةاة تالحة حةةةة تال ةةة ا 
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ىلةةع الي جةة  ىلةةع   ةة ذ  الياح ةةة ج ي هةةا تتحةةد ا  تحرةةة   الياح ةةة اليو يد ةةة ية  
الاتاة ة ةتيرة تحدكل تي تا  ل  ص  الااهة ل ي  ي  اليةةاح ا اليو يةةد د تحةةا تات ةة  

  الاتاة  حة ىلراد الح اج  بية الياح ة تالتوا ة تتو يةةة امبي ةةار   ي  و  رة الي  ي
ت  ةةةع الةةةاد  حةةةة توةةة ت التةةةيغ  دالوةةةا:    ةةةع ال  اوةةةة ل  وةةةاد   يي اةةةا  سةةة ا ال  ةةةل

تال  ارسا  تاعليا  تال  عاا  ال يض وة وا الياح ا  الاتاة ة وةةا الةةدت  ال تي رةةة 
ا الةةةةدت   حةةةة  تح تةةةةل الياح ةةةةا  ىلةةةةع  ةةةةار   لهةةةةب اتجهةةةة ةً  ا احةةةة   اىم يا هوةةةةاح ت جهةةةةً 

جاح ةةةا  رتاة ةةةةد تتتي ةةةم هةةةبا الدراسةةةا  حةةة  الدراسةةةة الحاليةةةة حةةةة ايةةةا األهةةةداف 
الدتليةةةة؛ ايةةةا  التاةةةاا تال ةةةوه  ال  ةةةيتدم ل  اليةةةة ت ةةةم الدراسةةةا  تةةةةبلم اكةةةي ف 

 تتي م الدراسة الحالية حة ايا يهداوها تحوهيها ال  يتدم احدكل ال ال رةةة   
Problems Approach  بةةاا ة هةة ل   وةةا ةراسةةة الياايةةة ال وار ةةة  حةةوهHolmes 

Methodology  ال واس  لياي ة تيهةةداف الدراسةةة  ة اةةد حةةداكل الدراسةةا  ال وار ةةة
 ةاحااتةةد د تجاح ةةة اجاح ةةة الاا:د  ل ياح ة الاتاة ةةة التااا تتراةها وا توات    ا 

حاةةارا  األكةةب ة ايةةا االورةة  د حةة  ةاح ةةة الدراسةةة تال حةةاتر لتاةةاا سوراو ر  ال طوية  
تالاسةةةةالة تامسةةةةيااتيييةد الويةةةةاة  تالحةةةةة د تالاتاة ةةةةةد  الاؤتةةةةة ر ةةةةا  الياح ةةةةة الاتاة ةةةةةد 

د تهةةةبا حةةةةا لةةة  ت اليةةةة  الدراسةةةا  ال ةةةةا وة وةةةا تياراهةةةةا وةةةةا ذا  تاليةةةدتتلد تالي  تةةةةل 
 ال يا .

 خطوات السير في الدراسة: 

 كي ا  الدراسة الحالية وي ا   ا تاواًد   ع ال وه  ال  يتدم تي  ل  
تحد ةةد اإلطةةار ال ةةام ل دراسةةةد تتةة  ويةة  تحد ةةد يهةة  ال اةةاةرا  ال تةةاتة   الخطوة األولى

تالدتليةةة وةةةا اليحةةة   لياح ةةةة رتاة ةةةةد تابةةةاا  ال رةةةة   اليةةةا ت ةةةا ا حوهةةةا الياح ةةةا  
وه  ال تةةاتة لي كيةةد صةةاتر  اليحةة   ىلةةع جاح ةةة رتاة ةةةد تت  ةةل التيةة   األتلةةع وةةا حةة 

 ه ل  .
تي  ةةةةل وةةةةا ةراسةةةةة تح ي يةةةةة ل اهيةةةةة الياح ةةةةة الاتاة ةةةةةد حراهي هةةةةاد   ت الخطةةةوة اليانيةةةةة
 حيي ااتها وا األةبيا  الياا تة.ت حااراتهاد ي  اطهاد   ر تهاد يهداوهاد

جاح ةةةةةة الياح ةةةةةة الاتاة ةةةةةة ا لتاةةةةةاا   تتي  ةةةةةل وةةةةةا ةراسةةةةةة تح ي يةةةةةة الياليةةةةةةالخطةةةةوة 
صةةيادة حويااةةا  ال ياسةةة د تذلةةم ل ي ةةاف   ةةع سوراو ر  ال طويةةة جاح ة كاحااتد د 
ل ياح ةةة الاتاة ةةة وةةا كااتةةا جاح ةةة ةاحااتةةد  تجاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةةد  الي  ي يةةة
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 .تها التي   ال ا ية وا حوه  ه ل  
ليةةةاح يا ةاحااتةةةد  تسةةةوراو ر    تتي  ةةةل وةةةا ةراسةةةة تح ي يةةةة حوار ةةةة الرابعةةةةالخطةةةوة 
كااتةةا اليةةاح يية وةةا صةة د ل ت ف   ةةع يتجةة  الرةةا  تامكةةي ف بةةية د  رية اال طوية

د تت  ةةةةل التيةةةة   ة تاليرااويةةةةةتالي  ي يةةةة  ةتامجي ا يةةةة  ةتامتيتةةةةاة  ةال ياسةةةةيال  احةةةةل 
 .ال ال ة وا حوه  ه ل  

  تتي  ةةةل وةةةا تحد ةةةد ح حةةةت اليتةةة ر ال ويةةةال ليح تةةةل الياح ةةةا  الخامسةةةةالخطةةةوة 
ال وار ةةة ل ياح ةةة  جةةاح ياال تاتة لياح ا  رتاة ةةة حةةة كةة   امسةةيراة  حةةة كاةةاا  

د تت  ةةل التيةة   الاا  ةةة حةةة حةةوه  الاتاة ةةة   ةةا  ي اعةةع حةة  طاي ةةة ال يي ةة  ال تةةا  
 .وا حتا ه ل   تها اليوا    حةا ية تيايي و ا  الياح ة الاتاة ة

 ماهية الجامعة الريادية في األدبيات التربوية :المحور األول

الياح ةةةة الاتاة ةةةة وةةةا األةبيةةةا  الياا تةةةة ت ةةةدة  اعراد تتجهةةةا  الورةةةا اةةة    
 تت ةة توات  ذلم   ع الوح  اليالا ال  اصا د 

    مفهوم الجامعة الريادية أوًلا:
حوةةةب يك ةةةا حةةةة  Entrepreneurship حتةةةي ت الاتةةةاة  يت الاتاة ةةةةاسةةةيتدم 

دو  الو ةة  لةة حةةاد تيصةةات اليةة م هةة  ال حةةاح  ا ةةامد تم  ةة ا  حي ةةدة ال رةةاهي     ةةً  200
امتيتاة  تالودر    ع ال واو ة لدن ال د د حة الةةدت د تلهةةا    ةةع ي هةةا حةةة يك ةةا 

 & Kuratko)اطف  ساا  ا بةةية الاةةاا ية تاليةة   تصةةا  ا ال  صةة  ا  عةةي  ً 

Hodgetts, 2007, 5). 

 ورةةةة ر اجي ةةةةا ا يت تت ةةةةدة  ت اترةةةةا  الاتةةةةاة  يت الاتاة ةةةةة أل هةةةةا تةةةةاتاط  
 The European)ت اوهةةةةةةةا ال ر صةةةةةةةية األترايةةةةةةةة  . ت اتيتةةةةةةةاة  يت ىةار  

Commission, 2008, 16)  هةةا تةةدر  الرةةاة   ةةع تح تةةل األو ةةار ىلةةع يو ةةا د   
تتتيةةيط ال رةةات ا  تترةة ل امبي ةةار تال تةةاطا د تةةةبلم الوةةدر    ةةع اديوةةام الرةةاص 

ا ألصةةحا  ال رةةات ا  إل رةةاد  رةةا  حة يجل تحويي األهدافد تت وا يساسً  تهاتاةار 
ويان يا الاتاة ةةة  (Geneva, 2004, 3)أم  ج اف   تيار  يت اتيتاة  يت اجي ا ا.

سةةي داة مسةةيواالها تتواةةل ال تةةاطا  تاةارتهةةا تتورةةي  تتو ةةيي    يةةة ت ييةة  الرةةاص تام
ال ي   اليواو يةد تااليالا ها    ية تلي ل لاها  سةةاكوةد ىذ  يةة  يا  لي وياال  ارة 

 & Achintya)ييرةةي يعةةوياا تا رتةة  يحةةا  الو ةةاة ل اتةةاة  و تحتةةل حةة  اليرييةةا.
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Baruah, 2010)  ي ةةة  الرةةةت  الةةةب   ييةةة ر   ةةةع   8د 2012ا الحرةةة   حةةةاها ت
تت ي ةةةم ح س ةةةي  التاصةةةةد تهةةة  يكةةةب رتل ال تةةةاطا  ال  يدلةةةة ت  ةةةل وةةةا لةةةل  ةةةدم 

د تتحةةات    صةةةاار اليوةةية ليحويةةي هةةبا الهةةةدفد تت ةةة  رداةةة ت تةةة يا  ةةةة ا ح ةةيو   
يوضلد تديا را   ة األ رةةية الاتتيويةةةد ت  ةةع اسةةي داة ليح ةةل الحيةةا   اد  ل ع

ويةةةاة د تت ي ةةةم الرةةة  ر  الوةةةدر  اليواو ةةةيةد تلد ةةة  ال  ةةةئ لية التةةة اةد تلد ةةة  ةرةةةادا  ال
تلهةةةبا وةةة ا الرةةةت   الرتتةةةيةد تح جةةة   حةةة  ال  ةةةيوالد تتحةةة   ال اتةةة  ىلةةةع وةةةاص.

 Collins)ا  حةة  اإل يةةا  ةةة الرةةت  ديةةا الاتةةاة     ةة  يك ةةا ت جهةةً   ي يةة الاتةةاة  

& Smith, 2004, 455)  د تال  تد حةةة ال تةةاطا(Stewart & Roth, 2004,6) د
د  (Douglas & Shepherd, 2002, 81-82)تال ةة ا  حةة  ح تةةد حةةة امسةةيو لية

ل ي ةةاف   ةةع اليد ةةد حةةة ال وييةةا  تالتةةدحا  تا رةةاد عةةاةا  جد ةةد   اتيك ةةا اسةةي داةً 
 ,Thompson, 2010)يت حةة اة جد ةةد د تيك ةةا تةةدر    ةةع تحد ةةد الرةةاص اليد ةةد  

حةةة كةة   كيةةة ال  ةةلد تتةةان اليرييةةا ألو ةةار تتوريةةبها ل اا تتتةة رً د تيك ةةا ىبةةدا ً (59
 .  (Cheng, Chan & Mahmoud, 2009, 256) بي ارواصة ل 

ة تال ور ةةة  ةة ت ةةدة  الي اترةةا  تال رةةاهي  ال اتايةةة  الاتاةت  ةةع جا ةة   كةةاد  
ة توياةةي   ةةع ةةةل حةةة األوةةااة تال ور ةةا د تة ه ةةا  ةة ت ةةةد يا الاتاةاليةةا الاتاة ةةةد ت 
 تاليي  ةةا  ال  ةةيوا يةد تتحويةةي تي ةةة حضةةاوة حةةة ال ةة ارة ال يااةةة.بي ارتةةة  ي  ةةي  ام

م و ةةةا  الاتةةةاة  1983وةةةا  ةةةام  Pinchotطةةةال بيو ةةة    ت  ةةةع ح ةةةي ن ال  س ةةةا 
حيةةد   ةة   ال  س ةةية ي  تيد ةةد حور ةةة تا: ةةة  حيةةا تتةةات يك ةةا اي تةةة تت يةة  ا

 Entrepreneurialتت ةةةةةةةاف ال ور ةةةةةةةا  الاتاة ةةةةةةةة   .28د 2009حاةةةةةةةارحد 
Organizations  هةةا ةيا ةةا  ح ةةاه ة  وةة   وةةا اليو يةةة امتيتةةاة ة ت تةةاة  الةةدكل   

الوةةةةة حاد  ةةةةةة طاتةةةةةي امبي ةةةةةارا  تتو يةةةةةة األسةةةةة اا تا يةةةةةاة وةةةةةاص ال  ةةةةةل تاةكةةةةةا  
ةتلةةا  م الي و ل جيةةا ليح ةةية ال ةة   تالتةةدحا  سةة اد يكةةاا ذلةةم صةة ة  يةةاا حح ةةا ي

(Hisrich, Peters & Shepherd, 2005, 2) ت  ةةل  ة  ال ور ةةةرتةةاوةة ا . تلهةةبا
ل   ية اليا  ور     جاها الراة يت حي   ة ص ة حور ة تا: ة حور ة يكةةان جد ةةد  ا

ت ةةة ا هةةةبا الاتاة ةةةة حةةةة كةةة   يت ى ةةةاة  تيد ةةةد يت ابي ةةةار ةاكةةةل ال ور ةةةة الوا: ةةةة د ت 
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د تا ةةةةةةةةاة  الييد ةةةةةةةةد امسةةةةةةةةيااتييا حتةةةةةةةةاطا  ال ور ةةةةةةةةة  ه ةةةةةةةةا اسةةةةةةةةيااتييييةكيةةةةةةةةارتة 
(Skovvang, 2004, 308). 

توا لل اليحد ا  اليا ت اج  الياح ا  يصةةات حةةة الضةةاتر  يا تيحةة   ىلةةع  
الاتاة ةةةة  اليرةةةا م بةةةية الي  ةةةي   ات ةةةام الياح ةةةا صةةةاتر   لةةةلتوةةةا د حور ةةةا  رتاة ةةةة

الويةةاة  تاإلةار  بةةية د واحيةيةةة اليةةغ ر ال  ةةي اتة لتالاحةةا تال رةةارةة ال يي  يةةة  يييةةة 
 ةةة الاتاة ةةة ت ةةاف   ةةع ي هةةا حور ةةة رتاة ةةة تيصحا  ال ت حة التةةارجيةد وةة ا الياح

ذا  يعةةةةةةا  جد ةةةةةد  ت اعةةةةةئة لةةةةةد ها الوةةةةةدر    ةةةةةع ى ةةةةةاة  تورةةةةةي  ال  ارسةةةةةا  اإلةارتةةةةةة 
 .(Clark,2001, 10)تاألكاة  ية 

ك ةةا ت ةةاف    هةةا الياح ةةة اليةةا ت ةة ع بورةةا   حةة  امبي ةةار وةةا سةةياها  حةة   
 اي يةةة لي ةة ا يك ةةا اسةةي داةً يةاد األ  ةةا د  اةةا اليرييةةا اليةة ها  وةةا يتصةةا ها اليور

  ع ذاتهاد لي  ا الاتةةاة  ال  س ةةية وةةا حةةدك تها ت   ياتهةةا  ال   يوالد تيك ا ا ي اةً 
ي ها صيرة ل يو ية تو م   ع الحة  الباتا   ةةع يسةةال  د ة ا ت يا:يها   ع اد س اد

ال ةةا  تالحةةد حةةة اليا يةةةد تتيةة تا تاةةدا   تتةة وياتوةة ت الةةدكل ل تةةاة  ال ةة ارة ال اليةةةد 
تطةةةةةاا جد ةةةةةد  ل ر ةةةةةا تاليةةةةةدرت د تتيةةةةة تا  جد ةةةةةد  كةةةةةار  األت ةةةةةام إلةكةةةةةا    تةةةةةا 

تةةدر  يتةة ن   ةةع  ليحويةةيحي   ة حة ال  يودا  الراح ة اليةةا ت جةة  اليريةةاا  الهية يةةة 
ع امسةةييا ةد تاوةةاد تةةدرا  حاة تةةة متتةةاذ كيةةارا    ةة  ت ةةا د ال  س ةةة الي  ي يةةة   ةة 

  (Clarck, 2004a, 356)ةةة رح   ضةةيم، كما  (Clark, 1998a, 4)امسةةيو   
ت  ع لي  تي يو ارها ةتا ك فد تك ي تي  رتاة ةةة وةةا ال يي ةة د ةتا ت م اليا ي ها 
حةةة كةةة   ةحةةة  ال  تةةا  ال ات ةةة     ةةةع    ةةع الوةةةي  األكاة  يةةةة ا  ةةل ذلةةةم كيةةةاً  يا 

 ي ة رس ية يت ديا رس ية.الورا  ح  يصحا  ال ت حة ذت  الت ة  ةل تس
   ها جاح ة تو م ي رةةييها   ةةع  (Teichler, 2003, 48)ك ا   اوها تية ا  

ا  حةة  ال ةة اد تةيا ةةا  ال رةةات ا د تو ةةا  تورةةي   امبي ةةار وةةا ي  الهةةاد تيك ةةا ت جهةةً
ال رةةةات ا د تاليةةةا ت يةةةل ىلةةةع تةةة   ال ةةة ا تالي كيةةةد   ةةةع الي يةةةم اليوري ةةةا تاليوةةةد ا 

اليرييةةا اليةةدرتياد تاوةةاد رؤن جد ةةد  وةةا اإلةار  تالحةةة  تامسةةيو    ال  س ا ت   يةةة
 الباتاد تت ويا بدا:ل الي  تلد تت  تي الاح خد تالرااكة ح  التوا ة تال يي  .
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 ,Etzkowitz, 2003b, 110-111; Etzkowitz)ك ةةا   ةةةد ات ةةة تي 

يا الياح ةةةة الاتاة ةةةة هةةةا اليةةةا تضةةةيم ىلةةةع رسةةةالييها ال ي   يةةةية وةةةا  (65 ,2004
اليةةدرت  تالاحةةا رسةةالة هةةا اليو يةةة امجي ا يةةة تامتيتةةاة ةد توةة م حةةة ك لهةةا   ةةدة 
حة ال  ارسا  لي  ا ةرا  عاةة  ووتها الاات ال ااعاد ايةةا ت جةة  رتةةاة  األ  ةةا  

 و ل جيا تااصوا   ياتوةةة  ةةي  حة ك   حي   ا   ح ية  اا ى راد حةات   ول الي
 حة ك لها  ول  يا:  األ حاخ  اا تاتياا  توري ية ىلع حاا ة الي  تي.    

   هةةا الياح ةةة اليةةا ت ةة ع ىلةةع تةة ويا  (Kirby, 2005, 560)بيو ةةا   اوهةةا   
يحةةة ا  جد ةةةد د تاكييةةةار اليةةة   تي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت  ال  هةةة ايةد تا يةةةا  الاحةةة خ 

ا تابةةداً ا وةةا ى رةةاد الةةاتا ط بةةية الي  ةةي  تالاحةة خ تحيي ةة  الو  يةد تت ةة ا ي ك ةةا ى ياجةةً
 رتاة  األ  ا .   

 (Blenker, Dreisler & Kjeldsen, 2006, 59)يحةةا ب يو ةةا ت كةةاتا  
 اتا ي ها  رام اجي ا ا ت  ع حة ك   تاداتها الداك ية تحااكةة  ي حا هةةا تي ضةةاد 
هيئةةة اليةةدرت  ل سةةييا ة ل ايياجةةا  الحويويةةة ل  ةة ا تالايئةةة تتحةةات  يا ت ةة ا هةةبا 

 امايياجا  حاي ا .
ا لو ةةةة ذ  الح ةةةة تا ال   ةةةةا الةةةةب  طةةةة را    وةةةة ا الياح ةةةةة   Etzkowitzتتووةةةةً

الاتاة ة ت اف    ها ح س ة تو م   ع يسال تاوا الير يا ال   ةةا الح  ت ةةا تااليةةالا 
الحة حةةة د تترةةةل تحالرةةا  حةة   -ترارح وا اليرا ل الد واحيةا ح  بيئيها االتةةوا ة

ال  س ا  األكةةان ل  ةة ال بيوابةةل تتيةةا   ال رةةادا  تاليتتتةةا د تتيةة تا يعةةةا  
 ةةةة األهةةةداف   ةةةية ام ياةةةارد تت  تةةة  اليو يةةةة ال هويةةةة تتيةةة تا الةةةي    حةةة  يكةةةب حي   

 ,Blenker, Dreisler & Kjeldsen)تدرا  األ ضةةاد وةةا اليورةةي  تالةةي    الةةباتا 

2006, 54) 
 ,Philpott, Dookey, Reilly & Lupton)وي ياةة   ت كةةاتا  ك ةةا  ةةا    

و ةة ذ  الح  ت ةةا يا الياح ة الاتاة ة ها ت ةةم الياح ةةة اليةةا ترضةةل ال (165 ,2011
ال   ةةةا االتةةةوا ةد األتسةةةا  األكاة  يةةةةد الدتلةةةة  ىلةةةع جا ةةة  حه يهةةةا وةةةا اليةةةدرت  

ألةاد امتيتةةاة  اإلت ي ةةا يت الةة طوا  يا ةة  حيةة   حاليةةة لهةةا اتالاحةةا بهةةدف تح ةةية 
تةةةة  يا ةايةةةةا   ةةةةةع    تأل ضةةةةا:هاد ايةةةةا ت ةةةةةة كاتيةةةةةا الياح ةةةةة حةةةةة يا  ةةةةة ا لهةةةةة 
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تتدراتها وا كدحا  ال رارت د تتهةةي   تةة ر  حي اح ةةة امتيتاةد تت ي د   ع ح ارةها 
  ية امتيتاة ة.  و الاحا ال   ا تاليدرت  تالي

 ,Gibb, Haskins & Robertson, 2013) ت كةةاتا  ك ةةا   اوهةةا جيةة   

  ع ي ها ت م اليا ت  ل   ع ت ةية ال  لرية تالي   حة ى رةةاد حرةةات ا د  (15
ا حيةةا  الاحةة خ تالي  ةةي  تاسةةيتدام ال  اوةةة  اةةا تال ةة ا ليو يةةة امبي ةةار تاإلبةةدات وةة 

م الر ةةا  وةةا ت  تةة  الي  ةةي  وةةا بيئةةة حيي  يةةة تي يةة     ةةي تا   اليةةة اسهالحدتةد تاإل
حةةة الر ةة   تالي ويةةدد تتةة ويا ت  ةةي  حياةةاة  حةة  يصةةحا  ال تةة حة وةةا ال يي  ةةا  

 ال ح ية تال طوية تالدتلية.
تةةدر  اليةة    رةةةل وةةااةن تتاسةة ه  ىلةةع ا    هةةا الياح ةةة اليةةا ت ةةاف ي ضةةً ت  

ال ةةةال  التةةةارجاد وهةةةا ت  ةةةل الحاصةةةوة الياي يةةةة اليةةةا تةةة وا هياكةةةل الةةةد   ل يةةة   
اد تذلةةم حةةة درت  تال اح ية لادد حرةةارت  جد ةةد ؛ و اتةةة تتيارتةةة ح ةةً يتي ضاد هيئة ال

كةة   صةةيادة الي جيةة  امسةةيااتييا  اةةا الياةيةة    ةةع األهةةداف األكاة  يةةة تتح تةةل 
 & Guerrero)ال  اوةةة ال وييةةة وةةا الياح ةةة ىلةةع ال ااوةةي امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة 

Urbano, 2012a, 47; Etzowitz, 2003b, 111-112; Fayolle & 
Redford,2014, 3). 

 يرةةةي الةةةا ا   ةةةع يا الياح ةةةة الاتاة ةةةة هةةةا الياح ةةةة اليةةةا توةةة م   ةةةع ك ةةةا  
اا جد ةةد   اةةا اسةةيراة  الرةةاةا  حوييةةا    كةةدحا  تيسةة   تتةة وياجيةةا   رسةة  ة الي و ل

وةةةةةا حيةةةةةام  ت و ل جيةةةةةا ال    حةةةةةا  يت الي و ل جيةةةةةا الحي تةةةةةة تدياهةةةةةا حةةةةةة الاحةةةةة خ 
الياح يةةةةد تت ةةة ا ل ياح ةةةة الوةةةدر    ةةةع ام تةةةاا  وةةةا كةةةدحا  ال رةةةارت  حةةةة كةةة   
اليرا ةةل تامتتةةا  تالوةةدر  امسةةيي ابية تتيةة تا ال واوةةة الاتاة ةةة اليةةا تحيضةةة اليرييةةا 

-Kirby, 2006, 600; Smith &Bagchi)  ال  ةةي تا  وةةا الياح ةةة اةةا ج يةة 

Sen, 2012, 386). 

   ةة اسيت ص الحوا:ي اليالية    ال ا وة حة ت اترا  تحراهي  الياح ة الاتاة ةت 
الياح ةةة الاتاة ةةة   ةةع الةةااط بةةية الياح ةةة تالحة حةةة تالتةةوا ة تال ةة اد توةة م  -

  ةةةةع اليرا ةةةةل بةةةةية ال واصةةةةا ال   ةةةةة  ال رةةةةي ةحةةةةة كةةةة   سياسةةةةة الحة حةةةةة 
د ة ةةا يا الياح ةةة الاتاة ةةة ت  ةةل حةة  الحة حةةة تالتةةوا ة ليي ةةيا ت ليةةد األكان 

 تاسير   ال  اوة تالي و ل جيا.
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ت ي يةةةة تالو ةةة  امتيتةةةاة  حةةةة كةةة   يو يةةةة اإلح ةةةة الاتاة ةةةة   ةةةع التةةة  ا اليا -
ت هةةةةةدها ل  رةةةةةات ا  ت وةةةةةل الي و ل جيةةةةةا   ةةةةةع يسةةةةةال الاحةةةةةا تاليو يةةةةةة وةةةةةا 

   ةةع  يةةاا تاسةة  رتةةاة  األ  ةةا  وةةا ي ةةد  ل جييهاتا لهةةا الي و ل جيةةا الرا:وةةةد ت 
 التوا ة.ح  تور  ال  تا   و الة ليا  توري ية توي 

لياي يةةةةة اليةةةةا   ةوهةةةةا اسي رةةةةاف األو ةةةةار الياح ةةةةة الاتاة ةةةةة الحاصةةةةوة ات  ةةةةل  -
ت احةةةل   اةةةا اجي ا يةةةة تاتيتةةةاة ة رتاة ةةةةها ليح ت هةةةا ىلةةةع حاةةةاةرا  تاسةةةير ل

د تت احةةةةةل األهةةةةةداف تالوةةةةةي  ليةةةةةدرت  تالاحةةةةة خ تال رةةةةةات ا بةةةةةية ا اسةةةةةيااتييا
 األكاة  ية تالي ج   ح  ال  ا.

اطا  تال اةةاةر  وةةا تياوع الياح ة الاتاة ةةة ال   يةةا  امبي ارتةةة اليةةا تي ةة   ال تةة  -
 تو ية رتاة  األ  ا  تالاتاة  األكاة  ية اليا ت ه ها ل  اي تالوياة  تالير ا.

 ال ي   ةةة وةةايك ا اسةةييا ة ل ايئةةة ال يريةةا  ل ي  ةةي  ال ةةالا ىا الياح ة الاتاة ة   -
ال  ارة ال حدتة د تصةةرط ال ةة اد تالي و ل جيةةاد تال    حةةا  الحد  ةةةد تال ةة ا:ت 

ا ت ي ةةم  رةةاًطا اسةةيااتي ا تيةةاا بيئيهةةاد حةةة ايةةا اليواةة   ةةاليرياا  د ة ةة الحة حيةةة
 ال حي  ة وا اتياها  اليال  تايئي  تت د ل األ رية التاصة ببلم.

يحويةةةةي اليةةةة ا ا بةةةةية لالياح ةةةةة الاتاة ةةةةة اليرييةةةةاد تتوةةةة ت يعةةةةةا  اليورةةةةي  تواةةةةل  -
ت ةةدم  ال تةةاطا  ةاوة اليدابيا ل   ةةل وةةا بيئةةة تي ةة    تاتتاذاليا ية تامسيو  د 

اليوةةةية  وةةةدحا  ةةةة ا حةةةة ال  ةةةيحيل ج ةةة  ةةةةل ال    حةةةا  ال  حةةةة تال ي  اةةةة 
 لويا:   حوة.

الياح ةةةةةةة الاتاة ةةةةةةة بيئةةةةةةة ااصةةةةةةوة ل بي ةةةةةةار وةةةةةةا حةةةةةةدك تها ت   ياتهةةةةةةا ت ةةةةةةد  -
د ايةةا ت ةة ع الياح ةةة الاتاة ةةة ىلةةع الير يةةا ال  ةةي ا اةة   ابي ةةار تحتاجاتهةةا

 ا  الاح يةةة..  ت   يةةا  اطةةاا اليةةدرت  حوييا  االاااح  الي  ي يةةةد ال  صةة  
تيسالي  الاحا تطاا  ول ال  اوة تتيايوها وا الايئةةة.. د تتوةةد   اةة   ا ةة   

 توري ية تيس اا جد د  تديا ذلم.
ت يةةةل الياح ةةةا  الاتاة ةةةة ىلةةةع الحةةةة  الةةةباتا تامسةةةيو ليةد ايةةةا ت ي ةةةد   ةةةع  -

 .ويي امسيداحة ال اليةتتح ح ارةها تتدراتها وا ت ويا بدا:ل ل ي  تل الحة حا
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الياح ةةةةة الاتاة ةةةةة لي ةةةةل ح س ةةةةة تو يد ةةةةة تا  ةةةةا هةةةةا رؤتةةةةة ح ةةةةيوا ية ل ي  ةةةةي   -
 رةةةًاا اليةةةاح ا تحوةةةي رسةةةالي  ال ال ةةةة تهةةةا اليو يةةةة امتيتةةةاة ة تامجي ا يةةةةد 

 يةةةةا  ةتر جد ةةةةد ل ياح ةةةةا  ليتةةةةات حور ةةةةا  رتاة ةةةةة لي ةةةةل ووةةةةط إللرهةةةة ر 
حةةة الو ةة   ار:ي ةةً  ار لها ليتةةات جةة دً لورةةا ال  اوةةة تاسةةي اال  اوةةة تل ةةة ي ضةةً 

 .امتيتاة  تامجي ا ا
حو  لةةة حةةة ال  اوةةةد ا الياح ةةا  وةةا لةةل حرهةة م الياح ةةة الاتاة ةةة لي ةةل جةة رً  -

 تل ة وا ل اتيتاة  ح ي م حااعا   اليودم امتيتاة  تامجي ا ا.
ت ةةد الياح ةةة الاتاة ةةة حةةة ال واصةةا األساسةةية لورةةام امبي ةةار الةة طوا لي ةةهيل  -

 ت ليد ال  ارف تالي و ل جيا تاسير لها.  
الياح ةةةة الاتاة ةةةة توةةة ة اليحةةة   الاتةةةاة   اةةةا ال رةةةارةة الورةةةية وةةةا تيةةةة تا  -

الي و ل جيةةةا الوا  ةةةة حةةةة الاحةةة خ الياح يةةةة تت ةةة توهاد تترييةةةا ال ةةة ا:ت الداك يةةةة 
غ  تالحةة او  تت ا ةةد ال ةة  ح ت رةة  ىةار  الياح ةةة إل الةةة الحةة اج  يحةةام تال ةاوةة 

ي ضاد هيئةةة اليةةدرت  تالاةةاا ية تحااكةة  الاحةة خ وةةا ام تةةاا  وةةا ال ةة  ةيا  
ال  ة ة ىلةةع ت ةة تي ال  اوةةة الياح يةةةد حةة  ت سةةي  ا يرةةار حةاتةة  الي و ل جيةةاد 

الة الياح ةةة تح ةةا يا ت تاة   دة باادا  امكياات تاليااكي  تاليرياا  وةةا رسةة 
 .    الياتية تدياها

 نشأة فكرة الجامعة الريادية:-ثانيًا

يا هوةةاح  ةة رتية وةةا  (Etzkowitz, 2004, 66, 2008, 35) ان ات ة تي   
حه ةةةةة الياح ةةةةا د الييةةةةل األت  حةةةةة الياح ةةةةا  تهةةةة   ي احةةةةل حةةةة  تةةةةدرت  ال  ةةةةارف 

بدي  ال  ر  األتلع وةةا يل ا يةةاد  وةةدحا بةةدي  الياح ةةا   19الوا: ةد توا يتاكا الواا 
حةة  لهةة ر امبي ةةارا  - 20الويةةام    رةةية الاحةة خد توةةا الوتةةم ال ةةا ا حةةة الوةةاا 

جةةةاد  ال ةةة ر  ال ا يةةةة ىلةةةع ايةةة  ال جةةة ةد ايةةةا  -ال يةةةة ال ا يةةةةال   يةةةة وةةةا الحةةةا  ال 
يصاول الياح ة اليو ية امجي ا يةةة تامتيتةةاة ة ىلةةع رسةةاليا الاحةةا تاليةةدرت د تهةة  

 حا يط ي   ي  الياح ة الاتاة ة.
 The Humboldtian / ivory towerتتةةد لهةةا  و ةةا  الاةةا  ال ةةاجا  

model ل ا يا ايا ةا ةةل توةة م   ةةع اتةةا رسةةالة وا يتا:ل الواا الياس   را وا ي
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 Wilhelmالياح ة وا ت ويا الي  ي  تاجااد الاح خد تتد ةاا تت ه  و ا ه حي لةةل 

von Humboldt  ال  لم ال  ئ    ةةة ىصةة ل الي  ةةي  وةةا باتسةةيا هةة  حةةة يةكةةل
هبا الر ا د تتاج  الر ةةا  وةةا اليةةااخ األل ةةا ا   ةةع ي هةةا ترةةةيل الرةةت  تهةة  الهةةدف 

ا حةةة الي  ةةي  ال ةةالاد ايةةا  ةةة ا الرةةاة حي يةةً ا وةةا الاحةةا تالي  ةةي  يت الي جةة  األساسةة 
ل يدرت  ال هواد تهبا الو  ذ  يتا  لياح ة األ حةةاخ الحد  ةةة اليةةا تةة  م بةةية الي  ةةي  
تالاحةةةا تصةةة اا الحاتةةةة األكاة  يةةةة لألسةةةاتب  تتاةةةد  ال  ةةة . ت  ةةةع ير  ال اتةةة د لةةة  

ايةةع الوةةاا ال رةةاتة ايةةا   Humboldtianا  تيي ةة  الياح ةةا  األل ا يةةة   ةةع و ةة 
جاد  ال رارةة بورا  حة تال الياح ا  األتراية وا ت  تي ي رية ت ييل بةةاادا  

ا حةةةةة و ةةةةةا     Humboldtianامكيةةةةاات تاليةةةةةاكي  تح ةةةةا د  الرةةةةةاةا  الواعةةةةئة ىر ةةةةةً
 . (Goldstein, 2010, 85-91) الياح ا 
اا الياسةة   رةةا و ةةا  جاح ةةة    لهةةا وةةا يحاتةةةا وةةا الوتةةم األكيةةا حةةة الوةة  

 The land-grant, or engagedحةةوت األراصةةا يت   ةة ذ  الياح ةةة ال رةةارةة 

university model م يا ت ةةوت 1862دد ووةةد لهةةا وةةا اليرةةات ا  امتحاة ةةة  ةةام
الحة حةةةة الريدراليةةةة يراصةةةا ت ةةةييا   يهةةةا ل  م ةةةا  ل  ةةةل جاح ةةةا  حرةةةارةةد تةةةةاا 

الروةة ا ايةةع  ةةي  تةة ويا وةةاص الي  ةةي  ال ةةالا ل يةة   حةةة الياةي    ع ت  ي  ال را ةةة ت 
الياوةةةة ال اح ةةةةد تلهةةةا  تليرةةةة الي ةةةاتا لي ةةة ا الياح ةةةة يتةةةا  ل  س ةةةا  التدحةةةة 
ال احةةة يت الي  يةةا  الي ات يةةةد ايةةا تةة  ىرسةةا   واصةةا حةةة الياح ةةة ل   ةةا د  وةةا 

اوةةةة حةةة  تحويةةةي  يةةةا:  الاحةةة خ ال را يةةةة ل  وييةةةية الةةة را ييةد تا ةةةد  ةةةد  سةةةو ا  م
الي سةةة  التةةةوا ا تةةة  ىرسةةةا  تةةةة د حةةةة الياح ةةةا  ل تةةةار  عةةةاةا  اليتةةةوي  الراة ةةةة 
تح ةةةةةا دته  وةةةةةا تحةةةةةد ا تابي ةةةةةار ال وييةةةةةا  تال   يةةةةةا د تل ةةةةةل يبةةةةةا  ح ةةةةةا  لةةةةةبلم 

University of Wisconsin at Madison  ايةةا تاحةةل الر ةةا  وةةا حو يةةم
ة رسةةةالة الياح ةةةة وةةةا توةةةد   الوةةةاا ال اعةةةا ىلةةةع الوةةةاا ال رةةةاتة  ا ياارهةةةا الي ايةةةا  ةةة 

التدحةةةة ال ااعةةةةا  ل دتلةةةةة اتوةةةةد   ال رةةةة ر  اةةة   ال ياسةةةةة ال احةةةةةد تتةةةة ويا ال    حةةةةا  
تح ارسةةةة ال هةةةارا  اليوويةةةةد تتوةةةد   ي حةةةاخ ح جهةةةة  حةةة  اةةةل حرةةةة   الدتلةةةة تديةةةا 
ذلةةةةم د تحوةةةةب ذلةةةةم ال تةةةةل بةةةةدي  الاا يةةةةة ال طويةةةةة لياح ةةةةا  الدتلةةةةة تحةةةةوت األراصةةةةا 

ترةةةةيل ليةةةاا ل ةةةوت األراصةةةا   Kellogg Foundationة يةةة   ل   يةةةا  تح س ةةةة 
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ل ياح ةةا  الحة حيةةة ل  اجهةةةة امايياجةةا  تالرةةةاتف امتيتةةاة ة وةةةا الوةةاا الحةةةاة  
د تت  ت اتةةج جاح ةةة الرةةااكة (Kellogg Commission, 2001, 5-25)تال راتة 

  ةةًدا    ةةع ي هةةا عةةااكة ال  اوةةة تال ةة ارة  24تتصم كتا:تها تح عااتها الوياسية ا
الياح يةةةةة حةةةة  الويةةةةا ية ال ةةةةام تالتةةةةاص إل ةةةةااد ال ةةةةوت الدراسةةةةية تالاحةةةة خ تالورةةةةا  
اإلبةةةةدا ا تت  تةةةة  ال وةةةةاه  الدراسةةةةية تاليةةةةدرت  تالةةةةي    تا ةةةةداة ال ي   ةةةةية ة ةةةة اطوية 

تت  تةةةة  الوةةةي  الد  وااطيةةةةة تال  ةةةئ لية ال د يةةةةة تاإلسةةةهام وةةةةا التةةةالت ال ةةةةامد وةةةا  ية 
تال رارةة ال  س ية ح  ال يي  ا  تحرارةة ي ضاد هيئة اليدرت  وةةا تاج ةةة ت وةةل 

 ,CIC Committee on Engagement)ال  اوة اليد د  ىلع الي هةة ر التةةارجا 

 2005). 
ىلةةع ةيةةا  الايسةة الية األكاة  يةةة    ةة ىرجات حتي ت الياح ةةة الاتاة ةةةك ا   

ليهةة ة  اتووةةً  1995ت 1970ايةةا ةرل اليريةةاا  وةةا ال  ةةل األكةةاة  ا بةةية  ةةاحا 
-Slaughter & Leslie, 1997, 3)ال  ا وا تةة حية الي  تةةل التةةارجا ل ياح ةةا 

م حةةة تاةةل  ةةال  1998. تتد ت  ىةكةةا  حرهةة م الياح ةةة الاتاة ةةة ألت  حةةا  وةةا  ةةام (9
إنشةةاء الجامعةةة وةةا ةراسةةي   Burton Clarkتةةةا بيا ةة ا ةةة رح امجي ةةات األحا 

د تحةةةة  ةةة  ا ياةةةا   ةةة ذ  وكتاباتةةةس السةةةابقة الرياديةةةة: المسةةةارات التنليميةةةة للتحةةةو 
 The االرتراضا ةحةةة الييةةم اليةةالا    ةة ذ  ىةار  الياح ةةا   االياح ة الاتاة ةةة جةة دً 

virtual university management paradigm  د   ةةة ذ  ىةار  الياح ةةةا
د   ةة ذ  ىةار  Continental university management paradigm اطق  ياة

د   ةة ذ  ىةار   market university management paradigmجاح ةةة ال ةة ا 
د Entrepreneurial university management paradigm اطري دياةالياح ةةة 

 corporate university managementاطتع ون اااة  ةةة ذ  ىةار  الياح ةةةةة 

paradigm Bratianu, 2002) ايةةا   ةةيود   ةة ذ  ىةار  الياح ةةة الاتاة ةةة   ةةع . 
 ةةةة الاتا ةةةة ال يرةةةدة  ل حة حةةةة حةةةة كةةة    ليةةةا  الي  تةةةل ة ةةةا وةةةا  اام حةةةااف   يةةةدً 

اة ةةة ة ةة ة حةةة سةة ا  الةةور   ورةةا ل ياح ةةة الاتد تحةةة  ةة  باتيا يةةا ته لوةةدا تيحاتةةةا
امجي ا يةةةة ت ةةة ع ليحويةةةي الاتةةةاة  وةةةا ةاوةةةة الي ا ةةة د تتحيةةةا  ىلةةةع ح تةةةد حةةةة الوةةةدر  
تال تةةةةاطا   وةةةةد بةةةةةدد ح ارسةةةةا  جد ةةةةد د تت ةةةةة ع حةةةةة ت وةةةةاد  ر ةةةةةها ليرييةةةةا اليةةةةةا   
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اليوري ا ل ي صل ىلةةع ح اتةةم تا ةةد  وةةا ال  ةةيوالد تت ةة ع ةةةبلم ليحويةةي الاتةةاة  وةةا 
 .(Clark, 1998b, 2-3)وا ال   يا  تالويا:    ع اد س اد  األ  ا  ال  س ية

تت  ةةل الو ةة ذ  الح  ت ةةا ال   ةةا ايةة  ال اتتةةة وةةا و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةةد 
ايةةةةا    ةةةةل الر ةةةةةا  ال ال ةةةةة حةةةةة الياح ةةةةةة الحد  ةةةةةد تالةةةةب  طةةةةة ر ب اسةةةةية ىت ةةةةةة تي  

(Etzkowitz, Webster, Gebhardt & Terra, 2000, 314)   ايةةا  ضةة
   ة  واصا يساسيةد ها  ةتر يك ا باتً ا ل ياح ة وا حيا  امبي ار  حيةةا ت ةة ا 
  ع تدم ال  اتا  ح  التوا ة تالحة حة وا حيي   تا:    ع ال  اوةد تتج ة ااةةةة 

 -الحة حةةة - ح    تا  ترا  ية تت ات ية بية ال يام  ال  س ية ال  خ االياح ةةة
بي ةةار  رةةةل حي ا ةةدد  اإلصةةاوة ىلةةع ت ة ةةة تلةةا:ره  اليو يد ةةة التةةوا ة  وةةا سياسةةة ام

ت كب ةل حوه  ةتر اعكا وا ت ليد تلا:م جد د    ع ال ح ر الايسةةا  اةةا الي ةةاتا 
 ,Etzkowitz, 2008, 9-15; Etzkowitz)بةةية حة  ةةا  الح ةة تا ال   ةةة 

Ranga, Dzisah, 2012, 144-148) ت  ةةع الةةاد  حةةة يا هوةةاح ال د ةةد حةةة .
إلصةةدارا  تصةة ل اةة   و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة ىم يا هةةبا الو ةة ذ  ال يةةاتل    ةةل ا

األوضل تارتتي ا وا تي ر الياح ة وةةا صةة د حيي اةةا  امتيتةةاة الوةةا:    ةةع ال  اوةةة 
(Goldstein, 2010, 88) د ايةةا  رةةيا ىلةةع اليةةداكل بةةية األكاة  يةةة تالتةةوا ة

يية امبي ار الي و لةة جاد تتحيةةي  ال واوةةة تالحة حة وا ةو   ي ة اليو ية  اا اسيااتي
ا ل وةةدر  اليواو ةةية امتيتةةاة ة تح ةةدم   اليوري ية تالح اج  اليو يد ةةة اليةةا عةةة ل  ا:وةةً
اليوةةةدم الي و لةةة جاد تهوةةةا ت ةةةل الةةةد    ىلةةةع ى ةةةاة  ال  ادحةةةة بةةةية اليو يةةةة امتيتةةةاة ة 

 & Etzkowitz, Webster, Gebhardt)تالاح يةةة تالي  ي يةةة تالاسةةام  األكاة  يةةة

Terra, 2000, 315-317) . 
تا ااج ةةةة األ  ةةةا  ال   ةةةة حةةةة الياح ةةةا  اجاح ةةةة الاةةةا  ال ةةةاجاد الياح ةةةة  

 Humboldtian)ال رةةةةةةةارةة  جاح ةةةةةةةة حةةةةةةةوت األراصةةةةةةةاد الياح ةةةةةةةا  الاتاة ةةةةةةةة 

university, engaged university/ Land-Grant and entrepreneurial 

universities)  اليرا ةةةل بةةةية األطةةةااف ال   ةةةة  وةةةا اتاصةةةحً  اتاا وةةةً يا هوةةةاح  يضةةةت
تال ور ةةةا  التارجيةةةةد تةةةةبلم وةةةا ىصةةةراد اليةةةا   ال  س ةةةا   ةةةع هةةةبا اليرا ةةةل وةةةا 

يةةة  الو يةةةاا لالاسةةةالة تاأل رةةةية ةاكةةةل الياح ةةةةد وةةةالو  ذ  األت  تياهةةةل حةةةا سةةة ع ى



 م.د/ أشرف حممود و أ.م.د/ حممد جاد حسني                        اجلامعات الرايدية أ.

356 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد السادس  – ديسمب   2016م 

  اليوري يةةة ةاكةةل حة ايةةا ال  ةةا يا تالحةةة  تال  تةةا  امجي ا يةةة تالياتياةةا اعكااا
الياح ةةةد ىم يا الياح ةةة الاتاة ةةة تتي ةةم  رةةةل يساسةةا وةةا امليةة ام  وا ةةد  ح س ةةية 

تا صةةم ال  اوةةة  صةةالت  ةةام  ، Open Scienceري اطتعهد اطخ ص ا طعلم اطمفتاة  
حوابةةةل ال  اوةةةة  ا ياارهةةةا سةةة  ةد ايةةةا ترةةةارح الياح ةةةة وةةةا ح ارسةةةة اوةةة ا ال   يةةةة 

ا ال  اوةةة تالاحةة خد تاةةبلم تتةةات ال  اوةةة حةةة كةة   ت ةةييل الر اتة اليا ت ةة   تةة او
ة ةةا يسةةه   ةةااةا  الياح يةةةد باادا  امكيةةاات تاتراتيةةا  اليةةاكي  الحتةةا  تسةةي ة ل 

ا وةةةا تيةة تا ال ه ةةةة األكةةان ل ياح ةةةة التاصةةة ب لا:رهةةةا امجي ا يةةة تال واويةةةةد  ي ضةةً
ة الاتاة ةةة بةةية الو يةةية تتةة ويا الحةةة  تامسةةيو لية ل ياح ةةةد تحةةة  ةة  ج  ةةل الياح ةة 

ال ةةا وية تيصةةاول ىلةةيه  الةةااط بةةية الحة حةةة تالتةةوا ة تال ةة ا تالياح ةةة ح ةةا  ةة ة  
ىلةةع الو ةة  امتيتةةاة  الوةةا:    ةةع ال  اوةةة تالو ةة  امجي ةةا ا تال وةةاوا تالحةةة  الةةباتا 

(Goldstein, 2010, 88-89). 

الرةةةاا وةةة ا  ة اسةةةي اا  يةبيةةةا  الياح ةةةا  الاتاة ةةة حةةةة  اايةةةة يكةةةاند و  ةةة  ت  
الا:ي  بية الياح ا  اليو يد ة تالاتاة ةةة هةة  يا األكيةةا  ت ةةه  وةةا اليو يةةة امتيتةةاة ة 
حةةة كةة   كةةدحا  ال رةةارت د توةةا ال وابةةل تريوةةا الياح ةةا  الحد  ةةة ىلةةع الي جةة   حةة  
ال ةةة ا   ةةةع الةةةاد  حةةةة ي هةةةا تاةةةة    ةةةع الاحةةة خ ال   يةةةة. تلهةةةبا   ةةةةة ل ياح ةةةا  

  ت ليةةد ت وةةل ال  اوةةة تالي و ل جيةةا اليد ةةد د تتةة ويا ت  ةةي  رتةةاة  الاتاة ة ت  ت     يا
م وةةا اضةةا ة ال رةةات ا  اليد ةةد . ة ةةا   ةةةة لهةةبا الياح ةةا  يا ت ةةه  وةةا اسةةهتاإل

حرةةات ا   صةةوا ةوةةاص   ةةل جد ةةد  تت ةةات  الو ةة  امتيتةةاة  حةةة كةة    تةة ويا
 ,Gupta, 2008)ة ةةا  ضةةيم ج ايةةا  .(Zaharia & Gibert, 2005, 31)جد ةةد  

ي ةة  وةةا لةةل حرهةة م الياح ةةة اليو يد ةةة وةة ا يهةةداف الي  ةةي  ال ةةالا تي حةة ر اةة    (1-4
األهةةةداف ال د يةةةة تال واويةةةة تامتيتةةةاة ة تاليورةةةئة امجي ا يةةةة تاليةةة   تكدحةةةة الوةةةي  

 ةةةةة امجي ا يةةةةة تال واويةةةةة تال طويةةةةة تتةةةة ويا ال هويةةةةية ال ةةةة ه يةد يحةةةةا الياح ةةةةا  الحد 
ال هوةةا تت ليةةم اليةة    تاليةةدرت   تةةد حةةة الياةيةة    ةةع اليوويةةة تال هويةةة وي ةة ع ل

يحةةةةا الياح ةةةة الاتاة ةةةةة د تالو ةةة  تاليو تةةة د ىم ي ةةةة   رتةةةل ويهةةةا بةةةةية اليةةةدرت  تالاحةةةا
ويهةةةةةدف ىلةةةةةع ى ةةةةةداة اليةةةةة    ياتوةةةةةة حا ةةةةةة ل   ةةةةةل ال اي ةةةةةا تا رةةةةةاد  ةةةةة اة  ال  ةةةةة م 

الايسةة الية  هةةا   ةة ل  التةةارجاد تتةةة ا ةتر تالحاصةةوا  تعةةااكا  حةة  التةةوا ة تال ةةا
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 تتيايي ال  اوة. األكاة  ية ت واوة رتاة  ال رات ا 
يا  وةةدم  (Clark, 1998) ةةة رح تحةةة  ةة د و  ةة    ةةع الةةاد  حةةة اسةةييا ة 
ل ياح ةةةة الاتاة ةةةةد تحهةةةد الياتةةةي لريةةةاا حةةةة ال يةةةا  لييةةة تا حرهةةة م الياح ةةةة  احره حةةةً 

ىم يا ات ةةةة تي  الاتاة ةةةة لي ةةة ا الةةةاا ط بةةةية الاةةةا  ال ةةةاجا ل ياح ةةةا  ت ةةةال  ال اتةةة د 
(Etzkowitz, 2004)  يبةةا  ال ه ةةة ال ال ةةة تةرل الةةاتا ط ال واسةةاة تحةةل  وةة اا

ا ال   ةةاد  ةةاتا يا ال ه ةةة ال ال ةةة د ايةةع ىا   ةة Triple Helix الح ةة تا ال   ةةا 
 ,e.g. Jongbloed, Enders & Salerno)تي ةةدن اليةةدرت  تاأل حةةاخ اليو يد ةةة 

. تلهةةبا احي  ةةل الياح ةةةة الاتاة ةةة وةةا األة  اليااةةة   ال  يةةا حةةة الييايوةةةا د (2008
د وةةا اةةية يعةةار (Clark, 1998b, 5)ايةةا يط ةةي   يهةةا ةةة رح الياح ةةة ال اي ةةا  

ىلةةع جاح ةةا  ال ةةة ا  (Slaughter & Leslie, 1997, 12)لةةا سةة تتا تلي  
ىلةةةع جاح ةةةة  وةةةل  (Dill, 1995, 369)تالايسةةة الية األكاة  يةةةةد بيو ةةةا  رةةةيا ة ةةةل 

ىليهةةا  ا ياارهةةا حور ةةة رتاة ي  ةةا د  (Ropke, 1998)الي و ل جيةةاد تتورةةا رتايةةم 
رل ي رةةية    هةةا جاح ةةة ت ات يةةة ت ةةا (Aronowitz, 2000)ك ةةا  ااهةةا يرت ةة تتي  

   هةةةةا ااصةةةةوة  (Etzkowitz, 2003b)ذا  تي ةةةة تيارتةةةةةد ة ةةةا  ااهةةةةا ا ي ةةةة تي  
 ,Lazzeretti & Tavoletti, 2005)طاي يةةةد تلهةةبا  ةةان م تاتيةةا تتةةاو لييا 

 يا الاؤتة الاتاة ة ل ياح ة ها الياتي ل ي ي  الدتلا. (475
تا د اليي ر الحاةخ وا حره م تو ا  الياح ة الاتاة ة تو  ل الدراسةةا  اليةةا  

ت  ع ىلع الي اف   ع ي  اة ت واصا ت  ةةاذ  هةةبا الياح ةةا د تيسةةالياها وةةا تحويةةي 
الاسةةةةالة ال ال ةةةةةد تكاصةةةةة حةةةةة كةةةة   ال وار ةةةةة تالي ةةةةاف   ةةةةع الرةةةةاتا الدتيوةةةةة بةةةةية 

 ;e.g. Etzkowitz, 2002a,b)حاتةةةا الو ةة ذجية الا:ي ةةيية ل ياح ةةة الاتاة ةةة وةةا ي

Bramwell & Wolfe, 2008)  تيترتاةةا(e.g. Lee, 2005; Hershberg , 

Nabeshima & Yusuf, 2007). ل ياح ةةة   ةةع   ورااالو اة ل و  ذ  األحاتةا و
تةةد طةة ر  جاح ةةة ت ي ها تسي ة ل ةةااط حةة  األ  ةةا  الييارتةةة تال ةة ا تكدحةةة    :هةةاد 

 .(Goldstein, 2010, 84)  ةةد الحةةا  ال ال يةةة ال ا يةةة  ال رهةة م لهةةبا  اسةةيا ر رة تووةةً 
تحوب ذلم الحية  ي  ت  تي ال  اوةةة   ةةع يسةةال الياح ةةة الاتاة ةةة  ال رةةارةة وةةا  وةةل 
الي و ل جيةةا حةةة كةة   بةةاادا  امكيةةاات تالياح ةةا  الاتاة ةةةد تت  ةةل   ةة ذ  امبي ةةار 
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وةةا يتاكةةا الوةةاا الياسةة   رةةا وةةا  ليةةة تال وهييةةة اليوري يةةة لووةةل الي و ل جيةةا   حاتةةةا 
الاحا ت ول الي و ل جيا تحةي  تةةاكي  ليحد ةةد ال  اوةةة الييارتةةة ال حي  ةةة اليةةا ترةةا 
   ةةا يا بةةاادا  امكيةةااتد تةةةبلم عةةاةة ريل ال ةةا  امسةةي  ار  ليةة ويا الةةد   ال ةةالا 

ًيا بةةية تاليوري ا ل   ية ترةيل عاةةد تتي  ذلم ة      ا د  الياح ةةا  لي ةة ا تسةةي
لةةةةبلم وةةةة ا الو ةةةة ذ  ، (Etzkowitz, 2002a)الرةةةةاةة تحةيةةةة   وةةةةل الي و ل جيةةةةا 

األحاتةةةا   يةةل ىلةةع الاحةة خ الاتاة ةةة يت الياح ةةة الاح يةةة ألا التيةةار األت  ل ياح ةةة 
الاتاة ة هةة  اليحةة   ىلةةع جاح ةةة  ح يةةةد تت يةةل بةةبلم ىلةةع اسةةيتدام    يةةة كييةةة احةةة 

د (Etzkowitz, 2005, 22)اليةةدرت  ل احةةا  ةةة  ىلةةع ت  تةةة  اليو يةةة امتيتةةاة ة 
  الةةةةد   امتحةةةةاة  ل احةةةة خ األكاة  يةةةةةد تحةةةةة  ةةةة  تةةةة  ترييةةةةا تال ةةةةا  وةةةةا ذلةةةةم تااجةةةة 

ال ياسةةا  امتحاة ةةة ل  ةةا د  الاةةاا ية األكةةاة  يية ل احةةا  ةةة حتةةدر  ابةةل لةةةد   
د (Etzkowitz, 1989, 15)ي حةةا ه د وةةي  ترةةةيل عةةاةا  لي ةة تي تة ةة  ي حةةا ه  

  ك ةةةا ي رةةة     ةةةا الياح ةةةا  تصةةة   ت اتد ةةةة حةةة  الرةةةاةا  لايةةة  تت ةةة تي  يةةةا:
ي حةةةةاخ الياح ةةةةة حةةةة  الرةةةةاةا  الييارتةةةةةد ة ةةةةا ةك ةةةةل الياح ةةةةا  وةةةةا عةةةةااكا  حةةةة  
يصةةةةةةةةةحا  ال رةةةةةةةةةارت  الييارتةةةةةةةةةة التاصةةةةةةةةةة حةةةةةةةةةة يجةةةةةةةةةل ت  تةةةةةةةةةل ترةةةةةةةةةريل الياح ةةةةةةةةةة 

(Etzkowitz,1989, 16)  تت  ةةي  ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  حيا  ةةة الاحةة خ األساسةةية
 ذ  األتراةةا . يحةةا  الو ةةاة ل و ةة (Etzkowitz, 1998, 824) يا ةة  رسةة  ة ال  اوةةة 

الةةب  تصةةم الياح ةةة الاتاة ةةة  (Clark, 1998a) اج  هةةبا الو ةة ذ  ل رهةة م ةةة رح 
كورةةا  اسي رةةاوا يت ابي ةةار  اةة   ةيريةةة الويةةام  األ  ةةا  حةةة ت وةةاد  ر ةةهاد تاجةةااد 
ترييةةةا جةةة ها  وةةةا التتةةةا:  اليوري يةةةة حةةةة يجةةةل الي جةةة  ل   ةةةيوال. تاةةةبلم ت ةةة ا 

حةةةة الةةةةور  امجي ا يةةةة تت يةةةةل الو ةةة ذ  ىلةةةةع  الاتاة ةةةة هةةةا سةةةة ة حةةةة سةةةة ا  ال د ةةةد
ال تاطا  ترتل الاتاة ةةة وةةا حتي ةةم اليورةةي د حةة  امليةة ام ال هوةةا تاألكةةاة  ا ة ةةا وةةا 
جاح ا  يرتام ةياح ة  ح ية تجاح ة ت تويا ةياح ة تووية  ةةة ا اليحةة   ويهةةا ديةةا 

  ا كيا وا ةل ح ي ن يت حه ة حة حه ا  الياح ة. تس ل يتراا ىلع تح ية الةة 
الاتةةةاة  وةةةا حتي ةةةم ال  س ةةةا  الياا تةةةة   ةةةع ةاوةةةة ال  ةةةي تا د تة ةةةل ةةةة   حةةةة 

تحور ةةة  (The European Commission, 2013,2) ال ر صةةية األترايةةة 
ل   ةةةةةل   ةةةةةع تيةةةةة تا   (OECD, 2010c,1)الي ةةةةةاتا امتيتةةةةةاة  تاليو يةةةةةة
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تةةاص  ةةالااط بةةية امسيااتيييا  ال  حة لد   الياح ة الاتاة ة حةة  الو ةة ذ  اليد ةةد ال
يصةةةحا  ال تةةة حة تالحة حةةةة تالياح ةةةة تاأل  ةةةا د ة ةةةا سةةةول الةةةدت  األترايةةةة  ةةةدًةا 

 (OECD, 2003,2-4)كايًاا حة اليرات ا  ل يح   ىلع    ذ  الياح ة الاتاة ة 
تا ج   امد و ا الو  ذجية األتراا تاألحاتةا  يرةةابهاا وةةا رسةة  ة ال  اوةةةد  

ة  يية ىلةةع حوييةةا  تاب ةةة ل ي ةة تيد وضةةً   ةةة الةةااط تتح تل حوييةةا  ال   ةةاد تاألكةةا
بةةية التةةوا ة تالياح ةةة تالحة حةةة لي  تةة  الياةةاة  وةةا ال تةةالت حةة  تةة اوا امسةةيو لية 

. تي رةة   جاح ةةا  يحاتةةةا (Clark, 1998b, 7, Liu, 2012, 93)تالحةةة  الةةباتا 
   تةةااكي  تيترتاةةا حةاتةة   وةةل الي و ل جيةةا اليةةا ت ةةهل اليحةة   الي و لةة جا حةةة كةة 

الي و ل جيةةةاد ة ةةةا تةةة  ترةةةيي  األ  ةةةا  الاتاة ةةةة  الياح ةةةا  األحاتةيةةةة تاألترايةةةة   ةةةع 
الةةةةةاد  حةةةةةة اكي وهةةةةةا   ةةةةةا  اليواليةةةةةد تال واوةةةةةا د ايةةةةةا ل ةةةةةل   ةةةةة ذ  حةةةةةوه  صةةةةةرات  

 . (Liu,2012, 92)التاصة
تتةةد ا يوةةةل الو  ذجةةاا األحاتةةةةا تاألتراةةا ال ي  ةةةل وةةا الح ةةة تا ال   ةةا ىلةةةع  

د تاهي ةةل (Etzkowitz & Zhou, 2007; 2006, 77-78)حتي ةةم يرجةةاد ال ةةال  
حتي ةةةم الةةةدت   ضةةةاتر  ترييةةةا سياسةةةا  تاسةةةيااتيييا  تالو ا ةةةد اليوري يةةةة تالهية يةةةة 

      رةةية الياح ةةة   ةةه لة ل ياح ةةا  لي ةة ت ل اةةاا ية تي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  ل ةةدك
 & Chang, Yang) ح  تحويي الاسةةالة ال ال ةةة لهةةا وةةا لةةل و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة 

Chen, 2009, 939)  تلهةةا وةةا اعت ةةة األكيةةا  ارترةةات ةايةةا وةةا الورةةا  الييةةار .
وا الياح ا    ع عةل باادا  امكياا ا  تاليةةااكي  تال رةةارت  الاح يةةة ال رةةياةة 

تةةةةاص تا رةةةةاد الرةةةةاةا  كةةةةار   يةةةةاا الياح ةةةةةد تتيةةةة تا الرةةةةاةا  حةةةة  الويةةةةات ال
 Wright, Clarysse, Mustar)ال اصية تال   ية الر اتة   ع ال  ي ن اليةةاح ا 

& Lockett, 2007, 65-68).. 
 ثالثاا:  مبررات التوجه إلى الجامعة الريادية:

  حوها دال  احل اج  الي ج  ىلع و ا  الياح ة الاتاة ة  ىلع  دة حة 
 يي ةةة  امبي ةةةار تضةةةاوا حتي ةةةم الوةةة ن ليو ييةةة   اةةةا تةةة ويا الاويةةةة اليحييةةةة  -

تالورةةام امتيتةةاة  تاإلطةةار الوةةا   ا تتا ةةد  ال  اوةةة تال ياسةةا  الحة حيةةة 
د ت رةةًاا لوةةدر  (Calestous & Yee-Cheong, 2005, 16)تالياح يةةة 

تاة ةةة الوا: ةةة   يةة  هةةا الح  تا ال   ا وةةا تو ييةة  ووةةد يصةةاحل الياح ةةة الا 
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ال    الا:ي  وا توريبا وا لل الضةةرط ال اةةة     ةةع الياح ةةا  ليحويةةي 
 ,Etzkowitz)امبي ةةةار ةوةةةدر  تواو ةةةية   ةةةع األجوةةةدا  ال طويةةةة تالدتليةةةة 

2008,6; Schacht, 2010, 78). 

لةةد    ىلةةع امسةةير   وةةا لةةل ا ي جةة  ىلةةع الياح ةةة الاتاة ةةة ا ة اة الةةد    ل -
 ,Cook, Dwek, Blumberg & Hockaday) الييةةار  ل ياح ةةة

 تةةةا  ل رةةةااكة حةةة  التةةةوا ة تيصةةةحا  ال تةةة حةيتا ياارهةةةا د (2008,65
(Charles, 2006, 118) تام يااف   ه ييها وا تحويةةي الاسةةالة ال ال ةةة د

د تتةةدتت ها وةةا لةةل ال واو ةةة (Thorn & Soo, 2006, 16)ل ياح ةةة 
 .(Kwiek, 2008, 759)ال ال ية 

ىلةةع صةةاتر  تواةةل الياح ةةة وةةا الةةدت  الواحيةةة تال يودحةةة   ا ة ةةاة الحاجةةة ويةة  -
ىةار  ال رةةات ا  تاليرا ةةل  اةةا  لدترها ة    ااس  وةةا اتيتةةاة ال  اوةةة

   .(Mian, 2006, 196) امجي ا ية تامتيتاة ة باتاة ة ح  الايئة

ا ياةةةار الياح ةةةا  الاتاة ةةةة ةرا ةةةل  رةةةط وةةةا    يةةةا  اليرييةةةا امجي ةةةا ا  -
يهةةا لحةةل الضةةر     ت ، (Payumo et al. 2013, 66)  تالر ةةا  تاليو يةةة

 ,Smith, 2007)حرةةاكل اليو يةةة ال ح يةةة تاإلت ي يةةة وةةا سةةياا  ةةال ا 

ألا امبي ةةةةةةارا  الوا: ةةةةةةة   ةةةةةةع الياح ةةةةةةة ال حةةةةةةاح الةةةةةةا:ي  ل يو يةةةةةةة ، (99
  ة تامجي ا ية.امتيتاة

  ةةدر  ت وا لةةل حاة تيهةةا ت واويهةةا ال  س ةةية  الي  ة الب  يصا  الياح ا  -
تجةةة ة ح اهةةة  رتاة ةةةةد يةن ىلةةةع صةةةاتر  تاوةةةا صةةةيغ جد ةةةد    ةةةع ريسةةةها 

 ,Kirby, 2006)الياح ةةةة الاتاة ةةةة ل حةةةد حةةةة هةةةبا ال رةةةة   تدياهةةةا
599). 

لةةةةد    د ا ةاة  اي و ل جيةةةةاالتصةةةرط ال ةةةة ا ت  ال ةةةة ارة ال حةةةةدتة  لةةةةل  وةةةا -
 ,Sporn)تالي يةةم ح ةة  يحويةةي حيي اةةا  ال ةة ا لةة  ل جد ةةد  ل صةة  رؤن 

1999, 122). 
 ,Audretsch, 2007bايه يةةة الياح ةةة الاتاة ةةة ة وةةي  ت اعةةا ل   اوةةة  -

اسي رةةاف الةةاتا ط بةةية الي  ةةي  ترتةةاة  األ  ةةا  ، دعاا  ىطااو ضاارو ا (27
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و ةةةة  األةاد امتيتةةةةاة  تالحةةةةد حةةةةة ح ةةةةد  ل امسةةةةيااتيييةتيسةةةةالي  الةةةةي    
 & Salhi) تتو يةةة الوةةدر    ةةع ال واو ةةة وةةا األسةة اا ال ال يةةة الايالةةة

Taktak, 2013, 161). 

