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 مصر منها في    بعض الدول وإمكانية اإلفادة التعليم العالي ب 

 
 إعداد                                         

 1د. إكرام عبد الستار محمد دياب
 :الدراسة ملخص

كآفةللل هه،ف تمةللل هبللل و وهدألتطبةللللهدفذمللل   ههكةفةللل تمثللللهدف لللئيهدفلللاسة هف ئ د للل ه للل ه
ودفتللل هنم لللالهملللاله لللل  ههودفخاصللل ،ةللل هعافمةللل همدتملللئيهف تلةلللةلهدفلللتدت هف م   لللا هدف   م

ه.لهدفتمة هبم   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصاةتطبةلهمدايةاههوم شادتههت ل

هدألو وبلل ه دفذملل  هوطبةدلل ه،دفتمةلل ه وفت لةلههتدهدف ئيهتط بهدألماهت ضةحهماهة
ثلهعللاأهأبدللا ههف تلةةلهدفتدت هف م   ا ،هآلفةا هدفدافمة هدفمدتمئيهف تمة هكأحئهأبازهوأهلهد

ه،ف تمةللل هملللالهحةللليهتدفمذ لةلللا ه،هودفذتلللاس  هدألو وبللل ذمللل   هدفتمةللل هف هومدلللايةاهوم شلللاد 
دفمدةللا هدفثللا  هيهه– يهةللافلودفتلل هتتمثللله لل هيهدفمدةللا هدألو يهده،ودفمتمث لل ه لل هتدفمذ لةللا 

دفمدةللا هه–دفمدةللا هدفادبللليهدفاللادلا هودفملل د  هه–دفدللام   ههدفمدةللا هدفثافلليهيه– للتادتةلة هدال
ه-ودفذتلللاس هدفتللل هتتمثلللله للل هيهدفمدةلللا هدف لللا يهيه تلللاس هدفمتدلللام ةاله–دفخلللام هيهدفدم ةلللا ه

دفمدةللللا هه–لتملللللهفمدهدفمدةلللا هدفثللللامالهيه تللللاس ه–دفمدةلللا هدف للللابلهيه تللللاس هدفملللل د  هدفباللللا  ه
ه .دفتا لهيه تاس هدأل دءهدفاسة  

بأبدلللللا ههأوف لللللاهيهدفبدلللللئهدف صلللللف هف  لللللاهايهدفتد ةمةللللل هه،دفمللللللا  هفملللللذ  هخئدمهدوبا للللته
هىهف تمة  ،هثا ة اهيهدفبدللئهدفت  ة لل هدفثلللا  هال للا هدفللل ههدألو وب م ض عهدفئ د  هتدفذم   ه

دفبدلللئهدفمللللا  ههيهايهدفتد ةمةللل ه،هثافث لللا لللاف ودفد دمللللهدفثلا ةللل هدفم لللل ف هعلللالهدف ضللللهدفلللادهاله
وأوجههدال ت يهف  للاهايهدفتد ةمةلل ه لل ه و هدفب لليه،ه دبد للاهيهههوجههدفابدفتف ةايهفت ئيئهأ

 لل هضلل ءهمدللايةاهوم شللاد هدفذملل   هدفبدئهدفتذب يهالقتادحهإجادءد هتط  اهدف اهايهدفب ثة ه
هىمللئع لل هداف ه  همصاهف  ق يهدفلهف تمة ه،ههوبدئهت  ةلهودقلهم   ا هدفتد ةهدألو وب 
أهلللهدفت للئنا هدفتلل هع لل هبااضللا  هإفلل هدف قلل يههدفدللاف ،هبم   للا هدفتد للةلههدفتمةلل ت لةللله
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طاحللاهدفئ د لل هوهف تمةلل ،ههدألو وبلل  لهدفتمةلل هو لللاهف ذملل   ه لل هه تدةل للاهعللالهت لةللله قلللهع لله
هف تمة .ههههو وب ألدهاهف ذم   دفمدايةاهودفم شاد هدفت هماله  ف اهيتلهدفتلةةلهدفتدت هو ل ه
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       A comparative study of the applications of the 

European model for excellence in higher education institutions 

in some countries and the possibility of benefiting from them in 

Egypt 

ه
Abstract 

 

     The main objective of the study is to search for the application of 

the European model of excellence as an approved global mechanism 

for the self-evaluation of governmental and private institutions، 

which through applying its criteria and indicators can achieve 

excellence in higher education institutions in Egypt. 

 In order to achieve this objective، it was necessary to clarify the 

nature of excellence and the nature of the European model of 

excellence as one of the most important and most important global 

mechanisms adopted for the self-evaluation of institutions، what is 

the institutional performance in higher education institutions and 

then the dimensions، criteria and indicators of excellence of the 

European model of excellence in terms of methodologies، Which 

are: Standard 1: Leadership - Standard 2: Strategy - Benchmark 3: 

Employees - Benchmark 4: Partnerships and Resources - 

Benchmark 5: Operations - Results: : Human Resources Results - 

Standard 8: Community Outcomes - Benchmark 9: Key 

Performance Results). 

The second is the cultural analytical dimension to show the strong 

and the cultural factors responsible for the current state of the 

educational phenomenon. The third is the comparative comparative 

interpretation to identify the differences and differences of the 

educational phenomenon in the research countries. The second is 

the descriptive dimension of the educational phenomenon، Fourth، 

the predictive dimension of the proposed procedures for developing 

the research phenomenon in countries with problems and the 

indicators that enable the institutions of higher education in Egypt to 

self-evaluation in light of the criteria and indicators of the European 

model of excellence، In addition to identifying the most important 

challenges that hinder the achievement of a number on the scale of 

excellence according to the European model of excellence، the 
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study presented the criteria and indicators through which the self-

evaluation is carried out according to the European model of 

excellence. 

ه
ه
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مؤسسات التعليم العالي  في    تميز لل   األوروبي نموذج  ال دراسة مقارنة لتطبيقات  
 مصر منها في    بعض الدول وإمكانية اإلفادة ب 

 
 إعداد                                                   

 2د. إكرام عبد الستار محمد دياب
 

  للدراسة:اإلطار العام  للدراسة:المحور األول 

 مقدمة

مدلللايةاههع للل بم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هدفم لللتماههت  لللةالدفوهتطللل  اهفتاتكللل هعم ةللل هد
دفلللا يههم اوالت للاهدفدئيللئهمللالهدفللئو هدفمتلئملل ه لل ىهفللئهمدتمللئيهو مللا  ههعافمةلل ،هوم شللاد 

م   لل هه،هومللالههللتههدفذمللا  هدا د  لل هدفمتكام لل هف بذللاءهدفه،بذللاءهدفلللئ د هود للتئدم هدا لللازف
 Europeanه هEFQMتهه- هف لللللل  يهدألو وبةلللللهدفذمللللل   هدفصلللللا  هعلللللالهدفم   للللل ه

Foundation Of Quality Management–اهكذملل   هاهعافمةلل هدفللتيهأصللبحهمداو لل هه
ت للا هودفمطبللله لل ه و هدال،هه—EXCELLENCE MODELدفمتمةلل ههدفم   لل هأل دءفلله

ماه و هدفخ لللة ه،هحةللليهأصلللب اهدفلللتيهدعتمئتلللههدفدئيلللئهملللاله و هدفلللل د ،هوال لللةوههدألو وبللل 
تههدفتلاب ه  ه و هدامللا د هدفدابةلل هدفمت للئيهمللث هف تلللا عهدفذاج لل هعافمةللاه لل ههللتدهدفملللا 

European Association for Quality Assurance،16-2013.pp15ه. 3ت ه
دفلطللاعهدفخللا هع لل ههتدهدفذلاحه  ه وف هداما د هإفلل هتفلل قهدفلطللاعهدف  لل م ههىوقئهأ ه

يهدفخئما هدفتد ةمة هودفلئ يهدفم   ة ه،هوأصللب اهم   للا هدفلطللاعهدفخللا هتتخللته  هج  
ه.هه 4تBENCHMARKING-ه–دهف ملا   هدفم   ا هدف   مة همدةا  ه

جلل دس هوطذةلل هف للل  يه،هه كللايهإ اللاءتبذلل هبدللدهدفللئو هوقللئهت لللله فللالهمللاله لل  ه
 هف م   للا هدفتلل هيللتلهبم جب للاهمللذحهجلل دس هتمةللههبللادم هدفتمةلل هدف  لل م ه لل ههللتههدفللئو هوه

اهأ للاهحللهدفتمة هودفا ا يه  هتلللئنلهدفخئملل هوء ضللاءهدفمتدللام ةالهمد للاه،هكمللاهأ ههذللا ههللئ  ه
 هع دف اص  هوأ هتك  هدفم   ا هه،دفت جهه   هتطبةلهمبا ئهدفتمة يتمثله  هتدمةله

مثلللهبا للام ه بلل هفللأل دءهدف  لل م هدفمتمةلل هدفللتيهم للالهح  ملل هههبللهه،هىهن تتدفلاس يهمثاال ه
اه للل هدأل دءهدف  للل م ه،هوبا لللام هأبللل هلبللل هدفماكللل هدألو هعافمةللل هه بللل هملللالهدف صللل  هع للله 
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هىهم للت هع لل هدفمتمةلل ه،هوبا للام هدفاللةةه  ةفلل هفللأل دءهدف  لل م هدفمتمةلل ههفللأل دءهدف  لل م 
ه.(5)هدفئوف 

جللللاس يهدفم   لللل هع لللل هذلللللاحهدف طذةلللل ه لللل ه   للللطةالهدفتلللل هحصلللل اه هدفجامدللللهتدللللئهوه
ت لةللله للتلهوهه،ف تمةلل هدألو وبلل دفذملل   ههتطبل،هودفت ه(6)1220 هف ل  يهو فالهعامهدألو وبة

مللاله لل  هوحللئيهقةللايهومذ لةلل ه"ههتللل مهبلةا للهدفذتللاس هوءعطللاءهع ملل هم للئ يهفكلللهمدةللا هه
RADARهغ هدا ل ةوجاء ههتههدفك م ه  هدف ،هه   RADARه،مذطلهوآفةلل ههللتده"دفاد د "ه

،هه Resultsيهدفذتللاس هه 7تهه،هوهلل أوجههدفلةايهوعذاصاهع  هلا تصا هف ك ما هدفت هتئ ه
،هومادجدت للللاهوتلةةم للللاهوت  للللةذ اههDeployment،هوتطبةل للللاهههApproachودفمذ لةللللا ه ه

Assessment and Reviewتذفةللتهاهتلل هيللتلهدفههللتههدفللتدت هعم ةلل هدفتلةللةلهع لل ه،هوبذللاءه
-0تههع م هإجمافة هضمالهدفمللئىهدفدللافم ع  هتمة ه،هت صلهدفم    هدفله بادءهمالهقب
دفتمةلل هدفللتيهوصلل اهإفةلله،هوتكلل  ههللتههدفد ملل هحاصلللهجملللههىهفتدبللاهعللالهم للت هه؛ 1000

دفد ملللا هدفتللل هت صللللهع ة لللاهدفم   للل ه تةلللل هفتطبةل لللاهمدلللايةاهدفتمةللل هدفمخت فللل ه.هوملللاله
اه ههفم   للاهأ ضلللهده لل  هدفلللئياهبافللتكاه ودفللتيهههه لطلل ،ههه750م للت ىههههإفلل هوصلل اههههدفمتمةلل يهعافمةلل 

هههم شادهفئ ج ه دقة همالهدأل دءهدفم    هدفمتمة .هههه-فمة هح بهداحصاسةا هدفداهههه-ندتباه
ل  للههن تلل يه ؛دفذمللا  عالهبللاق ههوجههدفت ئيئع  هف تمة ههدألو وب دفذم   هه تمة وه
هفافدتصلله حةللي ودأللللا نم ، دفم ذلل  دفتد للةله د طبةوه  ءمهتفت  صةصا مماص ه مدايةاع  ه

 دفدم ةللا  جمةللل تغطلل    للاك هه؛ةلل دفتد ةم م   للا دف تلةللةله  لل  بافاللم فة همدايةاههوم شادته
 له للتت  م شللاد مدللايةاهوهه مللال    هدفذمللهدههللت   اههيللههوفما  ة ا، تلايه دفت  ودفخئمة  دفتد ةمة 
 تل ةللله  عللاله  ضلل  ههه،هةلل هودفتمه اه للتمهدفمهههدفتطلل  اه ضللما ه يهب للئه  ؛هدفباللا  ه دفملل د   تذمةلل  بملللا 

 و غبللا ه حاجللا ه اهفت بةت لله بااضللا  ه دا تاجةلل ،ه فت  للةاله اهد للت ئد  ه ؛هدا د  لل ه دفتدلةللئد ه
ه.ه 8تومخاجاتهه دفتد ةله ج  يهت  ةاله أجله ماله  فاله لله دفتد ةم ،ه دفذ امه ماله دفم تفةئياله

هههههههههههههههههههههههههو دلللئههلللتدهدفذمللل   هأ ديهعم ةللل هفت لةللللهدا للللازهبافم   لللا هملللاله للل  هقةلللايهأيلللاله
آفةللا هوم للاعئيهدفم   للا ه لل هت ئيللئهأوجللههدفلصلل  هبافم   لل هوهه؟ه ا طلل هدفتمةلل هع لل هللله

و م للالهتطبةلللهه لل هأيهم   للههبغللدهدفذ للاهعللالهحلم للاه،ههة  ت للا،هوقطاع للاهه،مدافلت للا
ه.هه ه9ت 7:2009دفدايئي،ت
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م   للا هه لل هتطلل  اههأهمة هتطبةلهمدايةاهإ د يهدفتمةلل ههع  ههوت كئهدفدئيئهمالهدأل بةا هه
أهم للللاههومللللالهههه،هبا للللتخئدمه مللللا  هدفتمةلللل هدفمخت فلللل ههه،همللللاله لللل  هدفتلةللللةلهدفللللتدت ههه،هدفتد للللةلهدفدللللاف ه

ودفتللل ههلللئ اهههه،ه ه10ته2013وملللالههلللتههدفئ د لللا ه  د للل ه للل م  ههههه،هف تمةللل هههدألو وبللل هدفذمللل   هه
و للللبلهتط  اهللللاه لللل هضلللل ءهدفذملللل   هههه،هدألقصلللل هدفكالللل هعللللالهودقلللللهإ د يهدفتمةلللل ه لللل هجامدلللل هه

ه ه.هتمةهف ههدألو وب ه
ههههههههههههههههههف تمةللللل هندلللللئهأ ضللللللهأ ديهفتلةلللللةلههدألو وبللللل اهأللللللئ هدفدئيلللللئهملللللالهدأل بةلللللا هأ هدفذمللللل   هملللللهل

ف تطبةللله لل هدفم   للا هصلل حةتههع  هوألئ هه،ههتمة هوهم   ا هدفتد ةلهدفداف هدأل دءه  هه
 هأ للههنم للالهدف صلل هه ودفت هت ص اهإفللههه، 11ت هIoncica et al.،2009دفتد ةمة هكئ د  هته

فت  للةالهجلل  يهدفتللئ  بهه،ت اهله  هتط  اهد للتادتةلةا شام  هوودقدة هة هتاخةصهإف هعم 
علللالهثلا للل هدفلللل  يههىأبمذلللهومصلللاهفة لللاهه،بم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هد ةمةللل ودفخلللئما هدفت

دفلللئو هدفتللل هالهتدلللةنهبمدللل  هعلللالهدألحلللئد هودفتطللل  د ههحلللئىإ  للل هه،ودفتمةللل هبم   لللات ا
دفتد للةلهودالعتمللا ،هأ هدف ةللل ه  مةلل هفضللما هجلل  يهدفلف ةللل ه سللة هدهأوضللحه  لللئدفدافمةلل ه،ه
 .فتد ةمة هف م دطالد  فة هدفئوف هعالهم ت ىهدفخئم لت مالهبم 
دفم   للا هدفتد ةمةلل هبمصللاه  لل همادجدلل هودعتمللا هدفدئيللئهمللالدف ةللل ه ل للاههوفلللئ

وهلل هبادمل للاهو لللهأحللئ هدفمدللايةاهدفئوفةلل ؛ه ماتكلل يهع لل هت للئييهدفبللادم هدفتئ  بةلل هوتطلل  ا
%،هبةذملللاهوصللل اه  لللب هدفمداهلللئه86بذ لللب ه ك ةللل هفتصلللبحه186فاهعلللالهدعتملللا هملللاهأ للله

  للللب هحصلللل  هدفم   للللا هدفتد ةمةلللل هدفتلللل هتلللللئماهفدللللامهه%،25هدفمصللللا  هدفمدتمللللئيهإفلللل 
وأللللئه سلللة هجللل  يهدفتد لللةله،ه%همملللالهتللللئم دهف  ةلللل ه60دالعتملللا هع للل هه2016ه–ه2015

 للا  هدفصللذئوقهانلللا هإفلل هأ ه فكللاه  تللا هذللاهبأ هباف ةل هدفل مة هف عتمللا هودفللل  يهبمصللا
ت دجللهه ومللالهثلللهدفت للئنا هدفتلل ه؛لهفمالل  تذاهودفت للئنا هدفتلل هت دجللههدفتد للةهدبتكا  لله ح لل  
ودفد للللهن  لللا ه أل هدفتفكةلللاهن  لللا هدفد للل،ه؛ فكلللاهو بللئعهملللالهأجلللهدفم لللتلبله فللالوهه،وطذذللا

دالعتملللا ههيهع للل هشللل ا دف صللل  ههأ ع للل هوأللللئهأنضلللاهه،ناللل لهدف ضلللا يههودا تلللا دا تلللا ،ه
الهوفكللهه،أل هدف صلل  هإفلل هدفلملل هقللئهن لل  ه لل   هه؛دفبئدنلل  بلللههلل ه،انلل هدفمطللايفة للاه  

وء مللاه لللة هه،كماهأ ذاهاله لللة هت للللهدفللل  يه للل ه،ه هدألصدب دف فاظهع  هدفلم هودفتمة 
دهمللالهدفدملللهودفل للئهه؛دفللل  يهود للتماد  ت ا و  للا هع لل هضللما  دألمللاهدفللتيهيتط للبهم  للئ 
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 وفكللالهدفلللاس يهدفكبللاىهه،أ هدفلاس يهدفكباىهفة اهش ا يهدالعتما هع  هأهمةت ا كماه،ئدعوداب
 . 12ت لتملهودفدافلهبل  يهدفخا  ه هش ا يهدفم

 الدراسة: مشكلة

دفللاغلهمللالهدفل لل  هدفتلل هتبللتف اهم   للات اهدفتد للةلهدفدللاف هبمصللاهفت لةلللهدفللل  يهودفتمةلل ه،ههع لل ههوههه
هه ههذللا هبدللدهدفمد قللا ه،هوج د للبه لل ههه؛ه   للا هبت الهدفمههماله   هتأهةلهوتل  ئهدفمما  ا ه

همالههتههدفما   يهه،ه ه13تهف هبمصاهقص  هالزدفاهتدا  همذ اهم   ا هدفتد ةلهدفداه
 مشكالت خاصة بالقيادة بمؤسسات التعليم العالي في مصر: أ()

هيه(14)مالههتههدفما   ه
 ،بمصللا هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف دفلةللا د  د تةللا   لل  م للله جا للب لل ههقصلل  هذا ه -1

 دفم تلب ة . م ام له مما    كةفة هع   تئ  ب له  هوه

دفتد للةله بم   للا  دفخاصلل هدال للتادتةلة هللئديه هو  اف هدأل ؤ    هتطبةله ل يه وج   -2
 القيادات.من قبل  ووزد يهدفتد ةلهدفداف دفداف ه

 بم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هبمصللا دفلةللا يه ملللاال   لل  دفمتمةلل يه دفتأهةللل بللادم  ضللد  -3
 .(15) وقئم ا دف الم  دفل د ةال تدلئ إف  بااضا   ،   دفتاب ه  يهودا د

 دفل ةلللهوفكللال ،دفط   لل  دففذةلل   بات للا أ للاي ع لل  تد ةمةلل دف دفم   للا  قةللا د  ختللا ت هه-4
 بت ج للا  متللأثايههدفلةا د  نلدل دفمئيه وتلئيئ دفتدةةال و  امه ،شام  ههتئ  با ه ت ل  مذ له

ه.دفدمل إ د يه    دألع   دفم ت  ا 
 دقتذللاع ضللد باإلضافة إلي   ، دألقئمةلله عذصللا ع   دفمذاصب هتهه إف  دفتاقة  دعتما  -5

ه.ه 16تودال تلاد هدفثبا  ثلا  ب ودفتم ال دفل  ي، بثلا   ودفلةا د   دفلامد ملتمل
 :   (17)بمؤسسات التعليم العالي في مصر واالستراتيجيةمشكالت خاصة بالسياسة  )ب(

همالههتههدفما   يه
مد  ملللا هوبةا لللا هكا ةللل هو قةلللل هعلللالههع للل دف صللل  ههكبةلللايه للل ههذلللا هصلللد ب  -1

   بمصا.ةلهدفداف هأ دءهوتلةةلهوج  يهم   ا هدفتد م ت ىه
هدال لللللتادتةلة اليللللل د ههذلللللا ه لللللل يهكبةلللللايهبلللللةالهباف ةا لللللا هودفت ج لللللا هودفخطللللل ه -2

دفخاصلل هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هودفت قدللا هدف افةلل هودفم للتلب ة هفمتط بللا ه لل قه
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عهدفخللا لةالهعللالهجلل  يهدفخللئما هدفتد ةمةلل ه  للب ه ضللاهدفطلل لهمالهنل همماه؛دفدمل
 .ههه 18تفداف دفملئم هف لهبم   ا هدفتد ةلهد

ممللاهه؛ودال للتادتةلةا همللالهقبلللهدفم   للا ه غةللاعهدفذاللاهوداعلل  هعللالهدف ةا للا -3
ع للل هممللاهيلل ثاهه؛نلد  للاهغامضلل هبافذ للب هف فللل هدفم للت ئ  هتأصلل اعهدفمصلل    

بم   للا هدفتد للةلهدفدلللاف ههودال للتادتةلةا هف ةا لللا فت للالهدهتةللهجلل  يهدفتطبةلللهودفتذف
 بمصا.

ه؛ هبلةللايهدأل دءهبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هودفللل  يهق  هدألب ا هدفمةئد ةلل هودفخاصلله -4
ب للئيهدفبذللاءهدفم لللتماهف لللئ د هود لللتئدم هدا لللازهبمما  لللا هدفللل  يههبم   لللا ه

ه. 19تدفتد ةلهدفداف هبمصا
دألعملللللا هدف لةفةللللل ه و هدفب للللليهعلللللالهه ه للللل هأ دءدفتم لللللالهبافمما  لللللا هدفتل ةئنللللله -5

ا هودألهللللئديهودف ةا للللا هو فللللالهفتل ةئنلللل هدفغانللللهه؛ا  للللا ه د هدفللللل  يهدفدافةلللل دفمم
 . ه20تبم   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصا

 مشكالت خاصة باألفراد )الموارد البشرية( بمؤسسات التعليم العالي بمصر: )ج( 
هيه( 21)مالههتههدفما   ه

ودفتم للللالهبلللللهههه،هدفم للللتماهفلمةلللللهأ للللاد هدفمذ  ملللل هههبافتللللئ  بهدفتم للللةالههضللللد هثلا لللل هه -1
 يهدأل دءهبم   للللا هدفتد للللةلهدفدللللاف ههجلللل هههممللللاهيلللل ثاههه؛هن هدفمما  للللا هدفتل ةئنلللل هوتلللللئه

هبمصا.ه
مملللاهنضلللد هملللالهههه؛هضلللد هدفت دصللللهتدالتصلللاال هدففدافللل هبلللةالهدفاؤ لللاءهوماؤو لللة ل ه -2

دفدللاف هههه هدفتد للةلهجلل  يهدفمما  للا هبم   للاهع لل ههممللاهيلل ثاهه؛ههدفاللفا ة هودفم ا للبة هم ت ىهه
 بمصا.ه

ه،فئد  ةلل ممللاهيا للةهف صللادعا هده؛ثلا  ه ا لللهدفدملللهع   ا ن هدأل دءه و هدفتألةئه -3
و    ه و هت لةلهدفل  يهودفتمةلل ه لل هدأل دءهبم   للا هه،و اتاهدفل   هدفمبتوف 

 بمصا.دفتد ةلهدفداف ه
ودفتلللل هت للللت ئيهتطلللل  اهم للللا د هومدللللا يهه،هذللللا هضللللد ه لللل هدفخطلللل هدفتئ  بةلللل  -4

هع لللل ت  للللةالهإ تاجةلللل هدفدللللام ةالهع لللل هممللللاهيلللل ثاهه؛بافم   لللل ه ةالدفدللللامه د وقللللئ
 بمصا.   ا هدفتد ةلهدفداف هدففا يهودفلماع هبمم ت ىهدف
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وتلل  ةاهدألمللالهه،وء لللازدت لهج لل  هلههع لل إغفا هدالهتمامهبم ا للأيهوتلللئياهدفدللام ةالهه -5
ه.صابمج  يهدأل دءهبم   ا هدفتد ةلهدفداف هع  هي ثاههمماه؛ف لهودف  م ه

 كالت خاصة بالشراكات والموارد بمؤسسات التعليم العالي بمصر:شم)د( 
هيه ه22تهمالههتههدفما   ه

هم أهآفةا هدفاادلا هدفئد  ة هودفخا جة هبم   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصا.غ -1
 .بمصابم   ا هدفتد ةلهدفداف هغم أهآفةا ه  لهدا د يهف م د  هدفمافة ه -2
 ودفم د .ودفتل ة د ههودفمدئد هضد هآفةا هإ د يهدفماد لهودفمبا   -3
 دفداف .ةلهتلا مهآفةا هإ د يهدفم د  هدفتكذ ف جة هدف ئيث هبم   ا هدفتد  -4
 .ه 23تتل ةئن هآفةا هإ د يهدفمد  ما هودفمدا  هبم   ا هدفتد ةلهدفداف  -5
   مشكالت خاصة بالعمليات واألنشطة )المنتجات والخدمات(( هـ)

هيه(24)مالههتههدفما   ه
ه   هبم   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصاهه ةله  هدفدم ةا هدا دلة هودفتذضبابة هدفمذ  -1
ههودفتلل هأهم للاههه،هممللاهنل لللهمللالهدابللئدعه لل هدفدم ةللا ههه؛هدا د  لل هههتل ةئنلل هدأل دءه لل هدفمذ  ملل ه -2

جللل  يهدفدم ةلللا هودأل الللط هبم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ههع للل ههمملللاهيللل ثاهههه؛ه ضلللاهدفدلللام ةاله
 بمصا.ه

ه؛دففل هدفم للت ئ  هوت قدللات لهاجا هدحتةهع  ههذا ه ل يهبةالهتط  اهدفخئما هبذاء -3
  ةلهدفداف .ج  يهدفدم ةا هودأل اط هبم   ا هدفتدع  همماهي ثاه

 .ه 25تضد هدالتصا هودفت دصلهبةالهدففل هدفم ت ئ  هوم   ا هدفتد ةلهدفداف  -4
تللللئن هدفتل ةئنللل ه للل هدأل الللط هودفدم ةلللا هدا د  للل هدفخاصللل هبدم ةلللا هدفمللل د  ههه -5

 .هه 26ت يهم   ا هدفتد ةلهدفداف ه هجع  هاه ثيه؛هممادفباا  ه
 هتدا للللبهثابللللاهو ؤ لللل همللللاه للللبلهيتضللللحهأ للللههالهي جللللئهحتلللل هدآلهع لللل هوبذللللاء ههههههه

تطبةلهمدايةاهومما  للا هفتطلل  اهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ههوآفةا ودض  هوم ئ يهفمف  مه
الهومللههتمةلل .فدبمصاهمللاله لل  هتلةللةلهدأل دءهدفم للتماهو لللاهفمدللايةاهعافمةلل ه دسللئيه لل هملللا ه

ف تمةللللل ههدألو وبللللل مف للللل مهوطبةدللللل هدفذمللللل   ههع للللل ذلللللاهت لللللد هدفئ د للللل هدف افةللللل هف  قللللل يهه
وم اوفلل هدا للا يهمللالههدفئو ،ببددهم   ا هدفتد ةلهدفداف ههوآفةا هتطبةلهه  ه، EFQMت

 فلللالهدفذمللل   هدفدلللافم هدفادسلللئه للل همللللا هدفتمةللل ه للل هوضلللله ؤ للل هملتاحللل هفتطبةللللهدفذمللل   ه
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ف تغ للللبهع لللل هت للللالههدفتد للللةلهدفدللللاف هدفمصللللايهه   للللا  لللل همه EFQMتف تمةلللل ههدألو وبلللل 
ههودفدافمة .اف همالهدال ط قه   هدفتمة هدفت ئنا هدفت هتدةلهم   ا هدفتد ةلهدفد

   التالي: السؤال الرئيسيوفي ضوء ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في 
 العـالييم التعل مؤسساتفي  للتميز األوروبينموذج التطبيقات كيف يمكن االستفادة من 

 ؟ مصروإمكانية اإلفادة منها في  ببعض الدول
 كالتالي:أسئلة فرعية وهي ويتفرع من السؤال الرئيسي مجموعة 

 ههطبةدته؟هوماهه؟هماهداطا هدفمفاهةم هف تمة  -1
 دألو وب ؟هماهدأل  هدفذ ا  هفذم   هدفتمة ه -2
هبة ؟هودفداههبة دألجذ  هكلهمالهدفئو ههب هف تمة وهماهأبازهتطبةلا هدفذم   هدألو ه -3
 ف تمة ؟ههدألو وب ماهأوجههدفتاابههوأوجههدال ت يهبةالهتطبةلا هدفذم   ه -4
 ودفتمة ؟هدفل  يهت لةلها ه  هدفمصا  ه  هملماهدفل  -5
 للل هضللل ءهه للل همصلللاهبم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هت لةللللهدفتمةللل ملللاهدفتصللل  هدفملتلللاحهف -6

 ؟هف تمة هدألو وب دفذم   همدايةاه

 دآلت ي ه ه دفئد  حئو ههتتمثل الدراسة:حدود 

فتمةلل هكلللهه،هو فللالهه   للطةال ههه–دالمللا د هههه– للذغا   يهه–هأ للتادفةاهتلهد تةا ه و هدفملا  لل هته -1
 وف ه  هتطبةللله ملل   هف تمةلل هنخت لل ه غلللهتاللابههدفكبةللاه لل هدفدئيللئهمللالهدفمدللايةاهوفكللالهه
د ت  للههن مللاله لل هطبةدلل هتللأثةاهدفللل ىهودفد دملللهدفثلا ةلل هفكللله وفلل هبااضللا  هإفلل هتاكةلل هه

 اشلل همدللةاله كللله وفلل هدشللتاكاه لل هتطبةلللهمدللايةاهدفذملل   هملللهدفتاكةلل هه لل هملللا هوهعه
أضللايهأبدللا همتدللئ يهعذللئهههه؛هممللاهدللاف ه لللاضهدفضللد هبم   للات اههع لل هدفمدللايةاهدفتلل هته

ملا  لل هت لللالهدفللئو هوهلللتدهدال للت يهأ ىهإفللل هدفتكامللله للل هتطبةلللهدفذمللل   ه د لل ه لللبةلهه
هههدفمثا يه

ةللللهدفذمللل   هةلللله ؤ ت لللاهملللاله للل  هتطبت لللد هفت لو فلللالهأل  لللاههأ لللتادفةاتللللهد تةلللا ه -أ
 لللل هبلللهفت لةللللهه   للات اهفللة بمدألو وبلل هف تمةلل هو فلللالهبت لةلللهدألبللئدعهودالز هلللا ه

 دفم تلب  .دال تئدم ه  هتمة هم   ا هدفتد ةلهدفداف هب اهكمفتاحهف تط  ه
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 هو فالهأل  للاه لل هتطبةلللهدفذملل   هدألو وبلل هف تمةلل ه للداهفت صللةه ذغا   يهتلهد تةا ه -ع
ع لل ههدفمدللايةاهدفتلل هيذبغلل هأ هيللتلهدتباع للاهمللالهقبلللهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف وت حةللئه
وفللتفالهف  للا يهقللئ ت اهدفم   للة هوفت لةلللهدفتمةلل هدا د يهع لل هجمةلللهه يه للذغا  هم للت ىه

 ههب ذغا   ي.دفم ت  ا هبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه

إفللل هه تمةللل ه لللداو فلللالهأل  لللاه للل هتطبةللللهدفذمللل   هدألو وبللل هفه؛تللللهد تةلللا هداملللا د  - 
ف   مةلل ه لل ه ئملل هجمةللله لللا هت لةللله ؤ لل هدامللا د ه لل هتد  لل ه و هدفم   للا هد

 ههدفم    .و فالهبذااهدف ع هودفتأصةلهفثلا  هومفاهةلهوأ  هدفتمة هه؛لدفملتم

ف تمةلل ه للداه  لل ه اللاههدألو وبلل و فالهأل  اه  هتطبةلهدفذم   هه،تلهد تةا ه   طةال - 
 هأ ضلللهدفمما  للا هةلل هودا د يهدف ئيثلل هوتبذللهاهةلهدفتمو فللالهبتطبةلللهمفللهه؛ثلا لل هدفتمةلل 

  اد .دأل  دءهع  هم ت ىهدفم   ا هأوهه؛دا د   

أل  للللاهطبلللللاهمدللللايةاهدفذملللل   هدألو وبلللل هبالللل لهه؛تلللللهد تةللللا هت للللالهدفللللئو هبللللاأل ص -ه
ع لل هأ للههآفةللهههدألو وبلل ت للالهدفللئو هتدام للاهملللهدفذملل   ههأ هبااضللا  هإفلل ه،دحتاد لل 

وكللللأ ديهف لللللهمالللل   هت للللالهدفم   للللا هع لللل ه،هف هب للللاد للللةلهدفدللللافتلةللللةلهم   للللا هدفت
مللالهت للالهدفللئو ه لل هكةفةلل هدفتداملللهملللهبااضللا  هإفلل هأ للته  ويهم للتفا يهه،دأل للص

وأ لللتهملللاهيذا لللبهملتمدات لللاهو  لللللهأهلللئد  اه فلللالهتلللله  د للل هت لللالهه،دف للل دهاهدفلئيلللئيه
ا  هتهاهكذمللللهأ للللهوهه،ف  للللتفا يهمللللاله بادت للللاه لللل هدفتطبةللللله؛ودفملا  لللل هبةذ للللاه،دفتطبةلللللا 

هبللتفاله ؤ ت للاه م للللهه؛بماهيتماش هوطبةدت للاه؛ تتىهب اه  هتطبةلهدفذم   هدألو وب ن ه
 و  افت اهوأهئد  اهدال تادتةلة هبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه.هه

ه–هتأ لللتادفةاف تمةللل هبافلللئو ه للل هكللللهملللالههدألو وبللل م لللاو هعلللاأهتطبةللللا هدفذمللل   هه-2
هههفتاف ياكوه هه،   طةال ه–داما د هه–ه ذغا   يه
هأ  هدفذم   هههه-عههههههههههههههههههههههههودفتط  .دفذاأيهه-أههههه
ه لا هجاس يهدفل  يهودفتمة هه-دفت هياتك هع ة اهدفذم   ههههه هدفمدايةاه- هههه
ه
ه
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   الدراسة:منهج 

أوف للللاهيهدفبدللللئهدف صللللف هف  للللاهايهه،ت للللتخئمهدفئ د لللل هدف افةلللل هدفمللللذ  هدفملللللا  هبأبدللللا ههههههه
ف تمةللل  ،هثا ة لللاهيهدفبدلللئهدفت  ة للل هدفثللللا  ههدألو وبللل  د للل هتدفذمللل   هم ضللل عهدفئهدفتد ةمةللل 

د دمللللهدفثلا ةللل هدفم لللل ف هعلللالهدف ضللللهدفلللادهالهف  لللاهايهدفتد ةمةللل ه،هثافث لللاهودفهىهال لللا هدفلللل ه
دفبدلللئهدفمللللا  هدفتف لللةايهفت ئيلللئهأوجلللههدفالللب هوأوجلللههدال لللت يهف  لللاهايهدفتد ةمةللل ه للل ه و ه

يهالقتللادحهإجللادءد هتطلل  اهدف لللاهايهدفب ثةلل ه لل هدفللئو هدفتللل هبدللئهدفتذبللل هدفب للي،ه دبد للاهيهدف
ه.ههه 27تتدا  همالهما   هباأ  اه

   التالي:النحو  علىوسوف تسير الدراسة وفقا لهذا المنهج 
 لل هم   للا هه أبدللا ههه-   للفتهه–مللالهحةلليهتمف  مللههه،ماهة هدفتمة هع  دفتدايه -

