
واقع البيئت الداخليت للدراسبث العليب 

 بكليت التربيت ببلمنيب

 إعداد
 ((11))وائل عادل عبد الحكم محمدأ. 

 مقدمت البحث:

يمثل التعميم الجامعي قمة الهرم التعميمي فيي أ  ظظيام تعميمييب وب يدر التوييه فيي  ي ا 
بيير فييي إعييداد الظييوع ميين التعميييم ب ييدر مييا ي ييام ت ييدم المجتمعييات وتطور يياب حيييث الييدور ا ك

الكوادرب وصظاعة العممب وتوفير الخبراتب وت ديم الحمول لمشكالت المجتمهب وقد دعا  ي ا كثييرا  
ميين البمييدان الظامييية والمت دميية عميي  حييدط يييواا إليي  تطييوير أداا جامعاتهييا ميين خييالل وظائ هييا 

     لعممي.الثالث التي تتكامل فيما بيظهاب وخاصة فيما يتعمق بالدرايات العميا والبحث ا
ظتاجهيياب  إ  إن ت عييل ميييا مة التعمييم العييالي فييي التظميية الوطظييية وتولييد المعرفيية وا 

؛ حيييث ييير  (2)وتحييين ث افيية البحييث العمميييب ال يييتم إال ميين خييالل بحييوث الدرايييات العميييا
البعض بينن ال يدرة التظافييية لممجتمعيات وقيدرتها عمي  االبتكيار تتوقي  أياييا  عمي  ظظيام 

ت العمييياب وخاصيية إ ا لييم يتوقيي  دور ييا عظييد تييوفير مجموعيية ميين المعييار  قييو  لمدرايييا
والمهييارات المت دميية لطالبهييا بييل تجيياوت  لييت إليي  تطبيييق تمييت المعييار  والمهييارات بطري يية 

 .(3)مبتكرة وخالقة مما يياعد عم  ضمان االتد ار االقتصاد  في الميت بل
 يييهمون  كرين والعمميااب والي ينتيتود الدراييات العمييا اليدول والمجتمعيات بيالم كما

إ  ي يه عمي  عيات هم مييئولية التخطييط  ؛في إظتاج التراث العمميي والث يافي وظ ميت وتطيوير 
ف ضيال عين دور يا فيي ييد احتياجيات  بوالتظ ي  والتوجيت والرقابية واششيرا  وكي لت الت يويم

معرفة وااليتشيارات فإظها تمثل مصدرا  رئييا  لم ؛الجامعات من الكادر التدرييي المتخصص
التكظولوجي  لالبتكاروجت حيث تيتخدم البحث العممي أيايا  وقاعدة ا   مختم العممية في 

 و يوما يرتبط بها من أبحاث ودرايات تيع  ظح بواشبداع ال كر 

                                                 

 جامعة المظيا. –كمية التربية  –بية (  مدرم مياعد ب يم أصول التر 11)
)2(  Calma, Angelito: Postgraduate Research Training: Some Issues, , Higher 

Education Quarterly, Vol. 65, No. 4, October 2011, p. 371. 

)3(  Wendler, Cathy & et al: The Path Forward - The Future of Graduate 

Education in the United States, Commission on the Future of Graduate 

Education in the United States, 2010, p.1. 



 97 

 .((11))تطوير المجتمه
ولمدرايات العميا التربوية أ مية خاصيةب فهيي إحيد  الموجهيات ا ياييية لمييايية 

مية في المجتميهب وركييتة أياييية لمتظميية البشيريةب وضيرورة حتميية لتطيوير التعمييم التعمي
وتحديثييتب وحييل مشييكالتتب كمييا أن الدرايييات العميييا التربوييية تعييد المصييدر ا يييام شعييداد 

 .((22))العمماا والم كرين ممن يظاط بهم الح اظ عم  التراث الث افي والتربو 
ييييا التربويييية إلييي  كوظهيييا أداة وويييييمة لدرايييية وُيرجيييه اليييبعض أ ميييية الدراييييات العم