ية  الةةد    ىلةةع امهي ةةام بيورةةي  ال رةةات ا  ةاكةةل الياح ةةا  ىلةةع تجةة ة  -
ويةةةة   بةةةةية ال اتةةةة  تال ياسةةةةا  ال  جهةةةةة  حةةةة  ال ةةةة ا تالتةةةةاات بةةةةية الوةةةةي  
األكاة  ية تالاتاة ةد تالع تاوا جاح ةةا  تي جةة   حةة  ال ةة ا تهةةا الياح ةةة 

 .(Yokoyama, 2006, 525)الاتاة ة 
د تهةةبا حةةا تحووةة  الياح ةةة الاتاة ةةة حةةة   ةة  الةةد    ىلةةع اسةةيو   الياح ةةا  -

  ال تةةة حة   ةةةا   ةةة   تةةة ويا الي  تةةةل اكةةة     ةةةل تحالرةةةا  حةةة  يصةةةح
 & Senegović, Harmina)ال ةةالا الةةباتا الةةب   ةةد   اسةةيو لييها

Gregov, 2014, 225-226). 

لي ةةاتا حةة  التةةوا ة وةةا صةةاط ال وةةاه  الدراسةةية تتي تاهةةاد ت رةةي  و ا:ةةد ا -
 تةةةاة  كاةةةةا  ي ضةةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت  ت تترةةةيي  تيايةةةةي الاحةةةة خ تاألو ةةةةارد 

 &Gibb) الياح ةةةةد تة ةةة  ال وةةةة تال تةةةداتية ل ياح ةةةة وةةةا ال يي ةةة 

Hannon, 2006, 77) . 

تةة ويا بةةدا:ل لي  تةةل الياح ةةا  ت ةةه  وةةا اةةل حرةةة ت  ا ة ةةاة الةةد    ىلةةع  -
 اا لةةةل توةةةات  الي  تةةةل الحةةةة حا ل ياح ةةةا    ةةةع ح ةةةي ن ال ةةةال   رةةةاً وةةة 

 & Senegović, Harmina) لأل حةةا  امتيتةةاة ة اليةةا ت ةةا  ةة 

Gregov, 2014, 226). 
بةةدا:ل جد ةةد  ت ةة   الورةةا   ل احةةا  ةةةالي  ةةي  ال ةةالا  تةةاة  الي ةة    ةةع  -

امبي ةةار ت  حة ال ةة اية تا  ةة ا  اليةة   وةةا اكي ةةا  ال  اوةةةد تالي اتا بدمً 
 & Senegović, Harmina) حة ارظ الايا ا  تال    حا تالاحا بدمً 

Gregov, 2014, 223). 

وةةا لةةل تحةةد ا  ال  اوةةة تت ا ةةد ةتر ال ةة ا وةةا الياح ةةا د و  ةة  يصةةات  -
حةةةةة الضةةةةاتر  يا تتةةةةةات حةةةةة ال  اةةةةةية الرةةةةا  ية وةةةةةا ال ةةةة ا بيح لهةةةةةا 
لياح ةةة رتاة ةةة  اةةا عةةااكا   ال يةةةد ت تةةاة  اليةةاتت  الييةةار  لأل حةةاخد 
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تتيةة تا  واوةةة اإلةار  تالاويةةة اليحييةةة ليورةةي  تاةار  هةةبا الورةةاطا  اليد ةةد  
(Yokoyama, 2006, 527). 

 الةةل الياح ةةا  الاتاة ةةة ا ياةةاا الحة حةةا  تتاصةة ا ال ياسةةا  وةةا ي حةةاد  -
الوا: ةةة   ةةع ال  اوةةة ةوةة   ةاو ةةة ل و ةة  ال ال  وا لل بات  رتةةاة  األ  ةةا  

 ,Audretsch) د تاةةات  الير يةةا ال  ةةيول تالةةي    حةةدن الحيةةا  امتيتةةاة 

2009, 247). 

ية  ل ي جةةةة  ل ياح ةةةةة  ةيةةةة لياح االيريةةةةاا  ال اتايةةةةة  الايئةةةةة   ةةةةا تجةةةة ة  -
ال ةة ارة ال يااةةةد ا ترةةا  الي ج  الاتةةاة  تالويةةاة  الياح يةةة ت  الاتاة ةد ح ل

الرةةةةةاص الواعةةةةةئة تسةةةةةياا ال ويوةةةةةة تسةةةةة  ة الاحةةةةة خ تالايئةةةةةة اليواو ةةةةةيةد ت 
 & Smith) تتريةةةةا امايياجةةةةا  ال يي  يةةةةةتال ياسةةةةا  الحة حيةةةةةد 

Bagchi-Sen, 2012, 387). 
 رابعاا: أهداف الجامعة الريادية:

   ةة حح رتها وا ال يام  اليالية    

ح ةةةا د  كاتيةةةا الياح ةةةا  وةةةا الحتةةة     ةةةع تليرةةةة  وةةةاص ال  ةةةل  -
تصةةوا ة تلةةا:م حاي ةةا د تتيةة تا توةةد ا اليةة   ل رةةاص تةيريةةة الي ةةاف 
  يهةةةةةا تتو ت هةةةةةاد تت سةةةةةي  سةةةةةال ال  ةةةةةل  اةةةةةا الياايةةةةةة الاتاة ةةةةةة ليحتةةةةةل  

 صريا  كاصة به  الي     ع ال  ارف اليا ت ةوه  حة ت سي  ي  ا  

(Meyers & Pruthi, 2011). 
تدريب رواد أعمال المستقبل الذيي  سيشئذنو  مئذاري    الياايةةة الاتاة ةةة   -

د الخاصة وتطوير ريادة األعمال لدي   في كذل ماذا ا الت مذي  الاذام ي
تالي ةةاف   ةةع د في تشظي  المئاريع بطريقة رياديذةة الطالب إدارة أشئطو

الودرا  الاتاة ة ال احوة ةاكل ةل طال د تاباا  ةتر الاتاة ةةة وةةا ال يي ةة  
ت  ع ح ي ن ال ور ة ت  ع ح ي ن الحيا  الرتتية ل ةةل طالةة د تتةة ويا 
ال هةةةارا  اليةةةا ت ةةةا د   ةةةع ة ةةة  تاةار  ال ةةة ارة ال اليةةةة ال اليةةةة تالو ي ةةةةد 

 ةة ا حيضةة وة األسةة اا ديةةا تتيةة تا الوةةدرا  ال اتايةةة  ةةاليو ت  تاكيةةااا ال
اد تالي كيةةةةةةد   ةةةةةةع ت  ةةةةةة  ةيريةةةةةةة ت ليةةةةةةد   ا:ةةةةةةد ل   س ةةةةةةية  ال  جةةةةةة ة  حح يةةةةةة 
تال  ةةةةةي  اتة وةةةةةا ال رةةةةةات ا  الاتاة ةةةةةةد تامسةةةةةييا ة ال ةةةةةات ة ل حة حةةةةةة 
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تال ااةرا  الاتاة ة حح ي ا تات ي ي ا تةتلي اد تتحويةةي الي يةة  وةةا كاةةا  اليةة   
الوةةاةرتة   ةةع الي احةةل حةة  االةةة  ةةدم  حةةة حورةة ر  ةةال اد تت ويةةم األوةةااة

 & Foss)اليوةةية ال ي ا ةةد تالي ويةةد   ةةع التةة يد ة ال ةةال ا تالرتتةةا 

Gibson, 2015, 16-22) 
الاتةةاة  األكاة  يةةة  تيةة تا الاحةة خ ال   يةةة لي ةة ا حتةةدًرا ل بي ةةارا  وةةا   -

امتيتةةةةاة تال يي ةةةة  ت ويةةةةة ام يةةةة ا لييةةةة تا يو ةةةةار تيارتةةةةة ل رةةةةاةا  
تت ويا ال  اوة الوةةاةر    ةةع الييايةةي ال   ةةاد تتحويةةي اليرةة ا وةةا اليد د د 

ج ي  اليتتتا د ت  ل عااكا  ح  التوا ة لييةة تا الاحةة خ ال اي ةةا  
وةةا  ل   ةةا د  تةة ويا اليرب ةةة الااج ةةة حةةة الويا ةةا  اإل ياجيةةة تتيايوهةةاد ت 

تحد ةةةةةد األتل تةةةةةا  الاح يةةةةةة اليةةةةةا تتةةةةةدم تيةةةةة ر اإل يةةةةةا د تتةةةةة ويا وةةةةةاص 
ل تاجةةةا  الاحةةةا ال   ةةةاد ت تةةةاة  اليةةةاتت  الييةةةار  اسةةةي  ارتة تترةةةري ية 

لأل حةةةةةةاخ وةةةةةةا عةةةةةةةل  وةةةةةةل الي و ل جيةةةةةةا تالتةةةةةةدحا  امسيرةةةةةةارتةد تالويةةةةةةام 
 اسةةي  ارا  ريسةة الية وةةا ال رةةات ا  الوا: ةةة   ةةع الي و ل جيةةا اليةةا تو ةة  

  (Jianping & Chao,2014 ,1825)ا الاح خ الياح ية ا
ي ضاد الياح ة  تي تا ال   ةيا  تالترا  تال هةةارا  الاتاة ةةة أل ضةةاد  -

هيئة اليدرت  تال اح ية حة ك   الي احةةل ال ااعةةا حةة  التةةوا ة تالرةةااكة 
تاسةةة ة الويةةةاا حةةةة تاةةةل ال يتتتةةةية وةةةا هةةةبا الويةةةاتد تتةةة ويا تتيةةة تا 

هيئةةة اليةةدرت  وةةا الي  ةةي  الاتةةاة د تتةة ويا حةاسةة  وةةاص الةةي    أل ضةةاد 
حاليةةة أل ضةةاد الياح ةةة  اةةا الرةةااكة وةةا ال رةةات ا  الاتاة ةةةد تترةةيي  

 ,Smith & Bagchi-Sen , 2012) ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تحةاوةة ته  

384-385). 
ال يي ةةة  تالتةةةوا ة  حااتاةةةة حةةةا  حةةةدخ وةةةا الايئةةةة  ةةةة ة ةةة  تامسةةةييا ة  -

 د حةة  اإلسةةهام وةةا اةةل حرةةة   الايئةةةد تيا ت ةة ا   ةةه لة لهةةبا اليريةةاا
الياح ةةة عةةاتًةا يساسةةي ا وةةا اليو يةةة ال  ةةيداحة ال طويةةة تاإلت ي يةةة تالدتليةةةد 

ل  يي  ةةةا  تالتةةةوا ة وةةةا لةةةل اتيتةةةاة اليواو ةةةية تال يةةة   تحويةةةي الوةةةدر  ت 
تيةة تا عةةااكة  ال يةةة حةة  التةةوا ة لي ةة تي اليةة   تالاحةة خ د ت ال  اوةةة
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رسةةة  ة الي و ل جيةةةا تك ةةةي حوييةةةا  تكةةةدحا  تيسةةة اا جد ةةةد د الييايويةةةةد ت 
 ,Morris)  تيةة تا حويويهةةا حةةة كةة   الي ةةاتا حةة  ال يا ةةا  األكةةان ت 

Kuratko,& Cornwall, 2013, 58). 
الياح ةةة  ت سةةي   ا:ةةدا  الي ةة تي ت وةةل الي و ل جيةةا كةةار  تا: ةةة األو ةةار  -

تامكيرةةةاوا  اليو يد ةةةةد تك ةةةي حيةةة   تواو ةةةية وةةةا  الي و ل جيةةةة تامكياا ةةةا 
جةةب  هيئةةة اليةةدرت  تاليةة   ال  هةة ايةد تت  تةة  الير يةةا اإلبةةدا ا اةة   

ل ياح ةةة وةةا تحويةةي الوةةدر  اليواو ةةية كيريةةة ت ايةةة الياح ةةة ل هةةام حي ةةدة د ت 
الاح يةةةة ت تةةةاة  ال ةةة ارة  عتة ةةة  الاوةةة د ال  اوةةةةلةةةل امتيتةةةاة الوةةةا:    ةةةع 

با ال  س ا  ح ا   ةوها حةةة  تةةاة  تةةدراتها الي و ل جيةةة تت هيةةل الي  ت ية له
يتةةات جاح ةةة لال  س ةةا د تالييةة تا ك اةرها ل  اكاة اليي را  الي و ل جية
   ةةة ةترهةةا ة  اتةة  ل  واوةةة تال  ةة م   ال يةةة تيتةةاف ح ةةل الرةةاةا  وضةةً  

(Zaharia, Akram & Ghani,2010, 65-6). 
 امعات الريادية:للج خامساا: المكونات األساسية

ت اج  الياح ا  ب ج   ام تالياح ا  الاتاة ة ب ج  كاص وا ح رةة  ب ةةداا 
ال ةةةةال  تحةةةةد ا  حيرةةةةابهة ح ةةةةل  الحرةةةةاس   ةةةةع الوةةةةدرا  الاح يةةةةةد تتةةةة ويا ت  ةةةةي  حةةةةدن 
الحيا د تت ويا حيي    ي ر تتت ا ال  اوة الحاجة تالير يا ال  يول تالوةةي  تاله تةةة 

تا  ارةةةةة هةةةةبا اليرةةةةابها  حةةةةة  اايةةةةةد تحوار ةةةةة الت ريةةةةا  اليارتتيةةةةة امجي ا يةةةةةد 
تاألتصةةةات امتيتةةةاة ة تال واويةةةة تالاوةةةع امجي ا يةةةة حةةةة  اايةةةة يكةةةاند و  ةةة  م تةةة ا  
الياح ةةا  الاتاة ةةة حي يةة    ةةة   ضةةها الةةا ا  حةةة  الياتياةةا  تاليواليةةد تالتتةةا:  

الاتاة ةةةةة ا ياةةةةاا األكةةةةاة  يية اليوري يةةةةة ل ةةةةل جاح ةةةةةد تلهةةةةبا جةةةةببل لةةةةاها  الياح ةةةةة 
تالحة حةةا  تتاصةة ا ال ياسةةا  وةةا ج يةة  ي حةةاد ال ةةال  ل صةة  ال  ارسةةا  تاليةةدابيا 
تال واصةةةا ال ي يةةة   لهةةةبا الياح ةةةة تتوةةةد   يو ةةةار اةةة      يةةةة اليحةةة   حةةةة الياح ةةةا  
اليو يد ةةةةة ىلةةةةع الياح ةةةةا  الاتاة ةةةةة ة ةةةةا وةةةةا الةةةةدت  ال يودحةةةةةد ورةةةةا ال م ةةةةا  ال يحةةةةد  

 ,O’Shea, Allen, Morse)يةةة لهةةا    ةةا األو ةةار   ةةع سةةايل ال  ةةا األحاتة

O’Gorman & Roche, 2007; Link & Scott 2005) ، يحةةا وةةا يتراةةا و ا ةةل
 ,Clark 1998a, b; Kirby, 2006; Wright) أركاا    يهةة  األو ةةار ح ةةل

Clarysse, Mustar & Lockett,  2007; Guerrero & Urbano, 2012) 
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 ةةةل   ةةةاذ  ت واصةةةا الياح ةةةة الاتاة ةةةةد و  ةةةع الةةةاد  حةةةة تا جةةة   ةةةامد تو  
اليهةةةة ة ال ابتلةةةةةة ىم ي ةةةة  م   جةةةةةد اترةةةةاا  ةةةةةام اةةةة   ال ة  ةةةةةا  األساسةةةةية ل ياح ةةةةةة 
الاتاة ةةة. وةةا ا الياح ةةا  ك وةةل  واوةةة  ةةابا  ل رهةة م الاتاة ةةةد تدياهةةا رةةة   بورةةا  

ا حةةة حوةةا ي   وةةل صيوة   اي ا ووط   ع الياكي  ال ات     ةةع الي و ل جيةةا يت دياهةة 
الي و ل جياد تالا ا اعكا و   حه ة الاتاة ة ىلع الاةةااح  ال يتتتةةة وةةا ة يةةا  

 .  (Etzkowitz & Zhou,2006, 78-79)ىةار  األ  ا  يت الهودسة 
يا اتاةةةات  هةةة  الياح ةةةة  (Atherton, 2004, 123)تلهةةةبا  ةةةان   اتةةة ا 

ا  ا وةةا ةيريةةة   ةةل الاتاة ةةة لةةي  ووةةط وةةا  هةة  حاي ةةا ل ةةي    تل ةةة ي ضةةً ترييةةًاا ج هاتةة 
  ةةع يا اليحةة   ىلةةع  (Clark, 2004b, 5, 92, 178)الياح ةةة. ة ةةا   ةةةد ةةة رح 

جاح ةةة رتاة ةةة م  ةة تا  اةةا الياةيةة    ةةع تااةةد يت  ةةدة ت يةةل حةةة ال  ارسةةا د تل ةةة 
 ي  يا تر ل حتي م ال  ارسا د تةبلم ال  ارسا  اليا تادت حيواتضةةة ح ةةل اليةةا 

ي  تةة  ال ياةةاة  بةةية امسةةيواار تاليرييةةاد ايةةا  تةةم ت سةةي  جاح ةةة تويةة     ةةع ال
رتاة ة    ها االة ح يوا  حة يجل اليريياد ة ا يعار ىلع بوية تحيية ح ةةيوا  توةة ة ىلةةع 

 اليرييا.  
تتي ةةة  الياح ةةةة الاتاة ةةةة ب جةةة   ةةةام   ةةة ا  ت ي هةةةا  ةةةة الياح ةةةا  اليو يد ةةةةد 

وةةا يحاتةةةا يا  (Thorp & Goldstein, 2010, 129) وي ةةةد  ةةات  تج لدسةةياتة 
الياح ة الاتاة ة ها اليا تحيضة  واوة رتةةاة  األ  ةةا  تترةةال  و يةةة رتةةاة  األ  ةةا  
وا ةل كات د تتي  يا تيض ة ك  ة كتا:  يساسية ها  اي  ي ها ت يةةاف  ةة ا 

ل ير ةة    ةةع ت  ةةي  الروةة ا ال ياااليةةة هةةا حةةة يدوةةل امبي ةةار األحاتةةةا ا   ي هةةا تو ةة  
ال رة   ال ايا  ا   ي ها توةةدر ةةة   حةةة امبي ةةار تاليوريةةب اة  ي هةةا تضةة  ال واوةةة تاةةل 
 الهيةةةةةل ان  ي هةةةةا ترةةةةي  الرةةةةةااكا  بةةةةية األكةةةةاة  يية ترجةةةةةا  األ  ةةةةا د ة ةةةةا اةةةةةدة

 وةةا ت جةة الياح ةةة ة ور ةةة رتاة ةةة ح حةةت  )Grudzinskii, 2005(جاتة تو ةةةا 
بي ار لي  ا تاةر    ةةع ال  ةةل وةةا لةةل لةةاتف ال تةةاطا  األ رية الا:ي ة بها ىلع ام

ا تةة ة  ي رةةية حااحةةة تت ي ةةد تال يال  الد واحيةيةد تيا ت  ا حور ةةة و الةةة اتيتةةاة   
وةةةا الةةةد     ةةةع تةةةدراتها الباتيةةةة وةةةا ال وةةةام األت د تلةةةد ها عةةةاةا  حا ةةةةد تت ي ةةةد وةةةا 

 تةةةاطاد تت ي ةةةد   ةةةع ال وةةةام األت    ةةةع ال وتةةةا الارةةةا د تتةةة ا ا بةةةية ال وةةةاو  تال
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اليتيةةيط تال ةةةييا    ةةةع تتةةاوا  األوةةةااةد بةةةل   ةةع تةةة ويا يعةةةةا  الةةد   وةةةا ىطةةةار 
ال ور ةةةد تي هةةا حور ةةة تاةةة    ةةع ال  ةةيه م ايةةع   ةةةة حواب ةةة ي   اسةةيااتيييةىةار  

 ترياا  وا اايياجات  وا ال تل ال واس  تاياتوة حا ة.

 & Etzkowitz, Websrer, Gebhardt) تحة   د يكد ات ةةة تي  ت كةةاتا  

Terra, 2000)  ع تحد د يرا     يا  يساسةةية رسةة ية ل يحةة   حةةة جاح ةةة تو يد ةةة  
ىلةةةع جاح ةةةةة رتاة ةةةة هةةةةا  اليحةةة   الةةةةداك ا الةةةةب   يضةةة ة ى ةةةةاة  الورةةةا وةةةةا ال هةةةةام 

تاليحةة   حةةة  ؛تالياةيةة    ةةع ال رةةات ا  ال ح يةةة تالدتليةةة ليحويةةي امسةةيواار ؛الحاليةةة
تالي ةةةاتا حةةة  الحة حةةةة تالتةةةوا ة تال ةةة ا. ة ةةةا تصةةة ل  ؛تةةةة ىلةةةع ال حاة تةةةةال اة  

حةةة ال ة  ةةا  ال    ةةة ل ياح ةةة الاتاة ةةة هةةا   ا ةةدةً  (Kitagawa, 2005)كيياجةةات  
الي اتدا  الاح يةد تال رارت  ال   يةةةد تاليةةدرت  التةةارجاد تت ةةييل بةةاادا  امكيةةاات  

بيو ةةا تصةةة   ياح ةةةد تت ةةة تي الاحةة خ. اليةةاكي د تالرةةاةا  ال ورتةةة ة تال    ةةةة ل
 ,Gjerding, Wilderom, Cameron, Taylor)جيييةةةةاة   ت كةةةةاتا 

Scheunert, 2006)   ةةا ال واصةةا ال رةةياةة ل ياح ةةا  الاتاة ةةة وةةا  اي  حاةةة  
اتتاذ تاار ت   تتاةر   ع الي يم   ا ة ح  حيي اا  الي سةة  تتيةة تا ال ةة ا ا   

يا ةةةا  ىلةةةع ال حاة تةةةة تاليرةةة تا تال ات ةةةة تال ةةةا ة حااكةةة  الي يةةة د تتتضةةة  هةةةبا ال 
تامسةةيو   ال ةةالا ا   حةة ارة حاليةةة  اةةا الويةةات التةةاص تج  يةةا  التةةاتيية تريل 
ال ةةا  الر ةةا  اة  امتتةةام  حةة  ال يا ةةا  التارجيةةة حةةة يجةةل الحرةةاس   ةةع تيةة تا 

اا  تاسةةيتدام الهياكل الياح ية ان  تري  الياح ة ال ول الب    ة  ىلةةع تاةة   اليريةة 
وي ياةةا اليةةاا ط حةة  التةةوا ة  (Etzkowitz, 2004)يسةةالي  جد ةةد . يحةةا ا ي ةةة تي  

تالحة حةةة تامسةةيو ليةد تاألعةةةا  اليوري يةةة الهييويةةةد تالييد ةةد ترسةة  ة ال  اوةةة حةةة 
ال واصةةةةةةةا تال  احةةةةةةةل الاا: ةةةةةةةة وةةةةةةةا الياح ةةةةةةةا  الاتاة ةةةةةةةة.. بيو ةةةةةةةا تصةةةةةةة    ة تاحةةةةةةةا 

(Yokoyama, 2006)   ا ل ياح ةةةة الاتاة ةةةة  رةةة ل  ةةةد  حة  ةةةا  يساسةةةية    ذجةةةً
ت ي هةةةةةا حوهةةةةةا  امسةةةةةيو ليةد تةحةةةةة  تت احةةةةةل ال واوةةةةةة األكاة  يةةةةةة تالاتاة ةةةةةة تاإلةارتةةةةةة 
تالي ا يةد تالي كيد   ع األ رةةية الاتاة ةةة   ةةا وةةا ذلةةم الرةةاةا  الييارتةةة الياح يةةةد 

ا  ا ىةارتةة  ة ةةا وةةا ال  س ةةا  التاصةةةد تتيايي سياسة ح جهة  ح  ال  اد تتاوةةا  هيةةً
تتصةة ل ال  تةةة بةةية الهيئةةا  اإلةارتةةة تال اةةدا  الياح ةةةد تحات ةةة الهيةةةل اإلةار د 
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تتجةةةةة ة اسةةةةةيااتيييا  ح س ةةةةةية و الةةةةةة تعةةةةةراوة وةةةةةا حيةةةةةام  الحةةةةةة  تاإلةار  تالويةةةةةاة  
 ,Rothaermel, Agung & Jiang)تالي  تةةل. بيو ةةا اةةدة رت ارت يةةل ت كةةاتا 

ل ة  ة ل ياح ة الاتاة ة وا  رتاة  األ  ا  الياح يةةةد ت وةةل   ا ال واصا ا (2007
الي و ل جياد تاإل ياجيةد تت  تة عةةاةا د تعةةاةا  امبي ةةار تالرةةاةا  الايئيةةةد تةةةبلم 
اةةدةتا يرا ةةة حيةةام  ل  تيةةط ال رةةاهي ا ل ياح ةةة الاتاة ةةة هةةا  الاحةة خ الياح يةةةد 

د ةةةد د تال ةةةياا الايئةةةا حيضةةة ًوا تا ياجيةةةة حةاتةةة   وةةةل الي و ل جيةةةاد تا رةةةاد عةةةاةا  ج
 الراةا  تامبي ار.  

وةةا ةيا ةة  ى رةةاد جاح ةةة رتاة ةةة   (Clark, 2004a, b) ك ةةا اةةدة ةةة رح 
اليةةةا  يةةة  يا تيةةة اوا وةةةا الياح ةةةة  ال ة  ةةةا حةةةة  االيةةةاا اليوري يةةةة ل يحةةة  د  ةةةدةً 

تتةةةةاةر    ةةةةع الةةةةاة   ةةةةع  لتةةةةو  الوةةةةاارت تةةةةة الاتاة ةةةةة هةةةةا  اي  تجةةةة ة هيئةةةةة حاة تةةةةة 
س ا  تلاتف ال  ا ال يريا  ا   تج ة تاةةدا   رةةية وةةا ال يةةام  األكاة  يةةة ت  

ا لأل رةةةةية تال  تةةةةا   ا حا ةةةةً ا ة واحيةيةةةة  تاليتتتةةةةيةد تت ةةةةيتدم  رةةةةةل ى يةةةةابا  هيةةةةً
التارجيةةةةد ح ةةةل حةاتةةة  الي  يةةةة ال هويةةةة الوا: ةةةة   ةةةع تضةةةا ا ح ةةةل ال  اوةةةة تتيةةة تا 

 ا التاتيية ا   تا د  الي  تةةل ل ياح ةةة ال   ية تالي  ي  ال  ي ا تج   األح ا  تعئ
الاتاة ةةةة ت ةةة ا   ةةةع ةرجةةةة  اليةةةة حةةةة اليوةةة ت اة  تحةةة   ال اةةةدا  األكاة  يةةةة ةاكةةةل 
الياح ةةة ىلةةع تاةةدا  رتاة ةةة تةةور  ال رةةات ا  تتةةاةر    ةةع امرتاةةا  حةة  ال ور ةةا  
 التارجيةةةد تت ي ةةم ال ةة ية تالوةة   ل رةةااكة حةة  ال يي ةة  التةةارجا تج ةة  األحةة ا  ان 

 يا تحيضة  واوة الياح ة الاتاة ة وا حتي م ح ارسا  ال  ل اليا  ة لها.       
بيو ةةا اتتةةب الةةا ا حةةدكل امتيتةةاة ال  س ةةا الوةةا:    ةةع ال  احةةل الداك يةةة  

ل  د ةةد حةةة ال يةة  تالدراسةةا  اليةةا  اياوةةً ليحد ةةد ال واصةةا ال ة  ةةة ل ياح ةةة الاتاة ةةةد و
هي ةةةام وةةةا تيةةة ر حرهةةة م الياح ةةةة ة  س ةةةا  تواتلةةةل الياح ةةةا  الاتاة ةةةة ووةةةد تةةة  ام

رتاة ة   ع ا ياار ي هةةا  يييةةة لايئاتهةةا ال  س ةةية تاليهةةا  الرا  ةةة لهةةبا ال   يةةا  وةةا 
 ,Morris)تحويي رسالة الياح ة ال ال ة وا اليدرت  تالاحا ال   ا تكدحةةة ال يي ةة 

Kuratko & Cornwall, 2013; Hoskinson & Kuratko, 2014; 

Fayolle & Redford, 2014)  . 
 Veciana & Urbano, 2008; Thornton, Ribeiro)تتد ادة الا ا  
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& Urbano, 2011)  ا ال  احل اليا   ةة يا تدكل وا سياا اليحةة   الو يةةا  
 حةةةة  الاتاة ةةةةةد تتةةةة  تصةةةة   ةةةةدة حةةةةة الرةةةةات  الايئيةةةةة   ةةةةةة يا ت ةةةة ا ىحةةةةا االو ا ةةةةد 

ال وةةةةة ة...ال   تاحةةةةةا ديةةةةةا الاسةةةةة ية ايكةةةةة اة ال ةةةةة  حد ال ياسةةةةةية الاسةةةةة ية تال  يارتةةةةةةد 
ك ةةا اهةةي  وارسةةا تا  ةةا يا ر تسةة ح اةا  تال  اتم تالوي  تت ا د ال   ح تحةةا ىلةةع ذلةةم .

(Farsi,, Imanipour & Salamzadeh,2012)    ةةع يرا ةةة  واصةةا  ةةالياةي 
ة ىلةةع يا حاتاية  الايئة الداك ية ل ياح ة هةةا تجةة ة رسةةالة ت ةة ع حةةة ك لهةةا الياح ةة 

تتات رتاة ة  اا اك ي جيل رتةةاة د تالاحةة خ الييايويةةة تال  اوةةة ت وةةل الي و ل جيةةاد 
م وةةا اليو يةةةد تتيةة تا  واوةةة ال  ةةل الحةةا د تال ةة ارة احتةةاةر الوةة   الوا  ةةة  اسةةهتاإل

رجةةةا  األ  ةةةا  تال ةةة ارة الارةةةاتةد تحتةةةاةر الوةةة   التةةة اة  ال ةةة ارة ال اليةةةة الحة حيةةةة 
تالاويةةة اليحييةةة تال ةة ارة ال اة ةةة تالي و ل جيةةة د تالوةةدرا  اال اتاةةة الياح يةةةد تالتاصةةة 

 د تال  احةةةةةل ال  يوةةةةة اك ةةةةة  الي  يةةةةد حةةةةةة ...سةةةةه لة ال صةةةة   ل  ةةةةة ارةد ىةار  ال ةةةة ارة
د تال واتحةةةةة الر اتةةةةة تال واويةةةةة تالايئيةةةةة  ية تالتةةةةوا ايتاصةةةة ا ال ياسةةةةا  تاألكةةةةاة  

  (Kuratko, Covin & Hornsby, 2014)تا ة ةةا اةةدة ة رات ةة  ت كةةا  اليرييةةا .
تالحةةة  الةةباتاد تالي  تةة  تال ةاوةةغ د  ة ةة  اإلةار  ال  يةةادهةةا   ك  ة  واصا يساسةةية

 Todorovic, McNaughton)تتةة اوا ال تةةلد تالحةةدتة اليوري يةةة. ىم يا الةةا ا

& Guild, 2011)   تجةةد حةةة كةة   اليح يةةل ال ةةاح ا امسي رةةاوا يا الياح ةةة
تي ةةة ا حةةةة  ت ائةةةة الاحةةة خد ال واوةةةة ديةةةا اليو يد ةةةةد تالي ةةةاتا حةةة  التةةةوا ةد الاتاة ةةةة 

تال ياسةةةةا  الياح يةةةةةد تامسةةةةيو ليةد تال ةةةة ارة ال اة ةةةةةد تال ةةةة ارة الييارتةةةةةد تال ةا ةةةةة 
ح عةةاا  ووةةد ت صةةل ىلةةع يا  (Mavi, 2014) حةةاواتال   ة تالهياة تاليحالرا . يحةةا 

الاسةة ية االهيةةةل الحةةاك  تالاويةةة اليوري يةةة  الايئيةحل اوا  ال    ت   للياح ة الاتاة ة ا
ااتةةةةة اليتةةةةةاف الحة  ت الياايةةةةة الاتاة ةةةةةةد ت دابيا ة ةةةةة  رتةةةةاة  األ  ةةةةةا د تتةةةة الاتاة ةةةةةد 
ال  احةةل الايئيةةة ديةةا الاسةة ية ت سةةيداحة د ا ياةةارا  امت الي ةةاتا حةة  التةةوا ةد ت الباتاد 

طةةةةاا تحوهييةةةةا  تةةةةدرت  رتةةةةاة  ت  د ااتيةةةةاا ال يي ةةةة  اليةةةةاح ا  حةةةة  رتةةةةاة  األ  ةةةةا
 واوةةةة رتةةةاة  األ  ةةةا  د ت  رةةة  اإلصةةة ل ديةةةا اليو يةةةد د ت  رةةةام ال ةاوةةة  د ت األ  ةةةا د 

الييارتةةةةةة د تالوةةةةةدرا  ت الري تويةةةةةةد ت ال اليةةةةةةد ت ت  احةةةةةل ال تةةةةةاةر الداك يةةةةةة االارةةةةةاتةد 
صةة  بيو ةةا ت اليةة طية . ت الرةةاةا  تاليحالرةةا د ت الداك يةةة اال ةا ةةة تال ةة  ة ال  س ةةيةد 
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س  ةة ة حةةة ال واصةةا هةةا  الاسةةالةد تاألهةةدافد تالاويةةةد  (Sporn, 2001)سةةا را 
تاإلةار  تالحة  تالويةةاة د تالرةةاةا د تالي ةةي   تاليحالرةةا  امسةةيااتييية تال واوةةة. بيو ةةا 

يا الي سةةي  تاليوريةةب تامتتةةام  تاليورةةي  تاليرةةيي   (Kirby, 2006)  ةةةد ةيااةةا 
ة ال واصةةا الا:ي ةةة ل ياح ةةة الاتاة ةةةد تالةةد   تام يةةااف تال ةاوةة   تالي  يةةد تالي  تةة  حةة 

ال واصةةا وةةا  (Guerrero, Kirby & Urbano, 2006)بيو ةةا اةةدة جيةة رتات 
 ,O'Shea, Chugh & Allen)وئيية  الاس ية تديةةا الاسةة ية. يحةةا يتعةةيا ت كةةاتا 

وود ادةتا ال ة  ا  وا  ح ارة ريل ال ا  الارا د تال  ارة ال اليةةة تال اة ةةةد  (2008
الييارتةةةد تال ةا ةةة تالهياةةة تالرةةاةا  تاليحالرةةا . بيو ةةا اةةدة حةةا ا  تاات ةةا  تال ةة ارة

(Meyers & Pruthi, 2011)  ك  ةةة  واصةةا ل ياح ةةة الاتاة ةةة هةةا  الاؤتةةة
تامسةةيااتييية تالويةةاة  حةةة ي  ةةع ىلةةع يسةةرلد تيهةةداف الةةي    الاتاة ةةة اليةةا توةة ة ال ةةوه  

ت تةةةد ت واوةةة امبي ةةارد تتةة اوا وةةاص ححدة  ب ص لد تتج ة عاةا  ةاك ية تكارجيةةة 
 الي    ال يدا ا ت ول ال  اوة.

  
بيو ةةةةةةا رةةةةةةة  الةةةةةةا ا اعكةةةةةةا   ةةةةةةع ال ةةةةةةدك   تال   يةةةةةةا  تال تاجةةةةةةا  يت  

ال ةةةةدك   تالويةةةةا:  تال تاجةةةةا  سةةةة اد  تةةةة ر  حااعةةةةا  يت ديةةةةا حااعةةةةا . ووةةةةد تصةةةة  
ا ل   احةةل   (Guerrero & Urbano, 2012a,b)جيةة رتات تيتاةةا    الي يريةةة    ذجةةً

تالويةةةةا:  تال تاجةةةةا  التاصةةةةة  الياح ةةةةة الاتاة ةةةةةد تت   ةةةةل حةةةةة  ال  احةةةةل الي يريةةةةة 
اال  احةةل الايئيةةة تترةة ل هيةةةةل الحةةة  تاليورةةي  الاتةةاة  تتةةةدابيا ة ةة  رتةةاة  األ  ةةةا  
تاااح  اليااية الاتاة ة تامتياها   ح  الاتاة ة تي ر ة ال ةاوةة  ..د تال  احةةل الداك يةةة 

 ةةةةا  الارةةةةا  تال ةةةةالا تالي و لةةةة جا تامجي ةةةةا ا تال ةا ةةةةة تال ةةةة  ةد تترةةةة ل ريل ال
تالويا:   ي رية  ح ية تتدرت ية ترتاة ة ا   ال تاجا   اتيتةةاة ة تاجي ا يةةة. بيو ةةا 

يا تحةة   الياح ةةا  اليو يد ةةة   (Zaharia & Gibert, 2005)  ةةةد  هارتةةا تجياةةا 
يةةي اسةةيااتييية اليرييةةاد تهةةا ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة  يي ةة  يرا ةةة ححةةاتر ر:ي ةةة ليحو

الاوةةةةةاد ال  س ةةةةةا  اليوري ةةةةةاد تاةار  ال ةةةةة ارة الارةةةةةاتةد تاإلةار  اليوري يةةةةةةد تاليةةةةةدتتل 
 Sooreh, Salamzadeh, Safarzadeh)تام رياايةةة. بيو ةةا ت ةة  سةة رت  ت كةةاتا 

& Salamzadeh, 2011)    ال واصا ىلع حةةدك   ت   يةةا  تحتاجةةا د تت ةة  ةةة
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د تال  احةةةةةل ل واصةةةةةا الايئيةةةةةة ديةةةةةا الاسةةةةة يةد تاا الايئيةةةةةة الاسةةةةة يةال واصةةةةة حوهةةةةةا ىلةةةةةع 
ي هةةا  ويةةان  (Salamizadeh & Daraei, 2011)يحةةا سةة ح اةا ت كةةاتا  الداك يةةة.

الهيةةةةل ت  رةةةام ة وةةةاحيةا  رةةةي ل   ةةةع حةةةدك   كاصةةةة اال ةةة ارة تال ةةة ا:ت تالو ا ةةةدد 
ال   يةةا  ت  د ت   يةةا  االيةةدرت  تالاحةة خ تال   يةةا  اإلةارتةةةد ..الاسةةالةدت اليوري ةةاد 
عةةةةاةا  رتةةةةاة  ت  د تال تاجةةةةا  اال ةةةة ارة الارةةةةاتة الاتاة ةةةةةد ...الي ةةةة تيت ال  ج ةةةةييةد 

 د تت  ل   ع ت ائة ةةةل ح ارةهةةا تتةةدراتها حةةة يجةةل يةاد ...ةاأل  ا  تال ااك  الاتاة 
 ,Gibb)يحةةةا جةةة   رسةةةاليها ال ال ةةةة ال ي   ةةةة وةةةا اليو يةةةة امجي ا يةةةة تامتيتةةةاة ة.

ووةةةد تصةةة    ةةةا ال واصةةةا تال حةةةاتر لتةةةيادة ىطةةةار اسةةةيااتييا ل ياح ةةةةة  (2012
ال  اوةةةد تاليةةدتتلد الاتاة ةد تع  ل ال حاتر  الاسالة تالح ة ةةة تامسةةيااتيييةد ت وةةل 

تحور ة الي    تحرارةة يصحا  ال ت حةد تاليااية الاتاة ةةةد تال تاجةةا  اليةةا ت  ةةل 
الي يةةةة  الاح ةةةةا تالوةةةةدر  اليواو ةةةةية تتةةةةدوي تتوةةةة ت اإل ةةةةااةا  تت ليةةةةم اليةةةة   تجةةةة ة  

 ,Aranha & Garcia)اليةةدرت  تح دحةةة الاحةة خ. ة ةةا تيةةاا يرا هةةا تجارسةةيا  

ة ل ياح ةةةة الاتاة ةةةة ىلةةع سةةةية ي  ةةةاة هةةا  الاؤتةةةة الاتاة ةةةةد  اةةا   ةةة ذ  حي ةةد (2014
تت هةةدا  الويةةاة  امسةةيااتيييةد تت ليةةد ال  اوةةة امبي ارتةةةد ترسةة  ة ال  اوةةة ال اي ةةا د 

 تاليو ية امتيتاة ة تامجي ا ية ل  ويوة يت اإلت ي د تال واوة الاتاة ة ال ي اح ة.  
ىلةةع تصةة  حي   ةةة حةةة ال  ارسةةا  اليةةا  يةة  يا  كما تطرق البعض اآلخر 

 ,Gjerding, Wilderom)تيةةةة اوا وةةةةا الياح ةةةةة الاتاة ةةةةةد و صةةةةاف الةةةةا ا 

Cameron, Taylor & Scheunert, 2006)  رةةاتة ح ارسةةة حي يةة    يةة  يا 
توةةة م بهةةةا الياح ةةةة الاتاة ةةةة تي  ةةةل وةةةا  اسةةةيو   الي  تةةةل الحةةةة حاد تالياةيةةة    ةةةع 

ا وةةا حيةةا  ج ها الوياة  ال اة  تةد تج ة  اإلةار  الر الة أل ضةةاد الياح ةةة تكت صةةً
الي  تلد تال واوة الاتاة ةد تال ا غ ال  ةةيوي  حةةة ال ي ا يةةة او  ةة    ةةةة تح تةةل األحةة ا  
بةةية األوةةااة تت و ل جيةةا ال    حةةا  تال وةةارا  تدياهةةا حةةة امسةةي  ارا  تالاوةةع اليحييةةةد 

ل ورةةةي إل رةةةاد التةةةواة ي امسةةةيااتييية   ةةةع تت ةةةةة امايرةةةاس  الةةةدكل ال ةةةو   ديةةةا ا
سةةايل ال  ةةا  د تال وةة ة ال  جهةةة ل  تاجةةا  حةة  ال  ةة لية تتةةي  رصةةد ذلةةم  اةةا توةةد   
توارتا حوير ةد تالهيةل اإلةار  ال  يت حة يجل توتةةيا صةةوا ة األو ةةار ت   يةةا  

ي  ي رةةةية اتتةةاذ الوةةةاار ال اتايةةةة بهةةةاد تالاسةةةالة تالتيةةة امسةةةيااتييية الاتاة ةةةةد تت سةةة 
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التاتييةد تتج ة ت اتا ح يا  ح  التوا ة تال يا ةةا  ذا  التةة ةد تالوةةدر  اليواو ةةية 
ل اويةةة اليحييةةة وةةا الحةةام اليةةاح اد تتجةة ة ت  تةةل ىصةةاوا  اةةا حتةةدر ةكةةل حةةاتاط 
 الاسةةةالة ال ال ةةةة ل ياح ةةةة ح ةةةل ال ةةة ت اا  تاةار  األ  ةةةا  الييارتةةةةد تدياهةةةاد تالاحةةةا 

يةةام  كةةار  ال  اوةةة األساسةةيةد ترصةةد الرةةاص ال  ةةيوا ية  ةةة ي رةةية حيو  ةةة وةةا ح
وةةةةا حيةةةةا  اليةةةةدرت  تالاحةةةة خ الياح يةةةةة حةةةةة يجةةةةل امسةةةةييا ة ال ةةةةات ة ل  ةةةةل هةةةةبا 
الييةة را د تجةةةب  األتتةةةافد تايئةةة جاذ ةةةة ل رةةةاا  الاةةاا ية ليوريةةةب الاحةةة خ ال اي ةةةا د 

ياح ةةةةد تهيةةةةل  حةةة خ لةةةد   ي رةةةية الاحةةةا تاليةةةدرت  تالي ةةةاتا اليوري ةةةا ةاكةةةل ال
ت   يةةةةةا  حور ةةةةةة لووةةةةةل الي و ل جيةةةةةا ةاكةةةةةل ال ويوةةةةةةد تحرةةةةةارةة  اليةةةةةة حةةةةةة طةةةةة   
ال اج ةةةييا تالدراسةةةا  ال  يةةةا وةةةا تيةةة تا حتةةةاةر ةكةةةل جد ةةةد   اةةةا الير يةةةا كةةةار  
األ رةةةةةية الياح يةةةةةة اليو يد ةةةةةةد تحوةةةةةدحا التدحةةةةةة حةةةةةة الرةةةةةاةا  ال ورتةةةةة ة تاليا  ةةةةةة 

  تاليو يةةةة  الي ةةةاتا حةةة  ال ر صةةةية حور ةةةة الي ةةةاتا امتيتةةةاةل ياح ةةةة. ة ةةةا تواتلةةةل 
هةةةبا الي ا ةةة    (OCED & Eurpean Commission, 2009)األترايةةةة 

تال  ارسةةةا  ال اتايةةةة  ال واصةةةا األساسةةةية ل ياح ةةةة الاتاة ةةةة  رةةةاد حةةةة اليرتةةةيلد 
تة ةة  الاويةةة اليحييةةة الاتاة ةةةد  ايةةا عةة  ل ححةةاتر  امسةةيااتيييةد تال ةة ارة الاتاة ةةةد

ة ةةةةا  .تاةةةةدد الةةةةد   ل اتةةةةاة د تتويةةةةي  األ رةةةةية تال تاجةةةةا  الاتاة ةةةةة تالي  ةةةةي  ل اتةةةةاة د
-OECD & The European Commission, 2012, 1) 2012تصةة ل  ةةام 

حي   ةةة حةةة ال  ةةا يا ال  حةةة لير يةةل الياح ةةة ليتةةات جاح ةةة رتاة ةةة وةةا تو يةةة  (54
لح ة ةةةةد الويةةةاة  تا رتةةةاة  األ  ةةةا  لةةةدن اليةةة  د تهةةةبا ال  ةةةا يا تواتلةةةل ال يةةةام  

حةةة تاةةل طا:رةةة  الاتاة ةياح ة تالودرا  اليوري ية تاألوااة تالح او   اا ة   يهداف ال
امسةةةةةي  ار حةةةةةة تاةةةةةل يصةةةةةحا   حيضةةةةة وةتاسةةةةة ة حةةةةةة حتةةةةةاةر الي  تةةةةةل  امسةةةةةي  ار 

ليةةةة ويا اسةةةةيااتييية حاليةةةةة ح ةةةةيداحةد تتو يةةةةة رتل الاتاة ةةةةة وةةةةا  ال تةةةة حة التةةةةارجيية
 الي  ي  تاليدرت د تت ويا ح ةةارا  لةةاتاة األ  ةةا د تال  تةةا  بةةية الياح ةةة تاأل  ةةا  

تيةةةال ي ةةةا الياح ةةةة د ت الياح ةةةة الاتاة ةةةة ة  س ةةةة حدتلةةةةد ت لياةةةاة  ال  اوةةةة التارجيةةةة
 الاتاة ة.
حل تال ة  ةةا  الا:ي ةةة ل ياح ةةة الاتاة ةةة تاواًد   ع حا سايد  يضت تو ت ال  ا 

حةةةة  ااةةةا عكةةةاد مكةةةي ف ت جهةةةا  األوةةةااة يت الةةةدت د يت ت جهةةةا  الياح ةةةة سةةة اد 
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كا ل  احة يت  ح ية يت تووية. تةبلم تريا الواادا  وةةا يطةةا الياح ةةة الاتاة ةةة اليةةا 
  ةةاة ترها وا األةبيا  الدتلية ىلةةع تجةة ة تجهةةا   رةةا حياا وةةة مكةةي ف ال حةةاا تاأل

ال ةا يةةة اليةةا  يةة ر ويهةةا الياح ةةةد ووةةد سةة ع ةةةل حةةة تصةةم الياح ةةة الاتاة ةةة ىلةةع 
ححاتلةةة ال صةةة   ىلةةع وهةةة  يتسةة  تحي احةةةل لرةةةاها  الياح ةةة الاتاة ةةةة لاوةةاد و ةةةا   ةةةة 
الي ا   ال ة  ة لهاد وود تي ي  األطا وا األةبيا   ة و ا  الياح ة الاتاة ةةةد توةةا 

 ةةاة  هية ةةة يةتار ت  تةةا  الياح ةةا  حةة  ال  ةة د جا ةة   كةةا ت اح ةةل وةةا  رةةا  إل
تاليهةةا  تال واصةةا الرا  ةةة وةةا الياح ةةة الاتاة ةةة وةةا صةة د تلا:رهةةا االي  ةةي د الاحةةا 
ال   ةةةةاد اليو يةةةةة امجي ا يةةةةة تامتيتةةةةاة ة  تتةةةةداكل ال ليرةةةةة ال ال ةةةةة وةةةةا الةةةة ليريية 

اتاة ةةة لهةةا يصةة لها وةةا األتلع تال ا ية. تا ج   ةةامد وةة ا األطةةا اليح ي يةةة ل ياح ةةا  ال
يحاتةا الر الية تيترتااد تس ع ال  يا ىلةةع وهةة  يجةة اد حةةة ة واحيةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة 

د تتاةةةية حةةةة كةةة   تح ةةةي ه  تحيا  ةةةة ت  تيهةةةا حةةة     يةةةا  اليحةةة   ةاكةةةل الياح ةةةا 
األسةة  اليةةا ارت ةة    يهةةا اليح يةةل يا هوةةاح تجهةةا   رةةا حياا وةةةد و ةةوه  حةةة تصةة  

يت   ةةةةع ال  ارةةةةا  الوراتةةةةة   ياح ةةةةة تا: ةةةةة   ةةةةع ت ليرةةةةة حةةةةة األة  راتةةةةة ل ايطةةةةاً 
يت  حة حهد الياتةةي حةةة  Clark ة ا   د ة رحتاليياتاية يح ا  ة رح تا ي ة تي د 

  ياح ةةة الاتاة ةةة تكيةة ا  اليحةة  د توةةيت   ةةدا األسةة  ال راهي يةةة لكةة   ىطةة ا يت  
ل يحةة   ل ياح ةةة اا  ال ي  اةةة الاةةا  ل  يي ةة  ال   ةةا الةةدتلا وةةا اليحويةةي وةةا اليرييةة 

لييةة ر حرهةة م الح ةة تا ال   ةةا االحة حةةة   Etzkowitzالاتاة ةةةد  ةة  جةةاد ىت ةةة تي  
تتضةة  ت ا ةةد تيسةة   ألكاة  يةةة  وةةا ال م ةةا  ال يحةةد  األحاتةيةةةاتالتةةوا ة تاألتسةةا  

 ةة  اإلجةةاادا  امسةةيااتييية ل ياح ةةة الاتاة ةةةد   Kirbyة ةةا تصةة  د الياح ة  الاتاة ة
اليي ر وا   اذ  ت واصةةا الياح ةةة الاتاة ةةة حوةةب  ةةام  Rothaerme رصد رت ا  يل

وةةا ال يةة   األكاة  يةةة وةةا يتراةةا تيحاتةةةا لي ةة ط الضةة د   ةةع  2005ايةةع  1981
ت   صةة  لهةةا االوضةةا ا ذا  التةة ة  حوةةل األ حةةاخ وةةا الياح ةةة الاتاة ةةة تتضةة  تتةةويرً 

صةةةاتر  ام يوةةةا  حةةةة   Gibbد  ةةة  توةةةات  جيةةة  اإلطةةةار ال رةةةاهي ا ل ياح ةةةة الاتاة ةةةة
توةةات   واصةةا الياح ةةة الاتاة ةةة ليي يةةم الياح ةةا   الحةةد ا ىلةةع حةةا   ةةد الحدا ةةة وةةا

ح  الايئةةة حةةة كةة   اليحةة م  الداك يةةة  اةةا تريةةاا  وةةا اإلةار  تالحةةة  ت تةةاة  حات ةةة 
ا حةةة جد ةةد الهيةل الوياة  تال راد  تالر ا ليةد تهةةبا اليرييةةا  يي ةة  حةةة ال يي ةة  تحويوةةً

وا األعةا  اليوري ية تاألةتار تال ويااا  اليا ت ه  وا ى ةةاة  هية ةةة الي  ةةي  ال ةةالا 
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 حيةةا   ةةةة ل ياح ةةة اإلسةةهام وةةا اليو يةةة امجي ا يةةة تامتيتةةاة ة. ة ةةا لهةةا ت جةة  
ل  صةة  الةةداك ا تالوراتةةة  ام ي ةةاة   ةةع امتيتةةاة ال  س ةةا ترؤتةةة ال ةة ارة تالورةةا

ال  س ةةية ة سةةال ليح يةةل ال  احةةل الايئيةةة اليةةا تةة  ا   ةةع ترةةةيل الياح ةةة الاتاة ةةةد 
حة ك    ام ي اة   ع ةح  ال  احل الوراتةةة اليةةا ت ةةا د   ةةع وهةة  يه يةةة ال  احةةل 
الايئيةةة االاسةة ية تديةةا الاسةة ية  تام يةةااف  ال  احةةل الداك يةةة اال ةة ارة تالوةةدرا   وةةا 
اليحةة   ال  س ةةا ايةةا تياةةة  حه ةةة الياح ةةة الاتاة ةةة   ةةع ال وةةاد  اليةةدرت  تالاحةةا 
تي رةةية تورةةي  ال رةةات ا  وةةا تتةةل تااةةدد ايةةا تحيةةا  الياح ةةة اليةةا تاتةةد اليحةة   
ىلةةع جاح ةةة رتاة ةةة يا  تةةات ي ضةةاؤها رتاة ي  ةةا  تتيرا ةةل حةة  الايئةةة  اتاةةات   ةةط 

ال  احةةةةل الداك يةةةةة لييةةةة تا الياح ةةةةة ال رةةةةات ا د تحةةةةة  ةةةة  تةةةة  الياةيةةةة    ةةةةع ج يةةةة  
. ة ةةةا ا ي ةةةد الةةةا ا اعكةةةا   ةةةع   ةةة ذ  ال ةةةدك   ت   يةةةا  اإل يةةةا  حةةةة الاتاة ةةةة

كةةةةة   ال ةةةةةدك   تال   يةةةةةا  تال تاجةةةةةا  يت ال ةةةةةدك   تالويةةةةةا:  تال تاجةةةةةا    ةةةةةا 
 ي اعةةةةع حةةةة  اايياجةةةةا  ال ةةةة ا تامبي ةةةةارا  تامكياا ةةةةا  بهةةةةدف ت ائةةةةة ةةةةةل حةةةة ارة 

حةةةةة يجةةةةل يةاد رسةةةةاليها ال ال ةةةةة تتوةةةةد     ةةةة ذ  حي احةةةةل ل ياح ةةةةةة  الياح ةةةةة تتةةةةدراتها
 & Sooreh, Salamzadeh, Safarzadeh)الاتاة ةةةد ايةةا اسةةيتدم سةة را ت كةةاتا  

Salamzadeh, 2011) األةاد  -توويةةة تح يةةل األه يةةةTOPSIS  يضةة ة ت ةة  ةيةةل 
تات تيترايوةة  ىم يا هةةبا امتيةةاال الةةب  تصةة   جيةة ر ليحد ةةد تيةةال الياح ةةة الاتاة ةةةد 

(Guerrero & Urbano, 2012)   ةو ةة ذ  حي احةةل لرهةة  ةةةل ال  احةةل اليةةا تةة ة
ىلع ت يم الايئة الداك ية تالتارجية اليا ترال الياح ا  الاتاة ةةة وةةا حويوةةة ححةةدة د 
م   كةةةب وةةةا ام ياةةةار يتجةةة  اليرةةةا   تامكي وةةةا  بةةةية هةةةبا ال  احةةةل وةةةا الياح ةةةا  

يت ةيةةةم   ةةةةة يا تي اوةةةي هةةةبا ال  احةةةل حةةة  ي رةةةية  الاتاة ةةةة وةةةا حتي ةةةم ال وةةةاطي
. ة ةةا الياح ةةا  االويةةا:   تاأل ةةا   ةةع اليو يةةة امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة اال تاجةةا  

لهةةةةا  ةةةةةبلم س  ةةةة ة حةةةةة اليتةةةة را  تالو ةةةةاذ  وةةةةا األة  الحةةةةد ا ل صةةةة  اليوةةةةدم 
اليي ر  ل ياح ا  الاتاة ة يت ل ص  تت ر لهةةبا الرةةاها د تذلةةم  اةةا ةراسةةة س  ةة ة 
حةةةة الحةةةام  تل ةةةة  يةةةاا حتي رةةةة  اسةةةيتدام حوةةةاه  حتي رةةةة ة ةةةا اتضةةةت سةةةا ًوا وةةةا 

 ,Bramwell and Wolfeال  ةةا   اإلطار الورا  تالدراسةةا  ال ةةا وة ا  ةةع سةةايل 

shea, chugh & Allen, 2007; Lazzeretti & ,2008; Zhou, 2008; O

Tavoletti, 2005)   د ة ةةا يسةةه  الةةا ا وةةا تصةة   ةةدة حةةة ال  ارسةةا  ال ي يةة 
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ال  ةةا يا ل ياح ةةة الاتاة ةةة اليةةا  يةة  الويةةام بهةةا ليحويةةي رسةةاليها ال ال ةةة ت ي ةةد   ةةع 
 OECD & The European)ةايةةا  ا  ةةع سةةايل ال  ةةا   الايئةةة الداك يةةة  تةة ر  

Commission, 2012; OCED, 2009. 
تاوةةةةةاًد   يةةةةة د وةةةةة ا الدراسةةةةةة الحاليةةةةةة تاةةةةةة  الدراسةةةةةة  تةةةةة ر  يساسةةةةةية   ةةةةةع .  

 الاؤتةةةةةةةة تالاسةةةةةةةالةحاةةةةةةةارا  األكةةةةةةةب  ر ةةةةةةةا  الياح ةةةةةةةة الاتاة ةةةةةةةةد الورةةةةةةة  د ال واصةةةةةةةا ا
ل  وار ةةة بةةية الويةةاة  تالحةةة د جهةة ة تحويةةي الاتاة ةةةد اليةةدتتلد الي  تةةل  د تامسةةيااتييية

اليةةاح يية ح صةة ت الدراسةةة ل  صةة   ىلةةع تتةة ر حويةةال ليح تةةل الياح ةةا  ال تةةاتة 
ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة وةةا صةة د امسةةيراة  حةةة كاةةاا  ةتليةةا ال وار ةةة تتاتةة  حيي  وةةا 

 ال تا .  
دة فاا  الجامعااة  المحور الثااان : الرباارات الدوليااة الرا اا 

 الريادية

 ةةي  الياةيةة  هوةةا   ةةع كااتةةا جاح ةةة ةاحااتةةد  وةةا ال    ةةة ال يحةةد د تجاح ةةة  
 سوراو ر  ال طوية  ي ه رتة سوراو ر د تها   ع الوح  اليالا 
 University of أوًلا: جامعااة مامبرياادل بالمملكااة المتحاادة

Cambridge in United Kindom  

تضةة  ال    ةةة ال يحةةد  اباتيا يةةا تاسةةةي ودا تا الوةةدا تتت ةة  د تهةةا عةةا  ج تةةا  
 The English حيط بها ال حيط األط  ا تاحا الر ا  حة الرااد تاحا ال ةةوا 

Channel  حة اليو  د تاحا سةة ييم حةةة اليوةة   الرااةةاد تالاحةةا اإل الوةةد   رتةةل
الية وهةةا اليةة د ال ايةةد ال رةةياح حةة  بةةية باتيا يةةا ال ر ةةع تا الوةةداد يحةةا ى الوةةدا الرةة 

  64.5د تتا ةةغ  ةةدة سةةةا ها ا2  يلةةم ةةة  243الحدتة الااتة إل الوداد تتا غ ح اايها ا
ح يةةة ا   ةةة ةد ت راحهةةةا ح  ةةةا ةسةةةي ر  حةةة   رةةةام بال ةةةا ا اةةةاك د تهةةةا  ضةةة  وةةةا 
امتحةةاة األتراةةا تالي ا ةةة امتيتةةاة ة األترايةةة تحور ةةة الي ةةاتا امتيتةةاة  تاليو يةةة 

ور ةةة الييةةار  ال ال يةةة. تت ةةد كةةاح  يكاةةا اتيتةةاة تطوةةا ت ةةا ا يكاةةا اتيتةةاة وةةا تح
ا  الوةةات  ال ح ةةا اإلج ةةالاد ت اعةةا يكاةةا اتيتةةاة وةةا ال ةةال  تال الةةا وةةا  يتراةةا حواسةةً

ا  ةةةالو   الرةةةاا:ية د ت ةةةا ا يكاةةةا حتةةة تا حةةةة تةةةدوي امسةةةي  ارا  األجوايةةةة يتراةةةا حواسةةةً
يكاا اسي  ار يجواا حااعا ح جةة  ىلةةع التةةار د تهةةا  ال ااعا  تاألتراا ال اليةد ت ا ا

);Paul, James &   CIA, 2015تااةةد  حةةة اتيتةةاة ا  ال ةةال  األك ةةا   ل ةةة 
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 2015) archive, national TheFortmann, 2005, 59;  يحةةا  الو ةةاة .
وي ةةد حةةة ال وةةاطي وا:وةةة الي و ل جيةةا   ةةد  -اليا تو  ويها الياح ة  -ل ويوة ةاحااتد 

م ليضةة   ةةدًةا حةةة الرةةاةا  1960ي رةةئل ويهةةا حي   ةةة ةاحااتةةد  الحد  ةةة  ةةام  يا
تاد وةةة ةاحااتةةد  ل   ةة م تالحاصةةوا  تحااكةة  امبي ةةار ت ةة اة  الي و ل جيةةاد توةةا  ةةام 

م يصةةةةةاحل يكاةةةةةا حي   ةةةةةة ل ي و ل جيةةةةةا وةةةةةا يتراةةةةةاد تت  ةةةةةل ويهةةةةةا يك ةةةةةا حةةةةةة 2015
  ب يةةةة ا جويةةةة  اسةةةةياليوا 12  عةةةةاةة ت و ل جيةةةةة ب رةةةةل ى ااةاتهةةةةا يك ةةةةا حةةةةة ا1500ا

(University of Cambridge, 2015ap)   . 
م وةةة ا 2004ت  ةةةع ح ةةةي ن امبي ةةةارد ترةةةيا اليوةةةد اا  ىلةةةع ي ةةة   ح ةةة    ةةةام  

ا   ةةع ال  ةةي تا  ال ح يةةة تاإلت ي يةةة تال  ةةي ن الةة طوا 50هوةةاح يك ةةا حةةة ا   با احيةةً
 هدف ىلع تريي  امبي ار وةةا حيةةا  األ  ةةا  التةةريا د ة ةةا  اة  صةةاتاة الرةةاةا  

ا لةةةد   امبي ةةةار   Hughes))وةةةا حيةةةا  األ  ةةةا  التةةةريا  ليةةةة ا الرةةةارا با احيةةةً

م كييهةةةا امسةةةيااتييية ل بي ةةةار تالاحةةةا 2011د ة ةةةا تصةةة ل  ةةةام 135 ,2009
ال   ةةةا لي اةةةل يا لةةةد ها الوةةةدر   اةةةا جاح اتهةةةا يا ت ةةة ا را:ةةةد    ةةةع ح ةةةي ن ال ةةةال د 
تي ر   با اح  ت  تل الاحةةا تال  ةة م تكاصةةة ل  رةةات ا  ال   يةةة الايسةة الية تت  تةةل 

إلل يات يةد ة ةةا ي رةة    ةةدًةا حةةة ال ةاتةة  تال تياةةاا  حوهةةا  حور ةةا  الاوية اليحيية ا
الاوية اليحيية ل بي ار تحوها حةيةة  ال   يةةة الر اتةةة تحتياةةا الاي ل جيةةا الي :يةةة االةةب  

ا  يةةةةةةا:     اةةةةةةل حةةةةةةوه   13وةةةةةةا  حوةةةةةة   حةةةةةةة كاتييةةةةةة  د تحور ةةةةةةا  الاحةةةةةة خ  8 ال ةةةةةةً
ل   ةةة م تالي و ل جيةةةا تالروةةة اد  تالي و ل جيةةةا وةةةا الويةةةات التةةةاصد تال  س ةةةة ال طويةةةة

تح س ةةةةةا   حةةةةة خ الويةةةةةات ال ةةةةةامد وضةةةةةً   ةةةةةة ح س ةةةةةا  الاحةةةةة خ تامبي ةةةةةار وةةةةةا 
الياح ةةةةا . ة ةةةةا احي  ةةةةل ت ا ةةةةد  ح يةةةةة  اليةةةةة ال  ةةةةي ن جةةةةببل امسةةةةي  ار األجواةةةةا 
ال ااعا تالراةا  حي دة  اليو يا . تت  ل تيةةات التةةوا ا  اإلبدا يةةة األسةةات   ةةً ا 

  ب يةةة ا جويةةة  اسةةةياليوا سةةةو ت اد ة ةةةا 70د  ايةةةا تا ةةةغ  ا:داتةةة  اوةةةا ال    ةةةة ال يحةةة 
ي رةة   عةةاةا  تحاةةاةرا  ت ةةه  وةةا تو يةةة الي و ل جيةةا تامبي ةةار ح ةةل  عةةاةا  تح تةةل 

 Department for Business) ال  اوةد تحااةر  ي حاخ األ  ةةا  التةةريا  تدياهةةا

innovation & skills, 2011, 1-45; Cosh & Hughes,2010, 66-69)  . 
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يحةةا  الو ةةاة ل ياح ةةا د ووةةد اتيهةةل ال    ةةة ال يحةةد  ىلةةع ال  ةة  تالي و ل جيةةا 
ليو ية امتيتاة  اا الياح ا د ايا ي ر   صودتا الي  ي  ال الا ل بي ةةار لي  تةة  
امتتةةةا  بةةةية الياح ةةةا  تالتةةةوا ةد ة ةةةا ي رةةة   حي ةةة  تتةةة ي  امبي ةةةار لاا ةةةاح  

 The Design Council’s Innovate for Universitiesالياح ةةةا  

programme  ةةةةا د وةةةةا ت ةةةة تي الاحةةةة خ األكاة  يةةةةة تتحد ةةةةد اايياجةةةةا  ال ةةةة ا  
تالي  تةةل تتوةةد   با ةةاح    ةةيريد حوةة  سةةا ة حااكةة   وةةل الي و ل جيةةا  الياح ةةا  اتحوهةةا 

 Innovation voucherجاح ةةةةةةة ةاحااتةةةةةةد  د تاةةةةةةااح  ت صةةةةةةيل امبي ةةةةةةار 

programmes  يا  تال ي سةةية ل ي ةةاتا حةة  الياح ةةا   اةةا لةةد   الرةةاةا  التةةر
الويةةةةا ية ال ةةةةام تالتةةةةاص. تاتتةةةةب  الرةةةةااكة بةةةةية الياح ةةةةة تالتةةةةوا ة وةةةةا يتاكةةةةا 
الي ةة يويا  وتةةا ًدا  ةةدًةا حةةة ال اةةاةرا  لييةة تا حةةا   ةة ع بي  تةةل الييةةار ال الةةا وةةا 

(Cosh & Hughes,2010, 68)  د تاةةدي هةةبا الةةد   حةة  حاةةاةر  ي ةةاة  الياح ةةا
 The Higher Education Reach Out toالتيةةا   حةة  األ  ةةا  تال يي ةة  

Business and Community (HEROBC) د تتةةة ا حاةةةاةرا  يكةةةان ح ةةةل
ليةة ويا الي  تةةل  The University Challenge Fundصةةودتا اليحةةد  اليةةاح ا 

 A Scienceتاا ةةةاح  تحةةةد  حرةةةاتت ال  ةةة   األتلةةةا إل رةةةاد األ  ةةةا  اليد ةةةد د

Enterprise Challenge programme ا ل ي يةة  لي  ةةي  13إلتاحة ا   حاةً ا جاح يةة 
 ,PACEC/CBR 2009)ال هارا  الاتاة ةد تصودتا ت  تل ابي ار الي  ي  ال ةةالا 

33; Sainsbury 2007, 54)   د  اإلصةةاوة ىلةةع ت  تةةل الي ةةاتا الاح ةةا تاليةةدرت
ال  ةةارف حةةا بةةية جاح ةةة ةاحااتةةد  تح هةةد حاساع سةةي  ل ي و ل جيةةا  ال م ةةا  تتاةةاة  

لييةةة تا  Cambridge-MIT Institute (CMI)ال يحةةةد  األحاتةيةةةة وةةةا عةةةةل 
تيااةةةةة ال  هةةةةةد وةةةةةا ال    ةةةةةة ال يحةةةةةد د تت  تةةةة  ةتر الياح ةةةةةا  وةةةةةا  رةةةةةام امبي ةةةةةار 

ألتلةةع اليةةا د تت ةةد جاح ةةة ةاحااتةةد  حةةة الياح ةةا  اSainsbury, 2007, 66)ا
ت جهةةل ىلةةع الاتاة ةةة  الي ةةاتا حةة  ح هةةد حاساع سةةي  ل ي و ل جيةةا  ال م ةةا  ال يحةةد  

 ,Smith)األحاتةيةةة ليو يةةةة حويوةةةة ةاحااتةةةد  تال  ةةةي ن الةةة طوا تال ةةةال  ب جةةة   ةةةام 

Romeo & Waters, 2013, 5). 
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 كامبريدج:نشأة وتطور جامعة  (1)

ت ةةةةد جاح ةةةةة ةاحااتةةةةد  الياح ةةةةة ال ا يةةةةة األتةةةةدم وةةةةا ال ةةةةال  الوةةةةاطي  ال رةةةةة 
م. 1209اإل ي ي تة ترا   يتدم جاح ة  اتية   ع تيد الحيا  وا ال ةةال د تت س ةةل  ةةام 

تسا د  ال د د حة ال  احل لألكب  ر ا  الياح ة الاتاة ة حوهةةا  ا يوةةا  ح رةة  ال   ةةاد 
سةةييا  ا ترةةةيل  ةة ا  الياح ةةة الحد  ةةةد ة ةةا ي رةةع  ح    الواا ال ةةا ا حةةة يك ةةر رة تا

م ي ضةةاد جاح ةةة ةاحااتةةد  حةةة الضةةاا:  تةةةاا 1231ال  م هوان ال الا وا حي ةةاا 
بدا ةةة مسةةيو   الياح ةةةد تي يةةع الاا ةةا جاتيةة ر  الياسةة  كاتيةةا الياح ةةة الحةةي وةةا 

سةةة وةةا اليةةدرت  وةةا ةةةل ال ةةال  ال  ةةيحا ح ةةا ةوةة  حتي ةةم الاةةاا ية وةةا ال ةةال  ل درا
الياح ةةةةةد تا ةةةةد الحةةةةا  ال ال يةةةةة ال ا يةةةةة عةةةةهد  الياح ةةةةة ت سةةةةً ا سةةةةاتً ا وةةةةا ي ةةةةداة 

م ى رةةةةاد 1950-1945اليةةةة   تاألحةةةةاكة ال يااةةةةة لويةةةةال سةةةة  يهاد تتةةةة  حوةةةةب  ةةةةام 
 University of)ال تياةةةةةاا  تال  اهةةةةةد الاح يةةةةةة اليد ةةةةةد  ل دراسةةةةةة ال يودحةةةةةة 

Cambridge, 2015yy; University of Cambridge, 2014e)  د تل تةةاة
ت  تةةة  الاتاة ةةةة وةةةا الياح ةةةة ي رةةة   وةةةا الي ةةة يويا  حةيةةة   وةةةل الي و ل جيةةةا تا ةةةاة  

حاةةة   1999د    ي ر    ةةام 1970 ام   MIT -هية ي    د ى راد ح هد ةاحااتد 
د تي رةة   م 2001 ةة  ي رةة   حاةةة  الةةي    الاتةةاة   ةةام  رتاة ي  ا  جاح ة ةاحااتد د

الاتةةاة  لياح ةةة ةاحااتةةد  الةةب  يصةةات ال  ةةئ   ال ايةةد م ال رةةاتت 2002وةةا  ةةام 
د (Smith, Romeo & Waters, 2013,12)م 2005 ةةة الي ةة تي الييةةار   ةةام 

مد  2003 ةةةةة  ي رةةةةة    ةةةةةاة  جاح ةةةةةة ةاحااتةةةةةد  ل  رةةةةةاتت تالي و ل جيةةةةةا وةةةةةا يكيةةةةة اا 
 Cambridge Judge Businessاألعماا   تحدرسةةة جاح ةةة ةاحااتةةد  تاصةةا 

School  مد تح ةةةةااة الر ةةةةا  2012 ةةةةامideaSpace  مد ة ةةةةا طةةةة ر  2013 ةةةةام
ة ةةا  1970 ةةام  Trinity College  الياح ةةة  ةةاة  ال  ةة م الةةب  ي رةة ت  ة يةةة تاتويةةا

تالحةةام الياةةا الحيةة    ةةام  John’s College incubatorتدحل الياح ةةة ااصةةوة 
بلم  ةةدة ةايةةا مد تةةة 2008  عاةة ي رةة تها ةاحااتةةد  تاةةل 59تالي اتا ح  اد 2013

 ,Smith, 2012; Smith & Waters, 2011; Smith) حةةة ال تياةةاا  الاح يةةة

Romeo & Waters,2013,16, University of Cambridge, 2015ys)   .
ح ةةةةةل حتياةةةةةا  2001ك ةةةةةا ي رةةةةة   ال د ةةةةةد حةةةةةة الرةةةةةاةا  ل اةةةةةاا ية بدا ةةةةةة حةةةةةة  ةةةةةام 
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ليةةة ل رةةااكة الدتليةةة. الحاسةة  د تي رةة   حةيةة  التةةاتييةد تحةيةة  امسةةيااتييية الدت 
  هةيةةةاًرا حةةةة حويوةةةة جد ةةةد  حةةةة عةةة  ها يا 150ك ةةةا تصةةة ل كيةةةة ل سةةةي  ار وةةةا ا

ت  ا ج ًدا حة ةل حة الياح ة تال د وة ح  ت ويا ال ااوي ال يي  ية لي ةةةية ال ةةةاا 
 University)حة ام ةهار تت ةية الياح ة حة ت اية اايياجا  الو   وةةا ال  ةةيوال

of Cambridge, 2015e)  . 
  :تحويل جامعة كامبريدج إلى جامعة رياديةبررات م (2)

اتيهةةةةل ال    ةةةةة ىلةةةةع  تةةةةاة  ح ةةةةي تا  ي رةةةةية تاةةةةاة  ال  ةةةةارف بةةةةية التةةةةوا ة  -
تالياح ةةةد تهةةبا لةة   ةةةة ليحةةدخ بةةدتا ة ةة  سياسةةا  الييةةار ال الةةا ال ي  ةةل وةةا 

 .  (PACEC/CBR, 2009, 35الياح ة الاتاة ة
م الاةةةةةةةة ة كةةةةةةة   األ حةةةةةةةة ال اليةةةةةةةة 2008ةكةةةةةةة   ال    ةةةةةةةة ال يحةةةةةةةد  حوةةةةةةةب  ةةةةةةةام  -

مد ح ةةا ة ةةا ىلةةع امهي ةةام  امتيتةةاة الوةةا:    ةةع ال  اوةةة ليح ةةية 2008 2007
امتيتةةةةاة الةةةة طوا تال واو ةةةةة ال ال يةةةةة  اةةةةا الرةةةةااكة بةةةةية الياح ةةةةة تالتةةةةوا ة 

(Cosh & Hughes, 2010, 67)  . 
تصةةة  كيةةةط اسةةةيااتييية ل بي ةةةار توةةة م   ةةةع الي ةةةاتا بةةةية الحة حةةةة تالياح ةةةة  -

 Localتالتةةوا ةد تالي جةةة  ل حاة تةةة    رةةةاد الرةةةااكا  امتيتةةاة ة ال ح يةةةة 

Economic Partnerships, ‘joint local authority/business 

bodies  اليةةا ت ةة ا الياح ةةةا  جةة ًدا حةةةة ةيا هةةاد(Smith, Romeo & 

Waters, 2013, 18-20) 
ت اجد جاح ة ةاحااتةةد  وةةا حويوةةة ةاحااتةةد  وا:وةةة الي و ل جيةةاد تا ياةةار الياح ةةة  -

جةةةة دًا يساسةةةةي ا حةةةةة بوييهةةةةا اليحييةةةةة ل  اصةةةة ة الو ةةةة   اةةةةا اسةةةةيواة الرةةةةاةا    ةةةةع 
الاحةةة خ الياح يةةةة يت ى رةةةاد عةةةاةا  جاح يةةةة جد ةةةد د يت اةةةل ل رةةةة   ال  ةةةل 

  ل كيرةةةةةاوا  ل رةةةةةاةا  اليد ةةةةةد  يت  اةةةةةا الورةةةةةاطا  امسيرةةةةةارتة يت اليةةةةةاكي
 ,University of Cambridge, 2015y; Mohr & Garnsey)الوا: ةةة 

2010; Smith & Waters,2011, 966). 