 دفتد ةلهدفداف .
و فللللالهمللللالهحةلللليه...هه،ف تمةلللل ه وبلللل وهدألهدفذملللل   ألبدللللا هوصلللل هوت  ةلللللهثلللللا  ه -

هقةا ه .هوحئيهه-  لهدفتمة ه-مدايةاههه-مبا سههوأ  هه–هتمف  مه
ف تمةللل ه للل هبدلللدههههدألو وبللل هدفذمللل   ههألهللللهوأبلللازهتطبةللللا ههههوصللل هوت  ةللللهثللللا  ه -

 ف تطبةلا .هوت ضةحهدفملا   هدفتف ةا  ههدفئو ،هم   ا هدفتد ةلهدفداف هببدده
 .هدفتمة هدفل  يهوهت لةله ه  هملا ههدفل   هدفمصا هت ضةحه -
ودفتمةللللل هفت لةللللللهدفلللللل  يهه؛ووضللللللهبدلللللدهداجلللللادءد هدفملتاحللللل ه،تف لللللةاهدفذتلللللاس  -

 ف تمة .هدألو وب بم   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصاه  هض ءهمدايةاهدفذم   ه
   الدراسة:أهمية 

هههمن:كل  علىمن خالل الفائدة التي ستعود  بحثتظهر أهمية ال
ع لل هدفتألةللئهه  لل ه ب لليه لل هك  للههن للددفهدهمة ههللتجلهأهيهتاه لعاليمؤسسات التعليم ا -1

 دءد هومما  للللا همتمةلللل يه،هو لللللهمبللللا ئهأفت لةلللللهه؛تبذلللل همما  للللا ه وفةلللل همتمةلللل يهأهمةلللل ه
 ه،هب للئيهدفللتم الهEFQM ها د يهدفللل  يهتهدألو وبةللهدفتمة هومدايةاهمدتمللئيهمللالهدفم   لل ه

م ةلل هدفبذللاءهودفتطلل  اهدا د ي،هدلمةلل ه لل هعمللالهدفلةللايهدفكملل هف لةملل هدفمضللا  هدف لةلةلل هدفتاه
،هودفم للاءف هودفم ا للب هدفم ضلل عة هودفاللفا ة هو  لللهجلل  يهدأل دءهدفم   لل ،هوتد  لل هدفذ دهلل 

دفم   لل هه دءح  هإ لازدت له  هعم ة هدفبذاءهدفم   لل ،هودال تلللاءهبافم   لل هدفتد ةمةلل هودأل
ه . قا هودفمددفت ئناع  هب  د يهتتغ بهه؛دفتمة هدفدافم م ت ىهه إف
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ــ   -2 ــدالمجتمـ ــي: تعـ هدفمصلللاي،هأ للل هدفتد لللةلهأحلللئههم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هالمحلـ
مللالههودفد مةلل ،فك   للاهتمللئهدفملتمدللا هدفباللا  هبللافك د  هدفباللا  هه؛وتطلل  هههه،فذملل هو دعملل ه

   هتخا  هدفدئيئهمالهدفخا لةالهدفتيالهنمئو هدف لل قهباحتةاجاتللههدفباللا  همللالهدفخللا لةاله
هدألو وبللل تبذللل هدفذمللل   هفلللتفاله للل  هه؛   لللا هدفتد ةمةللل فم هجمةللللهدف دملللله لللهه؛دفمللل ه ةال

هدفم لللت  ا ،جمةللللههع للل ه ودال علللاءدمما  لللا هف تمةللل ه ة لللاعئه للل هتطللل  اهوت  لللةالهدف
ومللالههوكفللايت ل،دفخا لةالهم ت ىهو ة  ئهمالهه،دفملتملهدفم   هع  اهو فاله ة ثاهإنلابة ه

 دفم   .دفخئما هدفملئم هف ملتملهم ت ىه
 :ةاسدر ال أهداف
هههوه يه،د  هدف افة همالههئيه سة دفئ ههتذط ل
ميــز بمؤسســات التعلــيم  الت تحقيــق  عي نحــو  للســ   ؛ للتميــز   األوروبــي فادة مــن النمــوذج  االســت    

   : ولتحقيق هذا الهدف تطلب األمر تحقيق عدد من األهداف الفرعية كما يلي ، العالي بمصر 
 وطبةدته.داطا هدفمفاهةم هف تمة هبةا هوت ضةحه -1
 .ب وهدألو هف تمة هفذم   هه دفذ ا ه  دألضةحهوت ههبةا  -2
هكلهمالهدفئو هدألجذبة هودفدابة .هدألو وب هف تمة ه  دفذم   هأهلهتطبةلا ههزدباهإ -3
 ف تمة .أوجههدفتاابههودال ت يهبةالهتطبةلا هدفذم   هدألو وب هت ضةحه -4

 إفلاءهدفض ءهع  هأهلهدفل   هدفمصا  ه  هملا هت لةلهدفل  يهودفتمة . -5

فت لةلللهدفتمةلل هبم   للا هدفتد للةلهه؛جللادءد هدفملتاحلل ووضلللهبدللدهداهدفذتاس ةاهتف  -6
 ف تمة .هدألو ب مدايةاهدفذم   ههدفداف ه  همصاه  هض ء

 :ت ئ هدفمصط  ا هدأل ا ة ه  هدآلت  الدراسة:مصطلحات 

ــز :     -1 يهه1989ث لللههتهمصلللطف هوآ لللاو ه،ههمهع للل ههأيهبلللئده ضللل هههههءهدفاللل هملللالهتملللاز هوهتدمتلللاز ههههالتمـي
 .ه ه28تههه ه938
   للف ه لل هدفت للةةاهومللئ لهإ د يهشللاملههأ للهع لل هعا للههشلل ق ه اصــطال:ا:هــوم التميــز فم

مبئأهدال تثما هدفلةئهودفمتف قهفم د  هدفم    هوكفاءدت للاهود للتثما هاه لل هأح للالهه هع نل مه
الهدفم   لل همللالهأ هممللاهنم لل هه؛دفت فةفا هدفمم ذ ،هوهتدهب للئيهتثمللةالهوتد للةلهدال للتفا يهمذ للا



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

187   

،هوبمللاهيلل  يههدهوم للتلب  هلهدفم   للا ه لل همةللئد ه اللاط ا،هحاضللا هحللئيهمللالهأ ضللهتصللبحهود
 . 29ته 5يه2010   ه ة اهتش   ه،هصفلمةلهأص اعهدفمإف هإ ااءهأوهإضا  هقةله
هدفمتكام لل ،هدفتلل أ  للاهملم علل هدفخطلل د هوداجللادءد هدفمذ ملل ههإفلل وأشللا هدف   لل ه

إ د يههبافتاللللا  ،ه يهلةللللاتدفهيأهم للللاه،تتبد للللاهدفم   لللل هفت لةلللللهدفتمةلللل ه لللل هملللللاال همتدللللئ يه
تذا  للة هو ب ةلل هبللةالههفتلدلهمالهدفم    هألثاهدفمص    أص اعههع  دفتاكة ههدفدم ةا ،

ه.ه 30ت 13يه2015،ههدف  ش تهدفدمل.دفم   ا هدأل اىه  ه  قه
دفتمة يهه هحافلل همللالهدابللئدعهدا د يهودفتفلل قهدفم   لل هت للللهم للت  ا هعافةلل هغةللاه      

بمللاهه؛فةللتهف دم ةللا هدا تاجةلل هودفت لل  لة هودفمافةلل هوغةاهللاه لل هدفم   لل  دءهودفتذعا نلل همللالهدأل
عذ لللاهدففلللل هدفم لللت ئ  هه ملللاهن لللللههدفمذا  للل  ،هوتاضلللهع للل هتتفللل قههللللازد وء ن لللله تلللاس ه

ه. 31ته 20يه2017وأص اعهدفمصافحهكا  ه  هدفم    هتدف  م ،ه
 ؛هدفم   لل ه إ د يه   ه زيهتاهممه مما  ا ه" بأ ههههف تمة يهههدألو وب هههفذم   هدهههح به دفتمة هو دايهه

هه :هلل ه دأل ا للة ه دفمفللاهةله هللتهه ."دأل ا للة ه دفمفللاهةله مللاله ملم علل ه ع لل ه مبذةلل ه  تاس ه ت لةلهههأجله ماله
 دا د يه ،هدفاللادلا ه تطلل  اه ،هههدف للئيه وثبللا ه دفلةللا يه ،هدأل للاد ه وتفاعللله تطلل  ه ،هدفذتللاس ه ع لل ه دفتاكةلل ه

ه.ه ه32تهدفم تماه ودفت  اله ،هدعهبئهوداه دفتد له،هف م    ه دالجتماعة ه دفم ل فة ه ،هودف لاسله بافدم ةا ه
بتكاهللللاهوتذ م للللاهإ د يهت ههلللل هملم علللل هدفدم ةللللا هودأل اللللط هدفتلللله ا:إجرائيــــ  يعــــرف التميــــز 

هدفك ةلللا ،  جلللا هداتللللا ه للل هدفدمللللهودفتمةللل ه للل هدأل دءه للل هع للل هأهه؛هفتصللللهإفللل دفم   للل 
مدللايةاهو فللاله لل هضلل ءههمذ للا،هالبالل لهن للللهبلللهنفلل قه غبللا هوت قدللا هجمةلللهدفم للتفةئي

هدفملل د  تدفدللام   هدف ةا للا هودال للتادتةلةا ،ههدفلةللا ي،وهلل هيتهه،ف تمةلل هدألو وبلل ملل   هدفذ
 .ههف ملتمل دفخئما هدفملئم ههدا د   ،دفدم ةا ههدفما ن ،دفد قا هودفم د  هه ،دفباا  

 :The European Excellence Model (EFQM) األوروبي: التميز نموذج -2
فأل لللباعه" عبلللا يهعلللالهمخطللل هبأ لللههدفلللل  يي د يهألو وبةللل هادفم   للل هدهتدا لللهههه

 تللاس ".هوتغطلل ه"هم لل ه"ع دملللهت فةلل "هوأ بلللوهذللا ه ه،مابدللا ه9ودفتللأثةاد "هيتكلل  همللاله
دفذتلللاس "ه تغطللل هملللاهت لللللهه" أملللاهمدلللايةاه،مدللايةاه"ع دمللللهدفت فةللل "هملللاهتلللل مهبللههدفمذ مللل 

 .ماهتل مهبهأ هت  الهبهنل وفت  ةالهدفذتاس هدفت هت لل اهدفمذ م ،ه،دفمذ م 
ا هودفالللادل ،هودفم لفللل  ،ودال لللتادتةلة وع دمللللهدفت فةللل هدفخم للل ههللل يهدفلةلللا ي،ه

  للل يهدفذتلللاس هدفمتد لللل ه ودفمللل د  هودفدم ةلللا ،هودفمذتللللا هودفخلللئما .هأملللاهدفذتلللاس هدأل بلللل
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و لل  اه،ه دفمتد ل هبافملتمل،هودفذتللاس هدفاسة لله بافدم ء،هودفذتاس هدفمتد ل هبافم لفةال،هودفذتاس 
اهمللاهتكلل  همدلللئيهبللةالهفذم   هد إطللا هعملللهغةللاهإف دملل هن للاعئهع لل ه  لللهدفد قلل هدفتلل هغافبلل 
ه.ه 33ت    ف ببهودفتأثةاه  هدفمد

 هيههلل هت للالهدأل اللط هدفتلل هتلدلللهدفم   لل هه317يهه2011و دا للههتدفمدللا  هوآ للاو ه،هه
هه هثماهتفدةللللهود لللتهمتمةللل يهومتف قللل ه للل هأ دس لللاهعلللالهبلللاق هدفم   لللا هدفمذا  للل ،هو فلللالهملللاله للل  هه

 ي،هو للذد  ه فلللالههدهبالل لهنلد  للاهمتمةلل يهومتفللاههومتمةللل  هده دللاال هدفلللئ د هودفملل د  هدفمتاحلل هد للتثما  ه
اه،هوكةفةللل هأ دءههاهأوه ا جةللل هكةفةللل هدفتدامللللهمللللهدففلللل هدفم لللتفةئيهملللالهدفم   للل ه للل دءه د  ةللل هع للل هه

ه.ه ه34تهفتذ ةمة ه د   هودهاهدههود تادتةلةات اهأ اطت اهوعم ةات اه،هوكةفة هتصمةلهوءعئد ه ةا ات اه
كللاهقاعللئيهأ ا للة همللاله هع لل هأ للهه ملل   هقللاسلههع لل  ه260يه2017تدف لل م ههو دا ه

 لل هك  للههنلللة هدفتمةلل ه لل هدأل دء،ه ئملل ههدألو وبلل وتتب   ه   ف هدفذم   ههدفاام  .دفل  يه
ه.دفم لللتفةئيال،هت لةللللهدفمذلللا لهألصللل اعهدفمصللل   هملللالهدفدلللام ةالهوغةلللاهلهودفملتمللللهبأ لللاهه

،ههودال للتادتةلةا دفلةللا يهدفتلل هتللل مهبت جةللههوبصللةاغ هدف ةا للا ه،هه لل  مللالهه فللالهلللل ت وه
ه. 35ت  ه،هوت تثماهدفد قا ه،هوتئياهدفدم ةا هدفمخت ف هبافم    ودفم د  هدفبااه

بلللههذللا هدفدئيللئهمللالهه،دألو وب ي جئه م   هودحئهف تمة ههومالهدفلئياهبافتكاهأ ههال
جئيلللللللئهوهللللللل ههإصلللللللئد بذللللللل  هه للللللل ههوتللللللللهتطللللللل  اه،2010هإصلللللللئد أبازهلللللللاهه،داصلللللللئد د 

ه.هه2013دصئد 
اهفم   ا هدفتد ةلهدفدللاف هعبللا يهو ل ههوب دألو ه م   هدفتمة هه:إجرائيا  وتعرفه البا:ثة 

 طا للل ع لل  هللله أيللالهقةللاي  لل  همللال ،دفدللاف دفتد للةلههم   للا  يه فم للاعئ عم ةلل  أ ديهعاله
            لل ع ها يهمدةلله كلللئفةلوههبافم   لل ،هتللهومدافل دفلصلل     للله  لل  وم اعئت له ،دفتمة 

Benchmark ههه.ه  هدفم    هه  ةالهته إف ه ت تا ه دفت ه دفمذاطله ع  ه ف تدايه ؛هدفتدت ه ف تلةةله
ة إلـى يتم تصنيف الدراسات ذات العالقة بالظاهرة البحث :السابقةالدراسات 

   .وتم عرضها من األ:دث إلى األقدم ،دراسات عربية وأخرى أجنبية
   ة:ربيالع الدراسات أوالً:

ه.هدألجذبة ههههبافئ د ا هدفدابة هثلهدفئ د ا هههدهبئء هههدألقئم،هههإف هاأهدفئ د ا هدف ابل همالهدألحئ ههلهعهتهههه
ه
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دراســـة : :كومـــة دبـــي ، المجلـــ  التنفيـــذي : بعنـــواي : دليـــل برنـــامج دبـــي لـــ داء  -1
 (36)م2015الحكومي المتميز ، 

ئودساه للللل هأ دءهدفلللللههإحلللللئد ه ل للللل ه  عةللللل ه كملللللاهو  هبافبا لللللام هإفلللللههلللللئ اهدفئ د للللل ههه
دفتذمةلل ه علللهبللادم ههوآفةللا  ك همللاله لل  هعم ةللا هدفتلةللةلهدفللتدت ،هودفل ا هدف   مة هدفماللا

بااضا  هإفلل هتاشللةئهه،ودفتط  اه  هدفل ا هدف   مة ه،هوت  ةالهدا تاجة ه،هوز ا يهدفكفاءيه
للاههلللئ اه،م للت ىهوضللما هدفت دم للاهبتلللئنله للئما هجةللئيهعافةلل هدفه،دا فللاقه ة للا هدفئ د لل  كمل

ودفمفللاهةلهه ودال عللاءدمفاهةلهدفتمةلل هودابللئدعهودفللل  ي،هوتدمللةلهأ ضلللهدفمما  للا هه ااهإف 
ده لل هدفلطللاعهوضما هتطبةلهألثاهأ افةبهدفدملللهكفللاءيهوتطلل   هه،ودأل افةبهدا د   هودفم ذة 

قلللا يهدفل لللا هدف   مةللل هدفمتمةللل يه  للل هت لةلللله ؤ ت لللاهه  لللدنيهه وت صللل اهإفلللهه،دف  للل م 
ب للاه لل هدالفتلل دمهبلللةلههههىه تللتهأ أهدف دقللله،هو الل لههلل الءهدفلللا يهدألمث لل هدفتلل هن هع لل هه اللاس اههوأهئديهإه
ههفدام ة لللاهأ هدفل لللا هدف   مةلل هدفمتمةلل يه لل هإضلللا  هقةملل همضللا  ههوههه،ها هدفل لل هدف   مةلل ههوأ  قةلله

مللاله لل  هت قلللهوه  لللهوت لةلللهدحتةاجللات لهوتلللاوزهت قدللات لهدف افةلل هودفم للتلب ة هبطا للل همذ لةلل هه
ت ئيلللئهدففللا هودفت لللئنا هدفم   لللة ههع للل ههتلللازهدفل للا هدف   مةللل هدفمتمةللل يهبلللئ ت اههمهتهههوهههه،همذ ملل ه
ههدفتداملهمد اهوت لةف اهفصافحهدفم    ه.هع  هوتمتازهبلئ ت اهه،هو دافة هب فاءيه

 التعلـيم مؤسسـات فـي المؤسسـي األداء فاعليـة ةبعنـواي:  درجـ النجـار مازي  دراسة -2
ــوزارة الشــرعي ــاف ب ــي غــزة حافظــاتمب األوق ــي األنمــوذج ضــوء ف ــز األوروب  وســبل للتمي
 (37)2014  غزه ".  تطويره

هدفتد للةلههم   للا ه  هدفم    هدأل دءه اع ة ه  ج ه  عهفتدايددفئ د  هإف هههئ ا
هتطلل  اهههو للبلهف تمةلل هدألو وبلل هدأل ملل   هضلل ءه  هع يههبم ا  ا هدألوقايهب زد يههدفااع 

هدفدللام ةالهتلللئياد همت  للطا هبللةالهصللاسة حإه الفللهه د ه اوقهههذا هكا هإ دهعماهودفكا ه،
هضللل ءه للل هفم   لللات لههدفم   للل هفلللأل دءهغللل يههبم ا  لللا هدفالللاع هدفتد لللةلههم   لللا ه للل 

هد لللللهه،هدفلللل لةف هدفم للللم ه،هدفلللللذ تههمتغةللللاد هإفلللل هدلللل ىهت هه،ف تمةلللل هدألو وبلللل هدأل ملللل   
هدفتخطللة ه،هودا د يههدفلةللا يهيهتهدآلتةلل هدفمدللايةاهضلل ءه لل هو فللاله، هدفخئملل ه ذ د ،هدفم    
هدفخللئما ه،هدفم   لل هعمللله طللاقه،هودفما نلل هدفمافةلل هدفملل د  ه،هدفباللا  هدفملل د  ه،هدفم   لل 
هم   للا ه لل هدفم   لل هبللاأل دءهف  تلللاءه؛تط  ا لل هبملتاحللا هدفتلللئمههثللله ههف ملتملللهدفملئم 
ه.ههدف ابل هبافمدايةاهتتد لهدألوقايهب زد يههدفااع هدفتد ةله



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

190   

 ه70تهمللالهدفم   لل هدال للتبا  هأ ديهه للتخئمهدوهه لل ،  ةدفتهدف صللف هدفمللذ  هدفباحلليهدتبللل
هدفتد للللةلههم   لللا ه للل هدفدلللام ةالهجمةلللللهملللالهفللل  هدفمهدفئد  للل هملتمللللله ع لللههوطبل لللاه للللاي،

هأ ديههد للتخئمههكمللاهأعضللاء، ه106تهعللئ هلههودفبللاف هعلل يههبم ا  للا هدألوقللايهبلل زد يههدفاللاع 
هههدفااع .هةلهدفتد هومذ لهدفااع هدفتد ةلههعامههمئيايههملهدفملاب  
همللللهدفت دصللللهتد  للل  أهم لللايهت صلللةا هعلللئيههدفباحللليهأوصللل هدفئد  للل ،ه تلللاس هع للل هوبذلللاء ه
هدفتللئ  بهأهمةلل هع  دفتألةئهوههمذ ا،هف  تفا يههودفمتمة يههدفذاج  هدفتلا عهصاحب ها دفم   
هههأ دس ل.هت  ةالهب ئيه؛دفتمة هومدايةاهمفاهةلههع  هبافم    هف دام ةالهدفم تما

 (38)م2013ز التنظيمي اي : وض  إطار للتميروز  بعنو راسة : رنجده-3
 ومما  للا  مبللا ئ  ةللههئم تلل ه فتذ ةملل د ف تمةلل  إطللا  وضللل إفلل  دفئ د لل ههللتهه هللئ اهههه 

 دفباحللي ىهأجللاه وقللئ،هوكذللئد دفمت للئيه ودف النللا  وأو وبللا أ للتادفةا مللال لللل  لل  دفتمةلل  قةللا د 
 اوت صلل ه،دفللل  يه   للههصصللةالمتخودف دا د  ةال دفم تاا  ال مال  ا ل مل  تههبافتداو هد ه 

    به دال تدا   ذ انم  ب ةيه؛دفمذ ما هلا   أمامه دفتمة  فتطبةل  فةل تلئنله إف    ددفئ ه
 فطا لللهدفللل  يه ومما  لل  دا د  للةال ف م تاللا  ال اأ ا للة ه  فللة  ه و لللئمههدفتمةلل ،   لل  م للةات ا
 قةملل  إضللا   ندئ ما ته  د ه   دفباحيهوقئمه ،دفم تلبل    ف تمة  اوماجد ه د  هومصئ دفتمة 
 دألو وبةلل هيهدفلللاس ه قللئمت ا دفتلل  داضللا   لت للال دعتبا هللا نم للال ،دفتذ ةملل هدفتمةلل  ملللا   لل 

ه.دفتمة هج دس  مال غةاها أو ،بافئ    مافك فله جاس يه أو ف ل  يه
هه،هأبازهللاهضللاو يهتطبةللله ملل   هدفتمةلل ههه،هدفدئيئهمالهدفذتاس هودفت صةا هههإف هوت ص اهدفئ د  هه

 أ دس ا.ه  هههت لةلهدفتمة هههإف ههه هدفت هت دهه هدفلاس يهفكا  هدفم   اهه هومدايةاهوت لةلهمتط باه

 األقصــى جامعــة فــي التميــز إدارة واقــ : " بعنــواي : ســهمودباا  إيهاا ع د اا  ر دارســة -4
 EFQM "2013 (39) للتميز األوروبي األنموذج ضوء في تطويرها وسبل

هو للللبلهدألقصلللل هدلللل جامه لللل هدفتمةلللل هإ د يههودقلللللهعللللالهدفكالللل هإفلللل دفئ د لللل هههللللئ ا
ههدفملللذ  هههع للل هههدفئد  للل هههودعتملللئ ه.ههEFQMههف تمةللل هههدألو وبللل هههدال مللل   هههضللل ءهه للل هتط  اهلللا

 ه116تهب لل هدفللتيهدفئد  لل هفملتملللهدفاللاملهدف صللاهأ لل  عهد تخئدمههوتلههدفت  ة  ،ههصف هدف ه
هدفئد  لل هوت صلل اهف ئد  لل .هكللأ ديههدألوفةلل هدفبةا للا هجمللله لل هدال للتبا  هود للتخئماهمفللا ي،
هدفتمةلل هإ د يههفدذاصللاهدألقصلل هجامدلل هتطبةلللهم للت ىههأ يههوأهم للاهس دفذتللاهمللالهدفدئيللئهإفلل 

ههدفدم ةللا ، هدفباللا  هدفملل د  تهدفدللام ةاله،هودال للتادتةلةا هدف ةا للا ه،هدفلةللا يهتهه لل هدفمتمث لل 
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ه ئملللل ه،هدفدللللام ةاله ضللللاه،هدفم للللت ئ  هدففللللل ه ضللللاه،هودفملللل د  هدفاللللادلا ه، ههداجللللادءد ته
هعللالهنللللهEFQMهف تمةلل هدألو وبلل هدأل ملل   هضلل ءه لل  ههدفاسة للة هدأل دءه تللاس ،هدفملتمللل

هضلل ءه لل هدفتمةلل ها د يههدألقصلل هجامدلل هتبذلل هضللاو يهيههدفئ د لل هت صللةا هأهلللههومللال%ه60
هدالتلللاهههمللالهإ د ت للاه لل هجللت  ا ههت لل ال هه للةمثله فالهأل ه؛EFQMهف تمة هدألو وب هدأل م   
همفللاهةلههع لل هدفلامدلل ه لل هم ةالدفدللاهجمةلللهتللئ  بهأهمةلل وهه،دف ئيثلل هدالتلاهللا هإفلل هدفتل ةللئي
و فللالهفك  للههأحللئ هه؛EFQMهف تمةلل هدألو وبلل هدأل ملل   هضلل ءه لل هدفتمةلل هإ د يههومدللايةا

هدألعما .ث  يه  همف  مهدفت  ةالهدفم تماه  هأ دءهم   ا ه
 العالي التعليم جودة ضماي معايير تطبيق أهمية: بعنواي رائي السام عماردراسة :  -5

 الجامعـة :الـة الخاصـة دراسـة للجامعـات والريـادة والتميـز داعاإلبـ  افـةقث ودعـم لبنـاء
 (40)م.2012ا نموذج الخليجية

 و و هللاه دفم جبلل ه دفتد للةله جلل  يه ضللما ه فمدللايةاه ملل ج ه عاأه إف ه دفب يه و  ئيههههههه
 أهللئديهههدف للئ ةاله هللتياله عللاله و تفللاعه ،هدفتد ةمةلل ه ف م   للا ه ودفا للا يه ودفتمةةلل ه دابللئدعه بذللاءه  لل ه

هه ف للل  يه دفذ عةلل ه دفتطبةلللا ه تد  لل ه   لل ه دفلامدا ه بت ج ا ه ص  ه  د ه ة هب ثه اهاق ه هآه تفتحه أ اىه
 م للا د ه مللاله دفدمللله  لل قهههحاجللا ه فتغةللاد ه تتكةلل ه ما لل ه  للتادتةلة هده   للله إفلل ه بااضللا  ه

 وطذلل ه إطللا ه  لل ه دفم تئملل ه دفمذا  لل ه إطللا ه   ه مذاهل اه فتصمةله دفلامدا ه تدتمئهاه،ههئ د هوقه
 دفمط للب أصللبح دفللتي م ضلل عه ةدلل بط مللال تللهمةأه دفب للي و  للتمئه،هوعللافم ه وءق ةملل ه
 مخاجللا  تلللئنله ع لل  وقللئ ت ا وج  هللا اثبا  ؛جاهئيه ت د  دفت  ،ف لامدا  تةل اددال ت
 إفلل  و ضللاي ،ف للا عةلل ادهدف ودفم   ا  دفت طال بةل  فطم حا  وم بة  ،دفدمل ف  قههجا ب 
ه،اد دفللله اعصللذ أ هللا   لل  تللئو  دفتلل  دأل للل   العلله تلةللب دفتلل  دفماكبلل  دألهمةلل   فللال
 .دفتد له بمخاجا  دفمص    د ههاديودألط

 ضللما  بمدللايةا ودالفتلل دمه طبةلدفتهإ  يدفتافة  دال تذتاجا  إف  ئ د  دف ت ص ا وقئ
 ودفتمةلل هدابللئدع ثلا لل  و اللا فت لةللل ؛حتملل  ومط للب م  لل  ضللاو يه دفدللاف  دفتد للةله جلل  يه

  لل  وت جة  للا وت للخةاها تد ةمةلل فد ف  ةلللا  دابئدعة  ئ د دفل د تغ       مال ؛ودفا ا ن 
 ن مللل أ  ع لل  ملللتدهسللئيهاددف دفم   للا  ت للال  ءوه ،دفم للتئدم  ودفتذمةلل  دفا ا نلل   ئملل 

 دالقتصللا ن  دفماللا  ل ت للال تكلل  ه  أوه و قه مللال شلل ا يه وفللة  و قه مللال ع اماللاوه  ا ل للا
 . دفمدا  دفملتمل بذاء   هوت اهله ،دفم تئدم  ودفتذمة  دالقتصا  تئعله ،ومذتل   اج  
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التقيـيم الـذاتي المؤسسـي : بعنـواي  الـدجنى علـى بودقـة و إيـادأ براهيمإسـناءسـة دراه-6
الستراتيجي ودورهما في ضـماي الجـودة فـي الجامعـات الفلسـطينية ) الجامعـة والتخطيط ا

ه (41) م2011اإلسالمية بغزة كد راسة :الة (
 مدللا لادف  لل  دت دفللت دفم   لل  دفتلةللةله تلابلل  ع لل  دفضلل ء إفلللاء إفلل  دفئ د لل  هللئ ا

 لمللا فللتدت د دفم   لل   للافتلةةله ، ة للا دال تادتةل  دفتخطة  عم ة  ع  هود د ا  ا دفف  طةذة 

ا فك  للهه؛دفم للتما دفت  للةال عم ةلل   لل  ن للاهله ع ةلله متدللا ي هلل   م   للا  مللال أ ا للةا ه م   لل 

اه دف للا ي،ه دفتابلل يه دفدمللل ههتطلل  اه جلللهأهههمللاله دفمخت فلل ه دفلللاد د ه صللذله  لل ه دفادجدلل ه ف تغتنلل ه و  املل 
 لهودفت للله تذفةللتهاه وءجللادءد ه عم ةللا ه ومادقبلل ه دفتاب  لل ه ودفماللاوعا ه دفبللادم ه تخطللة ه و  ه ،هدءه هدأله
 ع لل ه دفئ د لل ه  كلل  ه وقللئههه .دفتاب  لل ه ف م   لل ه دفاللام  ه دفللل  يهههإ د يه  لل ه وكللتفاله ،ه اع ةت للاه مللاله

 ثةلل ه هبه مالل   ه تدللاف ه حةلليه دفئ د لل ،هههفملتمللله ممث لل ه حافلل ه لئ د  ه بغ يه دا  مة ه دفلامد ه تلاب ه

 دفللل  يهههضللما ه  لل ه و و همللاه ،هدال للتادتةل ه ودفتخطللة ه دفم   لل ه دفللتدت ه دفتلةللةله بدم ةتلل ه للل همتد ه

ه لامد هبافه
ا فتضل دفئ د   هتهه تأت  حةي  بةللا  ثللله ،دفللتدت  ف تلةللةله    طةذة ا اتفصة ة ه عم ة ا  م  ج 

 مللئ ل أهللله تمثللل مخاجاتلله جدللل  لل  دفم   لل  دفللتدت  دفتلةةله تلاب همال دال تفا يه تما لة 

ه.دفت  ة   دف صف  دفمذ  هدفئ د   ودتبدا ،ف لامد  دال تادتةل  دفتخطة   ة مع   
 دفم   لل  دفتلةللةله ومدللايةا م شللاد  فتطلل  ا  للتخئمهد ه دفللتي دفبذللاس  دفمللذ   دتبدللا الملله هههههه

 تللله دفتلل  دفم   لل  دفللتدت  دفتلةللةله مدللايةايهدفتافةلل  دفمخاجللا  دفئ د لل  قللئما وقللئ ،دفللتدت 

 دفتدت  دفتلةةله فتذفةت عم ة   ط د هإف ،هبااضا  هد تخئدم ا نم ال لة   ضةحتوه ،تط  اها

 بللافتخطة هدفم   لل  دفتلةللةله عم ةلل   تللاس   بلل  تلابلل  تطبةل للا، تللله فتلل د ودفذمللا   دفم   لل 

هه.متكامل  م        مال بافلامد  دال تادتةل 
 األجنبية: الدراسات ثانياً:

م  2014الخــاب ببــرامج التعلــيم العــالي    ي التنفيــذ   لملخــص دراســة : أنــا جــالو  بعنــواي : ا   -1
 (42 ) 

لهدفت لللئنا هدفتللل هت دجلللههم   لللا هدفتد لللةلههأهلللهههع للل هت للل ة هدفضللل ءههههإفللل ههلللئ اهدفئ د للل هه
دآلفةلللا هدفملتاحللل ههههإفللل هبااضلللا  هههه،هدفم   لللا هدفدلللاف هو و هدفتلةلللةلهدفلللتدت ه للل هدفذ للل أهبت لللالهه
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ملم علل هأ للل  هتمث للاههههع لل ه هه هف للاهجللاء هدفئ د للههه،هدفل  يهمالهقبلهت الهدفم   للا هع  ههف  ا هه
هههدفداف .هدفتد ةلهههمادقب هوت  ةالهدفل  يه  ههدألو يهوشملهدففصلههدفئ د  ،ه  ه ص  ه

كةفةلللل هت بةلللل هدحتةاجللللا هدفملتملللللهمللللاله لللل  هد للللتةداعهدفطلللل عههههدفثللللا  يهوشللللملهدففصلللللهه
تغةاد ههب هدفهو فالهفم دلهههومتط باته،هبا لهي ب هدحتةاجا هدف  قهههه،هبم   ا هدفتد ةلهدفداف هوءعئد هله

آفةللا ههههودفادبللليهدففصلللهدفثافلليههههدفدللاف ،هوت  للةالهجلل  يهدأل دءهبم   للا هدفتد للةلههههدفدافمةلل ،هههودفت ئنا ه
ضللاو يههههأبازهللايهوأوصللاهدفئ د لل هبافدئيللئهمللالهدفت صللةا هههه،هدفدللاف هدفتم  لهدفلئيئيهفم   ا هدفتد ةلهه

وجد للهه لل هههه،هم   لل هدءهدفهتذمةلل هدفلل ع همللالهقبلللهدفئوفلل هوم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هبأهمةلل هقةللايهدأل ه
دفتد للةلهدفدللاف ه لل هههه هت  للةالهدف ةا للا هودفمما  للا هدفلاسملل هبم   للاهههأوف  ات للا،هضللاو يهأو هقاسملل هه

 دفم    .هض ءهدالتلاها هدفدافمة هدفمداصايه  هدفتلةةلهدفتدت ه

  ســنغافورة "    المدرســي.   التميــز   وأنمــوذج   ســنغافورة   فــي   المدرســة   بعنــواي:   :نــج   تــي  :دراســة   -2
2013 (43 )   

"The Singapore school and the school excellence model"   2013  

هدفباحلليهد للتخئمهه،SEMهدفمئ  لل هدفتمةلل هأ ملل   ه لل عهدفتدللايهإفلل دفئ د لل هههللئ ا
ه ةمللاهدفاسة لل همضللامةذههوع  للاهدأل ملل   ،هدفئ د لل هووصللفاه،  د للتهه لل هدف صللف هدفمللذ  
ه لل همدافلت للاهيتدةالهدفت هودفت ئنا هاال ودفمله ذغا   ي،ه  هدفمئد يهوء د يههبافلةا يههيتد ل
ه للل هدف ئيثللل هدف طذةللل هدفاؤ للل همللللهتماشلللةا ههدفخطللل يهههلللتهههوجلللاء ه،دأل مللل   هتطبةللللهعم ةللل 

ه ف لل اهمللالهتطلل  هأ ههذللا هدفمئد يهماله بط ههحةيه؛"همتد م هأم همفكايههمئد ي" ذغا   يه
همتمة ي.همئد يهوتصبح
هأصللبحهحةلليه،2000هدفدللامههمذللتهدفمئ  لل هدفتلةللةلههطا للل هتغةةللاهتلللهه فللال،هأجلللهومللاله
ه،SEMهدفمئ  لل هفتمةلل دهأ ملل   هبا للتخئدمههدفتدت هدفتلةةلههعم ة هإجادءهدفمئد يهع  هيتدةال
ه أ للل اهوع للل هدألعملللا ،هم   لللا هت لللتخئم اهف لللل  يههمخت فللل ه ملللا  هملللالهتكةةفلللههتللللههودفلللتي

ههه.EFQMهف تمة هدألو وب هدأل م   
ههوفلللة هههدأل ملل   هههجلل هاهههع للل هههةلل هدفتاكهههدفمللئد يهههبملللئيايهههنلللئ هههأ للههههإفللل هههدفئ د لل هههو  صللاه

ههدفمللئد ي،ههه لل هههدفللل  يهههت  للةالهههةلل هبدم هههيتد لللههه ةمللاهههمذ لةللت لهههتذ للةلهههإفلل هههب اجلل هههوأ  لللهههبذةتلله،هههع لل ه
هو ما  ه.ههدفمئ   ههبافتمة ههي مالهههمالهههأو ههن    دههوأ هه،هف تمة ههدفطا لههقةا يههوع ة له
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هSEMهدفمئ  للل هدفتمةللل هأ مللل   هأثلللاهعلللالهف كاللل ه  د للل هبللل جادءهدفئ د للل هوأوصلللا
دفدئيلللئهملللالهدفذتلللاس ههإفللل دفئ د للل ههوت صللل اه، لللذغا   يهه للل هدفمئ  للل هوثلا للل همما  لللا هع للل 