مشييكالت المجتمييه المدرييييب ومشييكالت التربييية العممييية دراييية عممييية وافيييةب كمييا تتنكييد 
 :((33))أ ميتها من خالل

فتح آفاق المعرفة التربويية الجدييدة فيي تمين ثيورة المعموميات والمعرفيةب والحاجية إلي   -
 رقي.دخول   ا المضمار تنكيدا  لم ات ويعيا  لم

 تجديد معار  ومعمومات وخبرات أعضاا  يئة التدريم وتجديد المعرفة التربوية  اتها. -

فييتح الطريييق أمييام التظمييية الميييتديمة لممعممييين فييي ظييل اتدييياد التنكيييد العييالمي عميي   -
الظمو المهظي ع ب إعداد ميا قبيل الخدمية فيي مجيال العميل بالتيدريم كاتجيا  أياييي 

 .في ال رن الحاد  والعشرين

وعميي  ضييوا تمييت ا  مييية لمدرايييات العميييا وخاصيية التربوييية؛ ف ييد اتخيي ت كثييير ميين 
خطيوات إييتراتيجية ظحيو التطيوير واشصيالحب  -وبالتبعية كميات التربيية فيهيا  -الجامعات 

حييث ايييتحدثت أيياليبا  معرفييية جدييدة مثييل اييتخدام التخطيييط االييتراتجي كنيييموب جديييد 
قد تظهرب ورصد حركتها واتجا اتهاب ووضه خطيط إييتراتيجية لمتعامل مه المشكالت التي 

 ميت بمية لمتعامل معها.
                                                 

العجيمييي عصييمان يييركتب الطييا ر مصييط   ال ييريض: بحييوث الدرايييات العميييا فييي الجامعييات الميبييية   (1)
ر )العربيي الييابه(: الميؤتمر ال يومي الييظو  الخيامم عشيوالتظمية)جامعة اليابه من إبريل ظمو جا (ب 

جامعية عيين شيمم بالتعياون ميه مركيت تطيوير التعمييم ظحو خطة إيتراتيجية لمتعمييم الجيامعي العربييب 
 .249ب ص 2008ظوفمبرب  24-23الجامعيب 

، )تصـور متتـرح  استثمار برامج الدراسات العميا التربوية في ظـ  تحـديات العولمـة: ممـدوح مسـعد أحمـد  (22)
 .43، ص2005ر،  جامعـة األزهـ،  ة التربيــةكميــ، دكتورا 

المييؤتمر ســامج جميــ  ابــد الــرحيم: تصــور متتــرح لتطــوير الدراســات العميــا بكميــة التربيــة جامعــة الم يــا،   (22)
/ 28-27، كميـة التربيـة، جامعـة الم يـا، العممي اليابه: تطوير كميات التربية: فمي تت ي أ دافيت ي مداخميت

 .218م، ص4/2004



 98 

ويظظير لمتخطيييط االيييتراتيجي كينداة لتطييوير الهياكييل التظظيميية لمتعميييم العييالي والمؤييييات 
ي وخاصة الدرايات العميا مظها ي باعتبار  عميم وممارييةب واالييت ادة مين كافية الميوارد  (1) الجامعية

 حة وتحديد أولوياتهاب كما يياعد في تح ييق االتيياق بيظهيا وبيين البيئية الداخميية والخارجييةالمتا

 ب خاصة ويط خضم  ائل من التحديات والمعوقات.((22))
ويعيد التحمييل البيئيي أو االييتراتيجي ي كنحيد أ يم خطيوات التخطييط االييتراتيجي ي أ يم ميا 

تخطيط ا خر  باعتبيار  أداة فعالية لتعير  الواقيه يميت التخطيط االيتراتيجي عن غير  من أظواع ال
ال عمي لممؤييةب وغالبا  ما يتالتم مصطمح التخطيط االييتراتيجي ميه مصيطمح التخطييط البيئييب 
كييون التخطيييط االيييتراتيجي محاوليية ل هييم البيئيية المحيطيية بالمؤيييية باييرض الييييطرة عميهييا 