تاوا    ذ  الح  تا ال   ا س اد   ع ح ي ن الدتلةةة حةةة كةة   ت  تةةل عةةاةا   -
ت   ةةةع األ  ةةةا  الييارتةةةة تي رةةةية  وةةةل الي و ل جيةةةا تت  تةةةل الرةةةاةا  الواعةةةئةد ي
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 اةةا ال ياسةةا    ةةع  the regional triple helix spacesح ةةي ن اإلت ةةي  
 ,Smith)ال  ةةي ن ال ح ةةا اليةةا تهةةدف ىلةةع راةةةط اإلت ةةي   التةةوا ة تالياح ةةة

Romeo & Waters, 2013, 5). 

رةةةاد وةةةا رتةةةاة  األ  ةةةا  وةةةا جاح ةةةة ةاحااتةةةد   - تجةةة ة حي   ةةةة حةةةة الويةةةاةا  األكة
د تيسةةةةةةه ل جهةةةةةة ة هةةةةةةبا الياح ةةةةةةة تال ويوةةةةةةةسةةةةةةا د  وةةةةةةا تيةةةةةةاة  اليرييةةةةةةا وةةةةةةا 

الرتتيا  الاةةار   وةةا ةوةة  يصةةحا  ال تةة حة الا:ي ةةيية ل ورةةا وةةا  وةةاا الو ةة  
وا حويوة ةاحااتد  تا راد حااةرتية  و ةها الويات التةةاص ه ةةا  وةةاا تح ةةيوال 

 ,Smith)كاحااتةةد  تةاحااتةةد  اعج ةةة ليحريةة  الير يةةا وةةا ح ةةيوال ةاحااتةةد  

Romeo & Waters, 2013, 19). 
تح   الياح ا    ع  ياا ال    ة ال يحةةد  حةةة الي  ةةي  اليو يةةد  ىلةةع الةةااط بةةية  -

الحة حةةةةةةة تالتةةةةةةوا ة تالياح ةةةةةةةد تيا ىةراح يه يةةةةةةة ةتر الياح ةةةةةةا  وةةةةةةا تو يةةةةةةة 
اليي  ةةا  ال اي ةةا  يةن لرهةة ر عةةاةا  بةةية الرةةاةا  تاةارا  جاح ةةة ةاحااتةةد  

 .(Martinelli, Meyer & Tunzelmann, 2008, 265)حوب الت  يويا   
تاةي  سياسا  ال    ة ال يحد   رةل حي ا ةةد حوةةب ال  ا يويةةا    ةةع و ةةا  الياح ةةة  -

ك اةةة  ل بي ةةار اإلت ي ةةا  اةةا الح ةةة تا ال   ةةاد تكاصةةة   ةةد ة ةة  ال ر صةةةية 
 .(Gibb, Haskins & Robertson, 2013, 18)األتراية لبلم 

د  جةةة ًدا تاليةةةا ت ةةةد ال    ةةةة ال يحةةة  –ىتاحةةةة حرةةةاتت الرضةةةاد األترتاةةةا لأل حةةةاخ  -
د ة ةةا اعةةياةل لي  ت  حةا ة يترتاا ال   ية تاإلبدا ية   ةةع التةة يد الةةدتلا -حو 

ا ال رةةةةةةةياح حةةةةةةةة ت راد الي  ةةةةةةةي    يةةةةةةة ى ةةةةةةة ا حرةةةةةةاتت ب لال    ةةةةةةة ال يحةةةةةةةد  وةةةةةةةا 
اواد تتةة طيا الي ةة تة اليةةاح ا  ياتوةةة ل  The Bologna Declarationاألو وا  ن

يةةام تواو ةةية بةةية د تت ةةا د وةةا تاليالةة يوضةةل ت ةةةة حةةة تيةة ر ال رةةادا  لةةدن 
 Confederation of EU Rectors’ Conferences) الياح ةةا  األترتايةةة

and the Association of European Universities, 2000, 1-10) . 
 الرسالة والقيم الجوهرية  واًلستراتيجية: (3)
ا يساسةةةية لهةةةاد تت   ةةةل الاسةةةالة وةةةا  تصةةة ل( الرسةةةالة: 3-1) الياح ةةةة رسةةةالة تتي ةةةً

ةاحااة  وا  اإلسهام وا بوةةاد ال يي ةة  حةةة كةة   ال ةة ا تراد الي  ةةي  تالةةي    جاح ة 
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 University of)تالاحةةةةا ال   ةةةةاد   ةةةةع ي  ةةةةع ال  ةةةةي تا  الدتليةةةةة ل ي يةةةة   

Cambridge, 2015d) 
 ( القيم الجوهرية:  3-2)
 لي اياد تاليحار حة الي يي  وا الي  ي .الحاتة  ااتة الر ا تا ▪
الياايةةةةة  ترةةةةيي  رتل الي ةةةةاؤ د تتةةةة ويا جةةةة ة  ت  ةةةةي وةةةةا ج ةةةة  ج ا ةةةة  ال ةةةة اة  ▪

الدراسةةيةد تت  يةةي ال  تةةة ال يااةلةةة بةةية الي  ةةي  تال ةةوت الدراسةةية تاأل حةةاخد تة ةة  
تةةة   ل اةةةاا ية تال ي   ةةةا  الاح يةةةةد تت  تةةة  الي  ةةةي  ل تةةةاة  تةةةدر  اليةةة     ةةةع 

     حدن الحيا .الي
ال  تةةة بةةية الياح ةةة تال يي ةة   ت سةةي   يةةاا ااي ةةا  تصةة   اليالةة  ل ياح ةةةد  ▪

تح اوةةة ت رةةا تتيايةةي ال  اوةةة ليو يةةة ال يي ةة د تت سةةي  تصةة  الياح ةةة ةاكةةل 
ال يي ةة  األكةةاة  ا تال ح ةةاد تتةة ويا وةةاص عةةااكا  حاي ةةا  حةة  تيةةات األ  ةةا  

تتحويةةي امسةةيداحة تال  تةةة اإل يابيةةة حةة  تال  س ا  التياتة تالا ا ةةة التةةحيةد 
 الايئة.

  ال  تةةةةة بةةةةية الياح ةةةةة The Collegiate Universityجاح ةةةةة ج ا يةةةةة  ▪
تال  يةةا  تال ةةدارل ححةة ر يساسةةا وةةا طاي ةةة ةاحااتةةد د تالياةيةة    ةةع طاي ةةة 
ا ل ي  ةةةةي  تالةةةةي   د ت   يةةةةة  حي ةةةةدة  اليتتتةةةةا  ل   يةةةةا   ا ياارهةةةةا اةةةةاوً ا ر:ي ةةةةً

 اا  الي   تي ضاد هيئة اليدرت  تال اح ية.حح وة حة ك
ي ضةةاد الياح ةةة  حةاوةة   األ ضةةاد  ا ياةةاره  ي رةة  األصةة  د تترةةيي  الييةة تا  ▪

 ال ليرا.
 رةةاطا  يكةةان  وةةاص ت سةةي  تيااةةة اليةة   تي ضةةاد الياح ةةة  اةةا ال رةةارةة  ▪

 ,University of Cambridge)وا الاتاصة تال  سيوع تدياها حة األ رية 

2015d). 
تتي هةةاد تصةة ل  ةةدًةا حةةة  وةةا صةة د رؤتةةة ترسةةالة الياح ةةة( االسةةتراتيجية: 3-3)

 ,University of Cambridge)  ةةةع الوحةةة  اليةةةالاامسةةةيااتيييا  ال ال يةةةة  

2015s): 
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اسةةةيويا  اليةةة   ال يرةةة تية حةةةة ال    ةةةة ال يحةةةد  تكارجهةةةاد تت ةةةةية اليةةة    ▪
 ليحويي الويالد تص اا تيااة اليال  ال ي ي  تت  ت ها حة حور ر  ال ا.

علااو اطمفااتةي   اطمولااي واطااةياي   رةةا يوضةةل ال  ارسةةا  وةةا  وةةل ال  اوةةة ▪

 واطدوطي.

 ا تتحويةةةةي الاتةةةةاة  وةةةةا حتي ةةةةم اليتتتةةةةا  توةةةةد    حةةةة خ حةةةةة اليةةةةاا  ال ةةةةال ▪
 الاح ية.

 اسيويا  يوضل ال رادا  حة ال   اد تالااا ية ليحويي الاتاة  الدتلية. ▪
ل   ةتر تياة  وا الو   امجي ا ا تال وةةاوا تامتيتةةاة د تححرةة  تعةةاتم وةةا  ▪

 اليو ية ال ح ية تاإلت ي ية تامسيداحة الدتلية.
ليح ةةية ايةة  ت يةةاا ال صةة   ىلةةع ي رةةية الياح ةةةد حةة  تةة حية ح تةةم  ةةال ا  ▪

تةةة حية ىعةةةااح ةاوةةةة ال يي  ةةةا  لي ةةةةية اليةةة   تي ضةةةاد الياح ةةةة حةةةة تحويةةةي 
 ىحةا اته .

ت حية امسيداحة وا ال  يوالد تا راد حةة ارة لويةةال ى ةةاة  امسةةي  ار   ةةع ال ةةدن  ▪
 الي تل.

ةةةاحاات  يهةةداًوا تليحويةةي هةةبا األهةةداف امسةةيااتييية ال احةةةد تصةة ل جاح ةةة 
تاسيااتييية حرت يية وا ك  ة حيام  يساسية ت ال طا  ها ال ال اد تعةة  ل هةةبا 
ال يام   الاح خ ال ال يةد تالدراسة ال ال يةد تال يي   ال ال اد تال  اوةةة ال ال يةةةد 

 .(University of Cambridge, 2015s)تالياةي  اإلت ي ا 

 :ريدل( القيادة والحكم ف  جامعة مامب4)

تةةةدار الياح ةةةة حةةةة كةةة   الهيئةةةا  ال اة تةةةة وضةةةً   ةةةة امسةةةيو   الةةةباتا 
ل  ةةةدارل تال  يةةةةا د تاهةةةبا يصةةةةاحل ةيةةةا ية حي اسةةةةةيةد وهةةةا جاح ةةةةة ج ا يةةةة ةةةةةل 
حدرسة يت ة ية بها ح س ا  ح يو ة ذا  ح  ية كاصة تةكل كةةاص تلهةةا الحةةي وةةا 

حةةةوت الةةةدرجا  ال   يةةةة حةةةة تاةةةل  ىةار  ةاوةةةة عةةةئ  ها ال اليةةةة تاإلةارتةةةة تاألكاة  يةةةة حةةة 
د ة ةةا تي يةة  ب صةة  ال  س ةةة (Smith, Romeo & Waters,2013,11)الياح ةةة 

التياتةةة ال  رةةا  تتةةور  تتةةب ة ل لي احةةا  الوا   يةةة ل ي ةة  ت  تةةل الي  ةةي  ال ةةالا وةةا 
د تتياةة  الح ة ةةة ال  س ةةة تال  ةةادلة إلةار  عةةئ  ها  ياتوةةة عةةراوة HEFCEا ي يةةاا 
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تحري اةةةةة تحي اووةةةةة حةةةةة الواايةةةةة الوا   يةةةةة لي ةةةةةد حةةةةدن الي احهةةةةا   وضةةةةل ال  ارسةةةةا  
ال وت ص   يها وةةا حي ةةاا تورةةي  الي  يةةا  التياتةةة تال  س ةةا  ذا  اليةةا   ال ةةام 

اتتةةاذ الوةةاار   ةةع امتيةةاات    يةةة  ت تمذذد كمذذاحةة  صةة اا تر يةةل الرةةااكة ال يي  يةةةد 
ال  وةةا تال واترةةة ال ري اةةة توةةي يسةة  حيرةةي   يهةةا وةةا ةاوةةة ال يةةال  الحاك ةةةد حةة  
تود   اإلعةة ارا  اليةةا تيضةة ة ال ويااةةا  اليةةا تةة  ال  اووةةة   يهةةا تي  ت ةةد    ت ةةل 
  يهةةا ليوةةدم ل  ي ةة  اليرةةات ا الحةةاك د وضةةً   ةةة ال واترةةا  اليةةا  ةةي  ويهةةا الي  يةةي 

 University of)ا   ةةع اتياااةةا  الياح ةةة وةةا حي ةة  الرةةي ا ةةةل  ةة م    ةةاد   وةةً 

Cambridge, 2015u) د تتي  ل  رام الحة    ع الوح  اليالا 
 :تتي  ا حة( المجالس الحاكمة: 4-1)
 :Regent House ( المجلس التشريعي الحاكم4-1-1)

ام يتابيةةة الا:ي ةةة لهةةاد تتةةةة ا تهةة     ةةل الهيئةةة الحاك ةةة ل ياح ةةة تالةةدا:ا   
لأل ضةةاد الحةةةي وةةا اليتةةة تل تا يتةةا  ي ضةةةاد ال ي ةة  تحي ةةة  اليةةدتيي تحي ةةة  

 ,University of Cambridge) الرةةي اد تاضةة ر ال واترةةا  تامجي ا ةةا 

2015al,u,ac)  . 
 :The Senate( مجلس الشيوخ 4-1-2)

يت دياهةةا حةةة الةةدرجا  ال  يةةا  Cambridge MA يةة لم حةةة ج يةة  اةةاح ا  
د تال  يرةةار ت ا:ةة  ال  يرةةارد تتويتةة  ال  يرةةار Regent Houseتج ي  ي ضةةاد 

 ,University of Cambridge)تال   ةةل األ  ةةع تال ةة لرية األ  ةةع وةةا الياح ةةة 

2015u). 
 The university Council( مجلس الجامعة: 4-1-3)

 Regentة تتوةةد   اليوةةارتا ىلةةع    ل ال ي   اليوريب  تهيئة صةةو  ال ياسةة   

House   وةةا حتي ةةم الوضةةا ا ال ي  وةةة  ةةالواارا  تال ياسةةا  تاليةة   تال  ةةا:ل ذا
ا ايرا ةةة رؤسةةاد ة يةةا د 16امهي ةةام ال ةةام ل ياح ةةةد تتضةة  ا ا حويتاةةً    ضةةً ا يكاة  يةة 
  4  طةة   حويتاةةيةد تا3 د تاRegent Houseتيرا ة يساتب د ت  ا ية ي ضاد حة

كةةارجيية ياةةده  ر:ةةي  ليوةةة اليةةدتييد ت ا:ةة  ال  يرةةار هةة  ر:ةةي  ال ي ةة د  ي ضةةاد
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 ,University of Cambridge)تتيا    دة حة ال ياا الدا: ة تليوياا تا   ييةةاا 

2015at, 2015u, 2015ac). 
 
 
 General Board of the Faculties( الهيئة العامة للكليات: 4-3-4)

 الو ةةةاة ل   ةةةا:ل ال ي  وةةةة  Regent Houseوت ةةةد ح ةةةئ لة يحةةةام ال ي ةةة  
 األ رية الي  ي يةةة تاألكاة  يةةة وةةا الياح ةةة تال ةةدارل تال  يةةا  تال ةياةةا  تال يةةاام 
تدياهةةاد تهةةا توةةدر  تحةةل ك  ةةة حيةةام  هةةا  الي  ةةي د تالاحةةا ال   ةةاد تاليتيةةيط 

يةةةة الارةةةاتة ال ي  وةةةة    ضةةةاد هيئةةةة األكةةةاة  اد تالتةةةدحا  األكاة  يةةةةد تتضةةةا ا اليو 
 University)اليدرت د تتيا  الهيئة  دة حةةة ال يةةاا   ضةةها  ياةة  حي ةة  الياح ةةة 

of Cambridge, 2015a)      . 
 :Syndicates and Boardsوالمجالس النقابات  (4-3-5)

توةةةدم التةةةدحا  تالي ةةةهي   الياح يةةةة ح ةةةل  تاةةة   ال يوةةةدحية حةةةة الدراسةةةا   
ال  يةةاد تتورةةي  امحيحا ةةا  تاةارتهةةاد تسةةةة اليةة  د ة ةةا  ي اجةةد ا وةةاا حةةة الووا ةةا  

 Cambridge Universityتراف   ع حيا ة جاح ة ةاحااتةةد  تتيةةال ةةةاحااة  

Press and Cambridge Assessment .(University of Cambridge, 
2015ac). 

 :The board of Scrutinyمجلس الفحص والتدقيق  (4-3-6)
  ةةةةد  ليةةةةة ةاك يةةةةة لضةةةة اا الرةةةةراوية تال  ةةةةادلة وةةةةا ج يةةةة  ج ا ةةةة  سياسةةةةة  

الياح ةةةةد تةراسةةةة الياتوةةةة اليةةةا  ةةةي  بهةةةا ترةةةريل الياح ةةةة تا ةةةا اتها تالي  يةةةي   ةةةع 
 .(University of Cambridge, 2015ad)الهيةل الحاك  لها 

 ( القيادة العليا الحاكمة للجامعة:4-2)
 ت ي م الياح ة واتًوا ىةارت ا حاة ت ا  يرةل حة  

 ويتةةة  حةةةة حي ةة  الرةةةي ا ةةةةا:ي  : The Chancellor( المستشةةار 4-2-1)
ةسةةةي ر د تةترا عةةةاوا  ي  ةةةل وةةةا حةةةوت الةةةدرجا  الرتاتةةةة وةةةا اايرةةةا  سةةةو  د تاةةةل 

هةة  ال ةة رة 2015سة الياح ةد تال  يرار الحالا ل ياح ةةة ل ةةام الو ا ا  تحااج ة سيا
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 ,University of Cambridge)سيو ةةاا د تهةة  ت تةةا سةةابي ل   ةة م تامبي ةةار 

2015c, 2015af,2015 aw).  

  ةةد ال  ةةئ   األكةةاة  ا  :The Vice-Chancellor( نائةب المستشةار 4-2-2)
تاإلةار  الر  ا تالا:ي ا ل ياح ة تتي اتا ح  رؤسةةاد ال  يةةا  لضةة اا تجةة ة ت اسةةم 

 University)ت   بية الياح ة تال  يا د تت ية ل د  سا  سو ا  وا ح ا وة ةتلية 

of Cambridge, 2015ad) د تتي  ةةةل ةترا وةةةا تةةة ويا الويةةةاة  األكاة  يةةةة تاإلةارتةةةة
 University of) اا يا ال ياسةةةةا  ال  صةةةة  ة تةةةة  ال وةةةةاد بهةةةةا ل ياح ةةةةة لضةةةة 

Cambridge, 2015av)  تترةةةيا  ويةةة  تةةة لا  ةةةدًةا حةةةة ال واصةةة  اليرةةةارةية حةةة .
 .(University of Cambridge, 2015a;,2015 ay)ال يي   

تهةة   : The Pro- Vice- Chancellor( مسةاعدي نائةب المستشةار 4-2-3)
ك  ةةة ح ةةا د ة لد  ةة  تتواسةة  الويةةاة  ح ةة  اعةةئ ا اليتيةةيط تال ةة ارةد تامسةةيااتييية 

 University of)الدتليةةةةد تالاحةةة خد تالي  ةةةي د تال  تةةةا  ال  س ةةةية الدتليةةةة  

Cambridge, 2015ag)   د تتحةةةةدة ح ةةةئ لياته  حةةةة تاةةةةل  ا:ةةة  الةةةا:ي  تحي ةةةة
ويع ون اطمفا عدين عادد مان  د(University of Cambridge, 2015c)الياح ةةة 

ح ةةل حةيةة   (University of Cambridge, 2015o,b,au) اإلدا ا  اطج مع اة
د تحةيةة  (University of Cambridge, 2015z)اسةةيااتييية ال  تةةا  الدتليةةة 

د تالرةة اة األكاة  يةةة (University of Cambridge, 2015ao)ال   يةةا  الاح يةةة 
(University of Cambridge, 2015a). 

تهةة  ال  ةةئ    ةةة توةةد   اليوةةارتا ىلةةع : The Registrary( المسةةجل 4-2-4)
 ا:ةة  ال  يرةةارد تهةة  ال  ةةئ   اإلةار  الا:ي ةةا ل ياح ةةة تر:ةةي  التةةدحا  اإلةارتةةة 

 .(University of Cambridge, 2015c,2015aj,2015az) ال  اد  

ح ةةئ ل ا  ةةة الحرةةاس   ةةع الورةةام : وهةةم The Proctors( المراقبةةو  4-2-5)
 University of)وةةا الياح ةةةد تاةةل الو ا ةةا  الواعةةئة تاليحوةةي حةةة الرةةا تدياهةةا 

Cambridge, 2015c,2015ai,2015as) 
 :( جهود الجامعة لتحقيق الريادية5)

ليحويةةةي الاتاة ةةةة األكاة  يةةةة ترتةةةاة  األ  ةةةا د اتا ةةةل الياح ةةةة  ةةةدًةا حةةةة  
 تال ياسيا  تامسيااتيييا  تاإلجاادا   ي  ل يه ها وا ال ااةرا  
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 ( ضما  جودة التعليم والتعلم:5-1)
م  تهةةةةدف ىلةةةةع  2018-2015احةةةةي ح الياح ةةةةة اسةةةةيااتييية ل ةةةةي    تالةةةةي    ل  ةةةةام  -

الحراس   ع ح ي ن  ا  حة الدرجا  تال ةة ه   تي  ةةع ح ةةي تا  ال واو ةةةد تجةةب  
ال يحةةةةد  تالتةةةةار د تتةةةة ويا وةةةةاص الةةةةي    تالييةةةة تا اليةةةة   ال يرةةةة تية حةةةةة ال    ةةةةة 

 University of)ال احل ل تي م ىحةا ا  اليال  ل يا  ة ال هة تالحيا  ال  يوا ية 

Cambridge, 2015ae,1-2). 
تلي  ت     ية اليدرت  ي ر   الرةة اة األكاة  يةةة اليةةا حةةة حهاحهةةا صةة اا اليةة ة    -

 General Board's اطع ماااةتت  تةةة  الي  ةةةي  تالةةةي     اةةةا ليوةةةة الي  ةةةي   الهيئةةةة 

Education Committee  ال  ةةةةةئ لة  ةةةةةة رصةةةةةد تتوريةةةةةب الةةةةةي    وةةةةةا الياح ةةةةةة
تدام ال ةةة اة الات يةةةة وةةةا بةةةااح  تاسةةةيااتييية اليةةةدرت د تة ةةة  اليةةةدرت  تامبي ةةةار تاسةةةي

اليةةةدرت د تح اليةةةة تضةةةا ا اليةةةدرت  تالةةةي    تاليةةة  د تاإلسةةةهام وةةةا توةةةد   الاةةةااح  
تالةةةةدترا  ال ي  وةةةةة  ال  ارسةةةةا  اليدرت ةةةةية تال  ةةةةئ ليا  اليد ةةةةد  وةةةةا اليةةةةدرت د ة ةةةةا 
ي رةةة   صةةةودتا اليةةةدرت  تالةةةي    امبي ةةةار  ليوريةةةب ال  ارسةةةا  ال اي ةةةا  وةةةا حيةةةام  

 .(University of Cambridge, 2015a)   تالي  ي  الي 
تص  سياسا  تاصحة ليو ت  ال  ارسا  الي  ي ية تالاتاة ة  اا ىجةةااد ال د ةةد حةةة  -

ال   اا  اح ل ح  اا  اليال  ال طوا تالتاا  الاح ية ل دراسةةا  ال  يةةا تالتةةاتيية 
اتيية تح ارسةةا  لي  ت  تيااة اليال د تح ةة اا  ال  الةةة تيصةةحا  األ  ةةا د تالتةة 
 University of)اليوةة ت  تيهةةداف الةةي    تحتاجاتةة د حةة  ت  يةةل اليالةة  وةةا ىجاا:هةةا 

Cambridge, 2015a). 

توةةد   اليةة ا:  أل ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  وضع س  س   طتعزيز عمل    اطتد يس عبر  -
ل ي يةة  وةةا اليةةدرت د تجةةا:    Pilkington Prizesح ةةل  جةة ا:  بيةوييةة ا ال ةةو تة 

CUSU student-led teaching awards  اليةةا  و ةهةةا ليوةةة اليةة   لياعةةيت
 ال يرةة تية ال  وةةد  تة ةة  اليةة   ي ضاد هيئة اليدرت  ال ي ي تة وا ت صيل األو ار

 .(University of Cambridge, 2015ar)الراة ة  تامسييا ة ل ايياجا 
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د تتيضةة ة QAAتةة ويا سةةيل  هةةا:ا ل ةةل با ةةاح   وةةدم ىلةةع تةالةةة صةة اا اليةة ة   -
ا لضةة اا  ا تكارجيةة   واصةةا حوهةةا ت ليةةم التةةاتيية تجهةةا  الي ليةةمد تتااجةة  ةاك يةة 

 .  (University of Cambridge, 2015ak)ج ةت  
دا  ة اةة  CfELةر  ال هارا  الاتاة ة وا ال واه  الدراسةةية اح ةةل حةةا تودحةة  بةةااح   -

اكييارتةةةةة وةةةةا جاح ةةةةة ةاحااتةةةةد  لاةةةةااح  الاةةةةةال رت ل تالدراسةةةةا  ال  يةةةةا لي  تةةةة  رتل 
ة رةةةات ا  ت ةةةات رتةةةاة  األ  ةةةا  وةةةا الي و ل جيةةةا  ETECHال اةةةاةر د تحرةةةات ا  

الواعةةةئة ل يةةة   اليةةةاح يية وةةةا الري تةةةاد تالهودسةةةة ال ي يا:يةةةة ت  ةةة م اإلةار   ا ياةةةارا 
 University of)ةاوةةةةةة ال  ةةةةةي تا   تاةةةةةد  اكييارتةةةةةة ل تي ةةةةةم اليةةةةة   وةةةةةا

Cambridge, 2015ak)  . 
تاوا ى  ا ب ل  يا اليد د ل اا ا  اايياجا  س ا ال  ل  اةةا اإلجةةا   ال احةةة اليةةا  -

تي ةة ا حةةة ةرتل تيايويةةة ت راتةةةد تاإلجةةا   ال هويةةة ل ي احةةل بةةية الي ةة توية الورةةا  
 ,University of .Cambridge)تالييايوةةا حةة  حيي اةةا  سةة ا ال  ةةل األترتايةةة 

2015ak). 
تاوا سياسا  ةح  الي و ل جيةةا وةةا الي  ةةي   اةةا حاةةة  الي  ةةي  ال  ةةي اد حةةة كةة    -

توةةةةد   الةةةةي    اإلل يات ةةةةاد تالييةةةة تا ال هوةةةةاد تالي  ةةةةي  ال تةةةةي طد تالاةةةةااح  التةةةةيريةد 
 .    (University of Cambridge, 2015x)تدياها حة التدحا  الي  ي ية 

   جودة البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية:( ضما5-2)
تصةة  اسةةيااتييية تاصةةحة ل احةةا ال   ةةا ليةة ويا الويةةاة  األكاة  يةةة وةةا ال يةةام   -

الاح يةةةد تاليتةةد  ل يحةةد ا  الاح يةةةد ت تةةاة  الوةةدر    ةةع اليةة  يا وةةا يجوةةد  الاحةة خ 
تال ياسةةةا  ال طويةةةة تالدتليةةةةد تت  تةةة  الي ةةةاتا الاح ةةةا حي ةةةدة اليتتتةةةا د تتةةة ويا 

اسةة د تالرةةااكا  الاح يةةة الدتليةةة حةة  األتسةةا  حوتةةة لييايوةةا  الي  تةةل   ةةع  يةةاا ت 
األكاة  يةةة تالتةةوا ة وةةا ج يةة  ي حةةاد ال ةةال د تحةةد  الرةةاةا  تالاحةة خ امسةةيااتييية  
 ةةة خ سةةةو ا  وةةةا ال يةةةام  ال   يةةةة تالاتاة ةةةةد تذلةةةم ألا الياح ةةةة ياةةةد ال  س ةةةية 

 University)لراةة ةاحااتد  ال  اِه ة  يدار  وا جدت  ي  ا  امبي ةةار ال ةةال ا 

of Cambridge, 2015am, 2015aq). 
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تصةة  ح ةةا يا الو اهةةة تاألك تيةةا  تال  ارسةةا  الاح يةةة الييةةد د تذلةةم حةةة كةةة    -
امليةة ام    ةةا يا اتحةةاة جاح ةةا  ال    ةةة ال يحةةد  تال  ةةا يا ال طويةةة تاألترايةةة تالدتليةةة 

ال  ارسةةةةا  ل ةةة حة الاحةةةة خد تتصةةة  ال ياسةةةةا  تال اةةةاةس الي جيهيةةةةة ح ةةةل  سياسةةةةة 
الييةةةد  وةةةا الاحةةةا ال   ةةةاد تسياسةةةة يك تيةةةا  الاحةةة خ تالي احةةةل ح هةةةا  اةةةا ليوةةةة 

 Research Ethics Committees (University ofيك تيةةا  الاحةةا ال   ةةا 

Cambridge, 2015l)  د تامليةةة ام  ةةةال  ا يي تاإل   ةةةا  الدتليةةةة وةةةا الي احةةةل حةةة
 ل حاةةاةس هيئةةة ر ا ةةة الحيةة اا تال ااج ةةة اعةحيية تالحي ا ا  وا الاح خ تاليدرت  ح

 .  (University of Cambridge, 2015l)األك تية 
تصةةة  سياسةةةا  كاصةةةة  حوةةة ا ال   يةةةة الر اتةةةة لاةةةاادا  امكياا ةةةا  اليةةةا ت  لهةةةا  -

الياح ةةةة وي ةةةا  ي  ةةةي  حوةةة ا ال تيةةةا ية تالياح ةةةة تال  حةةةة الييارتةةةة تاوةةة ا الياةةة  
 .(University of Cambridge, 2015p)لواعئة تالوراد تاألسه  وا الراةا  ا

الي سةة  وةةا ح اليةةة الوضةةا ا الاح يةةة ذا  اليةة  يا الةة طوا تاإلت ي ةةا تالةةدتلاد تذلةةم -
ا  اةةة    ةةع الوضةةا ا اليةةا ت اجةة  ال    ةةة 140حة كةة   ى رةةاد اةة الا ا   حاةةةً ا  ح يةة 

 ةةا د تحاةةة  تيترتاةةا تال ةةال  اح ةةل  حاةةة    ةة م الرةة ف اليةة  د تحاةةة   حةة خ األ 
  ةة م الوةةا  د تحاةةة  ةراسةةا   سةةيا الرةةاا األتسةةط تدياهةةا د وضةةً   ةةة ت ات هةةا حةة  

 A*STAR Research Institutes andح اهةةد الاحةة خ تامتحةةاةا  ي  سةةيار 

Consortia  عن يريق وك طة اطعلةم واطتكاةطةج ا  واطبواا اطعلماي(University 

of Cambridge, 2015f). 
ت تةةةةة لي سةةةةي  ت  تةةةةل تت ةةةة تي األو ةةةةار تالاحةةةة خ ال   يةةةةة  اةةةةا تصةةةة  اسةةةةيااتييية  -

تةةةةةام  ت  تةةةةل الاحةةةة خ الحة حيةةةةة اح ةةةةل  حي ةةةة  ت  تةةةةل الي  ةةةةي  ال ةةةةالا إل ي يةةةةااد 
 .(University of Cambridge, 2015h)تصودتا امتحاة األتراا 

ا حةةة الياح ةةة 90ترةةيي  الاةةاا ية حةةة كةة   ال ةاوةةغ  تالحةة او   وهوةةاح ا -    ال ةةً
د تاتل ال د د   ةةع جةة ا:  كةةار  الياح ةةة 2014ل   ع جا:     ال ايع  ام ات

د Scoop breast cancer prizeح ةةل اليةةا:   األترايةةة ل اةةاا ية التةةرارد تجةةا:   
وضةةً   ةةة اليةة ا:  ISTT Prize وج ئزا د The Future Leaders Prizeتجةةا:   

 ,University of Cambridge)اليةةا توةةدحها الياح ةةة يت ح س ةةاتها الاتاة ةةة 
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2014a) 7000اإل يةةا ا  الاح يةةةد وهوةةاح يك ةةا حةةة ا، وهاا ا ساا عد علااو  ياا دا  
ا حورةةة ًراد تيك ةةةا حةةةة 12000 ضةةة  هيئةةةة تةةةدرت  تاااةةةا ي ييةةة ا يك ةةةا حةةةة ا    ح ةةةً

اد تا3500ا  يةةةة حةةةة حي ةةة  الاحةةةا األتراةةةاد تااةةةي     حوحةةةة  ح107   وةةةًدا  ح يةةة 
ال اةةةة  األت  وةةةا صةةةودتا ال ر صةةةية األترايةةةة لي  تةةةل الييةةة تا الي و لةةة جا تالاحةةةا 

ا تذلةةةةةم ل ةةةةةام 140ال   ةةةةةاد تاةةةةة الا ا  University of) م 2014  ةيا ةةةةةً

Cambridge, 2015hp; University of Cambridge, 2014a)  . 
ا  لي  تةةة  الاحةةةا ال   ةةةا ت   ياتةةة  الييارتةةةة تةةة ويا الرةةةاةا  تال ةةة ت اا  تالر اليةةة  -

اح ةةةل  ال حةةةام  تامبي ةةةةارد تح س ةةةة ال   ةةةادد تو اليةةةةا  الرةةةاةا  تالرةةةةاةا ....  
(University of Cambridge, 2014f) د تعةةاةا  الي ةةاتا الاح ةةا حةة  التةةوا ة

اح ةةةةل  حتياةةةةا الحاسةةةة  د تتصةةةة   التةةةةوا ةد تعةةةةاةة الاحةةةة خ امسةةةةيااتييية...  
 University of)الي و ل جيةةا تالرةةاةا  الواعةةئة تتيايةةي األو ةةار اليد ةةد  لي ةةات  

Cambridge, 2014e)  ت ود ال د ةةد حةةة الر اليةةا  تال ةة ت اا  اح ةةا   حاةةة  ت  ةة .
. (University of Cambridge, 2014d)رتةةاة  األ  ةةا   الر اليةةا  الاتاة ةةة 

لألكةةةةاة  يية ترجةةةةا  األ  ةةةةا  تا رةةةةاد ال ااكةةةة  ال  حةةةةة ليوةةةةد   التةةةةدحا  امسيرةةةةارتة 
 . (University of Cambridge, 2015ba)تالويات ال ام تدياه  

 ( إنشاء مؤسسات وبرامج دعم الريادية واألعما  التجارية:5-3)
د  Cambridge cluster وةة  اةةام جاح ةةة ةاحااتةةد  وةةا ةي ةةة ةاحااتةةد   

الي ةةاتا بةةية الياح ةةة   عاةة تا: ة   ةةع الي و ل جيةةا ح ةةا   ةة   1500اليا تيض ة ا
تال  ارة تحتاةر الي  تل تالي و ل جيا لي ليد بيئة كتاة ل بي ار الوا:    ةةع ال  اوةةة 

(University of Cambridge, 2015h, 1-2) تلةةبلم وةة ا هوةةاح يك ةةا حةةة .
ا إلاتةةا:يا   9500 م 2014 احةةل وةةا حويوةةة ةاحااتةةد  حةةة كاتيةةا الياح ةةة تووةةً

ب يةةة ا جويةةة  اسةةةياليوا  13ت تةةةاة  ى ااةاتهةةةا ليتةةةل ىلةةةع لي ةةةات  عةةةاةا  الي و ل جيةةةا 
(University of Cambridge, 2014g)  د تحةةة  ةة  ت ةةد جاح ةةة ةاحااتةةد  ال اةةة

األك ا ة واحيةية وا الي و ل جيا ال الية وا يتراا  اا ت  تة رتاة حرات ا  تت ةة تي 
 الاحا تاألو ار تامكياا ا  ال   يةد تذلم حة ك      

 Cambridge University Entrepreneurs ( رواد أعمةا  جامعةة كامبريةدج 5-3-1)

(CUE) 
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ا حة ي يت الاي م  إل راد األ  ا  الييارتة وةةا ال ةةال  تاادً  CUE   د 
م يك ةةةا حةةةة و ةةةا  حةةةة 1999تة ةةة  تت ةةةات  رتل ال اةةةاةر  تامبي ةةةارد ايةةةا  رةةةب حوةةةب 

  عةةاةة  اعةةئة تح لةةل لرةةاةا  40اتةةد  ا £100k (keywords)   ة  ةةة100ا
  ح يةة ا جويةة  اسةةياليوا ل سةةي  ار تالي  تةةل. تتي  ةةل 100 اجحةةةد تيحوةةل يك ةةا حةةة ا

وةةةا ترةةةيي  تر ا ةةةة ال اةةةاةرا  حةةةة طةةة   ةاحااتةةةد  حةةةة  CUEرسةةةالة تاسةةةيااتييية 
كةة   تورةةي  حواو ةةا  تيارتةةة  اجحةةة  ةةد اها اليةة   تس  ةة ة حةةة الةةدترا  اليدرتايةةة 

هيئة ة   را:د  لأل رية الاتاة ة حة كةة   ي ر ةةة  CUEة ال هارا د تيا ت  ا ليو ي
لايئةةة امبي ةةار ذا  حتةةداتية تو ةة   ضةة ت ا حةةة كةة   ىعةةااح األوةةااة حةةة ال تيةةا ية 
تال اد ية تالراةا  اليا ت  ت سي ها تهيئةةا  الي  تةةل تو اليةةا  الي اصةةل   ةةع حةةدار 

وةةةا ترةةةيي  تت  تةةة  رتةةةاة  األ  ةةةا  وةةةا  CUEال ةةةامد ة ةةةا  ي  ةةةل الهةةةدف الةةةا:ي    
كاحااتةةةةد  تكارجهةةةةا  اةةةةا حواو ةةةةة ى رةةةةاد األ  ةةةةا  الييارتةةةةةد تاليةةةةدرت    ةةةةع كيةةةةط 
األ  ةةا  تو اليةةا  الي اصةةل تتةة ويا الةةد  د ايةةا تحةة   األو ةةار ىلةةع ي  ةةا  وةةا يتةةل 
حةةة  ةةام. تتي  ةةل يهةة  و ا:ةةد ال واو ةةا  ال ياتاةةة وةةا  واصةةة ل رةة    يةة ا:   ود ةةةد 

حيةةا ا وةةا حهةةارا  ال  ةةل األساسةةيةد تالي جيةة  حةةة ال هويةةية ترجةةا  ي  ةةا   تتةةدرت 
 ةةال ييةد تت ةةا  تسةةا:ل اإل ةة م ألو ةةار اليةة  د تتوةةد   اليةة   ىلةةع عةةاةة حةةة 
رجا  األ  ا  تال  ةةي  اتة ال حي  ةةية ليةة ويا الا ا ةةة ال اح ةةة ل ر ةةا  ال اي ةةا د تتةة ويا 

 ةةةةةدًةا حةةةةةة ال  س ةةةةةا   CUE ةةةةةد    الرةةةةةااكة ال ال يةةةةةة وةةةةةا تاةةةةة   ةاحااتةةةةةد د ة ةةةةةا
تالراةا  الاا ية توو   ىلع الاا ا الةةبهاا تالرضةةا تالاات ةة   تال  تةةد ة تال ي ةةات ية 

(CUE, University of Cambridge, 2015i). 
 ( نادي جامعة كامبريدج للتكنولوجيا والمشروع الريادي  5-3-2)

Cambridge University Technology and Enterprise Club 
(CUTEC) 
 دار الواة   رةل ر:ي  حة تال اليةة   ال يح  ةةية ل ي و ل جيةةا ترتةةاة   

األ  ةةا د تتةةُد   حةةة ح يرةةارتة حةةة حيي ةة  األ  ةةا  ال ح ةةاد تتيةة لم  ضةة تي  حةةة 
 واوةةةا  حي ةةةدة  حةةةة طةةة   الةةةدةي راا تالاةةةاا ية حةةةا   ةةةد الةةةدةي راا تطةةة   ال اج ةةةييا 

   ة ةايا  حة عاةا  الي و ل جيا ال الية ح  الياةي    ةةع تال هوييةد تت يضيم حي
الااحييةةا  تاإلل يات يةةا  تالي و ل جيةةا الحي تةةةد تت  ةةل الوةةاة  حور ةةة ح ةةل الرةةاةةد 
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تتوةة ةا ال يوةةة اليوريب ةةة ل وةةاة   اةةا وةةاا   ةةل تريةةا حيةةام   ال حيةة ند تالا ا ةةةد 
د تلد ها حي   ح يرةةارتة ل صةة  تالي  تيد تال  تا  ام  حيةد تال   يا  الييارتة

امسةةةةةيااتيييا  تاةار  ال ةةةةة ارة تحااتايهةةةةةا  رةةةةةةل و ةةةةةا . تتهةةةةةدف الوةةةةةاة  ىلةةةةةع ت  تةةةةة  
امتتةةةةا  بةةةةية اليةةةة   ترجةةةةا  األ  ةةةةا  ذت  التاةةةةا  تالواعةةةةئية تعةةةةاةاد امسةةةةي  ار 
تال  يرةةةةارتة تالتةةةةاتييةد ت رةةةةا يو ةةةةار اةةةة   الي و ل جيةةةةا تاأل  ةةةةا  ترتل ال اةةةةاةر د 

وة األ  ا  وةةا حيةةا  الي و ل جيةةا تتو تةةة ت ا ةةد الرةةاةا  تال  ةةل الي ةةا ا تت  ت   وا
وةةا  CUTECتال  اوةةة الييارتةةةد تالاوةةاد   ةةع اتتةةا  حةة  التةةاتيية لضةة اا ت  يةةل 

ج ي  صوا ا  ال  اوة تالي و ل جيا. تتي  ل يه  ي رةةيي  وةةا  تةةدرت  رتةةاة  األ  ةةا  
 جيةةا تححاصةةاا  تحوةةاب   حةةة تاةةل  اةةا ترا ال  ةةل الوا: ةةة   ةةع ال هةةارا  تالي و ل

رجةةةا  األ  ةةةا د تج  ةةةا  ال تةةةم الةةةبهوا ل  اليةةةة اليحةةةد ا  الي و ل جيةةةة تت ايةةةل 
األو ةةةار  الرةةةاةا  اليد ةةةد د تت  تةةة  بةةةدد اليرةةةريلد تراةةةط األوةةةااة  ال رةةةات ا  وةةةا 

تتودم الواة  ال د د حةةة اليةة ا:  ح ةةل جةةا:   ابي ةةار طاا ةةة . حي   ا   اا الرااكا 
د تجةةا:   ال  تةةي ال   ةةا 33D Printing Innovation Awardالا ةةد    يةةة 

Scientific Poster Award   د ة ةةةا  وةةةي  حةةة ت ا حاةةةاةرا  الي و ل جيةةةا ال ةةةو
CUTEC’s annual Technology Ventures Conference (TVC)   الةةب

  حةةةةةة رجةةةةةا  األ  ةةةةةا  تال  ةةةةةي  اتة تكاةةةةةااد الي و ل جيةةةةةا 400 حضةةةةةاا يك ةةةةةا حةةةةةة ا
الاا ةةةةةةا الةةةةةةبهاا تالرضةةةةةةا تالاات ةةةةةة    CUTECتاألكةةةةةةاة  يية تاليةةةةةة  . تتةةةةةةد   

 .(University of Cambridge, 2015m)تالدا  ية لواعئ الراةا  
 Centre for( مركةةةةةز تعلةةةةةم ريةةةةةادة األعمةةةةةا / الةةةةةتعلم الريةةةةةادي 5-3-3)

Entrepreneurial Learning (CfEL)   

تهةة  حور ةةة ديةةا هاةوةةة ل ةةااتد تتي  ةةل يهةة  يهداوةة  وةةا  ىطةة ا طاتةةا   
األوةةةااة وةةةا تورةةةي  ال رةةةات ا د تامسةةةييا ة مايياجةةةا  اليةةة   تاإلةارا  تال  يةةةا  
ةاكل ةاحااتد د تتاةةاة  يوضةةل ال  ارسةةا  حةة  ال يي ةة  األتسةة  حةةة كةة   الرةةاةا  

ىليهةةاد تاوةةاد واتةةي حةةة ال    ةةية تال ةة جهية تال ي ةةاتةد تتيةةااتل  حةة  ت ةةهيل ال صةة  
حة تادا  اكييارتة وةةا جاح ةةة ةاحااتةةد  ىلةةع وةةيت بةةااح  ال رةةات ا   CfELبااح  

الي  اة. تتد يسه  ال ي   وا توةةد    ةةدة حةةة الاةةااح  ح ةةل    ةةاد ال رةةاحا  اس  ةة ة 
الي اصةةل لي يةة  اليةة   حةةة ال حاصةةاا  تترا ال  ةةل ال  ةةا:ية ال يا يةةة تج  ةةا  
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 ETECHتي ضاد هيئة اليدرت  تال يي   تعاةا  األ  ا  الييارتةةة د تحرةةات ا  
اتادا  اكييارتة لي ات رتاة  األ  ا  وا الي و ل جيا الواعئة ل يةة   اليةةاح يية وةةا 

 Ignite programmesالري تةةاد تالهودسةةة ال ي يا:يةةة ت  ةة م اإلةار  د تاةةااح  ىعةة ا  
رتاا حة ةةةةةم ل ةةةةةد  يسةةةةةا ت ألصةةةةةحا  ال رةةةةةات ا  الي  اةةةةةة تحاةةةةةد ا ابا ةةةةةاح  تةةةةةد

الرةةةاةا  لي ةةةات  و ةةةا  األ  ةةةا  ذا  التةةة ة  الي و ل جيةةةا تامبي ةةةار ليحويةةةي الويةةةال 
  رجةةل ي  ةةا  تح ةةي  ا ترؤسةةاد عةةاةا   اعةةئةد تالاةةااح  140الييةةار   رةةارح ويةة  ا

تتوةةةةدم  لي  تةةةة  رتل ال اةةةةاةر  تامبي ةةةةار. Custom Programmesال يتتتةةةةة 
ال اة  ح ارة حتي رة تي  ل وةةا الوتةةت تالحتةة     ةةع اليوةةارتا تتصةة    الرةةاةا  
الاتاة ةةةة تاأل  ةةةا  ال ريةةةد  تة ةةة  ال ايةةةد:ية تةراسةةةا  الحالةةةة تالرةةةاةا  تالريةةةد  ها  
تال يةةة  تالتاةةةااد تاإلتاحةةةة تالةةةدترا  تةليةةةل رجةةةا  ي  ةةةا  الي و ل جيةةةا الرا:وةةةة تدياهةةةا. 

  حرةةةاتت تيةةةار  تةةة  ى رةةةاؤا وةةةا اليوويةةةة 200ك ةةةا حةةةة ام هوةةةاح ي2003تحوةةةب  ةةةام 
  عةةاةة حةةة رجةةا  األ  ةةا  تال  ارسةةية لأل رةةيةد 200الحد  ةةةد تا رةةاد يك ةةا حةةة ا

  ح ةةةا وة كيةةةة ي  ةةةا   الي ةةةاتا حةةة  رجةةةا  األ  ةةةا د تتيةةة اوا 18تتوريةةةب يك ةةةا حةةةة ا
 University of)ال د ةةةةد حةةةةة الا ةةةةا  ل ةةةةل با ةةةةاح  حةةةةة ال  س ةةةةا  تالرةةةةاةا 

Cambridge, 2015n). 
 Graduate Entrepreneur( مخطط رواد األعما  من خريجي كامبريةدج  5-3-4)

scheme at Cambridge 
 وةةدم لةةد   كاتيةةا الياح ةةة حةةة رتاة األ  ةةا  الةةب ة لةةد ه  و ةةا  ي  ةةا   

ابي ارتةةة ح  وةةة ةةةا  ا  اداةة ا وةةا توريةةبها وةةا ال    ةةة ال يحةةد د تت يةةع هةة مد الةةاتاة 
ت عةةيا  ةكةة    ا ياةةاره  طةة   ةتليةةية تتةةل ىلةةع  ةةام حةة  ىحةا يةةة الييد ةةدد تتتي ةةم 

ة تالاكتةةةة تاذا ةةةةاا الرةةةاة الوةةةاةم الي عةةةياا  تالييد ةةةدا    ةةةع ا ةةة  الدرجةةةة ال   يةةة 
ح ةةي  ًاا يت حةةة رتاة األ  ةةا  يت ح هاةةة اسةةي وا:يةد تتوةة م تاةةل بةةدد األ  ةةا  الييارتةةة 
توةةةد   ط ةةة  ل حتةةة     ةةةع ت عةةةيا د  ةةة  تضةةةاد تتيةةة  وةةةا تيةةة تا حرةةةات   الييةةةار د 
تالاوةةةةاد   ةةةةع اتتةةةةا  ةا:ةةةة  تاليوةةةةدم   ةلةةةةة   ةةةةع ويةةةةاا  حوير ةةةةة حةةةة  امليةةةة ام  رةةةةات  

ا ل   ةةا يا اصةة يم  الياح  د 1ةد تتوال الي   حةةة كةة   واتةةي توةةد   الي اةةا  تووةةً
 د تتا ةةع الاا ةةاح  ال د ةةد حةةة الا ةةا  حةةة الرةةاةا  تال  س ةةا  3د تةة   2ح يةةد  

 .(University of Cambridge, 2015aa)ةاكل ال    ة ال يحد  
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 ideaSpace( فضاء الفكرة 5-3-5)
ال  ةةااا  ال ةيايةةةة تال ةة ارة ل ةةل حةةةة  وةةدم و ةةةا  يت  ideaSpace وةةدم  

 احا لادد عاةة جد د   الية الي  يا اإل يابا   ع ايا  ح ي ا عةةت  وةةا دضةة ا 
حةةةة  الحة حةةةةا  تتةةةةةام  تح س ةةةةا  الي  ةةةةي   ideaSpaceك ةةةة  سةةةةو ا د تت  ةةةةل 

ال ةةةالا لييةةة تا سياسةةةا  تاسةةةيااتيييا  تاةةةااح  لةةةد   بةةةدد تيةةةات ح ةهةةةا. تت ةةةيتدم 
ideaSpace   ح ااة ال  ل ال اا لي ويا بيئة ححرةة   تةا  ةةة أل ضةةا:  لياةةاة  التاةةا

ا وةةا ال ةةال د تت ةةةة حةةة كةة    تال  اوة ح  رجا  األ  ةةا  تال  ةةي  اتة األك ةةا  يااةةً
ام ض ام ل اا اح  الحت     ع حةة ت  واتةةد حةةة الي يةة  الاح ةةا وةةا ةاحااتةةد  تتيةةاة  

  األ ضةةاد ذت  ال رةةاد  ال اليةةةد تامسةةيراة  األ  ةةا  توةةاص امسةةي  ارد تالي اصةةل حةة 
حة امتتام  حةة  ال رةةات ا  الواعةةئةد تتاةةاة  ال  ةةارف تالتاةةاا  وةةا بيئةةة ةا  ةةةد 
تتيةة تا حهةةارا  ت سةةي  حرةةاتت جد ةةدد ةةة    ةةةة امسةةيراة  حةةة ت و ل جيةةا ةاحااتةةد  

جيةة  حةةة تعاةة حرات ا  جاح ة ةاحااتد . تتودم الي  ي  تامسيرارا  تالتةةدحا  بي  
ال يوةةةة الي جيهيةةةة التاصةةةة بهةةةا تال ي ةةة  امسيرةةةار  الةةةب   ضةةة  يكةةةاة  يية تحةةةاليية 
ترجةةةةةةا  ي  ةةةةةةا  تحةةةةةةةد اتة توريةةةةةةب ة ل ااكةةةةةة  امبي ةةةةةةةار تحويةةةةةةد ا  اإلبةةةةةةدات. تت ي ةةةةةةةم 

ideaSpace  26عةةاةة  اعةةئة وةةا ال د وةةةد  اإلصةةاوة ىلةةع يك ةةا حةةة ا 32يك ا حة  
 .(University of Cambridge, 2015v)عاةة  اعئة وا دا  ةاحااتد  

 University of Cambridge( المشةةروع الريةةادي لجامعةةة كامبريةةدج 5-3-6)
Enterprise  
ت سةةةةة  ل  ةةةةةا د  اليةةةةة   تي ضةةةةةاد هيئةةةةةة اليةةةةةدرت  لي ةةةةة تي كاةةةةةااته   

تيو ةةاره د تتحويةةي الي يةة  لرةةاةاد الياح ةةة تالي جةة  ىلةةع ال ةة اد تتي  ةةل رسةةالي  وةةا 
كةة   ة ةة  امبي ةةار األكةةاة  ا وهةة  ال  ةةئ    ةةة ت ليةةد  ج ل ال ال  حةاً ا يوضةةل حةةة

حوييةةا  تتوةةد   التةةدحا  تال رةة ر  اليةةا ت ةة ة  ةةالور    ةةع الياح ةةة تال    ةةة ال يحةةد  
تال ةةةةال  يج ةةةة . تتوةةةةدم الةةةةد   وةةةةا ج يةةةة  ال يةةةةام  الاح يةةةةةد ة ةةةةا  وةةةةدم ال د ةةةةد حةةةةة 

كي  ت وةةةة ة امكياا ةةةةا  تاألو ةةةةار ال ح يةةةةةد تتةةةةي  حةةةةة ك لةةةة  اليرةةةةات    ةةةةع تةةةةاا
التةةةدحا  امسيرةةةارتةد تالحتةةة     ةةةع الي  تةةةلد تتيةةة تا وةةةاص األ  ةةةا  الييارتةةةةد 
تالحت     ةةع ال ةة ارةد تالحتةة     ةةع الرةةاتم الييةةار د تاةار  ال وةة ةد تتوةةد   ة ةة  
األ  ا د تا ا ة ال   ية الر اتةةةد تتةة ويا الرةةاةا  تاةةااح  الي اصةةل الةةدتلا ت حةةام  
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حد ةةد الر ا:ةةد امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة ل كيةةاات  ل ر ةةا د ت رةةا امبي ار. تتو م  را  تت
 حوةةي اليةة  يا تالح ا ةةةد تت يةةية حةةد ا ل حالةةة تتةة ويا امسةةي اارتة طةة ا  ويةةا  الي ةةاتاد 
تاتيةةةةاال طاتةةةةي ل ي ةةةة تي الر ةةةةا د تت جيةةةة  ال  ةةةة د ل حتةةةة     ةةةةع ح ةةةةا د  التاةةةةااد 

سةةي  ار األتلةةا لاةةدد عةةاةا  تاإلرعةةاة حةةة حتةةاةر كارجيةةة  وةةد الضةةاتر د تتةة ويا ام
جد ةةةةةد  تح ةةةةةا دتها ل يرةةةةةريل وةةةةةا ال ةةةةةو ا  األتلةةةةةعد ة ةةةةةا توةةةةةدم ال  س ةةةةةة ل تةةةةةوا ة 
تالحة حة تال ور ا  ديا الااحية كدحا  ا   وةةاص ل سةةي  ارد تححررةةة األسةةه د 
تالاحةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةة ح يرةةةةةةةةةةةارد تاا ةةةةةةةةةةةاح  الي اصةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةدتلاد ت حةةةةةةةةةةةام  امبي ةةةةةةةةةةةار 

د ة ةةا اعةةياةل ال  س ةةة وةةا  (University of Cambridge, 2015av)تدياهةةا
ب اسةةية ال ر صةةية األترايةةة ليضةة  يجةة اد حةةة  Horizon 2020 2020با ةةاح  يوةةاا 

 Competitiveness and Innovationاليواو ةةةةةية تاا ةةةةةاح  امبي ةةةةةار 

Programme د تة  ةةةةل عةةةةااكة حةةةة  ال  هةةةةد األتراةةةةا ل بي ةةةةار تالي و ل جيةةةةا ليرةةةةييد
ي  تةةةةةل تالةةةةةااط بةةةةةية الر ةةةةةا  تال ةةةةة ا تة ةةةةة  امبي ةةةةةارا  الي احةةةةةل تامبي ةةةةةار تتةةةةة ويا ال

تاأل رةةةية الواتاةةةة حةةةة ال ةةة ا تالياةيةةة    ةةةع ك ةةةي وةةةاص   ةةةل تح ةةةا د  الواعةةةئية 
 University of)تالرةةةاا  تال   ةةةاد  امتحةةةاة األتراةةةا ليةةةال يو ةةةاره  تت  ت هةةةا 

Cambridge, 2014i) تتي ةة ا ال  س ةةة حةةة  ةةدة حةةة ال ةاتةة  ل ةةااط  التةةوا ة .
ح ل حةات   صودتا الي  تلد ت  ةة م الحيةةا د ت  ةة م الري تةةادد تالتةةدحا  امسيرةةارتةد 
تالي ةة تي تامتتةةام د تكةةدحا  الةةد  د ت وةةل الي و ل جيةةاد تسةة ل ال  س ةةة ل يةةدتتل 

ا سةةا د  الحة حةةا   اةةا توةةد   ال رةة ر  تالةةد   ل حة حةةا  تالياح ةةا  ال ال يةةة ايةة 
تالرةةةاةاد األكةةةاة  يية وةةةا الااا تةةةل تعةةةي ا تةا اك ةةةياا تال    ةةةة ال اايةةةة ال ةةة  ة ة 

 .(University of Cambridge, 3014b, 1-24)تالتية تاليريم تدياها 
 ( برامج التسريع: مدرسة قاضي األعما 5-3-7)

Judge Business School: Accelerate programmes  
م ل ي ةةةية حةةة ى رةةاد حرةةاتت هةةاةف وةةا ةاحااتةةد د 2012ي رةةئل  ةةام  

تت  حة ك لها ت سي  الراةا  حةةة تاةةل الياح ةةة تي ضةةا:ها تكاتييهةةاد تتوةةدم بةةااح  
د تحةةة الر ةةا  ?Ideation@CJBS weekendsتيض ة ال د د حة ال ااةرا  ح ةةل  

 From idea to pre-seed and seed ىلع حا تال الي  تل األتلا تالي  تل األتلا
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funding   تدياهةةاد تتوةة  الاا ةةاح  وةةا ت ةة  جاح ةةة ةاحااتةةد  تةاحااتةةد د تالرةةاةا
 University)األكاة  ية تالييارتة وا ال د وةد تتض ة ال د د حة الهيئا  الدا  ةةة 

of Cambridge, 2015ab). 
 ( الحاضنات ونوادي العلوم وحدائق التكنولوجيا:5-3-8)

توةةةةدم الياح ةةةةة كةةةةدحا  امايضةةةةاا ت ةةةة اة  ال  ةةةة م تاةةةةدا:ي الي و ل جيةةةةا  
س اد ةاكل الياح ة يت وا حويوة ةاحااتد  الروية بهبا ال  س ةةا د تحةةة يعةةها هةةبا 

لةةد    Social Incubator Eastشار  الحاصةةوا   الياح ةةة الحاصةةوة امجي ا يةةة 
تت ةةةا د وةةةا تةةة ويا   ةةة  ال رةةةات ا  امجي ا يةةةة وةةةا حتي ةةةم ي حةةةاد عةةةاا ى ي يةةةااد 

ح ةةااا  اايضةةاا ل   ةةل الحةةا تحرةة را  كاةةااد الييةةار  تالي  تةةل تايئةةة تة ةةة ةا  ةةة 
تاليةةدرت د تت  ةةل بااحيهةةا ل ةةد   ةةام حةة  الياةيةة    ةةع ال رةة ر  الييارتةةة تامتتةةام  
حةةةة  الرةةةةاةاد تالةةةةدا  ية تالتاةةةةاادد تال اليةةةةة تاليةةةةدرت د تتوةةةةدم ال د ةةةةد حةةةةة ال اةةةةاةرا  

 National Virtualلم ااصةةوة األ  ةةا  الدتليةةة امويااصةةية امجي ا يةةةد تةةةب
Incubator د تااصةةوة س  ةة ة الاحةة خResearch Incubator Series (RISe)  

لي  ت  الي ةةاتا وةةا الاحةة خ ال رةةياةة تتيةة تا ال رةةات ا  حي ةةدة  اليتتتةةا  بةةية 
 Trinity Collegeا  ة الةةدةي رااد تةةةبلم اد وةةة ةاحااتةةد  ل   ةة م وةةا ة يةةة تاتويةةا 

الةةةب   حيةةة     ةةةع ال د ةةةد حةةةة حااكةةة  الي و ل جيةةةا بهةةةدف تيةةة تا اليوويةةةا  تالرةةةاةا  
 Cambridgeتت  تة رجا  ي  ةةا  ال  ةةيوالد وضةةً   ةةة اد وةةة الاحةةا ةاحااتةةد   

Research Park  تح  ةةةا الاحةةا ىبااهةةامBabraham Research Campus 
تحويةةدن هةةاتر   St John's Innovation Centreتحاةةة  ابي ةةار سةةا ل جةة    

Hauser Forum د وضةةةً   ةةةة  ةةةدة حةةةة  ةةة اة  ال  ةةة م تحااكةةة  امبي ةةةار تاةةةدا:ي
الي و ل جيةةا تي  ةةةا  الي و ل جيةةا ال اليةةةة ال ح يةةة تعةةةاةا  األ  ةةا  تالرةةةاةا  الدتليةةةة 

 University of)تريل ال ةةا  امسةةي  ار  تعةةاةا  ال  ةةي  اتة ترجةةا  األ  ةةا 

Cambridge, 2015w). 
 ( البرامج الدولية:5-3-9)
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توةةةةدم الياح ةةةةة ال د ةةةةد حةةةةة الاةةةةااح  اليةةةةا تو ةةةةا الي ا ةةةة  الاتاة ةةةةة لةةةةدن  
الي   حة ك   ح هد الي  ي  ال  ي ا تحةيةة  امسةةيااتييية الدتليةةةد تحةةة بةةية هةةبا 

 الاااح  
o : برامج الصيف الدوليةةInternational Summer programmes هةةا  

بةةااح  سةةةوية ل يةة   الةةدتليية كةة   ويةةا  التةةيم  الي ةةاتا حةة  ال  س ةةا  
سةةية يسةةابي   لياةةاة  ال  اوةةة تالتاةةا  الاتاة ةةة بةةية  -تالرةةاةا  ل ةةد  اعةةها 

اليةةة   سةةة اد امجي ا يةةةة يت ال   يةةةة يت امتيتةةةاة ةد تجةةةببل الاةةةااح   ةةةام 
  150ة ا  ةتر د تيك ةةا حةة 180  حرةةارح  اةةا ا1000م يك ةةا حةةة ا2015

  جو ةةية حةةة اليةة  د تترةةارح ويهةةا حي   ةةة 60-50ححاصةةا د تحةةا بةةية ا
حةةة ةاةةار    ةةاد ةاحااتةةد  تال يتتتةةيةد ة ةةا توةةدم الياح ةةة بةةااح  صةةيرية 
كةةةةةةةار  ال    ةةةةةةةة ال يحةةةةةةةد  وةةةةةةةا ةت  حتي رةةةةةةةة وةةةةةةةا حتي ةةةةةةةم اليتتتةةةةةةةا  

(University of Cambridge, 2015l). 
o  بةةرامج التةةدريب الةةدوليInternational Internships Programmes :

تحةةةةة يهةةةة  الاةةةةااح   ال  ةةةةل وةةةةا حرةةةةات ا  اليو يةةةةة امجي ا يةةةةة وةةةةا الهوةةةةد 
community development projects ومشروع اطريا دا االجتم ع اة د

د Tata International Social Entrepreneurship Schemeت تا  
تةةةةبلم تاةةةاة  اليةةة   بةةةية جاح ةةةة ةاحااتةةةد  تح هةةةد حاساع سةةةي  ل يوويةةةة 

MIT- Massachusetts Institute of Technology   ال م ا  ال يحةةد 
األحاتةية متتاذ حااةرا  ت  ي ية تاح ية حرياةة تح ة رتةةاة  األ  ةةا   وةةد 

ترةةياح وةةا  الي   تاإل ياجية تالودر  اليواو ةةية وةةا ال    ةةة ال يحةةد د تةةةبلم
تهةةةا يكاةةةا حور ةةةة  AIESEC Programmesبةةةااح  ي  ةةةي  ال ال يةةةة 

 ةةةةد اها اليةةةة   ليوةةةةد   ي ةةةة ات حةةةةة اليةةةةدرتاا  ال ال يةةةةة وةةةةا الي  ةةةةي  تاليو يةةةةة 
 University of)تالي و ل جيةةا  اةةا ةاةةان الرةةاةا  حي ةةدة  اليو ةةيا  

Cambridge, 2015l). 
o  امعةةيااح وةةا با ةةاح  تةةاا ط الاحةةا ي سةةيارThe A*STAR Research 

Attachment Programme تهةة  حةةا   ةةاة  ال  يةةا  ال ةةابا  ل وةةارا  وةةا  
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سةةوراو ر د تتوةةد   ال ةةوت تال حةةام  ل اةةاا ية تتةة ويا وةةاص اليةةدرت  لي  يةةي 
ال  ةةةةارف تال هةةةةارا  تالتاةةةةاا  ال ةي ةةةةاة وةةةةا حيةةةةا  الاحةةةة خ ال يتتتةةةةة 

(University of Cambridge, 2015f). 