هودالبتكللا هدابللئدعهلتال  ههثلا  هوج  هيتط به ذغا   يهه  هدفمئ   هدفتمة هت لةله أ أبازهاي
هتذ للةلههوءعللا يهه،دفمئ  للة هدفدم ةللا هجمةلللههة  لل هإعللا يههيتط للبهوهللتده،دفمللئىهبدةللئهودفتفكةللا
هدفتاب   .هدألهئديهفت لةله اع  هجئيئيههطاقههفتلئنلهه؛   مئدفهدفم ت ىه
هأ هيذبغلل هكمللاه،دفمللئد يه لل هدفت    ةلل هلةللا يهدفهأ لل  عهتبذلل هع لل هدأل م   هو الله
هبللللةالهتلللل دز ههانلللللا هو فللللاله و يههبتلةللللةلههدأل ملللل   هب  للللبه للللذغا   يههمللللئد يهجمةلللللهتللللل مه

هدفتد ةمة .هف م    هودفمتط با هدفت قدا 
 . ( 44) "   م 2013تطوير إطار التميز التنظيمي   :  بعنواي  Ringrose  ،  و و : رنجر  دراسة هه-5

Development of an organizational excellence framework، 2013   ه
 ومما  للا  مبللا ئ  ةللههتللئم  دفتذ ةملل  ف تمةلل  إطللا  وضللل إفلل  دفئ د لل  هللتهه هللئ اههه

 دفباحللي اىهأجلله وقللئ ،وكذللئد يهدفمت للئ ودف النللا  وأو وبللاهأ للتادفةا، مللال لللل  لل  دفتمةلل  قةللا د 
 .دفل  يه   هودفمتخصصةالهدا د  ةال دفم تاا  ال مال  ا ل مل بافتداو ه  د تهه

 نم ذ للا ب ةللي ؛دفمذ مللا هلا لل  أمللامه دفتمةلل  فتطبةللل  فةللل تلللئنله إفلل دفئ د لل ه وت صلل ا
 ومما  لل  دا د  ةال ف م تاا  ال اة ها أ   فة  ه مهدفتمة ،هو لئ     م ةات ا    به دال تدا  
 مللا د للتهه   لل  دفباحلليهوقللئمه ،م للتلبلدف  لل  ف تمةلل  اوماجدلل هدهومصللئ  ه دفتمةلل  فطا لهدفل  يه
 قللئمت ا دفتلل  داضللا   لت للال دعتبا هللا نم للال،هدفتذ ةملل هدفتمةلل  ملللا   لل  قةملل  إضللا   ندللئ

ه.دفتمة وه ف ل  يه دألو وبة هدفلاس يه
   السابقة:ت التعقيب على الدراسا ا:ثامن  

 للل هت ئيلللئهمصلللط  ا هوم لللاو ههةللل هملللالهدفئ د لللا هدف لللابل د لللتفا  هدفئ د للل هدف افه
أشلل اههىحللئ ف تمةلل هكهدألو وبلل وكللتفالهتدا للبهدفذملل   ههبللافتمة ،ئ د لل هدف افةلل هدفمتد للل هدف

هدفذم   .مدايةاهوم شاد ههع  ودف ق يههدفم    ،وأبازهوأحئ هآفةا هدفتلةةلهدفتدت ه
ه صللئهتلللهه؛دفئ د لل ه عبم ضللههدفد قلل ه د هدف للابل هدفئ د للا هد للتدادأه لل  همللالوه
هتم ضلللل عهحةلللييهملللالهدف افةلللل هدفئ د للل هوبلللةاله للللابةذهيودال لللت هدالتفلللاقهأوجللللههملللالهدفدئيلللئ

هدالتفللاقهأوجللهإبللادزههإفلل هبااضللا  ه،دفئ د لل ه تللاس هدفئ د لل ،ه لل هدفم للتخئمههدفمللذ  هدفئ د لل ،
هبل .دف اهودفئ د ا هدف افة هدفئ د  هبةالهودال ت ي
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 الدراسة:من :يث موضوع  )أ(
هه،ه ه2013ههت لل م  ،ههه د لل هكئههه،هبدللدهدفئ د للا هههملللهههم ضلل ع اههه لل هههدف افةلل هههدفئ د لل هلللاههدتفه
ههدألو وبلل هههدأل ملل   هههمدللايةاهههإفلل هههباال للتذا هههدفتد ةمةلل هههدفم   لل هههأ دءهههتلةللةلههه  هههج س هههبا لهههودتفلاه
هههلللئ اهههكملللاههه،ه ه2013هه،هههدفلللئجذ هتهههو  د للل ه هه2014هه،هههدفذللللا هملللاز ههتههههكئ د للل ههه،هEFQMههف تمةللل ه
ههEFQMههف تمةلل هههدألو وبلل هههدأل ملل   هههد للتخئدمهههو دافةلل هههم ا ةلل هإهههعللالهههدفكالل هههإفلل هههأ للاىههه  د للا ه

 هه2013،هNg،هTeeتهههو د  لللل ه هه2014،هAnna glassتههههكئ د لللل ههه،هدفتد ةمةلللل هههدفم   للللا ههه لللل ه
ه ه2013،هDawn ،هRingroseتههو د   ه ه2009،هioncica et alتههو د   ه
   الدراسة:من :يث المنهج المستخدم في  )ب(

هه،هههدفذلللا هههتمللاز هههكئد  لل هههدفت  ةلللهههدف صللف ههذ  هدفمللههد للتخئدمهه  ههدفئ د ا ههمد لههدتفلاه
ههع لللل هههدعتما هللللاههه لللل هههدفئ د للللا هههبدللللدهههد ت فللللاهههبةذمللللاههه ،ه2013هه،هههت لللل م  ههه د لللل هو ه هه2014
 هه2014،هAnna glassتهههكئ د لل هههدفبذللاس هههودفمللذ  هههدفت  ة لل هههدف صللف هههدفمللذ  هههوهمللايهههمذ لللةاله
 هعللالهه،هوتخت لل هت للالهدفئ د لله ه2009،هioncica et al هو د  لل هته2013،هNg،هTeeو د  لل هته

هدفملا  .ه  هد تخئدمهدفمذ  هباق هدفئ د ا ه
   الدراسة:من :يث نتائج  )ج(

ههدأل ملل   هههوأشلل اهاههه أ لل اهههوع لل هههدفتمةلل هههو مللا  هههدفتمةلل هههأهمة هههع  هههدفئ د ا هههبددهههأجمداه
هههلللللتدهههمهبا لللللتخئدهههدفتد ةمةللللل هههف م   لللللا هههدفملللللذ لهههدفلللللتدت هههدفتلةلللللةلهههضلللللاو يهههمللللللهههEFQMههدألو وبللللل ه
 Annaتهههو  د للل ه هه2009 ،ه ioncica et alتههه  للل هده هههدفئ د لللا ههههلللتههههوملللالههه،هدأل مللل   ه

glassهملتللللاحهأل ملللل   هفتصلللل  هت صلللل  اه لللل هدفئ د للللا هبدللللدهمد لللللههاود ت فللللهه ،ه2014،ه
ه.هه Tee،Ng،2013 لئ د  
   السابقة:أوجه استفادة البا:ثة من الدراسات )د( 

هدفئ د لل ،هودالهتللئدءهمتغةللاد هت ئيللئهإفلل بااضللا  ههف ئ د لل ،هدفمذا للبهدفمللذ  هد تةللا 
 ههبافم ض ع.هدفد ق ه د هدفمادجلهبددهإف 

   الحالية:تميز الدراسة أوجه ( ـ)ه
ه،EFQMهدفتمةلل ه لل هدفدافمةلل هدفذمللا  هوأهلللههأبللازهأحللئهإفلل هدف افةلل هدفئ د لل هت للتذئ

هب للللئهاهدفئ د لللل هتتمةلللل ه،و لللل  ف هبماو لللل هدفتد ةمةلللل هدفم   للللا هملللللهتكةةفللللههنم للللالهودفللللتي
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هدفئ د للا هأودسلللهمللاله للاحةلليهإ همصا،دفداف ه  هودفمتمثله  هم   ا هدفتد ةلهه   ،م هدف
هدفباحث .هع لههحئهع  ه–دفملا ه  ههتده
   الدراسة:خطوات  :تاسعا

   التالية:تسير الدراسة وفقا للخطوات 
 هه.داطا هدفدامهف ئ د  ه -1
ه–هتمف  مللللهو فللللالهمللللالهحةلللليهه،و تذللللاو هت ئيللللئهماهةلللل هدفتمةلللل ه،داطللللا هدفذ للللايه -2

 ههقةا ه .وحئيهه–  لهدفتمة هه–مداياههه–مبا سههوأ  ههه-أبدا ههه–   فته
 .ف تمة هدألو وب ف ذم   ههداطا هدفذ ايه -3
 لل هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ههف تمةلل هدألو وبلل دفذملل   هوصلل هوت  ةلللهتطبةلللا ه -4

 ههف تطبةلا .ودفملا   هدفتف ةا  ههدفثلا  ،ببددهدفئو ه  هإطا هدف ةاقه
 هههدفداف .دفتد ةله ا هبم  ت لةلهدفتمة ه ه  هفل   هدفمصا وص هوت  ةلهد -5
 هبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه  همصاه  هضلل ءهوضلهتص  هملتاحهفت لةلهدفتمة -6

 هههف تمة .هدألو وب دفذم   همدايةاه

   وطبيعته: تميزلل المفاهيمياإلطار  للدراسة:المحور الثاني 
هةلل ،دفتمللل مهع ة للاهندفف  للف هدفتلل ههأواليهدأو للةتلهتذللاو ههللتدهدفمب لليهمللاله لل  هد للتداههههه
ه ام للايه،دفتمةلل أبدللا هه دبدللاي ،ودفتمةلل  للل  يهدف ثافثللايه  دسللئ،هودفتمةلل  دفللل  يه أهللئديهثا ةللاي

ه للابدايه،ودفتمةلل  بللافل  يه دالهتمللامهه ودعلل ه ا  للايهدفاللام  ،ع قلل همف لل مهدفتمةلل هبللافل  يه
هههي  يهكماه دفتمة ت لةلهمتط با هثامذاي ،دفتمة  تطبةل مد قا 
 التميز: فلسفة أوال:

هف م للتفةئيال،بافذ للب هه-بللاأل دءهأ هدفذتللاس هدفممتللازيهدفمتد للل ه ع هدفتمة    ف ه مهتله 
دفم   لل ههود للتادتةلة يتلهت لةل اهمللاله لل  هقةللا يهودعةلل هتللل  ه ةا لل هه-ودفملتملهدفدام ةال،
نللل مههوبافت ئيللئه،ودفدم ةللا هوكللتفالهع قللا هدفاللادل هودفملل د  هدفئد  ةلل ه،ودفدللام ةاله،دفمدذةلل 

تتمثلللله للل هدفلةلللا يهه، أ بدللل همبلللا ئه سة لللههع لل    لللف هتاتكللل ههع للل  ه للل هدأل دءهمللذ  هدفتمةللله
وأنضللاهنللل مهدفتلةللةلهفللأل دءهه،دفم للتماقةملل هدفم   لل هودفت  للةالههبللاأل دء،دا د يههبافماللا ك ،
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هدفم للتفةئيال، هوتتمثللله للهه،قةايهأ بد هعذاصاه سة  همللاله تللاس هدأل دءهع    ههتدهدفمذ  ه
ه.ه 45ت ه113:2009تهدفاشةئه،ههودفملتملهأص اعهدفمص   هدفدام ةال،

يتضللحهأ هدفتمةلل ه لل هدأل دءهإ مللاهيت للللهمللاله لل  هدفلةللا يهدف دعةلل هودفاشللةئيههممللاه للبلهههه
ود للتثما هدفملل د  هه،ودفملل د  هدفباللا  هودال للتادتةلةا دفتلل هتللل مهبصللةاغ هوت جةللههدف ةا للا ه

هدفلةللللا ي،أهمةلللل ه و ههع لللل هوهللللتدهي كللللئه،دفم   لللل وء د يهدفدم ةللللا ه لللل هدفما نلللل هودفد قللللا ه
و ذبغلل هأ هن لل  هه،دفلةللا د هدفلامدةلل همدللايةاهد تةللا فذ للاه لل هوضللاو يهدالهتمللامهب عللا يهد

ه.ومالههذاهتأت هأهمة هدفم   هدفتاف ه؛دال تةا ه  هض ءهأبدا همدتمئيهف تمة 
ه:والتميز الجودة أهداف ثانيا:

هيهه  46تدفتاف ه   ودفتمة  ل  يهفد وتتمثلهأهئديه
ودفتمةلل ههدفللل  يها لل ه   للف ،هوثل ال للاب له دأل للاد  فللئى و لل  ك   كللايه ةةاغت إحئد  -

 دأل طاء.وم اوف هتصفةاه
 ودفدملهباوحهدففا ل. باف حئيه دفاد   تذمة  -
 .دفتغةةا إحئد  ع   وت فة هله بةالهدفدام ةال دفثل  بذاء -
 .دفتذا  ة  دفلئ يه ز ا يه -
 م   ا .دفلا  هعذاصاه  إ تاجة ز ا يه -
 مثلهف فللا ودال تغ  هدأله،دال تثما  ع   قئ ت افا لهه؛م   ا دف ماو   ز ا يه -

 .ودفمد قا  دفمخاطا وتلذب
 دففللل  إ ضللاء  للئين لل  هبهدفم   للا ، لفللاءيه ز للا يهممللاه للبلهيتضللحهأ ههههه

 دفاللاملهفكا لل هدفلطاعللا ه،دفم للتما دفت  للةال ضللما وهه،) دفم للتفةئيال (دفم للت ئ  
هبافم   ا . فم ت  ا دوه
 :  والتميز ودةالج فوائد ثالثا:
 يه(47)ف هدفتا    ودفتمة  دفل  يه   دسئ تكمال
 مللال ،) وء د  لل  ألا نمةلل تهدفم   للة  ف للذ له ودفضللب  ،ف تطلل  اجئيللئيه للتحهآ للاقه -

 .بئق  ودأل ود  ت ئيئهدفم ل فةا  حةي
 .اىهودألق امهدأل  ودفضد هفألق امهدأللا نمة  دفل يه م دطال مدا   -
 دألق ام. ال تةا ) دفم ت ئ   دففل  ( دألم هوأوفةاءه ف ط ب  دففاص  إتاح  -
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 ودالجتماعةلل  ودفدل ةلل  دفل للمة  دفل د للب جمةللل  لل  دفط بلل  م للت ىهب دال تلللاء -
 .ودفذف ة 

  لل ه دفمافةلل  دفملل د   فت جةهدفبادم ه عالهدفتم  لهوتخطة  ف م ل فةال دففاص  إتاح  -
 . طذةدف ه دفتذمة وأهئديه  قهدفدمله حتةاجا ابدفبادم ه و ب  ،أ ضلهدفبادم 

بللةالهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه دللاو هودفت دفثللل  وز للا يه ت طةللئممللاه للبلهيتضللحهأ ههه
تل  مللهه ثللله ومللال ؛دأل دء قةللايب للئيهمدللايةاه وضلللمللاله لل  ههن لل  ه ،ودفملتمللل

هدفد م . دفب ي ع   دفتاكة هإف بااضا  ههمذ لة ، بطا ل هع مة 
   يز:تمالأبعاد  رابعا:

هوهمايئيث ها ةاله  هدا د يهدف دفتمة ه  هبدئيالهأ هتتمثلهأبدا 
  The Degree Of Excellence Ofدفتمة ه لل همللئ لهدا د يهه  ج  األول:البعد  -

 Approach،إ لللازهه أ هغان هدا د يهدففاع  هه هدف د ه   هت لةلللهدفتمةلل هبمدذللهوهه
ه ف  ا.هع  بلهوتتف قهب اهه،يذا   اكلهمالههع  تتف قهب اهه، تاس هغةاهم ب ق 

 The Degree Of  Deployment Of  جلل هتطبةلللهدفمللئ لههني :البعـد الثـا -

Approachأ هكلهماهنصئ هعللالهدا د يهمللالهأعمللا هوقللاد د هومللاهتدتمللئههمللاله  لللهوهه
هأيهدفلللل  يههدففاسلللل هدفكام للل هدفتللل هالهتتلللا همللللاال هه،نللللبهأ هيت للللهبلللافتمة ه،و دافةلللا 

دألعمللا هدفصلل ة  هكلل هيت للللهتذفةللتهه؛و  ةللاهدففللا هدف لةلةلل ه،ف خطللأهأوهدال  للادي
 .ه 48ته 265يهه1720تهدف  م ه،هه دألوفهاهومالهدفمايهاهوتام هدهص ة  هتذفةت ه

والهيت للللهه،الهفدم لل هودحللئيهةو دتبللاد هوج للهه،الهمتكللام  يممللاه للبلهيتضللحهأ هدفبدللئ
كمللاهه،اتماملل همةلل هدفته اهبللتفالهمدذللهدهفآل للاهم ضلل  هوكلللهبدللئهندللئهمف للا ههدآل للا.أحللئهماه و ه

دفم لل  ههأهمةلل همللالههذللاهتللأت وهه؛دفاللام  ف لل مهدفتمةلل هبللافل  يهن  للاه لل هت ضللةحهع قلل هم
ه.دفتاف 
 الشاملة:قة مفهوم التميز بالجودة عال خامسا:

هههي  يومالههتههدآل دءهماههودفتمة ،بةالهدفل  يههتبةالهدفد ق و   هبددهدآل دءهدفت هه
إالهإ دهه ةللهدفللل  يهدفاللام  ،هوالهيت للللهدفتم   للف همبللا ئهوهع  هندتمئهدفتمة ه  هدأل دءه -

دفملللللئ   هودفمخاجلللللا ههفةالللللمله؛أل دءعللللللهدالفتللللل دمهبلللللافل  يه للللل هجمةللللللهم لللللت  ا هد
ه.ه 49ت ه34يه2007ي   ه،هب مئيالهودفدم ةا هت
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دف  م هأ هدفتمة ه  هدأل دءهوت لةلهدفل  يهدفاام  ههماهوج للا هفدم لل هودحللئيه،ههىهو اه -
 هدف قللاه لل  هت لةلللهد يهدفللل  يهشللاضهفت لةلللههدفتمةلل ،هو لل ه فللهوبافتاف ه   هتطبةلهإ 

 هه 50ته 119يهه2002ل  يهدفاام  هتهدف  م ه،ه لاحهإ د يهدفع  هدفتمة ه فةله

ه؛و الللةاهعةلللاأهإفللل هأ هدفم   لللا هدفذاج للل ههللل هت لللالهدفتللل هت لللت ئيهت لةللللهدفتمةللل  -
 . 51ت ه237يهه2005باعتما هاهدفل  يهدفاام  هتهعةاأه،ه

تههءههلل هأ عهدفللل  يه لل هدأل ددفتمةلل ههأ هدأل للايهدفذ للايهفمف لل مهه ئهإفللهو تلللههدفاشللة -
 .ه 52ته 111يهه2009دفاشةئه،ه

عذلللههأليهه و الللةاهأي  ة لللاهوآ لللاو هإفللل هأ هإ د يهدفلللل  يهدفالللام  ههللل هشلللاضهالهغذللله -
 .ه(53) ه Ionica et al،:133 0920م    هت ئيهإف هت لةلهدفتمة ه  هأعماف اههته

 هدفثللا  هههأ ا لل هف للئوههه للاألو هشللاضههه،همت زمللا ه هدفللل  يهودفتمةلل ههدفم  الهودفغامللئيهأهههىهو اه -
 .ه ه54تههه هه763يههه2010زمةههتدفم  الهودفغامئيه،هه،هودفد ق هبةذ ماهع ق هت ه

د للللتةفاءههيت لللللله و هدفتمةلللل ه لللل هدفم   لللل هالهنم للللالهأ ههوهاشلللللهأ  كللللئه اصلللل ه وه -
فتلل دمهدفللل  هأ هدفللتدهنم للالهه؛دالعتمللا هع لل ومالهثلهحصلل ف اهه؛دفم    هفمدايةاهدفل  يه
ءهت اصلل ه  صلل  هإفلل هتمةلل هدأل دأ هن   هدفل يهدفئد دلل هف للاهفدفم    هبافل  يهنم اله

 .هه(55)  79،ه2010وهاشل،ه

أ هدفللل  يهمللئ لهم لللههع لل دفباحث هأ همد لهدآل دءهدتفلللاههىهماه بلهتاههع  وبذاءه
  هف تمةلل هوو للة  هوأ للايهف  صللههفت لةللله،عذللههه وشاضهأ ا  هالهغذهدفتمة ،هإف ف  ص  ه
جلللل دس هدفتمةلللل ههع لللل ودفتم ةللللئهف  صلللل  هه،دفتد ةمةلللل  لللل ها هدفملئملللل ه لللل هدفم   لللل هدفخللللئم

هههومالههذاهتأت هأهمة هدفم   هدفتاف .ه؛دفدافمة هودفدابة 
 يوالتميز الجودةب االهتمام دواعي سادسا:

 ومللال ، دفلئيللئيه دفدافمةلل  مللالهدفمتغةللاد  فملم علل  لذتةللل  ودفتمةلل  دفللل  يه مفاهةله ل ا هه
 دفاللادل ه، دفتذا  للة ، دفمد  ماتةلل ، دفمتلئملل ،  دفتكذ ف جةلله هللتههدفمتغةللاد هدفد دمللل أهللله
 دفدللافم مهدآل هبافذ للا مللاهندللاي وهللتد ،)ودالجتماعةلل  دف ةا للة ه،هودالقتصللا ن  فت لل ال د

 أصللب اههذللا هضللاو يهم  لل ه اضللاهع لل  دفم للتماه،هوبافتللاف  بللافتغةا يتصلل  دفلئيللئ،
ه مللاله  ف للا يللتله أ ديه باعتبا هللا ،دفمتغةللاد  تهههللههضللاو يهم دلبلل  دفدللاف  دفتد للةلهم   للا ه



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

200   

 بفدافةلل  دفتغةةللا ةلل م ع قةللا يهههع ةلله أصللبح ومللالهثلللهه؛وثلا ةللا ه ا هإعللئد هدفملل د  هدفباللا  هع مةلله
 . 56تبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه دفتد ةله وتمة  بل  يه دفمت ديئ ي كئهدالهتمامه ما وهتد ؛ودبتكا 

ه:مة فتود دفل  يه بمفاهةله ودأل ت مهدالهتما إف  تئع  دفت  دأل باع أهلهالهوم
 دفكالل هعللاله لللاض  لل  ن للاعئه لهدفدللاف م   للا هدفتد للة  لل  ودفتمةلل  تطبةلللهدفللل  يه  أ -

ومللئد لهجئيللئيه أ للافةب دبتكللا   لل  ن للاعئ وبافتللاف  وملل دطالهدفضللد هبافم   لل ه، دفل يه
لهآفةللللا هت للللاعئه لللل هدفتذبلللل هبافمالللل   هدفم للللتلب ة هدفتلللل هقللللئهت دجللللههدفم   لللل ه،هووضلللله

 . 57تف  ل
هفدللاف ،ددفدللام ةالهبم   للا هدفتد للةلههىفللئ ود تلللا هدف مللايه،دفمذا  لل   وح ندللئهضللد  -

همللال دفدللاف ،بم   للا هدفتد للةلهةالهدفدام  مالهقبل ودفتط  ا دفتغةةا ملاوم  إف بااضا  ه
هأهلهدأل باعهدفت هتل هحلاهعثايهأمامهت لةلهدفل  يهودفتمة .

ا ه  لللهم للت ىهم   لله ع لل  ت للاعئ  جللادءد هدفتللهدآلفةللا هودا تطلل  ا ع لل  دفدمللله -
 .هه 58تألثاهج  يهوتمة ده ف نلدلهم   ا هدفتد ةلهدفدا مما ؛اف دفتد ةلهدفد

 ومذطلة   داف  إف هآفةا  حاج ه   دفداف أ هم   ا هدفتد ةلهمماه بلهيتضحهههههه
  لل هضللاو يهدفللاب هبللةالهدفملتملللهدفمهع لل ودفتألةللئههدفتذ ةمةلل ، دفمالل   هع لل ف تغ للبه

هدفداف .وم   ا هدفتد ةله
 التميز: تطبيق اتوقمع سابعا:

 دا د يه مللالهدفت لل  هحةلليهإ وههدفم   للا ، فبدد بافذ ب  ما ا ه  ع ه دجئيئ ه دفتمة  ندئهمف  مه
م   للا هدفتطبةللله    لله صللد با ،هبافتللاف  ن لل يه حئيثلل  أ للافةب تبذلل  إفلل  دفك  للة ة 

 إفة للا دفذ للا الملله البللئ ودفتلل ه،مد قللا فد ل   هبدللد إف   ة  ي) ودفتمة  دفل  يهتهفمف  مه
  : دفمد قا أهلهت الهومال ،بافغ  وبأهمة  ،دالعتبا  ةالبد

 هه.م   ا افب دففلا  بدد مال و  ضه ودفتط  ا دفتغةةا ملاوم  -
  لل  دفذللئ يههإف بااضا  ههدفتطبةل،عذئه وض ح ا وعئمه ودفغانا  دألهئدي ضبابة  -

 دفداف .م   ا هدفتد ةله ملتمل  لا  ىدأل دءهفئ فتل  لهه؛ما   أ ود  ت  ا
م   لللا هأهمةللل هتطبةللللهأحلللئ ه ملللا  هدفتمةللل ه للل ههملللئىهه ه للل ه  للللههذلللا هقصللل ه -

 .ه 59تبددهدفدام ةالهبت الهدفم   ا هىدفتد ةلهدفداف هفئ
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ودفلللتيهن لللت ئيهتطللل  اهدفبذةللل هه،دفللل زمهفم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هضلللد هدفتم  لللل -
 .ودفتمة  فل  يهدفت تة هوتذمة هدفم د  هدفباا  هكأ ايهفت لةلهد

 ملتمللل  لللا  بللةال و اللاها ودفتمةلل  دفللل  يه ثلا لل  وبذللاء تأ للة   لل  دفصللد ب  -
ه ملتمللل  لللا  مللال دفكثةللا دههفتفضللةلهو فللاله  للا ه،هه  للا هدفتد للةلهدفدللاف م  

 . 60تدفدملهباوحهدففا ل    دفاغب  وضد  م   ا هدفتد ةلهدفداف هف دملهدففا ي
 دا د    مذحهدفص حةا     ص   هإف هدفلبااضا هه،دفتم الهبافماك   هدا د    -

 بدللد  لل  داجللادءد  وتدلةللئ دءدأل   لل  دال  للةابة  ودأللا نمةلل ،هوضللد  ودفمافة 
ه ه 61تم   ا هدفتد ةلهدفداف 

ودفمد  مللا ه دفبةا للا  ع لل ه لل هدف صلل  هصللد ب ممللاه للبلهيتضللحهأ ههذللا هههه
 ودأل كللا هحلل   دآل دء  لل  دفتبللايالهإفلل بااضللا  ههدفدللاف ، دفتد للةله م   للا ب

اله للهبت دأللللا نمةةالهودفمتخصصللةال وداجللادءد هبللةال ةاودفمدللاي ودفم للاو  دفدذاصللا
ه.م   ا دف

   التميز: تحقيق ثامنا: متطلبات
 يم 2017فت لةلهدفتمة هيتط بهت د اهدفمل ما هدفتافة هتدف  م هههه
 و  ات للا دفاسة للة  ت ج ات للا عللال تدبللا ب ةللي ف م   لل  متكام لل  د للتادتةلة  بذللاء -1

هدألهللئدي ،دفم   لل   ؤ لل  ،دفم   لل    للاف (:دفتافةلل  دفدذاصللا دفم للتلب ة هوتضللله
 .ف م     دال تادتةلة  دفخط  إعئد   م    ،هآفة ف دال تادتةلة 

 دفلللاسمةال وتاشللئ عملللهدفم   لل  وتللذ له ت  للله دفتلل  مللالهدف ةا للا  متكام لل  مذ  ملل  -2
ه.دفلاد د  دتخا  وأ   ق دعئ إف  بم ل فةا هدأل دء

 مللل ودفتكةلل ه،ف تدللئيل وقاب لل  دأل دء متط بللا  مللل ومتذا للب  ما لل   ةمةلل ذت هةالللل -3
 مللال أع لل  بئ جلل  دفتمةلل  وتتصلل ههةاللللهإ د يه ،ودفخا جةلل  دفمتغةللاد هدفئد  ةلل 

 لل ه دفصلل حةا هكللل وتخلل    له ،دفدللام ةال تم للةال دعتما هللاهع لل   تةللل  ،دف ماك  لل 
 .د  ما  هودفمدالتصاال د تخئدم اهفتلذةا  عمل هعال ض  ه ،عم ه ملا 

 ت ئيللئ وأ لل  ت  ةلللهدفدم ةللا  آفةللا  ن للئ  دفاللام   يهدفللل   فتألةللئ متطلل     للامه -4
 دفللل  يه وضللب   قابلل  وآفةللا   ة للا دف للماح ومدللئال  دفللل  يه م دصللفا هوشللاوض

 . 62تهد  اد ا هدفل  يه تص ةح ومئد ل
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 مصللا  هاه وت ئيللئه ،هدفمط  بلل ه دفمد  مللا ه فاصللئه آفةللا ه متكاملللهنضللله مد  مللا ههه  للامهه -5
هعللالهه ضلل  ه ،هود للتاجاع اه وحف  للاه وت للئيث اه اهوتللئدوف ه مدافلت للاه وق دعللئه وو للاسلهتلمةد للاه

 .دفلاد ه دتخا ه فئعله ت لةف اههآفةا هوه ق دعئه
وتكلل  الهه ود للتلطاعه فتخطللة ه ؛هودآلفةللا ه دفل دعللئه يبللةاله دفباللا  ه دفملل د  ه ا د يه   للامهمتطلل  ههه -6

 وأ لل ه دأل دءه تللل يه ا هفةللهوآه يتضللمالهق دعللئه لمللاه ،هاهس للهأ ده وت جةللهه وتذمةت للاه دفملل د  هدفباللا  ه
  ه63تهدأل دءه  تاس ه   هتد  دهدفدافمةالهوه

 دفمط  بلل  ودف لللاس  دألعمللا  ت ئيللئ وآفةللا  ق دعللئ يتضللمال،هدأل دء ا د يه   للامهه -7
 مدئالتلله دفم للت ئيهوت ئيللئ دأل دء تخطللة  وأ لل  عم ةللا هدفم   لل ، فتذفةللت

 .ههه 64ت ودا لازد دفذتاس  وتل يه دأل دء ت جةههومتابد  وق دعئ وم ت  اته،
 دأل دء ذ للامهمتكاملللهفتلةللةلهدفتمةلل ههذللا هضللاو يهفممللاه للبلهيتضللحهأ همللالهفت لةلللههههه
 ؛دفم   لل  ودأل دءه،دال للتادتةلة دألعمللا ه ووحللئد  و للاقهدفدمللل ملم عللا  وأ دء ففللا يد

بااضللا  هأفلل هوجلل  هه،دفملا يه دأل دء ومدايةا إف هدألهئدي بافلةايهدا لازد  تل  له بغاأ
 ودفبللادم  فمخطلل  دف  ةله دفتذفةت ا مل م وت  ةا ،ودفمدايةا دأل   وضل تت ف   داف  قةا يه

ه.دفتمة  ت لةل       دفم ه ت كئه ا 
 :النظري( إطار)للتميز  األوروبيلنموذج ا للدراسة: الثالثالمحور 

هودفت هتتمثله  يه،دألو وب و تذاو ههتدهدفم   هدأل  هدفذ ا  هف ذم   هدفتمة ه
هف تمة .م   هدألو وب هدفذهأ  هثانيا :ههههههههههههههههههههه.فتط  دفذاأيهودهأوال:
ه. لا هجاس يهدفذم   هدألو ب هف تمة هرابعا :هههههه. هدألو ب هف تمة مدايةاهدفذم  هثالثا:

 :EFQMللتميز  األوروبينموذج وجائزة النموذج 
 والتطور:النشأة  أوال :

مللالهقبلللهدفم   لل هدألو وبةلل ها د يههم،1991تلللهتأ للة ههللتدهدفذملل   هوجاس تللههعللامه
 هEuropean Foundation for Quality Management، EFQMتهدفللل  يه
هدألما  لل هو ملل   ماله لل  هدال للتفا يهمللالهإنلابةللا ه ملل   همللافك مهبافللئ   هدفلل طذ ههو فال

 هف للل  يهفمخت لل هدألو وبةللهوأف لاهدفم   لل ههللتدهدفذملل   هبمللاهندللايهدفةلل مهبافلللاس يهه نمذ ،
ف تمةلل ههدألو وبلل تاتكلل ه   للف هدفذملل   هه،دفتمةلل  هدفب يهعللاله ا هدفت هتثباه ةت اه دفم  

efqmهحللللهأ دءهأ ضلللهمللاله لل  هإشللاد هجمةلللهدفدللام ةاله لل هدفت  للةالهدفم للتماههع لل ه"



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

203   

حةلليهتدلللئهدفدم ةللا هودأل اللط ههللل هدف  للة  هدفتلل هت لللتثماهاهدفم   لل هاطللل قهه؛"ف دم ةللا 
ءهنم لللالهكملللاهأ هت  لللةالهدأل ده،دفذتلللاس لهت لةللللهأجلللههملللاله؛طاقلللا هوءم ا لللا هدفدلللام ةالهب لللا

هدفدام ةال. هماا ك هالهطا لهت  ةالهدفدم ةا هماله  ت لةلهه ل هع
 فم للاعئيه دفاسة لل  دألطللا أحللئ دفللل  يه ا د يه دألو وبةلل  دفم   لل   ملل    نالل لههههههه

 وكمللا ا،مدايةاهلله أهللله أحللئ باعتبللا هه دفتمةلل  وت لةل ،دفتذا  ة  قئ دت ا تد   هع   دفم   ا 
  لئمهوهه،وق ته تلئمه ومئى دفم   ا   د ل ف م لفةال  ذ دفمهدف ضلهفتلةةله م م  أ ديه ندئ
 أ ضللل، بصلل  يه أوف  ات للا م دز لل  إفلل  دفت صللل ب للئيهدفم   للا  فللئعله و ة   دفذم    هتد

  65ته.ا د ت ا ودقدة هعمل  ط  ووضل ،دفباا   دفم د   وت لة 
  لل   دفم للتخئم دفتلةةله أ ديه دفتلةةله وع ما   لاض ووضل فلةاي  د د  مذ   و ا ل

 مللال  د د  مذ لةلل  وتتكلل  ه دفللل  ي، ا د يه  دألو وبةلله دفم   لل  فللئى دفمدتمللئهدفتمةلل   ملل   
 ت للت ئيوهه،ودفتلةللةله ودفمادجدلل  ، دال تاللالهدفتطبةلله دفللذ  ، ، دفذتللاسه:هلل  ،عذاصللا أ بدلل 

 دفتطلل  ا،هوهثلا لل  وتذمةلل  ةلل تمدف مبللا ئ بتد للةم له وت للتله دفتمةلل    لل  ت للد  دفت  دفم   ا 
   للال أيللاله: دأل للل   لل ع داجابلل      مال ،ودف لةف  دفاخص   ةالدفم ت ه  ع  دفم تما
 دفللتدت  دفتلةللةله أ ود  ت لةلل  وكةفةلل  هذللا ؟ه  ذصللل لةلل   صللل؟ه أ   ا للئ أيللال إفلل هدآل ؟ه

EFQM     ه ملل     لل   مللال دفتمةلل  بمبا ئ دفتدا ببااضا  هإف ه ،دال تادتةلة  دفخط
ه . 66تدفتدت  دفتلةةله فتطبةل دأل ا ة  دفخط د  ع   ودفتداي ،ف تمة 

،هقللللامهعللللئ همللللاله ؤ للللاءهدفاللللاكا هه1986دألو وبلللل ه للللذ ههت للللا دالإ اللللاءهبدللللئهوه
دفدم قلل هبأو وبللاهملللهعللئ همللاله بللادءهدفللل  يهودفللذ لهدا د  لل هب  اللاءهدفمذ ملل هدألو وبةلل ه

باوك للةلهه–دألو وبلل هب لة للاههدالت للا هبئوفلل هملللاه1988 هعللامهEFQMف للل  يهدا د  لل هت
هوأقةمللاه1991ههدألوفلل هعللامه ه  للختاهإفلل هدفد للاله ملل   هدفتمةلل هدألو وبلل ه لله،هحةلليهل لله