خضاعها لم يام والتظبؤ بها مهما كاظت حالة اال  .((33))ضطراب التي تواجهها المؤييةوا 
كما يعد التحميل االيتراتيجي لبيئة المؤييية بمثابية ايليية التيي تييتخدم لتشيخيص 
ا وضاع ال ائمة ومعرفة الظرو  داخل المؤيية وخارجها من خالل اشجابة عم  اليؤال: 

 أين ظحن اين؟
  مشكلت البحث وأسئلته:مشكلت البحث وأسئلته:

العميا بشكل عام والتربوية مظها بشكل خياص؛  بالرغم من ا  مية المتتايدة لمدرايات
إال أن عديد من دراييات وأدبييات التربيية تشيير إلي  أن مظظومية البحيث العمميي والدراييات 
العميا بكميات التربية في معظم الجامعات تعاظي من معوقيات عيدةب يتصيل بعضيها بالعواميل 

الداخمييية فييي  يي   الكمييياتب  الخارجييية المحيطيية بهيياب بيظمييا يتعمييق الييبعض ايخيير بالعوامييل
والتييي تتصييل ببرامجهييا ومظا جهييا وموارد ييا و ياكمهييا التظظيمييية وطبيعيية العالقييات اشدارييية 

 وا كاديمية اليائدة فيها.

                                                 

)1( Hinton, E. Karen; A Practical Guide to Strategic Planning in Higher 

Education, Society for College and University Planning, 2012, p.7, available 

at www.scup.org,  in 10/2/2013. 

مكا يــة ســميماع ابــد ربــ: محمــد: دراســة متار ــة لمتيطــيط اعســتراتيجي فــي بعــض الجامعــات األج   (22) بيــة واك
المييؤتمر العربييي الييدولي لضييمان جييودة التعميييم اإلفــادم م  ــا فــي تطــوير التعمــيم الجــامعي فــي مصــر، 

 .3، ص 2011مايو،  12-10، جامعة الزرقاء، األردع، العالي
 عمـــاع أحمـــد امـــي: التيطـــيط اعســـتراتيجي مـــدي  لت ميـــة المـــوارد الب)ـــرية بالجامعـــات اليمي يـــة )دراســـة   (33)

 .2ص ب.2012، كمية التربية، جامعة أسيوط، ريالة دكتورا  ، ميدا ية
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فعمي يبيل المثال وص  محمد ضياا الدين تا ر الدرايات العميا في المؤييات الجامعيية 
ل وتهديدات لمتظمية العممية والتكظولوجية؛ إ  تظظر مظ  أكثر من عشرين عاما  بنظها تمثل ع باتب ب

 .(1)لمخم  أكثر مما تظظر لمميت بلب وتيتجيب لمضاوط أكثر مما ت ود التايير
كما تعاظي الدرايات العميا من اظخ ياض الك يااة الداخميية وتييادة ظييبة الهيدر فيهياب 

ت الدول المت دمةب ومن واظخ اض حجم الدرايات العميا بالجامعات المصرية م ارظة بجامعا
ثم ضآلة حجم خريجي     المرحمةب وتجاوت طالب الدرايات العميا الحد ا قص  المييموح 

 .((22))بت ل ترة التيجيل
أشيير  عرظييدم حيييين بيينن واقييه الدرايييات العميييا بكميييات التربييية يعيياظي ميين  وأشييار

ومظا جيا ب أييموبا   عديد مين المشيكالت والييمبيات وأوجيت ال صيور: طالبيا  وأييات ةب برامجيا  
وطرائ ا ب إجرااات وتظظيماتب إمكاظات وتجهيتاتب كما أن جميه     المشكالت معاشية فيي 

 .((33))الواقه العممي الممارم
وفييي محاوليية لتعيير  واقييه بييرامع البحييث العممييي والدرايييات العميييا بكميييات التربييية 

يماعيل محمد الدر   :((44))دير  إل توصمت دراية كال  من تمام إيماعيل تمامب وا 
 جمود برامع وم ررات الدرايات العميا. -

 ف دان الوضوح والدقة في أ دا  الدرايات العميا. -

عييدم وجييود مكتبييات  ات ميييتو  عييالط ميين اشعييداد والتنثيييث واشدارةب واالفت ييار إليي   -
 وجود المكتبة اشلكتروظية.