ا إلاتةةةادا   ةةةام  إنجةةةامات المؤسسةةةات الرياديةةةة:( 5-4) م هوةةةاح 2014تووةةةً
  حرةةةةاتت حاةةةةاةر  ةةةةالا 300  عةةةةاةا  اسةةةةيااتيييةد تيك ةةةةا حةةةةة ا7يك ةةةةا حةةةةة ا

  عةةةةةةةةةةةاةة 220الي و ل جيةةةةةةةةةةا وةةةةةةةةةةةا ال رةةةةةةةةةةةاتة سةةةةةةةةةةةوة األكيةةةةةةةةةةا د تيك ةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةة ا
تا ةةغ ى ااةاتهةةا   Cambridge University Computer Lab alumniيمةطه 

  ت اتةةةًدا حةةة  التةةةوا ةد 850سةةةياليوا سةةةو ت اد تيك ةةةا حةةةة ا  ح يةةة ا جويةةة  ا220ا
  ط اةةا  بةةااد  293  و ةةا  وةةا حهاجةةاا األو ةةارد تا15000تجةةب  يك ةةا حةةة ا

  اكيرةةاف حاي ةةاد تيك ةةا حةةة 570  بةةاادا  اكيةةاات ح و اةةةد تا540اكيةةااتد تا
  عةةةةةةةةةةاةة تحةةةةةةةةةل الي  تةةةةةةةةةةل 63د تا2015  عةةةةةةةةةاةة  اعةةةةةةةةةئة ايةةةةةةةةةةع  ةةةةةةةةةام 90ا

(University of Cambridge, 2015h; 2014,a). 
 تدويل الجامعة: (6)
اليرتةةةةي ية  يهةةةةداوها امسةةةةيااتيييةرسةةةةاليها ت  وةةةةا لةةةةل سةةةة ا الياح ةةةةة ىلةةةةع تحويةةةةي -

الياةيةةة   -الاحةةةا ال ةةةال ا -ال يي ةةة  ال ةةةال ا -ال  اوةةةة ال ال يةةةة -االدراسةةةة الدتليةةةة
 ,University of Cambridge)اإلت ي ا  تودم  دًةا حة األ رية ال ال يةد تحوها 

2015s, 2015ga; European Research Universities, 2015; IARU, 

2015)  
o   ة اسةةيااتيييا  جاذ ةةةة ل يةة   تي ضةةاد هيئةةةة تياوةةةع الياح ةة الدراسةةة الدتليةةة

اليدرت  الةةدتليية ال ي يةة تة تال  هةة ايةد ويي اجةةد  ياح ةةة ةاحااتةةد  يك ةةا حةةة 
  طالةةةة  حةةةةة حتي ةةةةم ي حةةةةاد ال ةةةةال د تت  ةةةةل اليةةةة   حةةةةة كةةةةار  19000ا

ا لاةةةااح  ال اج ةةةييا تالدراسةةةا   ال    ةةةة ال يحةةةد  اةةة الا   ةةةا اليةةة   تواتاةةةً
   ااةةا حةةا   ةةد الةةدةي رااد تذلةةم ة ةة  حةةة يك ةةا حةةة 3000ال  ياد تيك ةةا حةةة ا

  ةتلةةةد ة ةةا توةةدم   ةةا ة يةةا  ةاحااتةةد  بةةااح  صةةيرية حيتتتةةةد 120ا
تتةةة وا الياح ةةةة حي   ةةةة تاسةةة ة حةةةة الةةةي    ال هوةةةا وةةةا ةةةةاحااة  تكارجهةةةا 
ل  اجهة اليحد ا  ال ال ية  ر ا ىةار  ال رةةات ا  تامبي ةةارد ة ةةا توةةدم  ةةدًةا 

ل اةةةةاةرا    ةةةةع ح ةةةةي ن يحاتةةةةةا تيترتاةةةةا تالرةةةةاا األتسةةةةط حةةةةة ال  س ةةةةا  تا
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تاواتويا ت سيا تال حيط الهةةاة د تحاةةاةرا   ال يةةة يكةةان ح ةةل  حاةةة  ةراسةةا  
 اليو ية تحاة  الح ة ة تاو ا اإل  اا تدياها.  

o  ال  اوةةة ال ال يةةة  تورةةا الياح ةةة  يةةا:  الي  ةةي  تاأل حةةاخ تال  اوةةة ل ي هةة ر
كةة   التةة   تالريةةد     ةةع اإل يا ةةلد ة ةةا   كةةب  وا ج ي  ي حاد ال ال  حةةة

احيحا ةةةةا  ةاحااتةةةةد    150كةةةةل  ةةةةام اةةةة الا ك  ةةةةة ح  ةةةةية عةةةةت  حةةةةة ا
يكاةةا ا Cambridge International Examinations (CIE)الدتليةةة 

ح تة وا ال ال  ل   ه   الدتليةةة ال ال يةةة د تاحيحا ةةا  ةاحااتةةد  تويةةي  ال رةةة 
اتااةةد   Cambridge English Language Assessmentاإل ي ي تةةة 

حةةة ا وةةية حةةة يكاةةا حوةةدحا ال ةة ه   ال ال يةةة د ة ةةا ت ةةد حيا ةةة ةاحااتةةد  
ا تحةةة   يك ةةةا حةةةة ا ا وةةةا حتي ةةةم ي حةةةاد ال ةةةال د تت ةةةد 50 اعةةةًاا  ال يةةة    حةياةةةً

حياام تحةياا  الياح ة ح رًةا  ال ي ا ل ااا ية تالي  د ة ا توةةدم الياح ةةة 
 تلية   وضل ال  ارسا  وا  ول ال  اوة.بااح  ل ي  ية الد

o  ا حةةةة ي ضةةةاد هيئةةةة ا  ال يةةة  ال يي ةة  ال ةةةال ا    ةةةد حيي ةةة  ةاحااتةةةد  حيي  ةةً
 ضةةة  هيئةةةة تةةةدرت  حةةةة ةت  حتي رةةةة  تالاةةةةاا ية  9000اليةةةدرت  ااةةة الا 

تالتاتيية ح ا   يا حي   ل يي    ال اد ة ا ي ها ح طة ل ي   ةةة تاسةة ة 
ا اجي ا يةةة حةةة الي  يةةا  الدتليةةة اليةةا ت  ةة   ال  تةةا  ال واويةةةد تتةة وا واصةةً

حتةةةة  ة كتيتةةةةع ل يةةةة   ديةةةةا الااتيةةةةا ييةد تت ي ةةةةم   تةةةةة ت يوةةةةة حةةةة  
ال  س ةةةا  التياتةةةة الدتليةةةة تال ور ةةةا  ديةةةا الحة حيةةةة تكاصةةةة وةةةا حيةةةا  

  52,000ت  تةةة  الي  ةةةي  تح اليةةةة الروةةةا وةةةا ال ةةةال د ة ةةةا ت ي ةةةم يك ةةةا حةةةة ا
يكاةةةا عةةةاةة –  ةتلةةةةد وهوةةةاح عةةةاةة 180اكةةةات  وةةةا التةةةار  وةةةا يك ةةةا حةةةة 

  حي   ةةةةة كةةةةاتيية  و ةهةةةةا 400تضةةةة  يك ةةةةا حةةةةة ا  -كةةةةاتيية وةةةةا ال ةةةةال  
  ة يةةة 31  ةتلة ل اواد ح  اتتةةا  حةة  الياح ةةةد تت ةةه  ا95حيي   ا حة ا

وةةةةةا األ رةةةةةية ال ال يةةةةةة تتةةةةةد   الحةةةةة ار بةةةةةية ال واوةةةةةا  حةةةةةة كةةةةة   اليةةةةة م  
 ةةةةا تةةةة وا الةةةةد   ال ةةةةالا ل يةةةة   التارجيةةةةة تالرةةةةاا ال  ةةةةااية تالاتاصةةةةيةد ة

  ةتلةةة حةةة ج يةة  ي حةةاد 85الةةدتليية تت  تةة  ةاحااتةةد  حةةا تراد الاحةةار وةةا ا
 ال ال .
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o   ت ةةةةد ةةةةةاحااة  حةةةةة الياح ةةةةا  الاح يةةةةة الاا:ةةةةد  وةةةةا ال ةةةةال د الاحةةةةا ال ةةةةال ا
تت ةةةة ع  اسةةةةي اار لي سةةةةي  اةةةةدتة ال  اوةةةةةد تتةةةةد   ال رةةةةارةا  الدتليةةةةة بةةةةية 

ال  س ةةية حي ةةدة  األ  ةةاة ليحويةةي يتتةةع تةةدر حةةة  الاةةاا ية  اةةا امتراتيةةا 
اليةةةةةة  يا ال ةةةةةةال ا سةةةةةة اد الي  ي ةةةةةةا يت امجي ةةةةةةا ا يت امتيتةةةةةةاة د تت ي ةةةةةةم 
الياح ةةة  ةةدًةا حةةة ال ااكةة  الاح يةةة تحااكةة  الي يةة  الاح ةةا تال  اهةةد الاح يةةة 
ذا  الياةي  الدتلا ل  ا د  الحة حا  تال ور ا  ديا الحة حيةةة تصةةا  ا 

ج يةةة  ي حةةةاد ال ةةةال د تيسةةةه  حةيةةة  امسةةةيااتييية الدتليةةةة وةةةا  ال ياسةةةا  وةةةا
تو ةةيي  ضةة تة الياح ةةة وةةا اتحةةاةا  ةتليةةة ح ةةل اليحةةالم الةةدتلا ل ياح ةةا  

 the League of Europeanالاح يةةة ترا يةةة الياح ةةا  الاح يةةة األترايةةة 

Research Universities  تجاح ةةةةةةةا  سةةةةةةةا يا درSantander 

Universities ةهار األ  ا د ة ا سهل ال ةي  تو ةةيي ال د ةةد تالتاصة  ا 
حةةةة امتراتيةةةا  بةةةية اإلةارا  الراة ةةةة  ال ةةةدارل  ال  يةةةا  تالرةةةاةاد الةةةدتليية 

 ح ل  ي  ت ودا تالهودد تت اتا ةتلا ل ااا ية وا  ارت  تيل ا يا تدياها.
o  ت ةةةةارل الياح ةةةةة ال د ةةةةد حةةةةة األ رةةةةية تال ياسةةةةا  وةةةةةا  الياةيةةةة  اإلت ي ةةةةا

حتي ةةةم ب ةةةداا ال ةةةال  ح ةةةل التةةةية تاواتويةةةا تيترتاةةةا تالهوةةةد تيحاتةةةةا ال تيويةةةة 
تالرةةاا األتسةةط تال م ةةا  ال يحةةد  األحاتةيةةة ليحويةةي ت اجةةدها اإلت ي ةةاد ورةةا 

ة ةةا  ىواتويةةا تحاةةة  الدراسةةا  اإلواتويةةةد-ىواتويةةا حةة ً  هوةةاح با ةةاح  ةاحااتةةد 
   ةةةةةل حةةةةة  اة حةةةةةا  ب ت ةةةةة ا ا ت احيايةةةةةا إلصةةةةة ل  رةةةةةام الي  ةةةةةي  تتةةةةةدرت  
ال  ئ لية ال ح يية. يحا وا التية تودم بااح  الويةةاة  اليوريب ةةة تتحةةاوظ   ةةع 
  تةةا  ت يوةةة حةة  ال  ةة د حةةة الرةةاةا  تالحة حةةة التةةيويةد يحةةا وةةا يتراةةا 

امتحةةةةاة  وهةةةةا الياح ةةةةة الاا:ةةةةد  وةةةةا حيةةةةا  ت  تةةةةل الاحةةةة خد تترةةةةةل طةةةة  
%  حةةةة الياح ةةةة تتوةةةدم اليةةةدرت  وةةةا ىطةةةار سةةةا  لرةةةا  يترايةةةة 10األتراةةةا ا

ا لتةةوات الوةةاار وةةا ج يةة  ي حةةاد امتحةةاة  تتودم حاة  ال  ةة م تال ياسةةا  واصةةً
األتراةةا إلتاحةةة صةة   حريةةد  تةا: ةةة حةة   ةةاا ا ةاحااتةةد . يحةةا الهوةةد حةة ً  

ي ةةة تتةة  ى رةةاد عةةاةة وهوةةاح حةةدارل ةاحااتةةد  وةةا ج يةة  ال ةةدا الهود ةةة الا:
بورال ر ةاحااتد  ل بي ار تدياها. يحا وا الااا تل وي  ل الياح ة حةة  تيةةات 
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الي  ةةي  ال ةةالا لياةةاة  يوضةةل ال  ارسةةا  وةةا  وةةل الي و ل جيةةا تالياح ةةة عةةاتم 
وةةةا الاا ةةةاح  الااا ت ةةةا   ةةة م بةةة  اةةةدتةد توةةةا الرةةةاا األتسةةةط    ةةةل حاةةةة  

   الوضةةةةةا ا ال ياسةةةةةية تامتيتةةةةةاة ة الت ةةةةةي  ل وهةةةةة    ةةةةةالي  ي  تالاحةةةةةا اةةةةة 
تامجي ا يةةةةة تاألحويةةةةة ال ي  وةةةةة  الةةةةدت  األ ضةةةةاد وةةةةا حويوةةةةة الت ةةةةي د ة ةةةةا 
ترةةةارح ال ةةةدارل ال تةةةاتة تيةةة تا ال وةةةاه  تال    ةةةية تاليةةةدرت . يحةةةا يحاتةةةةا 

  طالةة  حةةوه   الياح ةةة تاةةااح  الياةةاة  الي بةةا تج ةة  ال   ةةاد 600وهوةةاح ا
 األ ي   يحاتةية تدياها.الاار تة حوه  تال  تا  

د 2011  لأل ةةة ام ا3د 2د 3د 2د 1اال ااكةةة   ةةةع ةاحااتةةةد   اتةةة ل جاح ةةةة -
    ع ال ال    ع الياتيةة د تاألت  وةةا ال    ةةة 2015د 2014د 2013د 2012

ا ليتةةةويم عةةةاةة   QS (QS World Universityال يحةةةد  تيترتاةةةا تووةةةً

Rankings, 2015) . د 2014 ةةة ام لأل ال    ةةةة ال يحةةةد  ال اةةةة  األت    ةةةع ت
د  (The Guardian, 2015, 2016)لةةدليل اليارة ةةاا ل ياح ةةا  اتووةةً  م 2015

وةةةا الياتيةةة  ال ةةةال ا اليد ةةةد ل ياح ةةةا  وةةةا ح حةةةي  2015تال اةةةة  الاا ةةة   ةةةام 
 اتتووةةةً . (Times Higher Education, 2015)اليةةةا    ل ي  ةةةي  ال ةةةالا 

 Shanghai Jiao Tong University  ا ل ياح ةةا  حةةة تاةةلل يتويم األكةةاة 

ات ل   ع ي  ع ح س ة ل ي  ةةي  ال ةةالا وةةا يتراةةا تال اةةة  التةةاح    ةةع ال ةةال  
 Academic Ranking word) 2015ل  ةةةام    ةةةد الياح ةةةا  األحاتةيةةةة

universities, 2015) د 2012 ةة ام لأل ال    ةةة ال يحةةد  ال اةةة  األت    ةةع د ت
 ,The Guardian, 2013)لةةدليل اليارة ةةاا ل ياح ةةا  اتووةةً  م 2016د 2015

تال اةةة  الاا ةة    ةةع ال ةةال  تاألت    ةةع ال    ةةة ال يحةةد   ةةام  ،(2016 ,2015
 الب   وي  اإل يةةا ا  األكاة  يةةة تالاح يةةة ARWUم توًوا لورام تتويم 2015

(Center for world university ranking, 2015a,b) ،25تال اةةة  ا  
ا تال ةةا ا   ةةع ى ي يةةاا وةةا تتةةويم  تتتةةويم ح حةةي  Reuters Top 100 ال يةة 

م الةةب   تةةوم الياح ةةا    ةةع يسةةال الاتاة ةةة 2015تةةا    ل ي  ةةي  ال ةةالا ل ةةام 
تط اا  الااادا  ت ةةدة بةةاادا  امكيةةاات ال  ة ةةة تاليةة  يا   ةةع ال  ةة  تالي و ل جيةةا 

ك ةةا تصةة يها  .(Times Higher Education, 2015b)تامتيتةةاة ال ةةال ا 
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حور ةةة ال  ةةل الحويوةةا ال اتاةةة األتلةةع وةةا ال    ةةة ةياح ةةة تاةةة    ةةع امبي ةةار 
 Judge Business ك ةةا تصةة ل، (Schutte, 2015, 1)تتورةةي  ال رةةات ا  

School ا 37اليا  ةةة ل ياح ةةة وةةا ال اتاةةة الياسةة ة   ةةع ى ي يةةاا تال اتاةةة ا    ال يةة 
ا ليتةةةويم اإل ة   ح ةةةل  ةةةام  د  (The economist, 2015) م 2015 تا ةةةً
ا تاألت  وةةةا باتيا يةةةا ة وضةةةل ةب ةةة م 8تاتةةة ل ال درسةةةة   ةةةع ال اةةةة  ا    ال يةةة 

 EDUNIIVERSAl)م 2015رتةةاة  األ  ةةا  ليةة   الدراسةةةا  ال  يةةا ل ةةام 

Masters Ranking, 2015). 
 جامعة مامبردل:تمويل  (7) 

ةاد ايةةةةةا  وةةةةة م الةةةةةو ط تياوةةةةةع الياح ةةةةةا  بااتيا يةةةةةا اتيةةةةةاا الي  تةةةةةل اليرةةةةةار 
الااتيةةا ا وةةا اإلةار    ةةع يسةةال الي ةة  بةةية ال اة تةةة تال حاة تةةة وةةا ىةار  تت  تةةل 
الي  ةةي    ةةا  حوةةي تيةةاة  تااتةةة ال ةة يا  ال ح يةةة  رةةةل واتةةد اكالةةد حوتةة ر داتةة د 

 حةةةة ل يورةةةي   كاصةة ة ح رةةةا   كياتةةة ح س ةةةة هةةا ةاحااتةةةد   . تجاح ةةة277د 2011
د تتيوةة ت حتةةاةر الي  تةةل  HEFCE) ال ةةالا وةةا ى ي يةةاا الي  ةةي   ت  تةةل حي ةة  تاةةل

م الةةب   تةةةدر وةةا   ليةةة  2014-2013التاصةةة بهةةةا ايةةا   ااج ةةةة ح ا  يهةةا ل ةةةام 
  ب يةةةةة ا جويةةةةة  اسةةةةةياليوا حةةةةةة األتتةةةةةاف 5.89م  يضةةةةةت يا حي ا ييهةةةةةا ب رةةةةةل ا2014

ج ةةالا ةكةةل ل   يةةا  د تا ةةغ ى 3.56ل ياح ةةةد ت 2.3اليا  ة ل ياح ة تل   يا  احوها 
  ويعتمد تمويل الجامعة علةىمد 2014  ب ي ا جوي  اسياليوا  ام 1.504الياح ة ا

 Higher Education Fundingحةةةوت حي ةةة  ت  تةةةل الي  ةةةي  ال ةةةالا  ةةة  ي ياا 

Council for England (HEFCE)   ليرةة ل ت  تةةل الاحةةا ال   ةةا اا ةة  ايةة
ي يةة  الاح ةةا  تت  تةةل اليةةدرت  ت   ية الاح خ حة ك   تويي  األ حاخ  اةةا ىطةةار ال

تت  تةةل حةةة صةةودتا ال يةةاام تال  ةةار د تاليةة   حةةة كةة   الاسةة م ال راتصةةةد 
تةكةةل الاحةة خ حةةة حيةةال  الاحةة خ ال   لةةة حةةة الويةةات ال ةةام تال  س ةةا  التياتةةة 
تامتحةةةاة األتراةةةا تالي ةةةاتا حةةة  الويةةةات التةةةاصد تالياا ةةةا  اايةةةا ج  ةةةل الياح ةةةة 

م ح يةةةار  ةتمر ي  حةةةا  ةةة ا   2009لهةةةا  ةةةام  800لةةةبةان   ةةةع سةةةايل ال  ةةةا  وةةةا ا
ب يةة ا جويةة  اسةةياليوا د تةكةةل امسةةي  ار حةةة كةة   األصةة   تيحةة ا  ال تةةم  1.37

ال يااك ةةةةد تالةةةدكل حةةةة التةةةدحا  ال ودحةةةة ىلةةةع ال  ةةة د التةةةارجييةد تتيةةةال تحيا ةةةة 
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 رةةاتت الاتةةاة  كاحااتةةد د تةكةةل ال   يةةة الر اتةةة. يحةةا  الو ةةاة ل ي ا يةةة يت ححررةةة ال
  ب يةة ا جويةة  اسةةياليواد تا ةةغ ت  ت هةةا  ةةام 5.123.165لياح ةةة ةاحااتةةد  وا رةةل ا

  ح يةةةةةةة ا جويةةةةةةة  اسةةةةةةةياليوا حةةةةةةةة    يةةةةةةةا  ال  س ةةةةةةةة تصةةةةةةةودتا 18.860م ا2014
اكياا ةةةا  الياح ةةةا  تالي  ةةةي  ال ةةةالا تالتةةةدحا  تالي  تةةةل األتلةةةا ل رةةةاةا  الواعةةةئة 

 ;University of Cambridge, 2015j)تاألتتةةةاف تال  س ةةةا  الدا  ةةةة 

2015k,1-14). 
ا:   National University ofجامعااة سااورافورة الو ويااةثانيااا

Singapore (NUS)    
سياد  وةةد اليةةاف اليوةة اا  تو  ج ه رتة سوراو ر    ع ج تا  جو   عاتا 

حةةةةة عةةةةا  ج تةةةةا  ح  ةةةة د تترتةةةة ها  ةةةةة حالي تةةةةا حضةةةةيي ج هةةةة ر ت ةةةةة جةةةة ر رتةةةةات 
 دت ي ةةية حضةةيي سةةوراو ر د تت ةةد را ةة  يهةة  حاةةة  حةةالا وةةا ال ةةال د تحد وةةة  ال يةةة اإل

 ,Global Financial Centers, 2011)ا وةةا امتيتةةاة ال ةةال ا حه ةة   ات  ةة  ةترً 

ح يةة ا   ةة ة تح ةةااة اليا  ةةة  5.618. ت  ع الاد  حةةة ت ةةة  ةةدة سةةةا ها الاةةالغ (15
ال د وةةة األك ةةا يهةةا يط وةةل    ernyI.T.K ىم يا عةةاةة ي  تةةا ةيا ةةا 2ةةة   710,3

تااةةد  حةةة يك ةةا امتيتةةاةا  ت سي تة الاا:ةةد د حة الو  ر اع ت د  ل ة وا ال ال د ة ا 
 اةةا  .%17.9يسات ةتلة وةةا ى  ةةاا اتيتةةاةها بو ةة  تصةةل ىلةةع ت ا وا ال ال د ا ريااً 

 ,Word bank Group)ت  تةة  ال هةةارا  تامبي ةةار تالو ةة    ةةع التةة يد ال ةةال ا 

. تااي ل ال  ي ن األت    ع ال ال  وةةا سةةه لة ح ارسةةة ي رةةية األ  ةةا  (2015,23
  وا ي هةةا يوضةةل  ح اد 2014ليتويم حي   ة الاوم الدتلا ايع    ي   اتذلم طاوً 

. ة ةةا  2015حةاا ل  ارسة األ  ا  امتيتاة ة وا ال ال  احي   ةةة الاوةةم الةةدتلاد 
ليتةةةةةويم حور ةةةةةة الي ةةةةةاتا  اااي ةةةةةل ال اةةةةةة  األت  وةةةةةا الي  ةةةةةي  وةةةةةا ةت   سةةةةةيا تووةةةةةً 

 . تلهةةةةةبا ت ةةةةةد 2015امتيتةةةةةاة  تاليو يةةةةةة احور ةةةةةة الي ةةةةةاتا امتيتةةةةةاة  تاليو يةةةةةةد 
ت ةةد جاح ةةة سةةوراو ر  ود لاا:د  وا ال ةةال  وةةا الي  ةةي  ال ةةالاسوراو ر  تااد  حة الدت  ا

ا حةةةةةة كةةةةة   حةةةةةة جاح ةةةةةا  الوتاةةةةةة ال ال يةةةةةة اليةةةةةا  ةةةةة     ر ةةةةةها  ال يةةةةة   ال طويةةةةةة
اسيااتيييا  اليحالرةةا  الدتليةةة ل  يةةا ا  الاح يةةة تتتةةات  طةة   يكرةةاد   ةةع ح ةةي ن 

ت  ةةل جاح ةةة . تلهةةبا   ةةةة يا (Xavier & Alsagoff, 2013, 225-238) ال ةةال  
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جاح ةةةة  National University of Singapore (NUS)سةةةوراو ر  ال طويةةةة 
رتاة ةةةة ت ةةةييي  ل  ل ةةةة متيتةةةاة الوةةةا:    ةةةع ال  اوةةةةد تت ةةةه   ر اليةةةة وةةةا ام يوةةةا  

 ,Poh-Kam, Yuen-Ping & Shingh)  وراو ر  ىلع اتيتاة تا:    ع ال  اوة 

2007, 941).   

 سنغافورة الوطنية.نشأة وتطور جامعة ( 1)

ت ةةد جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة يكاةةا تيتةةدم الياح ةةا  الحة حيةةة وةةا سةةوراو ر  
ايا   يحي بها    ةةا اليةة   اليةةاح ييةد تاتةة ل   ةةع سةة  ة تسةةيل ةتليةةية تةة تية 

سةةا د   ةةد  ت  ،(Wong, 2007, 375)وا ىةار  الاحةة خ تت ةةييل بةةاادا  امكيةةاات 
الوةةاا ال رةةاتة  بدا ةةةو ةة  ليح ت هةةا ىلةةع جاح ةةة رتاة ةةةد  سةةوراو ر  ا لةةاتف حي اتاةةة وةة 

م تةة  ةحيهةةا 1980مد توةةا  ةةام 1905ت س ةةل جاح ةةة سةةوراو ر  ة درسةةة طةة   ةةام 
الةةب   1979وا جاح ة تطوية   د اليواتا الب  ي دت  ةا ي ا  ام   ا يا غ ح  جاح ة

 تة ةيةةاا يتةة ند تاهةةبا يتصع بدح  الياح يية ليي ي  ال  ارة وةةا ح س ةةة تااةةد  تت ةة 
جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة.  ةة  بةةدي  جاح ةةة  1980ت س ةةل وةةا ال ةةاحة حةةة يد ةةي  

سةةةوراو ر  ال طويةةةة ح ةةةا يها ل اتاة ةةةة وةةةا الي ةةة يويا  حةةة  ىتاحةةةة حاةةةة  ىةار  امبي ةةةار 
 ةةة  ىلةةةع حاةةةة   2001مد تتةةة  ترييةةةاا وةةةا  ةةةام 1988تالاتاة ةةةة الي و ل جيةةةة وةةةا  ةةةام 

ويةةةةة لاتةةةاة  األ  ةةةةا  الةةةب  يصةةةةات   ةةةدها ت ةةةةً ا حةةةة ال رةةةةاتت جاح ةةةة سةةةوراو ر  ال ط
د  ةةة  يصةةةاحل جاح ةةةة   NUS enterpriseالاتةةةاة  لياح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة

م يت  ح س ةةةةةةة وةةةةةةا  سةةةةةةيا لييةةةةةة تا ال  تةةةةةةا  حةةةةةة  1987سةةةةةةوراو ر  ال طويةةةةةةة  ةةةةةةام 
 ةة  ي  وةةل د BITNETاتات ال  س ا  األكاة  ية الدتلية  اا عاةة ة اي تا ت  ع 

تحةةل  Companies spin-offم ىطةة ا يراةة  عةةاةا  حورتةة ة 1996الياح ة  ام 
تالةةةةب   (NUSH)حر ةةةةة جاح ةةةةة سةةةةوراو ر  ال طويةةةةة ل ي و ل جيةةةةا الوا ضةةةةة ال حةةةةدتة  

لي  ةةل الةةبرات الييةةار  لويةةا:  الاحةة خ تامكياا ةةا د تتةةد تةة  ت سةةي   1995يط ي  ام 
تت ةةيود ىلةةع  يةةا:  الاحةة خ وةةا  ل ةةاح يةالرةةاةا  حةةة تاةةل ي ضةةاد ة يةةا  الهودسةةة تا

م حاةةة  جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة ل ييهيةة  الاي لةة جا 1997الياح ةد ة ا يط ي  ام 
The NUS Bioprocessing Technology Centre (BTC)  تهةةا ااصةةوة

ت ةةةةا د عةةةةاةا  الي و ل جيةةةةا الحي تةةةةة اليد ةةةةد  يت ت سةةةةي  ي  ةةةةاله  وةةةةا ال ويوةةةةة ةتا 
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م 1998اسةةةةي  ارا  صةةةةت ة حوةةةةدًحاد  ةةةة  ي  وةةةةل الياح ةةةةة  ةةةةام الحاجةةةةة ىلةةةةع الويةةةةام  
حاةةةةةاةرا  إل رةةةةةاد الحةةةةةام اليةةةةةاح ا ال ةةةةةال ا تحةةةةةل التيةةةةةة امسةةةةةيااتييية لي و ل جيةةةةةا 

ت جهةةل الياح ةةة ليتةةات حاةةةً ا ل  رةةارت  اليوويةةة  1999ال    حةةا  بهةةاد  ةة  وةةا  ةةام 
  ةةا د توةةا  ةةام الاتاة ة  الي اتا ح  حااك  تعاةا  الي و ل جيةةا تج  يةةا  رجةةا  األ

ا لوا:ةةة  ر:ةةةي  جاح ةةةة   ا:ةةة  ال  يرةةةار  2000 -Viceتةةة  ت يةةةية ترةةة  غ و  ةةةغ ك رةةةً
Chancellor  ا حةةة التدحةةة ال ي يةة   تالةةب  تةةدم رؤتةةة ت تةةة لةةدو  جاح ةةة  19  ةةد  احةةً

سةةوراو ر  ال طويةةة ليتةةات الوةةاا الر ةةا  تالاتةةاة  وةةا سةةوراو ر  بةةور  الياتوةةة اليةةا 
حةةة  تاة  ال ةةة ية ا وةةةا ال م ةةا  ال يحةةةد د  ةةة  ا ضةةة ل  تةةغ ر  بهةةةا جاح ةةةة سةةيا ر رة
م حةةةةةةةة   ح :هةةةةةةةةا األ ضةةةةةةةةاد حةةةةةةةةة الياح ةةةةةةةةا  وةةةةةةةةا 2001الياح ةةةةةةةةة ة ضةةةةةةةة   ةةةةةةةةام 

Universita21  اتهةةةا عةةةاةة ةتليةةةة حةةةة الياح ةةةا   ا ياارهةةةا  ويةةةة حاج يةةةة ةتليةةةة
تحتدر ل ير يا امسيااتييا ل وضا ا ذا  األه ية ال ال ية  لي  ةةل الياح ةةا  ة ةة تة 

لح ةة   الي  ةةي  تت ايةةة الي ةة  ال ةةال ا ل ي  ةةي  ال ةةالاد تت لةةل جاح ةةة سةةوراو ر    ةةال ا
د APRUم تيةةاة  را يةةة الياح ةةا  ال ي ةةة   ةةع ال حةةيط الهةةاة  2002ال طويةةة  ةةام 
م ت  اوييال ا وية حة ال  يةةا  ال ةةابا  ل وةةارا  وةةا ال م ةةا  ال يحةةد  2003يحا وا  ام 

اة  ال ةة ية ا تعةةورها  ةترا  وةةا جاح ةةة تالتيةد تتد اضا ط   الياح ة وا ت 
بو ةة را يا تجاح ةةة وةة ةاا ي وةةاد ال  ةةل ة يةةدراية وةةا الرةةاةا  الراايةةة ال ايد:ةةة. توةةا 

بةة اة  ال ةة ية ا  تم ارتت   اطمشروع اطري دي طج معة ساف رة ا اطةيا اةم 2003 ةةام 
(NECSV)  الياح ةةة لي هيل ةك   ال ايد:ية وةةا سةة ا ال م ةةا  ال يحةةد .  ةة  اويةةيت 

 ,NUS) م ح هد  ح خ  سيا لوياة  اليرييا امجي ةةا ا تال وةةاوا وةةا  سةةيا2003 ام 

2015f). 

وةة ا الحةةاو  الةةا:ي  ل يرييةةا جةةاد  وةةدحا تةة  ت يةةية  ا:ةة  ر:ةةي  تا جةة   ةةامد  
جاح ةةةة جد ةةةد  ي يةةة  بةةةد   تةةة   حةةةة  ا:ةةة  ر:ةةةي  الةةة  رادد تلد ةةة  تةةةدرت  تاسةةة  وةةةا 

 م ةةا  ال يحةةد  اجوةةاا  ال ياتةةم  تتيااةةة وةةا ىةار  هاروارة تك ريةةة وةةا التةةوا ة وةةا ال
تاةةدي اليحةة   ىلةةع   ةة ذ  ،  ال م ا  ال يحد   Ivy-League universityالاح خ وا 

لي ةة ا الياح ةةا   .Etzkowitz et alالياح ةةة الاتاة ةةة   ةةد حوةةاةا  ا  ةةة تي  ت كةةاتة
ا ل  رةةةةات ا    ةةةةد ى رةةةةاد ال رةةةاتت الاتةةةةاة  لياح ةةةةة سةةةةوراو  ر  ال طويةةةةة يك ةةةا توري ةةةةً
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NUS enterprise   ليورةةةةةةئ يت  عةةةةةةاةة تةةةةةةد اها الياح ةةةةةةة لي ةةةةةة تي ال تيا ةةةةةةا
تال اةةاةرا .  ةة  يُ يةةا الةةا:ي  اليوريةةب  ااتةةة ةايةةا  ليوريةةب حاةةاةرا  جد ةةد د تحةةة هوةةا 
بةةةةدي ى ةةةةاة  ترةةةةةيل  ةةةةدة حةةةةة سياسةةةةا  الياح ةةةةة الا:ي ةةةةة وي ةةةةا  ي  ةةةةي  ةةةة ةار  ت ةةةة تي 

  الي و ل جيةةةةةا لي رةةةةةي  تح تةةةةةل ت و ل جيةةةةةا الي و ل جيةةةةةاد تي يةةةةةد تورةةةةةي  حةيةةةةة  تةةةةةاكي
الياح ة ىلع ال  ا  اا تةةاكي  الرةةاةا  الوا: ةةة يت ى رةةاد عةةاةا  جد ةةد  حورتةة ة 
ا ىلةةع   ل ةةة الياح ةةة تتاوةةع  تا اهةةا الياح ةةة. ة ةةا سةة ع  ا:ةة  ر:ةةي  الياح ةةة ي ضةةً

 Towards a Global Knowledge  حةةة  ال  س ةةةة ال ال يةةةة ل   اوةةةة  

Enterprise اليحةة     يةةًدا  ةةة تو يةةة الوةة ن ال اح ةةة ال ح يةةة ىلةةع ج  هةةا حاةةةً ا د تاةةدي
اد تجةةةةب  يوضةةةةل اليةةةة   تي ضةةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت  األجا ةةةة  تةاةةةةار  ا  ال يةةةة  ت  ي يةةةة 
ال  اهةة  ل تةةاة  ال واو ةةة حةة  الياح ةةا  الاا:ةةد  األكةةاند تتاوةةا سياسةةة تيةاد  ي اعةةع 

 NUS  جد ةةةد  تحي اح ةةةة  اةةةا حةة  ح ةةةا يا الياح ةةةا  الاا:ةةةد . ة ةةةا تةةة  توةةةد   حاةةةاةر 

enterprise   ةةا   ةة ع NUS Overseas College Program (NOC)  تاليةةا
   جاهةةةا تاسةةةل الياح ةةةة يل ةةة  ط بهةةةا ىلةةةع ك  ةةةة ححةةةاتر رتاة ةةةة وةةةا ال ةةةال  ل   ةةةل 
ك يةةدراية وةةا عةةاةا  الي و ل جيةةا الرا:وةةة ل ةةد  سةةوة تااةةد ؛ تيكةةب ةترا  تي  ةةي باتةةاة  
األ  ةةةةا  وةةةةا الياح ةةةةةا  الرةةةةاتةةد تيط ةةةةةي الاا ةةةةاح  وةةةةا تاة  ال ةةةةة ية ا وةةةةا  ةةةةةام 

تسةةي ةه ل  مد 2004مد تعةةورها  وةةا  ةةام 2003مد تت يها وي ةلريةةا وةةا  ةةام 2002
 ;Wong,2007,375-377)م 2006مد تاورةةال ر وةةا الهوةةد وةةا  ةةام 2005وا  ام 

Wong,2011,12-17) . 
تحويررل جامعررة سررنغافورة الوطنيررة إلررى جامعررة بررررات ( م2)

-Wong, 2007; Xavier & Alsagoff, 2013, 228-229; Poh) :ريادية

Kam, Yuen-Ping & Shingh, 2007, 944-947; Mok, 2015, 93) 

 حةةة  اتيتةةةاة ال  اوةةةة ليحويةةةي  S1990تح تةةةل سةةةوراو ر  حةةة   ها ةةةة الي ةةة يويا   -
اليو يةةةة الرةةةاح ة وةةةا األلريةةةة اليد ةةةد د تالةةةب   ضةةة  اليتةةةوي   ةةةالا الي و ل جيةةةاد 

 ا  ة يرة ال  اوةةةد تاإل يةةا  اإلبةةدا ا تت ةة تو د ح ةةا ةوةة  سةةوراو ر  تكدحا  األ 
ىلةةع اليحةة    حةة  الياةيةة    ةةع  رةةام امبي ةةار الةة طوا تت ةة تي ال  اوةةة تا ا ةةة 
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ال   ية الر اتة تتي تا ريل ال ا  الر ةةا د تتيةة تا الوةةدرا  الاتاة ةةة لةةد   الو ةة  
 امتيتاة  ال ات     ع ال  اوة.  

 ةةع  يةةاا ال ةةال  حةةة األةتار اليو يد ةةة ة وةةدم ل ي  ةةي  تصةةا   تحةة   الياح ةةا    -
ل   اوةةة ىلةةع ةتر ىصةةاوا وةةا ت ةة تي ال  اوةةة لييةة تا امتيتةةاة اإلت ي ةةاد ح ةةا 
يةن ىلةةةةةع سةةةةةة ا ت ار  الياايةةةةةةة تالي  ةةةةةي  لير يةةةةةةل ىسةةةةةةهام الياح ةةةةةا  وةةةةةةا اليو يةةةةةةة 

 امتيتاة ة.    
 ةةاتا تتيةة تا بةةااح  الي  ةةي  الةةااط بةةية الحة حةةة تالتةةوا ة تالياح ةةةد تت  تةة  الي -

 تالاح خ تالي  تي الييار  ل  وييا  تال تاجا  الياح ية.
كرةةا   ةةاة الايالةةة حةةة كةة   تةة ويا وةةاص   ةةل جد ةةد  تحاي ةةا د  اةةا ت ةة تة  -

 .ةاد ل ل  ليرة تالراةا  الواعئة تريي  ال  ل الحارتاة ي  ا د ت 
سةةوراو ر د ايةةا تاجةة  الورةةام ح الية   ااا الوت ر وا  رام الي  ي  ال ةةالا وةةا  -

اليةةاح ا ال ح ةةا ح تةةًدا حةةة اإللحةةال   ةةع الويةةام  ةة ةتار اتيتةةاة ة يكةةان حوهةةا  
اإلسةةةةةهام وةةةةةا ى رةةةةةاد التةةةةةوا ا  الوا: ةةةةةة   ةةةةةع ال  اوةةةةةة اليد ةةةةةد  لةةةةةد   تيةةةةة تا 

لرةةاةا  ال ال يةةة حي ةةدة  التةةوا ة األصةة ية ل يةة ا ا حةة  ارترةةات ام ي ةةاة   ةةع ا
اليو ةةيا  األجوايةةة؛ تجةةب  ال  اهةة  األجوايةةةد تت  تةة  ال و يةةة الاتاة ةةة وةةا لةةل 

 اتيتاة ال  اوة تاليواو ية ال ال ية.   
د تام يةةااف ال ي ا ةةد حةةة تاةةل صةةا  ا S1990األ حة ال الية اعسي تة وةةا يتاكةةا  -

الاتاة ةةة وةةا امتيتةةاةد يةن ىلةةع الةةد    ال ياسا   الحاجة ىلةةع  تةةاة  الد واحيةيةةة 
 ىلع اليرييا وا الي  ي  ال الا تتح تل الياح ة ىلع جاح ة رتاة ة.

ت يية  ا:  ر:ي  جاح ةةة ا ا:ةة  ح يرةةار  بةةاؤن جد ةةد د تلد ةة  تةةدرت  تاسةة  وةةا  -
هاروارة تك رية سا وة وا التوا ة وا ال م ا  ال يحد  اجواا  ال ياتةةم  تتيااةةة 

د وضةةةةً   ةةةةة ة ةةةة  تةةةة   حةةةةة  ا:ةةةة  ر:ةةةةي   ال م ةةةةا  ال يحةةةةد    خوةةةةا ىةار  الاحةةةة 
الةةة  رادد تلةةةبلم تةةةدم رؤتةةةة ت تةةةة لةةةدو  جاح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة ل اتاة ةةةة بةةةور  
الياتوةةةةة اليةةةةا تةةةةغ ر  بهةةةةا جاح ةةةةة سةةةةيا ر رة حةةةة  تاة  ال ةةةة ية ا وةةةةا ال م ةةةةا  

 ال يحد .
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 ياح ةةا  وةةةا ت يةةا يه يةةة حي ا ةةد  لسةةوراو ر  سياسةةا  تتةةدابيا ىصةةة ل  اةا ي ةة  -
م تةةةاا  وةةةا امبي ةةةار ىلةةةع اتح تةةةل الويةةةات اليةةةاح ا تحريةةة  الو ةةة  امتيتةةةاة  ت 

تكاصةةة د الرا:وةةةد تدةةال  و يةةا  ال رةةارت  تت ةة تي الي و ل جيةةاد ترتاة  األ  ةةا 
ل يات يةةةا  يا سةةةوراو ر  ت ةةةد عةةةاةة را:ةةةد  وةةةا ت و ل جيةةةا ال    حةةةا  تتتةةةوي  اإل

 .ل تدحا  وا ال ال   اتحاة ً 
تحد ا يةتار الياح ةةة األساسةةية وةةا لةةل امتيتةةاة تال يي ةة  الحةةد ا حةةة كةة    -

 تي تا حتاجا  الي  ي  تالاح خد تت  ت  الاتاة ة تحرارةة التوا ة.  
 
 
واالسررتراتيجية لجامعررة سررنغافورة رسررالة الرؤيررة وال  (3)

  :الوطنية

سوراو ر  ال طوية جاح ة  ال يةة جاح ة " Vision رؤية الجامعة:( 3-1)
را:ةةد  تحاة تةةة وةةا  سةةيا تي ةةت ل يةة  يا وةةا ال  ةةيوالد تالي يةة  وةةا الاحةةا تاليةةدرت  

 (NUS, 2014a) تال رات ا  

تح تةةل طاتوةةة تر يةةا األوةةااةد : "Mission :رسالة الجامعررة( 3-2)
 .(NUS, 2014a)  تالاحا تالتدحة اليااية  ل يعياد حة ك   ت 
تصةة ل الياح ةةة  :استراتيجية جامعة سورافورة الو وية( 3-3)

  ةةةع الوحةةة  اليةةةالا ةةةدًةا حةةةة امسةةةيااتيييا  ال ال يةةةة ليحويةةةي رؤتيهةةةا ترسةةةاليها  
(NUS, 2014a,c; 2013, b, 10): 

الحاتتةةةةية   ةةةةع جةةةة ة   -حةةةةة سةةةةوراو ر  تاةةةة   ال ةةةةال  -جةةةةب  يوضةةةةل اليةةةة    ▪
 تح ا دته  وا تو ية ال يي  .الي  ي  تامسيراة  حة اليتتتا  تالراصد 

يا ت  ا جاح ةةة  ةةي  اكييارهةةا ل حتةة     ةةع طةة   حح يةةية تةتليةةية ذت  جةة ة   ▪
 .   اليةد ليويراه  كاا  ت  ي ية  ال ية تهاةوة تحيو  ة

ا حةةة كةة   ال ةة ا ىلةةع الي يةة  وةةا  ▪ يا تتات الياح ة حاةً ا ت  ي ي ا  واو   ال يةة 
 الي  ي  تالاحا تالتدحا .

ح  الح ة ة تال  ارسا  ال ال ية ليحاوظ الياح ةةة   ةةع تةةدراتها اليواو ةةية الي يم  ▪
 وا األس اا ال ال ية أل ضاد هيئة اليدرت  تالي   تال  ارة.
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تح ةةية ايةةا  األوةةااة حةةة كةة   الاحةة خ الااحيةةة ىلةةع تح ةةية الحيةةا د تالرةةااكا   ▪
 .الاح ية ح  ال د د حة التوا ا  تال يا ا  الحة حية

ها  ا ياارها تااةةد  حةةة الياح ةةا  الاا:ةةد  وةةا ال ةةال د   يةة م ي ضةةاؤها ص اا حةا ي ▪
 الاحةةةا ال   ةةةا ذ  اليةةة  يا ال ةةةال ا  اةةةا الياةيةةة    ةةةع الوضةةةا ا ذا  األه يةةةة 
ال ال يةةةة تالي ةةةاتا ال ةةةال ا. صةةة اا ام يةةةااف تاإلتةةةاار    هةةةا جاح ةةةة ةايةةةا  ذا  

 حةا ة  ال ية.
 .اح ة  ار   تحير تة وا  سيايةاد ةتر تياة  وا ال ويوة اعسي تة ةي ▪

تليحويي هبا األهداف امسةةيااتييية ال احةةةد تصةة ل جاح ةةة سةةوراو ر  يهةةداًوا 
اسيااتييية وا   ا ية حيام  يساسية ت    طا  هةةا ال ةةال اد تهةةا  الياايةةة ال ال يةةةد 

تاأل ضةةاد ال ةةال ييةد تال رةةات ا  ال ال يةةةد تاليةة   ال ةةال ييةد  تالاحةة خ ال ال يةةةد
 ,NUS)ال ةةةةال اد تال  ةةةةا يا الوياسةةةةية ال ال يةةةةة تالتةةةةاتيية ال ةةةةال ييةد تاليرةةةةا م 

2014a)  . 
 :( القيادة والحكم ف  جامعة سورافورة الو وية4)

ت يةةة م الياح ةةةة    ةةةا يا  اليةةةة ل ح ة ةةةة الاعةةةيد  اليرةةةارةيةد تلهةةةبا تصةةة ل 
الياح ةةةةةة هيةةةةةةل ا ة ةةةةةة ترةةةةةارةية حةةةةة  كيةةةةة   تاصةةةةةحة حةةةةةة اليوةةةةةارتا تال  ةةةةةئ لية 

يةةةي ح ارسةةةا  الحةةةة  الاعةةةيد ةةيةةةاا الرةةةاةا  و  هةةةا تال  ةةةادلة. تااإلصةةةاوة ىلةةةع تيا
ا ي ةةد   Institution of public character (IPC)ك  س ةةة ذا  اليةةا   ال ةةام 

يوضل ال  ارسا  ليي اعع ح  حي اا توري  ال  س ةةا  ذا  اليةةا   ال ةةام ايةةا توةةدم 
ت  الحةةة  الياح ة اليوارتا اليةةا ت صةةت حةةدن الي احهةةا  ال اةةاةس الي جيهيةةة ل اج يةةة توةة  

 NUS’ Governance Evaluation Checklistلياح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة 

)Charity Portal, 2015; NUS, 2015af( يحةةا  الو ةةاة ل  يةةال  الحاك ةةة .
 تتياةا  الياح ة و  ها تي  ا حة 

 تتي  ل وا( المجالس الحاكمة: 4-1)
 ( مجلس أمناء الجامعة:4-1-1)

   ضً ا   يوه  تتايسةةه  ت تةةا الي  ةةي  تتةةة ا ر:ةةي  الياح ةةة 24 ي  ا حة ا 
 ضةةةً ا ويةةة د تتي ةةة ا حةةةة ح   ةةةية حةةةة تةةةاة  األ  ةةةا   التةةةوا ة تاألكةةةاة  يية ترجةةةا  
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ا ل يةةدار  تالتاةةا   األ  ةةا  تال هويةةية حةةة الويةةا ية ال ةةام تالتةةاصد تتةةي  اكييةةاره  تووةةً
ال  ةةئ    ةةة صةة اا تحويةةي يهةةداوها وةةا  ت  تةةا  الرةةاةا  امسةةيااتييية. تت ةةد هةة 

الي  ي  تالاحا ال   اد تصاط ا ا اتها تا ا ةةة يح الهةةا تح ي  اتهةةاد تتيةة تا الاةةااح  
ا  تال اةةاةرا  ل تةةاة  تةة  يا الياح ةةة ةاكةةل سةةوراو ر  تكارجهةةا. تتياةة  ال ي ةة  ليةةاا تووةةً

الرالةة    ةةا ا  ل ا ت  ي  امايياجا  اليرري ية تالييارتةةة لأل  ةةا  تالرةةاةا  تهةةا وةةا
ليةةةاا ل  ي ةةة  حوهةةةا ليوةةةة تتيةةةيط تتيةةة تا الحةةةام اليةةةاح اد تليوةةةة رتاة األ  ةةةا د 

 .(NUS, 2013d; 2015af, 2)تليوة امسي  ار تدياها 
 
 
 :  The Senate ( مجلس الشيوخ 4-1-2)

تتايس  ر:ي  الياح ةد تتي  ا حة ال ة د تالو ا  تال  ةةداد ت ةة ا  ال  ةةداد  
  ي ضةةاد  كةةاتة  ويتةةاه  ال ي ةة  ة  ضةةادد تتيةة لع 10يت حا   ةةاةله د وضةةً   ةةة ا

ال ي ةة   ةةدًةا حةةة ال هةةام حوهةةا  ى رةةاد تتورةةي  تا ةةاة  ت ةة ية تاةةل ال  يةةا  تال اةةدا  
األكاة  يةد تال  اووة   ع تورةةي  ال  يةةا   األكاة  يةد تت سي  تحااج ة تتتم الاااح 

تال  س ا  تال ادا  األكاة  ية األكان تدياهاد تتودم ت صيا  ىلةةع حي ةة  األحوةةاد 
 ;NUS, 2014d; 1-4)وي ةةا م  ي  ةةي   ةة يات . تت ات ةة   ةةدة حةةة ال يةةاا الرا يةةة 

2015s, 1-5; 2015Y).    
    تتي  ا حة ( القيادة العليا الحاكمة للجامعة:4-2)
د تهةة  ال  ةةئ    ةةة اإلعةةااف  ةةة رسةة  سياسةةة الياح ةةة رئةةيس الجامعةةة  1-2-4ا

تتوريةةبها   ةةع ةاوةةة ال  ةةي تا د تتةةي  اكييةةارا حةةة بةةية يصةةحا  الاؤتةةة الاتاة ةةة  رةةًاا 
 2015د تلةةةةبلم الةةةةا:ي  الحةةةةالا ل ةةةةام لةةةةدترا ال اصةةةةت وةةةةا اليح تةةةةل لياح ةةةةة رتاة ةةةةة

الدا  ةةةةة ل رةةةةااكة بةةةةية الياح ةةةةة  ل ياح ةةةةة لد ةةةة   ةةةةدة ةايةةةةا حةةةةة ال واصةةةة  تاألتسةةةة ة
 . (NUS, 2015ab, 2)تالتوا ة 

تةيةةل ر:ةةي  الياح ةةة ل رةةئ ا تهةة     ةةة تةةة د  وكةة ء رئةةيس الجامعةةة: ( 4-2-2)
األكاة  يةةة تت ات ةة   ا:ةة  الةةا:ي  ل ي  ةةي  اليةةاح ا ت ا:اةة  لرةةئ ا األوةةااة األكةةاة  يية 

تتةيةةل ر:ةةي   ؛(NUS, 2015ae;2015 ab, 2015b)ت ا:اةة  ل  اةةدا  التاصةةة 
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الياح ةةةةةة ل رةةةةةئ ا اإلةارتةةةةةة ال  ةةةةةئ    ةةةةةة ال اةةةةةاةرا  امسةةةةةيااتييية تالرةةةةةااكا  تاةار  
ال ةة ارة تتيةة تا الاويةةةة اليحييةةة تدياهةةةا تت ات ةة   ا:ةةة  الةةا:ي  ل  ةةة ارة الارةةاتة ت ا:اةةة  

؛ تتةيةةةةةل ل احةةةةةا ال   ةةةةةا (NUS, 2015c, 1)ل ياح ةةةةةة تال  تةةةةةا  ال ال يةةةةةة 
  3تا ا ح يةة   ا  حاةةة ً 26  ةةع الاح ية تتوريبها تاإلعةةااف تالي و ل جيا ل ص  ال ياسة ا

حةةد ا  ةار  الاحةة خ ت ت ات ةة   ا:ةة  الةةا:ي  ل احةةا تالي و ل جيةةا تات  حااك  ل ي ي  الاح ةةا
 .  (NUS, 2015l)ومديري اطبوةث ت ةية تا ة ة الاح خ 

تت ةةةاتا ر:ةةةي  الياح ةةةة  اإلصةةةاوة ىلةةةع تةةةة د نةةةواب رئةةةيس الجامعةةةة: ( 4-2-3)
د لرةةئ ا التةةحيةوةةا حيةةام   ا    ةة ا د9الياح ةةة  ةة ا  ر:ةةي  الياح ةةةد ت ةةدةه  ا

د تال ةة ارة الارةةاتةد تالياح ةةة تال  تةةا  ال ال يةةة تتيا ةة  لاوية اليحيية ل حام الياح اتا
حةيةة   ا:ةة  الةةا:ي  ل   تةةا  ال ال يةةة تالياح يةةة تحةيةة  ال  تةةا  الدتليةةة تحةيةة  

تاألتتةةاف تالييةة تا ال  س ةةاد تالاحةةا تالي و ل جيةةاد ال  تةةا  ال  س ةةة االرةةاةا  د 
),NUS تالي  ةةةةةي  اليةةةةةاح اد تال اةةةةةدا  التاصةةةةةةد تعةةةةةئ ا األوةةةةةااة األكةةةةةاة  يية

2015ab)   . 

 Chief جامعةة سةنغافورة الوطنيةةللمشةروع الريةادي لالمةدير التنفية ي ( 4-2-4)

Executive Officer of NUS Enterprise : اتاة ةةة ليحويي الال راتت ته   و ة
تالورةةا  الييةةار  ل ياح ةةةد تتوةة ة اسةةيااتيييا  تحاةةاةرا   وا اليدرت  تالاحا ال   ةةا

ت  ت  الي اتا التوا ا تحااةرا  األ  ا  وا الياح ةد تترةةاف   ةةع حهةةام الي احةةل 
بةةةةية رتةةةةاة  األ  ةةةةا  تالت  ةةةةا األكاة  يةةةةة لا ا ةةةةة ال  اهةةةة  تت ةةةة تة ال و يةةةةة الاتاة ةةةةة 

رةةةةيا  وةةةةا تةةةة لا هةةةةبا ال وتةةةة  يا ت ةةةة ا لد ةةةة  كاةةةةا  وةةةةا امسةةةةي  ارا  ال ال يةةةةةد تت
 .(NUS, 2015d)تالراةا  تال رات ا  ال ايد:ة تاليااكي  

 ( جهود الجامعة ف  تحقيق الريادية:5)

اتتب  جاح ة سةةوراو ر  ال طويةةة  ةةدًةا حةةة ال ياسةةا  تاإلجةةاادا  ليو يةةة  
 تذلم حة ك    رتاة  األ  ا  تالاتاة ة األكاة  ية  الياح ةد

 ( ضما  جودة التعليم والتعلم:5-1)
جةةةب  يوضةةةل اليةةة   حةةةة سةةةوراو ر  تهةةةدف ىلةةةع اسةةةيااتييية ل ي  ةةةي  تالةةةي    تصةة   -

ا حا  ةايةةا  وةةا تو يةةة ال يي ةة اسةةهى ةةع توةةد   تح ةةا دته    تا   ال ةةال   ا تةتليةة   حح يةة 
(NUS, 2015ag).  
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 NUSاليةةدرت د تحوهةةا ى رةةاد يكاة  يةةة اليةةدرت تاوةةا سياسةةا  تاصةةحة لييةة تا  -

Teaching Academy  م متتةةةاذ الوةةةاارا   رةةة ا ال ياسةةةا  ال ي  وةةةة 2009 ةةةام
 الوضةةةا ا األكاة  يةةةة تاليةةةدرت د تتحويةةةي الي يةةة  وةةةا الي  ةةةي  تالةةةي    تامبي ةةةارد ة ةةةةا 

     ةةةةل األكاة  يةةةةة   ةةةةع ت  تةةةة  الاؤتةةةةة التارجيةةةةة لألكاة  يةةةةة ال ي  وةةةةة  ال  ارسةةةةا
الي  ي يةةةةةة الوا: ةةةةةة   ةةةةةع الاحةةةةةا تت ةةةةةهيل تاةةةةةاة  األو ةةةةةار تالتاةةةةةاا د ة ةةةةةا يصةةةةةدر  
األكاة  يةةةةةة حي   ةةةةةة حةةةةةة اإلصةةةةةدارا  ال ي  وةةةةةة  ال  ةةةةةا:ل تاأل رةةةةةية تال رةةةةةات ا  

 .  (NUS, 2015ag)األكاة  ية اليا ت    الي  ي  تالي    الاتاة  
مسي رةةةةاف ي  ةةةةاة  2012الي و ل جيةةةةا وةةةةا  ةةةةام  -ى رةةةةاد صةةةةودتا ابي ةةةةار الةةةةي     -

حتي رةةة حةةة الةةي    ال ات ةة    ةةع الي و ل جيةةا  اةةا توةةد   حويااةةا  سةةو تة حةةة ج يةة  
ال  يةةةا  تال ةةةةدارل  اةةةةا تتةةةة ي  ةترا  أل ضةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت د تت وةةةةع التةةةةودتا 

 األ  ةةةاة تالح سةةةاة تدياهةةةا   حرةةةاتً ا وةةةا حيةةةام  الايئةةةة امويااصةةةية حي ةةةدة  24ا

(NUS, 2015ag). 
ت  ت  الي    حة كةة   الي و ل جيةةا  اةةا حاةةاةر  حوةةارا  الةةي    اإلل يات ةةا ال تةةي ط  -

ا   ةةة يعةةها  The internal Blended Learning Online Coursesالةةداك ا 
 ,NUS)  اةةا اإل يا ةةل حةة  األتةةااا تال    ةةيةد ت   ةةة يعةةها ل يرا ةةل التةةرا  

2014b, 26-28). 
ت سةةةي  تحااج ةةةة الاةةةااح  تال  اووةةةة   يهةةةا تت ةةةد  ها ليي تةةةدهاد تهوةةةاح ال د ةةةد حةةةة  -

 .  (NUS, 2015y)ال ياا تال يال  ي رئل ل عااف   ع هبا ال   يا  
تض ية ال واه  اتكاصة ال واه  امكييارتة  ال هارا  الاتاة ةةة  رةةا الورةةا  ةةة  -

الواتةةةةد تاإلبةةةةدا اد ت  ةةةةل حرةةةةا ا  حاي ةةةةا  اليتتةةةة  ح ةةةةل تو يةةةةة حهةةةةارا  الير يةةةةا 
 ,NUS, 2015e)تت ةة توهاد تتورةةي  ال رةةات ا د تدياهةةا حةةة ال هةةارا  الاتاة ةةة 

13). 
ترصدها تتويي هةةا  ا يرةةام حةةة كةة    Outcome Monitoringحااتاة ال تاجا   -

 (NUS, 2015ac)ح  اا  ال  الة تاليرب ة الااج ة ألصحا  األ  ا  تالتةةاتيية 
. 
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ريي  ي ضاد هيئة اليدرت    ع اليدرت  ال ي ي  حة كةة   توةةد   اليةة ا:  ح ةةل  ت -
 .(NUS, 2015ac)جا:   ال ااا ال ي ي د تجا:   التدحة ال ي ي   

 ( ضما  جودة البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية:5-2)
  تةة  املي ام  اسيااتييية  ح يةةة ت ةة ع ليح ةةية ايةةا  األوةةااة حةةة كةة   الاحةة خد تت -

الرةةةةااكا  الاح يةةةةة حةةةة  ال د ةةةةد حةةةةة التةةةةوا ا  تال يا ةةةةا  الحة حيةةةةةد تت  تةةةة  اليةةةة ام 
ي ضا:ها  الاحا ال   ا ذ  الي  يا ال ال ا  اا الياةي    ةةع الوضةةا ا ذا  األه يةةة 

  ةةع  تتصةة  سياسةةة  ح يةةة ت  ةةلال ال يةةةد تيةاد ةتر تيةةاة  وةةا ال ويوةةة اعسةةي تةد 
  ةةةة ة سياسةةةة ىةار  الايا ةةةا  تةةة    تد ت    ةةةع ت  ت ةةة تاإلعةةةااف  تةةةل الاحةةة خ  ت سةةةي  ت 

 NUS' Research Data الاح ية تالو اهة الاح ية أل حاخ جاح ة سةةوراو ر  ال طويةةة

Management Policy and Research Integrity Code (NUS, 2015i) .