وبافطبلهكا ه ملل   هدفتمةلل هه1992دألو وب هف ل  يهدا د   هعامههدالت ا أو ه و يهفلاس يه
  هدفتمةلل ه لل هل للاه ملل هه1999ه هدفمدةللا هدأل ا لل ه لل هدفتلةللةلهف للتههدفلللاس ي،هو لل هعللامه

ه.دفاد د ههوء تا هآفة ه، ا هدفمفاهةلهدأل ا ة هف تمة   ختههدفثا ة هبا لهجئيئهبدئهإش
دفب لليهودفت  ةلللهودفئ د لل هفلمةلللهدفتطبةلللا هودفمما  للا هحتلل هتلللهتطلل  اههود للتماه

دفذلاحللا ههد للتئدم مبللئأهع  ه،هوباف فاظه2003  ه  ختههدفثافث هعامهه اوجهدفذم   هوه
 للل هدفدلللافلههدد تالللا  هأللثلللاهدفت  لللالهودفتطللل  هب  للل  هدفذ لللخ هدفادبدللل هد  ه للل هدفذمللل ههد لللتما
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فبذلللاءهه؛ب لللاهدفدئيلللئهملللالهدفلللئو هودفمذ ملللا هدفدابةللل هد لللتدا اودفتللل هه،2010دفدابللل هعلللامه
كمللاهكللا همدةللا هدفت  للةله لل هأغ للبهه،وتطلل  اه مللا  هو  لللهدفتمةلل هدفم   لل هدفخاصلل هب للا

ملللهافلهدفدابلل ه لل  هدألعلل دمهدف للابل ه،هوأ ةللاد هوهج دس هدفل  يهودفتمة هدفت هل للا ه لل هدفدلله
مدملل  هب للاهحافةللا هع لل هصللدةئهود لللهمللالهذ للخ هدفخام لل هودفل للا هدفه2013بئدنلل هعللامه

ه.ه 67تهدفدافله
كللل ه افيه مللل   هدفتمةللل هع للل هأ لللههن مف  هالهدفمذالللآ هملللالهوضللللهداطلللا هدفدلللامهدفم  لللئ  هو  دلللف

ه،عللا هبمخت لل هأ اللطت اهوأحلام للاملللهقاب ةتللههف تطبةلللهع لل هجمةلللهدفلطاه،ف ذ للامهدا د يه
 هكبا للا هدفاللاكا هله لله  لل همطبلل هه؛دا د يهب للاهعللالهم للت ىهدفذضلل هوحتلل هبغللدهدفذ للا

وهجمةدذللاهي  للتهم للت ىهدفتطلل  هه،دألو وبة هبذلللاحهكبةللاهودفدئيللئهمللالهدفلطاعللا هدف   مةلل 
 هودفتلل هتبذللاهتطبةللله ملل   هدفتمةلل هدألو وبللهه،دا د يهف ل للا هدف   مةلل هبئوفلل هدامللا د 

ذ مللا هدفملتملللهتلل هحللت للاهدفدئيللئهمللالهمبااضللا  هف ذلاحللا هدفه،عامللا ه15مذللتهألثللاهمللاله
اب ةللللل هبدلللللئهتطبةل لللللاهفذمللللل   هدفتمةللللل هدفوهدفل لللللا هدفخةا للللل هودفم   لللللا هغةلللللاههدفملللللئ  
ومللاهيذفللا هبللههه،وقاب ة هفتذ ةلهدفدملللهدا د يهب املللهتفاصللة ههماو  فماه ةههمالهه؛دألو وب 

ت ئيللئهدفم للامهالهدفمذاللآ همللالهنم لل  ههدفتللل يءفم   اتللهه،ههللتدههءوتللل يهدفذملل   همللالهتب للة ه
و للللهدفللللئو هدف مذللل هفخا طللل هه،د لللاهباللل لهودضلللحهو قةللللودفتك ةفلللا هودفم لللل فةا هوت ز 

و لللل هجمةلللللهداصللللئد د هدف للللابل هه،دفطا لللللهدف ا  لللل هفتطبةلللللهوهت لةلللللهدفتمةلللل هدفم   لللل 
هفدلللئيههبااضلللا  ه، هدفت لللد فذمللل   هدفتمةللل هكلللا هدفم للل  هدأل ا للل هفلللهههللل هتمدلللايةاهدفتمةللل 

ااضللا  هأل ديهدفلةلللايهبه،تدفمفللاهةلهدأل ا للة هف تمةلل  هد لللهلهع ة للاهومفللاهةلهنط للههتدا فللا 
ههه. آفة هدفاد د ت م هتودفت هه،ودفتلةةله

كا للاهوالزدفللاهحا صلل هكلللههه EFQMأ هدفمذ ملل هدألو وبةلل هتهومللالهدفلللئياهبافللتكا
كأحلللئهأعلللاقهدفمذ ملللا هه،  ب ادف لللا هع للل هتطبةللللهدفتمةللل هحتللل هع للل ه ف للل اهوع للل هأ للله

حةلليهه؛مذللاهدفمداصللاعافهعللالهوضلللهوضللب هوتطلل  اهدفللذ لهدا د  لل ه لل هدفدافمةلل هدفم للل ف 
حتلل هقللئماهف دللافلهه؛تط  اهوت  للةاله ملل   هدفتمةلل هد تئدم ع  ههتل مهدفمذ م هبافم ا   

هحةلليهل للاهدفذملل   ه لل هشللل له2013؛داصللئد هدأل ةللاهمللاله ملل   هدفتمةلل ه لل ه  للخ ه
 لللة هف تمةللل  هوهةلهدأل اتدفمفلللاههيهللل ه، هث ثللل هم   لللا هأ ا لللة ن تللل يهع لللههقافلللبهجئيلللئ

تلل  اهفذللاهه،بطا للل ه اسللل هدفتكاملللهيبدضلل اودفتلل هتللاتب هه،آفةلل هدفللاد د  تمدللايةاهدفتمةلل  هوهت
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بالل لهمللتهلهه-نلمللله،ف تمةلل هدفم   لل هبأ لل  عه دسللله لل هغانلل هدف ئدثلل هودفتطلل  ها م  جلل ه
هدف   ف ه  هدفتطبةل.كاملهملهدفب اط هوهبةالهدفضخام هودفته-و  هآ ٍههودحئ
  للل هن لللئ هو  ضلللحهدفمفلللاهةلهه-وهللل هدفمفلللاهةلهدأل ا لللة هف تمةللل ه-ألو م للل  هدأملللاهدف

كلللل هيتم ذلللل دهمللللالهإ  للللاءهوتطبةللللله  للللامهدفتمةلللل هه؛يتبذاهللللاهقللللا يهدفمذاللللآ هدفتلللل هنلللللبهأ 
وهلل هه، ودفتلل هتللاتب هملللهدفم لل  هدفثللا ه،دفم    هبماهناتملهو  للههللتههدفمفللاهةلهدفثما ةلل 

ملم عللل همدلللايةاهدفمم ذلللا ههيهملللاه، هململلل عتةالودفتللل هتذل للللهإفلللهه،مدلللايةاهدفتمةللل هدفت لللد 
ودفدللام   ،هودفملل د  هودفاللادلا ،هه،ودال تادتةلةا دفلةا ي،ههيه ه،مدايةاه فم    هماله م د

ودفدم ةلللا ،هودفملم عللل هدفثا ةللل هملم عللل همدلللايةاهدفذتلللاس هدفم   للل هملللالهأ بدللل همدلللايةاههللل ه
نللأت هبدللئههدألعمللا هدفاسة للة ه،هثلللههو تاس هدفملتمل،هو تللاس هو تاس هدفدام ةال،هء، تاس هدفدم 
 وهدفلةمللل هدفدافةللل هبافملا  للل ههدالبتكلللا ودفلللتيهندلللئهه،وهللل هآفةللل هدفلللاد د ه، هدفثافلللي فلللالهدفم للل ه

 للل هههأ ديهقةلللايهوتلةلللةلهف مذ لةلللا هدفم ك   هحةللليهإ لللهه؛ببلللاق ه ملللا  هدفتمةللل هدفدافمةللل هدأل لللاىه
 ذذلللاهملللالهدفلةلللايهدفكمللل هدفدافةللل هتكملللاله للل هك  لللههنمهدالبتكا  للل وهقةمتلللههه،ف ذ لللامهدا د يه

وفكللالهنصللدبهه،دفكةفلل هقةا للهم ملل يهنم للالههغةللااهةل هشللهيهدفللتيهندتبللاهقةلهف ذ امهدا د هدفئ
أماهملهدفللاد د ه ةم ذذللاهقةللايهدفللذ لهدا د  لل هبللاقلهكملل ه قةللل،هكمللاهن للاعئ اهه،دفكم هقةا ه

هدافللل هتم ذذلللاهملللالهمدا للل ه للللاضهدفلللل يهوهمذلللاطله لللا دفلللاد د ه للل هإجلللادءهعم ةلللا هتلةلللةله 
فت لةللللهه؛دفتطللل  اهو لللله ا طللل هدفطا للللودفتللل هتل   لللاهف ضلللله طللل هدفت  لللةالهوهه،دفت  لللةال

هللللتدهو دللللئكله لللل هدفملللللاال هدفلا ملللل هبتفصللللةلهألثللللاهفم   للللا ه ملللل   هه،دفتمةلللل هدفم   لللل 
ه(68)ه. تمايهوكةفة هت لةف اهفت لةله ح  هتمة ه اج  هومه،دفتمة 
كللللهثللل  ه لللذ د ههEFQM هتمةلللهف هدألو وبللل  هبمادجدللل هدفذمللل   هدألو وبةلللهم   للل هتلللل مهدف

وملللللهبةللللل هه،وطبةدلللل هدفت للللئنا هودفمتغةللللاد هدفمت حللللل هيتماشلللل   هحتلللل هتضللللمالهأ هدفذملللل ه
 للل هألتللل باهه2013وهللل ه  لللخ هه، لللاه  لللخ هف ذمللل   آوفللللئهتللللهإصلللئد هه،دف افةللل دألعملللا ه
،هحاجلل هدفم   للا هأل ه2012ف تمةلل ههدألو وبلل ومللالهأهلللهأ للباعهتغةةللاهدفذملل   هه،2012

 Thawaniدفدافمةللللل هته هوتلللللذلحه للللل هدفبةلللللل هدالقتصلللللا ن هفتذلللللا  هه؛او للللل تكللللل  هألثلللللاهم

ف تمةلللل ههدألو وبلللل ودفالللل لهدفتللللاف هي ضللللحهدفتغةللللاد هومادحلللللهتطلللل  هدفذملللل   هه، 2013:1،
EFQMه.ه(69)ه

ه
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هصلللئد داحةللليهكلللا هه؛ف تمةللل هدألو بللل تطللل  هدفذمللل   ههدف لللابلهمادحللللهيتضلللحهملللالهدفاللل ل
هداصللئد فة  للاه لل هه؛دفذملل   هف للل  يههدألو وبةلل ثلللهطلل   هدفم   لل هه،مه1991عللامههدألو 

ه،لهدف للابلدفمفاهةلهدفثما ة هف تمة هوتلةلهدفاد د هكماهه هم ضللحهبافالل ه،مه1999دفثا  ه ذ ه
حام  هتط  اهوت  للةاله لل هبدللدهمفللاهةلهه،مه2003دفثافيهف ذم   هعامههداصئد ثلهل اه
ثللللهه،فتالللملهقطاعلللا همخت فللل ه؛اه للل هت  لللةالهمذ لةللل هدفلللاد د هوتط  اهلللاوتمث لللهه،دفذمللل   
وتلللللهإضللللا  هأوزد هه،وكللللا هدلثللللاهتاكلللل د هوت ئيللللئد هه،مه2010دفادبلللللهف ذملللل   هعللللامههداصللللئد 

ودفذتللاس هه،% 15مللاهعللئده تللاس هدفدملل ءهتههه،%ه 10مةلللهدفمدللايةاتهف مدللايةاهتمث للاه لل هج
فلللللتيهت لللللةاهع ةلللللههوتطبللللللههدفم   للللل هوده-ثللللللهأحلللللئ هإصلللللئد هف ذمللللل   ه،% 15دفاسة للللل هت

 أصللللب اهه؛مهفتطلللل  اهمفللللاهةلهدفذملللل   2013وهلللل هإصللللئد هه-دألو وبةلللل هف للللل  يهودفتمةلللل 
ب اهدفذتللاس هدفاسة لل ههلل هأصللهوهه،فغ هدفذم   همب ط هوأصب اها،عم ة ههدفمفاهةلهتأ تهمذ   ه

الهملللا هوت  فللاهآفةلل هدفللاد د همللهه،باففدلللهمللاله لل  همدللايةاهدفذملل   هدفذتاس هدفت هتلللهقةا لل ا
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وتتبذ هدفئد  لل هدف افةلل هه،ثبا هقئ يهدفم    هع  هت لةلهدفتمة  فةلهع  هدفلئ يهإف هآفة ها
ه.ههمه2013ف م    هدألو وبة هف ل  يهودفتمة هوه ههإصئد أحئ ه

  هدفدافمةلل هف تمةلل ،هأحللئهأهلللهوأبللازهدفذمللاهEFQMف تمةلل ههدألو وبلل هفذم   و دئهد
ه ه.هه7يه2009تدفدايئيه،هه(70)بلهفلمةله و هدفدافله هدألو وبةاهفة ه ل هف ئو هوهماجد ه

دفم   لل هدفتلل هت للللههبأ  للايدفمتمةلل يههف تمةلل هدفم   لل هدألو وبلل و دللايهدفذملل   ه
أوهتتلللاوزهدحتةاجللا هوت قدللا هجمةلللهأصلل اعهه،ت بلل ه،م للت  ا هأ دءهبللاهايههع لل وت للا ته
بااضللا  هه  ،دفذملل ه ههللتدهدألو وبةللهدفللئو ههوت للتخئمهمد لللهه .www.efqm.orgتدفد قلل ه

وفكذ للاههمخت فلل ،أ للاىهاهبللأ هت للالهدفللئو هكا للاهت للتخئمه مللا  هع ملل ههو ذغا   ي،هأ تادفةا،هإف 
هفتمة ه.ف تمة ه  ادههدألو وب دفذم   ههإف دتل اه
   :EFQMللتميز  األوروبيج لنموذأس  ا ثانيا :

هكافتاف يملم ع همالهدأل  هوه هه ع ياتك هدفذم   هه
مللاله لل  هدفتلل دمه :Results Orientation(71)مســتهدفة النتــائج العلــى التركيــز  -1

 تدمللله دفمتمةلل يه  افم   للا ه  ؛ دفم    هبت لةلهدفذتاس هودفمذا لهفمخت  هأص اعهدفمصللافحه
  للله ه لل  هه مللاله و فللاله) دفم للتفةئياله (م للت ئ  هفهده فللل ه هفهههقةملل ه إضللا  ه  ه للهعه با للتماد ه
 . ودفت قدا هت الهدالحتةاجا ه بة ه هته بلهود تباقهه،ه لهدحتةاجاته

دففللللل ه :Customer Focus المصــــلحة( )أصـــحاب المتعــــاملين علــــىز التركـيــ  -2
مللللاله لللل  هدفخللللئما هدفملئملللل ههدفم   لللل تمة هه لللللايوههدفم   لللل ،دفم للللت ئ  همللللالهقبللللله

نم ذلللههدف صللل  هع ةلللههملللالهم   لللا هبملللاههملا  للل ه متدلللام ةالهتأصللل اعهدفمصللل    ف
 هه.ىهأ اه

f Leader Ship and Constancy Oالفعالــة واألهــداف الواضــحة    القيــادة  -3
Purpose72ت  :   

وثبللللات له  لللل هت لةلللللهأهللللئد  لههودفتلللل هتتمةلللل هبافاؤ لللل هدفم للللتلب ة ،ه، دافةلللل هدفلةللللا يه    
هب ل.ودفثبا ه  هت لةل اهم ماهد ت فاهدف اويهدفم ةط هه،دفمذا  يه

ه:s And FactsManagement By Processeوالحقـائق اإلدارة بالعمليـات  -4
دهتلللهتالل ةلهأ اللطت اهمللاله لل  هعم ةللا هوء هو دافة ،كفاءيهع  هحةيهتك  هدفمذ م هأه
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دفغانلللا هدفمخططللل هو للللهمد  ملللا هصللل ة  ههإفللل متادبطللل هتللللايهإ د ت لللاهوت جة  لللاه
  .وودقدة ومتلئ يه

إ هه:Involvementopment And People Develتنميــة وتمكــين األفــراد  -5
دألمللللل د هدف لةلةللللل هه ؤوي  للللللههدفبالللللا  ،دفمللللل د  هههللللل ه   لللللا أثملللللالهملللللاهتم كلللللههدفم

ه،دففكا للل بطاقلللات لهدابئدعةللل هوقلللئ دت له ه؛دفتمةللل   للل هه  هدف دعةللل هدفتللل هت لللدف مذ ملللا
دفم   للل ههع للل فلللتدهه؛نل مللل  هبت لةللللهأ ضللللهدفذتلللاس هف م   للل هومدلللا   ل،و بلللادت له

 دألهئدي.وتكاملهدفثل ههع  وتذمة هقةلهومفاهةلهماتاك هبةذ لهقاسم هه،دفدام ةالجتعه
ــتمرارية الـــتعلم والتحســـين  -6 earningL ،And  Innovationواالبتكـــار اسـ

Improvement:ه ة لللا،ومدلللا يهدفدلللام ةالههدفم   للل ،ملللاله للل  هد لللتثما ه بلللاد هه
ه أع للهه ع للهها وتلللئنلهدفخللئمهدفدم ةللا ،دفتلذةلل ه لل هتطلل  اهههو تللاس هدفد لللهوم للت ئثات

دفللللل  يهم للللت ىههإفلللل ودال تلللللاءهها،د هللللهتكاهومذلللللههودأل طللللاء،دفدةلللل عههوتفللللا يهىهم للللت ه
   ئما .دفخودفتمة ه  هتلئنله

مللاله لل  هه Development:Partner Shipتنميـة عالقـات الشـراكة والتحـالف  -7
و لصللئهباللاكاءهدفدملللههدفدمللل،د للتثما هع قللا هدفتدللاو هودفتكاملللهملللهجمةلللهشللاكاءه

ه؛دفخللئما هو لللئم  هف للاه،مذللا لهع لل وت صلللهمللذ لههدفم   لل ،ملللهمد لللهللهمللالهتتدا
بللئأهتبللا  هدفمصللافحهودفمذفدلل هف طللا ةالهمهع لل إ ههللتههدفد قللا هدفبذللاءيهيذبغلل هأ هتللل مه

 . Win – Win Relation Shipت
دحتللادمهق دعللئهه: ResponsibilityPublicإدراك المسئولية االجتماعيـة للمؤسسـة  -8

 لئنلهمبا  د هتك  هم ج ههف ملتملهبا له ا ه دمهبتدالفتهو  مه،دفملتمله
 (EFQMللتميز ) األوروبيمعايير النموذج  لثا :اث 

 مللل   هدفصلللذا يلهدفت لللد هتهه،اله للل  هدفم للل  هدفثلللا  هف ذمللل   همدلللايةاهدفذمللل   و   لللاهمللله
هه. 73تهمدايةاهدفتمة  

هه هدألوفلللهههو تكللل  هملللالهململلل عتةالهههودفتمةللل ،هنمثللللههلللتدهدفذمللل   هأحلللئه ملللا  هدفلللل  يهههههه
اهفلللئعلهدأل دءهوتم لللةالهدفم   للل هملللالهت لةللللهه للل هودفتللل هتدلللئهأ اهههدفمم ذللل ،هنالللا هإفة لللاهبافد دمللللهه

ه 32تمللالهو تكلل  ههدفم للت ئ  ،هدفملم علل هدفثا ةلل ه ةاللا هإفة للاهبملم علل هدفذتللاس ههأمللاهههه،هدفتمةلل ه
هه،هدفت للد همدةللا ه سللة هأحللئهدفصللذا يلههو مثلللهكلللهه سة  ، همدايةاه9تذئ  هت اهتها اعة ههدمدةا  ه



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

209   

 

القياد  

10% 
 العمليات

10% 

نتا ج 

االدا  

 الم سس 

10% 

 الموارد البشرية

10% 

 السياسة واالستراتيجية

10% 

الشراكة والموارد  

10% 

 نتا ج الموارد البشرية

10% 

 نتا ج المتعاملين 

10% 

نتا ج المجتم    

10% 

                              

                          

و دللئههللتدهدفم لل  هألثللاهدفم   للا هشلل ايه لل ههههدفم    ،هوت تخئمههتههدفمدايةاهفف لهدفتفاصةله د لهه
ه.EFQMف تمة ههب هدألو وهدفذم   ه

ههدفمم ذلللا ،ه م للل همذ لللاهتمثللللههههمدلللايةا،هت لللد ههههع للل هف تمةللل ههههدألو وبللل هو دتملللئهدفذمللل   هه
أمللاهدفذتللاس ه  لل هههه،ه للههتفدهتغطلل هدفمم ذللا همللاهتفد للههدفم   لل هوكةلل هههه،هدفذتللاس هوأ بدلل همذ للاهتمثلللهه

مللالهأجلللهت لةلللهدفذلللاحهدفم للتئدمهت تللا هدفم   لل ههوههه،ها هم ذللهدفمهتغطلل همللاهتذللل ههدفم   لل هبفدلللهه
ههأ اد هلللا،هأ هتطللل  هوت  لللالهملللالههههإفللل هوهللل هب اجللل هههه،هودضلللحهقةلللا يهق  للل هودتللللاههد لللتادتةل ههههفللل هإه
هههمضا  .هفت  اهف م تفةئيالهمذ اهمذتلا هو ئما ه د هقةم هه؛هوعم ةات اهه،هشادلات اهوه

وء دهمللاهتلللهه،مم ذللا فدهEFQMف تمةلل ههدألو وبلل ماهنط لهع ة للاه لل هدفذملل   ههتههوه
هتت قد للا،   هدفم   لل ه لل يهت للللهدفذتللاس هدفتلل هه؛ اعلتطبةلهدفمم ذا هدفص ة  هبا له

هدفملللللل د  هدفباللللللا  هتدفدللللللام ةال ،هدف ةا للللللا هودال للللللتادتةلةا ،هدفلةللللللا ي،تهدفمم ذللللللا يوتضللللللله
بللللاهت للللالهدفدذاصللللاهبمللللاهت تاجللللههدفم   للللا هفت لةلللللهتدوهه ،دفد قللللا هودفملللل د  ،هدفدم ةللللا 

أ للايهبدللئيالهع لل ه ذللا هو تلهتللل  لهعذاصللاهدفممه،أج  ا هودألهئديهدفت هقاماهمالهدفغانا
 The Degree Of Excellence  جلل هدفتمةلل ه لل همللئ لهدا د يههدألو يدفبدللئهه،م مللةال

Of Approach،جلللل هتطبةلللللهدفمللللئ لههدفثللللا  يودفبدللللئهه  The Degree Of 

Deployment Of Approach ه. مه2017دف  م ،ع  هت
 :   (EFQM)تميزلل األوروبي النموذج عاييرثالثا: م

و  ضللحهدفالل لهدفتللاف هه،ت للد همدللايةاع لل ه(EFQM) تمةلل ف  دألو وبلل  ياتكلل هدفذملل   
 :gwww.efqm.or sourceه. 74تهمدايةاهدفذم   هدألو وب هف تمة 

http://www.efqm.org/
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 مصللذف  مدللايةا ٩ مللال  هيتكلل هف تمةلل ههدألو وبلل و تضللحهمللالهدفالل لهدف للابلهأ هدفذملل   هه
ه: ا تةال ت ا
 ؟هباألشةاء تل مه لة  :ا دفم بب :دألوف  دفخا  
 . ذل ها  لة  ا،   ت ئ  ا، خاجا م :دفذتاس  :دفثا ة  دفخا  
 دفلللا يه ن للاعئ ودالبتكللا  دفللتد له أ  وتبللةال ،فألعمللا  دفئيذامة ةلل  دفطبةدلل  إفلل  دأل لل له تاللةا

  75ته.أ ضل  تاس  ع   ودف ص  هدفم ببا  فت  ةال
 ت للتطةل دفتلل  دفطا للل  -ابلدف للههدفالل له لل  م ضللح هلل  لمللا -دألو وبلل  دفذملل    ند لل 

  لل  دفم ضلل   دفم تطة   مال لل .تذا  ة  مة يه ا لاز ب   د مدا ف هتط  ا دفم   ا 
 ، اعلل  مدةللا  عذصللا ٣٢ دألو وبلل  دفذملل    و تضللمال ،عللا ٍههتدا للب م للت ىه ف ا دألع  
 وصلل  يللتله  لل ي،هم   لل  أ دء تلةللةله عذللئهف  للبا ابهأ للتها نلللب أ للل   تطللاح ودفتلل 

ههه.دأل فل    بتدمل دففاعة  صادذاودف دفذم   
متمث للل ه للل ههمدلللايةا،ت لللد ههع للل  ضلللحه للل هدفاللل لههللل هإطلللا هندتملللئهدفذمللل   هكملللاههللل هم

وأ بللله تللاس هفمدللايةاههدفم   لل ،ودفتلل هتغطلل همللاهتللل مهبللههه،وهلل ه م لل ه ،تو للاسلهدفتم للةال
اهبللأ ه هيت ببهتبافذتاس  ،هع مللهتدفتم ةالهحةيهإ هدفم    ،حللتههودفت هتغط هماههدفتم ةال،

هدفمدةا .أج دءهجمةلههع  هيتط بهدفتاكة هد تخئدمهدفذم   هال
 (:معايير التمكين )الممكنات -1

دألعمللا هدفمط لل عهمللالهدفم   لل هدفلةللامههع  ودفت هتاك ههدفم اعئي،وه هت الهدفدذاصاههههه
هاف يايةاهو لهدفتوه ه م  همدهدفذتاس ،ب اهفت لةله

 دفتمةلل ه ت لةلللهههع لل ه هه ه للهندمه اله هدفمتمةلل ه  هد للةلهدفدللافهم   للا هدفته قللا يه حةلليهإ ه  القيـادة:   )أ(   
 :دفتاف ه  ه فالهماله   هو   ه  ه،هدفم تلهالهودفت  ةه  ه هدفاامه دفل  يهاله   همه دفلامد ه  د يهاه
ه لل  فم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هدال للتادتةلة ودألهللئديههودفا للاف  دفاؤ لل  وتبذلل  إعللئد  -

 .  دفاام دفل  يه ءهمبا ئهض
   دفاللام دفللل  يه   للهتد هفه؛دفدللاف فم   للا هدفتد للةله ةمةلل دفتذ  دفثلا لل  وتذمةلل  تطلل  ا -

 .دفم تما الودفت  ة
أ للل وههفمللاه ؛ لل هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف  ف دللام ةال دفم للتما ودفتالللةل لهودفللئع دفت فة  -

 .ودفتمة  دفل  يه ملا ه  
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 إ د يه   للامه وءعللئد  ،دفدمللل أ  ملل  وت للئيي تطلل  اهوتطبةللل  لل  دففدافلل  دفماللا ك  -
ه. ةه دفم تما دفت  ةالهوضما  ،دفل  يه

 ،دفملتمللل وممث لل  قةللا د هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف  ودفتفاعلللهبللةالهكلللهمللال دفت دصللل -
هدفم   ا . ا  هت اله دفاام  ف ل  يه ودفتاو  

 ،ا افت لله ه تذفةللت ع لل تدمللله دفتد للةلهدفدللاف ه م   للا  :واالسـتراتيجيات ( السياسـاتب)
 أصلل اع   للهع تاكلل  ودضلل   د للتادتةلةا  وضللل لل  همللالهها لله ؤ ت ت لةلللهوبافتللاف 
بتطلل  اهدفغانللا هودألهللئديهودفخطلل هودف ةا للا هودفدم ةللا هه،) دفم للت ئ   دففللل  (دفمصلل   

هههدفتاف يو    ه فالهماله   هه،و ااهه
 ة  لبم للتودف دف افةلل  ودفت قدللا  دف اجللا    للهع ودال للتادتةلةا  دف ةا ا  دعتما  مئى -

 دفم ت ئ  .ف فل ه
ب ةلليهتكلل  هههه؛هو قةللل ههه،هلا ةلل ه  مللا ه همده  ه للهعه دتةلةا هودال للتاه دف ةا للا ه دعتمللا ه مللئىه -

دا د يه د لللهه دابللئدعه ومما  لل ه ودفئ د للا ه باألب للا همههودفلةللاه  دءهلهدألهتلةللةه الهملله مئيهم للته
هدفم    .هه

 .ودفت ئيي دفتط  اودال تادتةلة ه دف ةا ا ماو  هوم دلب ه مئى -
ة لل ه ةللا هدفاسو  هدفدمه،ووضد اه  هإطا هعامهه،دال تادتةلةا وه دف ةا ا  تذفةت مئى -

 دفداف .فم   ا هدفتد ةله
هعذ ا.داع  همئىهوهه،ودال تادتةلةا  ةا ا دف   اا مئى -
تطلل  اهمدللا يههع لل ههإ د يهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هدفمتمةلل يهتدملللهههه:  76ت( العــاملين )األفــراد(  ج ) 

 هه للاقهدفدمللله،هبااضللا هم للت ىههدففللا يهوهم للت ىههدفهع لل ههةاله ة للاههوقللئ د هوت  للةالهإ تاجةلل هدفدللام ه
ود للللتخئدمهم للللا دت لهومدللللا   لهفصللللافحههههوت فةلللل هله،هههت لهدصلللللهمد لللللهوم ا للللأهإفلللل ه عللللايت لهودفت ه

ههه   يهو    ه فالهمالههه،هم   ات له
هدفتخطة هودفتط  اهوت  ةالهإ د يهدفم د  هدفباا  هبم   ا هدفتد ةلهدفداف .ههم ت ىهمدا  هه -
له ه  لل هدفتد للةب تاحلل هدففللاهه،   لهاو علللهمدللههدأل للاد ، هتط  اهم ا د ه ه  دف دمئىه -

هههدفم تما.ودفتئ  به
هههبافا ة .م ةالهوتم ةذ لهودفتداملهمد لهماا ك هدفدامئىه -
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هتلللل  اهدالتصللللا هودف لللل د هبللللةالهإ د يهم   للللا هدفتد للللةلهدفدللللاف هودفدللللام ةاله ة للللامللللئىه -
ه .لهدففداف هبةالهدفاؤ اءهوماؤو ة هتدالتصاال 

وتللل  ةاهدألملللا هه،ت لهوء للللازدج للل  هلههع للل دالهتملللامهبم ا لللأيهوتللللئياهدفدلللام ةالهىهملللئ -
هف ل.ودف  م ه

 ةلل  دفئد  دفاللادلا  وتللئيا تخطلل  دفمتمةلل يهتد للةلهدفدللاف هدفم   ا ه: لمواردوا الشراكات( د)
  هدفتاللغةلهدففدللا ضللما وبافتللاف  ؛ود للتادتةلةات ا ا  ةا للاتمللالهأجللله علللهه،ودفخا جةلل 

 دف افةلل  حتةاجللا الدالهبللة دفم دز لل الهملله البللئ حةلليه؛دفملل د   وء د يه تخطللة  ذللاءثأ ا للهةات فدم
 :دفتاف   ه فالهماله   و   ه ،ودفبةل  ودفملتمل داف    ا هدفتد ةلهدففم ة  ودفم تلب

 .دفمافة  دفم د   إ د يه آفة ه-ههه .دفخا جة وه ة  دفئد  دفاادلا هإ د يه آفة  -
 .ودفمدا    ما  دفمد إ د يه آفة ه-ههههههه.يث  ئدف دفتكذ ف جة  دفم د   إ د يه آفة  -
 .ودفم د  ودفتل ة د  ودفمدئد  ودفمبا   دفماد ل يهد هإ  آفة  -
ـ  الوت  للة وء د يه تصللمةلههع لل تدمللله دفمتمةلل يه  م   للا هدفتد للةلهدفدللاف : العمليـات -ـه
 ( ئ  دفم ت دففل  وت قدا  حاجا  بة  وفت ،ود تادتةلةات اها  ةا ات له ع أجل الم ا ةات عم

  ه فالهماله   هدفتاف يو   ه ،) دفمص    أص اع
 .ةا  دفدم إ د يه لهتصمة    لهودفتذ ة لة  دفمذ مئى -
 .ئ  ه هدفم تهههودففل ه الهةه هدفدامه  ضاه الهتضمه دفت ه ةا ه هدمه هفه الهودفت  ةه دابئدعة ه دفطاقهههمه تخئدهده مئىه -
 . لهوت قدات ئ   دفم ت دففل  دحتةاجا    ع بذاء هه،دفخئما  وتط  ا لهتصمة مئى -
 .ئ   دفم ت دففل  مل قا دفد  وتل    إ د يه فة ةل -
 فللالهب للله قلل وع ةلهدفدللاف هم   للا هدفتد للهههحللت ما   ع تاك  دفت   هوه: 77تهجتائالن -2

 إفلل  أنل  ه ا مذ وكله،أ بد   ه دفذتاس  وعذاصا، ودفملتمل ئ   دفم ت ودففل  الة دفدام ماله
 دأل دء لهتلةللة هحةلليهإ وه،هدآل للاالهعلله فلل  مخت   للبة  مةلل هأه فكلللهجلل أه هن لل ه ب ةللي ،  أيالجلله

ت للالهب طلل دفم ة دفبةللل  لللاوي دعتبللا هه  لل  نأ للتدفدللاف ههدفتد للةلهم   للا ه فذتللاس  دفمتمةلل 
   للا هفم   للهدففد دأل دء : الملله الهكلللملله  مللا  دفمد الهملله لهدفتلةللة و ذط للله فللال ،دفم   للا 

 أ دء مللل الأم لله مللا ل دفملا  لل  وتلللايه ا، للهب دفخاصلل  دفخطلل  أودألهللئديهوهه،دفتد للةلهدفدللاف 
 ت ضللةح   للهي و ةمللا ،اإق ةمةلل ه أو عافمةللا ههيهدفمتمةلل هدفتد للةلهدفدللاف ههم   للا  وأ دء الدفمذا  للة
  :ه 78تهدأل بد  تاس دفذ عذاصا



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

213   

   للهع تاكلل  دفمتمةلل يه م   للا هدفتد للةلهدفدللاف : (نالمسـتفيدي (المسـتهدفة الفئـة رضـا )أ(
 دفم للتفةئياله(دفم للت ئ   للل دفف باضللا يتد للله ةمللاه،متمةلل يه  تللاس الهمللهههت لللله ما ومدا   قةاي

 :ماله   هدفتاف هو فال)
  لللهمد ا  للهوتفاعدفدللاف ههدفتد للةلههفم   للا ) دفم للتفةئيال (دفم للت ئ   دففللل  ه دإ  مللئى -

 .د تلصاسة  فالهماله   ه  د ا ههو    هه،إفة له هتلئم  ةماو أي له
 فللئىه اهدفاضللهمللالهأجلللهت لةلللهه م   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه اه للهبه مهتل ه دفت ه ودأل اط ه داجادءد ه -

ههه.فأل دءهم شاد ه  هبمثابه هتك ه ودفت هه،ه) دفم تفةئيالهه(دفم ت ئ  ههدففل ه
 بت لةللله تللاس  بالل لهشللامل لهت للهت دفمتمةلل يهدفتد للةلههؤسسـاتفم (:داألفرا (العاملين ( رضاب)

 :دفتاف   ه فالهماله   و   ه ،ا  ة الة بافداميتد لهه ةما متمة يه
 ت  امدف دفاضا وم ت ىهدفداف ه ةلهوتف لهف ةا ا هم   ا هدفتد إ  د هدفدام ةال مئى -

 ا .دفم   هت ال تلاهه  لهفئي
لمللللهدفمد  ملللا هفه، لللةلهدفدلللاف م   لللا هدفتد ب لللاتلللل مه دفتللل داجلللادءد هدفئد  ةللل ه -

 . دءض ءهم شاد هدأله  ه،وت  ة  ا
ه ةمللاه،دفمتمةلل يهدفذتللاس هبت لةللله لهت للهت دفمتمةلل يه دفتد ةلهدفدللاف ه  م   ا: المجتم  خدمة )ج(
 دفتاف ي ه فالهماله   هو   ه تملبافمل يتد ل
هه غبللا ه بلل ه هته  للئما همللالهه م   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه ههئمللهلهته فمللاه دفملتمللله إ  د ه مللئىه -

 دفم   ا .هدفاضاهدفملتمد هعالهت اله ومئىه ،هدفدمله  قهدحتةاجا هوه
 دفمد  مللا هوت  ة  للاهههفلملللهدفدللاف هه   للا هدفتد للةلههمهدفتلل هتتخللتهاهه ةلل ه هدفئد ه داجللادءد ه -

 .ب ئيهت بة هدالحتةاجا هدفملتمدة ههدأل دء،هم شاد ه  هض ءه س اهأ ده الهوت  ةه
ه ةمللا متمةلل يه  تللاس  لهبت لةلللت للهت ةلل يهدفمتمم   ا هدفتد ةلهدفداف ه: الرئيسة األداء ائجتن ()د