                                                 

المييؤتمر العممييي الثيياظي: محمــد اــياء الــديع زاهــر: الدراســات العميــا العربيــة وتحــديات األل يــة الثالثــة،   (11)
 20-17، كميـة التربيـة، جامعـة الكويـت، التعميم العالي العربي وتحيديات مطميه ال يرن الحياد  والعشيرين

 .200م، ص 1994أبري  
، 2000، كميــة التربيــة، جامعــة الم يــا، ماجيييتيرأمــ  أحمــد حســع: ال اقــد الكمــي بالدراســات العميــا بجامعــة الم يــا،   (22)

 .227-225ص ص
أ)ـــرر ار ـــدس حســـيع: تطـــوير الدراســـات العميـــا التربويـــة فـــي كميـــة التربيـــة جامعـــة الم وفيـــة فـــي اـــوء   (33)

 ، السـ ة 3، كمية التربيـة، جامعـة الم وفيـة، العـدد)الظ يية والتربويةمجمة البحوث معايير الجودم ال)اممة، 
 .6، ص 2001 ، 16)
متطمبـات تطـوير م ظومـة الدراسـات العميـا والبحـم العممـي تمام إسمااي  تمـام، إسـمااي  محمـد الـدردير :   (44)

كميييات التربييية: فمييي تت ي المييؤتمر العممييي اليييابه: تطييوير بكميــات التربيــة ) ظــرم  تديــة واست)ــرار لممســتتب  ، 
 .209-208، ص ص4/2004/ 28-27، كمية التربية، جامعة الم يا، أ دافت ي مداخمت
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لشييركات ضييع  الميتاظييية المرصييودة لمبحييث العمميييب وعييدم مشيياركة المؤييييات وا -
 الكبر  ورجال ا عمال في تمويل البحث العممي واشظ اق عميت.

 ضع  الترابط بين بحوث الدرايات العميا وخطط التظمية الشاممة في المجتمه. -

 ت ميدية طرق التدريم المتبعة في أكثر كميات التربية. -
ضيحة وفي دراية ل اطمة أحمد تكي توصمت إل  غياب الرؤية وال مي ة التربوية الوا

التي تييتظد عميهيا الدرايية فيي مرحمية الدراييات العميياب حييث تعميل بيدون تخطييط وتظظييم 
محييدد يييم ا ب باشضييافة إليي  عييدم مراعيياة برامجهييا لمتطمبييات واحتياجييات يييوق العمييل فيمييا 

 .((11)) يحتاجت من تخصصات معيظة وعدم قدرتها عم  مراعاة متايرات العصر
 ولة لتطبيق ظما ج التخطيط التربيو  فيي إحيداث وقد أرجه البعض تعثر الجهود المب

التايرات االجتماعية واالقتصادية لممجتمه المصر  في مجال الدرايات العميا؛ إل  أن كثيير 
مظها ما يتال يركت عم  التخطيط الت ميد  بدال  من التخطييط االييتراتيجيب وال كير الت مييد  

 .((22))بميةالتظ ي   بدال  من الرؤية اشيتراتيجية الميت 
وفييي غييياب دراييية عظيييت بتحميييل البيئيية الداخمييية لمدرايييات العميييا بكمييية التربييية بجامعيية 
المظياب فإن  لت يحتم ال يام به ا البحث لتعر  واقه البيئية الداخميية لمدراييات العمييا بكميية التربيية 