الا ا ةةةة تامليةةة ام  ةةة   ع ال  ةةةا يا األك تيةةةة ت  اهةةةة الاحةةة خ اليةةةا ترةةة ل التةةةااحة ت 
تال  ةةةةةادلة تلةةةةةي  حيةةةةةاة تيوةةةةة  األكيةةةةةادد تتصةةةةة  سياسةةةةةا  مسةةةةةيتدام اعةحيةةةةةية 
تالحي ا ا  وا الاح خ تاليدرت  ت ةةةد امليةة ام  اإل   ةةا  تال  ا يةةي ال طويةةة تالدتليةةة 

(NUS, 2015o). 
ا 26الي سةة  وةةةا ى رةةاد ال ااكةةة  الاح يةةةة تحااكةة  الي يةةة د وةةةي  ى رةةاد ا -   حاةةةةً ا  ح يةةة 

ت   ةةة حااكةة  ل ي يةة  الاح ةةاد  الوضةةا ا الحاسةة ة اليةةا ت اجةة   سةةيا تال ةةال دتاةةة    ةةع 
ا اي سةةةيار 17وضةةةً   ةةةة ت ات هةةةا حةةة  ا  ,NUS)  وةةةا سةةةوراو ر  *A  ح هةةةًدا  ح يةةة 

2015o). 
تر يةةل الرةةااكة بةةية الياح ةةا  تالتةةوا ة  اةةا تصةة   رةةام ل    يةةة الر اتةةة األ  ةةع  -

ا وةةا ال   يةةة الر اتةةة  اةةا  اوةة ا ال   يةةة  ا ر:ي ةةً وةةا  سةةياد تيصةةاحل الحة حةةة م اةةً
الر اتةةة ل وةةةدحا التدحةةةةد تتةةةا  ا ال   يةةةة الر اتةةةة ل رةةةاةا د تا ا ةةةة ال   يةةةة الر اتةةةة 

 ,NUS)تا ةةد  ةايةةا  حةةة يصةةحا  ردتل األحةة ا   ةاكل سوراو ر  تكارجهةةاد تتةة ويا

2015l). 
تريي  الاحا ال   ا  اا حوت ج ا:  ل ااا ية ليحريةة  الاحةة خ ذا  اليةة ة  ح ةةل   -

جا:   الاااا تجا:   الاااا الرا  تجا:   عاتم الاااا ال ي ي  وةةا الاحةةاد تجةةا:   
 د ةةةد حةةةة د تتةةةد يسةةةه  ذلةةةم وةةةا تحويةةةي ال(NUS, 2015q)عةةةاتم الاااةةةا الرةةةا  
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  بااد  اكيةةااتد تيك ةةا 520م ةاا هواح ا2013اإل يا ا  الاح ية ل ياح ةد ورا  ام 
اد 2500وهوةةاح ا 2014  ةرةةم اكيةةااتد يحةةا وةةا  ةةام 340حةةة ا    ضةة   رةةط  ح يةة 

  ح يةةة ا ةتمر سةةةوراو ر  حوحةةةل ل  ةةةوت 757   حةةةا حورةةة رد تا8200تيك ةةةا حةةةة ا
  اتراتيةةةةة 350 ح ةةةةاد تيك ةةةا حةةةةة ا   حرةةةاتت2500الاح يةةةة التارجيةةةةةد تيك ةةةا حةةةةة ا

 .(NUS,2015n)ل ي اتا الاح ا 
ت ةةةة تة عةةةةااكا  ا رةةةةًاا ألا اةةةةام جاح ةةةةة سةةةةوراو ر  ال طويةةةةة  وةةةة  صةةةة ة حويوةةةةة  -

 األ حةةةاخ الا:ي ةةةة وةةةا سةةةوراو ر   حةةة  اةةةام الي يةةة  الاح ةةةا تال رةةةات ا  الي و ل جيةةةة 
Campus for Research Excellence and Technological Enterprise 

(CREATE)  الب   ي   ةاار الااا ية وا ج ي  ي حاد ال ال د تهبا   ةة   الي ةةاتا
بةةةية الياح ةةةة تيتسةةة  حيي ةةة  ل يو يةةةة تال ةةة ارةد تت لةةةد بيئةةةة كتةةةاة ل ي  ةةةي  تامبي ةةةار 

 .(NUS, 2015u)تال رات ا  
تةة ويا حتي ةةم ال تةةاةر تال ةة ارة ال  حةةةة لييةة تا الاحةة خ ال   يةةة تت ي هةةا  ح ةةةل  -

 Medical Engineering and Research  ت ةة تي الاحةة خ اليايةةة تالهودسةةة حاةةاةر 

Commercialization Initiative (MERCI) د تحاةةة  وةةاا ة يةةم ل  ةة م األايةةاد
الةةب    ةة ت  ةة جااد الييةةار  تحةةل  An Kleef Aquatic Science Centreال ا:يةةة 

حةةةةا ال   ةةةةا الرةةةةاتف الياي يةةةةة تاليةةةةدرت  ال   ةةةةاد تكةةةةدحا  تحتةةةةاةر ا سةةةةاة الا
Research Computing Resources and Services  ليةةة ويا تتيايةةةي

الااحييةةةةا  تالو بجةةةةة ال   يةةةةةد تحاةةةةة  الحاسةةةة  د تال ةةةة ارة ال رةةةةياةةد تحي   ةةةةا  
الااحييةةةةةةةا  ال رةةةةةةةياةةد تال ةياةةةةةةةا  الات يةةةةةةةةد تالرةةةةةةةاةا  حةةةةةةة  التةةةةةةةوا ة تالرةةةةةةةاةاد 

 NUS-Indiaالهوةةد -ويةةةتالياح ةةا  تدياهةةاد تحاةةاةر  الاحةةا جاح ةةة سةةوراو ر  ال ط

Research Initiative  ل  ةةل ال تةةةارا  الوتةةيا  تالي ةةاتا الاح ةةةا. ة ةةا تةة  اوييةةةال
 ةةةاة  الياتةةةة الوريرةةةة تهةةة  ال اوةةةي األت  حةةةة    ةةة  وةةةا جوةةة   عةةةاا  سةةةيا تدياهةةةا 

(NUS, 2015e, 25-35). 
لي  تةةةةةل الاحةةةةة خ  - اةةةةةا حةيةةةةة  ال  تةةةةةا  الدتليةةةةةة –تةةةةة ويا الرةةةةةاةاد ال  حةةةةةية  -

تامكياا ا  تال رات ا  الاح يةد تحة يح  يها ال حالة تاةةااح  الوةة ن ال اح ةةةد تاةةااح  
اليةةدرت  تالياةةاة  الووةةد د تاةةااح  ت  تةةل الاحةة خ امجي ا يةةة تاإل  ةةا يا د تصةةودتا 
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حةةاخ اإل  ةةا يا  الاحا األكاة  اد تصودا  حالة ي ضاد هيئةةة اليةةدرت  تصةةودتا ي 
تالاحةةة خ امجي ا يةةةة تصةةةودتا بةةةدد اإل  ةةةا يا  تال  ةةة م اإل  ةةةا يةد تتهةةةدف ج ي هةةةا 
ىلةةةةع تيةةةة تا ال ويااةةةةا  الاح يةةةةة  اليةةةةة اليةةةة ة د حةةةة  الياةيةةةة    ةةةةع سةةةةوراو ر  ت سةةةةيا 

(NUS, 2015e, 39-45). 
 NUS enterprise ( إنشاء المشروع الريادي لجامعة سنغافورة الوطنية5-3)

ا ل  رةةات ا د تح ةةا د  2001م  ةةاي رئ   م لي ةة ا الياح ةةة يك ةةا توري ةةً
اليةة   تي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تالتةةاتيية   ةةع ىتاحةةة ال رةةات ا  الاتاة ةةةد تر ا ةةة 
ال  اهةةة  لي ي ةةةةم  و يةةةة رتةةةةاة  األ  ةةةا  ال ال يةةةةةد تالرةةةااكا  الورةةةةية حةةة  التةةةةوا ة 

تالي  يةةة  ال رةةات ا د لي ةةهيل  وةةل الي و ل جيةةا تت ةة تي األصةة   تالتاةةاا  الر اتةةةد 
تا ا ةةة تت ةة تي ال   يةةة الر اتةةةد تترب ةةة جاح ةةة سةةوراو ر   الرةةاةا  ال ايد:ةةة كةةار  
الياح ةةةةد تت ةةةهيل  رةةةا ال  اوةةةة الياح يةةةة ىلةةةع ال يي ةةة  التةةةارجا لي ةةة ا الياح ةةةة 

. تت  ةةل ال اةةاةر    ةةع توةةد    ةةدة حةةة (NUS, 2015ad)رتاة ةةة تحاي ةةا  وةةا  سةةيا 
 األ ريةد حوها 

ايةةا تحةةدخ الياايةةة وةةا ة يةةا حةةة األايةةاا كةةار  اةةدتة ( التربية الريادية: 5-3-1)
الرتةةةة   الدراسةةةةيةد تتهةةةةدف ال رةةةةاتت ىلةةةةع ترةةةةيي  الاتاة ةةةةة لةةةةدن اليةةةة  د تتةةةة ويا 
التيارا  الي  ي ية وا ال ةةال  الحويوةةا حةةة يجةةل يا  ةةة ا الةةي    يك ةةا تةة  يًاا تاسةةيداحةد 

 من خ  :تتة ا ذلم 
 NUS overseas Colleges)أ( برامج كليات جامعة سنغافورة العابرة للقارات: 

تحه يهةةةا بةةةا رتل الاتاة ةةةة وةةةا حيي ةةة  الياح ةةةةد تتةةة ويا ال ةةة ه ية حةةةة  
الي   الواةرتة   ع تورةةي  ال رةةات ا  حةةة كةة   الياايةةة الاتاة ةةة تالي ةةا  ل ةةا ة 

و ةلريةةا وةةا ال م ةةا  ال يحةةد  ح اتةة  كةةار  سةةوراو ر  تةاك هةةا اح ةةل  تاة  ال ةة ية ا ت 
األحاتةية ايا الياةي    ةةع الي و ل جيةةا الرا:وةةة تالحي تةةة ال ايد:ةةة ت واوةةة ال  ةةل الحةةا 
تت كةةب الةةدترا  وةةا جاح ةةة سةةيا ر رة تاو ةة را ياد تعةةورها  تاةةةية وةةا التةةية ايةةا 

وةةةا ال رةةةارت  التةةةيوية الاا:ةةةد  تت  تةةة  ال  ةةةا ا الييارتةةةة ال  ةةةيوا ية تت كةةةب الةةةدترا  
جاح ةةةةة وةةةة ةااد تسةةةةي ةه ل  وةةةةا ال ةةةة تد ايةةةةا الي و ل جيةةةةا ال ايد:ةةةةة وةةةةا ال سةةةة  ية 
تالرضةةاد ال يووةةل تاليوويةةا  الوريرةةة تت كةةب الةةدترا  وةةا ال  هةةد ال   ةةا اليووةةاد تالهوةةد 
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يعةةةهاد تتةةل يبيةة  وةةةا ىسةةاا:يل ايةةةا  6-3ايةةا ال اةةاةرا  امجي ا يةةةة تتةةة ا حةةة 
ي ةةار تتةةي  اليةةدرت  وةةا جاح ةةة تةةل يبيةة  د تهةةبا تيااةةة ال  ةةل الةةد واحيةا ت واوةةة امب

الاةةااح  تال  يةةا  هةةا بةةااح  ليو يةةة رتل الاتاة ةةة  اةةا ىتااةةة الراصةةة ل يةة   لوضةةاد 
حا  وا  حة  ام  درس ا وا ال ااك  الاتاة ةةة تاألكاة  يةةة الوياة ةةة وةةا حتي ةةم ي حةةاد 

 ة باتةةةةاة  ال ةةةال  حةةةة  تةةة ويا حةةةةوت تريةةةةا الي  رةةةةد وضةةةةً   ةةةةة تةةة ويا ةترا  ذا  صةةةة 
سةةا ة ح ي ةةد .  ةة   ةة وا ل يالةة    ةةد  40األ  ةةا  وةةا الياح ةةا  الرةةاتةة تتةةل ىلةةع 

تهةة   s Park Residences, The Prince Georgeا يهةةاد الاا ةةاح  ال ةةةة ةاكةةل 
حيي ةة   رةةط ل يةة   رتاة األ  ةةا   ةةد   حي   ةةة حةةة األ رةةية ال ريةةد  ح ةةل ترا 

  (NUS, 2015aa;  2013b, 20-23) ال  ةةل تةترا  الرةةاةا  تة ةة  رتل ال اةةاةر  

. 

 Summer programme)ب( البرنامج الصيفي:
ا سةةةةوي ا سةةةو ت ا كةةة   ويةةةا  التةةةيم  الي ةةةاتا حةةة    توةةةدم الياح ةةةة با احيةةةً

ال  س ةةا  تالرةةاةا  ل ةةد  يسةةا  ية  حضةةاا طةة   حةةة حتي ةةم ةت  ال ةةال  لياةةاة  
حوةةب ت ةة  سةةو ا د تاضةةاا يك ةةا  ال  اوةةة تالتاةةا  الاتاة ةةة بةةية اليةة  د تاةةدي الاا ةةاح 

  ب ةةًدا ل ياتةةا  ال  ارسةةا  الييارتةةة ال ح يةةة تتو يةةة رتل 32  طالةة  حةةة ا600حةةة ا
ال اةةاةر  وةةا سةةوراو ر د تتو ةةا الاا ةةاح  ال هةةارا  الوياة ةةة تتوةةدم تيااةةة ت  ي يةةة عةةاح ة 
 تترةةا ً  بةةية اليةة   وةةا بيئةةة  ال يةةة حي ةةدة  ال واوةةا د تتيوةةات  ترا   ةةل تا وةةا 
 وةةاا صةةريا  تححاصةةاا  تج  ةةا  اةة ار حةة  تةةاة  األ  ةةا  تيصةةحا  ال رةةات ا  
ا   اسيااتييية     رتل ال ااةر  تتوري  ال رات ا  حةةة الر ةةا  ىلةةع كيةةة األ  ةةا د 
ت تةةةارا  ل ور ةةةا  األ  ةةةا  تالةةةدتا:ا الحة حيةةةة تالرةةةاةا  ال ايد:ةةةة تال  اتةةة  ال واويةةةة 

ل اةةةةةاةرا  التةةةةةوا ية تالييارتةةةةةة تالاتةةةةةاة  تالياا يةةةةةةد تتيضةةةةة ة تورةةةةةي  ال رةةةةةات ا  تا
 .(NUS, 2013b, 4; ;2014a, 4; 2015t)امجي ا ية تاليااخ ال واوا 

 LaunchPad @ Singapore  سنغافورة @)ج( برنامج منصة االنط ق 
تتةة  تتةة ي   ل اةةاا ية وةةا الياح ةةا  تح اهةةد الاحةة خ ال احةةة تاليةة    

احا   د الةةدةي راا تطةة   ال اج ةةييا تالةةدةي راا د تتةةدم يت  حةةا  حةةة تاةةل الياح ةةة وةةا 
  واتةةي   ةةل ايةةع اعاد تهةة  با ةةاح  ت  ةة  40م ليتةةل ىلةةع يك ةةا حةةة ا2013 ةةام 
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  ةة   حةةة وي ةةي حةةة ال حووةةية   يسابي  حة رة   ع داار الاا ةةاح  ال10تياتاا ل د  ا
 the U.S. National Scienceح س ةةة ال  ةة م ال طويةةة األحاتةيةةة -الا:ي ةةيية 

Foundation (NSF)-funded I-Corps programme  لياج ةةةة امبي ةةةار
ا تحةةل ىعةةااف كاةةااد حةةة التةةوا ة تيسةةاتب   الي و ل جا ىلع حوي  تابةةل ل ييايةةي تيارتةة 

حةة  ال  ةة د ترؤن تايا ةةا  ال ةة ا الحويويةةة ايةةا  وةةدم  الياح ا د تال واب   ال اة   
وةةا جاح ةةة سةةيا ر رة تاياة ةةا تة ل حايةةا تح هةةد ةالير ر يةةا ل ي و ل جيةةاد تتوةة م حوهييةةة 
الاا اح    ع تي تا ال واه  الوا: ة   ع األةلة ايةةا  حتةةل ال رةةارة ا   ةةع ت  ةة  

 ارسةةةة د تالتةةةات  حةةةة حةةةة كةةة   اتيةةةاال تاكياةةةار واصةةةياته    ةةةع الرةةة ر االةةةي     ال 
الرتةةة   الدراسةةةية تاليحةةةدخ حةةة  ال  ةةة د تالرةةةاةاد تال واو ةةةية ل ي ةةةاف   ةةةع تيااةةةة 
ال تةةةةةاطا  حةةةةة  ت ليةةةةةد حرةةةةةات ا  جد ةةةةةد د تتةةةةة وا ال وهييةةةةةة   ةةةةة ذ  األ  ةةةةةا  ليويةةةةةي  
الراصيا   اةةا ىجةةااد حوةةاب   تاكييةةار ال ةة ا تالييةة تا ل  وةةي  تاإلرعةةاة  اةةا واتةةي 

تا  ح  ال   د تامتتا  حةة  التةةوا ة اليد ةةد  تصةةيادة حة ال  جهية تترةيل   
كيط   ل ح   سة تال واب   األسةةا  ية تامجي ا ةةا  حةة  ال  ةة د تالرةةاةاد توةةاا 
ال  ةةل تالي  ةةا  تالةةي    حةةة األتةةااا  ةة  تةة تا وةةا  ها ةةة ال يةةاف ال ةةات  الوها:يةةة 

ايسةةياذ  ال تيةةات  ل  تيا ةةا  تال اي ةةاا د تتي ةة ا واتةةي ال  ةةل حةةة  الاااةةا الةةا:ي  
تالاااا ال  ا د اتد  ة ا طال  ةةي راا يت   د الةةدةي راا د تتااةةد يت ا وةةية حةةة تةةاة  
األ  ا د تحاعد التوا ةد تتة ا الد     د الدتر   ترعةةة   ةةل لاوةةاد حوييةةا  تاب ةةة 
ل حيا د تاسيرارا  األ  ا  تالد   اإلرعاة د تكية األ  ةةا  ت  ةة ذ  ة ةة  الي  تةةلد 

  ليو يةةة حهةةارا  ال ةةا د تتةة ويا ال ةةوتد تامتتةةا  الر ةةا   ةةال   دد تاةةدد تتةةدرتاا
 .(NUS, 2015i; 2015 j, 1-7)ال راتت تاليااكي  

تت ةةةة ا  اةةةةا الي ةةةةاتا حةةةة  حةيةةةة  ال  تةةةةا  الدتليةةةةة )د( البةةةرامج الرياديةةةة الدوليةةةة: 
رةةااكا  لي  تةة  ال The International Relations Office (IRO) الياح ةةة 
 .(NUS, 2013b, 18-20;  2015a) د ويودم الياح ةتتااة  الي  ال ال ية 

 International Summer/ Winterبرررراال الشرررتايف الدرررة  ال  لةررر   -

Programmes (I-SP)  ت ةة ت هةةبا الاةةااح  وةةا الياح ةةا  الرةةاتةة ل يةة   ل احةةا
 تيويةةةةة ل يو يةةةةة  ةةةةة تجهةةةةا   رةةةةا ديةةةةا تو يد ةةةةة وةةةةا عةةةةاا  سةةةةيا تيترتاةةةةا تيحاتةةةةةا ال
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الرتتةةةية تاليوةةةد ا ال وةةةاواد تتةةةي  تورةةةي  بةةةااح  سةةةو تة حةةةة تاةةةل الرةةةاةا  األكاة  يةةةة 
 لي   ط   حة ك ريا  حتي رة حً ا لااط األو ار تتااةلها.  

-International Internships Programmes (I بةةرامج التةةدريب الةةدولي -
INTERN)  تال  ارف وا ححيط حي ةةدة ال واوةةا  وةةا   تتودم اليدرت  لتول ال هارا

لةةل   ل ةةة امتيتةةاةد تت ةةيا اليةة   ل ةةد     ةةة يعةةها يت يك ةةا وةةا ح اتةة  حتي رةةة 
ح ةةةل وا  ةةةا تال ة ةةةيم تيل ا يةةةاد تتي اصةةة ا ألوضةةةل ال  ارسةةةا  الدتليةةةة وةةةا حةةةةاا 
ال  ةةل توةةاص الييةة تا ال هوةةا وةةا صةةوا ا  حتي رةةة   ةةا وةةا ذلةةم الي  تةةل تالهودسةةة 

 ليي :ة تالحة حة تتسا:ل اإل  م.تتيار  ا
-International Attachement Programmes (I بةةرامج التةةرابط الةةدولي -

RAP) تت ةة حة ك لها ت سةةي  الييااةةة ال ال يةةة تت  ت هةةا لةةدن اليةة   وةةا ىطةةار  
الوتةةت تاإلرعةةاة حةةة ةاةةار الاةةاا ية وةةا الياح ةةا  الرةةهيا  ل   ةة م تالي و ل جيةةاد ىلةةع 

  ال   ةةا   ةةع تيااةةة الاحةة خ تال تياةةاا  وةةا حااوةةي  ال يةةة ال  ةةي ند جا ةة  اليةةدرت
 تت ةة حة ك لها يا  ورا الي    يا:  ي حا ه  وا التحم تال ي  .

  تي  ةةي  هةةا حور ةةة  ال يةةة ت ةةا  بةةااح  وةةا يك ةةا الشةراكة فةي بةرامج أيسةيس -
اليو يةةة الاتاة ةةة ل رةةاا     ض  ليةة ويا 86000ةتلًة تات يً ا ح  يك ا حة ا 120حة 

تال هةةةارا  اإلةارتةةةةة تالوةةةدر    ةةةةع امسي رةةةاف  اةةةةا ال رةةةارةة وةةةةا التاةةةاا  الوياة ةةةةة 
الدتليةةةة تاليةةةدرت  الةةةدتلاد تت ةةةا د ل رةةةاا  ليةةةة ا لهةةة  تةةة  يا ى يةةةابا   ةةةع ال يي ةةة  
ال ح ا وا التار د تاكي ا  حهارا  الوياة  ال   يةةة  اةةا بيئةةة ةتليةةة حيو  ةةةد تاتااةةة 

ة ل يرا ةةةل حةةة  ال ييةةة  ية الةةةدتليية  وةةةد ال  ةةةل   ةةةع تضةةةا ا الي  ةةةي  تال واوةةةة الراصةةة 
 تالاتاة  امجي ا ية.

ايةةةا   ةةة ع ال رةةةاتت ىلةةةع ت  تةةة  بيئةةةة ح اتيةةةة لةةةاتاة  التوعيةةة بالرياديةةةة:  2-3-5ا
األ  ةةةا  الواعةةةئية ليحويةةةي ىحةا ةةةاته د تح ةةةا دته    ةةةع الياةيةةة  وةةةا تيةةة تا يو ةةةاره  

 اا يت ل ي اعا ح  الي و ل جيا اليد د د تتي  ذلم حة ك   س اد ل ا  اجي ا ا يك
ت  ية ل ااا ية تالتوا ة  الاتاة ة تامبي ةةار  اةةا ال د ةةد حةةة الرةةاةا  تالوةةدتا   ▪

تالاااح  اإل  حية ال ت  ة ل  رم  ة الودرا  تالهام رجا  األ  ةةا د تحوهةةا  
رتاة تاة   3سةةةةةيا  ال ةةةةةي وارا د تس  ةةةةة ة الويةةةةةاة  الاتاة ةةةةةة ال ال يةةةةةةد تعةةةةةاةة  
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 ASEAN+3-SILICON VALLEY ENTREPRENEURSال ةةة ية ا 
NETWORK (ASVEN د تدياهةةةا حةةةة ال اةةةاةرا  امتيتةةةاة ة تامجي ا يةةةة

(NUS, 2015w). 
توةةةد   جةةة ا:  ليوةةةد ا األوةةةااة تالرةةةاةا  الةةةب ة اووةةة ا ى يةةةا ا  ةايةةةا  وةةةا حيةةةا   ▪

مبي ةةةار وةةةا سةةةوراو ر  وةةةا امبي ةةار تالاتاة ةةةة تيسةةةه  ا وةةةا تو يةةةة رتل ال اةةةاةر  تا
ال و ا  األكيا د ته ا  جا:   جاح ة سوراو ر  ال طوية ل  تيات ال ي يةة د تجةةا:   

 .(NUS, 2015x)جاح ة سوراو ر  ال طوية لادد اليرريل ال ا د 
  ايا تي اوا حةياة ت ةةا د يصةةحا  األو ةةار تقديم وجهات نلر تجارية  -3-3-5ا

تال رةةةةةات ا  وةةةةةا ت سةةةةةي   يةةةةةاا ال  اوةةةةةةد تتصةةةةة  تجهةةةةةا   رةةةةةا وةةةةةا ال د ةةةةةد حةةةةةة 
ال رةةةات ا  الاح يةةةة تيضةةة ة حيةةةام  حوهةةةا  رتةةةاة  األ  ةةةا  األكاة  يةةةة وةةةا  سةةةياد 
تحراتت ح عا ال  اه  ال ال يةد تاو ا ال   ية الر اتةةة وةةا وضةةاد اليوةةار  الات ةةاد 

وةةةةةا تاة  ال ةةةة ية ا ت سةةةةةياد تةتر الياح ةةةةا  تت  ياهةةةةةا وةةةةا  رةةةةةام امبي ةةةةةار  تالاتةةةةاة  
الةة طوا تدياهةةاد حةة  توةةد   حيا  ةةا  تحورةة را  كاصةةة  ةةال ي   ال   يةةة ت ةةات  
ال ةةةة ت اا  تتوةةةةارتا ال رةةةةات ا  تال  ةةةةت ال ةةةةال ا ل ةةةةاتل الاتاة ةةةةة ل يةةةة   تدياهةةةةا 

(NUS, 2015z). 
ت  الي  اةةة تال اي ةةا  تاةةل تا ةةد تي وةةاد   ايةةا  ةةي  ة ةة  ال رةةار االحتضةةا   4-3-5ا

  حايةةدً:اد تتوةةدم حةة ارة الاويةةة اليحييةةة لةةد   40-35امايضةةااد تت ةة  الحاصةةوة ىلةةع ا
الي س  وا األ  ةةا  الييارتةةة وةةا ح اتةة  ح ةةل  ةةةية تس عةةي  تتاة  ال ةة ية ا ل ةةدك   

عةةاة   ةةا ة ىلةةع األسةة ااد تتوةةدم كةةدحا  ح ةةل  اليحوةةي حةةة صةةحة الر ةةا د تتوةةد   اإلر 
تال حاسةةةةةاة تالةةةةةد   الوةةةةةا   اد تت ليةةةةةم ال  اهةةةةة د تتواسةةةةة  ال ةةةةة ارة ةاكةةةةةل الرةةةةةاةةد 
تالحتةةةةة     ةةةةةع ال ةةةةةوت تريل ال ةةةةةا د تاتاحةةةةةة رتا ةةةةةط حةةةةة  ال  ةةةةةي  اتة التةةةةةارجييةد 
تالي اصل ح  حور ا  تح س ا  إلتاحة عاةا  تيارتةد تاايضاا ال رات ا  تاةةل 

لتاةةةةةا  ال اليةةةةةة ليوةةةةةد   ال رةةةةة ر  تي وةةةةةاد تا ةةةةةد امايضةةةةةااد تتةةةةة ويا حةةةةةدراا حةةةةةة ذت  ا
تاسيااتيييا  البها  ىلع ال  ا تاسيااتيييا      األ  ةةا  الييارتةةة تاةار  ال  تةةا  
حةةةة  الي و ل جيةةةةا الرا:وةةةةةد تتةةةة ويا سةةةةوة حيا يةةةةة وةةةةا حيةةةةام  ال ةةةةةاتارتة تالضةةةةاا: د 
تتةة ويا حتةةاةر ت  تةةل ل رةةاةا  ال ايد:ةةة حةةة   ةةا الهيئةةا  ح ةةل حيي ةة  األ  ةةا  
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د ترايةة  سةةوراو ر   Action Community for Enternepreurshipة ةةة ل اتا
د تتسةةا:ل Spring Singapore for Enabling Entrepriseلي ةةةية ال رةةاتت 

 د تام يةةة ا ل تةةةار  Interactive Digital Mediaاإل ةةة م الات يةةةة اليرا  يةةةة 

Overseas Launchpad ا . وضةةً   ةةة ذلةةم وهوةةاح ااصةةوا   ةةابا  ل وةةارا   اةة
ت ويا عااكا  ح  األجا   إلتاحة ال ااك  الييارتةةة وةةا يسةة اا ح ةةل التةةية تال م ةةا  
ال يحةةةةةد  األحاتةيةةةةةة ل  ةةةةةا د  الرةةةةةاةا  ال ايد:ةةةةةة ل  ةةةةة  يكاةةةةةا تصةةةةة   ىلةةةةةع هةةةةةبا 
ا ل تةةار  ل اةةدد وةةا كييهةةا الي سةة ية  امتيتةةاة ا  ال ايد:ةةة ايةةا تةة وا الياح ةةة حوحةةً

(NUS, 2015ah). 
 ويق التجاري:( التمويل والتس5-3-5)

ة ةةة  ام تةةةاا  وةةةا التةةةوا ة تالرةةةااكا  ليح تةةةل امبي ةةةارا  الياح يةةةة ىلةةةع  ▪
 Industryحوييةةةةا  تكةةةةدحا  حةةةةة كةةةة   حةيةةةة  امتتةةةةا  التةةةةوا ا 

Liaison Office (ILO)  ا وةةا  وةةل الي و ل جيةةا وةةا الةةب    ةةد جةة ًدا حه ةة 
سةةةوراو ر د وهةةة    ةةة ع لي ةةةهيل الرةةةااكا  الاح يةةةة الي ات يةةةة بةةةية ح س ةةةا  

ة امكيرةةةةةةاوا  الي  ةةةةةي  ال ةةةةةةالا تالتةةةةةةوا ةد تت تةةةةةةد حةةةةةة األ ةةةةةةا الييةةةةةةار  حةةةةةة 
تامكياا ا  اليد د  لياح ة سوراو ر  ال طوية حة ك   تصةة  عةةااكا  حةة  
التوا ة تال  يةةا  تحااكةة  الاحةة خ تال راتصةةا  ال  ة ةةة ل ي ةةاتا التةةارجاد 
تاسةةيتدام ت و ل جيةةا  عةةاةا  الياح ةةة تي حا هةةا وةةا ى رةةاد عةةاةا  حايد:ةةةد 

ا  الاح يةةةةةةد تح ةةةةةا د  تاليتتةةةةة  وةةةةةا ال   يةةةةةة الر اتةةةةةة تال وةةةةة ة تامتراتيةةةةة 
الاةةةاا ية وةةةا تصةةة  اتراتيةةةا  حةةة  التةةةوا ة تال رةةةم  ةةةة اتراتيةةةا  الي ةةةاتا 
الاح ةةةةةا تتوةةةةةد   كةةةةةدحا  ا ا ةةةةةة بةةةةةاادا  امكيةةةةةاات تة ةةةةة  رتةةةةةاة  األ  ةةةةةا  
تت  ت هةةاد تح ةةا د  التةةوا ة وةةا الي ةةاف   ةةع ي ةة ات الي و ل جيةةا  الياح ةةة 

ل واسةةاية لهةة د تتةة ويا ال يااةةة ل يةةاكي د تت صةةيل التةةوا ة ىلةةع التاةةااد ا
 .  (NUS, 2015v)حتاةر الي  تل ال يااة وا سوراو ر  

ت ةةة تة الرةةةاةا  ال  ةةةاه ة وةةةا تةةة ويا حتةةةاةر الي  تةةةل ل رةةةاةا  ال ايد:ةةةةد  ▪
 Interactive Andح ةةل  ت  تةةل اليرا  يةةة تال سةةا:ط الات يةةة حةةة كةة   

Digital Media ات يةةةة لييةةة تا األو ةةةار ال اتايةةةة  ال سةةةا:ط اليرا  يةةةة تال

http://enterprise.nus.edu.sg/commercialise
http://enterprise.nus.edu.sg/commercialise
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  ةتمر سةةةةةةوراو ر د تال يي ةةةةةة  الر ةةةةةةةا  250.000ليتةةةةةةل الي  تةةةةةةل ىلةةةةةةةع ا
ليوةةد   ت  تةةل action community for entrepreneurship ل اتاة ةةة 

  ةتمر سةةةوراو ر د ترايةةة  سةةةوراو ر  لي ةةةةية ال رةةةاتت 50.000 تةةةل ىلةةةع ا
Spring Singapore Enabling Enerprise  ا تواو ةةية الةةب   وةةدم حوحةةً

ألو ةةةار الي و ل جيةةةة ىلةةةع تاتةةة  تت ةةة توهاد تا يةةة ا حةةةا تراد الاحةةةار ليح تةةةل ا
The Overseas Launchpad  ليةةدتتل الرةةاةا  ال ايد:ةةة تالةةدك   وةةا

األسةةة اا ال ال يةةةة   ةةةا ويهةةةا ال م ةةةا  ال يحةةةد  األحاتةيةةةة اتاة  ال ةةة ية ا د 
 MOE Translational R&D and Innovationتتوةةدم صةةودتا 

Fund   ًا إلتاحةةةةةة ت ةةةةةاتا حرةةةةةياح تتاج ةةةةةة امكياا ةةةةةا  حةةةةةة ل اةةةةاا ية حوحةةةةة
 SMARTالياح ة ىلع حوييا  تت  توهاد ة ا  ودم حاة  امبي ار الةةبةا 

Innovation Centre حةةةوت اإلعةةة ا  تامبي ةةةار Ignition and 

Innovation Grants   ل اةةةاا ية األذةيةةةاد لي ةيةةةوه  حةةةة ت ةةةات  امبي ةةةار
 .(NUS, 2015v)  ح  ال  ا 

لتةةدحا  ال  حةةة ل اةةاا ية لي ةة تي الاحةة خ تاألو ةةار تا ا يهةةا تاتاحةةة تةة ويا ا ▪
  تةةةةا  ت ةةةةاتا حةةةة  التةةةةوا ة تالرةةةةاةاد التةةةةارجيية اعكةةةةاتةد ايةةةةا توةةةةدم 
كدحا  ة   الاح خ تال رةةم  ةةة اتراتيةةا  الي ةةاتا الاح ةةا تا ا ةةة بةةاادا  
ة امكيةةاات تتةة ويا الي  تةةل تة ةة  رتةةاة  األ  ةةا د تت ةةا د الاةةاا ية وةةا ا ا ةة 

ال   يةةةة الر اتةةةة حةةةة كةةة   ال  حةةةا  الييارتةةةة تالاسةةة م تالو ةةةاذ  ال  ةةةي ة 
تاوةة ا ال  لةةم تاألسةةاار الييارتةةة تاةةاادا  امكيةةااتد تال رةةم  ةةة امكيةةاات 
تحااج يةة  تحواترةةي د تال  اووةةةة   ةةع امكيةةةاات ايةةا  يةةة لع حةيةة  امتتةةةا  

ت يةةة حةة  يطةةااف  التوا ة اليرات  تتص  التيرة الوها:ية ل تراتيةةا  الي ا
كارجيةةةةةةد تاةةةةةااح  ة ةةةةة  الاتاة ةةةةةة اليةةةةةا توةةةةةدحها ح س ةةةةةة جاح ةةةةةة سةةةةةوراو ر د 
 اإلصاوة ىلع  دة حة ال ااةرا  تالاااح  اليا تد   الاةةاا ية تي ضةةاد هيئةةة 
اليةةةدرت  تاليةةة   لةةةد   رتل ال اةةةاةر  ح ةةةل ىرسةةةا  يو ةةةار تيارتةةةة ل اةةةدد وةةةا 

 Start- Up @ Singaporeاإل رةةاد وةةا ح ةةا وة كيةةة ي  ةةا  سةةوراو ر  

Business Plan Competition   ل    ال ا  ل  ةةل حرةةاتتد تال رةةارةة
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وةةا ال د ةةد حةةة األ رةةية الاتاة ةةة تال د  حةةة حةةة ال رةةاتت الاتةةاة  لياح ةةة 
 innovFestسةةةةةةوراو ر  ح ةةةةةةل  حهاجةةةةةةاا األ رةةةةةةية ذا  التةةةةةة ة  امبي ةةةةةةار 
 سةةةةيا لياتةةةةة ليرةةةةيي  ال اةةةةاةرا  الي بيةةةةة تالييارتةةةةة حةةةةة ابي ةةةةاراته د تت ةةةةة 

الرةةةاا  تالتاصةةةة  الي و ل جيةةةا الوريرةةةة تاليو يةةةة ال  ةةةيداحة تالايئةةةةد تاةةةدخ 
تور ةةةة   Echelonام يةةة ا ال ةةةةو   ألوضةةةةل الرةةةةاةا  الواعةةةئة وةةةةا  سةةةةيا 

تهةةةةا تسةةةةي ة ى ةةةة م تاةةةةة    ةةةةع التةةةةوا ة الااة:ةةةةة وةةةةا  E27الياح ةةةةة حةةةة  
رتةةةاة  األ  ةةةا  الي و ل جيةةةا اعسةةةي تةد تيسةةةا ت الاتاة ةةةة يت األسةةةا تد تتاةةةاة  

 امعةةيااح حةة  ج  يةةة رتةةاة  األ  ةةا  لاوةةاد رتاة ي  ةةا   iConnectال ةةو   
   .(NUS, 2013b, 24-27; 2015v) اا الراةة ال ال ية 

ت ويا الرااكا  بية الااا ية تالتوا ة  اةةا  ةةدة حةةة الاةةااح  ح ةةل  با ةةاح   ▪
لييةة تا حةة اة جد ةةد  تو الةةة  Bayer HealthCare ةةا ا ل ا ا ةةة التةةحية 

ل ةةةةةةةةةة   األحةةةةةةةةةةةاا  تاألترام تدياهةةةةةةةةةةةاد تال رةةةةةةةةةةارةة وةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةااح  عةةةةةةةةةةةاةة 
GlaxoSmithKlineد تاا ةةةاح  ساح ةةة    ل ي  يةةةة  األ حةةةاخ ال ال يةةةة 

(NUS, 2015v) 

ح ةةةةا د  الاةةةةاا ية ل حتةةةة     ةةةةع هاةةةةا  حةةةةة ال  س ةةةةة ال طويةةةةة ل احةةةة خ  ▪
National Research Foundation  لي ةةهيل ت ةة تي الي و ل جيةةا اليةةا

ت اةةةل  الر ةةةل يه ييهةةةا حةةةة الواايةةةة الرويةةةة تلةةةد ها ىحةا يةةةة ل يةةةدات  الييةةةار د 
 .  (NUS, 2015v)  ةتمر سوراو ر  ل  راتت 250.000تتتل ىلع ا

ل تةةوا ة حةةة كةة   الي اتةةج  ةة   ات الي و ل جيةةا وةةا الياح ةةة تةةد   كةةدحا   ▪
ال يااةةةة ل يةةةاكي د تتةةة ويا حتةةةاةر الي  تةةةلد تالي اتةةةج  تاةةةاا  الياح ةةةةد 
ك ةةا  وةةدم حةيةة  امتتةةا   التةةوا ة حي   ةةة تاسةة ة حةةة اليوويةةا  ال اي ةةا  

 .  (NUS, 2015v)اليا تص ها الااا  ا تي ضاد هيئة اليدرت  
الرةةااكة حةة  التةةوا ةد و  ةةع سةةايل ال  ةةا  تةة  ىطةة ا  ىطةة ا بةةااح  لير يةةل ▪

 theه ةةةا  با ةةةاح  اويياايةةةة جيةةةل امبي ةةةار  2014با ةةةاحيية وةةةا وااا ةةةا 

inaugural Innovation Generation  Programme (iGen)  د
 Industry Partnership Programmeتاا ةةاح  الرةةااكة التةةوا ية 
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(IPP)،  تةةةدرتًاا 20د   يك ةةةا حةةةة اايةةةا تةةة  حةةةة كةةة   الاا ةةةاح  األت  توةةة  
ل يةةةةة   وةةةةةا حتي ةةةةةم اليتتتةةةةةا  وةةةةةا حرةةةةةارت  امبي ةةةةةار  الي ةةةةةاتا حةةةةة  
الرةةةةاةا  ال اةةةةاند تسةةةةا د الاا ةةةةاح  ال ةةةةا ا  الي ةةةةاتا حةةةة  حةيةةةة  الي ليةةةةم 
 الياح ةةةةة   ةةةةع الرهةةةة  ال ي  ةةةةي ل تةةةةوا ة ال يريةةةةا  تت و ل جيةةةةا ال    حةةةةا د 

 .(NUS, 2015e; Wong, 2014,8)تت ويا واص الي ليم 
 The NUS Venture ةة وا با ةةاح  حاةةاةر  جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة  ▪

programme  عةةةاةة حةةةة رجةةةا  األ  ةةةا  ذت  التاةةةا  تال  ةةةي  اتة ليةةة ويا
الي جي  لراةا  جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةةد تسةةا د هةةبا الاا ةةاح    ةةع تجةة ة 

  عةةاةة حايد:ةةة تحتةةل   ةةع حةة ارة الياح ةةة تالي و ل جيةةا  100يك ةةا حةةة ا
 new Venture Supportى رةةاد تاةةد  حاةةاةر  الةةد   اليد ةةد  د تتةة  تالتاةةا 

(NVS) unit    اليةةةةا يط وةةةةل صةةةةودتًتا ليةةةة ويا ت  تةةةةل يتلةةةةا ل  رةةةةات ا
الي بية اليد د   الي اتا ح  الحة حة  ةة وا حةةا   تةةد  ةةة سةةية ح  ةةية ةتمر 

م اةة الا 2014سةةوراو ر  سةةو ت اد ة ةةا تصةة ل الرةةاةا  ال ايد:ةةة ايةةع  ةةام 
 .(Wong, 2014, 7-9)عاةة حايد:ة  120

ا ةايةةةةًاا حةةةةة اإل يةةةةا ا د وةةةةا  ةةةةام   اوةةةةي ال رةةةةاتت الاتةةةةاة   ةةةةدةً ( اإلنجةةةةامات5-4)
 د تاةةةةاادا  امكيةةةةاات ال اة ةةةةة تال  و اةةةةة 288م ال رةةةة ف  ةةةةة امكياا ةةةةا  ا2015

 . تاليا  ا غ ت  ت ه  يك ةةا حةةة 302 د ت و ة الي اتا بية الاح خ تالتوا ة ا401ا
  292تا رةةةةل امتراتيةةةةا  الي ات يةةةةة ا ،  ح يةةةة ا ةتمر سةةةةوراو ر  سةةةةو ت ا300-200ا

  اتراتيةةةةة حةةةة  التةةةةوا ةد 94  حةةةة  الياح ةةةةا  األكةةةةاند تا37 ح يةةةةة احوهةةةةا ااتراتيةةةةة 
  حةة  ال ةةةام  الحة حيةةة تال يةةال  اليرةةات ية 72  حةة  ال  س ةةا  الاح يةةةد تا89تا

 .(NUS,2015n)تدياها حة ال يا ا  
 (تدويل الجامعة: 6)

وي  ةةةل  وةةةا لةةةل سةةة ا الياح ةةةة ىلةةةع تحويةةةي يهةةةداوها امسةةةيااتييية سةةةالرة الةةةبةاد -
حةيةةةة   ا:ةةةة  الةةةةا:ي  تال  تةةةةا  ال ال يةةةةة   ةةةةع تةةةةدتتل الياح ةةةةة وةةةةا ال يةةةةام  

(NUS, 2015v)  
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ال رةةارةة الدتليةةةة  ال ضةةة تة وةةةا سةةا  عةةةاةا  اعةةةاةة الياح ةةةا  اعسةةةي تةد  ▪
ترا ية جاح ا  ال  حو لا تح س ة الياح ا  ال ي ة   ع ال حيط الهةةاة  

لا تاليحةةةةةةالم الةةةةةةدتلا تاتحةةةةةةاة ح س ةةةةةةا  جوةةةةةة   عةةةةةةاا  سةةةةةةيا ل ي  ةةةةةةي  ال ةةةةةةا
ل ياح ةةةا  الاح يةةةة تجاح ةةةا  جوةةة   عةةةاا  سةةةيا تتةةةا  اا د ة ةةةا يا ر:ةةةةي  
جاح يهةةةةا ةةةةةاا ر:ةةةةي  اليحةةةةالم الةةةةدتلا ل ياح ةةةةا  الاح يةةةةة ت ضةةةة  ال يوةةةةة 

د تعةةةةااكا  حةةةة  الياح ةةةةا  ال رةةةةه ر  ح ةةةةل جاح ةةةةة ب سةةةةية الي جيهيةةةةة بهةةةةا
Boston University  تجاح ة حور ليا ال طويةNational University 

of Mongolia  تجاح ة عي اUniversity of Chile   تدياهاد تالي ةةاتا
ال  يةةةةةي حةةةةة  الرةةةةةاةاد ح ةةةةةل الياح ةةةةةا  األ ضةةةةةاد وةةةةةا الي  يةةةةةة ال ي يا:يةةةةةة 

 األحاتةية تالياح ة التيوية وا ه    ة    تجاح ة يك ر رة تدياها.
ية الياايةةةةة ال ال يةةةةة  تيةةةة تا ال  اطوةةةةة ال ال يةةةةة حةةةةة كةةةة   ال وةةةةاه  الدراسةةةة  ▪

ك سي ة ل يدتتل ت اا ت  ت  تجها  الورا توه  ال ال  الةةدتلا تال وار ةةة بةةية 
ال واوةةةةا  حةةةةة كةةةة   وةةةةاص الي  ةةةةي  الاسةةةة ية تديةةةةا الاسةةةة ية  اةةةةا الاةةةةااح  
الدتليةةةد تالي ةةاتا حةة  الياح ةةا  الرةةاتةة وةةا ى رةةاد الاةةااح  تال ةةدارل ح ةةل 

ا الييد ةةةد مد تتر يةةةل ةتر الياح ةةةة وةةة 2005حدرسةةةة ة ةةة ح اليايةةةة وةةةا  ةةةام 
تتوةةد   تا: ةةة تاسةة ة حةةة الاةةااح  الدتليةةة  اليااةة   تالي يةة  الي  ي ةةا وةةا  سةةيا.

حةة  بةةااح  الياةةاة  الي بةةا ح ةةل الاةةااح  الدتليةةة التةةيرية تاليةةدرت  الةةداك اد 
تعةةاةا  الاةةااح  تالاحةة خ تالاةةااح  ال اي ةةا  ح ةةل با ةةاح  راةة   ال رةةارةة 

 Trips for Engagement and EnRichment (STEER)تاإل ةةااد 
إلك ةةةا  اليةةة   تجهةةةا   رةةةا ديةةةا تو يد ةةةة وةةةا يحاتةةةةا ال تيويةةةة تالرةةةاا 
األتسةةط تحيا  ةةةاد تتةةةدرتاا  ةتليةةةة حةةة  عةةةاةاد ح ةةةل حدرسةةةة ي ي ةةة  سةةةوراو ر  

وةةةا تا   ةةةد  Anglo Singapore International Schoolالدتليةةةة 
 Lippoطب ااة وةةا ى دت ي ةةيا تحي   ةةة  Dexa Medicaتة ة ةةا اليايةةة 

Group  وا ى دت ي يا تحي   ة رامRMA Group   .وا ة ا ة ا 
األوةةااة الةةدتليية  تاةةاة  التاةةاا  كاصةةة حةةة التةةية تالهوةةد تيكةةان حةةة  سةةيا  ▪

تا ةةةا ال ااكةةة  ال ال يةةةة وةةةا تيةةة تا ي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت  وةةةا حيةةةام  
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ة تةةةةدرت  ةتليةةةةية  رةةةةةل امسةةةةيااتييية األكاة  يةةةةةد تاسةةةةيويا  ي ضةةةةاد هيئةةةة 
ح ةةةةي اد تك ةةةةي بيئةةةةة ح اتيةةةةة لضةةةة اا   ةةةةاة يح ةةةةل أل ضةةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت  

 تاليال  تالاح خ الي   ية اليا تي اعع ح  ال  ارسا  ال ال ية.
اليةةة   الةةةدتليية  حةةةة كةةة   تيةةة تا حي   ةةةة حةةةة الاةةةااح  ال ال يةةةة ح ةةةل  ▪

  الةةدتلا بةةااح  تاةةاة  اليةة   تاةةااح  التةةيمد تتوةةدم ت ةة  كةةدحا  اليالةة 
  ةي  عئ ا الي    الياح ة حي   ة تاسةة ة حةةة التةةدحا  ل يةة   ح ةةل 

 كدحا  حا تال ال ص   تج  ا  الي جي  تاااح  الي  ية  اا ال واوا .
 اةةا بوةةاد حتةةاةر الي  تةةل الدتليةةةد تر يةةل الي ةةاتا الاح ةةا الاحةةا ال ةةال ا   ▪

سةةيا تااةةد  حةةة تتيةة تا حوةةا  الوةة   وةةا األ حةةاخ اعسةةي تةد تا ياةةار  حةة خ  
الاةةةةا:  الاح يةةةة األساسةةةيةد و اسةةةل ال د ةةةد حةةةة ال  اهةةةد لدراسةةةة  سةةةيا ح ةةةل 
ح هةةد  حةة خ  سةةيا تح هةةد عةةاا  سةةيا احاةةاةر  األحةةاتةييية د تح هةةد ةراسةةا  
جوةةة   عةةةاا  سةةةيا تدياهةةةاد تا رةةةاد ح هةةةد  حةةة خ جاح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة 

حي ةةةةةةةدة ةاكةةةةةةةل التةةةةةةةية وةةةةةةةا حيةةةةةةةا  ت و ل جيةةةةةةةا الي  ةةةةةةةي د تا رةةةةةةةاد حي ةةةةةةة  
اليتتتةةةةةةا    ةةةةةة   الوةةةةةةدرا  الاح يةةةةةةة ل ياح ةةةةةةة توةةةةةةي الي جهةةةةةةا  ال   يةةةةةةة 

 .Jiangsتامتيتاة ة تالتوا ية وا التية تجيا     
ال  ةةا يا الوياسةةية ال ال يةةة  ال رةةارةة الر الةةة تال رةةاترا  حةة  ال يةةاا ال ا:ةةا   ▪

تالراتةةي امسيرةةار  الةةدتلا ل   يةةا  تال  اهةةد تاألت ةةامد تتصةة  جةةدت   حوةةا 
يةةةةاا ال ا:ةةةةا  تاسةةةةي اا  تويةةةةي  كةةةةارجا ح ةةةةيول ليةةةة ة  الي  ةةةةي  تالاحةةةة خد ل 

تتصةةةة   رةةةة  لهية ةةةةة حيا  ةةةةة اليوةةةةارتا تالي صةةةةيا د تال رةةةةارةة وةةةةا تاتيةةةة  
 Times Higherو QSاليةةدرتاا  الدتليةةة لهيئةةا  اليةة ة  ال ال يةةة ح ةةل 

Education World University Rankings. 

ي ا  حة حةي  كاتيةةا الياح ةةة لتاتيةةا التاتي ا ال ال ي ا  ال يا  ة ال   ▪
ال  يةةا  لي ةةهيل اليةةدرت  وةةا التةةار  تتاةةاة  اليةة  د تال  ةةل  رةةةل ت يةةي 
حةةة  الرتةةة   ال ةةةابا  ل وةةةارا  وةةةا يسةةةيااليا تةوةةةدا تالتةةةية تالهوةةةد تا دت ي ةةةيا 
تاليا ةةةاا تحالي تةةةا ت ي  ت وةةةدا يحاتةةةةا تدياهةةةا ل  صةةة   ىلةةةع هةةة مد التةةةاتيية 

 .(NUS, 2015z)د وا امتتا  ح  حدرسيه  األم تح ا دته    ع الاوا
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بوةةاد   ةةع حةةا سةةايد ا ياةةا  الياح ةةة ة الةةا يكاةةا بةةاادا  امكيةةاات وةةا سةةوراو ر   -
اعةةةةةاةة  Chartered Semiconductor  ةةةةةد ترةةةةةارتاة ألعةةةةةااا ال  صةةةةة   

األت  ت     ةةع ح ةةي ن ال ةةال  12الياتي  ات د HP (Wong,2004,16)وحح ية  
تيوضةةل  رةةا  وةةا حيةةام  الهودسةةة تالي و ل جيةةا  2015 2014سةةيا ل ةةام    ةةع 

 QS)تالروةة ا تال  ةة م اإل  ةةا ية تال  ةة م الياي يةةة تال  ةة م امجي ا يةةة تاإلةارتةةة

World University Rankings, 2015) وةةا اليتةةويم 25الياتيةة  ات د  
 ,The word university ranking) 2015ال ةةةال ا ل ياح ةةةا   ةةةام 

2015a; Times Higher Education, 2015) وةةةا 17الياتيةةة  ات د  
 Academic Ranking of)اليتةةويم ال ةةال ا لياح ةةا  الوتاةةة ال ال يةةة 

Word Universities, 2015)ا  2014  وةةا ال ةةال   ةةام 55تال اتاةةة ا د تووةةً
 U.S. News & World Report Best Global Universitiesليتةةويم 

Rankings (US News, 2014) حة يك ا الياح ةةا  الدا  ةةة ل بي ةةار وةةا د ت
 ليتةةةويم عةةةاةة الي و ل جيةةةا وةةةا  سةةةيا الوةةةا:    ةةةع اليتةةةويم الايئةةةا اال ةةةال  تووةةةً 

(Graham, 2013,5)وةةا تتةةويم 94د تال اةةة  ا  Reuters Top 100 
م   ةةةةع يسةةةةال ط اةةةةا  الاةةةةاادا  ت ةةةةدة بةةةةاادا  امكيةةةةاات ال  ة ةةةةة 2015ل ةةةةام 

(Times Higher Education, 2015a) تااي ةةل حدرسةةة األ  ةةا  اليا  ةةة د
ا تا NUS Business Schoolل ياح ةةة  ا  ةةام 95ال اةةة  ال ةةا ا تطويةة     ال يةة 
 . (The Economist  2012) ورقً  طاليكةنمافت 2012

 :جامعة سورافورة الو ويةتمويل ( 7) 
الياح ةةةا  ال  ةةيو ة وةةةا سةةةوراو ر د ى رةةاد  اسةةةيااتيييةاسةةيواةًا   ةةةع  واصةةا 

 وةةا سةةوراو ر   و  ها ت ي د   ع الي  تل الحة حاد ايا ت    حةةة ت ار  الي  ةةي  ال ةةالا
د ىم ي ةة  تةة  ت سةةي  ا حةةة ال رةةارت  تاأل رةةية التاصةةة  الياح ةةة حوةةب  رةة تهاا ةاياً  دةً 

الياح ةةةةة ةرةةةةاةة ح ةةةةاه ة  احةةةةة ححةةةةدتة  ترةةةةارح وةةةةا الوهةةةة    ال  اوةةةةة ت رةةةةاهاد 
تتريي  الاح خ تال وت الدراسيةد تتد تص  حي   األحواد تواتًاا  ةةة ال صةة  ال ةةالا 

 31ىلةةع  2014ل ياح ة االراةة  تالرةةاةا  اليا  ةةة لهةةا اال ي   ةةة  حةةة يت  يباتةةل 
ل صةةة  ال ةةةالا ل ياح ةةةة تالرةةةاةا  اليا  ةةةةد ايةةةا ب ةةةغ م   صةةةت ويةةة  ا2015حةةةارل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education_World_University_Rankings
http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings?int=9cf408
http://www.economist.com/whichmba/full-time-mba-ranking
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  ح يةةةار ةتمر سةةةوراو ر د 11.176.489ىج ةةةالا وةةةا:ا ال  تةةةم ال ةةةالا ل ياح ةةةة ا
  ح يةةةار ةتمر سةةةوراو ر  حةةةا بةةةية وةةةا:ا حيةةةااك  11.250.003تل رةةةاةا  اليا  ةةةة ا

اىج ةةةةةالا الةةةةةدكل ال ةةةةةو   الرةةةةةاحل  تصةةةةةواة ي تتريةةةةةة اال ةةةةةوت ال  ةةةةةي  ة تال يااك ةةةةةةد 
تالياا ا  ال  ي  ة د تامايياطا تال االغ ال  يحوة ل راةا  اليا  ةةة تال ةةوت تالهاةةا  
الحة حيةةة تحتةةاتوا  اليةة  د تحوييةةا  جةةاه   ل ايةة  تحةةوت كارجيةةة تدياهةةاد ايةةا 

  ح يةةةار ةتمرد تل رةةةاةا  3.119.887م ل ياح ةةةة ا2015ب رةةةل تي ةةةة ال تةةةم ل ةةةام 
رةةةةةل ال ةةةةةوت تالهاةةةةةا  الحة حيةةةةةة ل ياح ةةةةةة   ح يةةةةةار ةتمرد تا 3.120.319اليا  ةةةةةة ا

  1.191.870  ح يةةةةةةار ةتمر سةةةةةةوراو ر د بيو ةةةةةةا ب رةةةةةةل ل رةةةةةةاةا  ا1.170.780ا
ح يةةةةةارد ايةةةةةا كتتةةةةةل الحة حةةةةةة حةةةةةة صةةةةةودتا الاحةةةةة خ بةةةةة  ار  الياايةةةةةة تالي  ةةةةةي  

  ح يةةة ا 575تال  س ةةةة الو حيةةةة ل احةةة خ تتةالةةةة  حةةة خ ال  ةةة م تالي و ل جيةةةا حا ةةةغ ا
سةةةاي  -الياح ةةةة. ة ةةةا تي ةةةاتا ال د ةةةد حةةةة الهيئةةةا  تالرةةةاةا ةتمر ل احةةةا ال   ةةةا  

اإلعةةةةار  ىليهةةةةا سةةةة اد وةةةةا ت  تةةةةل الاحةةةة خ يت الحاصةةةةوا  تالرةةةةاةا  ال ايد:ةةةةة بهةةةةا يت 
الاةةااح  التةةيرية يت ال اةةاةرا  الياح يةةة تال اي ةةاتة حةةة اليةة   تدياهةةاد تذلةةم  اةةا 

 ةةةةةةل عةةةةةةاةة حةيةةةةةة  امتتةةةةةةا   التةةةةةةوا ة تحةيةةةةةة  ال  تةةةةةةا  الدتليةةةةةةة  الياح ةةةةةةة. ح
AYOXXa ح يةةةةةةةةة ا ةتمر تعةةةةةةةةةاةة 3.4اليةةةةةةةةةا كتتةةةةةةةةةل ا  BioMers  اليةةةةةةةةةا
 Suzhou MXR  ح يةةة ا ةتمر وةةةا طةةة  األسةةةوااد تعةةةاةة 2.8كتتةةةل ا

Software technology ح يةةةةة ا ةتمر لييةةةةة تا الي و ل جيةةةةةا 8.7كتتةةةةةل ا  
 .(NUS, 2015e)تدياها حة الراةا 

ة فاا  ماال المحور الثالث: التحليل المقارن للجامعة الريادي

 من سورافورة والمملكة المتحدة 

تت ةةد هةةبا التيةة   ال ال ةةة وةةا حةةوه  هةة ل   تهةةا تحد ةةد ال  احةةل ال يتةة ةد  
تاليةةةا توةةة م   ةةةع اليح يةةةل ال وةةةارا ل ياسةةةا  الياح ةةةة الاتاة ةةةة وةةةا ةةةةل حةةةة جةةةاح يا 
كاحااتةةد  تسةةوراو ر  ال طويةةة وةةا لةةل الي ا ةة  ال ياسةةية تامتيتةةاة ة تامجي ا يةةةد 

ال وار ةةة  جةةاح يا لتاةةاا  الو ةة ذجيةيتجةة  اليرةةا   تامكةةي ف بةةية  ال رةةم  ةةةويةةي  
ال ياةة  وةةا بوةةاد  ل ةةدكل هةة ل  وةةا هةةبا ال يةةا ؛ ُ ريةةة ال صةة   ىلةةع ال  ةةا  الحويويةةة 



 م.د/ أشرف حممود و أ.م.د/ حممد جاد حسني                        اجلامعات الرايدية أ.

426 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد السادس  – ديسمب   2016م 

ت يا ت ةةم التيةة   ت  ليح تل الياح ا  ال تاتة ىلع جاح ا  رتاة ةدال ويال  اليت ر
    ةاليالي ال اية وا ال حاتر   ع الوح 

 : الرياديةنشأة وتطور الجامعة  -أوًلا 

اكي رةةةل جاح يةةةا ال وار ةةةة وةةةا  حةةةة  رةةة تهاد ايةةةا ةةةةاا لياح ةةةة ةاحااتةةةد   
ال ةةاي وةةا ذلةةم  رةةارا اةة الا سةةية تةةاتاد ايةةا  اجةة  تةةارت  ى رةةاد جاح ةةة ةاحااتةةد   

مد يحةةا جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة ووةةد تةة  ى رةةاؤها ة درسةةة ل يةة   ةةام 1209ىلةةع  ةةام 
م   ةةةد 1980م  ةةة  تح لةةةل ىلةةةع جاح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة وةةةا يد ةةةي   ةةةام 1905

ةحيهةةا حةة  جاح ةةة  ا يةةا غ وةةا جاح ةةة تطويةةة. يحةةا  الو ةةاة ل ي جةة  ىلةةع و ةةا  الياح ةةة 
ا ايةةةةةا بةةةةةدي  ة ه ةةةةةا حيةةةةة كا  وةةةةةا يتاكةةةةةا  الاتاة ةةةةةة ووةةةةةد ترةةةةةابهل الياح يةةةةةاا تواتاةةةةةً

حةة  لهةة ر و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةة  ال  ا يويةةا  تادا ةةة الي ةة يويا  حةةة الوةةاا ال رةةاتة
م  تط رهةةا ا ي ةةة تي د تاا ةا ةةل جاح ةةة ةاحااتةةد  1988اليا  اةن بها ةةة رح  ةةام 

 لها ال اي وا ذلم  اا ال د د حة ال ااةرا .
تتةةةد  اجةةة  تةةةارت  جاح ةةةة ةاحااتةةةد  حةةة  هةةةبا الر ةةةا  ىلةةةع الت  ةةةيويا   اةةةا 

 ة تا رةةاد ال تياةةاا  تال  اهةةد ت  تة عااكا  بية الراةا  تيت ام الياح ةةة ذا  التةة 
مد ة ةةةةا ي رةةةة   تاةةةةد  تتلر ةةةة ا ل تتةةةةا  1950-1945الاح يةةةةة اليد ةةةةد  حةةةةا بةةةةية 

م 1970 ةةام  Cambridge-MITم   د ى رةةاد ح هةةد 1970 ام  WILOالتوا ا 
الوول و ا  الياح ة الاتاة ة حة يحاتةا ل     ة ال يحد  د  ةة  بةةدي  حاةةاةرا  جةةاة    ةةد 

م 2002م تحاةةةاةر  جاح ةةةةة ةاحااتةةةد   ةةةةام 2001ى رةةةاد حاةةةة  الةةةةي    الاتةةةاة   ةةةةام 
لي ةةة تي الي و ل جيةةةةا تالاحةةةة خ ال   يةةةةة تاةةةاادا  امكيةةةةااتد ت ةةةةاة  جاح ةةةةة ةاحااتةةةةد  

مد توضةةاد 2012مد تحدرسةةة تاصةةا األ  ةةا   ةةام 2003 ةةام ل  رةةاتت تالي و ل جيةةا 
مد تحةةا  الةةل الياح ةةة ت ةة ع ل سةةي  ار وةةا تو يةةة الرةة ا  الرااةةا 2013الر ةةا   ةةام 

  هةيةةةار لي ةةةةية ةاحااتةةةد  حةةةة 150ل احااتةةةد   اةةةا تصةةة  كيةةةة ل سةةةي  ار وةةةا ا
 ال.ام ةهار تالي و ل جيا الرا:وة تت ةية الياح ة حة ت اية اايياجا  ال  يو

يحةةةا  الو ةةةاة لياح ةةةة سةةةوراو ر  ال طويةةةة ووةةةد بةةةدي  وةةةا اليحةةة   ىلةةةع جاح ةةةة 
رتاة ةةة حةة  ىتاحةةة حةيةة  تةةاكي  الي و ل جيةةا وةةا حويتةةم الي ةة يويا د تحاةةة  ىةار  

مد تالةةةب  تحةةة   ىلةةةع حاةةةة  جاح ةةةة 1988امبي ةةةار تالاتاة ةةةة الي و ل جيةةةة وةةةا  ةةةام 
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ةةةة ا ت ةةةً ا حةةةة ال رةةةاتت الاتةةةاة  م لي2001سةةةوراو ر  ال طويةةةة لاتةةةاة  األ  ةةةا   ةةةام 
مد  ةة  ي رةةئ 2002الةةب  ي رةةئ وةةا  NUS enterpriseلياح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة 

صةةودتا ت  تةةل يتلةةا ل  رةةات ا  ةاكةةل حاةةاةر  جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةةد تتةة  اوييةةال 
مد  ةة  ت ا ةةد 2003ا وية حة ال  يا  ال ابا  ل وارا  وا ال م ا  ال يحد  تالتةةية  ةةام 

ام  ةةالاااح  ال ةةابا  ل وةةارا  ليةةدرت  اليةة   وةةا عةةاةا  الي و ل جيةةا الرا:وةةة وةةا امهي ةة 
تسةةةي ةه ل د تاورةةةال ر وةةةا ك  ةةةة ححةةةاتر هةةةا  تاة  ال ةةة ية ا توي ةلريةةةا تعةةةورها  

م لووةةةل الي و ل جيةةةا حةةةة 2013د تيكيةةةًاا با ةةةاح  حوتةةةة ا يةةة ا سةةةوراو ر   ةةةام الهوةةةد
 ال تياا ىلع ال  ا.