 خطلل  ف و لللا ه مللالهأهللئدي هحللتلله ومللا ود للتادتةلةات ا، ا ف ةا للات دفاسة لل هبافدذاصللا يتد للل
 :تاف فد مدا     ع دفدذصا تدههيذصب حةي ؛دفم ض ع 

  هوهه،ودفتمة  ذلاح ف د ةلهدفداف ت لةلهم   ا هدفت تد   دفت  ودفتئدبةا داجادءد  -
 .اسة  دف دأل دء مخاجا 

 الهت  للةه ومللالهثللله ؛هلملللهدفمد  مللا هوت  ة  للاهفه دفم للتخئم ه ة ه هدفتاللغةه ودفتللئدبةاه داجللادءد ه -
 وه هبمثاب هم شاد هفأل دء.ههدفداف ،هفم   ا هدفتد ةلهه ه هدفاسةه دأل دءه  تاس ه
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ةلهدفمذ لةلللا هدفم   للل هف ذ لللامهوتدلللئهآفةللل هدفلللاد د هملللالهأبلللازهوأهللللهدآلفةلللا هدفتللل هتللللة هوتلللله
بااضللا  هه، للببهمللالهأهلللهمللاهنمةلل هآفةلل هدفللاد د هعللالهبللاق هدفمذ لةللا و دللئههللتدهدفهدا د ي،

اهالهدفم    همالهت لةلهدفلةايهدفكم هدفئقةلهف ذ للامهدا د يهدفللتيهندتبللاهشللةل هك  ههنم  ههإف 
ذذللاهقةللايهدفللذ لهأمللاهدفللاد د ه ةم هدفكملل ،وفكللالهنصللدبهقةا للهههدفكةفلل ،قةا للههم م يهنم اله

هه،همهEFQM2013  ف تمةلل هههدألو وبلل هفاد د هو لللهدفذملل   ههومذ لة هدههه،هدا د   هباقلهكم ه قةله
هيه ه79ته تلهتصذة هدفم   ا ،هو له  لهدفتمة هإف هث ث هم ت  ا هوه هوه
  لط ههه599-400هبافتمة ي همدا  ههه-2هه لط .ه399-200هبافتمة يم ت م  ههه-1
  لط .ه1000-600هدفدافم يدفتمة ههه-3

 :EFQM للتميز األوروبيفئات جائزة النموذج  رابعا:
هكافتاف يوه هه،أ بله لا هإف ف تمة ههدألو وب يتلهمذحهجاس يهدفذم   هههه
 ف م   ا .دفئودساهودف حئد هدفتاغة ة هه-2هههههههدفكبةاي.دفم   ا هه-1ه
هودفصغةاي.دفم   ا هدفمت  ط ههه-4هههدفدام.فلطاعهم   ا هدهه-3

ــز فــي مؤسســات النمــوذج األور تطبيقــات أهــم وأبــرز  للدراســة:الرابــ   المحــور وبــي للتمي
 للتطبيقات:التعليم العالي ببعض الدول والمقارنة التفسيرية 

وتللللهوضللللهجللل دس ههدفدلللافل،ف تمةللل ه للل هدفدئيلللئهملللاله و ههدألو وبللل تللللهتطبةللللهدفذمللل   ههههه
ف تمةلل ،هو فللالههدألو وبلل ا هدفتلل هتطبلللهمدللايةا،هوم شللاد هدفذملل   ه صلللهع ة للاهدفم   للهت

هت دج  اه  هأ  مت اهدا د   ،هوفت لةلهدفتمة هدفم تئدم.ب ئيهم دج  هدفت ئنا هدفت ه
 : 80ت(  أسترالياتطبيقات النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم العالي )  أوال :

ف تمةلل هكملللاهيللتلهتطبةلللههبأ لللتادفةاههدألو وبلل دفذمللل   هه لل ههللتدهدفلللل ءه للةتلهعللاأ
ف لللل  يههدأل لللتادف دفذمللل   هه أ لللهه–ودفتطللل  هفالهملللاله للل  هدفم لللاو هدآلتةللل هيتهدفذاللأيهوكللت

 للللا هجلللاس يهه–ف لللل  يهودفتمةللل ههدأل لللتادف دفمدلللايةاهدفتللل هياتكللل هع ة لللاهدفذمللل   ههودفتمةللل ،
ه.ههدأل تادفة  دفل  يهودفتمة ه

  والتطور:النشأة  -1
 م تل   ق مة  دفة ههةل  تاهدألوم   ا هدفتد ةلهدفداف هه،دفلامدا  تلةةله هةل  تدئ

 ودفتد للةله دفتللئ    أ اللط  مادقبلل  دأل ا للة  وم مت للا لهدفتمةلل ،وت لةللههدفللل  يه ضللب  هللئ  ا
(AUQA)بئأ   م ةه  ط      مال دأل تادفة دفتد ةله  هم   ا ه ودا د يه ودألب ا ه 
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  للا هةاهدفذملل   هدألو وبلل هف تمةلل هكآفةلل هفتلةللةلهم هدف ةللل همدللايوتتبذلل هت للالهه،٢٠٠١ عللامه
 تك  ذلله مللال لللل  لل  د ا للئ ه أ للتادفةا  لل   دفللل  يهدفلل طذ ضللما    للامهو دللئههدفدللاف ،دفتد للةله
 ،دفتد للةلهفملللا ه ودفللذ لهدفئد  ةلل  دف   مةلل  دفللذ له مللال ملم علل  عللال عبللا يه وهلل  ،وصللادمته
 دف   ملل  أ اللأ   مللث  ه ،ه 81تبلله   اصلله ودفتمةلل  دفللل  يه ضللما  آفةللا  قطللاع وفكللله

 هدفتد للةلهم   للا تلةللةله هةللل وه (AQTF) دفللل  يه فضللب  دأل للتادف  بدفتللئ   هةللل دأل للتادفة ه
ه  82ته.أ تادفةا    ودفتئ  ب دفتد ةله ج  يه،هفضما ه  (AUQA)أل تادفة ددفداف ه

جلل  يه ع لل  دفم ا  لل  تكفللل آفةللا  دأل للتادفة  دفدللاف  دفتد للةله م   للا  جمةللل فللئى
  لللئ ؛دفدافمةلل  ف مدايةاهاو ل ه ، دفداف م ت دها  ف  ع   دفئ د ة هودفخئما  دفملا د  مة توه

 إ د  لل  م ملل  ت كللل دفتلل  دفتاللا دا  م للتل  هبم جللب ل ةلللا  أل تادفة د دفلامدا  تأ  ا
 ودفل للا  دفمذطللل ، أوهدف النلل  ح  ملل  أو دففةئ دفةلل  دف   ملل  أمللامه م للل ال ه ن لل  ه مل   إف 
بملا دت للاه ام للل  هومدتا لل ه تكلل  ه أ  نلللب تد ةمةلل   للئما  تلللئمه دفتلل  ةلل دفلامد غةللا

 دفمذطللل  أو دف النلل   لل  دفدللاف  دفتد للةله باعتما  دذة دفم دف   مة  دف ةل      ماله،دفئ د ة 
 نف للح دأل للتادفة هدفللتي دفم ه   إطا " ه  ف م ه  ، ق م    امه وهذا ه،ب اهتدمل دفت 

 وضللما  دفملل ه   مدا فلل  و لل  ف  دال تةللا  وحا لل  او لل دفملل ه  هوم مللال فكللل دفملللا 
 نلمللل داطللا  هللتد ،أل للاىهدفللئو هد مللال لثةللا  لل  ود  يه غةللا اوجمةد للههودفتمةلل ،ه يهدفللل ه

  للامه  لل  دأللا نمةلل  دفملل ه   مللل دفدمللل م للة  مال ع ة ا دف ص   نم ال دفت  دفم ه  
 دفتد للةله و لل  ف دفلل لة دفم للتلبل تخطللة   لل  دفماو لل  مللال قللئ  بأقصلل  ن للمح ،ودحللئ

 اتد ةملل ه تلللئمه دفتلل  دفل للا  لللل نضله عامه  لل "دفم ه  هدأل تادفة  إطا  وفئى ،ادفم تم
 دفتد للةله وز دء مللال تام  م د ل  ع  هحص ا ودفت ،هدفم ه   تدتمئ دفت  ودف  طا ،هاعافة ه

هههه  83ت.وشل  هدفاباع ودفتئ  ب ودفت لة  ف تد ةله دف زد يه   هدفمل  ه دفممث ةال دأل تادفةةال
 ،أ للتادفة  جامدلل  وتللئع هأ  للا للدف لله    ود  يه غةا م     أي أ مماه بلهيتضحهههههه
  لل  م للل   ف  النلل  دعتمللا  هةللل  قبللل مللال مدتمللئيه غةللا ملللا د  مهتلللئ ج لل ه اصلل  أي أو

  .   مة  م ا ئيه بأن ه"،هالهت   ة دأل تادف دفم ه   إطا  "قاسم 
 : 84ت ميزللجودة وللت األستراليأس  النموذج  -2

 أبازهايه،دفدئيئهمالهدأل  هع  هدأل تادف و اتك هدفذم   ه



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

216   

  لل  ودالز هللا  دفم للتلب   ف تطلل   دمهكمفتللاحدفم تئ ودفتمة هدابئدع أ تادفةا دعتمئ  -1
   .دفتذا  دفدافم  دالقتصا 

 او دعملل ه اوم دز لل ه اأ ا للة ه ب امتط  ندتبا دفتد ةله     مال ،دفم تمايههدابئدع ثلا   بذاء -2
 .ودفتط  ا يف ب 

 ع لل ه دفتألةللئه مللله دفد مةلل ،ه دف للل  ه ةلللهمهجه و لل ه ف تد للةله دف زملل ه دال للتادتةلةا هتبللاعههده -3
 يهحةلله ،هةلل هدفتكذ ف جه ودفلللئ يه ودفا اضللةا ه ملللاف هدفد لل مه  لل ه دفتد للةله ت  للةاله  ص صللة ه

  .هدابئدعه    ه دأل دءه فت ا اله دفاسة ه دفمفتاحه أ هدفتمة هه ه دأل تادفة  ههدفتاب    ههاهتبهنده
  لللئ يه دفتمةلل ، هومل ما همتط با هتهه ع   ودفتألةئ دفلاسله دفتد ةم   امهدفذ مادجد   -4

 .ودفتط  ا دفب ي ع   تدتمئ لههتدهدفداف    دالز ها  ع   أ تادفةا
هو فللالهأل ه؛دفللئوف  دفصللدةئ ع لل  ادحتادملل هدأل للتادفة ه افللاه دفملل ه   ممللاه للبلهيتضللحهأ 

هدفملل ه   دعتمللا    للامه هلل  دأل للاىه دفب للئد  مللال دفدئيللئ عللال أ للتادفةا نمةلل  مللا أهللله
 لللل  لل  ب للا دفمدتللاي دفم ه   دفتد ةمة  ف ئو د  اق مة ه ام ه  ا ندئ ودفتيه،(AQF)دأل تادف 

 جلل  يه ال تبللا  دأل للتادفة  م   للا هدفتد للةلهدفدللاف  وتخضللل ،دأل اىه ودفئو  أ تادفةا أ  اء
هي ية  لخيا مين ،عملياتهيا وجواني  مظاهرهلا   يقةا جا ب إف  دف طذ  دفم ت ىه ع  

 األسترالية.م سسات التعليم العال  ل الجود  
 : 85توالتميز ودةج لل األستراليالمعايير التي يرتكز عليها النموذج   -3

ه.دفذاي- ههه.دفمد  ما هودفت  ةل- هه.دف ةا ا هودفتخطة ه-عهه.دفلةا يهه-أه
هم    .ههدءهدفدأل ه-زهه.ج  يهدفدم ةا هودفمذت هودفخئم ه-وهههه.دفتاكة هع  هدفدمةله-هله

هو وبة هودأل تادفة هت اهم م يو م الهتصذة هم  ا هكلهمالهش ا يهدفل  يهدأل
ه،ودفمد  ملللللا هودفت  ةلللللله،يهوتالللللملهتخطلللللة هدف ةا لللللا Enablersدفم  لللللا هدفم لللللاعئيهه-

هودفذاي.هه
هودفتاكة هع  هدفدمةلهه،يهوتاملهدفلةا يهDriversدفم  ا هدفئد د هه-ه
ه. 86تيهدفدم ةا هودفمذت هودفخئم لهفل  يهوتاجResultsم  ا هدفذ دت هه-
ه
ه
ه
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 :   The Australian Quality wardAاألسترالية  والتميز  دة الجو  جائزة فئات  -4
 و ههدأل للتادفة فم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ههو اكلل هدفذملل   هبالل لهأ ا لل هع لل هدفتلةللةلهدفللتدت هه

دفتل هنللل مهب للاههودفتمةلل يهو لل مهع لل هدفتللادب هبلةالهمل لل  د هإ د يهدفلل  ه،ملللهدت لاعه طاقللههغةاهلا،
ه.هه 87تفتذ ةم هللهم ت ىهإ د يه  هدف ة لهد

   : )سنغافورة(ز بمؤسسات التعليم العالي تطبيقات النموذج األوروبي للتمي  ثانيا : 
ه، للذغا   يهف تمةلل هكمللاهيللتلهتطبةلللههبهدألو وبلل  لل ههللتدهدفللل ءه للةتلهعللاأهدفذملل   ه

ف للل  يههدف للذغا   يهدفذملل   ههأ لل ه– هوكللتفالهمللاله لل  هدفم للاو هدآلتةلل هيتهدفذاللأيهودفتطلل ه
 للللا هجلللاس يهه– هف لللل  يهودفتمةلللههدف لللذغا   يهاتكللل هع ة لللاهدفذمللل   هاهدفتللل هيدفمدلللايةهودفتمةللل ،

ه.ههدف ذغا      دفل  يهودفتمة ه
هوالتطور:النشأة  -1
هSingapore   Quality AwardههفهSQAتلللهإطلل قهجللاس يه للذغا   يهف للل  يهودفتمةلل هههه

فلللللللللاس يهف مذاللللللللآ هودفم   للللللللا ه لللللللل همخت لللللللل هدفملللللللللاال هذحهدوتمللللللللههم،2002 لللللللل هعللللللللامه
هتطبةلللله مللل    للل  هملللالهدفتمةللل هدفم   للل هملللالهع للل هم لللت ىهتخصصللا هدفتللل هت لللللهأهودف

وتلهبذاءهإطا هعمله م   هدفتمة هتدفتيهتللل مهع ةلل هجللاس يهه،ودفتمة ف ل  يههدألو وب دفتمة ه
افك مهبافلللللئ   هف لللللل  يهو للللللاهأل ضللللللهدفمما  لللللا هبللللللاس يهملللللهه ، لللللذغا   يهف لللللل  يهودفتمةللللل 

Malcolm Baldrige National Quality Award،وأ ضلللهدفمما  للا هف ذملل   هه
وأ ضلللهدفمما  للا هف ذملل   هه،Australian Excellence Model   مةلل دأل للتادف هف ت

فللتفالهبذللاهه؛وتلمداهأ ضلهدفمما  ا ه  همدايةادفذم   هدألو وب هف تمةلل ه نمذ ،دفةابا  ه
ودفتلل هه،فتمةلل  هدفدافمةلل ه لل هدفللل  يهودف تمةلل ه لل هضلل ءهأ ضلللهدفمما  للا للذغا   يه م  ج للاه
هدألو وبلل و اجاهع ةذاهبللافذم   هه، م  ج اهف تمة ه هف ل  يه  دألو وبةد ت  ت اهدفم    ه

هف تمة .
   والتميز:أس  النموذج السنغافوري للجودة  -2
تل  لللل هع لللل ه هم للللاعئيهدفمذاللللآ هودفم   للللاهأ للللايدف للللذغا   يهع لللل هدفذملللل   ههياتكلللل هه

 لللئمهإطللا هعمللله ملل   هدفتمةلل هدف للذغا   يه،هوه ةت للاأ  مت للاهدا د  لل ه،هوز للا يهقللئ ت اهوءم ا
 ع هشام  همللالهدفم دصللفا هدا د  لل هفت لةلللهدفتمةلل ؛هحةلليهي ضللحهدفد قلل هبللةالهدف للببهملم

ودفذتةل ،هبةالهدفمم ذللا اهدفم اكللا هوهدفذتللاس هدفم لللل ،ه  للما هدفتمةلل هتصلل هدفخصللاسصه
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هلللتههدفخصلللاسصه للل هه هدفاسة للل ههف م   لللا ه د هدأل دءهدفدلللاف ،هحةللليهيلللتله مللل ودف لللما
 للللللة هاطللللللا هدفدمللللللل،هوبةللللللا هدف افلللللل هدفتذ ةمةلللللل هدفمم ذللللللا هاهدفم اكللللللا هدفم ملللللل هودأل ا

Organizational profileه للل   هه،هي ضلللحه طلللاقهعمللللهدفم   لللا ،هو للللئمههلللتده فلللة  ه
ه،ك  هإطا هدفدملهماله للبد همدللايةات وهفتطبةلهدألعما هماله   هإطا هودضحه.ههاط هومب  ه

هللللئديهدألهتضلللللهleadershipوهلللل هكافتللللاف هيه افلةللللا يهه،اهف للللاو للللل ههيللللتلهتلةللللةلهدفم   للللا 
وتللللللللل  همذ  ملللللللل هدفتمةلللللللل ،هو للللللللأت هدفم للللللللتفةئو اهه،ف م   لللللللل هدال للللللللتادتةلة ودف ةا للللللللا ه

دفم للتفةئيالهووضللد له لل هع لل هبدللئهدفلةللا يهفت ضللةحهأهمةلل هدفتاكةلل هه Customersدفدملل ء
أ لللايه  للللهع للل ههrategy Stهدال لللتادتةلة ،هثللللهيلللتلهوضللللهوتطللل  اه 88ت  يهدالهتملللامهبللله

هدال لللتادتةلة مصللل   هدفخلللا جةةالهودفلللئد  ةةال،هوتكللل  هو ويهدفهمتط بلللا هدألطلللاديهدفمدذةللل ،
فت لةلللهدفذتللاس هدفم للت ئ  ،هه؛اه  هدفئفةلهودفماشئهفتط  اهو  لهقئ د هدأل اد هودفدم ةا أنض ه

،هLearningكلللل ءهملللاله دسلللايهدفتغتنللل هدفد  لللة هف لللتد لهه Knowledgeوتلللأت هدفمدا للل ه
ه  هو تابلهدفت  ةذا .دفلاد ،هو ليئعلهدتخا ههInnovationودالبتكا 

ه:للجودة والتميز النموذج السنغافوري معايير  -3
هي 89تدألو وب هف تمة هدفمبا ئهودفلةلهدأل ا ة هدفت هياتك هع ة اهدفذم   دفمدايةاهوهوه ه

إضللا  هقةملل هه،هLeadingهWith ههVisionه And Integrityدفلةللا يهباؤ لل هومصللئدقة ه
 Drivingقةللا يهدالبتكللا هودا تاجةلل هه،Creating Value For Customersف م للتفةئياله

Innovation And  Productivity ،تط  اهدفلئ د هدفتذ ةمة هف م   ا ههDeveloping 
Organizational Capability قةملل هف دللام ةالهودفاللاكاءههإضللا  هه،هValuing People 

And Partners ،بماو لل هتذ ةمةلل هو للاع هتكةلل هملللهدفمتغةللاد ههدا د يههManaging 
With Agility،مللاهت للللهمللاله تللاس همتمةلل يهع لل هدف فللاظههSustaining Outstanding 
Results ،تبذللل ه  لللامهعمللللهمتكامللللهومتللل دز ه د  ةلللاهو ا جةلللاههAdopting an 

ed PerspectiveIntegrat.ههه
ودفم   للا ه لل ههههف مذاللآ همللذحهدفلللاس يههت ه  ميـز: والت فئات جائزة النموذج السـنغافوري للجـودة    -4

 لل دءه د لللههههمللالهدفتمةلل هدفم   لل هع لل هم للت ىههدفتلل هت للللهأههه،هدفملللاال هودفتخصصللا همخت لل هه
  ا ج ا.ه ذغا   يهأوهه
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ه)اإلمارات(:لي تطبيقات النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم العا ثالثا :
ه،كمللاهيللتلهتطبةلللههباامللا د ه،ف تمةلل هدألو وبلل   ههتدهدفل ءه ةتلهعللاأهدفذملل   ه

دفذمللل   هداملللا دت هف لللل  يههأ للل ه–و هدآلتةللل هيتهدفذالللأيهودفتطللل  هوكلللتفالهملللاله للل  هدفم لللا
 للللا هجللللاس يهه–دفمدلللايةاهدفتللل هياتكللل هع ة لللاهدفذملللل   هداملللا دت هف لللل  يهودفتمةللل ههودفتمةللل ،
ه.ههداما دتة  هفتمة دفل  يهود

 النشأة والتطور:   -1
وفلللئهه،ف تمةلل هدألو وبلل أل  هوأهئديهو   ف هدفذم   ههطبةلكتضداههتههدفلاس يهو ه

أط لللهصللاحبهدف للم هدفاللةةهم مللئهبللاله دشللئهآ هم تلل مه اسللبه سللة هدفئوفلل ه سللة همل لل ه
وت للئيهه،جللاس يهدامللا د هفللأل دءهدف  لل م هدفمتمةلل ه2009ي  ة هه24دف ز دءهحالله ب ه  ه

ه، ئملل هجمةللله لللا هدفملتمللله لل هدالت ا نلل دفلللاس يهإفلل هتد  لل ه و هدفم   للا هدف   مةلل ه
هبمفاهةلهوأ  هدفل  يهدفاام  هودفتمة هدفم    .هو فالهعالهطا له ااهدف ع 

تتلللأف ه للللا هجلللاس يهداملللا د هفلللأل دءهدف  للل م هدفمتمةللل هملللاله مللل ه للللا يهدففللللا ه
 لللت ىهدفل لللا هودفمذلللاطلهودا د د هو للللا هف ململلل عهدأل ا لللة ،هودفتللل هتملللذحهج دس هلللاهع للل هم

هذحهأل ضللللهج للل هأوملللهودففللللا هدففاعةللل ،هدفتللل هت هه،دفخاصللل هبذمللل   هدفتمةللل دفك للل هف مدلللايةاه
و لللا هه،مذطللل هأوهإ د يهت للللهأع لل ه تللاس هو لللا هفكلللهمدةللا هع لل هحللئيه لل ه ملل   هدفتمةلل 

وء د يهدفمدا للللل هودفتمةللللل ههأ ضللللللهدفمما  لللللا ،هودفتللللل هتغطللللل همللللللاال هدابلللللئدعهوء د يهدأل دء
ملللذحهأل ضللللهتلابللل هإ د  للل هتللللا عهدفمتمةللل ي،هوت هو لللل هدفه،دف  للل م هودالتصلللا دافكتاو للل ه

ملللذحهأل ضلللله ا للللهعملللله د للللهتلابللل هتلذةللل هأوه ذةللل ،هوأ ةلللاد ه لللل ه لللاقهدفدملللل،هوت ههوأ ضلللل
ه ا لهعملهماتا هبةالهألثاهمالهج  هح  مة .هههوأ ضلدفل  هدف   مة ه

 يهإلماراتي للجودة والتميز أس  النموذج ا   -2
 أ دء م للت ىه  لل  وحلةلةلل    عةلل    لله ل متمةلل دف دف  لل م  فللأل دء  بلل  با للام  أحللئ هه
 دفدافمةلل  مللالهدفذمللا   دفبا ام  د تفا  وقئه، بئب  دف   مة  ودفئودساه،هودفم   ا  دف ةلا 
لهس فللت ا للهتكةةف ع لل  وعمللل ،ف تمةلل  دألو وبلل  اهدفذملل    ص صلل ه دفم   لل  دأل دء فتمةلل 
  لةللامهفدف   ملل هه  ة للا ملللتط دفتلل  دفت للئنا هدفتذم  لل  ضلل ء  لل  ، بلل     دف   م  دفلطاع

 أ دء  تللاس  ع لل ه بلل  دفمتمةلل  دف  لل م  فللأل دء  بلل  با للام هو دملللهمتمةلل ، قةللا ي بللئو 

و فللالهه ؛دفدمللل  لل  دفم للتخئم  ودآلفةا  بافمذ لةا  دف   مة  ودفم   ا  ودفئودسا دف ةلا 
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 دفللئودساهوه دف ةلللا ه تمةلل ه  للت خصهوههه،هوتط  اهللاه ت  للةذ اه ود للتماد   ه ،هدفذتللاس ه د للتئدم ه فضللما ه
،هه ه90تهدف ةا لل هه تا للله قةللا يهههمللاله لل  ه،هه ة لل هدفاسه أ دس للاه  تللاس ه  لل ه دف   مةلل ه ودفم   للا ه
عملللهه بةللل ه ضللماله م للتماه عم ةات للاهبالل له وتطلل  ه ،هب فاءيه وشادلات اه م د  هاه وتئياههه،ه ودال تادتةلة ه
 أجللله مللاله ،هف ذتللاس ه قةللايه قةللله وجلل  ه مللاله والبللئه ،ه دفم للتماه تد لهدفلله ع لل ه ت للا ه مبئعلل هوشللفا  ه

 وملللاال ه دفللل يه  لللاضه وت ئيللئه ،هم للت ئيهدفه بللاأل دءه مللالهمتابدلل هدفتطلل  ا،هوملا  تللهه دفلةللا يهههتم للةاله
 دفلةللا يه اله ا لللهنم لل ه ممللاههه،هدف   مةلل ه دفم   لل ه / دفللئدسايه / أ دءهدف ةللل ه  لل ه ودفتطلل  اه دفت  ةاله و ا ه

 بللادم ه إفلل ه ودفتطلل  اه دفت  للةاله  للا ه وتاجملل ه  لللاضهدفللل يه فتد  لل ه  هدفمذا للبه دفلللاد د ه مللالهدتخللا ه
 إفلل ه دفبا للام ه هللتده حةلليهي للئيههه؛هئ يهزمذةلل هم لله وأطللاه تذفةللته  فةا هلهم لله  د ه ومبللا  د ه اللا  لهومه

 دفتلةللةله مللاله لل  هعم ةللا ه ،هدفماللا ك ه دف   مةلل ه ودفل للا ه دفللئودساه أ دءه  لل ه   عةلل ه  ل لل ه إحللئد ه
ه.بافبا ام ه دفخاص ه دفتلةةله بمدايةاه ملا   ه  ا هودفله دفئودساه هتهه تلا  اه دفت ه دفتدت ه
 والتميز:جودة ي يرتكز عليها النموذج اإلماراتي للالت معاييرال -3
 ، تللاس  ،دفدم ةللا  ودفملل د   ،دفاللادل  دفباللا   ،دفملل د   دال للتادتةلة  ،دف ةا لل  يهدفلةللا ه(

ه  فاسة  د دأل دء  تاس هدفملتمل،  تاس ،هدفباا   ، تاس هدفم د   دفمتدام ةال
 جائزة النموذج اإلماراتي للجودة والتميز: فئات -4
 ، سة للتةال  لتللةال إفلل  دفتمةلل   لللا  تل للةله ع لل  دفمتمةلل  دف  لل م  فللأل دء  بلل  با ام   مهو ل
هيو لهدفتاف  مذ ا كله،دففاعة  دففلا  تتفاعهعذ ما  اودف ت
هدف   مةلل  دفم   لل   للل  ،ة يهدفمتم دف   مة  دفئدسايه  /دف ةل   ل ( المؤسسي التميز فئات تأ 

هدف   مةلل  دفل لل   للل  ،افكتاو ةلل هإ دفمتمةلل يه    مةلل دف دفل لل  ،دفتمةلل  تلللئيا  للل  ،دفمتمةلل يه
هدفملل د    ضللا  لل   تةللل   للل هأ ضللل ،دفمتدللام ةال  ضللا  لل   تةللل  أ ضللل  للل  ،مافةللا ه دفمتمةلل يه
 ،دفمتمةلل  دففذلل /فتلذلل د دفماللاوع ،دفمتمةلل يه دا د  لل  دفمبللا  يه ،دفمتمةلل   ا لللهدفدمللل ،دفباللا  
ه.) دفمتمة  دفماتا  دف   م  دفمااوع
 دفملللا   لل  دفمتمةلل  م للل دف ،دفمتمةلل  دف  لل م  دفم للل تهالـوييفي: التميـز اتفئـ  )ب(

 /دفتلذلل   لل هدفملللا  دفمتمةلل  دفم للل  ،دفمللاف  دفملللا   لل  دفمتمةلل  دفم للل ه،دا د يه
 دفملللا   لل   هدفمتمةلل دفم للله ،دفمتخصصلل  دف لللاس   لل  دفمتمةلل  دفم للل ه،دف ذئ لل 
 .) دفلئ  دفم لف  ه ،دفمتمة يه دفم لف  ،دفمةئد  
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 فت دلللبههه؛همذللت له بالل له دفتلةللةله مدللايةاه  اهوتطلل ه دالفتلل دمهبافمادجدلل ه ع لل ه دفبا للام ه و  للا ه
 ألنلل ه وفت للتلةبه ،هدفدللافم ه دفم للت ىه ع لل ه ودفتمةلل ه ودفللل  يه دا د يه  لل هملللا ه دف ئيثلل ه دفتغةللاد ه
 .دف   مة ه دفئودساه وم ح ا ه باالعتبا هأ دءه وفتأ ته  ،هدف   مه ملا هدفدمله   ه تط  د ه
هي(فلسطينم العالي )للتميز بمؤسسات التعلي األوروبيبيقات النموذج تط رابعا :

كمللاهيللتلهتطبةلللههبف  للطةالهه؛ف تمةلل هدألو وبلل  لل ههللتدهدفللل ءه للةتلهعللاأهدفذملل   ه
دفف  للطةذ هف للل  يهدفذملل   ههأ لل ه–وكللتفالهمللاله لل  هدفم للاو هدآلتةلل هيتهدفذاللأيهودفتطلل  ه

 للللا هجلللاس يهه–ف  لللطةذ هف لللل  يهودفتمةللل هدفمدلللايةاهدفتللل هياتكللل هع ة لللاهدفذمللل   هدفهودفتمةللل ،
ه.ههدفف  طةذة  دفتمة هدفل  يهوه

 والتطور:النشأة  -1
،هف تمةلل هدألو وبلل وضللداههللتههدفلللاس يهكتطبةلللهأل لل هوأهللئديهوفف  للف هدفذملل   ههه
 لل  ه مللال ودابللئدع ف تمةلل  دفئوفةلل  طةال   لله جللاس يه  ملل     ت دصللله للد وههم 2013عللامهت

 إفلل   للدة اب ثمللا  وتللأت هدفلللاس يه دفملللاال ، شللت   لل    للطةذ دففهدابللئدع فتتلل    م للةات ا
 ومف لل مه فمدللا   دفف  للطةذ  دفملتمللل  ؤ لل  تاكةلل   لل  ن  لل لههبمللا ؛ودفمدللايةا دآلفةا  تط  ا
 ودفتلل  افلللاس ي،ب انما لل هإ يلل  د  دفدللافله وهللتده،   للطةال ب للا تتمةلل    اصلل  حافلل   لل  دابللئدع

 ،دفتذم  لل  بادمل للا ل دحللئيهمللال دفملتمدةلل  ف تذمةلل  دالتصللاال  ملم علل  م   لل  دحتضللذت ا
 فمللا ؛ودفتمةلل  ه،داتلللا ه للبةل  لل  و تفللا   ج للئهه يبللت همللالوتكللا له تلللئيا بأهمةلل  مذ للا ا هإنما لله

 ف ملل دطال،ههها ملل هدفكه دف ةللايه تلل  ةاه للبله  لل ه ودا لل  ه دفتفا  ه قةله تا ةةه   ه وأثاه  و ه فتفالهماله
أحللاز هه وفلللئه ،هدفم للتل  ه دفف  للطةذة ه ئوفلل هدفه بذللاءه   لل ه دا لللازد ه ع لل ه ودفتاكةلل ه دفصللم  ه وتد  لل ه
 ب ةلليه ،هدفلللاس يه أمذللاءه مل لل ه و فالهب شاديه عام،ه بدئه عاما ه تذفةتهأهئد  اه   ه دهباها ه  لاحا ه دفلاس يه

 بمللاه ؛هدفمتمةلل  اله ابدلل هوفمته ودفلماعةلل ،ه دفاخصللة ه دابئدعة ه دفتلا عه فتالةله مذص  ه غئ هدفلاس يه
 د للتئدم ه و  للللهههدفتمةلل ،ه   عه ع لل ه باف للةاه تم   له نضماله وبماه دفدطاء،ه ع  هم دص  ه ن ف هله
ئ ه هللتهه وفب لل  ه ،هإبللئدعات لهوتدمللةلهه ت لهإ لل اماه  مدللايةاه تطلل  اه إفلل ه دفلللاس يه إ د يه دألهللئديهعفمللف
حه وآفةللا ه  ودفمما  للا ه دأل دءه مدللايةاه تطلل  اه مللله بللافت دزيه و فللاله ود تةللا هدففللاس  ال،ه ودفتلةللةله دفتاشلل 
 د للتئدم    لل  دفلللاس يه ع لل  دفلللاسمةال  ؤ   للهملو ذ هيت د له بماه ودال تئدم ه ،هدفمث  ه دا د   ه
 دفلاس يه وت تما ه ،دفف  طةذ    هدفملتمل ومما    وثلا   لمف  مه وتدمةمه ،ودفتمة   دابئدع
اء   ل  للا ع لل  دف للةا  لل   دفصلل  يه تد  لل   ه لل دفمتمث  لله أهللئد  ا ت لةللل إفلل  متط  دلل  ه؛هدفبذلل 
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هأبذاؤهللاهأ ضللل نضللاع ودفتلل  صللم  ،دف بذمللا    ب ع للا ت  للا ودفتلل  ،فف  للطةال دفماللاق 
 دأل كللا  و عللله دابئدعةلل ، دفطاقللا  إفلل هدلتاللاي  للدة ا لللتفال ودابللئدع، مةلل  دفت  لل  دألمث  

 و اللا دففاسللئيه تدمللةله ب للئي ؛دفماللا    دفذمللا   وءبللادز دفمتمة   ال، وتكا له ودفماا  لهدفخ ق ،
 .   طةال وبذاء دفملتمل تلئمه    دفت هت اعئ دابئدع ثلا  
 والتميز:النموذج الفلسطيني للجودة  أس  -2

 ع لل  ودفم ذةلل  دا د  لل  ودفكلل د   دفف  للطةذة  دأل دضلل   لل    للهدفدام دفم   للا  الللةلت - 
 .ودفم ذة  دا د    بمما  ات ا ودال تلاء ، ئمات ا اهوت  ةال أ دس تط  ا

 ودفمبللا  د   دفادسللئيهودفكفللاءد ودفتلللا ع دفذ عةلل  ودا لللازد  دفمتمةلل  دأل دء ياتلللئ - 
 م دصلل   ع لل  دفف  للطةذة  دأل دضلل     دفباا     ودفم د وت فة هدفم   ا  ،دفمبئع 
 دف للاسئيه دفثلا لل  مللالهأشلل ا  دفف  للطةذ هكالل ل  لل هدفملتمللل وتا للةخه ،ودفتمةلل  دابئدع

 .دفصاف   ودفم دطذ 
 ودا د يه ة دفتم مفاهةله  ااهوتطبةل    دا  امه شأ  ا مال ودفت  ،دفتلةةله ايةامد تط  اه -

 م للت ىه ع لل   لل دء دا د  لل  دفمما  للا  أ ضلللوتدمللله ودفتمةلل ، دف ئيثلل هودابللئدع
 دفادسئي. أوهدفتلا ع دأل اد  أو دفم   ا 

 ح للذ  وقللئويه بلله ى تللتن ه وتلئنمللههمثللاال ه ومثاباتلله إبئدعلله ع لل  دفف  للطةذ  دا  للا  تكا له - 
 ودفصللم   دفت للئي ع لل  دفلللئ يه أو  لل هملللا هدفدملللهودفملللا هدا  للا  ، فآل للا ال
هودابئدع.