 بالمظياب والوقو  عم  أ م ظ اط ال وة والضع  المؤثرة في تطوير ا.
 ثل أيئمة البحث الحالي في اشجابة عن اليؤال الرئيم ايتي:تتمل لت 

 ما واقه البيئة الداخمية لمدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا؟
 تية:ويت رع عظت ا يئمة اي

 ما أ م ظ اط ال وة التي تتميت بها الدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا؟ (1)

 في تطوير الدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا؟ ما أ م ظ اط الضع  المؤثرة (2)

                                                 

فاطمــة أحمــد زكــي: متطمبــات تطبيــا  ظــام الســااات المعتمــدم فــي الدراســات العميــا التربويــة بجم وريــة   (11)
، كمية التربيـة، ماجيتيرر ة، مصر العربية في اوء يبرات بعض الجامعات العربية واألج بية: دراسة متا

 .6، ص2009جامعة ب  ا، 
ـــيم العـــالي فـــي   (22) محمـــد حســـع المبعـــوم: تصـــور متتـــرح لمتيطـــيط اعســـتراتيجي فـــي إدارم م سســـات التعم

 ، 8) التعميميـة، العـدد واإلدارم المتار ـة لمتربيـة المصـرية الجمعيـة، مجمية التربييةالمممكة العربية السـعودية، 
 .80، ص 2003ي اير 
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مييا متطمبييات تطييوير الدرايييات العميييا بكمييية التربييية بالمظيييا عميي  ضييوا ظتييائع تحميييل  (3)
 البيئة الداخمية.

 

  هدف البحث:هدف البحث:

يهييد  البحييث الحييالي إليي  تحميييل البيئيية الداخمييية لمدرايييات العميييا بكمييية التربييية 
ظ يياط ال ييوة والضييع  المييؤثرة عميهيياب ثييم عييرض مجموعيية ميين بالمظيييا لموقييو  عميي  أ ييم 

 متطمبات التطوير وفق ظتائع   ا التحميل.

  يمكن أن تتضح أ مية البحث الحالي فيما يمي:أهميت البحث:  أهميت البحث:  

طبيعة مرحمة الدرايات العميا التربوية؛ حيث ي ه عميها عبا تجديد حيوية العممية التعميميةب  -
مداد ا بم ومات التطور  وااليتمرارب و ي الظبيه الي   ظحصيل مظيت عمي  فييض متيدفق مين وا 

 الك ااات ال ظية العالية من أعضاا  يئة التدريم والعمماا والم كرين والخبراا.
 يعتبير ا داة الرئيييية لتحدييد العظاصيرأظت يتظاول مجيال تحمييل البيئية الداخميية والي    -

 ميية بالاية عظيد ت يييم المؤييية  بن ظيتحمن ظ اط ال يوة والضيع  التيي اشيتراتيجية 
 ا.ايتخدامه تخصيص الموارد المتاحة وتحديد طرقو 

البحث الحالي العاممين في مجال التخطييط االييتراتيجي بكميية التربيية جامعية؛  قد ي يد -
إ  تبصر م ببعض مواطن الضع  وال وة وأيبابها في مظظومة الدرايات العميا ومراعاة 

 ا. لت في اليياية التخطيطية له

محاوليية وضييه مجموعيية ميين متطمبييات تطييوير مظظوميية لمدرايييات العميييا بكمييية التربييية  -
 وفق ظتائع تحميل البيئة الداخمية.بجامعة المظياب 

  تتمثل حدود البحث الحالي في:حدود البحث:  حدود البحث:  

الحد الموضوعي: تظياول البحيث الحيالي مظظومية الدراييات العمييا بكميية التربيية بجامعية  -
 يتعمق بالماجيتير والدكتورا  والدبمومات التربوية والمهظية بنظواعها. المظيا فيما 

الحد البشر ب وقد تمثل في بعيض أعضياا  يئية التيدريم بكميية التربيية بجامعية المظييا  -
 لتعر  واقه البيئة الداخمية لمدرايات العميا بالكمية.