ليحةة   ىلةةع و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةةد ويةةان الااا ةةاا ترةةا   تاالو ةةاة ل اةةارا  ا 
ا سةة اد   ةةع ح ةةي ن الدتلةةة يت الياح ةةةد تاا ةةةاا هوةةاح  ال اارا  وا الياح يية تواتاةةً
تر ا لياح ة ةاحااتد   اج  ليارتتها ال اتي ةياح ة تةبلم ليارت  ال    ةةة ال يحةةد  

حةةةة امتيتةةةاةا  الواعةةةئةد وةةةا تيةةة تا امتيتةةةاة الةةة طوا   ةةةة  سةةةوراو ر  اليةةةا ت ةةةد 
ايةةا تاجةة  ال اةةارا   تةة ر  يساسةةية ىلةةع تح تةةل الويةةات اليةةاح ا ىلةةع ام تةةاا  وةةا 
امبي ةةةةةار ترتةةةةةاة  األ  ةةةةةا  ليحويةةةةةي سياسةةةةةة تيهةةةةةداف امبي ةةةةةار الةةةةة طواد تال  ةةةةةدم  
ال اتر ةةة ل اتاة ةةة سةة اد وةةا سةةوراو ر  يت ال    ةةة ال يحةةد  احويوةةة ةاحااتةةد  د تتجةة ة 

ة سةةةا د  وةةةا تيةةةاة  اليرييةةةاد تالياةةةاط  امتيتةةةاة  الةةةب  تاتةةة    ةةةع تيةةةاةا  جاح يةةة 
 -االحة حةةةاأل حةةة ال اليةةة سةة اد اعسةةي تة يت األترايةةةد تتاوةةا و ةةا  الح ةة تا ال   ةةا 

د وضةةً   ةةة ا ي ةةاة سياسةةا  تتةةدابيا اإلصةة ل وةةا ت ةةة تي م الياح ةةة  -التةةوا ة
 اوةةة تتةة ويا الايئةةة الدا  ةةة لةةبلم. الدتليية  اةةا ت جه ةةا ىلةةع امتيتةةاة الوةةا:    ةةع ال 

واالو ةةاة ل     ةةة ال يحةةد  و  هةةا كةةاح  يكاةةا اتيتةةاة تطوةةا ت ةةا ا يكاةةا اتيتةةاة وةةا 
  50يترااد تتااد  حة امتيتاةا  األك ةةا   ل ةةة وةةا ال ةةال د تتةةد يط وةةل يك ةةا حةةة ا

ا ليرةةةيي  امبي ةةةار حةةة  بدا ةةةة  ةةةام  مد تي رةةة   با ةةةاح  ت  تةةةل الاحةةةا 2004با احيةةةً
   م تت  تل ال رات ا  ال   ية الايس اليةد تي ر   الرةةااكا  امتيتةةاة ة ال ح يةةة تال

ليرةةةارح ويهةةةا تيةةةاةا  جاح يةةةة  ةةةار   لييةةة تا الياح ةةةة تامتيتةةةاة ال ح ةةةا تالةةة طواد 
تي رةةة    ةةةدًةا حةةةة ال ةاتةةة  تال تياةةةاا  تالرةةةاةا  تال اةةةاةرا  تااصةةةوا  األ  ةةةا  

 امبي ةةةةارد تي رةةةة   صةةةةودتا الي  ةةةةي  ال ةةةةالا  ت ةةةة اة  ال  ةةةة م تالي و ل جيةةةةا ال اتايةةةةة
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ل بي ار تحةات   ول الي و ل جيا تحاةةاةرا   ةةد  لي  تةةل الييةةار ال الةةا وةةا الياح ةةا د 
ك ةةا احي  ةةل الدتلةةة كيةةة ك  ةةية لي  تةة  ةتر الياح ةةة وةةا  رةةام امبي ةةار الةة طواد  

 ل جيةةة  اليةةة ك ةةا يا حويوةةة ةاحااتةةد  اليةةا توةة  ويهةةا الياح ةةة ت ةةد حةةة ال وةةاطي الي و
 الي و ل جيا وا باتيا يا تيترتاا ب ج   ام.  

تيحةةا سةةوراو ر  وهةةا األك ةةا   ل ةةة وةةا ال ةةال د تتااةةد  حةةة الو ةة ر اعسةةي تة 
ا وةةا ال ةةال د تيسةةات ةتلةةة وةةا ى  ةةاا اتيتةةاةها  الاا:ةةد د تحةةة يك ةةا امتيتةةاةا  ا ريااةةً

ال ةةةةال  وةةةةا سةةةةه لة   اةةةةا ت  تةةةة  ال هةةةةارا  تامبي ةةةةارد تااي ةةةةل ال  ةةةةي ن األت    ةةةةع
ا ل ةةام  مد تااي ةةل ال اةةة  األت  وةةا الي  ةةي  وةةا 2014ح ارسةةة ي رةةية األ  ةةا  طاوةةً

 سةةةياد ة ةةةا تي اجةةةد الياح ةةةة  ةةةالوا  حةةةة ال ي  ةةةا  الي و ل جيةةةة الرا:وةةةةد وضةةةً   ةةةة 
ا ي ةةةاة سةةةوراو ر  وةةةا سياسةةةة ىصةةة ل اتيتةةةاةها   ةةةع ا تةةةاا  الياح ةةةة وةةةا امبي ةةةار 

  الرةةااكة حةة  التةةوا ة  يييةةة األ حةةة ال اليةةة ال ال يةةة تحةةا ترتةةاة  األ  ةةا  حةةة كةة 
تا هةةةةةا حةةةةةة تاةةةةةاط  اتيتةةةةةاة د تاةةةةةبلم ي يةةةةةل يه يةةةةةة ل ياح ةةةةةا  وةةةةةا تحريةةةةة  الو ةةةةة  
امتيتةةةاة  تت ةةة تي الي و ل جيةةةا ليحويةةةي الهةةةدف الةةة طوا وةةةا ت  تةةة  امبي ةةةار ترتةةةاة  

ي يةةة   وةةةا األ  ةةةا د تكاصةةةة   ةةةد تةةة لا  ا:ةةة  ح يرةةةار ل ياح ةةةة لد ةةة  كاةةةا  تك ريةةةة ح
 رتاة  األ  ا  ليح   الياح ة ىلع جاح ة رتاة ة ت    اليواو ية ال ال ية.

ا الرؤيااة والرسااالة واألهااداف اًلسااتراتيجية للجامعااة  -ثانيااا

 : الريادية

  احةةة ةتليةةة اسةةيااتييية تيهةةداًوا ج هاتة تتيً ا رسالة ةاحااتد  جاح ة تص ل 
 تاألت ةةام  ل   يةةا  الاؤتةةة هةةبا  تيةة وا بيو ةةا ل ياح ةةةد رؤتةةة  يةة وا م اايةةا تترتةةي ية
 تيهةةداف ترسةةالة رؤتةةة ال طويةةة سةةوراو ر   جاح ةةة تصةة ل بيو ةةا لهةةا د اليا  ةةة تاإلةارا 
  يضت  ال ة  ا  هبا  تا ااج ة تترتي ية.  احة ةتلية اسيااتييية

وةةةا  ذا  سةةة  ة  ال يةةةة  ةةةار   جةةةاح يية را:ةةةدتية ت  لي   ةةةا الياح يةةةاا سةةة ل -
 الي يةة  تحويةةي ىلةةع ال طوية سوراو ر   جاح ة رؤتة س ل ايا دلي ي تحويي ا

 طاتوةةة تح تةةل   ةةع رسةةاليها رةةة   ة ةةا تال رةةات ا  تاليةةدرت  الاحةةا وةةا
 رةةة   بيو ةةا تالتدحةةةد تالاحةةا الي  ةةي   كةة   حةةة يعةةياد ت  ةةل األوةةااة تر يةةا
 ال ةة ا كةة   حةةة ال يي ةة  بوةةاد وةةا اإلسةةهام    ةةع ةاحااتةةد  جاح ةةة رسةةالة

 ل ي ي . الدتلية ال  ي تا  ي  ع   ع ال   ا تالاحا تالي     الي  ي   دترا
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 الاتاة ةةةةةة   ةةةةةع تاةيةةةةةً ا يك ةةةةةا ترسةةةةاليها ال طويةةةةةة سةةةةةوراو ر   جاح ةةةةةة رؤتةةةةة يا -
 ب جةة  ال يي     ع رة   اليا ةاحااتد  جاح ة رسالة   ة  تال رات ا 

ال اةةةة  األت    ةةةع ال ةةةال  وةةةا  سةةةوراو ر   ااةةةي   ىلةةةع ذلةةةم  اجةةة  تتةةةد  ةةةامد
 يوضةةةةل ا ي ةةةةاة ىلةةةةع الياح ةةةةة عةةةةي  ح ةةةةاسةةةةه لة ح ارسةةةةة ي رةةةةية األ  ةةةةا  

 جاح ةةة   ةةة  الرةةاةا د ةةيةةاا الاعةةيد الحةةة   ح ارسا  لييايي ال  ارسا 
   يكاا.  ت ر   كياتة ة  س ة ت  ل اليا كاحااتد 

 ااةةةةي    يييةةةة  سةةةيا وةةةةا حح رتةةةة ت ةةة ا  يا   ةةةةع سةةةوراو ر   جاح ةةةة رةةةة   -
 يك ةةةا حةةةة ةالياح ةةة  يا ة ةةةا  سةةةياد وةةةا الي  ةةةي   وةةةا األت  ال اةةةة  سةةةوراو ر  
   ةةةع واةةةة   ةاحااتةةةد  جاح ةةةة يحةةةا  سةةةياد وةةةا ل بي ةةةار الدا  ةةةة الياح ةةةا 
 صةةة ة ةةةةاا اإلت ي ةةةا الي يةةة    ةةةع تاةي هةةةا ةةةةاا تاا  ةةةامد ب جةةة  ال ال يةةةة
 امسيااتييية. يهداوها

 تال رةةات ا  تاليةةدرت  الي  ةةي     ةةع ترسةةاليها سةةوراو ر   جاح ةةة رؤتةةة رةةة   -
ا  ا ياارهةةةا  جاح ةةةة رسةةةالة ا ياةةةا  بيو ةةةا ل يي ةةة دا تو يةةةة وةةةا تتةةة  ج ي ةةةً
 وةةا ل سةةهام  تسةةي ة ال   ةةا تالاحةةا تالةةي     الي  ةةي   وةةا الي يةة  يا كاحااتةةد 

 ال يي  . تو ية
 رةةة   بيو ةةا الي هاتةةةد الوةةي   حة حي   ة تص  ىلع ةاحااتد  جاح ة س ل -

 ال  يةةا  ةاكةةل تدياهةةا تال  ةةادلة الرةةراوية تةةي   تصةة    ةةع سةةوراو ر   جاح ةةة
ا تضةة  لةة   بيو ةةا لهةةاد اليا  ةةة الاتاة ة تال  س ا  تاألت ام    احةةة ج هاتةةة تي ةةً
 ل ياح ة.

ا ترةةابهل ووةةد امسةةيااتييية لألهةةداف  الو ةةاة يحةةا -  ايةةا اليةةاح ييةد وةةا تواتاةةً
 ةتر تيةاد ال   ةةاد تالاحةةا اليةةدرت  وةةا تالاتاة   ال ال ية تحويي   ع رة  
 الدتليةةةةةة امسةةةةةيداحة يتتحويةةةةة  تامتيتةةةةةاة ة امجي ا يةةةةةة اليو يةةةةةة وةةةةةا تيةةةةةاة 

 ال طويةةةة سةةةوراو ر   جاح ةةةة تاةيةةة  وةةةا اكي رةةةل ي هةةةا ىم تامت ي يةةةةد تال ح يةةةة
  ةةام  ب جةة  تال ال يةةة كةةاص ب جةة  اعسةةي تة ال ويوةةة وةةا الويةةاة  الةةدتر   ةةع

  ةةامد ب جةة  ال ةةال ا الويةةاة  الدتر   ع رة   اليا ةاحااتد  جاح ة   ة 
 يوضةةةةةل  رةةةةةا وةةةةةا ت  ةةةةل اتييي ااسةةةةةيا  هةةةةةدًوا ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةةة يصةةةةةاول ك ةةةةا
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 تتاجةة  تالةةدتلاد تالةة طوا ال ح ا ال  ي ن    ع ال  اوة  ول وا ال  ارسا 
 تحةةةةة  ةةةةال يية ةةيةةةةا ية ةاحااتةةةةد  تتيةةةةال ةاحااتةةةةد  حيا ةةةةة ل جةةةة ة ذلةةةةم

 األساسية. الياح ة حرات ا 
 ال طويةةة سةةوراو ر   لياح ةةة اليرتةةي ية ال ال يةةة امسةةيااتييية األهةةداف رةةة   -

 ال ال يةةةةةد تالاحةةةة خ ال ال يةةةةةد الياايةةةةة هةةةةا  يساسةةةةية حيةةةةام  يةةةةة  ا    ةةةةع
 تالتةةاتيية ال ةةال ييةد تاأل ضةةاد ال ال ييةد تالي   ال ال يةد تال رات ا 
 رةةةةةة   بيو ةةةةا ال ال يةةةةة. الوياسةةةةية تال  ةةةةا يا ال ةةةةال اد تاليرةةةةا م ال ةةةةال ييةد

 ال ال يةةةةةد الاحةةةة خ هةةةةا  يساسةةةةية حيةةةةام  ك  ةةةةة   ةةةةع ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةة
 اإلت ي ا. تالياةي  ال ال يةد تال  اوة ال ال اد تال يي   ال ال يةد الدراسةت 

 تاألهةةداف تالاسةةالة الاؤتةةة وةةا الا ةةيية امكي وةةا  سةةا  الااا ةةاا ُ اجةة  تةةد -
 ةت  حيي  ةةا  حةةة حيي ةة  ةل تي د  ل جية طاي ة اكي ف ىلع امسيااتييية

 تاةةة  راو ر  سةةو  ةةةجاح ىا ايةةا جاح ةةةد ةةةل تتاةيةة ا  تت جهةةا  ال وار ةةةد
ا األ  ةةا  رتةةاة     ةةع ر:ي ةةة  تةة ر    الو ةة ر حةةة  ا ياارهةةا الدتلةةة لياي ةةة تووةةً

 ال اةةةة  تتحيةةةل  سةةةيا وةةةا حح رتةةةة تةدتلةةةة الواعةةةئة تامتيتةةةاة ا  اعسةةةي تة
  اتوةةة جاح ةةة و  هةةا ةاحااتةةد  لياح ةةة  الو ةةاة يحةةا األ  ا د رتاة   وا األت 
 يا تتحةةةات  ال يي ةة د تكدحةةة ل   ةةاا تالاحةةا الي  ةةي   وةةا ط تةةل تةةارت  لهةةا

  حةة  تالي جةة  ال ةةال ا الي يةة  تتحويةةي األساسةةية الياح ةةة تلةةا:م بةةية تةة ا ا 
 ال  اوة. رس  ة

 

 

 : القيادة والحكم -ثالثاا

 الي  يةةةا  لوةةةا  ا  تتضةة  اة حيةةةة جاح ةةةا  ة  ه ةةا وةةةا الياح يةةةاا تيرةةا    
Charity The  التياتةةة ل ي ةة  ال طويةةة سةةوراو ر   جاح ةةة تتضةة  ايةةا التياتةةةد

Councilى ي يةةاا وةةا ال ةةالا الي  ةةي   ت  تةةل ل ي ةة  ةاحااتةةد  جاح ةةة تتضةة  بيو ةةا د 
HEFCE لوةةةةةةا  ا  كاصةةةةةة ة ة  س ةةةةةةة الوا   يةةةةةةة ملي احاتةةةةةة    ذ ا هةةةةةةا  ي  ةةةةةةي وي ةةةةةةا 
 التياتة. الي  يا 
 ل ةةةل  يرةةةةل ايةةةا لةةة ةار د ال ةةةام  الةةةو ط وةةةا  ةةةام  ب جةةة  الياح يةةةاا تتيرةةةا   
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 اإلةارتةةةةة تاألت ةةةةام  ال اةةةدا  ت ةةةةا دا  الياح ةةةة ىةار    ةةةةة ح ةةةئ   ىةار   حي ةةةة  جاح ةةةة
 وةةةةةةا تاصةةةةةةحة اكي وةةةةةةا  هوةةةةةةاح يا ىم الياح ةةةةةةةد ىةار   وةةةةةةا ال  ةةةةةةا د   تاألكاة  يةةةةةةة
 كةةة    حةةةة ال طويةةةة سةةةوراو ر   جاح ةةةة ويةةةدار به ةةةاد اإلةارتةةةة   تاليرةةةةي ال  ارسةةةا 

 األ  ةةةا  ترجةةةا  تاألكةةةاة  يية التةةةوا ة األ  ةةةا   تةةةاة   حةةةة الياح ةةةة يحوةةةاد حي ةةة 
 الياح ةةةةةد ر:ةةةةي   ايسةةةة  الرةةةةي ا تحي ةةةة  تالتةةةةاص؛ ال ةةةةام  الويةةةةا ية حةةةةة تال هويةةةةية

 وةةا ال  يةةا اح يةةةالي الويةةاةا  تتي  ةةل ال يتتتةةة. ال يةةاا حة  دة ال ي  ية تت اتا 
 اليوريةةب  ال ةةد ا  ةةة وضةةً    ةة ا  ت ةة ة   ةةات ه   تةةة د    ةةة تت ات ةة  الياح ةةة ر:ي 

ا ال  ةةةةةا د   اإلةارا  تو ةةةةة   ة ةةةةةا ال طويةةةةةة. سةةةةةوراو ر   لياح ةةةةةة الاتةةةةةاة  ل  رةةةةةاتت  تا ةةةةةً
 سةةيا   ةةهل اليو ةةي   تهةةبا بيةةوه د تالي احةةل جاح ةةة تةيةةل يت  ا:ةة  ةةةل مكيتاصةةا 

 الياح ة. تلا:م ج ة   تص اا الواار تاتتاذ تاإلةارتة األكاة  ية ال   يا 
   ةةةةع تا: ةةةةة ة  وااطيةةةةة  ياتوةةةةة تةةةةدار وهةةةةا ةاحااتةةةةد  لياح ةةةةة  الو ةةةةاة يحةةةةا  
 تةةي   حةةة ج هاتةةة تي ةةة ت ةةد اليةةا تاألت ةةام  تال  يةةا  الياح ةةة بةةية تالي ةةاتا  ال رةةارةة
 ويوةةة م  دThe Collegiate Universityجاح ةةةة ج ا يةةةة  تي ةةةة تهةةةا الياح ةةةة

 يت ة يةةة ةةةل ألا تهةةبا حي اسةةةيةد ح ةةيو ية ةيةةا ية لي  ةةل الةةباتا الحةةة     ةةع لياح ةا
 ح لريهةةةةا ت يةةةية وةةةا الحةةةي تلهةةةا كةةةاص تةكةةةل كاصةةةة ح  يةةةة ذا  ح ةةةيو ة حدرسةةةة
 تالووةةاا ال ويااةةا  توةةد      ةةع الواار اتتاذ    ية ت ي د ة ا تدياهاد ط بها تاكييار
 دالايةةةة تت ةةةد ل ياح ةةةةد ال ة  ةةةة  يةةةال ال ةاوةةةة وةةةا تاإلعةةة ارا  تاليتةةة تل ال  وةةةا

 وةةةا ال اة تةةةة الحاك ةةةة ال يةةةال  حةةةة تتي ةةة ا  حويتاةةةةد حيةةةال  الياح يةةةة ال يةةةال 
 ال احةةةةةة تالهيئةةةةةة الياح ةةةةةةد تحي ةةةةة  الرةةةةةي اد تحي ةةةةة  الحةةةةةاك د اليرةةةةةات ا ال ي ةةةةة 
 التاصةةة. ليا ةة  حوهةةا تل ةةل تاليةةدتييد الرحةة  تحي   تال يال د تالووا ا  ل   يا د
 ت ا:ةةة  عةةةاوا د احوتةةة  الياح ةةةة ر:ةةةي  يت ال  يرةةةار وةةةا  الياح ةةةة ة  تيةةةا تت  ةةةل

 لوا:ةةةة  ح ةةةةا د ة تك  ةةةةة ل ياح ةةةةة  تاإلةار   األكةةةةاة  ا ال  ةةةةئ   اتهةةةة  ال  يرةةةةار
 اإلةارا  حةةة  ةةدة تح ةةا دا  ال  يرةةار  ا:ةة  تت ةةاتا  تال ااتا اد تال  يل ال  يرارد
 الد  وااطيةةة تةةي   الاةةاا ية  رةةا تجهةةة حةةة   ةة   الياح ةةة وةةا اليو ةةي   تهبا األكاة  يةد
 تالرةةةةراوية الاتا ةةةةة تتحويةةةةي الياح ةةةةة تلةةةةا:م تتي تةةةةد الوةةةةاارا  ى يةةةةا  وةةةةا تال ةةةةا ة

 تال  ادلة.
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 يا ىم اليةةةةةاح ييةد ىةار   وةةةةةا -حةةةةةا اةةةةةد ىلةةةةةع – ترةةةةةا    يضةةةةةت  ةةةةةامد تا جةةةةة  
 ح ةةا د ةاحااتةةد   ياح ةةة ويي اجةةد تت جهاتهةةاد جاح ةةة ةةةل طاي ة ىلع    ة امكي ف

 الحةةة    رةةام  وةةا  ةةام  ةي جةة  ل ياح ةةة الر  ةةا الةةا:ي    ةةد الياح ةةة ر:ةةي  لوا:ةة  تااةةد
 حةةة سةةوراو ر   وةةا الياح ةةة تةةدار ة ةةا ال  رادد ر:ي  ك   حة  دار الب  باتيا يا وا

  ت  ةةةةة ةاحااتةةةةد  وةةةةا  ةةةة  اسةةةةي ا  حةةةةا تهةةةة  الياح ةةةةة لةةةةا:ي   ةةةة ا  ت ةةةة ة كةةةة  
 تحدرسةةة ة يةةة ةةةل وةةا اتتوةة  لهةةا اليا تال ةات  تالر   تالهيئا  تال يال  ح ا د ة

 ة ةةةا تال  يةةةا د ل  ةةةدارل الةةةباتا امسةةةيو   تتحويةةةي تي رةةةييها الياح ةةةة ايةةة   ل اةةةا
ا ةاحااتةةد  جاح ة تيض ة  حةةة ت ةةدًةا ةاحااتةةد  تتيةةال حيا ةةة ليةة اوا ل ووا ةةا  حي  ةةً

 ةاحااتةةد  جاح ةةة  ةةة تي يةة  سةةوراو ر   جاح ةةة يا ىم تال ةياةةا د تال  ةةارل ال يةةاام
 لي ه رتةةة  ةةام  ةي جةة  تالتةةوا ة الياح ةةة بةةية ل ةةااط ل ياح ةةة يحوةةاد حي   تج ة وا

 ال احةةةة الهيئةةةة بي اجةةةد ةاحااتةةةد  تي يةةة  ة ةةةا األ  ةةةا د باتةةةاة   امهي ةةةام  وةةةا سةةةوراو ر  
 تااد. تتل وا تالي ي  تالي اسم امسيو   تتحويي ال  يا  بية ل ااط ل   يا 
 ال  س ةةةةةةا  حةةةةةة  رةةةةةةااكةال تتر يةةةةةةل الاتاة ةةةةةةة الي ا ةةةةةة  ليو يةةةةةةة  الو ةةةةةةاة يحةةةةةةا 

 جاح ةةة ورةةا ال يةةا د بهةةبا ىةارته ا وا الياح ياا اهي ل وود الت ة ذا  تالتوا ا 
 تالتةةوا ة الياح ةةة بةةية ال رةةارةة حةةة لي تةةد الياح ةةة يحوةةاد حي ةة   ي اجةةد سةةوراو ر  
ا التاصةةةةة ال يةةةةاا تترةةةةةيل تال اةةةةاةرا  الاةةةةااح  تتيةةةة تا  امايياجةةةةا  ت  يةةةة  ل ةةةةا تووةةةةً

 ال   ةةةةةا ل احةةةةةا الياح ةةةةةة تةيةةةةةل تت اجةةةةةد تالرةةةةةاةا د لأل  ةةةةةا  ارتةةةةةةتاليي اليرةةةةةري ية
 ت  تةةةل تت سةةةي  الاح ةةةا الي يةةة  حااكةةة    ةةةع اإلعةةةااف حهاحةةة  حةةةة الةةةب  تالي و ل جيةةةا

  يةةةة اوا ة ةةةةا ال طويةةةةةد سةةةةوراو ر   لياح ةةةةة الاتةةةةاة  ال رةةةةاتت   ةةةةع تترةةةةاف الاحةةةة خ
 ل رةةةئ ا  ح ةةةةاليا تةيةةةل لي ةةةاتا  التاصةةةة ل  اةةةدا  الياح ةةةة لةةةا:ي   ا:ةةة   الياح ةةةة
 رتةةاة     ةةع اليةة   تةةدرت  تسياسةةة التةةوا ة حرةةارةة   ةةع اإلعةةااف وةةا األكاة  يةةة
 تال  تةةا  ل ياح ةةة الةةا:ي   ا:ةة  تةةةبلم ل يةة  د ال هوةةا اإل ةةداة تاةةااح  األ  ةةا 
 الياح ةةةة ر:ةةةي  ت ا:ةةة  الرةةةاةا د ال  س ةةةية  ال  تةةةا  حةيةةة   يا ةةة  الةةةب  ال ال يةةةة

   جةةد ة ةةا الاتاة ةةةد ليحويةةي ال  حةةة اإلحةا ةةا  ةاوة ويات    ة ال  ئ   اليحيية ل اوية
 ال  اهةة  لا ا ةةة ال طويةةة سةةوراو ر   جاح ةةة ل اةةاةر   اليوريةةب  ال ةةد ا حوتةة   الياح ةةة
 امسةةي  ارا  وةةا كاا   ال وت  هبا ت لا وا تتريا  ال ال ية الاتاة ة ال و ية تت  تة
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 ويي اجةةةد ةاحااتةةد  لياح ةةة اة الو ةةة  يحةةا تاليةةااكي . الواعةةةئة تال رةةات ا  تالرةةاةا 
 وةةاص تةة ويا حهاحهةةا حةةة اليةةا ال   ا الاحا سياسا  ليوة ل   يا  ال احة الهيئة وا

 الدتليةةةة امسةةةيااتييية تليوةةةة الدتليةةةةد األتراةةةا  امتحةةةاة التةةةوا ة   حةةة خ حرةةةارةا 
 وةةةا  يةةة اوا ة ةةةا الدتليةةةة الاح يةةةة ال رةةةات ا  تااتت ةةةة م  الةةةدتلا تالي  تةةةل ل ي ةةةاتا 

 ال وةةارا  ىةار   تعةة اة الةةدتلاد ل ي ةةاتا  الدتليةةة امسةةيااتييية حةيةة  األكاة  يةةة  اةالرةة 
 ال ةةوت  ةةة ال  ئ   الاح ية ال   يا  تحةي  تاليدرت يةد الاح ية ال اا ا   ع ل حراس
 تحةيةةة  الاح يةةةةد ال رةةةات ا  تاةار   األ حةةةاخ  وةةة ة   ةةةع تاليرةةةات  الاح يةةةة تال وةةة ة

 تامبي ةةةار تالاحةةةا ال ةةةالا الي  ةةةي   وةةةا ال ياسةةةا  تيةةة ر تاةةةةل اا الدتليةةةة امسةةةيااتييية
 رتةةةةاة   وةةةةا تال رةةةةاد   التاةةةةا   ذ  اإلةار   الهيةةةةةل  ةةةةة وضةةةةً   الةةةةدتلاد التةةةة يد   ةةةةع

  ي اجةةةد الةةةب  امكيةةةاات تاةةةاادا  تامتراتيةةةا  تال وةةة ة تاليةةةااكي  تالي ةةة تي األ  ةةةا 
  الياح ة. الاتاة ة  ال  س ا 

   الجامعتين ف  تحقيق الريادية:جهود  -رابعاا

  الوح  اليالا تتي  ل وا
 ل ي  ةةي   اسةةيااتييية تجةة ة وةةا الياح يةةاا ترةةابهل والةةتعلم: التعلةةيم حيةةث مةةن 
 تال هةةةارا  الاتاة ةةةة الي ا ةةة  تتو يةةةة ححرةةة  د ت  ي يةةةة بيئةةةة تةةة ويا ىلةةةع ت ةةة ع تالةةةي    

 الحيةةا د حةةدن تالةةي     تالي  ةةي   ال  ةةيوال وةةا ال ليرةةة حيي اةةا  توةةي ال هويةةة تال  ةةارف
 سةةةةوراو ر   جاح ةةةةة ي رةةةة   ووةةةةد ال يا ةةةةةد ال  ارسةةةةا  وةةةةا الياح يةةةةاا تتي ةةةةم ي ةةةة  ىم

 الةةةي     تتيةةة تا اليةةةدرت  بي يةةة  ال ي  وةةةة ال  ةةةا:ل لييةةة تا اليةةةدرت  يكاة  يةةةة ال طويةةةة
-الةةةةةي     ابي ةةةةةار صةةةةةودتا  ي رةةةةة   ة ةةةةةا ال   يةةةةةةد تال  ارسةةةةةا  الاحةةةةةا   ةةةةةع الوةةةةةا:  

   ةةع تت ةةد  ها الاااح  حااج ة   ع ال  ئ لة ال ياا تا راد مد2012  ام  الي و ل جيا
 تتو يةةة ليويةةي   ال يو  ةةة ال  ةة اا   اةةا ال تاجةةا  تحااتاةةة ةدالياح ةة  ح ةةي تا  كاوةةة
 الةةةةةي     حوةةةةةارا  حاةةةةةاةر   تةةةةةدحل ة ةةةةةا تتي تاهةةةةةاد ال هةةةةةة تحيي اةةةةةا  األ  ةةةةةا  رتةةةةةاة  

 التدحةةةة تجةةةا:    ال ي يةةة  ال ااةةةا ح ةةةل جةةة ا:  تتةةةدحل الةةةداك اد ال تةةةي ط اإلل يات ةةةا
 كةةةة   حةةةةة يت يةالدراسةةةة  ال وةةةةارا  ةاكةةةةل األ  ةةةةا  رتةةةةاة   حهةةةةارا  تيةك ةةةةل ال ي يةةةة  د
ووةةدحل وةةاص الةةي    الوةةا:    ةةع  ةاحااتةةد  لياح ةةة  الو ةةاة يحةةا امكييارتةةة. ال اةةدا 

الاحةةا ح ةةل ال يةةاام تال ةياةةا  تال ي   ةةا  األكةةاند تتوةةد   الةةدترا  ال يتتتةةة 
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 تت  ةةةي   سياسةةةة وةةةات ي رةةة   ة ةةةا دل يةةة   ل يةةةدرت    ةةةع ال هةةةارا  تالرةةةاص الاح يةةةة
 الي  ةةةي   تليوةةةة تالةةةي   د الي  ةةةي   تت  تةةة  اليةةة ة   لضةةة اا ةاألكاة  يةةة   الرةةة اة اليةةة  
 اليهةةةةةا  حةةةةة  اليو ةةةةةيي  اةةةةةا تتي تاهةةةةةا الدراسةةةةةية ال وةةةةةارا  ليوةةةةة ت   ال احةةةةةة  الهيئةةةةةة

 تليوةةة تالةةي     الي  ةةي   لةةد    اليةة جيها الراتةةي ه ةةا  وةةا ييية لييةةية تتجةة ة التارجيةةةد
 الياح ةةةة ُتيةةةا   ة ةةةا   دتالةةةي  الي  ةةةي   وةةةا ال  ارسةةةا  يوضةةةل ليوةةةد    تالةةةي     اليةةةدرت 
 سةةية ةةةل تحااج يهةةا الدراسةةية الاةةااح  تتويةةي   اليةة ة د لضةة اا ال  ةة اا  حةةة ال د ةةد
 اليةةةةدرت  وةةةةا امبي ةةةةار ليرةةةةيي  اليةةةة ا:  حةةةة  ةةةةدة تتوةةةةد    تي تةةةةدهاد لضةةةة اا يعةةةها

ا ححةة ًرا با ةةاح  ل ةةل الوهةةا:ا ال ةةيل وةةا تتصةة ل دتالاحةةا ال   ةةا تامبي ةةار  كاصةة 
 ةاكةةةل األ  ةةةا  رتةةةاة   حهةةةارا  يةرجةةةل ة ةةةا الي ليةةةمد هةةةا تج التةةةاتيية بي ليةةةم
 CfEL بةةةةااح  تودحةةةة  حةةةةا ح ةةةةل امكييارتةةةةة ال اةةةةدا   ةةةةة وضةةةةً   الدراسةةةةية ال وةةةةارا 

   ال ااةر . رتل ت    اكييارتة ة ادا  ETECH  تحرات ا 
 الاحةةا سياسةةا  وةةا الياح يةةاا ترةةابهل  العلمةةي البحةةث حيةةث مةةن أمةةا 

 الييةةةار   امسةةةير   امكيةةةاات تاةةةاادا  الاحةةة خ ت ةةة تيت  بيرةةةيي   ال اتايةةةة ال   ةةةا
 تحوةةي اسةةيااتييية كيةةط تتصةة  ال تةة حةد يصةةحا  حةة  الرةةااكا  تت  تةة  دل ياح ةةة
 اةة او  تتةة ويا ال ةةالاد اليةة  يا ذا  الاحةة خ  اةةا ال ةةال   ح ةةي ن    ةةع الاح ةةا الي يةة 

 حةةةةة تاسةةة ة طا:رةةةة تاةةةل حةةةة الياح ةةةةة يهةةةداف تة ةةة   ال  هةةة ايةد ل اةةةاا ية تحةاوةةةغ 
  ح يةةةة  واوةةةة تاسةةةيداحة بي  تةةة  الياح يةةةاا الي حةةةل ة ةةةا امسةةةي  ارد الي  تةةةل  حتةةةاةر

 ىةار   سياسةةةة ةةةة ة سةةةوراو ر   جاح ةةةة تصةةة ل ووةةةد الاح يةةةةد الو اهةةةة ت  تةةة   اةةةا ت تةةةة
 وةةةةا تاعةحيةةةةية الحي ا ةةةةا  حةةةة  الي احةةةةل تسياسةةةةا  الاح يةةةةة تالو اهةةةةة الاح يةةةةة الايا ةةةا 
 جاح ةةة سةة ل ة ةةا الاح ةةاد ال ةة  ح سةة د حةة  التارحة اليدابيا تاتتاذ ال   اد الاحا

 ال طويةةةة تال  ةةةا يا ال يحةةةد   ال    ةةةة جاح ةةةا  اتحةةةاة    ةةةا يا امليةةة ام  ىلةةةع كاحااتةةةد 
 تالا ا ةةة ال ريةة ل تالي اصةةل تالرراوية التدا ليحويي الاح خ ل  حة تالدتلية األتراية

 ح ةةل الي جيهيةةة  ل اةةاةستا ال ياسةةا  حةةة  ةةدة تاحةةي ح ال رةةارةيةد لي يةة  تامايةةاام 
 ويهةةا   ةةا الاحةة خ يك تيةةا  تسياسةةة ال   ةةاد الاحةةا وةةا الييةةد   ال  ارسةةا  سياسةةة
 وةةا الياح يةةاا ترابهل ة ا تالر اة. الاع    تحةاوحة تاعةحيية الحي ا ا  ح  الي احل

 جاح ةةة ورةةا تةتليةةةد تات ي يةةة حح يةةة تضةةا ا ت ةةال  اليةةا الاح يةةة ال ااكةة  تت ةةدة توةة ت
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ا تحاةةةةةً ا ح هةةةةًدا  26ا  يةةةة اوا ال طويةةةةة ر  سةةةةوراو    الاح ةةةةاد ل ي يةةةة  حااكةةةة   3تا  ح يةةةة 
ا ح هةةًدا  17ا حةة  تت ات هةةا  الةةاتا ط حةةة  ةةدة وةةا ت ضةة تيها سةةوراو ر   وةةا *A  ح يةة 

 بهةةةا ويي اجةةةد ةاحااتةةةد  لياح ةةةة  الو ةةةاة يحةةةا الاح يةةةةد  الياح ةةةا  التاصةةةة تالرةةةاةا 
 تالدتليةةةةد تاإلت ي يةةةة ال ح يةةةة الوضةةةا ا ت ةةةال  ا ح يةةة   تحاةةةةً ا ح هةةةًدا  140ا حةةةة يك ةةةا

 تالي و ل جيةةةا ال  ةةة م  تةالةةةة طاتةةةي  ةةةة *A تامتحةةةاةا  الاحةةة خ ح اهةةةد حةةة  تالي ةةةاتا 
 ل اةةةةاا ية اليةةة ا:  حةةةةة ال د ةةةد تةةة ويا وةةةةا ترةةةابهل تةةةةبلم تدياهةةةةا. ال   ةةةا تالاحةةةا
 ودحةةةدال  اليةة ا:  وةةا تر تةةل ةاحااتةةد  جاح ةةة ةا ةةل تاا ال   يةةةد الاحةة خ ليرةةيي 
اليةةا:   األترايةةة ل اةةاا ية التةةرارد تاتةة      ع الااا ية   ا ات    ة وضً  

ا   ةةةع جةةةا:     اةةةلد تةةةةبلم 90ا  ال   يةةةة اوةةة ا  سياسةةةة تصةةة  وةةةا ترةةةابهل   ال ةةةً
 حةة  الياح يةةااد   يهةةا تحتةةل اليةةا الو ةة  توةةار  حةة  تال تيةةا ية ل ياح ةةة الر اتةةة
 الةةباتا ل حةةة    رًاا ةاحااتد  جاح ة وا ال   ا ل و    ت  ة ى ااةا  هواح يا ح ارة

   الياح ة.   ي  تو م  الب 
 تجةة ة وةةا الياح يةةاا تيرةةا   الاتاة ةةة  ة ةة   تاةةااح  ح س ةةا  ايةةا حةةة يحةةا 
 تالاتةةةةةاة   األ  ةةةةةا  رتةةةةةاة   لةةةةةد    تحتتةةةةة  حيتتةةةةة  هيةةةةةةل لهةةةةةا تاةةةةةااح  تاةةةةةدا 

 حااوةةي  ةتتجةة  تالاةةاا يةد تاليةة   اليةةدرت  هيئةةة ي ضةةاد  اسةةي اار  ةةدح  األكاة  يةةة
 تتيرةةا   كارجهةةاد يت الياح ةةة ةاكةةل سةة اد األكاة  يةةة تالاتةةاة   األ  ةةا  لاتةةاة   كاصةةة

 ىصةةاويةد يكةةان  ح ارسةةا  وةةا تتتي ةةم ال  ارسةةا    ةةا وةةا  ةةام  ب جةة  الياح يةةاا
 اليةةدرت  هيئةةة ي ضةةاد يت اليةة   لةةدن سةة اد الاتاة ة تو ية و ا سوراو ر   جاح ة ورا
NUS  ال طويةةةة سةةةوراو ر   لياح ةةةة رةةةاتت الاتةةةاة ال  كةةة   حةةةة  ةةةي   الاةةةاا ية يت

enterprise   ىتاحةةةةةةة   ةةةةةةع اليةةةةةةدرت  هيئةةةةةةة تي ضةةةةةةاد تالاةةةةةةاا ية اليةةةةةة   ل  ةةةةةةا د 
 تا ا ةةةةةة التةةةةةوا ة حةةةةة  الورةةةةةية تالرةةةةةااكا  ال  اهةةةةة  تر ا ةةةةةة الاتاة ةةةةةة ال رةةةةةات ا 

 التةةةارجاد ل  ةةةال   ال  اوةةةة ت رةةةا الواعةةةئة الرةةةاةا  تت ةةة تة الر اتةةةة ال   يةةةة تت ةةة تي
  اةةةا  الاتاة ةةةة ي  يةةةةتال الاتاة ةةةة الياايةةةة يه هةةةا  حيةةةام   ةةةد     ةةةع ال رةةةاتت تتاةةةة 

 كةةةةة   حةةةةة تيارتةةةةةة  رةةةةا تجهةةةةا  تتوةةةةةد    اإل  حيةةةةةد تالاةةةةةااح  تالوةةةةدتا  الرةةةةاةا 
 كدحةةةةة  وةةةةدم  ة ةةةةا الييةةةةار د تالي ةةةة تي تالي  تةةةةل تال  ةةةة اا د تاليوةةةةارتا ال يا  ةةةةا 
 تس عةةةي   ةةةةية وةةةا الدتليةةةة الحاصةةةوا   ةةةة وضةةةً   الواعةةةئة ل  رةةةات ا  امايضةةةاا
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 تةةة وا ة ةةةاوا  حتةةةاةر ت  تةةةل ل رةةةاةا  ال ايد:ةةةةد تتةةة وا الحاصةةة  ال ةةة ية اد تتاة 
 تالتوا ة. ل ااا ية الي  ية ال  س ة

 ال طويةةة سةةوراو ر   جاح ةةة   ةةع تر تةةل ووةةد ةةةاحاات  لياح ةةة  الو ةةاة يحةةا 
 تالاةةااح  ال  س ةةا  حةةة ال د ةةد الياح ةةة ويوةةدم  الاتاة ةةةد تالاةةااح  ال  س ةةا  ت ةةدة وا

جاح ةةةةة  ت ةةةةاة  ؛CUE ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةة ي  ةةةةا  رتاة حوهةةةةا  األ  ةةةةا  رتةةةةاة   لةةةةد   
ومركذذت ت مذذي  ريذذادة األعمذذال   ؛CUTEC ل ي و ل جيةةا تال رةةاتت الاتةةاة  كاحااتةةد 

؛ تاا ةةاح  GESCومخطط رواد أعمذال خرياذي كامبريذد   ،CfELالت م  الريادي 
تت ةةات  األ  ةةا   حدرسةةة تاصةةا األ  ةةا د وضةةً   ةةة  ؛ ideaSpaceوضاد الر ةةا  

حرةةاتت جاح ةةة ةاحااتةةد  لي ةة تي الاحةة خ تاألو ةةار. ة ةةا تيرةةا   الياح ةةة حةة  جاح ةةة 
سوراو ر  ال طوية وا توةةد   بةةااح  التةةيم الدتليةةةد تاةةااح  اليةةدرت  الةةدتلاد ة ةةا توةةدم 

 خ تاد وةةةة ااصةةةوا  رتةةةاة  األ  ةةةا  تالحاصةةةوا  امجي ا يةةةة تااصةةةوة س  ةةة ة الاحةةة 
كاحااتد  ل    م وا ة ية تاتويا تحاة  ابي ار سا ل ج    تحويةةدن هةةاتر  تااصةةوة 

 األ  ا  الدتلية امويااصيةد ت  اة  ال   م تادا:ي الي و ل جيا وا ال ويوة.
 حةةةةة ال د ةةةةد الياح يةةةةاا ووةةةةدحل تت ةةةة توها األو ةةةةار لي  تةةةةل  الو ةةةةاة يحةةةا  

 وةةةةا ذلةةةةم تتةةةةي   األ  ةةةا د تحور ةةةةا  وا ةالتةةةة  حةةة  تالرةةةةااكا  تالرةةةةاةا  ال اةةةاةرا 
 لياح ةةةةة الاتةةةةاة  ل  رةةةةاتت ل اةةةةاةر   اليةةةةا   التةةةةوا ا امتتةةةةا  حاةةةةة   اةةةةا الرالةةةة 

 ورةةةةا ةاحااتةةةد د جاح ةةةة ل اةةةةاةر   اليةةةا   الي و ل جيةةةا  وةةةةل تحةيةةة  ال طويةةةةد سةةةوراو ر  
 حوييةةا  ىلةةع الياح يةةة امبي ةةارا  تح تةةل وا ال ةي    ا د ال طوية سوراو ر   جاح ة

 كةة   حةةة حاي ةةا   جد ةةد   عةةاةا  ى رةةاد وةةا الياح يةةة الي و ل جيةةا تاسةةيتدام  كدحا دت 
 ال   يةةةة تا ا ةةةة تاليةةةاكي  ل ي  تةةةلد ةتليةةةة حاةةةاةرا  تتةةة ويا التةةةوا ة حةةة  الرةةةااكة
 تامتراتيةةةا  ال وةةة ة تاجةةةااد ال  ةةةي ة تالو ةةةاذ  الييارتةةةة ال  حةةةا  كةةة   حةةةة الر اتةةةة
 ح ةةةل  الاحةةة خ لييايةةةي تال اةةةاةرا  الرةةةاةا  حةةةة ال د ةةةد الياح ةةةة تةةة وا ة ةةةا الاح يةةةةد
 ال ا:يةةةة األايةةةاد ل  ةةة م  ة يةةةم وةةةاا تحاةةةة  تالهودسةةةيةد اليايةةةة الاحةةة خ ت ةةة تي حاةةةاةر  

 بي  تةةةل التاصةةةة تالتةةةواة ي التارجيةةةةد الاح يةةةة ال ةةةوت ة ةةة   وةةةاص تتةةة ويا تدياهةةةاد
 ال ايد:ةةة الرةةاةا  ت  تل وا ال  اه ة الراةا  ح  عااكا  تت ويا اإل  ا يةد ال   م 
  ةةةة تال رةةةم تالرةةةاةاد التةةةوا ة حةةة  ت ات يةةةة   تةةةا  تاتاحةةةة ت ات يةةةةد بةةةااح   اةةةا
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 ال رةةةةاتت يط ةةةةي ة ةةةةا تت ةةةة توهاد تتاكيتةةةها   يهةةةةا تال  اووةةةةة تحواترةةةةيها ال تيا ةةةا 
 تاا ةةةاح  الحة حةةةةد حةةة   الي ةةةاتا  الي بيةةةة ل  رةةةات ا  يتلةةةا ت  تةةةل ليةةة ويا صةةةودتًتا
 اعةةياةل يت الياح ةةة يط وةةل ة ةةا التةةوا يةد الرةةااكة تاا اح  امبي ارد جيل اوييااية

حهاجةةةةاا األ رةةةةية ذا  التةةةة ة  ح ةةةةل تت  ت هةةةةا األو ةةةةار لي ةةةة تي ةتليةةةةة حاةةةةاةرا  وةةةا
د تت ة  سيا لياتة الراا  تكاص  الي و ل جيا الوريرةةة تاليو يةةة innovFest امبي ار

يةة ا ال ةةو   د تاةةدخ ام Energy Cartaال  ةةيداحة تالايئةةة تتور ةة  ةارتةةا ل ياتةةة 
د تتاةةةاة  E27تور ةةة  الياح ةةةة حةةة   Echelonألوضةةةل الرةةةاةا  الواعةةةئة وةةةا  سةةةيا 

  امعيااح ح  ج  ية رتاة  األ  ا . iConnectرتاة  األ  ا  ال و   
 الاتاة ةةة ة ةة   تاةةااح  ح س ةةا  سةةا د  ووةةد ةاحاات  لياح ة  الو اة يحا 

 تت  تةةل تت ةة تي ال  اوةةة  رةةا وةةا ةاحااتةةد  لياح ةةةالمشةةروع الريةةادي  ريسةةها ت  ةةع
تتي  ا ال ااةر  حة  دة حة ال ةات  ل ةةااط  التةةوا ةد تتوةة م بيوةةد    ال   يةد األو ار

كدحا  وا حيام  ى راد الراةا  تكيةةة   ةةل ل  واو ةةة تت ةة تي الاحةة خ تال   يةةة 
كةةةدحا  اةةة   وةةةاص الر اتةةةة تتةةة ويا الي  تةةةل ال يوةةة ت تاأل د ةةةة تالاةةةااح  تالرةةةاةا د ت 

امسةةةةي  ار تححررةةةةة األسةةةةه  تالاحةةةةا  ةةةةة ح يرةةةةارد تالي و ل جيةةةةا ال يااةةةةة تاا ةةةةاح  
الي اصةةل الةةدتلا ت حةةام  امبي ةةارد تسةة ل الياح ةةة حةةة كةة   حتي ةةم ال  س ةةا  
امبي ارتةةة االحاصةةوا  ت ةة اة  ال  ةة م تالي و ل جيةةا تحااكةة  امبي ةةار  تح س ةةا  ة ةة  

د تةةةبلم (CUE, CfEl, CUTEC, GESC, ideaSpace, UCE)الاتاة ةةة 
الراةا  الياح ية تعاةا  الي اتا الاح ةةا حةة  التةةوا ة ليوةةد   ال د ةةد حةةة ال اةةاةرا  
تالي اتا ح  التوا ة لي ات  الي و ل جيا تالراةا  الواعئة تتيايةةي األو ةةار اليد ةةد د 

تاة ةةةة  ك ةةةا سةةة ل ال د ةةةد حةةةة ال  س ةةةا   الياح ةةةة ىلةةةع  وةةةد ال د ةةةد حةةةة الر اليةةةا  الا 
ت ي ةةم الياح ةةة اسةةيااتييية  ة ا .اح ا   حاة  ت    رتاة  األ  ا   الر اليا  الاتاة ة 

ت تة لي سي  ت  تل تت  تي األو ار ال   يةد ايا  ي  الياةةاة  ال  ةةي ا بةةية الرةةاةا  
ا ت  ةةع ح ةةي ن ال ةةال  اح ةةل ت ةة تي الاحةة خ  تالياح ةةة لي  تةةل تت ةة تي الاحةة خ حح يةة 

الهوةةةةد تا ةةةةا الةةةةدت  الواحيةةةةة د تتةةةةي  ت ةةةة تي يد ةةةة  الاحةةةة خ  اةةةةا الي و ل جيةةةةة وةةةةا 
ال رةةاتت الاتةةاة  لياح ةةة ةاحااتةةد  حةةة كةة   ة ةة  ط اةةا  الي  تةةل تتي ةةيا ي رةةية 
امسيرةةارا د تاةةاادا  امكيةةاات تاليةةاكي د تت  تةةل الرةةاةا  اليد ةةد  ال  ي ةةد    ةةع 
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 ,CUE, CfEl) األ حةةاخ الياح يةةة. تتوةةدم حااكةة  الاتاة ةةة وةةا جاح ةةة ةاحااتةةد 
CUTEC, GESC, ideaSpace, UCE)  ال د ةةد حةةة حاةةاةرا  تاةةااح  الي  تةةل

تالرةةةاةا  تالا ةةةا  االةةةبهاا تالرضةةةا تالاات ةةة    ةاكةةةل يت كةةةار  الةةةا ة اورةةةا حاةةةاةر  
ال   ةةاد حةة ً  تي ةةاتا حةة  حاةةة  ح هةةد الا ليي ويةةم ل احةة خ تالدراسةةا  ال يودحةةة  ةةد   

ا ىلةةةع جوةةة  حةةة  ح س ةةةا  تتةةةةام  حةةةة ال ي ةةة  الوةةة حا ل   ةةة م وةةةا ا ل ة ةةةيم  جواةةةً
ت  تل الاح خ الحة حية اح ل  حي   ت  تل الي  ي  ال الا إل ي يااد تحي ةة  الاحةةا 

 2020امجي ةةةا ا تامتيتةةةاة  تدياهةةةا . ة ةةةا اعةةةياةل الياح ةةةة وةةةا با ةةةاح   وةةةاا 
Horizon 2020 تال  هةةةد األتراةةةا ل بي ةةةار تالي و ل جيةةةا. ت يييةةةة ل ةةةا توةةة م بهةةةا 

الياح يةةاا حةةة حاةةاةرا  تسياسةةا  ت ةة تي تت  تةةل الاحةة خ ال   يةةة اووةةل الياح يةةاا 
ى يةةا ا  ةايةةا  وةةا الاحةة خ ال   يةةة تاةةاادا  امكيةةاات تر تةةل ويهةةا جاح ةةة ةاحااتةةد  

 لةةل وةةا ال  اوةةة   ةةع الوةةا:   امتيتةةاة لياويه ةةا تذلةةم د ةةة جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة
  الحة حةةةةةةة الياح ةةةةةةة تراةةةةةةط تيترتاةةةةةةاد سةةةةةةيا  وةةةةةةا اليد ةةةةةةد   التةةةةةةوا ية امتيتةةةةةةاة ا 

 ل ياح ا . الييار   الورا  لي  ت  ىط ل سياسا  الدتليية تا ي اة تالتوا ةد
 التدويل: -خامساا

 حوه ةةةا ةةةةل لي ةةة ا  ال ةةة ا وةةةا ال طويةةةة تسةةةوراو ر   ةاحااتةةةد  اجاح يةةة  تيرةةةا   
 ال   ةةا تالاحةةا الي  ةةي   وا الي ي  ليحويي ةتلية اسيااتييية حوه ا و  ل حدتلةد جاح ة
 تجةةب  تط بهةةاد أل ضةةا:ها الدتلا الحااح صاااة تد    ة ا دال ال ا ال  ي ن    ع

 وةةا الياح ةةا  تة يةةا  ت ةةام ي ترةةارح ة ةةا تالةةدتلييةد الاتةةاة ية اليةةدرت  هيئةةة ي ضةةاد
 تالاحةةةا تالةةةي     ل يةةةدرت  حةةةدك ها وةةةا اليةةةدتتل حوه ةةةا ةةةةل تُترهةةةا الدتليةةةةد الرةةةاةا 
 ك  ةةة   ةةع الياح ةةة تةةدتتل وةةا ةاحااتةةد  جاح ةةة ترةةة   الدتليةةة. تالرااكا  ال   ا

الاحةةةةةا ال  اوةةةةةة ال ال يةةةةةةد تال يي ةةةةة  ال ةةةةةال اد ت الدراسةةةةةة الدتليةةةةةةد ت  هةةةةةا  حيةةةةةام 
ووةةد سةة ل ليحويةةي  ال طويةةة سةةوراو ر   لياح ةةة  الو ةةاة يحةةااةي  اإلت ي ةةاد ال ال اد تالي

اسةةةيااتييييها الدتليةةةة وةةةا   ا يةةةة حيةةةام  هةةةا  ال رةةةارةة الدتليةةةةد تالياايةةةة ال ال يةةةةد 
تاألوةةااة ال ةةال ي ا تاليةة   ال ةةال  ا تالاحةةا ال ةةال اد تال  ةةا يا الوياسةةية ال ال يةةةد 

م  ىم يا هوةةاح ترةةابًها ةايةةًاا بيوهةةاد ووةةد ج  ةةل ت  ع الاد  حة اكي ف  ةةدة ال يةةا
جاح ةةةةةةة ةاحااتةةةةةةد  حيةةةةةةام  اليةةةةةة   ال ةةةةةةال يية تاأل ضةةةةةةاد ال ةةةةةةال يية تالتةةةةةةاتيية 
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ال ةةةةال يية وةةةةا حيةةةةا  ال يي ةةةة  الةةةةدتلا ة ةةةةا صةةةة ول اليرةةةةا م الةةةةدتلا تال رةةةةات ا  
 ةةةةة ال ال يةةةة وةةةةا ال يي ةةة  الةةةةدتلا تالدراسةةةة الدتليةةةةة تالياةيةةة  اإلت ي ةةةةاد ة ةةةا يا جاح

سوراو ر  ال طوية ص ول الياةي  اإلت ي ا وا حيا  اليرةةا م ال ةةال اد ىم يا جاح ةةة 
سةةةوراو ر  رةةةة     ةةةع ال  ةةةا يا الوياسةةةية ال ال يةةةة ة يةةةا  اسةةةيااتييا   ةةةة  جاح ةةةة 
كاحااتةةةد د تتةةةد  اجةةة  ذلةةةم ىلةةةع التاةةةا  تاليةةةارت  الي تةةةل ل     ةةةة ال يحةةةد  وةةةا حيةةةا  

تي م ةت  ال ال   اا هيئةةا  ام ي ةةاة تااليةةالا لي ةةل الي ة  تام ي اة الب   و ي  ل 
 وا ااجة م ي اةا حح ًرا حورتً .

 حيودحةةة حااكةة    ةةع اتةة له ا ىلةةع اليةةدتتل ىلةةع اليةةاح يية سةة ع يةن تتةةد 
 جاح ةةةةةة يا ىم ال ال يةةةةةةد الوتاةةةةةة جاح ةةةةةا  حةةةةةة تا يااره ةةةةةا ال ةةةةةال اد الياتيةةةةة  وةةةةةا

 ليتةةويرا   الو ةةاة سةة اد ال ةةال ا ياتيةة ال وةةا سةةوراو ر   جاح ةةة   ةةع تيرةة ا  كاحااتةةد 
QS تتةةةةويم يت ل ياح ةةةةا  عةةةةورها  تتةةةةويم يت ال ةةةةالا ل ي  ةةةةي   اليةةةةا    ح حةةةةي يت 
100 Top Return  ي رةةئل ايةةا تتةةدحها ةةةاحاات  جاح ةةة  ااتةةة ىلةةع ذلةةم تتاجةة 
 يا ىم تالي يةة د اليوةةدم  وةةا  لياتهةةا تاسةةي اار تاتا  سية حة   ك ا سوراو ر   جاح ة تال
 ىم الواعةةئة الياح ةةا  حةةة ي هةةا حةةة الةةاد     ةةع وهةةا سةةوراو ر   لياح ةةة ت يةةً ا د  ةة  ذلةةم
 ال اةةةة    ةةةع اتةةة ل ووةةةد حيوةةةدم   ةةةال ا تتةةةويم   ةةةع تحتةةةل يا اسةةةييا ل ي هةةةا

 اتةةة ل بيو ةةةا د2015 ل ةةةام  ال ال يةةةة الوتاةةةة لياح ةةةا  عةةةورها  تتةةةويم وةةةا  17ا
 الياح ةةةةا   ةةةةد  اليتةةةةويم لةةةةور  ال ةةةةال     ةةةةع  5ا ال اةةةةة    ةةةةع ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةة

ا تر تةةل ووةةد الاتاة ةةة ل ي ا ةة   الو ةةاة يحةةا األحاتةيةةةد  ذلةةم وةةا ةةةاحاات  جاح ةةة ي ضةةً
 ال ةةةةةالا ل ي  ةةةةةي   اليةةةةةا    ح حةةةةةي تتةةةةةويم وةةةةةا  25ا ال اةةةةةة    ةةةةةع اتةةةةة ل ايةةةةةا

 بةةاادا  ت ةةدة الاتاة ةةة يسةةال   ةةع الياح ةةا  تتةةويم وةةا Top Return 100ت
 اتةة ل بيو ةةا ال ةةال ا تامتيتةةاة و ل جيةةاتالي  ال  ةة     ةةع تاليةة  يا ال  ة ةةة امكيةةاات
ا  94ا ال اةةة    ةةع ال طويةةة سةةوراو ر   جاح ةةة ا ياةةا  ة الةةا  الياح ةةة يا ىم  ال يةة 

 حااكةة    ةةع الحتةة   وةةا الياح يةةاا اتروةةل ة ةةا ديكاا باادا  امكيةةاات وةةا سةةوراو ر  
 ةةة ال ا    ةةع سةةوراو ر   جاح ةةة ات ل ايا تاإلت ي اد ال طوا ال  ي ن    ع حي ي   
 ايك ةةةةا الياح ةةةةا  الدا  ةةةةة ل بي ةةةةار تووةةةةً  حةةةةة تا ياةةةةا  ت سةةةةيا سةةةةوراو ر     ةةةةع األت 
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 ةاحااتةةد  تاتةة ل دليتويم عاةة الي و ل جيا وا  سيا الوةةا:    ةةع اليتةةويم الايئةةا
   تيترتاا. ال يحد   ال    ة ح ي ن    ع ال اة   ر    ع

 التمويل: -سادساا

 وي ةةا تتي ةةم اةةية وةةا تتو  هةةاد الي  تةةل حتةةاةر ت ةةدة وا الياح ياا تيرا   
 التياحيةةةةة ال ي ا يةةةة تتتةةةدر ت  تةةةلد حةةةة ال تةةةاةر ت ةةةةم تودحةةة  حةةةا حوةةةدار وةةةا بيوهةةةا

 جاح ةةة حي ا يةةة تتةةدر بيو ةةا  ةةامد ةةةل حةةة حةةارل  ها ةةة وةةا ال طوية سوراو ر   لياح ة
 جاح ةةة وهةةا ةاحااتةةد  لياح ةةة واالو ةةاة  ةةامد ةةةل حة    ي  عها  ها ة وا كاحااتد 

 دHEFCE ى ي يةةاا وةةا ال ةةالا الي  ةةي   ت  تةةل حي ةة  تاةةل حةةة ل يورةةي   كاصةة ة كياتةةة
 ال راتصةةةة تالاسةةة م  دHEFCE حةةةة ال  و اةةةة ال ةةةوت   ةةةع  الياح ةةةة ت  تةةةل تت ي ةةةد
 ال ودحةةةةةة تالتةةةةةدحا  ال تةةةةةمد تةكةةةةةل تالياا ةةةةةا د الاحةةةةة خد تةكةةةةةل اليةةةةة  د   ةةةةةع

 عةة  ل يكةةان  حتةةاةر ىلةةع  اإلصةةاوة ةاحااتةةد د تحيا ةةة ةاحااتةةد  تتيةةال ل   ةة دد
 صةةةودتا  حةةةة ال ودحةةةة تال  ةةةا دا  تال  ةةةار  تال يةةةاام تالي ةةةةية الر اتةةةة ال   يةةةة
 ال ورتةة ة  الرةةاةا  التةةاص تالدكل ال تتتة تال ي ا يا  تدياهاد األتراا امتحاة
  ب يةةة ا 18,860م  ا2014ىج ةةةالا حي ا ييهةةةا ايةةةع  ةةةام  ب ةةةغ ووةةةد ل ياح ةةةةد اليا  ةةةة

 جويةة  اسةةياليوا حةةة    يةةا  حاةةاةر  الياح ةةة تصةةودتا اكياا ةةا  الياح ةةا  تالي  ةةي  
 .ال الا تالتدحا  تالي  تل األتلا ل راةا  الواعئة

 حتةةاةر توةة ت وةةا ةاحااتةةد  جاح ةةة ح  وييرا   سوراو ر   لياح ة  الو اة يحا
 ال  ةةةةاه ة ال احةةةةة تالرةةةةاةة الحة حيةةةةة الياح ةةةةة بةةةةية الياح ةةةةة تي ةةةة  ايةةةةا الي  تةةةةل

 حةةة خالا تصةةةودتا  تل رةةةاةا د ل ياح ةةةة الحة حيةةةة تالهاةةةا  ال ةةةوت تحوهةةةا  ال حةةةدتة د
 تالي و ل جيةةاد ال  ةة م   حةة خ تتةالةةة ل احةة خ الو حيةةة تال  س ةةة تالي  ةةي   الياايةةة بةة  ار  

 تال   يةةة ل ايةة  اليةةاه    تال وييةةا  اليةة  د تحتةةاتوا  ل رةةاةا د ل ياح ةةة تال تةةم
 هوةةةاح يا  يضةةةت ال وةةةارا  اليح يةةةل صةةة د توةةةا تدياهةةةا. الياح يةةةة تالتةةةدحا  الر اتةةةة
ا  تةةلالي  حتةةاةر توةة ت وةةا ترةةابًها  الةةدتمر تةة را  حةةا اىذا الياح ةةة حي ا يةةا  وةةا تتواراةةً

 وةةا ووةةط اة حيةةة جاح ا  يرا  ت اجد حة الاد     ع امسياليوا   اليوي  ال وراو ر  
 ايةة   ةاةةا ىلةةع  اجةة  تهةةبا ال يحةةد د ال    ةةة وةةا تح هةةًدا جاح ةةة  163تا سةةوراو ر د
 لةةةةد ه ا اليةةةةاح يية يا  يضةةةةت ة ةةةةا ت ااتيهةةةةاد ت ال ييهةةةةا ةاحااتةةةةد  جاح ةةةةة تي رةةةةية
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 حةةةةةة ى ه ةةةةةا ايةةةةةا بد  ةةةةةة ت  تةةةةةل حتةةةةةاةر  ةةةةةة تالاحةةةةةا ح ةةةةةيداحة حاليةةةةةة اسةةةةةيااتييية
 تاةةةل حةةةة تامسةةةي  ار الي  تةةةل حتةةةاةر حةةةة تاسةةة ة طا:رةةةة تتةةة اوا ال وييةةةة الياح ةةةا 
   ال ت حة. يصحا 

 تةةةار   ترةةةا   يتجةةة  هوةةةاح يا  يضةةةت ال ةةةابي ال وةةةارا  اليح يةةةل صةةة د توةةةا 
 وةةةةةا تااةةةةةد   تو  ةةةةةريها الاتاة ةةةةةة الياح ةةةةةة و ةةةةةا   يا دةةةةة  ر  يكةةةةةان  تةةةةةار   اكةةةةةي ف تيتجةةةةة 

 ت ةةد   ال وار ةةةد جةةاح يا تاويةةة تيهداف طاي ة ىلع ذلم الااا اا يرج  تتد الياح ييةد
 الةةدرتل حةةة حي   ةةة هوةةاح ج ةةل الةةب  األحةةا ال  تةةةد ذا  حيتةة ة يكةةان    احةةل

 الياح ةةا  ليح تةةل ال ويةةال اليتةة ر بوةةاد وةةا تريةةد تاليةةا التاةةاا  ت ةةم حةةة ال  ةةيراة  
 ال تةةا د ال يي ةة  تي د  ل جيةةة طاي ةةة حةة   ي اعةةع   ا رتاة ة جاح ا  ىلع ال تاتة

 ال  احةةةل تحد ةةةد تهةةةا هةةة ل   بةةةاا ة حةةةوه  حةةةة التاصةةةة ال ال ةةةة التيةةة    تيحوةةةي تاهةةةبا
    تامجي ا ية. امتيتاة ة تال  احل الو ن  ص د وا ال يت ة

لتحويل الجامعااات المصاارية التصور المقترح  المحور الرابع:

 إلى جامعات ريادية

 لحةةل ححاتلةةة وةةا اليواةة د تهةة  هةة ل   حةةوه  حةةة الاا  ةةة التيةة    تت  ةةل 
 الاحةةا  حرةةة ة وةةا ىليهةةا اإلعةةار   اتةة   ال تةةاتة الياح ا  حوها ت ا ا اليا ال رة  

 الدتليةةة ذ تالو ةةا الورا   اإلطار وا  اص  ت   حا ص د وا حويال تت ر تص   اا
وةةا ةةةل حةةة جاح ةةة سةةوراو ر  ال طويةةة تجاح ةةة ةاحااتةةد  تالةةدرتل ال  ةةيراة  حوه ةةاد 

يةة د تت ةةةة توةةد   ح حةةت حةةا  ي اوةةي حةة  ي د  ل جيتاتةة  ال يي ةة  ال تةةا  ت توةةا صةة د 
اليتةةةةةة ر ال ويةةةةةةال ليح تةةةةةةل الياح ةةةةةةا  ال تةةةةةةاتة ىلةةةةةةع جاح ةةةةةةا  رتاة ةةةةةةة تحوي واتةةةةةة  

   تةةا  اليةةا تةةد تحةة   يحةةام توريةةبا تسةةال الير ةة  تحيي اةةا  توريةةبا ترةةةا:   يااةة  تال
   يها تذلم   ع الوح  اليالا 

 طلقات التصور المقترح:أوًلا: مو
وةةا  الاتاة ةةةال ويةةال الحةةالا حةةة كةة   ىبةةاا  يه يةةة الياح ةةة   وي ةةي اليتةة ر

 ال حرة   الي  ي  الياح ا ال تا  حة ك   حا   ا 
جاح ةةا  رتاة ةةة صةةيرة جد ةةد  ل ي  ةةي  ال ةةالا ىا تح تةةل الياح ةةا  ال تةةاتة ىلةةع  -

جةةةاة ل واب ةةةة حرةةةة   الي  ةةةي  اليةةةاح ا  صةةةاتر   تةةةاتة تحي ةةة  ح ةةةتد تاةةةد لت 
 اليو يد  وا حتا.
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تحةة   الياح ةةا  حةةة األةتار اليو يد ةةة ة وةةدم ل ي  ةةي  تصةةا   ل   اوةةة ىلةةع ت ةة تي  -
ال  اوةةةةةة ل سةةةةةهام وةةةةةا تيةةةةة تا ح س ةةةةةا  الويةةةةةات التةةةةةاص تال ةةةةةام وةةةةةا صةةةةة د 

 تيتاة ا  اليد د .ام
اإل  اا  ضاتر  ا ياار الياح ة الاتاة ةةة جةة ًدا يساسةةي ا حةةة  رةة  امبي ةةار الةة طوا  -

 تالتية امسيااتييية لاتاة  األ  ا  وا حتا ع  ها ع ا الدت  ال يودحة.
تاةيةةةةةة  الياح ةةةةةةا  الحد  ةةةةةةة   ةةةةةةع تحويةةةةةةي الاسةةةةةةالة ال ال ةةةةةةة ال اتايةةةةةةة  اليو يةةةةةةة  -

 ك   الرااكة ح  الحة حة تالتوا ة. امتيتاة ة تامجي ا ية حة
ل يحةة    حةة  اتيتةةاة ال  اوةةة ا ا  تةةات  ت  ي يةة   اُت ةةد راوةةدً  الاتاة ةةةالياح ةةة ا ياةةار  -

 حة ك   ارترات الورا  الييار  ل ياح ا .
 الي كيد   ع ا ياار الاتاة ة يه  ال سا:ل الا:ي ة إل اة  هية ة ي  جاح ة. -
رتاة ةةةةة ل  اجهةةةةة األ حةةةةا  امتيتةةةةاة ة  جاح ةةةةا ااجةةةةة ال يي ةةةة  ال تةةةةا  ىلةةةةع  -

لةةةةدترها وةةةةا ت ليةةةةد صةةةةوا ا  تعةةةةاةا  اد  ةةةةة تحةةةة   التةةةةوا ا  ال تةةةةاتة حةةةةة 
 صوا ا  تو يد ة ىلع حاي ا .