 :ي يرتكز عليها النموذج الفلسطيني للجودة والتميزالت المعايير -3
 دفمد  مللا ه تكذ ف جةللاه د للتخئدمهههودفتذم  لل ،ه دابئدعةلل ه دفمبللا  د ههه،هدال للتادتةل ه ،دفتخطللة ه يهدفلةللا ههه(

  ئملل ه ،ه ودأل اللط ه ا هدفدم ةلله إ د يهههوتذمةت للا،ه دفباللا  ه دفملل د  ه إ د يه ،هودفت للئييه دفتطلل  ه ومئىهم دلب ه
 . )ودفتذم يه دفم    ه دأل دءه  تاس ههاعة ،هدالجتمه  فة هلهدفم ههدفدم ء،ه
 :التالية والمعايير التقييم فئة المؤسسة المتميزة وتشمل عناصر -4
 :التالية والشروط المعايير وتشمل: المتميز المشروع فئة)أ( 
ز اإلبـداع جوانـب–ه1 ه،ود للتئدمت ا دفماللاوع   دسللئه،دفماللاوع تطبةللله،المشـروع فـي والتميـز
 .دفمااوع أوهتطبةل تط  ا    دفمد  ما هتكذ ف جةا د تخئدمهوه
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 دفلللاس يههع لل ف  صلل  ه دفتاشللح بللاعهوتشـمل :الخاصـة اال:تياجـات لـذوي  التميـز فئة -2
 أو ملللاال هدفتفلل قهدفثلللا   مللال أي ٍه  لل  متمةلل  الدف دفخاص  فأل اد ه ويهدالحتةاجا  مفت ح

دفخاصلل ه ا دالحتةاجلله  ويه مللال دفماشللح يذللئ   أ  ناللتاضه؛ب ةللي دفا اضلل  أو دففكللاي،
أوه دف اكلل ، دفبصللاي، دف للمد ، دفذطللل ، دفلصلل   :دفتافةلل  داعاقلل   لللا  مللال ضللمالهأي ٍه
 دفئوفةلل  فم   للا ود دفدافمةلل  دفاخصللةا  مللال عللئ  بتكللا له أنضللا ه دفلللاس يه مهوتللل هه؛دا  دللل 

ه.ودفئوف  م داق ة ودمتئد هاهدفلاس يه فلةله  عما ه ؛ و هتذا  
 للتميز. األوروبيالنموذج قات المقارنة التفسيرية لتطبي خامسا :

محاااااور 

 المقارنة
 فلسطين اإلمارات سنغافورة أستراليا

همه2013همه2009همه2002همه2001 تاريخ اإلصدار
 معايير  

ه-2ه،دفلةللا يه-1
دف ةا لللللللللللللللللللللللللللللا ه

ه-3ه،ودفتخطللللللة 
دفمد  مللللللللللللللللللللللللللا ه

ه-4ه،ودفت  ةللللللللللللل
-5ه،دفذللللللللللللللللللللللاي

دفتاكةللللللللل هع للللللللل ه
ه-6ه،لدفدمةللللللللللللللللللله

جلللل  يهدفدم ةللللا ه
ودفمذللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللت ه

ه-7ه،ودفخئمللللللللللللل 
 دءهدأل

هدفم    .

وهلللللللللللل هدفمدللللللللللللايةاه
ودفدذاصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاه
ودفمبلللللللللا ئهودفللللللللللةله
دأل ا للللللللللة هدفتلللللللللل ه
ياتكللللللللللللللل هع ة لللللللللللللللاه
دفذمللل   هدألو وبللل ه

هف تمة 
دفلةلللللللا يهباؤ للللللل ه-1

ه-2ه،ومصلللللللللللللئدقة 
إضلللللللللللللللا  هقةمللللللللللللللل ه

-3ه،ف م لللللللللللتفةئيال
قةللللللللللللا يهدالبتكللللللللللللا ه

ه-4هودا تاجةللللللللللللللل ،
تطللللللللل  اهدفللللللللللئ د ه
دفتذ ةمةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ه

ه-5ه،  لللللللللللا ف م ه
إضلللللللللللللللا  هقةمللللللللللللللل ه
ف دللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللام ةاله

-2دفلةا ي،ه-1
ةا  ههدف 

هه-3،دال تادتةلة 
دفم د  هه
-4دفباا  ،
دفاادل هه
ههه-5ودفم د  ،

هه-6دم ةا ه،دف
 تاس ه

ه-7دفمتدام ةال،
 هه تاس هدفم د ه
هه-8دفباا  ،
 تاس ه

-9دفملتمل،
 تاس هدأل دءه

ه.دفاسة  

-2دفلةلللللللا يه،-1
دفتخطللللللللللللللللللللللللللللللللللة ه
هدال للللللللللللللللللللتادتةل 

دفمبلللللللا  د هه-3،
دابئدعةلللللللللللللللللللللللللللللللللل ه

-4ودفتذم  للللللللللللللل ،
د لللللللللللللللللللللللللللللللللللللتخئدمه
تكذ ف جةللللللللللللللللللللللللللللللللاه
دفمد  ملللللللللللللللللللللللللللا ه

ىهم دلبلللللللل هومللللللللئ
دفتطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  ه

ه-5ودفت للللللللللللئيي،
إ د يهدفملللللللللللللللللللل د  ه
دفباللا  هوتذمةت للاه

إ د يهه-6،
دفدم ةللللللللللللللللللللللللللللللللللا ه
ودأل الللللللللللللللللللللللللللط ،ه
 ئمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ه
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ه-6هودفالللللللللللللللللللاكاء،
ا د يهبماو للللللللللللللللللللل هد

تذ ةمةللللللل هو لللللللاع ه
تكةلللللللللللللللللللل همللللللللللللللللللللله

-7ه،دفمتغةللللللللللللللللاد 
ملللللاهع للللل هدف فلللللاظه

ت لللللللهملللللاله تلللللاس ه
تبذلللللل هه-8،متمةلللللل ي

  امهعملهمتكامله
ه اهومتللللللللل دز ه د  ةللللللللل 

هه.او ا جة ه

-7دفدملللللللللللللللللللل ء،
 فة هلم لللللللللللللللللللللللللللللللهدف

ه-8دالجتماعةللللل ،
 تلللللللللللللللللللللاس هدأل دءه
دفم   للللللللللللللللللللللللللللللل ه

ه.ودفتذم يه

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 المستهدفة

و اك هدفذم   ه
با لهأ ا  ه
ع  هدفتلةةله
دفتدت هه

فم   ا ه
لهدفداف ههدفتد ة

هه و ههدأل تادفة 
هه.غةاها

ن ت ئيه -
دف ة له
هدفتذ ةم 
ه.ف م    

مذحهدفلاس يهت ه
هف مذاآ 

ودفم   ا ه  هه
مخت  هدفملاال ه
ودفتخصصا هه

ع  ههت للهأههدفت 
مالهدفتمة هم ت ىه

  دءههه،دفم    
 د له ذغا   يهأوهه

هه. ا ج ا

 لا هدفتمة ه-1
هدفم    .

 لا هدفتمة ه-2
ه.دف لةف 

ج د به-1
دابئدعهودفتمة  ه
ه.ه  هدفمااوع

 ل هدفتمة هه-2
فتويهه

دالحتةاجا ه
هههه.دفخاص 

ه

ف للئيهمللاله كللا هده،هتطبةلللا دهبللةالههللتههدفاهكبةللا هتلا بلل ههلهيتضللحهأ ههذللا بوممللاه لله
وفت لةلللهدفللل  يه لل هدأل دءهودفمما  للا هوم للاعئيهه،تأ ة  اهد للتخئدم اهكللأ ديهف تلةللةلهدفللتدت 

ةلللهدفذمللا  هنم للالهأ هوجمه،ت لةلللهدفتمةلل هممللاهياشلل  اهف مذا  لل هدفدافمةلل ع لل هدفم   للا ه
ه،صلل ة ه ه–صللذاعة هه– ئمةلل هه–ةلل هتدتمللئهع ة للاهدفم   للا هبمخت لل هملاالت للاهتهتد ةم

أوهكبةللايهدف للللهه،أوهمت  للط ه،صللغةايهكا للاه،ههدفم   ا هعاملل هأوه اصلل   دءهكا اههت
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ف تمةللل هكآفةللل هفت لةللللهدفتمةللل ههدألو وبللل وفللللئهدشلللتاكاهت لللالهدفلللئو ه للل هتطبةللللهدفذمللل   هه–
ع ةللهههوفتده للةم الهفم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه لل همصللاهدالعتمللا ه–هد ةلهدفداف بم   ا هدفت

هولاويهدفبةل هدفمصا  هه.ه،دفمصايهوتط  دههبماهيتذا بهملهطبةد هدفملتمله
 لل هتغطةلل هوشللم  هملللاال ههدفف  للطةذ ذملل   هدفملللههدامللا دت ذملل   هدفوقللئهدتفللله

بالل لهألبللاههدف ذغا   يهذم   هدفك هو اههدفم    ،دفتلةةلهفمخت  هدفم ت  ا هودأل اط ه  ه
هح للللا هضلللب ع للل هباللل لهألبلللاههدأل لللتادف ذمللل   هدفهبةذملللاهياكللل هدفم لللت ئ  ،دففلللل هع للل ه
حةلليهيللتلهه؛ف م   لل دفتلةللةلهدفللتدت ههع لل هادعتما هللههوتاللتا هجمةلللهدفتطبةلللا ه لل هدفللل  ي،

فةلل هبلللهدفم   لل هو لللهدفتد ةمللا هدفتلل هوضللد اهدفذملل   ه لل هكةت ئيللئه للا هدفت  للةالهمللالهق ه
جاس تللللللههمخصصلللللل هوههدأل للللللتادف ذملللللل   هدفكمللللللاهيتضللللللحهأ هه،دفللللللتدت إعلللللئد هتلا للللللاهدفتلةللللللةله

هع للل نم لللالهأ هتالللا  ه ة لللاهوت صللللههدف لللذغا   يهذمللل   هدفبةذملللاههدأل لللتادفة ،ف م   لللا ه
دامللللا دت هوكللللتفالهدف للللا هبافذ للللب هف ذملللل   ههو ا ج للللا، د للللله للللذغا   يهجاس تللللههم   للللا ه

هههو ا ج ا. د لهدفب  هجاس تههم   ا ههع  وت صلهه،نم الهأ هتاا  ه ةههودفف  طةذ 
ه سة للل ،يةاهمدلللاه10-7يةاهدفتمةللل هدفاسة للل هف ذملللا  هملللاهبلللةاله تلللادوحهعلللئ همدلللاوههه

وهللل هدفلةلللا يههد لللتخئدم ا،علللئ هملللالهت لللالهدفمدلللايةاهدفاسة للل هدفتللل هتكلللا ههع للل وهذلللا هدتفلللاقه
ودفم للل فة ههدفدملل ء،ضللاهو ههدفدم ةللا ،وء د يههدفباللا  ،ودفملل د  ههودال للتادتةلةا ،ودف ةا للا ه
لهيللتلهمللاله  ف للاهتلةللةه،مدللايةاهمللالهمدللايةاه اعةلل دفهوتتكلل  ههللتهههدأل دء،و تاس ههدالجتماعة ،

دفتلل هه،دفمدللايةاهىهدفدللاف هم تلل هت لةلهم   ا هدفتد ةلهمئىهي ضحهه،دفل  يهبأ   عهم ثل
و لل هدفلللةلهدفكمةلل هه،دففاعةلل وقئهتبايذاهدفذما  ه ة اهبةذ اه  هدفمدايةاههدفذم   ،يتك  همذ اه
دفمتدللام ةالهدألع لل ههع لل فمدةللا هدفتاكةلل ههودفتلل هتكللا ه ة للاهدعتبللا هدفلةملل هدفكمةلل هف مدللايةا،

،هوكللللهدفذملللا  هدفدم ةلللا ،و تبد لللاههدفبالللا  ،ثللللهدفمللل د  ههدفلةلللا ي،و  ة لللاههدفمدلللايةا،قلللةلهبلللةاله
لهن لل  هفكلللههدفذلللاض،هحةلليمدللةالهمللالهم للت ىههع لل مللذحهجاس ت للاهف م   لل هدفتلل هت صلللهوت ه

هدفذم   .مدايةاههع   لط هف تلةةلهم زع هه1000 م   ه
دفف  للطةذ  هه-مللا دت هداه-دف للذغا   يهه–هدأل للتادف ت للالهدفتطبةلللا هتوقللئهد للتمئ ه

إالهأ  للاهه،ف تمةلل هدألو وبلل أغ للبهأ كا هللاهحلل  همفللاهةلهدفتمةلل هوطللاقهت لةل للاهمللالهدفذملل   ه
 بدضلل اهه،دفئد  ةلل هبللةالهدفمدللايةاو لل هدفد قللا هه،فةللا هدفتطبةلللهدفتلل هدتبدت للاآتذ عللاه لل ه

تبللللهدهدآل لللاوبدضللل اهه،ومدلللايةاهدفذتلللاس هه،دفمم ذلللا دتبللللهدفد قلللا هدف لللببة هبلللةالهمدلللايةاه
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ف تمةللل هوتطبةلاتلللهههدألو وبللل و تلللا هدفذمللل   هه،هف مدلللايةاهدفتللل هت للللله تلللاس هدفتمةللل ت   للل  ه
ملللاله للل  هه،اس دفمذا لللب هف لللاب هبلللةالهمدلللايةاهدفمم ذلللا هودفذتلللههدآلفةللل دتبلللاعههحا للل هف م   للل 

سةلللل هدفمتمةلللل يهف ذمللللا  ههلللل ه تةللللل ه افذتللللاس هدفذ اه،د للللتخئدمهأ ود هدفت  للللةالهدفتلللل هتذا للللب ا
وتدملللللهه،فدم ةللللا هدفمتكام لللل هودفل لللل  هدفتلللل هيبللللتف اهدفدللللام   هبافم   للللا فملم علللل همللللالهد

ومللالهثلللهه؛تلللئنلهدفتذبلل هدفللئقةلهف مدللايةاهدفمتكام لل هف تمةلل هدفتلل هنم للالهقةا لل اع لل هدفذمللا  ه
ه لل هآ هودحللئه  هاهشامدهوقةا  ه   هتدط هتص   هه، صهدفذتاس هدفص ة  هدفماد هت لةل اهت تخ

هتفةئهمذ اهدفم    ه.
دضلللحهأ هكللللهتطبةللللهملللالههلللتههدفتطبةللللا هد لللتفا هملللالهمدلللايةاهدفذمللل   هوملللالهدف ه

ف تمة ه لل هد للتخ  همدللايةاههدفخاصلل هبطبةدلل هم   للاتههوطبةدلل هدفملتملللهدفللتيههدألو وب 
ه-ةاأ للتادففت للالهدفتطبةلللا هتهودفد دملللهدفثلا ةلل هىهمللاهيتذا للبهوطبةدلل هدفللل هبه،  يهتتطبللله ةلله

فاله ل للاهت للالهدفتطبةلللا ه لل هقةللايهدفتمةلل هبئقللههدهفللتو  ا هه   طةال ،ه-داما د ه- ذغا   يه
هههههه.ب اهى تتبلهأصب اه ما  هعافمة هوتلا عه ا ئيهن هه،بم   ا هدفتد ةلهدفداف 

ف تمةلل هوتطبةلاتللهه للل ههدألو وبلل دفذملل   هوفللتده للداهدفئ د لل هفم للا يهمللالهمدلللايةاه
العتمللا هب ةلليهنم للالهده؛دفمصللا  وطبةدلل هدفبةللل ههتتذا للبهفملم علل همللالهدفمدللايةاهدفت صللل
و فللاله لل ه للبد همدللايةاهم تخ صلل همللالههدفدللاف ،دفتمةلل هبم   للا هدفتد للةلههت لةلللع ةللهه لل ه

ه ،دفد ةللاهلةللا يهتدا د يهودفهدفباللا  ،دفم د  ههوه يه،وتطبةلاتهف تمة ههدألو وب مدايةاهدفذم   ه
هدفملتملللل،و ئمللل ههدفتذ ةمللل ،و تلللاس هدأل دءهها ،دفدم ةلللهوء د يههودال لللتادتةلةا ،ودف ةا لللا ه
هههدفمتدام ةال.هع  ودفتاكة ه

   العالي:بمؤسسات التعليم  تحقيق التميزالمصرية في  للدارسة: الجهودالمحور الخام  
دفتمةلل هه لةلللفته؛بللتفت اهمصللاهدفتلل ودفم للاع ههللتدهدفم لل  هفت ئيللئهدفل لل  هه ن للدهه

 دجللههيدفت للئنا هدفتلل هالتلل د هحلللاهعثللايهع لل ههبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ،هوت لل ة هدفضلل ء
ت لةللللهدفتمةللل هدفل للل  هدفمصلللا  هفوتتمثللللهأبلللازهه،بم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ه لةللللهدفتمةللل ت
م   للا هوزد يهدفتد للةلهدفدللاف هبل لل  هم م  لل هف ذ لل أهب  هقةللامهه،م   ا هدفتد ةلهدفداف ب

فمادجدلل هه؛دفدملللهودفملل تماد اهماله   هعلئهدفذئود هوو أه فالهج ة هول اهه،دفتد ةلهدفداف 
وهللل هه،ااه سة للل ههلللئ  ههدال لللتادتةل اه للل هإطا هلللاهبللللهتبذللل ههمتكام للل ،مذ  مللل هدفتد لللةلهدفدلللاف هك

ههه. 91تودفتمة م ت  ا هدفل  يهع  هدف د ه   هأه
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مه2013ي  ةلللل ه13دللللاف ه لللل هحةلللليهقامللللاهوزد يهدفتد للللةلهدفه؛ فللللالهب ضلللل حهو تل لللل 
ملللاله للل  هت ئيلللئهدفم لللامهه،كمذ  مللل هلة دال لللتادتةدفخطللل هع للل هبتطللل  اهوء  لللا هتدلللئي  ه

ه،بااضللا  هإفلل هد للت ئد هملم علل همللالهدفم شللاد هودفمبللا  د ه،ةا هأل دءهدألعمللا ودفم للل ف
بلللهه، للل ب للئيهضللما هدفللل  يهفللة هه؛مه2015إفلل هه2013و للتلهتذفةللتهاه لل  هدففتللايهمللاله

 تلللللاءههدف  كملللل هدفم   للللة ،هودالع لللل هودفتألةلللئهه، لللل هدفتمةلللل ه لللل هدأل دءهدفم   لللل دف لللد ه 
أهمةللل هدفتدلللاو هدفلللئوف ه للل همللللا هع للل هفللل هدفتألةلللئهبم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ،هبااضلللا  هإ

ه.ه(92)تط  اهم   ا هدفتد ةلهدفداف 
جاهللللئيه  لللل هتد  لللل هدفلللللئ د هه ومللللالهدفلللللئياهبافللللتكاهأ هوزد يهدفتد للللةلهدفدللللاف هت للللد

 دءهو فللللالهمللللاله لللل  هدف للللد ه  لللل هضللللما هدفللللل  يهوت لةلللللهدفتمةلللل ه لللل هدأله   للللاتة ،دفم
وشللم اههللتههدفمدللايةاه للبد هعاللاهه، همدللايةاوتبذللاهدفلل زد يهفت لةللله فللاله م للهه،دفم   لل 

وه همدةا هدفل  ي،هومدةا هدفتئ  ب،هومدةللا هدف  للاسلهودفتل ةلل د ،هومدةللا هدفتللأثةاهه،دم شا ه
ه.هه(93)وف دالقتصا ي،هومدةا هدفتداو هدفئ

دفمل للل  د هدفمخططللل هوتدلللئهدف ةلللل هدفل مةللل هفضلللما هجللل  يهدفتد لللةلهودالعتملللا هثملللايه
ه.حةللليهجللاء ه للل ه ؤ ت للاهو  لللافت اهدفل مةللل ه؛مصلللاهدلللاف ه لل دفاصلل حهوتطللل  اهدفتد للةله

بااضللا  هإفلل هتد  لل هه،وأبللازهأهللئد  اههلل هدف للد ه  لل هت لةلللهدألهللئديهدفل مةلل هدفم للت ئ  
ا،هبااضللا  هإفلل ه للالهآفةللا هوءجللادءد هاهو وفةلل ها هدفتد ةمةلل هم  ةلل هدفلللئ يهدفم   للة هف م   لله

هه 94ت.ع ادهة هبمخت  هأ  هاهثلا  هدفل  يهودفتمة ه  هدفم   ا هدفتد ةمفذا
حت ه تم الهمللالهم دلبلل هدفمدللايةاهه؛ودف د ه   هدفتط  اهودفت  ةالهف مدايةاهدفل مة ه

مللاله لل  هإعللا يههة  لل هدفللذ لهه،ب ئيهت  للةالهعم ةللا هدفللل  يهومخاجات للاه؛دفلةا ة هدفئوفة 
ه 95تهفملتمل.ددفذ  هدفتيهن للهثل ههع  دفتد ةمة ه

 هجلل  يهدفتد للةلهودالعتمللا هبطللاحهألثللاهمللالهإصللئد هوفتفالهقاماهدف ةل هدفل مة هفضللما
 الللملهم   لللا هه،د لللت يهم لللت  ات اع للل هن لللت ئيهجمةللللهدفم   لللا هدفتد ةمةللل هبمصلللاه
 فةلللللهتللللل  لهههللللتههداصللللئد د همللللالوه هدألزهللللا،هدفتد للللةلهدفدللللاف هدف   مةلللل هودفخاصلللل هوجامدلللله

ع لل هدفتلل هت كللئهملم علل همللالهدفمبللا ئهودفلللةلهع لل هأبدللا ههقاسملل هوكا اهه،ودعتما هدفلامدا 
،هوفلللتفالهأللللئ هدف ةلللل هدفل مةللل هفضلللما هجللل  يهدفتد لللةلهودالعتملللا ه(96)دفالللفا ة هودفم ضللل عة ه

م للاعئيهم   للا هدفتد للةلهب للئيهه؛إتاحلل هدفبةا للا هودفمد  مللا هدفم للت  ايهبئقلل هبافغلل ع لل ه
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تلل هاهفملم علل همللالهدفمبللا ئهودفلللةلهدففم   لل ،هو للل هدفلةللامهبدم ةلل هدفتلةللةلهدفللتدت هدع  هدفداف ه
ت كللئهدفاللفا ة هودفم ضلل عة ،هو دللئهدف للئيهدفللاسة همللالهدفتلةللةلهدفللتدت هدفم   لل ههلل هتد  لل ه

 ه  للل ه،هبااضلللا  هإفللل هدف لللد 97ت للللاضهدفلللل يهوطلللاحه طللل هف ت  لللةالهبافم   لللا هدفتد ةمةللل 
ومللللالهثلللللهدفتلللللئمهه،هةلللللدفتطلللل  اهدفاللللاملهفللللأل دءهدفم   لللل هودتخللللا هدفخطلللل د هدف زملللل هف تأ

 لللل  هدفم للللاو هودأل فلللل هودفالللل دهئهودفمما  للللا هدفتطبةلةلللل ههدالعتمللللا همللللالع لللل هودف صلللل  ه
و فللاله لل هضلل ءهمذالل  هوم  لللهمف للاهفاللاحهه،فم للاو هومدللايةاهتللل  لهودعتمللا هدفلامدللا 

ههه.ه(98)ا داطا هدفدامهفدم ة هدالعتم
 ههذللا هدفدئيللئهملللاله،هألللئ هأ(99) مد لللهدفئ د للا هف دقلللهم   للا هدفتد لللةلهدفدللاف ه

  ه و هت لةللله لل هوته،دأل دءهبافم   للا هدفتد ةمةلل ع لل ه ثاهدفصللد با هودفمالل   هدفتلل هتلله
ههه.أ ود هاهدفمتدئ يه

ن للل  هدال تللللاءهبلللافل  يهبافضلللاو يهعم ةللل ه يذامةللل هتذطللل يهع للل هههلللتد،وبلللافذ اهإفللل ه
الهدفطافللبهوبللةهدفطلل ع،بللةالههت ةمللا د لللهم   لل هدفتد للةلهدفدللاف ههبةذ للاهلهدفتفاعلللطبلللا هتلله
ه،وقةللا يهدفم   لل هع لل ه للبةلهدفمثللا  ه،وبللةالهدفل لللهه،دففا لللوبللةالهدفمللئ يهوقاسللئههودفمللئ ي،

ع لل ه للبةلههههال،هةهودفخللا لهههودف   ملل ،هههدفدمللل،هههتأ بللاعهةالههةهدفمصلل   هدفخللا جهههأصلل اعهوبةذ للاهوبللةاله
مللالهدف   ملل هودفم   للا ه لل ههللتههدفدم ةلل هأ ضلللهمللاهتف لللهمللالههف لللهأ ود هكلللوت هه،هدفمثللا  ه

 لللله  لللامهأو للللهده اعةلللا ه و لدللللهملللالهضلللما هدفلللل  يه  املللا هه،دفمتبا فللل  فة هل للل  هدفم للله
و  للللهعاسللئد هتللذ دهبافلللئ يهه،(100)مصملهفت بة هدحتةاجا هوت قدللا هدفطلل عهودفملتمللله

دفبذةلل هدأل ا للة ههههجا ب للا،همللالههههدف   ملل ،هوتذاللاههه،ودفتذمةلل هدالجتماعةلل هف لل طالهدفتذا  للة هدفئوفةلل 
ف مللل ه  هدفلللتيهههه ود هودألهلللئديهودفت قدلللا هتمثللللهداطلللا هدفلللل م هفت لللةةاهدفذ لللامهدفتللل هت ضلللحهدأله

دفذ لللامهدفللل طذ هدفتللل هت ضلللحههههذةللل هوبهههدفخلللا لةال،هنصللل همدلللايةاهدفئ جللل هدفد مةللل هملللالهحةللليهقلللئ د هه
ف عتملللا هدفم   للل ،هوشلللاوضههدفمخت فللل هفمخت للل هأ للل دعهدفم   لللا ،هودفالللاوضهدفم لللبل ههههدفا لللاال ه
هههدفئد    .هئهومتط با هدفتلةةلهدفتدت هوءجادءد هدفتلةةلهدفخا ج هدفلةهه،هد تماد هه

هوتمذ  للاه،ضللا  هإفلل ه فللالهتلللئمهدف   ملل همللالهأجلللهدفم   للا هدف   مةلل هملل د  وباا
تئد هإ د يهجةللللئيهمللللالهأجللللله لللل ط هتلئيا لللل ه لللل هدتخللللا هدفلللللاد د هع لللل هأ للللايهأ هدفملللل د  ه لللل ه

دفمتغةلللايههف حتةاجلللا بغةللل هز لللا يهدال لللتلاب هه؛مللللهدالبتكلللا هبا لللتماد ه،دفمخت فللل   لللاالت اه
و للل هه، 101تح لللابات اهع ذةلللا هعلللالهملللئىهجللل  يهأ دس لللاههوتللللئنلهكاللل يه،ودال تللللاءهبمدايةاهلللا
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الهدفم ملل هدفاسة لل هوتم لل ههج لل  ،تت قلل هجلل  يهدفد دسللئهع لل همللاهتبتفللههدفم   للا همللالههدفذ انلل 
هههدفم   ة . ةمة ه  هتة ةاهت الهدفل   هف ةا  هدف   م هوأطاهاهدفتذ

إفلل هم   للا ههوفكذ للاهأضللا اهفضللما هدفللل  يههإجللادءد ه  للمة همصللاوقللئهأعللئ ه
وفكذ للاهت لل لهبافل ةللله لل هه،وت ح هباالهتمامهبافل  يهه، ةلهدفداف هأعباءهتتد لهباالمتثا هدفتد

ةلهدفدللاف هدهفل لل  همصللاه لل هت  للةالهوتطلل  اهم   للا هدفتد للهود للتماد  ه.هه 102ت  لللهدفمدللايةا
اه2012ودفتمةلل ههتدفد فملل  هماح للهه ودفتلل هت للاهم للمه،دفماح لل هدفثافثلل هدف ةللل هفتبذلل  للداه
زهللاههلل هت لةلللهدفتمةلل ه لل هم   للا هاهدفماح لل هدفدئيللئهمللالهدألهللئديهأبتبذللاههللتههه ،مه2017

 للللداهمصللللاهفبللللت هدفم  للللئهمللللالهدفل لللل  هف ذ لللل أههفللللتفال؛هاوعافمةلللل هاهدفتد للللةلهدفدللللاف هع مةلللل ه
ه،دفل مة هفضللما هدفللل  يهودالعتمللا هدف ةل أبازهاهإ ااءهه،داف ه  همصابم   ا هدفتد ةلهدف

ه،دفخاصللل هبتطللل  اهدفتد لللةلهدفدلللاف هادتةلة دال لللتتطللل  اهدفخطلل هه بااضللا  هإفللل هدف لللد هإفللله
دفمللل تماهه،هودفتللل هتللللهإقاد هلللاه للل هفتطللل  اهدفتد لللةلهدفدلللاف هدال لللتادتةلة دفخطللل هودفتللل هأبازهلللاه

 م لل هوعاللا اله أ للاز هودفتلل ه،ه 103ت2000 باديللاهعللامهه لل  دفل م هفتطلل  اهدفتد للةلهدفدللاف 
،هفلذلل هدفتة للةابازهللاهفلللا هووحللئد ه،هأبتالل ةله اصلل هقللاد د هوزد  لل ههصللئ  وأماللاوعا ،ه
 لل هماللاوعا هدفتطلل  اهفم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ،هوتلللهد تةللا ه للت هماللا  له ووحللئيهإ د يه

ه : وه ه،دفماح  هدألوف 
ه .مااوعهتط  اهك ةا هدفتابة  .1
ه .وعهتط  اهدفمداهئهدففذة هدفمت  ط مااه .2
ه.FLDP دفتئ   هودفلةا يههمااوعهتذمة هقئ د هأعضاءههةل  .3
ه (ICTP) .ادم هدفتد ةلهدفداف مااوعهتط  اه  لهوب .4
ه.(QAAP) دفتد ةلهدفداف ه  مااوعهضما هدفل  يهودالعتما ه .5
ه.(HEEPF) صذئوقهتم  لهبادم هدفتد ةلهدفداف  .6

ه : 104ت  يب ئه2001عامهه   هفت كةئهدفل  يهودالعتما هوقئهتلهإ ااءهدف لذ هدفل مة
 .د  هدفتدتة هبافك ةا وضله  امهف ئ ه -1
  .فل  يهودالعتما هدفدافمة ز ا يههةلا هت كةئهد  -2
  .عمله  د  هجئوىها ااءهدف ةل هدفل مة هفت كةئهدفل  يهودالعتما ه -3
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،ه2007اهدفثللامالهمللاله لل  مبه لل  وقئهأ از ههللتههدفل لل  هصللئو هدفلللاد هدفلم لل  يه -4
ب  اللاءهه2006ف للذ ه 82 و فالهبدئهإقللاد ههمللالهمل لل هدفاللدبهبم جللبهقللا   ه قللله

ه.ةلهودالعتما دف ةل هدفل مة هفضما هج  يهدفتد 
يللل د ههذلللا هقصللل  هوضلللد ه للل ه الللاهثلا للل هاله لللهه؛ه  وبلللافاغلهملللالهت لللالهدفل للل  هه

هللتههدفثلا لل ههدالعتما هودفتمة هبافئ ج هدفت هتخئمهكا  هدفم   ا هدفتد ةمة هوتدضئهماله اا
مدذةللللةالهبت  للللةالهجلللل  يهممللللاهيللللئعله كللللاهدفمتخصصللللةالهودفه؛ع ةللللهبئ جلللل هألبللللاهممللللاههلللل ه

ههدفتمةلل يهأبللازهج لل  همصللاه لل هدف للد ه  لل ههههالهومللههه،هوتمة هللاهههما هللاهدفتد ةمةلل هودعته دفم   للا ه
هللللل ههوه هف للللاطا هدألطفللللا هه57357تهههوم تاللللف هههجامدلللل هدفلللللاهايه لللل هت لةللللللهدفتمةلللل ههه هتلابلللله

 لافتاف يه
 :التعليم العالي لتحقيق التميزة لمؤسسات مشروعات تنافسي -1

 هتذا  للة ه  لللهبةلللههع لل هدفدللاف فتمةلل هم   للا هدفتد للةلهه لل دفتذا هدفماللاوعندتمللئه   
ه،دفب ثةللل هودأل الللط ه،ودفبلللادم هدأللا نمةللل ه،دا د  للل هودألق لللامهه،دفد مةللل هدألق لللامهه للل ف تمةللل ه

د ةمةللل ه د للللهدفلامدللل هدفتهوبلللةالهدفم   لللا ج للل ههملللالهدفتد ةمةللل ودفخئمةللل ه د للللهدفم   للل ه
هدألق لللامهفتللل دمهبضللللهجمةللللهأوهبدلللدهدفمذا  للل هدالههلللتههوتالللملهه،و ا ج لللاهملللالهج للل هأ لللاىه

فتد  لللل هه؛ف تطلللل  اهد للللتادتةل ك  ةلللل هههبافم   لللل هدفتد ةمةلللل هه لللل هتخصصللللات اب اهدا د  لللل 
هوأهللئد  ات بةلل هدالحتةاجللا هدفخئمةلل هبمللاهن لللله  للافت اهههف م   لل هع لل ههدفتذا  للة ههدفلللئ يه
 .هه 105ت تادتةلة دال

فتمةلللل هفم   للللا هدفتد للللةلهماللللاوعا هدفتذا  للللة هفت لةلللللهدف هو تمثلللللهدف للللئيهدفللللاسة 
تد  لل هوهه،ااهوب ثةلل هدفتذا  للة هفخا للل هدفتد للةلهدفدللاف هع مةللا هوم ذةلل ه ئ يهز للا يهدفلللهه لل ،دفدللاف ه

هم   للا ه لل ملللاال هدفتد للةلهودفللتد لهه لل  دفمما  للا هدفمتمةلل يهودالبتكا  لل هودفلللئ يهدفتذا  للة 
د للت ئد هوتطلل  اهه، يه  لللهتلذةلل همتطلل ه ود للت ئد هبةلللا هتد ةمةلل هتللل مهع لل ه،دفدللاف دفتد ةله

فتت د لللهملللهمتط بللا ه لل قهه؛ودفئ د للا هدفد ةللا  دألوفلله لل هدفلامدةلل هدفبللادم هدفئ د للة هبافماح
 دفتذ ةملل دف ة لللههتطلل  اهدفلللئ يهدفم   للة همللاله لل  هتطلل  اوهه،ودفللئوف هداق ةملل   دفدمللل
ف لةللا د ه وتذمةلل هدفملل د  هدفباللا  هدا د يهووحللئد هدفل للازههإ د د وتطلل  اهه،ةلل دفد مهفألق للامه

ودففذةللةالهبافل للازه دفتللئ   هودف ةللل هدفمداو لل هوهدفدللام ةالهةللل ههوأعضللاءهودا د  لل هدأللا نمةلل 
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ودفتذمةللل هدفم لللتئدم هف مللل د  ههدفلللتدت دفتطللل  اهوه،هودا د  للل هدأللا نمةللل فا للللهدفكفلللاءيهه؛دا د يه
 ، دفخئمةلله  هوتد   هدفلللئ يهدفتذا  للة هف مادللل هودف حللئد هدفب ثةللهه،   ا هدفتد ةمة ف م دفمافة 

تد  لل هه،دفتد ةمةلل  لللاال هدفتطلل  اهدفم للتماهبافم   للا تد للةلهدفماللا ك هدفط بةلل ه لل هم 
وتفدةلللهقذلل د ههإ اللاءه،دفخا جةلل  دفماجدةلل هبمللاهيت د لللهملللهدفمدللايةاه؛  لللهدفللل  يهدفاللام  

فتطللل  اههه؛ودفئوفةللل  مللللهدفملللئ  هودف ةللللا هدفل مةللل هوهداق ةمةللل دتصلللا همللللهمذ ملللا هدفملت
ه. 106تهوهدفخئمة ه ودا د  هدأللا نمة ودفذ له دفد م لهودفب يهدفتد ة
 : 107تنموذج مصري لمنظمة متميزة ( 57357سرطاي األطفال بالقاهرة )  مستشفي-2
اهف مدللايةاه هو للل هدفتمةللههع لل اه ه م  جلل ه57357تدألطفللا هبافلللاهايههتدتبللاهم تاللف ه للاطا هه

دألب ا هدألما   ه للا هجلل  ههتاف م غاد ههع   اطا هدألطفا ههم تاف أ ااههدفئوفة ،
 ،هوفلللئهحصلللهwww. St.jude.orgتدفمت للئيهدألما  ةلل هه لل هباف النللا تذة لل هممفللة ه

ودفدلللاعهدفتم  للللهدفللل زمهفبذاسلللههملللاله للل  هتباعلللا هدفمصلللا ةالهع للل ه ه57357تهم تالللف 
د لللتماد   ههلللتههدفتباعلللا هودفم لللا ئد ههع للل حلللئهكبةلللاههإفللل هم تالللف دفو دتملللئهه،ودألجا لللب

هههاغةل.ودفت هودفدةذة هدفمخت ف ه  هماح ت هدا ااءهدفمافة
   :(1) وأهدافها ل( األطفا57357سرطاي ) مستشفىرؤية  )أ(

هدألطفا ،يئي لهمدئال هشفاءهماتفد هماله اطا هأع  ه تلئمه  هصف يهمالهحللههللاه
وأ ه ك  هدفمثلهدف  هف دملهدفخةايهدفتيهي  لههدفاعان ،مالههة اق دم ت ىهبأ ه لئمه