و ليت لكيون يية التربيية بالمظيياب الحد المكاظي: اقتصر البحث الحالي عم  الدرايات العمييا بكم -
عممية التحميل البيئي أو االيتراتيجي )خاصة البيئة الداخميية( ي تصير عمي  المؤييية قييد 

 الدراية ف طب باشضافة إل  اعتبارات عممية تتعمق بخدمة البيئة محل الدراية.

  منهج البحث:منهج البحث:
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ي لدراية ما  و في ضوا مشكمة البحث وتح ي ا    دافت ف د ُايتخدم المظهع الوص 
 بميييتعيظا  بنيييمو ب ((11))كييائن وت يييير  وتحديييد الظييرو  والعالقييات التييي توجييد بييين الوقييائه

(SWOT لمتحميييل البيئييييب والييي   يييييتظد إليييي افتيييراض أياييييي ميييؤدا  أن اشييييتراتيجية )
ال اعمة  يي التيي تيظجح فيي إحيداث مطاب ية بيين ال يدرات الداخميية لممظظمية )ظيواحي ال يوة 

 .بين الموق  في بيئتها الخارجية )ال رص والتهديدات(والضع ( و 
  أداة البحث:أداة البحث:

تمشيا  مه طبيعة البحث الحالي تم ايتخدام إيتباظة بعد تعير  واقيه الدراييات العمييا بكميية 
التربية بالمظييا و ليت لتحدييد ا  ميية الظييبية لظ ياط ال يوة والضيع  فيميا يتعميق بالبيئية الداخمييةب 

 ن أعضاا  يئة التدريم بكمية التربية بجامعة المظيا.من وجهة ظظر عيظة م
  يتظاول البحث الحالي بالتحديد المصطمحات التالية:مصطلحبث البحث:   مصطلحبث البحث:   

   IInntteerrnnaall  EEnnvviirroonnmmeenntt            البيئة الداخمية:البيئة الداخمية:
يظظر لمبيئة الداخمية ي و و ما يي  ب إلييت البحيث الحيالي ي عمي  أظهيا: مجموعية مين 

يييية الييتحكم فيهييا والييييطرة عميهيياب أو أظهييا مجموعيية العوامييل العوامييل التييي يمكيين لممؤ 
والموارد الموجودة داخل المؤيية  اتها وتؤثر تنثيرا  مباشرا  عم  أدائهاب ويمكين مين خيالل 

 .((22))ال رارات اشدارية تعديمها أو تايير ا أو الييطرة عميها
  ::PPoossttggrraadduuaattee    :  :  الدرايات العمياالدرايات العميا

ي البحث الحالي أظها تمت المرحمة التي يمتحق بهيا الطاليب وي صد بالدرايات العميا ف
بعييد ظهاييية المرحميية الجامعييية ا وليي  والتييي يمتحييق بهييا الخريجييون الحاصييمون عميي  درجيية 
الميييياظم أو البكيييالوريوم فيييي كميييات التربييييةب والتيييي تمتيييد حتيي  الحصيييول عمييي  درجييية 

 الماجيتير أو الدكتورا .
 
 

 اإلطبر النظري للبحث:اإلطبر النظري للبحث:
 التحليل البيئي: المفهىم واألهميت. أوال:

                                                 

، دار ال  اـة العربيـة، التـاهرم، مظا ع البحث في التربية وعميم اليظ مجابر ابد الحميد، أحمد يير  كاظم:   (11)
 .194، ص 1999

التخطييييط االييييتراتيجي لمتعمييييم الجيييامعيب دور  فيييي تمبيييية مطاليييب التظميييية أحمـــد محمـــود الز  مـــي:   (22)
 .112، ص 2012، التاهرم، مكتبة األ جمو المصرية، الميتدامة
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يعد التحميل البيئي االييتراتيجي ي كنحيد أ يم خطيوات التخطييط االييتراتيجي ي أ يم ميا 
يميت التخطيط االيتراتيجي عن غير  من أظواع التخطيط ا خر  باعتبيار  أداة فعالية لتعير  