حةةةة كةةة   تحويةةةي الي يةةة  وةةةا الي  ةةةي  ة ةةة  الوةةةدر  اليواو ةةةية ل ياح ةةةا  ال تةةةاتة  -
 يةةةةةةةتاإلت ي يةةةةةةة تالدتل كيةةةةةةط اليو يةةةةةةة ال طويةةةةةةةتالاحةةةةةةا ال   ةةةةةةا تاإلسةةةةةةهام وةةةةةةا 

 ال  يداحة.
ا ياةةةار الياح ةةةا  الاتاة ةةةة ال  س ةةةا  الا:ي ةةةة وةةةا    يةةةا  اليرييةةةا امجي ةةةا ا  -

ا ااسةةةً ا وةةةا اتيتةةةاة ال  اوةةةة  اةةةا اسي رةةةاف  تالر ةةةا  تاليو يةةةةد  ا ياارهةةةا م اةةةً
 تتحويي الاتا ط بية الي  ي  تالاحا ال   ا ترتاة  األ  ا .

امبي ةةارا  تال واو ةةة وةةا األسةة اا  اإل  اا بدتر الياح ة الاتاة ة وا ى يا  ت رةةا -
 ال ال ية.

ارت ةةةا  و ةةةا  الياح ةةةة الاتاة ةةةة   ةةةع الي ةةةاتا بةةةية التةةةوا ة تالحة حةةةة تالياح ةةةة  -
ا ل ايياجةةا  ال يريةةا  ل تةةوا ةد    ه  وا صاط ال وةةاه  الدراسةةية تتي تاهةةا تووةةً
وضةةً   ةةة  تةةاة  كاةةا  ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تاليةة  د تة ةة  ال وةةة تامايةةاام 

 ل ياح ة وا ال يي  .
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اليو يةةةة الرةةاح ة وةةةا ال تةةةل الةةب  يصةةةات سةةة ا  راةةةط الياح ةةة ال تةةةاتة صةةاتر   -
 الي و ل جيا الحد  ة تال يودحة.التوا ا  ال اي ا  ت ال  ل   ي د   ع 

حتةةةاتة ت ةةة تة اتحةةةاة ا:ي ف جاح ةةةا  حرةةةارةة الياح ةةةا  ال تةةةاتة وةةةا ة ةةة   -
ة لي  تةة  ال وةةة وةةا الياح ةةا  ال تةةاتة تةتلية تياي و ا  الياح ة الاتاة ات ي ية ت 

 توًوا ل تااا  ال ال ية.
الي كيةةةد   ةةةع يه يةةةة الي احةةةل بةةةية األكاة  يةةةة تالتةةةوا ة وةةةا ةوةةة   ي ةةةة اليو يةةةة  -

امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة حةةة كةة   اسةةيااتيييا  امبي ةةار الي و لةة جاد تتحيةةي  
ا ل وةةدر  اليو او ةةية امتيتةةاة ة تح ةةدم  ال واوة اليوري ية اليو يد ة اليا ترةل  ا:وةةً

 اليودم الي و ل جا.
امسةةةةيراة  حةةةةة اليهةةةة ة تالتاةةةةاا  الدتليةةةةة وةةةةا تح تةةةةل الياح ةةةةا  ىلةةةةع جاح ةةةةا   -

 رتاة ةد تحوها جاح يا ةاحااتد  تسوراو ر  ال طوية.
والمتطلبات الضاارورية الالةمااة  مالمح التصور المقترحثانياا: 

 لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ريادية:

بةةد حةةة  ذا  جةة ة  وةة  ي  تح تل الياح ا  ال تاتة ىلع جاح ا  رتاة ةةة ل ا  
 اتووةةةً د تذلةةةم وةةةا صةةة :ها ح حةةةت اليتةةة ر ال ويةةةالتيحةةةدة تةةة اوا  ةةةد   واصةةةا ر:ي ةةةة 

 ل  واصا اليالية 
 رؤية الجامعة:  (1)

ا   تهةةبا  يي ةة  تاوةةا رؤتةةة رتاة ةةة تاصةةحة تححةةدة  ل ياح ةةة تةة وا ىطةةاًرا حويويةةة 
ل  صةة   ىلةةع تحويوهةةا  ةرةةاد د تم تويتةةا   ةةع تلةةا:م اليةةدرت  تالاحةةا ال   ةةا بةةل 
ت يةةةد ليرةةة ل ةترهةةةا ة ةيةةةل اتيتةةةاة  تاجي ةةةا ا ت وةةةاوا   ةةةه  وةةةا اكيرةةةاف الرةةةاص 

  ةةةةةة تاوةةةةاًد   يةةةة  تالتةةةةوا ةد  الييارتةةةةة ال اي ةةةةا  تتيايوهةةةةا  الي ةةةةاتا حةةةة  الحة حةةةةة
جاح ةةةةة ااسةةةة    ا  ال تةةةةاتة وةةةةا الياح ةةةة امسياعةةةةاة  الاؤتةةةةة الياليةةةةة وةةةةا ب ةةةة ر  رؤن 

الياح ة  جاح ة  ال يةةة را:ةةد  تحاة تةةة وةةا حتةةا تاواتويةةا تالةة طة ال ااةةا تي ةةت ىلةةع 
تو يةةة ال يي ةة  حةةة كةة   تحويةةي ي  ةةع ال  ةةي تا  الدتليةةة ل ي يةة  وةةا الي  ةةي  تالاحةةا 

  .الاتاة ة امجي ا ية تامتيتاة ة تالي و ل جية ال   ا تال رات ا 
  ة: رسالة الجامع (2)
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 وارةةةةا يا  ضةةةةاف ىلةةةةع رسةةةةام  الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة  واصةةةةا تةةةةاتاط باتةةةةاة   
األ  ةةةا  تالاتةةةاة  األكاة  يةةةة ايةةةع   ةةةةة حةةةة ك لهةةةا اليحةةة   ىلةةةع جاح ةةةا  رتاة ةةةةد 

ىلةةةع تي تةةةد الي  ةةةي   ااسةةة  الياح ةةةة  ت ةةة عتاةةةبلم   ةةةةة ب ةةة ر  رسةةةالة الياح ةةةة وةةةا  
حةةةة كةةة   تح تةةةل طاتوةةةة تر يةةةا األوةةةااة  حةةة  الير يةةةا امبي ةةةار   اليةةةاح ا ال تةةةا  

د تالاتةةةاة د تجةةةب  يوضةةةل اليةةة   حةةةة حتةةةا تاواتويةةةا تال ةةةال  ال ااةةةا تاةةة   ال ةةةال  
تو يةةةةة  وةةةةاتح ةةةةا د  اليةةةة   تي ضةةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت    ةةةةع توةةةةد   ىسةةةةهاحا  ةايةةةةا  

ال يي ةةةة د تت ةةةة تة جيةةةةل رتةةةةاة د تالياةيةةةة    ةةةةع الاحةةةة خ الييايويةةةةة تال  اوةةةةة ت وةةةةل 
الي و ل جيةةةاد تتيةةةة تا  واوةةةةة ال  ةةةل الحةةةةاد تا رةةةةاد تتيةةة تا ال ااكةةةة  الاح يةةةةة تحااكةةةة  

ا د تالي يةةم حةة  الح ة ةةة تال  ارسةةا  ال ال يةةة ليحةةاوظ الي يةة د تتةةدتتل الياح ةةة  ال يةة 
او ية وا األسةة اا ال ال يةةة أل ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تاليةة   الياح ة   ع تدراتها اليو

تال  ارةد تتح ية ايا  األوااة تواصةةه د تتيةة تا الرةةااكا  تاليحالرةةا  حةة  الياح ةةا  
تالتةةوا ا  تال يا ةةا  الحة حيةةة تديةةا الحة حيةةة   ةةع ال  ةةي تا  ال ح يةةة تال طويةةة 

 .  تاإلت ي ية تالدتلية
 : االستراتيجيةهداف األ (3)

رتاة ةةةة  اسةةةيااتيييةيا  ةةةة ا لهةةةا  الياح ةةةة الاتاة ةةةةية حيي اةةةا  ى رةةةاد تحةةةة بةةة  
ىلةةةةةع تحويةةةةةي رؤتيهةةةةةا  لي ةةةةة عتي ةةةةة   اإلجاا:يةةةةةة تالييايةةةةةي  تح  وةةةةةة تاصةةةةةحةت ححةةةةةدة  
تح تةة  طاي ةةة ال يي ةة  ال تةةا  تو  ةةري د د تتوارةةا يا ترةةيي األهةةداف حةةة ترسةةاليها

ي ةةة تكتةةا:  ال ي   ةةية تطاالياح ةةة تي رةةييها تاهي احةةا  ال ويوةةة ال  جةة ة  بهةةاد 
حة حيي اا  س ا ال  ةةل ال تةةا  تتي  اتةة   اي ر ه  وا ت م ال اا ة ال  اتةد تيكياً 

حةة  حاا ةةا  تي :ةةة هةةبا األهةةداف وةةا حيةةام   ال يةةة تاةةة    ةةع الاحةة خ ال  ةةيوا يةد 
ال ال ية تالي   ال ال يية تالتةةاتيية ال ةةال يية تاألوةةااة ال ةةال يية تال  ةةا يا الوياسةةية 

تتةةةي  ذلةةةم حةةةة كةةة   ى يةةةا  األهةةةداف ل ال يةةة تالدراسةةةة ال ال يةةةة تالياةيةةة  اإلت ي ةةةاد ا
 اليالية   

اسةةةيويا  اليةةة   ال يرةةة تية تال  هةةة اية حةةةة حتةةةا تال ةةةال د حةةة  الياةيةةة    ةةةع  ▪
 ىواتويا ت سيا تال طة ال ااا.
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ت ويا كااا  ت  ي ية هاةوة تحيو  ة تاتاط   ةة ا ال  ةةل تذا  جةة ة   اليةةة توةةي  ▪
 يوضل ال  ارسا  ال ال ية.

ت  تةةة  حةا ةةةة الياح ةةةة وةةةا األتسةةةا  ال   يةةةة ال ال يةةةة تالرةةةاا األتسةةةط ةياح ةةةة  ▪
 رتاة ة وا الي  ي  تالاحا ال   ا تاليو ية امتيتاة ة تامجي ا ية.

تيايةةي يوضةةةل ال  ارسةةةا  ال ال يةةةة وةةةا ت ةةة تي ال  اوةةةة تالي و ل جيةةةا   ةةةع ةاوةةةة  ▪
 سةةا  الو اهةةة تالرةةراوية تاوةة ا ال   يةةة الر اتةةةحةةة كةة   تةة حية سياال  ةةي تا د 
 تالراةا .

 رةةةةا  حةةةة خ حةةةةة اليةةةةاا  ال ةةةةال ا تتحويةةةةي الاتةةةةاة  وةةةةا حتي ةةةةم اليتتتةةةةا   ▪
الاح يةةةةةد  اةةةةا الياةيةةةة    ةةةةع الوضةةةةا ا ال طويةةةةة تال ال يةةةةة تالاحةةةة خ ذا  اليةةةة  يا 

توةةةيت  وةةةاا ل  رةةةارةة ال ةةةال اد تت ةةة تة عةةةااكا   ح يةةةة حةةة  الياح ةةةا  الاا:ةةةد د 
 .   ية تالي اتا الاح اال

ال ح ةةةا تالةةة طوا  ل ةةة  ةتر تيةةةاة  وةةةا الو ةةة  امجي ةةةا ا تال وةةةاوا تامتيتةةةاة  ▪
 واتويا تال طة ال ااا تالدت  الواحية.ىد ح  الياةي    ع تاإلت ي ا تالدتلا

اسةةةيويا  يوضةةةل ال رةةةادا  حةةةة ال   ةةةاد تالاةةةاا ية ليحويةةةي الاتةةةاة  الدتليةةةةد حةةة   ▪
الياح ةةةةةةا  ال ال يةةةةةةة تي ضةةةةةةاد هيئةةةةةةة اليةةةةةةدرت  ت ةةةةةة تة عةةةةةةااكا    ةةةةةةع ح ةةةةةةي ن 

 تالي  .
تا رةةاد حةة ارة ت حية امسيداحة ال الية ل ياح ة ل ويام    رةةييها ال  ةةيوا ية  ةرةةاد د  ▪

لويال ى اة  امسي  ار   ع ال دن الي تةةل وةةا الياح ةةةد تت ةة تة عةةااكا  وا  ةةة 
 ح  التوا ة.

اا ال صةةةة   ىلةةةةع ي رةةةةية اتتةةةةاذ ةاوةةةةة اليةةةةدابيا الي و ل جيةةةةة ليح ةةةةية ايةةةة  ت يةةةة  ▪
 الياح ة.

تةة ويا الحةة او  تاليةةدابيا تالاويةةة اليحييةةة تالايئةةة اليوويةةة ال واسةةاة ل يةة   تي ضةةاد  ▪
 هيئة اليدرت  تالااا ية لي ةيوه  حة تحويي ىحةا اته .

ل يةة   تي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تالاةةاا ية تةة ويا بةةااح  اليو يةةة ال هويةةة ال  ةةي ا   ▪
 ال يام  اليو  تة ال تي رة وا الويات الحة حا تالتاص.ل اح ية وا تا

 .تاليو ية تحويي الي ا ا بية حتاجا  الياح ة تحيي اا  س ا ال  ل ال تا   ▪
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تةةة ويا الاويةةةة اليحييةةةة تال اةةةدا  تالهياكةةةل تالاةةةااح  ال  حةةةة لةةةد   رتةةةاة  األ  ةةةا   ▪
 تالاتاة  األكاة  ية وا الياح ة.

ل سةةةيراة  حوهةةةا تتاةةةاة  الاتاة ةةةة الي ةةةاتا حةةة  الياح ةةةا  ال اايةةةة تاألجوايةةة تر يةةل  ▪
 التااا  ال   ية تاألكاة  ية تالاح ية وي ا بيوه .

 دارة:القيادة واإل (4)
  ةةع حاةةدي محاة تةةة اإلةار   اد تت كيةةدً الاتاة ةةةلياي ةةة تحاهيةةة الياح ةةة  ا رةةاً 

  سة الحاليةتةترها وا  يال تتودم ال  ل اإلةار د تويال الدرا
ى ياد اسيو   ذاتا ل ياح ا د ح  ت ويا ح ي تا  ال حاة تةةة وةةا صةةو  الوةةاار  ▪

ت  ةةةل امسةةةيااتيييا  تال   يةةةا  تكيةةةط تتوريةةةب األ  ةةةا    ةةةع ح ةةةي ن الياح ةةةة 
 تال  يا .

تةة اوا حاةةة  اتتةةاذ تةةاار تةة   تتةةاةر   ةةع الي يةةم   ةةا ة حةة  حيي اةةا  الياح ةةة  ▪
 ة  ترةيل هياك ها تتدراتها.الاتاة ةد تيك ا حات ة وا ى ا

ى يةةاد اسةةيو لية لويةةاة  الياح ةةا  وةةا ةةةل حةةا  ي  ةةي  ةة ةار  ال رةةات ا  الي بيةةة  ▪
تالاح يةةة تالاتاة ةةة حةة  التةةوا ة تاليهةةا  ذا  التةة ةد تتةة ويا ةاوةةة التةة ايا  

 لها إل راد عاةا  تا  ة ل ياح ة تاةارتها.
 وا توريب امسيااتيييا  الاتاة ة احي ح تياةا  الياح ة ت هدا  تالي احا   الية ▪
احي ح الهياكةةل اإلةارتةةة ال اة تةةة الوةةدر    ةةع ىجةةااد اتتةةام  ت وةةد باتت ةةة م   ▪

 ح  ال يا ا  ال ح ية تال طوية تالدتلية ذا  الت ة.
ا  ▪ احةةةي ح الويةةةاةا  اإلةارتةةةة الوةةةدر    ةةةع ى ةةةاة  ت ليةةةم الي  تةةةل ال وةةةدم لهةةةا تووةةةً

 وا ية.مايياجاتها تتي  اتها ال  ي
 تج ة هياكل توري ية  الياح ة حاتاية  األ  ا  الاتاة ة. ▪
تصةة  ح ةةا يا صةةارحة مكييةةار الويةةاةا  الياح يةةة   ةةع ةاوةةة ال  ةةي تا  تةةاتاط  ▪

 الوةةةدر    ةةةع الرةةةااكة حةةة  ال  س ةةةا  تال يا ةةةا  ذا  التةةة ةد تتةةةة ا لهةةةا تةةة  يا 
  رية الاتاة ة.و ا  وا اليو ية امجي ا ية تامتيتاة ةد تالدرا ة ةاوية  األ
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تاصاوة ل ةةا سةةاي تويةةال الدراسةةة  ةةدًةا حةةة ال يةةال  تالويةةاةا  الياح يةةة ىلةةع 
هيةةةةل الياح ةةةة الوةةةا:  ايةةةع ت ةةةهل    يةةةة اتتةةةاذ الوةةةاار تتحويةةةي حيي اةةةا  الياح ةةةة 

 الاتاة ةد تها 
 نائب رئيس الجامعة للشئو  اإلدارية واألكاديمية: ( 4-1)

تويةةال الدراسةةة تجةة ة  ا:ةة  لةةا:ي  الياح ةةة ل رةةئ ا اإلةارتةةةد تت ات ةة  يحةةية  
الياح ةةةةةةد تذلةةةةةم مسةةةةةي اا  ال اةةةةةاةرا  امسةةةةةيااتييية تاةار  ال تةةةةةاطا تالرةةةةةااكا د 
تاإلعةةااف تحااتاةةة ال لةةا:م اإلةارتةةة ال اتايةةة  ةة ةار  ال ةة ارة الارةةاتة تاإلةار  ال اليةةةد 

 ليةةةةم تاليو يةةةةة تال  ةةةةا يا الوياسةةةةية ال اج يةةةةة تعةةةةئ ا األكةةةةاة  يية   ةةةةا وةةةةا ذلةةةةم الي
تتتتةةةةي  ال ةةةة ارةد تصةةةة اا ا ةةةةة سةةةةيا    يةةةةا  الياح ةةةةة وةةةةا حيةةةةام  الةةةةد   
األكةةةةةاة  اد تتةةةةة ويا التةةةةةدحا  الي بيةةةةةةد تاليتيةةةةةيط مسةةةةةي اارتة األ  ةةةةةا  الييارتةةةةةة 
ل ياح ةد تاإلعااف   ع ال  ا:ل ال ي  وة   ودحا الهدا ا تال ةةوت تاألتتةةاف الياح يةةةد 

  ةةةع ج يةةة  ال  ةةةا:ل ال ي  وةةةة  ةةةاليتييط تتيةةة تا الاويةةةة اليحييةةةة ال اة ةةةة  تاإلعةةةااف
 د تت ا د  ا:  ر:ي  الياح ة  دة حة الر   تها  ل حام الياح ا

  ةةةةع ج يةةةة  ا ترةةةةاف تهةةةة   لاويةةةةة اليحييةةةةة ل حةةةةام اليةةةةاح اعةةةة اة ىةار  ال وةةةةارا  تا -
ل حةةةام تالييةة تا ال وةةار  ة ةةةة ال  ةةا:ل ال ي  وةةة  ةةاليتييط تتيةةة تا الاويةةة اليحييةةة ال ا

 د تالحراس   ع ال اا ا اإلةارتة تالاح ية تاليدرت يةد تتحويي امسيداحة.الياح ا
  تتتةةةة غ تتيةةةة ر ح ارسةةةةا  ال ةةةة ارة الارةةةةاتة ل ةةةة ارة الارةةةةاتةعةةةة اة تو يةةةةة تاةار  ا -

تالييةةة تا الةةة ليراد تال  ةةةئ    ةةةة توةةةد   الةةةد   تال رةةة ر   رةةة ا الي ليةةةم تالي يةةةية 
 ية تعات  تياةام التدحةد تتدرت  تتي تا ال اح ية.تاليات

عةةة اة األتتةةةاف الياح يةةةة  تتتةةةي   ال  ةةةا:ل ال ي  وةةةة  ةةةال وت تالهةةةدا ا تاألتتةةةاف  -
 الياح ية.

عةة اة عةةئ ا األوةةااة  ال تةةي   ةةالي ليم ل  ةةاح ية تي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تتصةة   -
 ال  ا يا الوياسية لألوااةد تال  ئ لة  ة ال ةاوغ .  

ليةة ويا حااوةةي الح سةةاة تالتةةدحا  ذا  التةة ة : ع اة كدحا  ال    حةةا  الياح يةةة -
اد تالةةةةدترا  اليدرتايةةةةةد  بةةةةد   ت و ل جيةةةةا ال    حةةةةا   الياح ةةةةةد تاةار  ال ااوةةةةي حاة تةةةة 
تكدحةةةةة حاوةةةةي الايا ةةةةا  الرويةةةةة لةةةةد   ال   يةةةةا  الييارتةةةةة تالي  ةةةةي  تالةةةةي    تاألتسةةةةا  
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 د ال ةةةةد ا ال تةةةةدحا  الي  ي يةةةةة تالاح يةةةةةد ل اوةةةةاد الاح يةةةةد تتي ةةةة ا حةةةةة ال ةةةةد ا تتةةةةة 
تالييةة تاد ةايةةا ال هودسةةيةد إلةار  ال    حةةا د ل   يةةا  األت ةةام تاإلةارا د ل   يةةا  

 التدحا د ل تدحا  الي بية تاإلةارتة تالياا تة د تال اح يية تالرويية.
ىلةةةع ال ي ةةة   الرةةة اة ال اليةةةة  تتهةةةدف ىلةةةع تةةة ويا ال    حةةةا  تال رةةة را  ال اليةةةة -

تالهيئةةا  تاألوةةااة ذت  التةة ة ل ي ةةةية حةةة تةةاارا  ح ةةيويا د تتصةة  ح ةةا يا ل   ارسةةة 
الييةةد  وةةا ال حاسةةاة تاإلبةة غ تاليتيةةيط ال ةةالا تعةةااد التةةدحا د تت  تةة  امسةةيتدام 
الر ا  ل  ةة ارة الياح يةةة ال اليةةةد تترةة ل الرةة اة تاةةدا   ال حاسةةاة ال اليةةةد التةةدحا  

 يط تاليح يل ال الاد ت   يا  الور  ال الية.ال الية اليتي
 
 ( الشعبة العامة للكليات:4-2)

تتياةة  حااعةةا  ر:ةةي  الياح ةةةد تت ةةياة حةةد ا لهةةا بدرجةةة   يةةد ة يةةةد تت ةة ا  
ح ةةةئ لة  ةةةة اليو ةةةيي بةةةية ال  يةةةا  تاألت ةةةام وةةةا رسةةة  ال ياسةةةة الي  ي يةةةة تاألكاة  يةةةة 

سةةة اد وي ةةةا  ي  ةةةي  ةةةالي  ي  يت الاحةةةا ل ياح ةةةة وةةةا حتي ةةةم ال يةةةام  ةاكةةةل ال  يةةةا  
ال   ةةا يت اليتيةةيط األكةةاة  ا يت التةةدحا  األكاة  يةةة يت تضةةا ا اليو يةةة الارةةاتة يت 
كدحة ال يي  د تتي اتا ح  حتي م   ا  ر:ي  الياح ةد تتاو  توارتاها حااعةةا  ىلةةع 

   يةةة ر:ةةي  الياح ةةة ل واترةةيها وةةا حي ةة  الياح ةةةد تلةةد ها ليةةاا حي ةةدة  تي  ةةي  ال
الي  ي يةةة تاألكاة  يةةةد ح ةةل  ليوةةة الي  ةةي د تليوةةة اليتيةةيط تال تةةاةرد تليوةةة ال ةة ارة 

 الاراتةد تليوة سياسة الاحا ال   اد تليوة امسيااتييية الدتلية.
 ( شعب تابعة لنائب رئيس الجامعة لشئو  المجتمع وتنمية البيئة:4-3)

رةةر ها حةةد اتا حيتتتةة ا تويةةال الدراسةةة الحاليةةة  ةةدًةا حةةة الرةة   اليةةا  
حة ي ضاد هيئة اليدرت  بدرجة   يد ة ية   يةةوه  ر:ةةي  الياح ةةةد تهةةا   ةةع الوحةة  

   اليالا 
عةةةة اة الي ةةةةاتا الةةةةدتلا  التاصةةةةة بي  تةةةة  ةتر الياح ةةةةة وةةةةا األتسةةةةا  ال طويةةةةة  ▪

ت  تةةةة  ال  تةةةةا  امسةةةةيااتييية حةةةة  اليهةةةةا  ال  ويةةةةة وةةةةا تاإلت ي يةةةةة تالدتليةةةةةد ت 
تتوةةد   الةةد   اإلةار  ل ي ةةاتا الةةدتلاد تتوةةد   ال رةة ر  وةةا تيةة تا  يةةاا التةةار د 

الي ةةةاتا الةةةدتلا تت سةةةي  د تتوريةةةب الي ا ةةة  ال ي  وةةةة  امتراتيةةةا  الدتليةةةةد ترصةةةد 
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تتوريةةةةب امتراتيةةةةا  الدتليةةةةة ال يرةةةةي   يهةةةةا وةةةةا الي  ةةةةي  تالاحةةةةا ال   ةةةةا تاليو يةةةةة 
عةةةئة  ةةةة  ضةةة تة الياح ةةةة وةةةا امجي ا يةةةة تامتيتةةةاة ةد تتو ةةةيي األ رةةةية الوا

امتحةةاةا  الدتليةةةد تتيا ةة  حةاتةة   ال  تةةا  الدتليةةة تال  تةةا  ال واويةةة تحةيةة  
 ال  تا  ال  س ة االراةا  .

ع اة الي اتا ال  س ا  تتتي   الي اتا ح  ال  س ةةا  تال ور ةةا  الحة حيةةة  ▪
اليةةا   ةةةة تديةةا الحة حيةةة تالويةةات التةةاصد تةةةبلم الهيئةةا  الداك يةةة تال طويةةة 
 يا ت       يا  الياح ة وا الي  ي  تالاحا ال   ا تكدحة ال يي  .

 
 
 ( شعب تابعة لنائب رئيس الجامعة لشئو  الدراسات العليا والبحوث:4-4)
ع اة الاحا ال   ا  تتايسها  ض  هيئة تةةدرت  بدرجةةة   يةةد ة يةةةد تت ةةه  وةةا  ▪

ر  تت ةةةية الاحةة خ ال   يةةةد تترةةاف   ةةع ىةارس  امسةةيااتييية الاح يةةة ل ياح ةةةد 
تتاس  وه     يا  تحيي اا  ال وت الاح ية تال و ةد تاليحوي حة ط اةةا  ت  تةةل 
الاحةة خد تتةة ويا الي جيةة   رةة ا ىةار  ال رةةات ا  الاح يةةةد تتاةة   ال ةةوت الاح يةةة 
ا ليوةة ت  تاليرات    ع عات  تلاتف حواساةد تتوةة م    ةةداة اليوةةارتا ال اليةةة تووةةً

تحةاوةة   ا ةةاد تتةة ويا الةةد   الةة  م ألصةةحا  ال رةةات ا  الاح يةةةد حيي اةةا  الا 
 .ال ي ي تة تال  ه اية

عةة اة الدراسةةا  ال  يةةا  تتايسةةها  ضةة  هيئةةة تةةدرت  بدرجةةة   يةةد ة يةةةد تتتةةي   ▪
 اإلعةةةااف   ةةةع بةةةااح  الةةةدب  م تال اج ةةةييا تالةةةدةي راا  الياح ةةةةد تتوةةة ت  الاةةةااح  

اهةةا توةةي ح ةةا يا اليةة ة  تام ي ةةاةد تتحويةةي تاليةةدرت  تال وةةارا  الدراسةةية تتي ت
 امبي ار وا    يا  الي  ي  تالي    تالاحا ال   ا.  

 تنمية الريادية:  (5)
تويةةال الدراسةةة الحاليةةة ليحويةةي تو يةةة الاتاة ةةة سةة اد حةةة ايةةا رتةةاة  األ  ةةا  

 يت الاتاة  األكاة  ية حا   ا 
 ( من حيث التعليم والتعلم:5-1)
 .اايياجا  الي   إلتاحة حرات ا  صريا  يا تيو ت الاااح  الدراسية لي اا  -
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األت ةةةام ال   يةةةة تحاةةةة    الي ةةةاتا بةةةيةاإل ةةةداة الييةةةد ل اةةةااح  تال وةةةارا  الدراسةةةية  -
 .الياح ة ل  رات ا  الاتاة ة

ا لوةةةةدرا  الدارسةةةةية ال ات ةةةةة ت ال  اصةةةةا   يا تي ةةةة  الاةةةةااح  الدراسةةةةية  - تالحاتةةةةة تووةةةةً
   ة.اإلبدا ي

 حيا وة ل  ا يا الي ة  الراح ة تح يا  مهي ام الدارسية.الاااح  يا ت  ا  -
يجةةةةةل صةةةةة اا حةةةةةة الدراسةةةةةية ل  ااج ةةةةةة ال  ةةةةةي ا  تال وةةةةةارا  يا تتضةةةةة  الاةةةةةااح   -

ليوةةةة حوةةةاه  الو ةةة د تليوةةةة حااج ةةةة حوةةةاه  ال  يةةةةد اد تهةةةبا  يي ةةة  ى رةةةاد ج ةتهةةة 
 تدياها.تال يوة الياح ية ل  ياسة الي  ي ية 

بيحويةةةي الي يةةة  وةةةا تيةةة تا حااكةةة  تو يةةةة تةةةدرا  ي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت د ليتةةةي   -
الي  ةةي  تالةةي     الياح ةةةد تت  تةة   واوةةة حي ا  ةةة ل ي يةة  الي  ي ةةا تالاح ةةا تحيا  ةةة 
الي  ي  تالي    تامبي ةةارد تت  تةة   واوةةة الي يةة  تاليةة ة  وةةا اليةةدرت د تالي كيةةد   ةةع 

ي يةةة  د تت ةةةةية ي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت  حةةةة تاةةةاة  التاةةةاا  امليةةة ام  وةةةي  جاح يةةةة ح
 تتي تا طاا:ي تدرت ية جد د .

تضةةة ية ال هةةةارا  الاتاة ةةةة ةاكةةةل ال وةةةارا  الدراسةةةيةد حةةة  تةةةدرت  ي ضةةةاد هيئةةةة  -
 اليدرت    ع ةيرية ىك ابها ل ي  .

تةة ويا حوةةارا  اكييارتةةة ل يةة   ت ةةا ده  وةةا تو يةةة ال هةةارا  الاتاة ةةةد تكاصةةة  -
را  ال ي  وةةةة بي سةةةي  الرةةةاةا  تاةار  الرةةةئ ا ال اليةةةةد ح ةةةل تصةةة  كيةةةط ال هةةةا

د حةةة  تةةة ويا األ  ةةةا  تالي ةةة تي تاإلةار  ال اليةةةة تال اي ةةةا  تاةار  ال ةةة ارة الارةةةاتة
 ي ضاد هيئة تدرت  حيتتتية ليدرت  هبا ال وارا .

 حااتاة ال تاجا  حةةة اليةة   ل ي ةةاف   ةةع حةةدن اكي ةةابه  ل  هةةارا  الاتاة ةةة وةةا -
ح ات  ال  لد تت ةة ذلم حة ك   تيايي ال د د حة امسيايا ا  تال وةةا ي د حةة  

 ت  يل اليال  وا ىجااد ةل حوها.
تةةةةة ويا جةةةةة ا:  تحةاوةةةةةغ  جاح يةةةةةة ل يةةةةة   ال ي يةةةةة تةد تي ضةةةةةاد هيئةةةةةة اليةةةةةدرت   -

ال ي يةة تة وةةةا اليةةةدرت  تالةةي   د تتويةةةال يا ت ةةة ا ل يالةة  جةةةا:   اليالةةة  ال ي يةةة  
 تاليال  الاتاة د تل ض  هيئة اليدرت  جا:   ال ااا ال ي ي  تال ااا الاتاة .

 ( تنمية سياسات وإجراءات البحث العلمي:5-2)
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 ك    حة ذلم تتي   
 ال  ةةا يا ي  ةةع توةةي تال  ادلة تالا ا ة  الو اهة تي    ال   ا ل احا سياسة تص  -

 ال ةةة  ح سةةة د حةةة  التةةةارحة اليةةةدابيا تاتتةةةاذ   يهةةةاد تاليةةةدرت  ت رةةةاها األك تيةةةة
 ال ال ية. ال  ا يا توي الاح ا ال   ح وا ال  ارسا  يوضل تتص  الاح اد

 اليةةةةة  يا ذا  ال  حةةةةةة الوضةةةةةا ا تيوةةةةةات  ال   ةةةةةا ل احةةةةةا اسةةةةةيااتييية كيةةةةةة تصةةةة  -
 تالدتلا. تاإلت ي ا ال طوا

 الي ة . ت الية حيو  ة الاح ا ل ي ي  تحااك   ح ية حااك  ى راد -
 الاااةةا جةةا:    ح ةةل الرةةاا د تكاصةةة ال ي يةة تة ل اةةاا ية ال  : ةةة اليةة ا:  اتةة وي -

 جةة ا:  تصةة  حةة  تدياهةةاد الرةةا  الاااةةا تجةةا:    ال   ةةاد الورةةا تجا:    ال ي ي د
 حةةةة  ل ييايةةةةيد تالواب ةةةةة الرا:وةةةةة تالي و ل جيةةةةا  امبي ةةةةار ال ي  وةةةةة لأل حةةةةاخ حي تةةةةة
 الاتاة ية. يةل ااا  ال طوا ال  ي ن    ع حي تة ج ا:  تص 

 تامعةةةيااح تالدتليةةةةد تاإلت ي يةةةة ال طويةةةة تالرةةةاةا  الاح يةةةةد اليحييةةةة الاويةةةة تةةة ويا -
 ال ال ية. الايا ا  ت ا د وا

 ت ةةة   سياسةةةا  تتاوةةةا الدتليةةةةد ال  ةةةا يا توةةةي الاح يةةةة ال رةةةات ا  وةةةا الي سةةة  -
 وةةا الةةدتلا تالي ةةاتا  التاةةاا  تاةةاة  وةةا اليةةدرت  هيئةةة تي ضةةاد الاةةاا ية وةةاص

 يت الي ةةةاتا  كةةة   حةةةة الاح يةةةة الرةةةااكا  تتةةة اوا ال ةةةال اد اليةةة  يا ذا  الاحةةة خ
 تر يةةل  اةةا اليووةةا تامبي ةةار الاح ا الي ي  تحااك  األجواية الياح ا  وا ال  ل

الحةةةةااح الاح ةةةةا أل ضةةةةاد هيئةةةةة  ل تةةةةاة   ال   ةةةةا الاحةةةةا وةةةةا الدتليةةةةة امتراتيةةةةا 
 اليدرت  ح  الياح ا  الاا:د .

 ريادة األعما  والريادة األكاديمية:( تنمية 5-3)
تويةةال الدراسةةة الحاليةةة ى رةةاد حاةةة  ال رةةات ا  الاتاة ةةة  ةةةل جاح ةةةد سةة اد  

كا ةةل هةةبا ال رةةات ا  يو ةةاًرا يم حرةةةات ا  ط بيةةة يت  ح يةةةد تتح ةةل ال اةةة  اسةةة  
ليةةة ا  الياح ةةة ةيةةا ية حي اسةةةية ياةةده ا كةةاص ب لةةا:م  الياح ةةة ال  جةة ة  بهةةا.

الياح ةةةةة االي  ةةةةي  تالاحةةةةا ال   ةةةةا تكدحةةةةة ال يي ةةةة  د تاعكةةةةا ةيةةةةاا كةةةةاص    ةةةةل 
 الياح ة ةراةة ححدتة  ليو ية رتاة  األ  ا  تالاتاة  األكاة  ية.

 ( رؤية مركز الجامعة للمشروعات الريادية:5-3-1) 
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 ال يةةة را:ةةد  وةةا  حاةةة  ااسةة  جاح ةةة  ل  رةةات ا  الاتاة ةةة    ةةل ة  س ةةة 
اليو يةةة امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة ل  يي ةة  ال ح ةةا تالةة طوا تالةةدتلا حةةة كةة   الي يةة  

 وا رتاة  األ  ا  تالاتاة ة األكاة  ية توي ال  ي تا  الدتلية ل ي ي  .
 الريادية: ( رسالة مركز المشروعات5-3-2)

حاةةةةةةةة  ااسةةةةةةة  الياح ةةةةةةةة  ل  رةةةةةةةات ا  الاتاة ةةةةةةةة تورةةةةةةةي  ال اةةةةةةةاةرا    ةةةةةةة ع  
تال رةةات ا  تامبي ةةارا  الي و ل جيةةة تامجي ا يةةةد تت  ةةي  ال  اوةةة تالتاةةا  تاألو ةةار 
تالاحةة خد تال ةةة ا إل رةةةاد الرةةةاةا  الواعةةةئةد تاوةةاد عةةةاةا  تورةةةي  ال رةةةات ا  حةةةة 

تي حةةة ر اةةة   الي و ل جيةةةا ال تيةةةا ية الرةةةاا  تالاةةةاا ية تال  ةةةي  اتة تال  يرةةةارتة 
الرا:وةةةةد تتةةة ويا حوتةةةة ل ي اصةةةل   ةةةع ح ةةةي ن ال ةةةال د تتيةةة تا ال هةةةارا  الرتتةةةية 
تال هويةةةةةة ل يةةةةة   تي ضةةةةةاد هيئةةةةةة اليةةةةةدرت  تالاةةةةةاا يةد تت ةةةةة تي الاحةةةةة خ تاةةةةةاادا  

 امكياات ت حي ا تةتلي اد تتحويي امسيداحة ال الية.  
 ( قيم المركز:5-3-3)
 لي  ت  الي اصل بية الي   تي ضاد الياح ة تاليها  ذا  الت ة.الي اصل   -
 الي  ت   لي  ت   واوة رتاة  األ  ا  تتو تة الراةا  تال  اوة الييارتة ال يااةلة. -
 ااتة اإلبدات تامبي ار. -
 ال  ل الي ا ا تال  تا  اليرارةية  -
 ة  ية.الي ي  تاليواو ية  س اد وا رتاة  األ  ا  يت الاتاة  األكا -
 الرراوية تال حاساية. -
 المركز:  ( أهداف 5-3-4)
ر ا ةةة ال  هةة اية تال اةةد ية حةةة اليةة   تي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  كةة   الياايةةة  -

 الاتاة ةد تتو ية حهارا  رتل ال ااةر  تت سي  ال رات ا  الاتاة ة.
اايضاا ال رات ا  ال اي ا   اا بااح  تح س ا  رتاة ة ت وا الةةد   ال واسةة   -

 ا.له
 ال   يةةةة تاألت ةةةام  الياح ةةةة اوةةة ا  تضةةة ة الر اتةةةة ال   يةةةة اوةةة ا  سياسةةةة تصةةة  -

   تال تيا ية.
 ترب ة الياح ة  الراةا  الواعئة تال ورت ة تال حيضوة كار  الياح ة. -
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تر يةةةةةةل الاةةةةةةااح  تال اةةةةةةدا  تال  ةةةةةةا وا  ال  حةةةةةةة ليرةةةةةةيي  األو ةةةةةةار امبي ارتةةةةةةة  -
  الياح ة.

تالحة حةةةة تال ور ةةةا  ديةةةا الااحيةةةة لييةةة تا األ  ةةةا  توةةةد   كةةةدحا  ل تةةةوا ة  -
الاتاة ةةةةة اح ةةةةل  وةةةةاص ل سةةةةي  ارد تححررةةةةة األسةةةةه د تالاحةةةةا  ةةةةة ح يرةةةةارد 
تالي و ل جيةةةا ال يااةةةةد تاا ةةةاح  الي اصةةةل الةةةدتلاد ت حةةةام  امبي ةةةار ... د   ةةةا 

    ة  الور    ع الياح ة تالدتلة.
لي ةة تي ي حةةا ه  تيو ةةاره د تاتيةةاال ة   الي   تالااا ية تي ضاد هيئة اليدرت   -

طاا حيو  ة لي  توها  ال ي ا تحح ي ا  الي اتا ح  ع اة الي اتا الةةدتلا تالي ةةاتا 
 ال  س ا.

ت ويا الاااح  التيرية الدتلية تاااح  اليدرت  الدتلا  الي ةةاتا حةة  عةة اة الي ةةاتا  -
 الدتلا.

رجا تتيايوهةةةاد حةةة  ت ةةةهيل  رةةةا تت ةةة تي ال  اوةةةة الياح يةةةة ىلةةةع ال يي ةةة  التةةةا -
 ت ويا حتاةر الي  تل ال  م ليح تل هبا ال  اوة ىلع ابي ار تااادا  اكياات.

تحويةةةي الي يةةة  لرةةةاةاد الياح ةةةة  اةةةا الي جةةة  ىلةةةع ال ةةة اد تال  ةةةا د  وةةةا ت ليةةةد  -
ال وييةةةا  تالتةةةدحا  تالوتةةةا:ت اليةةةا   ةةةيريد حوهةةةا ال  ةةة د تالياح ةةةة   ةةةع اةةةد 

 س اد.
رتةةةاة  األ  ةةةا  لةةةدن اليةةة   تالاةةةاا ية تي ضةةةاد هيئةةةة تيةةة تا سياسةةةا  تو يةةةة  -

اليةةةدرت  اح ةةةا   وةةةاص األ  ةةةا  الييارتةةةةد تالحتةةة     ةةةع ال ةةة ارةد تالحتةةة   
  ةةةةع الرةةةةاتم الييةةةةار د تاةار  ال وةةةة ةد تتوةةةةد   ة ةةةة  األ  ةةةةا د تاليرةةةةات    ةةةةع 
تةةةةةةااكي  ت وةةةةةة ة التةةةةةةدحا  امسيرةةةةةةارتةد توةةةةةةا  تتحد ةةةةةةد الر ا:ةةةةةةد امتيتةةةةةةاة ة 

ل كيةةاات  الر ةةا د تتوةةد    رةةا  حوةةي اليةة  يا تالح ا ةةةد تت يةةية حةةد ا  تامجي ا ية
 ل حالة تت ويا امسي اارتة ط ا  ويا  الي اتا .

تةة ويا امسةةي  ار األتلةةا لاةةدد عةةاةا  جد ةةد  تح ةةا دتها ل يرةةريل وةةا ال ةةةو ا   -
 األتلعد تت  تل الراةا  اليد د  ال ي  د    ع األ حاخ الياح ية.

ة حةةةةة  التةةةةةوا ة لي ةةةةةهيل  وةةةةةل الي و ل جيةةةةةا تت ةةةةة تي األصةةةةة   الرةةةةةااكا  الورةةةةةي -
 تالتااا  الر اتةد تا ا ة ال   ية الر اتة.
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حيا  ةةةة توريةةةب تةةةاارا  حي ةةة  ال رةةةات ا  الاتاة ةةةةد تالورةةةا وي ةةةا  او ةةة  ال ي ةةة   -
 اليوريب ة وا توريب سياسا  تت صيا  ال ي  . ال ادا حيا  ة ىليهاد ت 

ال  حةةة لح ةةة سةةيا  رةةا  ال  س ةةة حةةة بةةية  ترةةةيل ال يةةاا تال يةةال  الو  يةةة -
 ي ضا:  ايت كارجها ىذا ل م األحا  تتحد د حهاحها.

حةةةةة ةاوةةةة الوةةة ااا الرويةةةةة  ال  س ةةةةاتةةةاار اإلطةةةار ال ةةةةام ألسةةة      ةةةل ى ةةةداة ت  -
 تال الية تاإلةارتة.

ترو هةةةا ل  ي ةةة   ال :حةةةة ال اليةةةة تاإلةارتةةةة تال  ا  ةةةة اليود اتةةةة ل حاصةةةوةتصةةة   -
تاتيةةاال حرةةاتت ال  ا  ةةة ال ةةو تة ل   س ةةةد تصةة اا امسةةي اارتة ال اليةةة إلتاارهاد 
 ل   س ة.

 تاعيت ت يية ي ضاد هيئة تدرت  تاةارتية توويية تط    ال  س ة. -
روةةة  تواتةةةا سةةةو    ةةةة عةةةئ ا ال  س ةةةة تسةةةيا ال  ةةةل تال رةةةة   تالي  اةةةا   -

 تاإل يا ا  تالاؤن اليي تاتةد ل اص    ع ال ي  .
ا حةةةةة صةةةة ايات د ترةةةة تا ال اةةةةد - ا  اليوريب ةةةةة يت ي  ليوةةةةة حوا وةةةةة  وةةةة د   ضةةةةً

 تت ليم لياا لدراسة ح ص  ا  ح يوة تدكل وا اكيتاص .
 : دار ال اة  حة ك  ( القيادة والحكم للمركز: 5-3-5)
 ( مجلس المشروعات الريادية:5-3-5-1)

ر:اسةةة ت تتوةةالا حي ةة  الياح ةةةد تت ةةية ال ي ةة  حةةة تاةةل ت تةةا الي  ةةي  ال ةةالاد 
 ا كدحة ال يي ةة  تتو يةةة ئ ض تة ةل حة   ا:  ر:ي  الياح ة لرر:ي  الياح ةد ت 

 ا:ةةةة  ر:ةةةةي  الياح ةةةةة ت  ا الي  ي يةةةةة تاليةةةة  د ئ ا:ةةةة  ر:ةةةةي  الياح ةةةةة ل رةةةة د ت الايئةةةةة
لياح ةةة ل رةةئ ا اإلةارتةةةد تحةةد ا عةة اة ت ا:  ر:ي  ال دراسا  ال  يا تالاحا ال   اد 

الي ةةةاتا الةةةدتلاد تحةةةد ا عةةة اة الاحةةةا ال   ةةةاد تحةةةد ا عةةة اة ال رةةةات ا  الاتاة ةةةةد 
ت ار   ةةة  ح ةة ً  ت  ةةة ت ار  الاحةةا ال   ةةاد  ح ةة ً  ت  ةةة ت ار  الي  ةةي  ال ةةالاد  ح ةة ً  ت 

ا  مهي احةةةا  ال ويوةةةة الي ةةةاتا الةةةدتلاد تح   ةةةية حةةةة رجةةةا  األ  ةةةا  تالتةةةوا ة تووةةةً
ا  ال  ج ة بها الياح ةد تح   ية ل رةةاف التةةوا ية تالييارتةةة تال ةةيااية ايت دياهةةا تووةةً
مهي احةةةا  الياح ةةةة تال ويوةةةة د تح   ةةةية حةةةة ال  يةةةا  تي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت  ذت  
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اد ت  تيي ةةة  ال ي ةةة   تةةةرة ةترتةةةةة ةةةةل عةةةها تة  ةةةةا التاةةةا  تال رةةةاد د ت ضةةةً ا تا   يةةةة 
 د تل ا  حوي هبا ال ي   يهداو   يي   بد    حة ر:ي   اتيضل الضاتر  

 ى ياد الت ايا  ل  ي   ل ود امتراتيا  تاباام ال و ة ح  اليها  ال  وية. ▪
ا  ▪ تةةة ويا الرةةةاةا  ل ي اصةةةل ال ي ةةة  حةةة  ذت  التةةة ة تيصةةةحا  ال تةةةالت ةاك يةةة 

 تكارجي ا.
ة ل  تيةةةةةةا ية تةةةةةة ويا ال ياسةةةةةةا  تاليرةةةةةةات ا  ال  حةةةةةةة لح ا ةةةةةةة ال   يةةةةةةة الر اتةةةةةة  ▪

 تالياح ةد تت  تي الاح خ تااادا  امكياات تاليااكي .
تصةةةةة  حي   ةةةةةة حةةةةةة الرةةةةةات  تال  ةةةةةا يا ال  حةةةةةة مكييةةةةةار ي ضةةةةةاد ال ي ةةةةة   ▪

تت ييةةوه د تحوهةةا  التاةةا  باتةةاة  األ  ةةا د تت ةة تي بةةاادا  امكيةةاات تاليةةااكي د 
ا  تال ةا ةةةةةةة تال ةةةةةة  ة تالوةةةةةةدر    ةةةةةةع الييةةةةةة تاد ت ضةةةةةة تي  وةةةةةةا   ةةةةةةا الرةةةةةةاة

امسيااتييية ذا  الت ة. ح   ود ةترا  ت  ية أل ضاد ال ي   حاتايةةة باتةةاة  
 األ  ا  ت واوة ال رات ا  تدياها.

 اكييار األ داة ال واساة تتو  ه  توًوا مايياجا  ال ويوة تالياح ة. ▪
تةة ويا رتاتةةة  يت حةاوةةةغ  حي تةةة أل ضةةةاد ال ي ةةة د ت  ةةاة ححةةةدة  حةةةة ت ةةة تي  ▪

 يريي  ي ضاد ال ي     ع تحويي يهداو .ال رات ا  تالاح خ ل
تةةةة اوا  ةةةةدة حةةةةة ال يةةةةاا اليا  ةةةةة ل  ي ةةةة  ح ةةةةل  ليوةةةةة الاويةةةةة اليحييةةةةة تالرةةةةاةا   ▪

ل   س ةةةةةا  الاتاة ةةةةةةد تليوةةةةةة ال ةاوةةةةةغ  تاليةةةةة ا:  اليرةةةةةيي يةد تليوةةةةةة اليتيةةةةةيط 
تال ةةة ارة ل يتيةةةيط ل  رةةةات ا  الايسةةة الية تامسيرةةةارتةد تال يوةةةة ال اليةةةةد تليوةةةة 

مسيااتييية ل ي  تةةل تالي ةةاتا الةةدتلا ىةار  ال  ارة الاتاة ةد تليوة الي ة د تليوة ا
تااتت ة م  امتراتيةةا  الدتليةةةد تليوةةة الاحةةا ال   ةةاد تليوةةة الي  ةةي  تامبي ةةارد 

 تليوة رتاة األ  ا د تليوة امسي  ار.  
 تج ة ح   ية ل  ي   وا حتي م ال  يا  تاألت ام ال   ية. ▪

 ومن بين مهامس ما يلي:  
ا ل يي اةةةا  التةةةوا ة تكيةةةط  ل ياح ةةةة ييةامسةةةيااتيرسةةة  ال ياسةةةة تالتيةةةة  • تووةةةً

 اليو ية امتيتاة ة تالي و ل جية.
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ال اتايةةة بي ةة تي الاحةة خ تاليةةااكي  تاةةاادا  امكيةةاات صةةوا ة تاتتةةاذ الوةةاارا   •
 تالي ا:  تال ةاوغ  ذا  الت ة تدياها.

 ال ااية تاألجواية. تالياح ا  الاتاة ةبية الياح ة  الاس ا تريي  الي اتا  •
تالتةةةوا ا   رةةةاةا تالحةةة  الياح ةةةا  تابةةةاام ال وةةة ة تامتراتيةةةا  الرةةةااكا    وةةةد •

   ترجا  األ  ا  تال  ي  اتة تدياها.
تال يتتتةةية وةةا اسةةيويا  يوضةةل التاةةااد حةةة ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  تالرويةةية  •

 .رتاة  األ  ا  تاةار  ال رات ا 
تاةةةةةاادا  امكيةةةةةاات لي ةةةةة تي الاحةةةةة خ تاألو ةةةةةار توري يةةةةةة ااك ةةةةةة  م:حةةةةةةى ةةةةةداة  •

 .تاليااكي    ا  ض ة او ا ال   ية الر اتة
 .  ىةار  ال رات ا  الاتاة ة توًوا ل   ا يا ال ال يةح ارسا  ت تحد د ح ا يا  •
ال  اووةةةة   ةةةع ىتاحةةةة الرةةةاةا  اليا  ةةةة ل ياح ةةةةد تت يةةةية ال ةةةاح ية بهةةةاد تتصةةة   •

 اة ا ا اتها ال و تة.ال  ا:ت اليوري ية لهاد تا ي اة حي ا ياتها تحااج ة تا ي 
 ( الهيكل التنليمي للمركز:5-3-5-2)

ال ةةد ا اليوريةةب  ل اةةة  الياح ةةة ل  رةةات ا  الاتاة ةةة تتةةة ا بدرجةةة تتايسةة  
د  وا اليةةدرت  تالاحةةا ال   ةةاالياح ة ليحويي ج ا   رتاة ة يو ة  ا:  ر:ي  جاح ة ل

ة حةةةد تت ةةاتا ال ةةد ا تتوةة ة اسةةيااتيييا  تحاةةاةرا  ت  تةة  الي ةةاتا حةة  التةةوا ة تالح
ةةة  صةةةودتا الي  تةةةلد تالتةةةدحا  امسيرةةةارتةد تالي ةةة تي  اليوريةةةب  ح ةةةا د  ال ةةةد ا لةة
تامتتةةام د تكةةدحا  الةةد  د ت وةةل الي و ل جيةةاد ترتاة ي  ةةا  الياح ةةةد تااصةةوا  
األ  ا د ح  حاا ا  ت يية  دة ةاف تح هةةل حةةة ال ةةاح ية ال ي يةة تة  ةةةل حةيةة  حةةة 

لتاةةا  ال واسةةاة وةةا ىةار  ال رةةات ا  الاتاة ةةةد وضةةً   ةةة الي ا ةة  ال ةات    ي   ا ا
التاةةةا  وةةةا حيةةةا  ت و ل جيةةةا ال    حةةةا د تالتاةةةا  وةةةا ىةار  الوا   يةةةة التاصةةةة بهةةةاد ت 

األ  ةةةا د تاتوةةةاا ال رةةةة اإل ي ي تةةةة   ةةةع األتةةةلد تلةةةد ه  عةةةاةا  ت تةةةة حةةة  يصةةةحا  
اةةةل ال رةةةةة   تامتتةةةةا   ردتل األحةةة ا  تال  ةةةةي  اتة تال ةةة حد تاحةةةةي ح حهةةةةارا 

تاةار  واتةةةةةي ال  ةةةةةلد تاحةةةةةي ح  واوةةةةةة يكاة  يةةةةةة حةةةةةة ايةةةةةا الاياتتااطيةةةةةة تح   حةةةةةا  
اح ةةاح الةةدواتا تال ةةي   ال  لرية تالاح خ تت ا ية ال   ية الر اتة تا داة اليوةةارتا ت 
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تال  ةةةل حةةة  ال ةةةةام  تال  س ةةةا  األكةةةان  اإلةارتةةةة تال اليةةةة تالرويةةةة تارةةةظ ال  ةةةا:ي
 تالي  تي تالياتت  تدياها.

 وتتميل الوحدات التابعة للمركز في:
تتهةةةدف لةةةد   تت ةةةات  امبي ةةةارد تت  تةةة  رتل ال اةةةاةر  بةةةية  )أ( مركةةز رواد األعمةةا :

اليةةةةة   تاألكةةةةةاة  ييةد تر ا ةةةةةة ال  اهةةةةة د تالي  يةةةةةة  ال رةةةةةات ا د تا رةةةةةاد الاةةةةةااح  
تال اةةدا  ال  حةةة ليو يةةة رتاة ي  ةةا  الياح ةةةد ت  ةةل ال  ةةا وا  امبي ارتةةةد تتةة ويا 

ل يهةة  ال اةةدا  تالاةةااح  اليا  ةةة الاااح  التيرية الدتلية تاااح  اليدرت  الدتلاد تتي  ةة 
 ل  وا 

تاةةةد  رتاة األ  ةةةا   تتي  ةةةل يهةةة  حهاحهةةةا وةةةا   رةةةا  واوةةةة رتةةةاة  األ  ةةةا  بةةةية  -
ي ضاد الياح ة تال يي   تال يا ةةا  ذا  التةة ةد تت  تةة  الي اصةةل بةةية اليةة   
تي ضاد هيئة اليدرت  تال يي   تعاةا  األ  ا  الييارتةد تتوري  ال رةةات ا  

ألو ةةار الاح يةةة وةةا حرةةاتت تيةةار د تاوةةاد واتةةي ةايةةا حةةة ي ضةةاد هيئةةة لييايةةي ا
اليةةةدرت  ليحويةةةي الي يةةة  وةةةا الةةةي    الاتةةةاة د تالي ةةةاتا حةةة  األت ةةةام ال   يةةةة وةةةا 
تضةةةةة ية ال هةةةةةارا  الاتاة ةةةةةة وةةةةةا ال وةةةةةارا  الدراسةةةةةةد تا ةةةةةداة حوةةةةةارا  اكييارتةةةةةة 

 ل ي   وا رتاة  األ  ا .
تةةةةةدار الوةةةةةاة  حةةةةةة تاةةةةةل اليةةةةة   ال هي ةةةةةية  ةةةةةاة  ال رةةةةةات ا  تالي و ل جيةةةةةا  ت  -

 الي و ل جيا ترتاة  األ  ا د تتد   حة ح يرارتة حة حيي ةة  األ  ةةا  ال ح ةةاد  
تتي  ةةل يهةة  ي رةةيي  وةةا  ت  ةةي  رتةةاة  األ  ةةا  حةةة كةة   ترا تححاصةةاا  حةةة 
تاةةةةةةل رجةةةةةةا  األ  ةةةةةةا  تال تةةةةةةارا  ل رةةةةةةاةا  الواعةةةةةةئةد تتو يةةةةةةة األو ةةةةةةار اليد ةةةةةةد  

  امتتةةا  بةةية اليةة   ترجةةا  األ  ةةا  ذت  التاةةا  تالواعةةئية تت ةة توهاد تت  تةة 
تعةةةاةاد امسةةةي  ار تال  يرةةةارتة تالتةةةاتييةد تت  تةةة  ال  اوةةةة الييارتةةةةد تاجةةةااد 
ال  ةةا وا  الاتاة ةةةةد تالي اصةةةل حةةة  التةةاتيية حةةةة رتاة األ  ةةةا  تتضةةة يوه  وةةةا 

و ةةارد توضةةاد ي رية الياح ةةةد تتةة ويا بةةااح  تو اليةةا  رتاة ةةة ح ةةل  حهاجةةاا األ
 الر ا  تدياها.

تاد  اليدرت  التيرا تالي اتا الدتلا  ايا ت وا بااح  صةةيرية ل ياةةاة  ال وةةاوا  -
تالتااا  وا رتاة  األ  ا د س اد ةاكل حتا يت كارجهاد تالي اف   ةةع الةةدت  
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تالراةا  الواعئة وا الي و ل جياد تت ويا ترا   ل ت دتا  حة رجةةا  األ  ةةا  
صةةةةةحا  ال رةةةةةات ا  الواعةةةةةئة تال حيضةةةةةوةد ت تةةةةةارا  ل  تةةةةةا   تال  ةةةةةي  اتة تي

 تالراةا  ةاكل حتا تكارجها.
  تتهةةدف ىلةةع توةةد   كةةدحا  اسيرةةارتة ل تةةوا ة )ب( مكتةةب  الخةةدمات االستشةةارية

تالحة حةةة تال ور ةةا  ديةةا الااحيةةة اةة   تورةةي  ال رةةات ا  الاتاة ةةةد تتوةةد   الةةد   
ا امسيرار  وي ا  ي  ي  الي  تل تاتياا ل طاا حيو  ة لي ةة تي األو ةةار تالاحةة خ حح يةة 

تتطوي ا تات ي ي ا تةتلي اد تسةةال الحتةة     ةةع ح ةةا د  التاةةااد تاإلرعةةاة حةةة ال تةةاةر 
 التارجية.

  تتهةةةةدف ىلةةةةع الي اصةةةةل حةةةة  الرةةةةاةاد ال ح يةةةةية )ج( مكتةةةةب  التسةةةةويق واالتصةةةةا 
و ةةي  الا ةةا  ىلةةع ذهاةةا تالةةدتلييةد تت ةة تي األو ةةار الياح يةةة   ةةع ةاوةةة األصةة د  اتت

 توضا تاات    .
تتةة وا الي  تةةل سةة اد حةةة ةاكةةل التةةودتا االهاةةا  تالياا ةةا   )د( صندوق التمويةل: 

تاألتتةةةةةةاف تالةةةةةةد   الحةةةةةةة حا تي رةةةةةةية الياح ةةةةةةة..  يت حةةةةةةة كةةةةةة   ر ةةةةةةا  الاةةةةةةااح  
تامبي ةةةةةارا د تت ةةةةة ع ليةةةةة ويا امسةةةةةي  ار األتلةةةةةا لاةةةةةدد عةةةةةاةا  جد ةةةةةد  تح ةةةةةا دتها 

 ال و ا  األتلع.ل يرريل وا 
تةةةل حوهةةا تاةةد  جاح يةةة ح ةةيو ة ذا  ةيةةاا تةةا   ا كةةاصد   حاضةةنات األعمةةا ان  
 ت ليةةا  تالي ةةهي   تالتةةدحا  تالييهيةة ا  ال ةةةاا حةةة حي ةةاحً   اىطةةارً يت  بيئةةةت  ةةل 

 -ارجةةا  ي  ةةا  األ  ةةا  رتاة ل  ةةا د   حتتتةةة تاليورةةي   تامسيرةةار   ال  ةةا د  
د تترةةيي  األو ةةار اليد ةةد   ال ورةةغ  تتو يةةة ىةار   وةةا ي ضةةاد هيئةةة تةةدرت   -طةة  

. تتي  ةةل اإلبدا يةةة تتح ت هةةا ىلةةع حوييةةا  تصةةوا ا  تةةاةر    ةةع الي ةة تي تال واو ةةة
يهةةةةة  التةةةةةدحا  اليةةةةةا توةةةةةدحها الحاصةةةةةوا  وةةةةةا  كةةةةةدحا  حةةةةةا تاةةةةةل امايضةةةةةاا تي وةةةةةاد 

يا ُ يةةةا  ال اةةةة  ةراسةةة جةةةدتن ليحد ةةةد ي ةةة ات  امايضةةاا تا ةةةد امايضةةةااد تتيي ةة 
الحاصةةوا  تح ةةاايها ت ةةدة ال  ةة د ال حي  ةةية تالي  تةةل تال ا:ةةد ال ي تةة  تدياهةةا تاةةل 

 ى راد هبا الحاصوا .
  تتهةةةةدف ىلةةةةع ت ةةةة تي األو ةةةةار تالي و ل جيةةةةا تالاحةةةة خ )و( مكتةةةةب نقةةةةل التكنولوجيةةةةا

ي د تتحد ةةد   ةةاة الياح ةةة تاألت ةةام ال   يةةة تاةةاادا  امكيةةااتد تابةةاام ال وةة ة تاليةةااك
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ال   ية تال تيا يةد تتيي   يا  ي لع هةةبا ال ةيةة  حيتتتةة ا وةةا ت ةة تي األو ةةار 
 تالاح خ ال   يةد تلد ه  التاا  تالراةا  اليا ت ا د   ع ت  تي الاح خ ةتلي ا.  

 يةة    ةةع الياح ةةة تةة ويا ةاوةةة  مركز الجامعة للمشروعات الرياديةةتلير يل ةتر  
ال تاةر ال اة ة تالي و ل جية تالي هي   ال اتاية بيحويةةي يهةةداف ال  س ةةةد تت ةة ا 

 هبا ال تاةر حيااة   ع ح ي ن ال  س ة تالياح ةد تها 
 عاةة ام يا ل حيت ة تاد  ة   ع ةاوة األت ام تال  يا  تاإلةارا  الياح ية. -
 تي م يج اد تحة  ا  الياح ة.عاةة ةاك ية ل ااط بية ح -
 ح ت  ل ياح ة تال  س ة  يوات  حتي م ي رية الياح ة تتحدخ  اسي اار. -
باتةةةد ىل يات ةةةا   ةةةع ال  تةةة  ل ياح ةةةة تاألت ةةةام ال   يةةةة تاأل ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت   -

 تال راتت.
الييهيةةةة ا  ال اة ةةةةة التاصةةةةة  ال  س ةةةةة تتاةةةةداتها ال تي رةةةةة ت ةةةةهل حةةةةة    ياتهةةةةا  -

  ية.اليرري
عةةةةةاةا  حةةةةة  امتحةةةةةاةا  تالياح ةةةةةا  تام:ي وةةةةةا  الياح يةةةةةة الاح يةةةةةة   ةةةةةع ةاوةةةةةة  -

 ال  ي تا .
 ت ا د بيا ا   ح ية  ال ية تاد  ة ت :  ةاوة األت ام تاليتتتا . -
حااكةةة   ح يةةةة تحااكةةة  ل ي يةةة  الاح ةةةا حيهةةة    الوا ةةةا  ال  حةةةة ل وةةةد امجي ا ةةةا   -

 ال هاجا ا  ال   ية.تترا ال  ل تالودتا  تال  ت اا  ت 
عةةةاةا  تحويةةةد ا  التةةةوا ة ترجةةةا  األ  ةةةةا  تالتةةةاتيية   ةةةع ةاوةةةة ال  ةةةةي تا   -

ل ي اصةةل حةة  ال  ةة د تال  ةةة ليةد تعةةاةا  الةةااط حةةة  الياح ةةا  تال تياةةاا  الدتليةةةة 
تال طويةةةةةد تعةةةةاةا  الةةةةااط حةةةة  ال يي  ةةةةا  ال هويةةةةة تالي  ي يةةةةة تالاح يةةةةةد تعةةةةاةا  

هويةةةةيةد تحويةةةةدن الي ليةةةةمد تعةةةةاةة التةةةةاتييةد تحويةةةةدن حييةةةة ر  حةةةة  األصةةةةدتاد ال 
 امبي ار.

تجةةة ة ااصةةةوا  ي  ةةةا  تحااكةةة  ابي ةةةار ت ةةة اة  ال  ةةة م تاةةةدا:ي الي و ل جيةةةا ةاكةةةل  -
ا  الياح ةةة يت كارجهةةاد حةة  تةة ويا ال  ةةااا  ال ا ةةة تالييهيةة ا  ال  حةةة ل ةةل حوهةةا تووةةً

 ل   ا يا ال ال ية.
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جةةد كارجهةةاد تا: ةةة وةةا ترةةري ها   ةةع ي ضةةا:ها تجةة ة عةةاةا  تا  ةةة ل ياح ةةة تي ا -
 تط بها.