هه ا ال.دآل
 :   108تهه(35757سرطاي األطفال )  مستشفىهدف  )ب( 

  دفملتمل.ه ئم هدفت ئي،هدفب ي،هودفتد ل،م    هدفد لههدفاعان ،هدفافاء،
جلللاس يهمذ مللل هدفصللل  هدفدافمةللل هع للل ه ه57357تهم تالللف مهحصلللله2008و للل هعلللامهههه

ةمللاه لل هدفملللاهده لل هدفدللافله،هوتللله فللاله لل هدحتفافةلل هكبةللايهأقألثللاهماللاوعهصلل  هتللأثةا هل  هه
،هو لل لهدفلللاس يهمدللاف هحمةللئهدفلطللام هوز للاهدفصلل  هبئوفلل هفألملللهدفمت للئيهبلذةلل هدألو وبلل 
جلللللاس يههمذ مللللل هدفصللللل  هدفدافمةللللل هدفممذ حللللل هملللللاله"م   للللل هداملللللا د هف صللللل  هه،داملللللا د 
 .ه 109ت57357همصاه اطا هدألطفا ههم تاف ه "فم   

هذللا هحاجلل هم  لل هفتدمللةلههوأ هدفتمةلل ، ط ههع  مماه بلهيتضحهأ همصاهت ةاهههههههه
اهوم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هدفمصللا  هجمةلهدفم   للا هدفمصللا  هعم ملل ه ىهم تهع  دفتمة ه
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بذمللا  ه دسللئيهممذ للل هتلللهتطبةل للاههدال تاشللا هن لل  همللاله لل  هو فاله؛دفخص  وجهههع  
ه؛مةلل ف تهدألو وبلل بللافذم   ههدال تاشللا ضللاو يههإفلل ذاهت  اهدف اجلل هدفما لل هومالههه؛اعافمة ه

ه،ف تطبةلللكماللاوعههه قلل هم شللادتههوضللاو يهتبذةللهف ضلل حهوهه؛بللاق هدفذمللا  هع لل ل  للههيتفلل قه
م للت ىههوع لل دفدللافلهعاملل هم للت ىههع لل لماهد تاشللئ هبللههمد لللهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه

م   للا هدفتد للةلهدفدللاف هتم ذللاهمللالهت لةلللهدفدئيللئهأ ههإف بااضا  هه،دفدافلهدفداب ه اص 
ه   ه ئم هدفملتمل.هبازهاهت لةلهتكا  هدففا هدفتد ةمة هودف د هودفت هأهه،هأهئد  اهماله
وأصلللب اههه،سلللهأبذاوبلللافاغلهملللالهدفل للل  هودفم لللاع هفت لةللللهأهلللئديهدفملتمللللهوطم حلللا ههه

وبللتفالهالهتللتم الهه؛ م   للا هدفتد للةلهدفدللاف هتكللا هت للللهدف للئهدأل  لل همللالهمتط بللا هدفماح لله
تطلللل  اههإفلللل اهدف اجلللل هضللللاو   هوأصللللب هعافمذللللا،مللللالهم دلبلللل هدفتطلللل  د هدفمت حللللل ه لللل ه

هههدفداف .م   ا هدفتد ةله
للتميــز بمؤسســات التعلــيم    األوروبــي تصــور مقتــرط لتطبيــق النمــوذج    للدراســة: المحــور الســادو  

هههيهبمصر العالي  
دعتبللا ههع لل ه،إفة للاهدفئ د لل هيبئأهدفتص  هدفملتاحهبدللاأهألهلللهدفذتللاس هدفتلل هت صلل ا

ثللللههدفملتلللاح،مذلللههدفئ د للل ه للل هوضللللهدفتصللل  هأ ههلللتههدفذتلللاس ههللل هدأل لللايهدفلللتيهتذط لللله
ودفمد قللا هدفتلل ههتذفةللته،ومتط بللا ههوم م لله،أهمذط لللا هدفتصلل  هدفملتللاحهوأهئد للههبدللاه

وهللل هملللاه دلللاأهفلللهه للل ههع ة لللا،ت لةللللههو لللبلهدفتغ لللبهوت للل  ه و ههت دج للله،ن تمللللهأ ه
هههي  يكماههيدفتافة هدفصف ا 
   الدراسة:أوال نتائج 

ت صلل اهه؛تمةلل دف هف تمة ه  هملللا هدألو وبةفخبايهدفمذ م هتذاو هدفئ د  ههماله   
هههي  يأهم اهماهه،ملم ع همالهدفذتاس هإف دفئ د  ه

ف ذمللللل   ههه هف تمةللللل هدف ة للللللهدفتذ ةمللللل هوداطلللللا هدففكلللللايهدألو وبةلللللهصلللللمماهدفمذ مللللل ه -
تتكلل  همللالهملم علل همللالهدفمدللايةاهدفداملل هوهه،ذ ملل هوماتبلل بطا للل همهف تمةلل هدألو وبلل 

وتتكلل  همللالهه،ةلهدفدللاف دفم شاد ههدفت هت للهدفتمة هبم   ا هدفتد هدفت هتغط هكا  
ودفت هتتمثله لل هيهدفمدةللا هدألو يهه،ودفمتمث  ه  هتدفمذ لةا ه،تدفمذ لةا ه،هودفذتاس  

دفمدةللللا هه–دفثافللللييههدفدللللام   هدفمدةللللا هه–هدال للللتادتةلة دفمدةللللا هدفثللللا  هيهه–دفلةللللا يه
 لل هيهودفذتللاس هدفتلل هتتمثلللهه–دفخام هيهدفدم ةا ههدفمدةا ه–دفادبليهدفاادلا هودفم د  ه
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ه–دفمدةللللا هدف للللابلهيه تللللاس هدفملللل د  هدفباللللا  هه-دفمدةللللا هدف للللا يهيه تللللاس هدفمتدللللام ةال
هههه.دفمدةا هدفتا لهيه تاس هدأل دءهدفاسة   ه–دفمدةا هدفثامالهيه تاس هدفملتمله

دفبةا لللللا هئدو هدفالللللفا ة هوحا للللل هتلللللههع للللل ف تمةللللل هبافتألةلللللئههدألو وبللللل يتمةللللل هدفذمللللل   ه -
فة ضلللحهكا للل هه؛ ههلللتدهدفذمللل   دألو وبةلللهدفلللل  يهحةللليهصلللمماهمذ مللل هه؛ودفمد  ملللا 

هإفلل بااضللا  هه،دفبةا للا هودفمد  مللا هدفئقةللل هعللالهدفم   لل هدفمللاد هقةللايه  جلل هتمة هللا
ود للللت ئثاهدفمذ ملللل هه،او  عةلللل ههاكمةلللل ههحتلللل هن لللل  هدفلةللللايه؛وضللللله  جلللل هفكلللللهم شللللا

 بافم    .ايهدفتمة ه هآفة ه د د هك حئيهفلةدألو وبة
وبدللدهدفللئو هدفدابةلل هدفتلل هتبذللاهتطبةلللهدفذملل   ههألو وبلل دد للتطاعاه و هدالت للا ه -

هوم شللاد هملذذلل ف تمةلل هبم   للات اهأ هتطلل  هدفم   للا ه لل هضلل ءهمدللايةاههدألو وبلل 
هىهتللا هف لل هي ههالهأ هكلللهم شللاه،هوهلل  ههللتدهدفذملل   وهتدهأهلللهمللاهنمةللهه،بئ جا وم ئ يه

 للتةفاءهدفتمةلل هدمللئىهاهفبلللههذللا ه  جللا هم ضلل ع هم للبل هه،فاخصلل دهلللئياههدفملللةلهأوهفت
 ههدفذما  .وهتده ببه ق ههتدهدفذم   هعالهغةاههمالهه،بافم    

ههدألو وبللل هوقلللئماهدفذمللل   ههههدفتمةللل ،هإم ا ةللل هقةلللايههههع للل ه هف تمةللل ههدألو وبةلللهدفمذ مللل ههأللللئ هه -
ههدألو وبلل هههدالت للا ه ههودفتلل هأبازهللاه وهههدفدللافل،ه ا للئيهوحئيثلل هد للتفا  همذ للاه و ههةلل هكتلابلل ههف تمه

كمللاهجللتعهدفذملل   هههه،هودامللا د ههه،هودف للد  ن ههه،هدأل   هو   للطةالهههيهلهمثللههه،هوبدللدهدفللئو هدفدابةلل ه
 ههودالجتماعة .ههدالقتصا ن ه  هإحئد هدفتذمة ههههأهمة هدفتمة هو و ههإف هف تمة ههدألو وب ه

وقاملللاهبتطبةللللهههه،هف تمةللل هههدألو وبللل هملللاله للللاحهدفذمللل   ههههدألو وبللل هت لللا ههد لللتفا  ه و هداله -
 دألعضاء.هةله و هفاصئهدفتمة هبم   ات اهبلمهه؛هايةاههوم شادتههمده

 المقترح:منطلقات التصور  ثانيا:

   الواق :مشكالت )أ(  
هه؛هب للاهههدفت للئييهودفتطلل  اهوهمتابدلل ههدفهتللل  لهوه هودضلل  هفهههآفةلل هههم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هتم للالههههاله -1

 صا.ه  قهدفدملهومتط با هدفدههدفتابة هودحتةاجا هملا ههه  هتلاب هف تط  د هد ه
م   للا هبهودا د  لل هدأللا نمةلل ف حللئد هدفد قلل هبللةالهوحللئيهضللما هدفللل  يهودهضللد ه -2

هدفداف .دفتد ةله
ههمصللل  ب هها،عم مللل هدفكبةلللايه للل هأعلللئد هدفطللل عه لل هم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ه دف  للا يه  -3

مثلللهمصللئ د هفتللئ  همدللئال هدأل دءه لل هألثللاهمللالهملللا ،هدام ا للا هدفما نلل ،هت بضللد 
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يلل ثاه لل ه دافةلل هتخفللةدههللتههدألعللئد ه لل هدألجلللهدفلصللةا،هو لل يههإم ا ةلل  وء هعللئمه
 .ودالعتما  دفل  يه متط با دألوف ،هو   ه ه و هت د اه دفذ امه  همادح ه

 لل هأعماف للاهمتمث لل ه لل همما هه،  هم   ا هدفتد ةلهدفدللاف هدفبةاوقادطة هودفماك     ةا يه -4
كمة ذلل هعم ةات للا،هدال للتفا يههدا د ي،عللالهدفتطلل  د هدفمداصللايه لل ه بطللاقهتل ةئنلل هبدةللئيه

 لل هأ دءهبدللدهأعماف للا،هد للتخئدمهدف ا للبا ههدا تا للادفدافمةلل ه ب  دفاللههإم ا للا مللاله
 .ودفت لةل...وغةاها دآلفة ه  هعم ةا هدفلب  

عللالهج د للبهدفللل  يهدفتلل هي لل مههدفكالل ه لل مللاهن للتفا همللاله تللاس هعم ةللا هدفتللل  له د للا   ه -5
 لل هدألثللاهه-لبهتئد ك اهوت  ة للاهم للتلب  هدفت هنه-وج د بهدفضد هودفلص  ه  عم ا

هبمصا.بم   ا هدفتد ةلهدفداف ههودفتاب يه فتد ةم د
   المستقبل:توقعات )ب( 

مملللاهه؛دفدلللاف فم   لللا هدفتد للةله هأ  مللل هدفتصلللذة هدفدللافم هتضلللاع هعللئي لل يه -
جامدلل ه  ام للاهدفتصللذةف ههو للة   هفكللله،ا  ملل هدفم جلل  يهحافةلل هفألهدكبةللا ههادئهت للئن ه للة
وفللالهيللتلهدفتصللذة هه،أوهدفادب هم ت ىهدفل لههع  هو تتلهدفتصذةفا ه ،دفخام هافدفد
ضلللاو يهتطبةللللهدفذمللل   ههع للل مملللاهي كلللئهه؛ للل هضللل ءهت لةللللهدفتمةللل هبافم   لللا هإال

هههدفداف .ف تمة هبم   ا هدفتد ةلههدألو وب 
هه  لللل هدفتذا  للللة هوتأثةادت لللاهدفم تم لللل هع لللل هم   للللا هدفتد للللةلهو للل هإطللللا هدفت جللللهه -

دأل لللل دقهدفمفت حلللل ،هومللللاههاصلللل ه ةمللللاهيتد لللللهبتا للللةةهمفللللاهةلهدفتذا  للللة ه لللل دفدللللاف ه 
ه، تفاضللهههللتههدف للاهايهمللالهمدللايةاهفللل  يهوتمةلل هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هوبادمل للا

عللئمهدالهتمللامههبلللهع لل هدفم للت ىهدفدللافم ،ه لل  ه،فللة هع لل هدفم للت ىهدفلل طذ ه   للب
و بمللاهه،ةنههللتههدفم   للا بللل  يهوتمةلل هدفبللادم هبت للالهدفم   للا هقللئهيلل  يهإفلل هت ملله

 .ك ةا هد ئثا هاه
دفللاسة ههالل لهدفم لل  هه  لل هتألةللئهضللما هجلل  يهوتمةلل همخاجللا هدفتد للةلهدفدللاف هدفتلل هتهههدالتلللاهههه-

بالل له للا ،هإ هن للا ههههمصللاهو لل هه،ههف ذ امهدفتد ةملل ه لل همد للله و هدفدللافلهبالل لهعللامه
 ةللللل هدعتمللللا ههممث للللةالهبههه-تخللللتوهدفلللللاد هودفلللللاسم  هع لللل هأ  ملللل هم   للللا هدفتد للللةلهدفدللللاف همه

  اهأ  مللل هضلللما هدفلللل  يهوت لللئيث اهو للللا هف مدلللايةاههع للل هتطلللههه-م   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ه
دفتلل هتللاىههههدف   ملل هدفمصللا  ه للا ههدفتد ةمةلل ،هتذفةللتد هفت جهههدفدافمةلل هوتطبةل للاهع لل هم   للاتذاه
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و لل  اهأ ا للا هههه،هندتبللاهحلللاهدأل للايهفم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هودفتمةلل ههأ هضللما هدفللل  يهه
هه.هف ه  هدفذ امهدفتد ةم هءه تذمة هودفم اهحلةلةا هفه
   المقترح:أهداف التصور  لثا:ثا

دفم اهم ه  هت   لهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف همللالهملللا هم   للا ه مطةلل هتل ةئنلل ه -1
ه   لللا ،بافمعلللالهطا لللله صلللئهوقةلللايهم شلللاد هدفتمةللل هه،م   لللا همتمةللل يههإفللل 

فلللهه  جللل هأل هكللللهبةلللا هوم شلللاهه قللل ،بةا لللا هومد  ملللا هألثلللاههع للل ودف صللل  ه
ومالهثلهيتلهت ئيللئه لللاضهه؛تمة  فهدألو وب   هفذم هدهفمدايةاهانلايه  هض س اهو ل ه

هع لللل ممللللاهنم ذذللللاهمللللالهدفتدللللايهه؛دفللللل يهودفضللللد هبافم   لللل هبالللل لهألثللللاه الفلللل 
همصا.ةلهدفداف ه  هدالحتةاجا هدففد ة هفت لةلهدفتمة هبم   ا هدفتد 

و د هصلل  هبمدللايةاهه،د لللوضللله ةا للا هتد ةمةلل هتت هم للاعئيهصللا د هدفلللاد ه لل ه -2
هدفداف .فت لةلهدفتمة هبم   ا هدفتد ةلهه؛ف تمة هو وب دألوم شاد هدفذم   ه

 ك مللللاهتلللللهتطبةلللللههبمصللللا،دفتد ةملللل هودالقتصللللا يهودالجتمللللاع هم للللت ىهدفذ لللل أهباف -3
 تمةللللل ،هو م ذذلللللاهملللللالهد لللللتةفاءهدالحتةاجلللللا هفهدألو وبللللل دفذمللللل   همدلللللايةاهوم شلللللاد ه

ههع لل ه فللالههههو لل يهيللذد  هومللالهثلللهيللتلهت لةلللهدفتمةلل ،هه؛شللاد دفتد ةمةلل هودفمدللايةاهودفم ه
 ههودالجتماعة .هجمةلهدفمذاح هوأبازهاهدالقتصا ن ه

   المقترط:مكونات التصور  رابعا:
 المقترح:مامح التصور  -1

مللالهه،ف تمةلل هدألو وبلل ف ذملل   ههامةم هندئهدفتص  هدفملتللاحهدفللتيه للتلئمههدفئ د لل هتصللهههه
وتلا لللللاهمذ مللللل هدفتدلللللاو ههف لللللل  ي، هدألو وبةللللله ه للللل  هدال لللللتفا يهملللللاله بلللللايهدفمذ مللللله

ف تمةلللل ه لللل هضلللل ءهدف دقلللللههدألو وبلللل  لللل ه فةلللللهدفذملللل   ههدفللللئوف ،دالقتصللللا يهودفبذللللاله
هدفمصاي.

 للتميز: األوروبيصياغة النموذج  (أ)
ف تمةللل هيذبغللل هأ ههدألو وبللل دفذمللل   ههإ هعم ةللل هصلللةاغ همفلللا د همدلللايةاهوم شلللاد       

هالوعةذلل همللهه،الود تاللا  ةاله وفةللةه،فخبللادءه لل هملللا هدفتمةلل دفل للا هدفمدذةلل هودهتك  همالهقبللل
تتللل د اه لللة لهدفخبلللايهدفكا ةللل هدفتللل هتم لللذ لهملللالهصلللةاغ هدفمفلللا د هبم ذةللل ههدفملللئ  ،دفملتملللله
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ه،مادحللللهثللل  ه لل عف تمةللل ههدألو وبلل اهفمللئ لهدفلللذ لهيللتلهصلللةاغ هدفذمللل   هوو لللل هه،وبذلللاح
هههههكافتاف يوه ه

هدألو وبلل شللاد هدففاعةلل هفمدللايةاهدفذملل   هوتتمثلللهدفمللئ   ه لل هدفم ه المــدخالت: -1
ثلللا  هحللل  هودفتلل هيلللتلهصللةاغ همفا دت لللاهمللاله للل  هدفلا للبهدفمدا للل هودفه تمةلل ،ف

هف تمة .هدألو وب دفذم   ه
ــات: -2 دفذملللل   هو ة للللاهيللللتلهت ئيللللئهدفمللللئ   هتدفم شللللاد هدففاعةلللل هفمدللللايةاههالعمليــ

اهمللالهدفم شللاد هوءعطاءه  ج هفكلللهم شللهه،ف تمة  هوت ئيئه  جا هكمة هدألو وب 
وت ئيللئهدألوزد هدفذ للبة هفكلللهه،دألو وبلل ةاهدفذملل   هدففاعةلل هفكلللهمدةللا همللالهمدللاي

 هها.م بل هاهفئ جا هدفتمة هدفم ض ع هو ل هه،م شا
 ءهم شللاد هه لل هضللههه،هوهلل هدفمخللا هدفذ للاس هبدللئهقةللايهدف دقللله لل هدفم   للا هههالمخرجــات:  -3

 دفم    .ه ه  ههب ئيهت ئيئهم دطالهدفل يهودفضدهه؛هف تمة ههدألو وب هدفذم   ه
ودفخبللادءه لل هملللا هدفتمةلل ههههدفمدذةلل ،هدفل للا ههههع لل هأ ههو  هضلل ءهمللاه للبلهيتضللحهههههههه

ههدألو وبلللل هصللللمةلهدفذملللل   ههصللللةاغ هوتهدفلةللللامهبهههدفمللللئ  ،هدفملتملللللههةةالهوهئوفهدفلللله تاللللا  ةالههدالهوه
هه مطةللللل ،هفطلللللاحهأ كلللللا هو ؤىهألثلللللاهحئدثللللل هوغةلللللاهههه للللل  هإجلللللادءهدفئ د لللللا هملللللالهههه،هف تمةللللل ه

ووضلللهههه،هدملللهدفثلا ةلل هودفد هههىه هف للل  يه لل هضلل ءهدفللل هدألو وبةلله ملل ههودال للتفا يهمللاله بللايهدفمذه
اهيتذا لللبهه هف تمةللل ه للل هضللل ءهملللهدألو وبةلللهام ا ةللل هتطبةلللله بلللايهدفمذ مللل هه ؤ للل هملتاحللل هه

هههوطبةد هدفملتملهدفمصاي.ه

 مصر:العالي في )ب( تطبيق النموذج بمؤسسات التعليم 

مللالهأهلللهدفم   للا هدفتد ةمةلل هه،هو لل هدفدللافلههتدئهم   ا هدفتد ةلهدفداف ه لل همصللاهههههههه
ع لل هم للت ىههدفمصللايهدفتمةلل هه ملل    هوبذللاءهصللةاغفللتفاله للةتلهه؛فمادحلللهدفتد ةمةلل وأ طاهد

دفتمةلل هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه لل هم للت ىهحتلل هنم للالهقةللايهه؛م   للا هدفتد للةلهدفدللاف 
ئيللللئه لللللاضهوملللل دطالهدفضللللد هبم   للللا هدفتد للللةلهدفدللللاف ه لللل هملللللا هدفتمةلللل ،همصللللا،هوت 

دهعللالهإفلل هبةا للا ه قةللل هجللئ هه للةتلهدف صلل  ةلللهمدللايةاهدفذملل   همللاله لل  هم شللادته،هوهوبتطب
ه ت للد همدللايةا،ه م لل همذ للاهت للمع لل هف تمةلل ههدألو وبلل و اتكلل هدفذملل   هه،دفتمةلل هم للت ىه

ملم علل هدفدم ةللا هودأل اللط هدفتلل هتللل مهب للاههه هدفمم ذا هتهدفم ببا ه،هأوهدفمذ لةا  هو
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ودال لللللتادتةلةا ،هتهدفلةلللللا يه،هدف ةا لللللا ههوهللللل هيهدتةلةت اد لللللتاهدفم   للللل هفتطللللل  اهوتذفةلللللته
دفدللللام   تدفم د  هدفباللللا   ه،هدفد قللللا هودفملللل د  هدفما نلللل ه،هدفدم ةللللا هدا د  لللل ه،هدفخللللئما ه

وهلل هيهت تللاس هه،إ لللازد مللالهوهلل همللاهت للللهههدفم   لل هه،دفملئملل هف ملتمللله ،هوأ بللله تللاس 
فمم ذللا هوء دهتلللهتطبةلللهده،له،ه تللاس هدألعمللا ه دفم للتفةئياله،ه تللاس هدأل للاد ه،ه تللاس هدفملتملله

 لل  هدفم   لل ه للت للهدفذتللاس هدفتلل هتت قد للاههلل هوأصلل اعهدفمصلل   هه؛دفصلل ة  هبفاع ةلل 
الهقصلل  هومدا لل هدفذلللاضهدفتلل هتدللا  همللهه،وبتفالهن   ههذا هملللا هف اللفا ة هودف  كملل ه؛مذ ا

هدفللل م ،هىهدفم للت ههع لل دأل دءههىهمتابدلل هم للت ههإفلل بااضللا  هه،د للتةفاءأوهضللد هأوهعللئمه
ومللالهثلللهه؛بئقلل بةا للا هملا لل ههع لل تلب ة ه لل هضلل ءه ةا للا همبذةلل هووضلهد تادتةلةا هم لله

جم    لل همصللاهم ت ىههع  دفم اعئيه  هدتخا هدفلاد د هدف  ةم هبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه
هدفدابة .
   بمصر:ت صياغة نموذج التميز بمؤسسات التعليم العالي )ج( آليا

متد للل هبللافذم   هبئقلل هت ئيللئهدفمفللاهةلهدفع لل ه للف هو  للايهقللاسلهندئهوضلهإطللا ه  
آفةلللا هصلللةاغ ه مللل   هدفتمةللل هبم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هبمصلللاه،هحتللل هيلللتلهقةلللايهه أوفللله

دفتمةلل هبم   للا هم للت ىهدفتمة ه  هض ءهمدايةاهوم شاد هتك  هكخا طلل هوكللئفةلهفلةللايه
ف تمةللل ههدألو وبلل إفلل هدفذمللل   هيذبغلل هدفاجللل عهوعذللئهوضللللهت للالهدفم شلللاد هه،دفتد للةلهدفدلللاف 

 هف للل  يههب صللئد دتههدفمخت فلل هدألو وبةللهمللالهدفمذ ملل هههاهةم هف تمةلل هدفللتيهصللئ ل طللا همفلله
ت للد همدللايةا،ه م لل همذ للاهت للم هه لل هت ئيللئهماتكلل د ه ملل   هدفتمةلل ،هودفللتيهيتكلل  همللال

ب للاهتهدفم للببا ه،هأوهدفمذ لةللا  هوهلل هملم علل هدفدم ةللا هودأل اللط هدفتلل هتللل مههدفمم ذللا 
وهلللللل هيتهدفلةللللللا يه،هدف ةا للللللا هودال للللللتادتةلةا ،هه اد للللللتادتةلةتدفم   لللللل هفتطلللللل  اهوتذفةللللللته

دفدللللام   تدفم د  هدفباللللا   ه،هدفد قللللا هودفملللل د  هدفما نلللل ه،هدفدم ةللللا هدا د  لللل ه،هدفخللللئما ه
وهلل هيهت تللاس ههإ لللازد  تللاس هوهلل همللاهت للللهههدفم   لل همللالههدفملئملل هف ملتمللله ،هوأ بدلل 

ههه هدألعما ه ه. تاس هدأل اد ه،ه تاس هدفملتمله،ه تاسدفم تفةئياله،ه
مصللا  هأوفةلل هم ثلل قههإفلل صللةاغ همدللايةاهوم شللاد هدفذملل   هدفاجلل عههع لل دفلللاسمةالههوع لل 

ادتههاهنم لللالهملللاله  فلللههصلللةاغ همفلللا د هم شلللهب لللاهملللالهأجللللهوضلللله مللل   هألثلللاهوضللل ح ه
هبللاالط عو فللالهه؛ لل   و هإه،ومدايةاههبا لهن ت   هجمةلهدفبةا ا هودفمد  ما هدفمط  ب 

 م للاله لل هضلل ءه،هوهف تمةلل هدألو وبلل أبازهللاهدفذملل   ه،هوهفتمةلل هدفدافمةلل جمةللله مللا  هدهع لل 



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

238   

وطبةدلل هدف دقلللهدفمصللايهأ ه  للئ هماتكلل د ه ملل   هدفتمةلل ه هف للل  يهدألو وبةلله بللايهدفمذ ملل ه
هههدفتاف يدفذ  ههع  شادتههومدايةاههوم ه

ه يههEnablersت ه ببا دفمذ لةا ،هدفمئ   ،هدفمتهدفمم ذا يه ي1ته
هلللل هطللللاقهههه يهEFQMتهههدألو وبلللل هةللللا هاهدفمم ذللللا هو للللله مللل   هدفتمةلللل ههودفملصللل  هبافمذ له

و لل ههههدفم للت  ا ،هكا لل ههههع لل هفتذفةللتهأعماف للاهههه؛هدفدملللهودآلفةللا هودف  للاسلهدفتلل هتتبد للاهدفم   لل ه
شلللل له فةلللللهإجللللادءد هعملللللههع لللل ههوقللللئهتكلللل  هدفمذ لةللللا ههههودألق للللام،هودفللللئودساههلا لللل هدا د د هه

 فةا ههلهأوههةاللللهمدتمللئيهبم للهههتاللغة ة ،هههأوهههعاملل ،هشلل له ةا للا ههههع لل هأوههههبخطلل د ،هلههمفصلله
ههه،هودفصللل حةا هأوهفللللا هعمللللهودضللل  هدفم لللل فةا ههههوصللل حةا ،ه اههوتالللملهدفمم ذلللا هأنضللل 

هههوم ا ة .همد  ماتة هأوهم ج  د هأوهبذ هت تة هم تبة هوههم   ب ،هبادم ه
 علللللللههع لللللل ههوقللللللئ ت اههههماد  ت ا،هود للللللتههلللللل هوضلللللل ح اههههدفذاج لللللل ،هوأهلللللللهمللللللاهنمةلللللل هدفمذ لةللللللا هه

و فللالهمللالههههود ت للام،هأ هدفمذ لةللا هنلللبهأ هتطبلللهب فللاءيههههع لل هو لللبهدفتألةللئهههه،هة هدال للتادتةله
و لللبهأ هتخضلللهدفمذ لةللا هفدم ةلل هدفمادجدلل هودفت  للةالهودفتطلل  اههههدفم للبل،ه لل  هدفتخطللة هه

هههه   .هدفم هفضما هم دلبت اهف م تلئد هدفئد  ة هودفخا جة هوم ءمت اهفدملهه؛هاهدفم تمه
هههكافتاف ييةاه اعة هوه هتتفاعهمالهدفمم ذا هملم ع همداه

   األول: القيادة:المعيار 

 لل  هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه للل هه؛ف تمةلل هدألو وبلل اهفمدةللا هدفلةللا يهبللافذم   هطبللل ه
 للل هودفا لللاف هودفللللةلهدفم   لللة هوأ  مللل هدفدمللللهدفمصلللا  همصلللاهيذبغللل هأ هتلللل مهبتطللل  اهدفاؤه

لا للاهمذ ملل هدفتدللاو هودفتذمةلل ه لل هاهفمللاهجللاءه لل هتدففلللا هدفمدذةلل ه،هوو للل هودفتداملهملهجمةله
  للللل هز لللللا يهه  هأ همصلللللاهت لللللده125،ه 2010دفمةلللللئد هدالقتصلللللا يهودفبذلللللالهدفلللللئوف هت

اهتتصللل هملللالهدفذاحةللل ه افلامدلللا هدف   مةللل ه للل همصلللهه؛د لللتل  هم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف 
لهدامللفه ه،هوفكذ للاهت ه49 لل هدفلللا   ه قلللهتهكماهه همبللةاله،دففذة هبأ  اهف اه"هشخصة هدعتبا   ه"

هأوهم   ا هتخضلهفاقاب هدفئوف ه.ههه،أ  اهإماههةلا هح  مة ع  هاهأ ا  ه
يذبغلل هأ هن لل  هدف للئيهمللالهت لةلللهدفتمةلل ه؛هحت ه  هللهتاتةبللا هدف  كملل هدفلئيللئيه

هدفئوفلل ه لل م   للا هت للاعئههإفلل دفدللاف ه لل همصللاه لل ه  انلل هدفمطللايههبم   للا هدفتد للةله
هههدفدام . ت اهت لةله ؤه
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ههيذبغلللل هأ هتتمتلللللهم   للللا هدفتد للللةلهدفدللللاف ه لللل همصللللاهدفتلا للللاهأنضللللاهبأ لللله للللا ىهوه
هع لل دفتلا للاهأمث لل ههافهو كللفهه،با للتل  هم ضلل ع هوءجادسلل هي دز للههقللئ همدللل  همللالهدفم للاءف 

فت لةللللهدفتمةللل هبم   لللا هدفتد لللةلهه؛ت  لللتهبدلللةالهدالعتبلللا دفذللللاضهدفاسة للل هدفتللل هيذبغللل هأ ه
هههزهايأباهدفداف هودفت ه
وضلللهه  فةلفلةللا د هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هم للهدفتلا للاهبضللاو يهأ هتت ملللهد للا ىه

دفتلا للاهبضللاو يهأ هتكلل  ه لل ط هإعللئد هدفبللادم ه للا ىهه،هكمللادفم   لل ومتابدلل هأ دءه  للاف ه
دفتلا للاههى للا ه،هكمللاودفم للاءف  ه لل هإطللا همللالهدفللل  يهدأللا نمةلل هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف

ب للللل قهدفدللللام ةالهوبتدةللللةالهأهمةلللل هدالهتمللللامههع لللل دفتغةةللللاهودفتألةللللئهبضللللاو يهتبذلللل ه ةا لللل ه
وتدللئهت للالهدفم شللاد همللالهأبللازهم شللاد هدفمدةللا هدألو همللالهه،وتك للةف لهدأللللا نمةةالهوتللاقةت له

هههةا ي.دفلف تمة هودفمدذ  هبمدةا ههدألو وب مدايةاهدفذم   ه
ه،تمةللل هقةا دت للللااهملللالهأ هت لةللللهدفتمةلللل هبم   لللا هدفتد لللةلهدفدللللاف هيلللاتب هبود ط قللل ه

اهيتضلللمالهتفللللاع  هم   للللة همللللله طلللاقهأو لللللهمللللالهأعضللللاءهتاحلللل هوبتذ لللةله  للللامهألثللللاهد ف
ب    لللاهتذطللل يهدفتألةلللئهه؛ف تمةلل هدألو وبللل اهف ذمللل   هوتتمةللل هم شلللاد هدفلةللا يهو لللل هه،دفملتمللل

هههفمصا.هدال تادتةلة دفاب هبةالهدفتد ةلهدفداف هودألهئديههع  هدفم شاد هدفت هتاللهع  
هدألو وبلل طبلللهمدللايةاهدفذملل   هأ هتضلللهوتهدألو وبلل هدالت للا تطاعاه و هوفلللئهد لله

و فلللالهفت لةللللهه؛ودفتللل هأوف لللاهت لةللللهدفلةلللا يهدفاشلللةئيهودأللثلللاه اع ةللل هف م   لللا ه،بم شلللادته
هدألو وبلل هدالت للا ا  د ه و هه؛دألو وب ه دالت افئو ههدال تادتةلة  ؤ  هو  اف هودألهئديه

دةللا همللاله لل  هد للتةفاءهوبتطبةلللههللتدهدفمه،دفدللاف   للا هدفتد للةلهبأهمةلل هدفلةللا يهدفاشللةئيهبم ه
جمةللللهم   للات ا،هودفتللل ههع لل  لل هت لةللللهدفتمةلل ههدألو وبلل م شللادتهه ل للاه و هدالت لللا ه

هههههدفداف .أبازهاهم   ا هدفتد ةله
و  تلل يهه، لطلل ه1000 لطلل همللاله100أيهمللاهندللا  ه %10دفلةللا يهمدةللا ه و مثلللههه

اهتغطلل هوت بلل ههللتههاعةلل هاه  ه اللاط ه39تهإفلل يةاه اعةلل هبااضللا  ه همدللا6تهع لل هللتدهدفمدةللا ه
هدفم    .دفمدايةاهماله   هدف د هدفئدسله   هت لةله ؤ  هو  اف ه

هوت لةللله،تالل ةلهدفم للتلبلههع لل دفم   للا هدفمتمةلل يهفللئي اهقللا يهندم لل  ه التعريــ :
يتمتدللل  هملللاهكه،وأ  قةات لللاملللاله للل  هدفتللل دم لهبللللةلهدفم   للل هه،و تصلللا   هكللللئويهح لللذ 



                                                                               للتميز  األوربيلنموذج طبيقات ات                  إكرام عبدالستار محمد دياب                                                           د/ 

 2018  ديسمبر   - العاشر العدد                                                  ISSN 2682-3497 مجلة التربية املقارنة والدولية 

240   

هع لل و  لللهقللئ ت اههأهللئد  ا،مللاله لل  هت لةلللهه،ةالهدفم   لل تم للههع لل و دم لل  ههبافماو لل ،
 ههبافم تلبل.دفتذب ه

هههالتالية:المعايير الفرعية  علىويحتوي معيار القيادة 
ه،و مث لل  هدفلللئويهدف  للذ هدفم   لل ،ةلهودفمبللا ئه لل هنط  هدفلللا يهدفاؤ لل هودفا للاف هودفللله -أ

هههبه.ه تتيبمثاب ه م   هن هه ه ة    هه؛ا تماد و ط  و همالهأ ف  لهب
نلللل مهدفللللا يهبت ئيلللئهومتابدللل هومادجدللل هوت جةلللههدفت  لللةذا هدفخاصللل هبأ  مللل هدفدملللله -ع

 دفم    .ودأل دءه

ممث للةالههاللاكاء،دفهدفخئملل ،يتفاعلللهدفلللا يهملللهأصلل اعهدفد قلل هدفخللا جةةالهتمت للل هه - 
هدفملتمل .عاله

هدفم    .  هند زهدفلا يهثلا  هدفتمة هبةالهدفدام ةالهه - 
هدفتغةةا.و  هدفم    هودا د يهدففاع  هفدم ةا هضما هماههع  ندملهدفلا يهه -ه

   واالستراتيجية:السياسة  الثاني:المعيار 
د للللةله لللل  هم   للللا هدفته؛ف تمةلللل هدألو وبلللل بللللافذم   ههدال للللتادتةلة طبلللللاهفمدةللللا هههه

ةاجللللا هجمةلللللهدحتهع لللل هدال للللتادتةلة دفدللللاف ه لللل همصللللاهيذبغلللل هأ هتللللل مهببذللللاءهوت للللئييه
هم لللل فة هدفالللاحمللللهت مللللهه،مد  ملللا ه قةلللل هع للل هال لللتادتةلة دوأ هت لللتذئهت لللالههدفمدذةلللةال،
هههدال تادتةلة .وءنصا ه

فت لةللللهدفتمةللل هه؛للللايهإصللل حا هود لللد هدفذطلللاقوفللللئهل لللاهمصلللاهف لللذ د هعلللئيهت ه
هةلهدفدللاف ،هوءعللئد ه ةللا د همللالهدف ةا للا هدفف   لل هدفبدةللئيهدفمللئىه لل ه للبةلبم   للا هدفتد لله

اه لل همصللاهدفللئوف هبل لل  هداصلل حهدفلا  لل ه د ةلل ههتذمةلل ه أيهدفمللا هدفباللاي،هو اللةئهدفبذللال
وألللئهع لل هأهمةلل همللذحهدهتمللامه للا هبااصلل حا هه،م   للا هدفتد للةلهدفدللاف ع لل هم للت ىه

ع لل هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ههدال للتادتةلة  هبذللاءهفتلل  ةاهدفم  للئهمللالهدفماو لل ه للهه؛دف ة  ةلل 
مد  مللا ه قةللل هوم ئثلل ه هع للهةللةال،هوأ هتدتمللئهت للالهدال للتادتةلةا ههدحتةاجللا هجمةلللهدفمدذ

وتتطابلهت للالهدفت صللةا هملللهم شللاد هدفمدةللا هدفثللا  هه،ن  لهداع  هعذ اهودف ص  هإفة ا
هف تمة ه.هههدألو وب ف ذم   ههف  تادتةلة 

م   ا هدفتد ةلهدفداف هبمصاهه هت  ةاهم  ئهمللالهدفماو لل هودفكفللاءيههوء دهكا ههئي
تللللئنلهدفتد لللةلههع للل قلللئ يه  لللامهدفتد لللةلهدفدلللاف هوز لللا يهه،ف  كمللل هو للل هدا د يهدفم   لللة  للل هد
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فتك ةلللهدفل لل  هه؛ف تمةلل هضللاو يهوغانلل هدألو وبلل نصللبحهتطبةلللهدفذملل   هه؛ف طلل عدفمذا للبه
هههدفداف . ا هدفتد ةلهدفمصا  ه  هملا هت لةلهدفتمة هبم  

ه1000 لطللل هملللاله100ندلللا  هأيهملللاه %10  مدةلللا هدف ةا للل هودال لللتادتةلة و مثلللل
ه.ااه اعة ه ااط هه23هإف بااضا  هه اعة ،مدايةاهه4هع   تدهدفمدةا و  ت يههه، لط 

هد للتادتةلة تطلل  اه  لل   مللال ،دفم   ا هدفمتمة يهتطبللله ؤ ت للاهو  للافت ا التعري :
 للتههبدللةالهدالعتبللا هدحتةاجللا ه لل قهدفدمللل،هودفلطللاعهدفللتيهآص   هأص اعهدفمهع  تاك ه
مللالهأجلللهت لةلللهه،ألهللئديهودفدم ةللا وتد للالهعللالهدف ةا للا هودفخطلل هودهه،وتطلل  هه ةلله،تدمللله

هههدال تادتةلة .
هههالتالية:المعايير الفرعية  على االستراتيجيةويحتوي معيار ههه

ا هأصلللل اعهدفد قلللل هدفمدذةللللةاله  لللللهدحتةاجللللا هوت قدللللههع لللل هبذللللاء هه؛دال للللتادتةلة صللللةاغ ه
هههدفخا جة .بافم    هودفبةل ه

ودام ا للللللا هدفئد  ةلللللل هه  لللللللهدأل دءهدفللللللئد   هع لللللل هبذللللللاء هه؛دتةلة دال للللللتاهصللللللةاغ ه -أ
 ف م    .