 تيهي ا  ت و ل جية تتووية   ةات  الي اتا الدتلا تالي اتا ال  س ا. -
يحاكة ل ي ةية حواسةةاة سةة اد ل   ةة د يت ال ا:ةةاتة يت ال  ةة لية يت اليةة   الةةدتليية  -

 إلتاحة هبا الاااح .الواةحية ل اااح  التيرية تاااح  اليدرت  الدتلاد تيحاكة حيه   
حةيةةةةة  ت ليةةةةةم حيهةةةةة   ةةةةةاألجه   الحد  ةةةةةة تحةةةةةاتاط  رةةةةةاةا  الي ليةةةةةم ال طويةةةةةة  -

 تالدتلية.
حةيةةةة  لتةةةةدحا  اليةةةة   الةةةةدتلييةد تحةةةةاتاط  الروةةةةاةا لي ةةةةهيل    يةةةةا  اإلتاحةةةةةد  -

تةةةةةبلم حةةةةاتاط  ةةةةالي ا ا  لي ةةةةهيل الحتةةةة     ةةةةع الي عةةةةياا  ل يةةةة   الةةةةدتليية يت 
 األ  ا  يت ال  ي  اتة ت تيد دها.ال   د يت رجا  

 ت ويا ر ا  ل  اة  حة التوا ة تالحة حة ترجا  األ  ا  تال  ي  اتة. -
تةةة اوا الر اليةةةا  التاصةةةة  األت ةةةام تال تياةةةاا  ال   يةةةةد تتجةةة ة الرةةةاةا  الاح يةةةة  -

 الدتلية.
تةةة اوا ةاوةةةةة الييهيةةةة ا  التاصةةةةة    س ةةةة الياح ةةةةة ل  رةةةةات ا  الاتاة ةةةةة ةرةةةةاةة  -
 : تدويل الجامعةحدتة . ح

اليةةدتتل    يةةة ت ةة ع ىلةةع ىصةةراد   ةةد ةتلةةا حي ةةدة ال واوةةا    ةةع األهةةداف   
تال هةةةام اليدرت ةةةية تالاح يةةةة تالتدحةةةة ال يي  يةةةة ل ياح ةةةة ل  اكاةةةة ال  ةةةا يا ال ال يةةةة 

 تتحويي ال ي   اليواو يةد تتحويي تدتتل الياح ا  ال تاتة  يي   
ا اليدتتل جةة دً يا  ة ا  - الاتاة ةةة الياح يةةةد تيا ت ةة ا  امسةةيااتيييةحةةة ا ر:ي ةةً

هةةةةبا امسةةةةيااتييية جةةةة ًدا يساسةةةةي ا حةةةةة توةةةة ت  الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة تصةةةة اا 
 ج ةتها تا ي اةها.

اليةةةدتتل وةةةا حةةةدك ها ل يةةةدرت  تالةةةي    ال ةةةال ا  تذلةةةم وةةةا  الياح ةةةةُترهةةةا  -
يةةي  الياح ةةا د ح اصرا  التةةات  تا ي اةهةةا ة اةةد ال  ةةا يا األكاة  يةةة وةةا تو

حوةةةاه  ذا  ححيةةة ن  ةةةال ا تتاسةةةي  حاةةةدي تحرهةةة م ال  اطوةةةة ال ال يةةةة  اةةةا 
د تا ةةداة بةةااح  ت يحةةة لياةةاة  اليةة   تحةةوت الةةدرجا  ت وةةاوا حيوةة ت تحوةةارا 

ال رةةياةةد تا ةةداة بةةااح  تحوةةارا  ت  ي يةةة حي ا: ةةة حةة  الي جهةةا  ال ال يةةةد 
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ليةةب  اليةة   تي ضةةاد هيئةةة  تاتتةةاذ اليةةدابيا ال  حةةة لي ةةل الياح ةةة حاةةةً ا
اليدرت  الاتاة ية   ع ال  ي ن اإلت ي ةةا تال ااةةا تالةةدتلاد تترةةيي  الحةةااح 
األكاة  ا ل ي   وا الياح ا  األجوايةةةد تتر يةةل اتراتيةةا  الي ةةاتا ال   ةةا 
تال وةةاوا حةة  ح رةة  جاح ةةا  الةةدت  الواحيةةة تال يودحةةةد تتوةةد   بةةااح  اد  ةةة 

اح  اليةةةةةدرت  التةةةةةيرا الدتليةةةةةة لياةةةةةاة  التاةةةةةاا  ل ياةةةةاة  الي بةةةةةا  ح ةةةةةل بةةةةةا 
تال واوةةةةةا د تاةةةةةااح  الياةةةةةاة  الي بةةةةةاد تاةةةةةااح  اليةةةةةدرت  الةةةةةداك اد تاةةةةةااح  
اليدرت  الدتلاد تاةةااح  راةة   ال رةةارةة تاإل ةةاادد تاةةااح  الي ليةةم ال ةةابا  

ت تةةاة  وهةة  اليالةة  ل  ةةال  تكاصةةة ىواتويةةا تال ةةال  ال ااةةاد تالي سةة  ل وةةارا د 
اااح  الدراسية ال رياةة   ع ح ي ن ال اا ة الياح ية األتلةةع تحاا ةةة وا ال

الدراسةةا  ال  يةةاد تت  تةة  وةةاص ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  وةةا الي ةةاتا الةةدتلاد 
تالي سةةةةةة  وةةةةةةا الةةةةةةي    اإلل يات ةةةةةةا تامويااصةةةةةةا تحااكةةةةةة  الي  ةةةةةةي  ال  ةةةةةةي اد 

ة  يةةةةد تال رةةةارةة وةةةا ال رةةةات ا  الدتليةةةة لييةةة تا ال وةةةارا  تالاةةةااح  األكا
 تا راد عاةا  ل تاتيية لي  ت  س  ة الياح ة.

اليةةدتتل وةةا الاحةة خ ال ال يةةة تال رةةارةة الدتليةةةد تذلةةم حةةة  الياح ةةةُترهةةا   -
كةةةةة    ال رةةةةةارةة وةةةةةا اليي  ةةةةةا  الياح يةةةةةة اإلت ي يةةةةةة تالدتليةةةةةة تعةةةةةةاةا  
ال    حةةةا  تال  اهةةةد الاح يةةةة امويااصةةةية   ةةةع ال  ةةةي ن ال ةةةال اد تترةةةيي  

تا رةةةةاد اد هيئةةةةة اليةةةةدرت  ل   احةةةةل تال ااكةةةة  الاح يةةةةة ال ييةةةة ر د  تةةةةار  ي ضةةةة 
حااك  ل ي ي  الاح ا ذا  ح ي ن ج ة   ال اد تت رةةي  امسةةيراة  ال رةةياةة 

د تالي سةة  Consertium of Universitiesحةةة الياح ةةا  ال رةةارةة وةةا 
وةةةةا ال رةةةةات ا  الاح يةةةةة الدتليةةةةة لييةةةة تا الاويةةةةة اليحييةةةةة الاح يةةةةةد تت رةةةةي  

اوةةةةاد رةةةةارةة وةةةةا امتحةةةةاةا  الدتليةةةةة ل ياح ةةةةا  ح ةةةةل امتحةةةةاة األتراةةةةاد ت ال 
 .تدووا  ت  تل  ال ية حة ك   الي اتا الاح ا ذ  الي  يا ال ال ا

تحويةةةةي الويةةةةاة  اإلت ي يةةةةة اليةةةةدتتل وةةةةا الياةيةةةة  اإلت ي ةةةةا   الياح ةةةةةُترهةةةةا   -
يةةةد ل ياح ا  ال تاتةد تل ةة  ةتر ححةة ر  وةةا الرةةاةا   اليحالرةةا  اإلت ي 

تت ري  ال رارةة وا امتحاةا  تالرةةاةا  تال رةةات ا  اإلت ي يةةة ل ياح ةةا  
ح ةةةل اتحةةةاة الياح ةةةا  ال اايةةةة تعةةةاةة جاح ةةةا  الاحةةةا األبةةةيا ال ي سةةةطد 
تالياةيةةة    ةةةع الاحةةة خ ال   يةةةة اليةةةا ت ةةةال  تضةةةا ا ىواتويةةةا تالرةةةاا ال سةةةطد 
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 رةةي  ى رةةاد وةةاتت د تتتا رةةاد حااكةة   ح يةةة ت ةةال  الوضةةا ا ال اايةةة تاإلواتويةةة
 حي ي   ل ياح ا  وا ىواتويا تال طة ال ااا.

اليةةةدتتل وةةةا ال  ةةةا يا الوياسةةةية ال اج يةةةة  تذلةةةم حةةةة كةةة    الياح ةةةةُترهةةةا  -
الي ةةةاتا حةةة  الهيئةةةة الو حيةةةة لضةةة اا اليةةة ة  تام ي ةةةاة  اةةةا ال يةةةاا ال ا:ةةةا  
تالراتةةةي امسيرةةةار  ل   يةةةا  تاألت ةةةامد تتصةةة  جةةةدت   حوةةةا سةةةو   ل يةةةاا 

 ا:ةةةا  لألت ةةةام األكاة  يةةةة تاسةةةي اا  تويةةةي  كةةةارجا ح ةةةيول ليةةة ة  الي  ةةةي  ال
تالاحةةة خد تال رةةةارةة بورةةةا  وةةةا تاتيةةة  اليةةةدرتاا  الدتليةةةة لهيئةةةا  اليةةة ة  

 ال ال ية.
 : الرياديةمويل الجامعة ت (6)

اد حيةة  اا ر ت حيةة   احرةةات ً الياح ة الاتاة ة تويال الدراسية الحالية ا ياار حراتت 
 ت  ي   وارا يا  ة ا حة بية حتاةر ت  تل الياح ة   

الةةةد   الحةةةة حا ال ااعةةةا بيتتةةةي  حي ا يةةةة كاصةةةة ل ياح ةةةة حةةةة حي ا يةةةة ت ار   -
 د تاتاات يس    الي  تل ال ات     ع األةاد.الي  ي  ال الا

الةةةد   الحةةةة حا حةةةة ت ار  الاحةةةا ال   ةةةا ل احةةة خ الياح يةةةة الاتاة ةةةة حةةة  اتاةةةات  -
 الي  تل ال ات     ع األةاد ا   اي  الاح خ ت   ييها.يس    

تعةةةةاةا    سةةةةي  الاويةةةةة اليحييةةةةة اليوويةةةةةليالةةةةد   ال ااعةةةةا حةةةةة ت ار  امتتةةةةام   -
   .ال    حا 

 تي رييه  ال يو  ة. ال تاتوا  اليا  دو ها الي   حوابل اليحاته   الياح ة -
ال ةةوت تالهةةدا ا ال ودحةةة حةةة الهيئةةا  تالويةةات التةةاصد ت تاا ةةا  رجةةا  األ  ةةا   -

د تتويةةةةال الدراسةةةةة   ةةةةل حاةةةةاةرا  لي ةةةة  الدتليةةةةة الدا  ةةةةةال طويةةةةة ت تال ور ةةةةا  
 .الياا ا 

الةةةدكل الوةةةات  حةةةة ال   يةةةة الر اتةةةة ال اتايةةةة بي ةةة تي الاحةةة خ تاةةةاادا  امكيةةةاات  -
تالتدحا  ال ودحة ل ويا ا  اإل ياجية تال   د  اا حاة  الياح ةةة ل  رةةات ا  

 الاتاة ة.
 تريي  و ا  ال تم الياح ا لتدحة ال   ية الي  ي ية تالاح ية. -
تةةة ويا حتةةةةاةر ت  تةةةةل بد  ةةةةة حةةةةة الهيئةةةا  ذا  التةةةة ةد ح ةةةةل  الراوةةةةة الييارتةةةةة  -
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ال تيتةةةةةد تت ار  اليتيةةةةيط تالي ةةةةاتا الةةةةدتلاد تت ار  التةةةةوا ةد تت ار  الرةةةةاا د 
 سةةةةةي  ارد تج  يةةةةةة رجةةةةةةا  تت ار  ال  ةةةةةلد تت ار  امتتةةةةةام د تال يوةةةةةة ال  يةةةةةا ل

األ  ةةا د تالي  يةةة ال تةةاتة لحاصةةوا  األ  ةةا د تالاوةة ح تصةةواة ي امسةةي  ار 
تحور ا  ال يي ةة  ال ةةد ا تال ةاتةة  امسيرةةارتة عةةاةا  الويةةات التةةاص تال ةةام 
تال ورةةةةةةغ  ال ايةةةةةةا  ذا  التةةةةةة ة تاليهةةةةةةا  التارجيةةةةةةة ح ةةةةةةل الي   ةةةةةةة  تال يوةةةةةةة 

ا ااألسةةة   تاا ةةاح  األحةة  ال يحةةد  اإل  ةةا:ا امتيتةةاة ة تامجي ا يةةة لرةةا   سةةي
تحةةةةوت ال رةةةةات ا  اليةةةةا  وةةةةدحها امتحةةةةاة األتراةةةةا  اةةةةا تاةةةةد  ىةار  حرةةةةات ا  
ا تهاةةةا د يت ت  تةةةل تاايضةةةاا  ةةةدة حةةةة  الي  ةةةي  ال ةةةالا اليةةةا   ةةةةة يا توةةةدم حوحةةةً

 ال رات ا د ح  تو ي  الا ا  ىلع ذهاا توضا تاات   .  
  الرياديةر المقترح للجامعة متطلبات توفيذ التصو -ثالثاا

  ةةع الياح ةةا  ال تةةاتة  الض اا توريب اليت ر ال ويال الحةةالا يصةةات ل احةةً 
يا تتيةة  ُكيةةع ت ا ةةة لي اكةة  هةةبا تت ار  الي  ةةي  ال ةةالا ال ي ةة  األ  ةةع ل ياح ةةا  ت 

 ةةةة صةةةاتر  تةةة اوا   ةةةا  اليوةةةدم تالييةةة ر ال  اوةةةا تالي و لةةة جا ال ي اةةةيد وضةةةً  
 ال يي اا  الضاترتة تال  حة تاليا حة بيوها   

ا تياوةةاا الدتلةةة ليحويةةي اليو يةةة الرةةاح ة  اةةا  • ا ياار الياح ة الاتاة ة حرةةاتً ا ت حيةة 
الي احل بية الياح ة تالحة حة تالتوا ةد تا ياارا ياد يه  رةةةا:   رةةام امبي ةةار 

 ال طوا.
تالتةةوا ة تالحة حةةة بةةية الياح ةةا  ال تةةاتة تاة ةةة تو ةةا  الياح ةةة الا  رةةا  واوةةة  •

تعةةةةةاةا  الي اصةةةةةةل  تسةةةةةا:ل اإل ةةةةةة م ترجةةةةةا  األ  ةةةةةا  تالويةةةةةةات التةةةةةاص وةةةةةةا 
بةةية     تيةةة ال ةةدم الير     ةةع ت امجي ا ا ل    الي  يد ال ياسا تال يي  اد 

 تالتوا ة.الياح ة 
تال  يةةا   تص  اليرةةات ا  ال اويةةة ليةة ويا اسةةيو   تاةةة  ذاتةةا اويوةةا ل ياح ةةا  •

تاألت ةةام ال   يةةةد تا يا:هةةا ةاوةةة التةة ايا  إلبةةاام ال وةة ة تامتراتيةةا  تت ةة تي 
ا   ةةةا م   ةةة  األحةةةة الوةةة حاد تة ةةة   ا تكارجيةةة  ح ةةةي تا  ال   يةةةة الر اتةةةة ةاك يةةة 

ال حاة تة وا صو  الواار تال  ئ لية وا   ل امسةةيااتيييا  تال   يةةا  تكيةةط 
 ال  ل تةح  امسيااتيييا .
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امسةةيااتييية تةة اوا تيةةاةا  جاح يةةة ذا  كاةةا  باتةةاة  األ  ةةا د تت ي ةةم الي هةةدا   •
ال  حةةةةة لورةةةةا الاةةةةااح  تاإلجةةةةاادا  تال رةةةةات ا  امسةةةةيااتيييةد تلةةةةد ها امليةةةة ام 
بيوريةةةب الاؤتةةةة الاتاة ةةةة تامليةةةة ام  ال ةةة ا ليحويةةةي امبي ةةةةار اليوري ةةةا وةةةا ج يةةةة  

وا ح ةةي ن   ه هةةا ل سةةييا ة   ةةا ة  ح ي تا  الياح ةد تال  ا ل ص  الياح ة
 ل تي م األطااف الرا  ة.

تح تةةةل ةتر الياح ةةةة حةةةة الياةيةةة    ةةةع الي ليةةةم ىلةةةع الياةيةةة    ةةةع حاةةةدي ك ةةةي  •
 اليد د  تال اي ا . واص ال  ل

 ا ي اة الاتاة ة وا رؤتة ترسالة الياح ة تيهداوها تكييها امسيااتييية. •
ا  • اسةةةةةيااتييية ةتليةةةةةة ل ي  ةةةةةي  تالاحةةةةةا ال   ةةةةةا تتو يةةةةةة احةةةةةي ح الياح ةةةةةا  كييةةةةةً

امتيتةةةةةاة تال يي ةةةةة د تتدعةةةةةية يوضةةةةةل ال  ارسةةةةةا  ل  اليةةةةةة الوضةةةةةا ا ال طويةةةةةة 
 تاإلت ي ية تالدتلية.

تر يةةةل امتراتيةةةا  الدتليةةةة حةةة  امتحةةةاةا  الياح يةةةة تالاح يةةةة تح س ةةةا  الي  ةةةي   •
   ي  ي  ال الا.ال الا الدتلية تدياها ل سيراة  حوها وا ىص ل  ر  ال

د اا تةتليةة  ىت ي يةة  تالياح ةةا  الاتاة ةةة ال تةةاتة الياح ةةا  بةةية وا  ةةة  ا  وةةد عةةااك •
وةةةا  يةةةال حرةةةاتت الياح ةةةة ل سةةةيراة  حةةةة تياراهةةةا الاا:ةةةد   تة ةةة   التاةةةااد حةةةوه  

 الاتاة ة.
بية الياح ةةا  ال تةةاتة تال  س ةةا  تال ااكةة  الاتاة ةةة الواتاةةة حةةة ت  ت  الرااكة  •

 .الياح ا  ال تاتةد ح  ت  ت  الرااكة التارجية ح  ال  س ا  ال  ا  ة
ت رةةي  امسةةيراة  حةةة تاةةد  ىةار  حرةةات ا  الي  ةةي  ال ةةالاد تامسةةيراة  حةةة بةةااح   •

 الي  تةةةةةةل التارجيةةةةةةة لةةةةةةد   حرةةةةةةاتت الياح ةةةةةةة الاتاة ةةةةةةة ح ةةةةةةل  ح س ةةةةةةة اليي ةةةةةةا 
Tempus   د تاا ةةةةةةةةةاح  اإلطةةةةةةةةةار ال ةةةةةةةةةاFP7ب ةةةةةةةةة   د تاا ةةةةةةةةةاح  ى ااس ي ةةةةةةةةةل

Erasmust+ 2020د ت واا Horizon 2020  د تاا احHEEP.د تدياها 
تذلةةم ةاكةةل الياح ةةةد  تالاتةةاة  األكاة  يةةة تجةة ة هيةةةل حتتةة  لاتةةاة  األ  ةةا  •

ى رةةةةةاد ةيةةةةةاا ح س ةةةةةة الياح ةةةةةة ل  رةةةةةات ا  الاتاة ةةةةةة ةاكةةةةةل الياح ةةةةةا    اةةةةةا
ا ح ةةةةيو    ياةةةة  تةةةةا  ا الرةةةةاةا  ال حةةةةدتة د  تةةةة ويا  حةةةة ال تةةةةاتةد تتةةةةة ا ةيا ةةةةً



 م.د/ أشرف حممود و أ.م.د/ حممد جاد حسني                        اجلامعات الرايدية أ.

465 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية                              العدد السادس  – ديسمب   2016م 

امسةةةيو لية لهةةةا وةةةةا ىةار  ال رةةةات ا  حةةةة  اليهةةةا  ال  ويةةةةةد تتةةة ويا ال رةةةةادا  
 ال  حة ليحويي يهداو .

ح ا ةةة ال   يةةة الر اتةةة ت وةةل الي و ل جيةةا تجةة ة سياسةةة تاصةةحة تححةةدة  تحورةة ر  ل •
يوضةةةل ال  ارسةةةا  لي ةةة تي األو ةةةار تاةةةاادا  امكيةةةاات تال  احةةةل الايئيةةةةد تتاوةةةا 

 اا اوةةة ا الياح ةةةة تاألت ةةةام ال   يةةةة تال تيةةةا يةد حةةة  تجةةة ة تاليةةةااكي د تصةةة 
 سياسا  جاح ية لد   امبي ار   ع حتي م ال  ي تا .

ى راد عاةا  تا: ة   ةةع الي و ل جيةةا حورتةة ة تتا  ةةة ل ياح ةةا  ت ةةه  وةةا تو يةةة  •
رتةةاة  األ  ةةا  تتيايةةي الاحةة خ ال   يةةة تتةة وا حتةةاةر بد  ةةة لي  تةةل الياح ةةا د 

  ل ج ةةيا ل حتةة     ةةع ريل ال ةةا  تال رةة ر  تت ةةهي   اإل يةةا  حةة  توةةد   ة ةة 
 ال ةياية تدياها.

  ل اتةةاة  تاليةةدرت  الي  ةةي   لةةدح ى ةةاة  هية ةةة بةةااح  الاةةةال رت ل تالدراسةةا  ال  يةةا  •
وةةا اليةةدرت   د تاتتاذ ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت  ال ةةدكل الاتةةاة ا وا ال واه تدرتيي  

 .اليو ت تامبي ار وا الي  ي  تالي    األت امد تت  ت  وا ج ي  
تاليةةة   تال  ةةة د ال حي  ةةةية ترجةةةا  التةةةوا ة تةةةدرت  ي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت   •

تال  ةةةة لية ال ويةةةةااية   ةةةةع رتةةةةاة  األ  ةةةةا  ت رةةةة  ىتاحةةةةة ال رةةةةات ا  التةةةةريا  
تت ةةةة تي األو ةةةةار تامكياا ةةةةا  تدياهةةةةا حةةةةة ال  صةةةة  ا  ذا  التةةةة ة ليحويةةةةي 

 الياح ة الاتاة ة.يهداف 
ت ويا وةةاص الةةي    ال يةةدا ا حةةة كةة   الي ةةاتا حةة  رجةةا  التةةوا ة ذت  التاةةا د  •

تتص  كيط ليااة  ال  اوةد تتااة  ي ضاد هيئة اليدرت  ترجا  التةةوا ة بةةية 
الياح ةةة تالويا ةةا  اإل ياجيةةةد تيا  وةةدم ل يةة   واصةةة ل   ةةل وةةا حرةةات ا  

 .وا ال ال  الحويوا
لياح ةةةا  كيةةةط اسةةةيااتييية تاصةةةحة ليحويةةةي امسةةةيداحة ال اليةةةة يا ت ةةة ا لةةةدن ا •

تا رةةاد عةةاةا  جد ةةد د تتيايةةي د تدوي تتو ت اإل ااةا  تامسي  ارا  ال الية اا 
 .ال  اوة
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ليح تل الياح ةةا  ال تةةاتة ىلةةع جاح ةةا   الي  تل ال  م  امهي ام بيو ت حتاةر •
بوةةاد   ةةع حتاجةةا  ت يةةا:   رتاة ةد ح  صاتر  تاوا سياسا  حي ي   وةةا الي  تةةل 

 تاب ة ل ويال.
ت و ل جيةةة حي يةة  د تي  ةةل وةةا اتيوةةاد الياح ةةة حاة ةةة توي تويةةة ت تةة ويا بويةةة تحييةةة  •

ال ةةة ا  يا ةةة  ....د  إلتاحةةةة تتورةةةي  تال اة ةةةة ال  حةةةة ألاةةةدخ األ ر ةةةة اليوويةةةة 
   اسي  ا  ةاوةةة الييهيةة الير يل ةتر الويات ال ام تالتاص تال  ارا  تالراةا  

حةةة تة    اةةةدخ األجهةةةة   اليوويةةةة تةةةةة اةر تحتياةةةةاا  اإلةارتةةةة حةةةة يبويةةةةة تح احةةةل 
 . راتة تاةارتة حدراة

تتةة ي  ح تةة  ىل يات ةةا الي  تي الر ةةا  ل  س ةةة الياح ةةة ل  رةةات ا  الاتاة ةةةد ت  •
كةةةاص بهةةةا  يضةةة ة ح   حةةةا   ةةةة ال  س ةةةة تيهةةةداوها تيسةةةالي  الي ةةةاتا ح هةةةا 

 ل حةةةة ي ضةةةاد هيئةةةة اليةةةدرت  تاليةةة  تتتتةةة  ل ةةة  تالتةةةدحا  اليةةةا توةةةدحهاد
ي ةة   األحةةاا  اس  ح ةةيتدم تة  ةةة حةةاتر  تالااا ية تال   لية تال   د ال حي  ية

 تالتت صية.  
تي ضةةاد ل يةة   تتوةةد   امسيرةةارا  ل ةةد    تيسالي  حيو  ةةة صاتر  ت ويا حواوب •

هيئة اليدرت  تالااا ية تال   د ال حي  ية تال   لية ترجةةا  األ  ةةا  تالحة حةةة 
يت توةةد   الح ةة   ل  رةةة   اليةةا توةةاب ه  ه    ةةع اسير ةةاراتالر رتةةة تذلةةم ل جا ةةة 

تحاةةاةرا  الياح ةةةد حةة  اتتةةاذ ةاوةةة اليةةدابيا ل  تيةةا ية  ي وةةاد ترةةا  ه  حةة  بةةااح 
 ال صةةة   ل  ةةة ارةا  ال رةةةات ا  الواعةةةئة لي ةةةهيل تال  ةةة د تال  ةةةي  اتة تيصةةةح

 ذا  الت ة.
تجةةةةة ة سياسةةةةةا  ححرةةةةة   ل  ةاوةةةةةغ  تاليةةةةة ا:  تالحةةةةة او  ال ي تةةةةةة لةةةةةد   األ رةةةةةية  •

 الاتاة ة تالاتاة ية حة الي   تالااا ية تي ضاد هيئة اليدرت .
 ي ةةااتتاذ  ليا  تاجاادا    يةةة تاسةةيااتييية ليوةة ت  األ رةةية الاتاة ةةةد  اةةا تيةةال  •

د تت ويا ترب ة راج ةةة و رتةةة تح ج ةةة ة ل يريياا امسيي واالاتاة ة  امسيااتيييا 
   ل سهام وا اليتحيت ت    ال رة   الحويوية تال حي  ة.

 الرياديةرما ز توفيذ ونجاح التصور المقترح للجامعة  -رابعاا

 هواح حي   ة حة رةا:   يال اليت ر ال ويال الحالا حة بيوها حا   ا   
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يريةةةةةةاا  ال ياسةةةةةةية الا لييةةةةة تا الي  ةةةةةةي    ةةةةةةد الي جةةةةة  الةةةةةةب  ترةةةةةةهدا حتةةةةةةا االيةةةةةة   •
األكيةةا  وةةا لةةل تةةد ا  تامجي ا يةةة تامتيتةةاة ة اليةةا ت ةةا بهةةا الةةا ة وةةا اعت ةةة

ح ةةي ن الي  ةةي  اليو يةةد  تت ةةدة حرةةة ت  حوار ةةة حةة  الياح ةةا  ال ال يةةةد تتةةد ا 
 ح ي ن ال رات ا  التريا .

 اسةةة اد ةةةةاا امكيةةةاات حي  وةةةً م 2002تةةة اوا تةةةا  ا ا ا ةةةة ال   يةةةة الر اتةةةة ل ةةةوة  •
  وييةةا  صةةوا ية جد ةةد  يت  يةةاا صةةوا ية ح ةةيحد ةد يت بييايةةي جد ةةد ليةةاا 

 . ية ح اتوةصوا
الياح ا  ال تةةاتة تا ةةد  بيا ةةا     يةةة  تاوي حراتت ال ةياة الات ية الب     وا •

تاح يةةةةة ها: ةةةةة يحةةةةام الدارسةةةةية حةةةةة اليةةةة   تالاةةةةاا ية تي ضةةةةاد هيئةةةةة اليةةةةدرت  
 تح ات يه .

اعةةيااح الياح ةةا  ال تةةاتة وةةا ال د ةةد حةةة امتراتيةةا  تال وةة ة الدتليةةة حةة  ال د ةةد  •
ة تاألجوايةةة سةة اد   ةةع ح ةةي ن امتحةةاة األتراةةا يت  سةةيا يت حةةة الياح ةةا  ال اايةة 

ىواتويةةةةةاد تعةةةةةااكيها وةةةةةا امتحةةةةةاةا  اإلت ي يةةةةةة تالدتليةةةةةة ح  ةةةةةم امتحةةةةةاة األتراةةةةةا 
ل ياح ةةا  تاتحةةاة الياح ةةا  ال اايةةةد ت ةةدة حةةة الرةةاةا  ح ةةل  عةةاةا  صةة اا 

ا اليةةةة ة  تام ي ةةةةاة تعةةةةاةة الةةةةي    اإلل يات ةةةةا تعةةةةاةة جاح ةةةةا  الاحةةةةا األبةةةةي
ال ي سةةةةةةط تال ي ةةةةةة  ال ااةةةةةةا ل دراسةةةةةةا  ال  يةةةةةةا تالاحةةةةةة خد تال ةالةةةةةةة الياح يةةةةةةة 

 الراا    ية تدياها.
تا ضةة اح  ل  ي ةة  األ  ةةع   NELCل يات ةةا اال اة  الو حا ل ي  ةةي  اإلى راد   •

ى رةةةاد الاويةةةة اليحييةةةة ل ي  ةةةي  لةةة  وةةةا الةةةدتر اإل يةةةابا مد ت 2009ل ياح ةةةا   ةةةام 
  ةةع   حيةة   وةةا الياح ةةا  ال تةةاتة لةة  ا وا يةة   احاةةة ً   22اتجةة ة د ت اإلل يات ةةا

 ج ي  ال  دا  تالييهي ا  ال  حة تال  ارة الاراتة ال  ه ة.
ياسةةي  تت صةةيل حاةةدي ام ي ةةةاة باهي ةةام الويةةاةا  ال ياسةةية تالي  ي يةةة وةةا حتةةا  •

د ايةةا ي رةة   صةةودتا تو يةةة الي و ل جيةةاد تحااكةة  الي يةة  يتةةاة ال  اوةةة  ةةع ات
اإلل يات يةةةة ل احةةةا تالييةةة تا ليضةةة  تي  ةةةا  حةةةة الرةةةاةا  الواعةةةئة تالرةةةاةا  
حي ةةةدة  اليو ةةةيا  تال ريةةةااية ال تةةةاتة تحااكةةة  األ حةةةاخد تاةةةااح  الحاصةةةوا  

 . اةر حتا -'اا اح   اةر لاتاة  األ  ا الي و ل جيةد ت 

http://elc.psu.edu.eg/index.php/nelc-
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ال د ةةد حةةة ااصةةوا  األ  ةةا  وةةا حتةةا اليةةا   ةةةة   ةةل عةةااكا  ح هةةاد ت اوا  •
اليةةا   لةة  ار  امتتةةام   TECح ةةل  حاةةة  اإلبةةدات الي و لةة جا ترتةةاة  األ  ةةا  

د Flat6labsم ةةة   6الةةةب  ا ضةةة  لرةةةاةة ااصةةةوا  األ  ةةةا  ال اايةةةةد توةةة   
اليا  ةةةةة ل  س ةةةةة حتةةةةا التيةةةةاد -د تج ةةةةا2د تعةةةةةا د تتحاتةةةةاسةةةة ار  وورةةةةا ت 

تالتةةودتا امجي ةةةا ا ل يو يةةةةد تيكاة  يةةةة بدا ةةةة ل رةةةاةا  الواعةةةئة اليا  ةةةة لةةة  ار  
 AUC Venture امسةةي  ارد تحتياةةا األ  ةةا  الاتاة ةةة  الياح ةةة األحاتةيةةة

Lab  د تالحاصةةةوة الي و ل جيةةةة وةةةا الياةةةيةد وضةةةً   ةةةة اةةةدا:ي الي و ل جيةةةا ح ةةةل
ا تالييايوةةا  الي و ل جيةةةد الحاصةةوة الي و ل جيةةة وةةا حد وةةة حاةةارح ل احةةا ال   ةة 

تتاة  الي و ل جيةةةةةةا وةةةةةةا سةةةةةةيوادد تاد وةةةةةةة الي و ل جيةةةةةةا  الواتةةةةةةة البةيةةةةةةةد تاد وةةةةةةة 
لةة  الي و ل جيا وةةا ال  ةةاة  ليةةب  رتاة األ  ةةا  تعةةاةا  الي و ل جيةةا اإلبدا يةةة ت 

ل ي و ل جيةةةةا تامبي ةةةةار بةةةةل ةحد وةةةةة ي  ةةةةا د لرةةةةاةا   ا ةةةةي د توةةةةد  ها لي ةةةة ا حاةةةةة ً 
يةامسيرارا  ال  ح يار جوي  ت  رةةة حرةةاتت  45 د ة ا رصد  الدتلةايا  تال ي سد

د تت اجد حد وةةة حاةةارح ل احةةا ال   ةةا تالييايوةةا  2018ادا:ي الي و ل جيا ايع 
الي و ل جيةةةةد تالواتةةةةة البةيةةةةة ليةةةةب  ريل ال ةةةةا  تال  ةةةةي  اتة تالتاةةةةااد األجا ةةةة  

 ل ادد وا ى راد عاةاته  بها.
وةةا ححاورةةا  حتةةاد تةةةبلم الرةةاف التةةوا ية تةة اوا ج  يةةا  رجةةا  األ  ةةا   •

تالييارتةةةة   تي ةةةم ي  ا هةةةاد تعةةةاةة رجةةةا  األ  ةةةا  ال تةةةاتيةد تتيةةةات سياسةةةة 
تو ية صاةرا  ال رات ا  التريا  تال ي سةةية بةة  ار  التةةوا ة تالييةةار د تتاةةد  
تيةة تا ال رةةات ا  التةةريا  اليا  ةةة ل تةةةودتا امجي ةةا ا ل يو يةةة تاليةةا   ةةةةة 

 اح ية ح ها.  ل عاةا  ج
د تا ياةةةةةار التةةةةةودتا 2004تصةةةةة  الوةةةةةا  ا التةةةةةاص  ال ورةةةةةغ  التةةةةةريا   ةةةةةام  •

امجي ةةةا ا ل يو يةةةة اليهةةةة ال تيتةةةة  ال  ةةةل   ةةةع تو يةةةة ال رةةةات ا  التةةةريا  
تال يواهيةةةةةة التةةةةةراد تت ةةةةةةة ل ياح ةةةةةا  امسةةةةةيراة  حةةةةةة الي  تةةةةةل وةةةةةا اايضةةةةةاا 

 ال رات ا  الياح ية.
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األ  ةةةا د ح ةةةل  با ةةةاح  امبي ةةةار ترتةةةاة   تجةةة ة   ةةةا الاةةةااح  اليةةةا تةةةد   رتةةةاة   •
األ  ا  ص ة حراتت اليةةاا ال  ة ةةة ل ي  ةةي  ال ةةالاد تحاةةاةر  ةةةا  ات ةةاف ىلةةع 

 رتاة  األ  ا   بد   حة ال ةالة ال ود ة ل يو ية.
الةةب   األ  ةةا  اليةةا   ل  ةالةةة ال ود ةةة تيةة تا حرةةاتت ة ةة  كةةدحا امسةةيراة  حةةة  •

   ة وا ال رات ا  التريا   الياح ا .ي ر   دًةا حة ال ادا  ال يتتت
ت اوا ال د د حة ال ور ا  تال ويد ا  اليا   ةة الي اصةةل ح هةةا وةةا تو يةةة رتةةاة   •

األ  ا  تت  تة عاةا  ح ل  حور ة ال  ل الدتليةد تحور ة الي   ة د تحويةةدن 
 الي  ةةي  ل اتةةاة د تحور ةةة الي ةةاتا تاليو يةةة امتيتةةاة ةد تال اصةةد ال تةةا  ل ي  ةةي  

 تاليدرت  تاليرريل.
الياح ةةةا   2014 -2011اإلبةةةدات الي و لةةة جا ترتةةةاة  األ  ةةةا  كيةةةة  تضةةة ية •

 كراتم حح ر  وا تو ية رتاة  األ  ا  وا حتا.
  ةةةة ل اةةد  ىةار  حرةةات ا  الي  ةةي  ال ةةالا تاوةةا و ةةا  الياح ةةة الاتاة ةةةد  اةةا   •

اصةةاوة   ةةد وا ةةل ت  تاوا و ا  الياح ة تاليتييط لها تت  توها وا ةاوة األتسا د
اليةةةةة ا ا بةةةةةية د ت ايةةةةة  ا تاح تيةةةةة تا ال يي ةةةةة  ت  ي يةةةةة   اوةةةةة  ال رةةةةةارةة الي  ةةةةةي  ال ةةةةةال

اليواو ةةةية ةغليةةةة مكييةةةار ال رةةةات ا  اليةةةا  ةةةي  ت  ت هةةةا تكيةةةة الدتلةةةة وةةةا ة ةةة  
 .الياح ا 

الي جهةةا  ال ال يةةة  حةة  و ةةا  الياح ةةا  الاتاة ةةة ل ةةااط بةةية التةةوا ة تالحة حةةة  •
تالياح ة ليحويي اليو ية امجي ا ية تامتيتاة ةد تةةةبلم  يةةال   ةةا التيةة ا  

 الح ي ة اليا تاحل بها   ا الياح ا  ال تاتة.
التحديات والتهديدات الت  قد تقف عا قاا أمام توفيااذ  -خامساا

 التصور المقترح

ل يواةةة  حةةةة حةةةدن  يةةةال الحةةةل ال رةةةاح ىذا تصةةة  ح صةةة  الييايةةةي االتيةةة   
ت يرةةةة ا الدراسةةةةة الحاليةةةةة يا هوةةةةاح   ةةةةا اليحةةةةد ا  حةةةةة حةةةةوه  هةةةة ل   د الاا  ةةةةة 

  ةةةة ت صةةيحها  الاتاة ةديحام توريب حراتت الياح ة  ًاا   ا  تاليهد دا  اليا توم اي
   ع الوح  اليالا   

ا ييةةةاة الةةةور  اليو يد ةةةة الوراحيةةةة وةةةا الي  ةةةي  اليةةةاح ا لةةةدن   ةةةا صةةةوات الوةةةاار  -
 وا ت ييل توريب ال ويال. ا د  تد  ة ا سااً اليد التااا تتت وه  حة ك   
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تصةةةاترتها  تيهةةةداوها تحيي ااتهةةةا تيه ييهةةةاالاتاة ةةةة الياح ةةةة  ترسةةةالةديةةةا  رؤتةةةة  -
األحةةا تامتيتةةاة ال تةةا  ب جةة   ةةامد ال  حةةة   ةةع ح ةةي ن الياح ةةا  ال تةةاتة 

ح ةةيوا ية ليح تةةل الر ةةا  ىلةةع تاتةة   اسةةيااتيييةتصةة  الياح ةةا   ةةة الةةب    ةة ا 
 .ح   ل

وةةا لةةل ليح تةةل الياح ةةا  ال تةةاتة ىلةةع جاح ةةا  رتاة ةةة  وةة  الي  تةةل الةة  م  -
ةد تا ي ةةاة الياح ةةا    ةةع الي  تةةل وا ال تل الةةااهحتا الراتف اليا ت اجهها 

 .     الحة حا
الحاجةةة  تيي اهةةاةتةةيرة ح اصةةا  تصةةاتر   الاتاة ةةة ةةدم تصةة ل و  ةةرة الياح ةةة  -

األ حةةةا  تتحويةةةي اليو يةةةة امتيتةةةاة ة تامجي ا يةةةةد تة ي ةةة   ال  حةةةة ل  اجهةةةة
 .      يساسا لير يل الاسالة ال ال ة ل ياح ة

رتةةاة  األ  ةةةا   وةة  ال ةة اةر الارةةةاتة ال دراةةة حةةةة ي ضةةاد هيئةةةة اليةةدرت    ةةةع  -
ل وةةارا  تالاتةةاة  األكاة  يةةة تاليةةدرت  تالةةي    امبي ةةار  تتضةة ية امبي ةةار وةةا ا

 .الدراسية
صةة م ج ةة ر الي ةةاتا بةةية الياح ةةا  ال تةةاتة تاليراوهةةا اةة   حرةةاتت تيةة تا   -

 وةةة ة الياح ةةةا  ال تةةةاتة ىلةةةع تحويةةةي امسةةةيداحة ال اليةةةة تت ةةة ا تةةةةيً   ححةةة ر  
 .  ل بي ار ال تا  

تالتيةةط اإلسةةيااتييية وةةا ت ر  امبي ةةار الري   الاار   بية حيي اا  س ا ال  ل  -
 .   ييية ص م الرااكة بية الياح ا  تالحة حة تالتوا ة ال الا حيا  الي  ي  

تحا    حها حة تيهيةة ا   الاتاة ة دم ت وا الاوية اليحيية ال  حة إل راد الياح ة  -
تعةةةةةاةا  تا  ةةةةةة ل ياح ةةةةةة  تتسةةةةةا:ط توويةةةةةة تةةةةةة اةر حاة ةةةةةة تارةةةةةاتة حيتتتةةةةةة

 تح س ا  تاااح  ة   الاتاة ة.
امتيتةةاة الوةةا:    ةةع ال  اوةةة تالي و ل جيةةا  حيةةا  اليريةةاا  ال   يةةة ال ي اوةةة وةةا -

تالةةب   يي ةة  اليتيةةيط ال  ةةي ا ل  اكاةةة ت ةةم الرا:وةةة تت ةة تي بةةاادا  امكيةةاات 
 ال يرياا .

سُبل الترلب علااى التحااديات والتهدياادات التاا  تعااو   -سادساا

  :توفيذ التصور
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ل ير ةة    ةةع اليحةةد ا  ال ةةا وة  ي ةةوع ل دراسةةة الحاليةةة تصةة  حي   ةةة حةةة 
 الح    امسيااتية ل ير     ع هبا اليهد دا  تاليا حة بيوها   

حةةة كةة   تالويةةاةا  تصةةوات الوةةاار لير     ع حرةةة ة كةة ف ال  ةةئ لية   ةة ا -
وةةةا تاحةةةة كةةة   الياح ةةةة الاتاة ةةةة تديةةةا  رؤتيهةةةا تو  ةةةريها الييااةةةة وةةةا حيةةةا  

ت وةةةد ال ةةة ت اا  تالوةةةدتا  ال   يةةةة حرةةةاتت تةةة حا  الي ةةةاتا حةةة  تسةةةا:ل اإل ةةة م 
ةضةةةاتر   تةةةاتة  الاتاة ةةةة  رةةةم  ةةةة يه يةةةة الياح ةةةة د تذلةةةم لاةةة   ال  صةةة ت
امتيتةةةةاة الوةةةةا:    ةةةةع ال  اوةةةةة تاأل حةةةةا  امتيتةةةةاة ة ال ال يةةةةة ح حةةةةة وةةةةا لةةةةل 

ا ت  ةةل وةةا ج  يهةةا تحةةد ا  ليتالي جها  ال   ية تالي و ل جية تاليواو ية ال ال ية 
 د تتوات  كااا  الدت  ال ااتة وةةا هةةبا ال يةةا دت اج  الياح ا  الوراحية الحالية

 . اا هبا ال سا:ط الاتاة ةت را رؤتة ترسالة تيهداف الياح ة 
لألكةةةةاة  يية تال يي ةةةة  ترجةةةةا  التةةةةوا ة ىبةةةةاا  حرةةةةة   الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة  -

تالتةةةوا ة تالياح ةةةةد تال   تةةةا  اليةةةا ال ي  وةةةة  ضةةة م الرةةةااكة بةةةية الحة حةةةة 
 .ت اج  الياح ا  ال تاتة وا تحويي رساليها ال ال ة تسال الير     يها

 توةةةة تحرةةةةة ة  وةةة  الي  تةةةةل   ةةةةة الير ةةةة    يهةةةةا حةةةة كةةةة   ال  ةةةل   ةةةةع  يحةةةا -
تياوةةاا الدتلةةةد تحةةا   ةة ة  ات حيةة   ا ا ياةةارا حرةةات ً  الاتاة ةةةحتةةاةر ت  تةةل الياح ةةة 

د    اا حة توريب هبا ال رةةاتت حةةة كةة   الياا ةةا تامتيتاة يي    الور    ع ال 
تتاوةةا  رةةام ال تةةم وةةا الياح ةةا  ال تةةاتةد تا رةةاد صةةودتا ت  تةةل الياح ةةا  

يت رتةةة  ا ةةةا  كةةةاص وةةةا الاوةةة ح ال تةةةاتة تحواعةةةد  يوةةةااة الاتاة ةةةة وةةةا حتةةةا 
 ةةةةةة تتتةةةةةي  حي ا يةةةةةة حةةةةةة ت ار  الي  ةةةةةي  ال ةةةةةالا  وضةةةةةً   دال يي ةةةةة  ل ياةةةةةات لةةةةة 
 .تال  ارا  ذا  الت ة

ل  الية حرة ة  و  ال  اةر الاراتة ال دراة حة ي ضةةاد هيئةةة اليةةدرت د وةةي ةة  -
تاد  حرات ا  تي تا الي  ي  ال ةةالا توات هةةا وةةا الياح ةةا  تحااكةة   حة ك  

الدراسةةة الحاليةةة   ةةل تو ية تدرا  ي ضاد هيئةةة اليةةدرت  تال يا ةةا  ال ويااةةة وةةا 
الةةةةةدترا  اليدرتايةةةةةة ذا  التةةةةة ة  الي ةةةةةاتا حةةةةة  رتاة األ  ةةةةةا  ترجةةةةةا  األ  ةةةةةا  

 تيصحا  ال رات ا  الواعئة.
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تل ير ةةة    ةةةع حرةةةة ة صةةة م ج ةةة ر الي ةةةاتا بةةةية الياح ةةةا  ال تةةةاتة وةةةي ةة  -
ت يةةةم ا لةةة  الياح ةةةا   ات حيةةة   اتا ياةةةارا حرةةةات ً  الاتاة ةةةةتاوةةةا حرةةةاتت الياح ةةةة 

 ال تاتة.
 ت رةةةة  امبي ةةةةارل ير ةةةة    ةةةةع حرةةةةة ة ت ا ةةةةد الريةةةة   بةةةةية حيي اةةةةا  سةةةة ا ال  ةةةةل  -

تجةة ة  رةةام ل بي ةةار  بةةد حةةة وةةا حيةةا  الي  ةةي  ال ةةالاد م امسةةيااتيييةتالتيةةط 
تحد ةةةةةد اايياجةةةةةا  تحيي اةةةةةا  ال يي ةةةةة  تسةةةةة ا ال  ةةةةةل وةةةةةا ج يةةةةة  ت  الةةةةة طواد

ل حةةةةة  د تا رةةةةةاد عةةةةةاةا  الي اصةةةةة ال يةةةةةام  تصةةةةةاتر  ال وةةةةةاد بهةةةةةبا ال يي اةةةةةا 
التةةةوا ةد تحاةةةة  امتتةةةا  التةةةوا ا تحةيةةة   وةةةل الي و ل جيةةةاد تالي ةةةات  وةةةا 

   .ى راد حاة  الياح ة ل  رات ا  الاتاة ة
حةةةةة كةةةة   ى رةةةةاد  تةةةة وا الاويةةةةة اليحييةةةةةد وةةةةي ةة صةةةة متل ير ةةةة    ةةةةع حرةةةةة ة  -

تتيهيةةةةة  حاةةةةةة  الياح ةةةةةة ل  رةةةةةات ا  الاتاة ةةةةةة ة رةةةةةاتت تطوةةةةةا وةةةةةا حتي ةةةةةم 
ية الهيئةةةةا  تال ةاتةةةة  تالةةةة  ارا  تالةةةةاا ية الاسةةةة يية الياح ةةةةا   اةةةةا الي ةةةةاتا بةةةة 

تدياهةةاد حةة  تر يةةل  رةةام ال تةةم تالياا ةةا   اةةا صةةودتا حتتةة  لةةبلمد حةة  
   ت ويا ح ي ا  ل  ا حية.  

 وةةاتوا صةة د حةةا سةةاي تحةةا اسي اصةةي  الدراسةةة الحاليةةة حةةة التاةةاا  الاا:ةةد  
صةةاتر  ح حةةة م  الاتاة ةةةال وار ة يصات ح ص ت الياح ةةة  ياوا ةتل الاتاة ةالياح ة 
وا لل تد ا ح ي ن الي  ي  الياح ا اليو يةةد د تتةةد ا ح ةةي ن ال رةةات ا  كيار وي  

 ااط بية الحة حةةة تالياح ةةة تالتةةوا ة حةةة التريا  تال ي سيةد تالي جها  ال ال ية ل
يجل تر يل الاسالة ال ال ة ل ياح ة وةةا اليو يةةة امتيتةةاة ة تامجي ا يةةةد توةةا لةةل حةةا 
تدحيةةة  الدراسةةةة حةةةة تتةةة ر حويةةةال ليح تةةةل الياح ةةةا  ال تةةةاتة ىلةةةع جاح ةةةا  رتاة ةةةة 

  ةةةي   اسةةةيتدام حةةةوه  بةةةاا ة هةةة ل   ال ي  ةةةل وةةةا اكييةةةار ال رةةةة   اليةةةا   اجههةةةا الي
ال ةةالا ال تةةا  تتح ي هةةا وةةا صةة د ال يريةةاا  ال ال يةةةد تصةةيادة حويااةةا  ال ياسةةة 
الي  ي يةةةة ال ي   ةةةة  يةةةاح يا ال وار ةةةةد  ةةة  تحد ةةةد ال  احةةةل ال يتةةة ة   وار ةةةة سياسةةةا  
جةةاح يا ال وار ةةة تتح ي هةةا وةةا صةة د اليح يةةل ال ياسةةا تامتيتةةاة  تامجي ةةا اد  ةة  

 د كاةةاا  اليةةاح يية تطاي ةةة ال يي ةة  ال تةةا  اليواةة  ب صةة  تتةة ر حويةةال وةةا صةة 
تالي ةةاف   ةةع ال ات ةة ا  تال   تةةا  اليةةا ت اجةة  تيايةةي الر ةةا  تسةةال الير ةة    يهةةا 
ل ي ةةاف   ةةع ىحةا يةةة تيايوهةةا وةةا الياح ةةا  ال تةةاتةد األحةةا الةةب  اسةةيت   حوةة  
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تحويةةي ت ةةد ديةةا تةةاةر    ةةع لياح ا  اليو يد ة ب ص ها الوراحا الحةةالا الااا اا يا ا
الاسةةالة ال ال ةةة ل ياح ةةة   ةةع ا ياةةار يا الياح ةةا  تةيةةل ليو يةةة امتيتةةاة الوةةا:    ةةع 

 تةةيغلتاوةةا اليهةةا  ال ةةياة ة وةةا ال يي ةة  صةةاتر  د األحةةا الةةب   ةةد   ىلةةع ال  اوةةة
ل ةةةةا لهةةةةا حةةةةة يةتار ى يابيةةةةة تو الةةةةة  الاتاة ةةةةةجد ةةةةد  ل ي  ةةةةي  اليةةةةاح ا ح ةةةةل الياح ةةةةة 

الي  ةةةةي  اليةةةةاح ا ال تةةةةا د تاحةةةةي ح الياح ةةةةا   ت اجحةةةةة وةةةةا اليتةةةةد  ل رةةةةة  
 .  تال يي   ال تا  الودر    ع تحويي ذلم

 
 
 
 

 المراجع

 

د بيةةةات   ةار 3د  لسةةةا  العةةةربيبةةة  الرضةةةل ج ةةةا  الةةةد ة بةةةة حورةةة ر اة.  .  -1
 صاةر.

 . بوةةةاد تتو يةةةة  واوةةةة اليةةة ة  الرةةةاح ة ليح ةةةية يةاد 2010يا ةةةد ىبةةةااهي  ح سةةةع ا -2
د ة يةة رسةالة دكتةوراا ريةر منشةورةالياح ا  ال تاتة احةدكل الويةال ال وةارا د 

 الييار د جاح ة ال و وية.

الجامعةةة والتنميةةة  . 2012يا ةةد ىسةة ا يل ايةةاد تا ةةام ا ةةد   اةةد الح يةةد ا -3
 . الواها    ال  ال ي .ات عربية وأجنبية مقارنةأصو  نلرية وخبر  -البشرية

 . ةتر الةةةي    اليوري ةةةا وةةةا تو يةةةة الوةةةدر  2010يا ةةةد  اةةةد الريةةةال جةةةاة ال ةةةات  ا -4
د ة يةة الييةار د جاح ةة رسةالة دكتةوراا ريةر منشةورةاليواو ية ل  ور ا  التدحيةة. 

 ال و وية.

. تة  الاجة ت عمةا ترتيب مصر وفًقا لمؤشةرات ريةادة األ . 2012يكاار الا رصة ا -5
 http://www.alborد تحيةةةةةةةال   ةةةةةةةع ال  تةةةةةةة  2015 5 15ىليةةةةةة  بيةةةةةةةارت  

sanews.com /2012/12/25 . 

 . تتةة ر حويةةال لييايةةي حةةدكل األةاد ال يةة ا ا وةةا 2012يسةةاحة حح ةة ة تا ةةا ا -6
  تتةةةةدرها الي  يةةةةة ال تةةةةاتة ل ياايةةةةة مجلةةةةة التربيةةةةةىةار  الياح ةةةةا  ال تةةةةاتة. 

 .93-11د 32 د 14لا ،ال وار ة تاإلةار  الي  ي ية
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 . تويةةي  سياسةةا  اإل رةةاا ال ةام   ةةع الي  ةةي  وةةا حتةةا وةةا 2010يعةاف ال ااةةا ا -7
ورقةةة عمةةل مقدمةةة إلةةى المةةؤتمر الةةدولي ح ةةا يا ال را ةةة تال دالةةة تال رةةاد . صةة د 

الخةةةات بتحليةةةل أولويةةةات اإلنفةةةاق العةةةام بالموامنةةةات العامةةةة فةةةي مصةةةر والةةةدو  
 د الواها د عاةاد اليو يةد وااا ا.العربية

 الشةرق  فةي االجتماعيةة المشةاريع مةن وإمكانةات حالةة . 2010ا  اةدا  ى هةا  -8

 .باتةيور  .دح ه  :ال اص ة تاعويةد .طاألوس

 . رتةةةةةةاة  األ  ةةةةةةا  2012با ةةةةةةاح  اإلصةةةةةة ل تالد  وااطيةةةةةةة وةةةةةةا ال ةةةةةةال  ال ااةةةةةةا ا -9
تقريةر نتةائج مةن اسةتط ع علةى امجي ا ية  ل اذا ها حه ة   د الااية  ال ااةا  

جاح ةةةة  ،(CDDRL)اإلنترنةةةم، مركةةةز التنميةةةة والديمقراطيةةةة وسةةةيادة القةةةانو  
 سيا ر رة.

التقريةةر المةةالي السةةنوي ل قتصةةاد  . 2014الاوةةم ال اةةة   ال تةةا  اة  ةة اا  -10
د 2015 5 13. الواها د ىصدارا  الاوم ال اة  د ت  الاج ت ىلي  بيارت  المصري 

 د.  http://www.cbe.org.eg/Arabicتحيال   ع ال  ت  

ورشةة  . ت  تي  يا:  الاحةا ال   ةا اال اتة  تال ة ح   . 2008جا يل   سم ا -11
  د كةة العمةةل اليانيةةة حةةو   إدارة االبتكةةار ودعةةم النشةةاال اإلبةةداعي واالختراعةةات 

  ة   اا   وا األحا ة ال احة لياح ة الةدت  ال اايةةد جهةا  تو يةة 2-1الريا  حة ا
امبي ةار تامكيةةااتد تيةةات اليو يةةة الي و ل جيةة تالتةةدحا  ال   يةةةد يكاة  يةةة الاحةةا 

 ال   ا تالي و ل جيا.

الياح ةةةة امويااصةةية حةةةدكل ل  اجهةةةة الي ةةة   . 2008ا ج رجيةةل ةحيةةةاا جةةة ر  -12
المةةةةؤتمر السةةةةاد  عشةةةةر . امجي ةةةةا ا   ةةةةع الي  ةةةةي  اليةةةةاح اد رؤتةةةةة ح اصةةةةا 

 دللجمعيةةة المصةةرية للتربيةةة المقارنةةة بعنةةوا  التعلةةيم عةةن بلعةةد فةةي الةةوطن العربةةي
ة يةة الياايةةد جاح ةة د  وا ا 27-26وا الريا  حة  ال و ود  ة ية اليااية با رس يدد

 .توا  ال  ت 

المةؤتمر لي  ةي  اليةاح ا ارؤتةة تح ي يةة .  . اة   ا2007ا ية  رةيا حح ة ة ا -13
   و اا. 26-25د الواها د القومي السنوي الرابع عشر )العربي الساد (

 . ةتر ااصةةةوا  ال رةةةات ا  وةةةا تو يةةةة الوةةةدرا  اليواو ةةةية 2011كالةةةد تاسةةة  ا -14
للصةةةناعات الصةةةغيرة  الرابةةةع الةةةدوليالملتقةةةى ل تةةةوا ا  التةةةريا  تال ي سةةةية. 

 .20-1  و ااد  22-20صو اد د والمتوسطة
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 . بةةةةةةدا:ل لي  تةةةةةل الي  ةةةةةةي  اليةةةةةاح ا الحةةةةةةة حا 2011كالةةةةةد حوتةةةةةة ر داتةةةةة  ا -15
  تتدرها الي  ية ال تاتة مجلة التربيةال تا  وا ص د كااا    ا الدت . 

 .310-245د 32 د 14ل يااية ال وار ة تاإلةار  الي  ي يةد لا

 اجديدً  انموذجً  بوصفس البيئي األعما  ريادة استراتيجية . 2011ا ا   ااغةا يا   -16
 لاتةاة   ا  ة ا   رةام حرةاتت  .األعمةا ريةادةإلنشةاء  مبةاد  :االقتصادية للسياسة

د تحيةةال 2015 5 12د تةة  الاجةة ت ىليةة  بيةةارت  حةةا    11. ااإل ة لةة جا األ  ةةا 
 .www.theicehouse. com.nz/linkclick  ع ال  ت  

نحو رؤية اسةتراتيجية لتطةوير التعلةيم الجةامعي  . 2007س يد ىس ا يل   ا ا -17
 . الواها   ةيا  األهاام امتيتاة .في مصر

الطةةرق المؤديةةة للتعلةةيم العةةالي، التفكيةةر  . 2005عةةاكا  اةةد الح يةةد سةة ي اا ا -18
 . جاح ة الواها   حاة  تي تا الدراسا  ال  يا تالاح خ  ة ية الهودسة.االبتكاري 

التربيةةة المقارنةةة: األصةةو  المنهجيةةة ونلةةم التعلةةيم  . 2009يةةل سةة د ك يةةل ا ا -19
 . الواها   ةار الريا ل ورا تالي  ت .اإللزامي

الياح ةةة امويااصةةية حةةدكل لييةة تا الي  ةةي   ةةة  . 2013ا سةة يد حح ةة ة حاسةةا -20
 . 78د دراسات نفسية وتربويةمجلة  .ُ  د  ياح ة ال تا تي ةراسة تح ي ية

التربيةةة المقارنةةة: المةةنهج،  . 2003عةاكا حح ةةد ويحةةاد ته ةام بةةدرات   تةةداا ا -21
 الواها   حي   ة الويل ال ااية. األساليب، التطبيقات،

دور الحكومة الداعم للتنافسية )حالة مصر(. جمهوريةة  . 2010طارا   تا ا -22
د ج ه رتةةة حتةةا ال اايةةةد حي ةة  الةة  راد  حاةةة  ال    حةةا  تة ةة  مصةةر العربيةةة
 اتتاذ الواار.

 . يةاد الياح ةةةةةا  وةةةةةا كدحةةةةةة ال يي ةةةةة  ت  تيةةةةة  2004 اةةةةةد الواصةةةةةا رعةةةةةاة ا -23
 اسيو لها  ةراسةة حوار ةة وةا ج ه رتةة حتةا ال اايةة تال م ةا  ال يحةد  األحاتةيةة 

 د ة ية الياايةد جاح ة  ية ع  .رير منشورة رسالة دكتورااتالواتت . 

 . ت  تي التدحا  الياح ية تةترا وا ت جي  الي     ةع 2010 راف واد ا ا -24
د ة يةة الياايةةد جاح ةة رسةالة ماجسةتير ريةر منشةورةالي  ي  الياح ا وةا حتةا. 

 س ها .

 . ح  تا  تيايي ىةار  ال  اوة وا ح س ا  الي  ي  2012  ار ويحا ح سع ا -25
السةةةنوي العربةةةي السةةةابع  المةةةؤتمرال ةةةالا وةةةا حتةةةا احةةةدكل الويةةةال ال وةةةارا . 
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)الةةدولي الرابةةع(، إدارة المعرفةةة وإدارة رأ  المةةا  الفكةةري فةةي مؤسسةةات التعلةةيم 
 ىباتل. 12-11د ة ية اليااية الو  ية  ال وت ر د العالي في مصر والوطن العربي

محةةةددات ريةةةادة األعمةةةا  فةةةي مصةةةر.  . 2010حارتةةةاا تهيةةة د تيحةةةل ىبةةةااهي  ا -26
  حا  تة   اتتاذ الواارد با اح  الوضا ا امتيتاة ة.. حاة  ال   مجلس الومراء

التربيةةةةة مةةةةن أجةةةةل الريةةةةادة فةةةةي فلسةةةةطين: دراسةةةةة   .2012حةةةةاها الحرةةةة   ا -27
 . و  يية  ح هد ي حاخ ال ياسا  امتيتاة ة الر  ييوا. استكشافية

: المفةةةةاهيم والنمةةةةاذج األعمةةةةا الريةةةةادة فةةةةي   .2009ا حاةةةةارححيةةةةد   ةةةة    -28
 . ال  ال ي  الحد ا األرةاد يراد  .والمداخل العلمية

. تةة  ممارسةةة أنشةةطة األعمةةا  فةةي سةةنغافورة .2015حي   ةةة الاوةةم الةةدتلا ا -29
د تحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 2015 9 1الاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت ىليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارت  

 http://arabic.doingbusiness.org/data/ exploreecoال  تةةةةة 
nomies/ singapore. 

علةةةيم الجةةةامعي فةةةي ورقةةةة خلفيةةةة عةةةن مشةةةاكل الت . 2007ححاةةة   اليي عةةةا ا -30
. حي   ال  راد  حاة  ال    حا  تة   اتتاذ الواارد حاة  اسيي ت الاي  مصر
 ال ام.

 . اسةةيو لية الياح ةةا  تو اليةةة ىةارتهةةاد ةراسةةة حوار ةةة 2009حح ةةد طةة  اورةةا ا -31
تتةدرها الي  يةة ال تةاتة مجلة التربية:  بية ال م ا  ال يحد  األحاتةية تحتةا.

 .227 -151د 15د 2د لتاإلةار  الي  ي يةل يااية ال وار ة 

 . تح ةية جة ة  الي  ةي  اليةاح ا ال تةا  وةا 2012حتيرع وارتا الروةدتر ا -32
صةةة د امسةةةيراة  حةةةة التاةةةا  اإل ياليةةةة وةةةا حيةةةا  تي تةةةد الي  ةةةي  اليةةةاح ا  ةراسةةةة 

 .150 -106 د 1ا79د جاح ة ال وت ر د مجلة كلية التربيةحوار ة . 

 تقرير . 2003ال ااية تاا اح  األح  ال يحد  اإل  ةا:ا ا ال ةي  اإلت ي ا ل دت  -33

  ةاا   المعرفةة. مجتمةع إقامةة نحةو :2003للعةام  العربيةة التنميةة اإلنسةانية
 ال ةي  اإلت ي ا ل دت  ال ااية تاا اح  األح  ال يحد  اإل  ا:ا.

)األرد ، دراسةةةات حالةةةة عةةةن الةةةدو  العربيةةةة  . 2010حور ةةةة األحةةة  ال يحةةةد  ا -34
 وةا ل اتةاة  . اليواتةا اإلت ي ةا الية ليراد الي  ةي تةونس، سةلطنة عمةا ، ومصةر(

لااتيا يةد تتوة م  Start Realتح س ة  الي   ة  بية حرياح حراتت ال ااية الدت 
 بة ا  -تال هوةا اليووةا تاليةدرت  ل ي  ةي  الةدتلا    يرة ح –الي   ةة  بيوريةبا حاةة 
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 بيات . – الدت  ال ااية وا ل يااية اإلت ي ا الي   ة  تحةي 

تصنيف دولةي للةدو  ذات األداء  . 2015ا حور ة الي اتا امتيتاة  تاليو يةة -35
د تحيةةال   ةةع ال  تةة  2015  8  19. تةة  الاجةة ت ىليةة  بيةةارت  العةةالي فةةي التعلةةيم

http://elwadynews.com /news-varieties/ 2015/05/13/79035 

حور ة الي اتا تاليو ية وةا ال يةداا امتيتةاة  تالاوةم الةدتلا ل  رةاد تالي  يةا  -36
. الاوةةم مراجعةةة لسياسةةات التعلةةيم العةةالي )التعلةةيم العةةالي فةةي مصةةر( . 2010ا

 الدتلا  ىصدارا  الاوم الدتلا.

د  ل ور حةةةةة الي  ي يةةةةة بةةةةية اليو يد ةةةةة تامويااصةةةةية .  ا2008ا  ايةةةةل سةةةة د ك يةةةةل -37
د  عشةةر للجمعيةة المصةةرية للتربيةةة المقارنةة بعنةةوا  التعلةةيم عةةن المةؤتمر السةةا

 27-26وةةا الريةةا  حةةة  ال و وةةد  ة يةةة الياايةةة با رسةة يدد. بلعةةد فةةي الةةوطن العربةةي
 ..مد ة ية الياايةد جاح ة توا  ال  ت 2008 وا ا 

 . تي تا يةاد الياح ا  ال تاتة وا ص د ىةار  2008 ه ة  اد الواةر هاع  ا -38
د تتةةدرها  الي  يةةة ال تةةاتة ل ياايةةة ال وار ةةة مجلةةة التربيةةةاليةة ة  امسةةيااتييية. 
 .379-283د 23 د 11تاإلةار  الي  ي يةد لا

المرصةةد العةةالمي لريةةادة األعمةةا ، تقريةةر ريةةادة األعمةةا   . 2013هةة  كيةةا  ا -39
 . الواها   الياح ة الااتيا ية.في مصر 2012

/ 16/2بتةةةةةةاري   327قةةةةةةرار وماري  . 2015ت ار  الي  ةةةةةةي  ال ةةةةةةالا ال تةةةةةةاتة ا -40
م بشةةةإ  إنشةةةاء المركةةةز الةةةوطني ل بتكةةةار وريةةةادة األعمةةةا  بوحةةةدة إدارة 2015

 الواها   ت ار  الي  ي  ال الاد حةي  ال  تا. مشروعات التعليم العالي.
41- Academic Ranking of World Universities (2015). Academic 

Ranking of World Universities 2015.Shanghai Ranking 
Consultancy. Retrieved 22//8/2015 from 
http://www.shanghairanking.com/ ARWU2015.html. 

42- Achintya, S., & Baruah, M. (2010). Entrepreneurship: 
Concept and Definition. Retrieved 12/6/2015 from  
www.Assamagribusin ess.nic.in/ .../Entrepre 
neurship%20concep. 

43- Aranha, E., & Garcia, N. (2014). Dimensions of a metamodel 
of an entrepreneurial University. African Journal of Business 
Management, 8(10), 336-349, 28 

44- Aranha, E., & Garcia, N. (2014). Entrepreneurial university 
and the Brazilian system for the evalution of higher education. 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html
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