و فللالهفضللما هه؛ف اومادجدت اهوت ئيث اهملهدف ةا ا هدفئدعم ههدال تادتةلة تط  هه-ع
هههودفبةلة .دال تئدم هدالقتصا ن هودفملتمدة ه

ه ةا هودألهئديه   هدفخط هودفدمهههمالهههف ا،هودف ةا ا هدفئدعم ههههدال تادتةلة همةلهوتطبةلههتدههه- ه
 األفراد )الموارد البشرية(:  معيار  الثالث: المعيار 

 لل  هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه لل هه؛ف تمةلل هدألو وبلل بللافذم   هةالهاهفمدةللا هدفدللام طبللل ه
وفلللئهبللتفاهه، د هدفملل د  هدفباللا  مصللاهيذبغلل هأ هتللل مهبتخطللة هوء د يهوتطلل  اهم للا د هوقللئ

 يهدفملل د  همدافللل هدفت للئنا هدفمتد للل هبتخطللة هوء دمصاهج   هحثةث ه  هدف للذ د هدأل ةللايهف
و لللاهفمللاهجللاء.....هأ للههالهيلل د هثملل هه   للهه؛دفل لل  وبللافاغلهمللالهت للالهه،باللفا ة ودفتداملهمد اه

 ا للل هم   للا ه%همللاله50ز ا يهمفاط هوم مذلل ه لل هعللئ ه ا للل هدفلامدللا ،هوأ ه  للب ه
هفت ه    ها.ههعمله  هدفملاال هدهع  دفتد ةلهدفداف هندل و هعالهدف ص  ه

ه؛مصلللا  هدف ثةثللل ه للل همللللا هجللل  يهوتمةللل هم   لللا هدفتد لللةلهدهفت لللالهدفل للل  هدفوتألةلللئ ه
كلللهدفمتط بللا هدفتلل هت للللهدفتمةلل هه فة للت  ه؛ةالنأت هدفمدةا هدفثافلليهدفمدذلل  هبمدةللا هدفدللام 

ه.ههبم   ا هدفتد ةلهدفداف 
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هه1000الهه لطللل همللله100أيهملللاهندلللا  هه  %ه10  ( دفبالللا  هههتدفمللل د  ههه همدةلللا هدأل لللاده  و مثلللله
 هه.هاهاه اعة ه ااط هه35هإف هبااضا  هه اعة ،همدايةاهه6هع  هو  ت يههتدهدفمدةا هه،ه لط ه

ــ : دفم   لللا هدفمتمةللل يهتللللئ هأ اد هلللاهوت جلللئهثلا للل هت لللمحهبت لةللللهدفمذفدللل ههالتعريـ
دفتداملللهملللههع لل وت للا ههللتههدفم   للا هه،خصللة ودفادفمتبا فلل ه لل هدألهللئديهدفم   للة ه

إ  للاهت للتلهه،ودفم للاوديه هوتدلل زهدفدئدفللههدفملل د  ،   للاهأثمللالهوأهلللهأ للايهكهع لل دفملل د  هدفباللا  ه
وتم لللذ لهملللالهد لللتخئدمهه،وتدللل زهفلللئي لهدالفتللل دمهه،بلللاأل اد هوتكلللا ل لهوتللللئ هلهبطا لللل هت فللل هله
هههدفم    .م ا دت لهومدا ت لهمالهأجلهت لةلهأهئديه

هههالتالية:المعايير الفرعية  علىحتوي معيار األفراد وي
هههدفم    .هال تادتةلة ةاله عله ط هدفم لفههه -أ
 وقئ دت ل.  هدفم لفةالهتط  اهمداهههه -ع

هوتم ةذ ل.م دءم هدفم لفةالهوءشادل لهههه - 
هدفم    .ت دصلهدفم لفةالهبفاع ة ه  هجمةلهأ  اءهههه - 
هب ل.م ا أيهدفم لفةالهوتلئياهج   هلهودالعتذاءهههه -ه
   والموارد:الشراكات  الراب :المعيار 

   للا هدفتد للةله لل  همه؛ف تمةلل هدألو وبلل ه د  هبافذم   ودفماهفمدةا هدفاادلا هطبل هههه
ه،ودفمدا لل دفداف ه  همصاهيذبغ هأ هتل مهبلل  د يهدفاللادل هودفملل د  هدفمافةلل هوء د يهدفمد  مللا ه

وفكللالهالهه،ودفملل د  اللادلا هوتفدةلللهدفهدفدللاف ،وفلئه للداهمصللاهف ذ لل أهبم   للا هدفتد للةله
هودفتلل هأبازهللاهت ئيللئهطبةدلل هدفاللاكاءهومللاي د ههذا هه مةلل هوضللبابة ه لل هبدللدهدفم شللاد ه

هههمصا.فةا هتطبةلهدابئدعهودالبتكا ه  هآوههدفمتبا ف ،ه هدألطاهدفلا   ة هفت لةلهدفمذفد ه
ملللاله للل  هدعتملللا هه،و لللداهمصلللاهجاهلللئيهفتطللل  اه  لللامهدفب للليهودفتذمةللل هودالبتكلللا 

ع لللل هباللللأ هإ اللللاءهدفمل لللل هدأله2007 لللل هي فةلللل ه217،218دفلللللاد  الهدفلم لللل   ةاله قملللل ه
ه لل  ه؛وبللافاغلهمللالهت للالهدفل لل  ه،دفتكذ ف جةلل  لل مهودفتذمةلل هوصللذئوقهدفدهودفتكذ ف جةللا،ف د لل مه

دعتا للاهبللأ هإ د يهدفمد  مللا هودفمدا لل هتت لللهبافبةاوقادطةلل ه،هوقللئهأشللا هتلا للاهدف   ملل هقللئه
ه،،هإف هضاو يهتذ ةلهدفاادلا هودفم د  هو  امهدفب لليهودفتذمةلل  110ت2006دفاا د هع  ه

هع لل و  تلل يهه،ة هودفمدذ  هبافاادلا هودفم د  ف تمهدألو وب دفمدةا هدفادبلهف ذم   هو دتباه
ضاو يهإعا يهدفذ اه لل هإ د يهدفاللادل هوء د يهدفملل د  هدفمافةلل هودفممت كللا ههع  م شاد هت كئه
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و للللللاهف لللللتدهه-وعذلللللئهد لللللتةفاءهت لللللالهدفم شلللللاد ه،  ملللللا هودفمدا للللل ومللللل د  هدفتلذةللللل هوء د يهدفمد
هههها.بمصللهدفتمة هبم   ا هدفتد ةلهدفداف ه ةت ه-دفمدةا 

ه، لطلل ه1000 لطلل همللاله100أيهمللاهندللا  ه %10 مدةللا هدفاللادلا هودفملل د  هو مثللل
ه اعةا. ااطاه34هإف بااضا  هه،مدايةاه اعة ه5هع   و  ت يههتدهدفمدةا 
دفملل   يالهودفملل د  هوههدفخا جةلل ،  ا هدفمتمة يهتخط هوتئياهدفاللادلا هدفم ه التعري :

وتضلللمالهأ  لللاهتلللئياههدفدم ةلللا ،ات لهو دافةللل هو ةا لللههد لللتادتةلةت لهملللالهأجلللله عللللهه؛د  ةللل دفئ
وتلللل مهبافم دز للل هبلللةالهدالحتةاجلللا هدف افةللل هودفم لللتلب ة هه،ودفملتمدللل بفدافةللل هتأثةاهلللاهدفبةلللل ه

هدفدمل.ودحتةاجا ه  قه
هههالتالية:المعايير الفرعية  علىيار الشراكات والموارد ويحتوي مع

ه تئدم .مملهدفااكاءهودفم   يالهفت لةلهمذفد ههإ د يهدفد ق  -أ
 م تئدم.إ د يهدفال  هدفمافة هفضما ه لاحه -ع

هم تئدم .إ د يهدفمبا  هودفمدئد هودفم د  هودفم د هدفطبةدة هبطا ل ه - 
هدال تادتةلة .إ د يهدفتلذة هفئعلهتذفةته - 
 دفم    .هههد يهدفمد  ما هودفمدا  هفئعلهصذاع هدفلاد د هبص  يه اع  هوبذاءهقئ د هإ ه -هه

ه(: والخدمات  )المنتجات العمليات  الخام : المعيار 
 لل  هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه لل هه؛ف تمةلل هدألو وبلل اهفمدةا هدفدم ةللا هبللافذم   هطبل ه

وء د يهوتل  لللل ههدعةلللل ،إبئمصللللاهيذبغلللل هأ هتللللل مهبتصللللمةلهإ د يهدفدم ةللللا هوت  للللةذ اهبطللللاقه
هههدفمتدام ةال.ع قا ه

غةللاهه،فدللاف دد هفمصلل حهوفت  للةالهعم ةللا هدفتد للةلهوفلللئهبللئأ همصللاهبتذفةللتهمبللا  ه
دفتغةةلللاد ههههع للل هاهياتكللل ههاهج ها للل هدفلللذ  هدفمتبلللله للل هعم ةلللا هدفتد لللةلهدفدلللاف هن لللت  مهإصللل ح هأ ه

اءهبافمدةللا هدفخللام هف ذملل   ههوهللتدهمللاهجللهههدفدللاف ،هداجادسةلل هف دم ةللا هدفمطبللل هبم   للا هدفتد للةلهه
ا ههضللللاو يهمذ لةلللل هوتصللللمةلهوء د يهدفدم ةللللههه هع للللهوهلللل همدةللللا هدفدم ةللللا هودفاللللاملهههه،هدألو وبلللل ه

مملللاهههه؛هدفخلللئما هوء د يهوتل  للل هع قلللا هدفمتدلللام ةالهههتصلللمةلهوتطللل  اهوهههإبلللئدع ،هوت  لللةذ اهبطلللاقهه
هف .هدفداهه ه ا ط هت لةلهدفتمة هبم   ا هدفتد ةلههدألو وب هأ هدفذم   ههع  هي كئه

دفذملل   ههمالهدفداأهدف ابلهيتضحهأ ذاهب اج هإفلل هدف للد هبخطلل هد للتباقة هفتطبةللل
و فلللالهبدلللئهعلللاأهودقلللللههوم شلللادته،تد لللةلهدفدلللاف هبمدلللايةاههف تمةللل هبم   لللا هدفهدألو وبللل 
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وبدئهت ئيئه لاضهدفل يهوملل دطالهدفضللد هوأبللازهدفمالل   ههبمصا،م   ا هدفتد ةلهدفداف ه
 لللةلهدفدلللاف هبمصلللا.هود تداضلللذاهكللللهمدةلللا هملللالهمدلللايةاهدفتللل هتدلللا  همذ لللاهم   لللا هدفتد

هع للل ف تغ للبهه؛فدللاف هبمصللابم   للا هدفتد للةلهدهتطبةلللههوآفةللا مةلل هف تهدألو وبلل دفذملل   ه
ومللالهدفلللئياهبافللتكاهأ همد لللهه،دفم   للا دفمالل   هدفتلل هت دج  للاهوفت لةلللهدفتمةلل هبت للاله
وبافخصلللل  هه،م   للللات اف تمةلللل هبهدألو وبلللل دفللللئو هدفدابةلللل هقللللئهقامللللاهبتطبةلللللهدفذملللل   ه

ه،و   لللطةال،هودف لللد  ن ،هوداملللا د هدأل   ،هيأبلللازهت لللالهدفلللئو وهه،م   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف 
ع مللاهبأ ذللاهكذللاهه؛بلللهو للبلتذاه،ئماهت الهدفئو هوحللاهدفتمة ه  هم   ا هدفتد ةلهدفدللاف وتل

هههدفم ت  ا .جمةلههع    هملئم هدفئو هدفدابة هوكا ه دسماهفذاهدف بله
بذ هت الهدفئو هفكلهماهه هجئيئهومتمة هوتبذلل هأحللئ هدفذمللا  ه لل هملللا هدآل هبدئهت

هدألو وبلل ومللالهأبللازهمللاهألللئهع ةللههدفذملل   هه، للا ا بم بلتذاهبلللهوتلاوزتذللاهه؛  يهودفتمة دفل
ضللاو يهأ هتتمتلللهدفللذ لهبافاللفا ة هودفم للاءف هودف  كملل ههوم شللادته،ف تمة هماله   همدايةاهه
وم شللاد هومللاله لل  هتطبةلللهمدللايةاهه،دفتغةةللافتبذلل هثلا لل هه؛لةللل دفاشةئيهودفاغب هدفل   هودف 

أ ه ضلللههضلل سه  للتطةله لل هه؛ف هبمصللاف تمةلل هبم   للا هدفتد للةلهدفدللاهألو وبلل دهدفذملل   
م دج لللل همالللل   هو لللللاضههع لللل وأ ه كلللل  هقللللا   الهه، طلللل هود للللتادتةلةا هحلةللللل هودضلللل  

دفدللاف هبمصللاهم   للا هفتكلل  هم   للا هدفتد للةلهه؛و دةللئههة  لل هت للالهدفم   للا ه،دفضللد 
وهللتدهه،بم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هبمصللاهوبللتفاله  للتدةئهدفا للا يههعافمةلل ،متمةلل هو لللاهفمدللايةاه

هدفئ د  .ه هدف ئيهدفاسة  هفت اله
 لطلللل هملللللالهه100أيهملللللاهندللللا  هه  %ه10  مدةللللا هدفدم ةلللللا هتدفمذتلللللا هودفخللللئما  هههو مثلللللههه
ههه.ه ااطاه اعةاههه27هإف ها  هبااضهه اعة ،همدايةاههه4ههع  هو  ت يههتدهدفمدةا هه،ه لط هه1000

ــ : ب للللئيهه؛ومذتلات لللا  لللالهملللالهعم ةات لللاهتلللئياهوتوههتصلللمل،دفم   لللا هدفمتمةلللل يه التعريـ
 اءهو  لهدفلةم هدفمضا  هفمت ل هدفخئم هودفل ا هدفمدذة هدأل اى.إ ض

هههالتالية:المعايير الفرعية  والخدمات( على )المنتجاتويحتوي معيار العمليات 
ب لللللئيهتد لللللةلهدفلةمللللل هدفمضلللللا  هفصلللللافحهجمةللللللهدفمدذةلللللةالهههه؛ه لللللاهتصلللللمةلهدفدم ةلللللا هوء د ته -أه

هبافم    .ه
 ههدفخئم .فمث  هفصافحهمت ل هفت لةلهدفلةم هده؛دفمذتلا هودفخئما تط  اه -ع

ه اعل.ت   لهوتاو  هدفمذتلا هودفخئما هبا له - 
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هودفمذتلا .إ د يهوتلئنلهدفخئما ه - 
 وتد   ها.إ د يهع قا همت ل هدفخئم ه -ه

   (:tsResulالنتائج ) (:2)
وتبللللئأهبافمدةللللا هه،وهلللل هت للللتكملهبللللاق هدفمدللللايةاه،أ بدلللل همدللللايةاهع لللل ت تلللل يهدفذتللللاس هههه

هكافتاف يوه هه،ف مم ذا هد تكماال هه؛دف ا ي
  لط .هههه1000 لط همالهه150أيهماهندا  هه  %ه15  و مثلهههالخدمة: رأي متلقي    السادو: المعيار  
أوهتتللللاوزهدحتةاجلللا هه، بللل دفم   لللا هدفمتمةللل يهت للللله تلللاس هبلللاهايهوم لللتئدم هت التعريـــ :

همذ ا.وت قدا همت ل هدفخئم ه
هنوعاي:والنتائج 

   الخدمة:ي االنطباعات أي مقايي  رأي متلق  -أ
نم للالهأ هيللتلهجمد للاهمللاله لل  هعللئ ههدفم   لل ،هلل هد طباعللا همت للل هدفخئملل همللاله

هدفتلةللةل،هدفللتهذ ،ملم عللا هدفدصلل ههدفخئملل ،د للتبةا ا هأ دءهمت للل ههيمثللله،مللالهدفمصللا  
اهاهودضلل  ه ه  ملل هكمللاهنلللئ هب للتههدال طباعللا هأ هتدطللهه،ودفثذللاءهدفالل اوىهفتغتن هدفادجد همللالهد

دفم   للل ههد لللتادتةلة  اع ةللل هتطبةللللهومخاجلللا هملللئىهحللل  ههمللل ،دفخئملللالهمذ للل  همت لللل ه
هف ا.جا بهدفدم ةا هودف ةا ا هدفئدعم ههإف ه،دفخاص هبمت ل هدفخئم هومخاجات ا
   يلي:ن انطباعات :ول ما ويمكن لمثل هذه المقايي  أي تتضم

 دفخئم .تلئنلههه-3ههههههفخئم .دقةم ههه-2ههههههدفدام.دف مد هودال طباعهه-1

 دفخئم . تاس ه ضاهمت ل هه-5هههو عم ل. ئم هوع قا همت ل هدفخئم ههه-4

a. دفخئم .مت ل ههوش اوىهدقتادحا همئىهوالءهمت ل هدفخئم هوه 

b. هفخئم .دمت ل ههوش اوىه تاس هدفتداملهملهدقتادحا ه 

فخئما هدا تاجة ،هدفل  يهم شاد هتتد لهبتلئنلهدهتمثل تاس هأ دءهدفدم ةا هدفاسة ة هه-8
  هطبةد هدفم    هوماهنطبله ة ا وغةاهاهو تلهت ئيئه فالهماله  هدفافا ة ،هودأل طاء،

  اع ةت ا.مئىه تاس هت  ةالهوتب ة هداجادءد هوهه-9

هدفخئما .هأتمتهس ه تاه-11ههدفم   يال. تاس هتلةةلهأ دءهه-10
ه
ه
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أو الفعليـة عـن أداء المؤسسـة  سـيةالخدمة القياأي مؤشرات متلقي  أداء:مؤشرات  –ب 
 الخدمة:متلقي  اتجاه

وه هملاية ه د  ة هت تخئم اهدفم    همالهأجلللهمادقبلل هأ دس للاهوتف مللههودفتذبلل هبللهههههه
و لللئ هب للتههه،ذ للامد طباعللا همت للل هدفخئملل ههع لل هعالهدفتذب هبتأثةاهاه ض  ههوت  ةذه،

دتةلةا هدفم   لل هدفخاصلل هدفم شاد هأ هتدط ه الفههودض  هح  هتطبةلهوتأثةاهد تاه
هدفئدعم .جا بهدفدم ةا هودأل اط هودف ةا ا ههإف هبمت ل هدفخئم 

هههي  يو م الهف تههدفملاية هأ هتتضمالهم شاد هأ دءهح  هماه
 إفة.تصمةلهدفدم ةا ه.....هإشاد همت ل هدفخئم هودفااكاءه  هه-ه3تلئنلهدفخئم ه.هه-1

 و عم ل.دفخئم هه ئم همت ل ه-4هههههدفا اوى.دفتداملهملهه-3

أيهمللللاهندللللا  ه %10 و مثلللللهالمــــوارد البشــــرية(:هللللتدهج األفــــراد )نتــــائ الســــاب :المعيــــار 
ت للد ههإفلل بااضللا  هه للاعةةال،مدةللا  الههع لل و  تلل يهدفمدةللا هه، لط ه1000 لط هماله100

 .أ اط ه اعة 
م   للللا هدفمتمةلللل يهت لللللله تللللاس هبللللاهايهوم للللتئدم هت بلللل هبلللللهوتفلللل قهت قدللللا هدف التعريــــ :

هدفدام ةال.تةاجا هودح
ه:األفرادمقايي  أداء  -أ

و م للالهأ هيللتلهجمد للاهمللاله لل  هعللئ همللالهه،هلل هد طباعللا هدفدللام ةالهعللالهدفم   لل 
دفملللاب  هودفتلةللةلههدفللتهذ ،وملم عللا هدفدصلل ههدفدللام ةال،د تبةا ا هأ دءههيمثله،دفمصا  

حلل  ههنلللئ هب للتههدال طباعللا هأ هتدطلل ه  مللاهودضلل اهمللالهمذ لل  هدفدللام ةالهكماه،   ف م ه
هإفلل بااضللا  ههودفمخاجللا ،حةلليهدفمللئ   هه   لل همللالدفمهد للتادتةلة  اع ةلل هتطبةلللهمللئىه

و م الهفمثلههتههدفملاية هأ هتتضمالهد طباعا هحلل  همللاهه،دفدم ةا هودأل اط هدفئدعم هف ا
هههي  ي
 لاويهدفدمل.ههه-3هههههدأل دء.دفكفاءيهوء د يههه-2ههههههودا د ي.دفلةا يههه-1

 ودفتم ةال.دفت فة هه-6ههدفم ذ .دفتئ  بهودفتط  اهه-5هههدا .دففدفت دصلهه-4

 هوش اوىهدفدام ةال تاس هدفتداملهملهدقتادحا ه-8هدفم    . تاس ه ضاهدفدام ةالهعالهه-7

هأ دس ل. تاس هتلةةلهأ دءهدفدام ةالهماله احة هتلئمهه-9
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 األفراد:نطباعات ومؤشرات اال -ب

لهمادقبلللل هأ دءهدفدللللام ةالهوتف مللللههبللللههمللللالهأجللللهه،هلللل هملللللاية ه د  ةلللل هت للللتخئم اهدفم   لللل 
و لللئ هب للتههدفم شللاد هه،فللئي اد طباعا هدفدام ةالههع  هعالهدفتذب هبتأثةاهاه ض  ههةذه،وت  

هإفلل هدفخاصلل هبافدللام ةالهد للتادتةلةا هدفم   لل اهحلل  هتطبةلللهوتللأثةاهاهودضلل  هأ هتدط ه  ملل ه
هههدفئدعم .جا بهدفدم ةا هودف ةا ا ه

هههي  يمالهم شاد هأ دءهح  هماهو م الهف تههدفملاية هأ هتتضه
 دأل دء.أ اط هدفكفاءد هوء د يهه-2هودال تباض.داشاد هأ اط هه-1

هدفئد   .دفت دصلهه-5هدفم ذ .أ اط هدفتئ  بهودفتط  هه-4ههههدفلةا ي.أ دءهه-3
ه، لط ه1000 لط هماله100أيهماهندا  ه %10 و مثل م :المجتنتائج  الثامن:المعيار ه

ه اعة .د هأ اط هت هإف بااضا  هه اعةةال،مدةا  الههع  هو  ت يههتدهدفمدةا 
ت بللل هأوهتتللللاوزهدحتةاجلللا هه،دفم   لللا هدفمتمةللل يهت للللله تلللاس هبلللاهايهوم لللتئدم هالتعريـــ :

هههبافملتمل.وت قدا هدفمدذةةالهبافم    ه ويهدفص  ه
هههي:نوعاوالنتائج 

 المجتم :االنطباعات أي مقايي  رأي  -أ
الهو م للالهأ هيللتلهجمد للاهمللاله لل  هعللئ همللهه، لل هلل هد طباعللا هدفملتملللهعللالهدفم  

ودالجتماعللا هدفداملل هودفملتملللههدفصلل فة ،دال تبةا ا هودفتلا  اهودفملللاال ههيمثله،دفمصا  
اهاهودضلل  ه  ملل هكماهنلئ هب تههدال طباعللا هأ هتدطلل هه،دف   مة ودف ةلا ههودفذ دع،هدفم   ،

دفم   لل هدفخاصلل ههلة د للتادتة اع ةلل هتطبةلللهومخاجللا همللئىهمللالهمذ لل  هدفملتملللهحلل  ه
و م للالهفمثلللههللتههدفملللاية هه،ف للاجا للبهدفدم ةللا هودف ةا للا هدفئدعملل ههإفلل بافملتملهودفبةللل ه

هههي  يأ هتتضمالهد طباعا هح  هماه
 دفملتمد .تأثةاهدفه-3ههههدفدام.دف مد هودال طباعهه-2هههههدفبةل .دفتأثةاهه-1

 ه .داع مةدفل دس هودفتغطة هه-5ههدفدمل.تأثةاهبةل هه-4

 ههودفطاق .ه اه تاس هتاشةئهد ت   هدفمةاههه تاس هدفم ل فة هدفملتمدة هومذههه-6
هه ا . تاس هتكا  هدففا هبا لهعامهومالهحةيهدفذ عهدالجتماع هبا له -6
 اص .دفخ تاس هدفم ل فة هدفملتمدة هتلاهه ويهدالحتةاجا ه -7
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   المجتم :مؤشرات أداء أي مؤشرات نتائج  -ب

هوت  للةذه،تف مههودفتذبلل هبللهه اهدفم    همالهأجلهمادقب هأ دس اهوهه هملاية ه د  ة هت تخئم
ه؛دفصلل  د طباعللا هدفمدذةللةالهبافم   لل ه لل هدفملتمللله ويههع لل هعللالهدفتذبلل هبتأثةاهللاه ضلل  ه

دفم   لل ههد للتادتةلة لهوتللأثةاهاهحلل  هتطبةللهاهودضلل  هو لللئ هب للتههدفم شللاد هأ هتدطلل ه  ملل ه
هههدفئدعم .ودف ةا ا هجا بهدفدم ةا ههإف دفخاص هبافملتملهودفبةل ه

هههي  يملاية هأ هتتضمالهم شاد هأ دءهح  هماهو م الهف تههدف
هههودفملتمل.دأل اط هدفخاص هبافبةل هودالقتصا ه -1
 دفم   ة .دالفت دمهبافتاا دا ه -2

 ودف  م .دأل دءهدفخا هبافص  ه -3

 ودفمصا  .فم ل  هح  هدفماتا ا هدأل دءهد -4

   الرئيسة:النتائج  التاس :المعيار 

ت بللل هأوهتتللللاوزهدحتةاجلللا هه،اس هبلللاهايهوم لللتئدم دفم   لللا هدفمتمةللل يهت للللله تللله يـــ :التعر 
وهلل هأهلللهمدةللا هأل للههندتبللاهم شللادهفللأل دءهدفم   لل هه،دفدملللوت قدللا هدفمدذةللةالهبمصللافحه

ه طط ا.ت لةل اهح بههإف ودفت هت ئيهعا يهه. با لهكاملهتدفذتاس هدفذ اسة هف م    
ــة  -أ ــات األداء الرئيســ ــامخرجــ ــي ئج)نتــ أيهملللللاهندلللللا  ه %15 و مثلللللل (:األداء المؤسســ

بااضللا  هإفلل هه للاعةةال،مدةللا  الههع لل  و  تلل يههللتدهدفمدةللا ه، لطلل ه1000 لطلل همللاله150
ه ت هأ اط ه اعة هه

 لللاحهمللئىهفةلل هدفتلل هتبللةالههلل هملم علل همللالهمخاجللا هدألعمللا هدفاسة لل هدفمافةلل هوغةللاهدفما
تفللاقهملللاية هودألهللئديه د هدفصلل  هبااليتلهت ئيللئههللتههدفه،د تادتةلةت ادفم    ه  هتطبةله

هملهأص اعهدفد ق هدفمدذةةال.
هههي  يو م الهأ هتتضمالهملاية هدفمخاجا هماه

 ههودف طذة . تاس هت للهدألهئديهدفم   ة ه -1

مللللئىهدفمافةللل هوقةللللايههت لةللللهدألهللللئديمللللئىهم شلللاد هدأل دءهدفاسة لللل هفلةلللايه -2
 ههت لةل ا.دفذلاحه  ه

 ز  .بافم دم شاد هح  ه  ج هدالفت دمه -3
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 دفذفلا .اد د هو فدهدفتكافة هوتاشةئهم شاد هتتد لهبت صةلهداي -4

مللللئىهت لةلللللهأهللللئديهدفمدا لللل هوقةللللايهمللللئىهم شللللاد هدأل دءهدفاسة لللل هفلةللللايه -5
 ههت لةل ا.دفذلاحه  ه

 دفمدا   .هتئو اتم شاد هتبا  هدفمدا  هملهدفل ا هدأل اىه -6

   الرئيسة:ب _ مؤشرات األداء 
 لللتخئمهفلةلللايهةللل هدفتللل هت ها هدفاسة للل هدفمافةللل هوغةلللاهدفمافهللل هملم عللل هملللالهم شلللاد هدألعمللله 

مادقبلللل هو  لللللهودفتذبلللل هوت  للللةالهمخاجللللا ههع لللل وهلللل هت للللاعئههف م   لللل ،دأل دءهدفتاللللغة  ه
هههي  يتتضمالهملاية هم شاد هدأل دءهماههأ و م الهه،دفاسة  دألعما ه
هدفمافة .دفم شاد ه .1
هدفاسة  .دفم شاد هأ دءهدفدم ةا ه .2
هيال.ودفم   أ دءهدفااكاءه .3
ها  .ودفمددفتلذةا هودفمد  ما ه .4

 :2013للتميز  األوروبياألوزاي النسبية لمعايير النموذج 
ملللاهعلللئده تلللاس همت لللل هدفخئمللل هتأ لللتهدفللل ز هه% ،10تجمةللللهدفمدلللايةاهتأ لللتهدفللل ز هدفذ لللب ه 

و فللالهب  للبهآ للاهتدللئيلهه% ،15ت هدفاسة لل هتأ للتهدفلل ز هدفذ للب هودفذتللاسه% ،15تدفذ للب ه
هدفدام.ف اه  ه
 المقترط:معوقات تنفيذ التصور  امسا:خ
ضلللد هد تالللا هدفتمةللل ههه،تدلللئهملللالهأبلللازهدفمد قلللا هدفتللل هت دجلللههتذفةلللتهدفتصللل  هدفملتلللاحههه

أ ههكمللا،هوبللاأل صهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هه،لثلا  هوكأ   عه د لهدفم   ا هدفتد ةمةلل 
إالهأ هفللههمللالهدآلثللا هه، دهإنلابةف ت  لهدفكبةاهدفتيهتا ئههم   ا هدفتد ةلهدفداف هدفة مهأثا  ه

بااضللا  هه، بة همللاهن لل  ه اتلللا هعللالهغةللاعهمل مللا هدفتمةلل ه لل هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف دف 
أمللاههه،قصلل  هدفتخطللة هفتلل  ةاهدفمل مللا هدف زملل هفتا للةةهثلا لل هدفتمةلل هكأ لل  عهحةللايههإفلل 
 هوعم ةلل هجللئهأ هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هفللئي اهإم ا للا هع مةلله لللئهو هه؛فذاحةلل هدانلابةلل عللالهد
 للل هتذفةلللتهدفتمةللل هكثلا للل ه د للللهم   لللا هدفتد لللةلهدفدلللاف ه للل ههدقصللل   هوفكلللالههذلللا هه،هاس للل 
ضلللد ه قللل هدفبةا لللا هودفمد  ملللا هملللالهأبلللازهدفمد قلللا هدفتللل هملللالهه بااضلللا  هإفللله،همصلللا

حئدثللل هومصلللئدقة هت للللالهملللئىهدفملتلللاحه،هبااضلللا  هإفللل هدفمم لللالهأ هت دجلللههتذفةلللتهدفتصللل  ه
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وتلللهمدايات للاهه،ذملل   هب للاه الفلل الهمفللا د همدللايةاهوم شللاد هدفأل هكلللهمفللا يهمللهه؛دفبةا للا 
ك ماهكا اه  جلل هدفمدللايةاهه؛ ك ماهكا اهدفمد  ما هودفبةا ا ه قةل ه،ام بل هبئ ج هم ض ع ه

هفلةا ه.ضداهأ هتلة هماهو هوهه،اودفم شاد هألثاه الف هوألثاه الف هوألثاهصئق ه
   المعوقات:تلك  علىسبل التغلب  سادسا:

 فة هت جةللههدفم للا هدفملبلللهل هنضللط لهبم للهجئيللئهف تد للةلهدفدللافع لل هأهه لل إ اللاءهمل -1
وءتاحلل هدففاصلل هأمللامهم   للا هدفتد للةلهدفدللاف هأللثللاههب ام لله،فذ للامهدفتد للةلهدفدللاف ه

هدفتدتة .د تل الهوتتمتلهباا د يه
هع للل دفتد للةلهدفدلللاف هأ هتضلللهد لللتادتةلةا هتللئو لهمتكام للل هت للاعئههيذبغلل هفم   لللا  -2

وتا لللهمللالههدفتللئ   ،دللاف هوأعضللاءههةللل ه باد هو ا هط عهدفتد ةلهدفت  ةله طاقه
بمللاه لل ههدفتللئ   ،وأعضللاءههةللل ههدفطلل ع،جا بة هدفتد ةلهدفمصللايهأمللامهدألجا للبهمللاله

 دفماتاك .  هوتاتةبا هدفت أم هف تد ةلهودفب هدفط ب ، فالهدفتبا  ه

هودفم   للا ،بللادم هوفضللما هجلل  يهدفه،اهف عتما هدفم    وضلهتاتةبا هألثاهإح ام ه -3
 ودالعتما .الهإ ااءههةل هوطذة هفضما هج  يهدفتد ةلهبماه  ه ف

ودف للد ه  للل هبذلللاءههبمصلللا،يذبغلل هدالهتملللامهبللل  يهدفتد لللةلهبم   لللا هدفتد للةلهدفدلللاف ه -4
تد   ه و هم   للا هدفتد للةلهدفدللاف ه لل هإجللادءهوههدفتدتة ،ت الهدفم   ا هفم د يهقئ د ه

   ا .جمةلهدفم تهع  دفب يهودفتذمة ه

ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
ه
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