اتيجي مييه مصييطمح الواقييه ال عمييي لممؤييييةب وغالبييا  مييا يييتالتم مصييطمح التخطيييط االيييتر 
التخطيييط البيئيييب كييون التخطيييط االيييتراتيجي محاوليية ل هييم البيئيية المحيطيية بالمؤيييية 
خضيياعها لم يييام والتظبييؤ بهييا مهمييا كاظييت حاليية االضييطراب التييي  باييرض الييييطرة عميهييا وا 

 .((11))تواجهها المؤيية
م توحيا  ال  وتتنتي أ مية عمميية التحمييل البيئيي مين كيون المؤييية التعميميية تمثيل ظظاميا  

تيييتطيه أن تظامييق أو تعمييل بمعييتل عيين البيئيية المحيطيية بهيياب كييون  يي   البيئيية تمييد المؤييييات 
التعميمييية بمييدخالتها ميين الطييالب لت ييوم  يي   المؤييييات بييدور ا فييي يييياق بيئتهييا الداخمييية ميين 

  أخير  تحويل   ا المدخل من مدخل غير قادر عم  التعمم إل  مظتع متعمم ومتدربب ثم تعييد  مير 
 إل  بيئتها الخارجيةب و لت بعد التا ية الراجعة بين البيئتين لمحصول عم  أفضل مظتع.

كما يعد التحمييل االييتراتيجي اليداخمي والخيارجي لمبيئية بمثابية ايليية التيي تييتخدم 
لتشخيص ا وضاع ال ائمة ومعرفية الظيرو  داخيل المؤييية وخارجهيا مين خيالل اشجابية 

 ظحن اين؟عم  اليؤال: أين 
وييتخدم التحمييل البيئيي عمي  ظطياق واييه لتحمييل البيئيات الداخميية والخارجيية مين 
أجل تح ييق فهيم مظهجيي لوضيه اشدارة اشييتراتيجية وتنيييم إييتراتيجية تيواتن/ تظاييب 
بين ظ اط ال وة والضع  في البيئة الداخمية فيي المؤيييةب وبيين ال يرص والتهدييدات التيي 

 .(2)لخارجيةتشكمها البيئة ا
فعييال لتحميييل وفهييم أفضييل لظييرو  لمبيئيية الداخمييية )ظ يياط ال ييوة  إطيياركمييا يعيير  بنظييت: 

 ا يييئمةميين خييالل التركيييت عميي   ب(توالتهديييداالخييارجي )وال ييرص  اشطيياروظييرو   بوالضييع (
 عمالئظا؟ كي  يمكظظا تمييت أظ يظا عن المظافيين؟ كي  يريد : ما  ي أ دافظا؟ ما ا ةالتالي
 .  (3)ظظا تحيين خدماتظا؟يمك

                                                 

 .2ص المرجه اليابقب عماع أحمد امي:   (11)
)2  (  Weisheng Lu: An improved SWOT approach for conducting strategic 

planning in the construction industry, p.5.  available at: 

  www.bre.polyu.edu.hk, in 1/2/2014. 

(
3(  Asghar Sabbaghi, Ganesh Vaidyanathan: SWOT Analysis and Theory of 

Constraint in Information Technology Projects, Information Systems Education 

Journal, Vol. (2), No. (23), April, 2004, p. 7. 

http://www.bre.polyu.edu.hk/
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 :((11))ويتطمب ال يام بالتحميل البيئي االيتراتيجي إجراا عدة خطواتب أ مها
تحدييييد وتعريييي  ال طاعيييات البيئيييية والمتاييييرات الخاصييية بكيييل قطييياع مييين ال طاعيييات  -

 المطموب درايتها وتحميمها.
 ياليب جمعها.التنكد من توافر المعمومات البيئية أو إمكاظيات توفير اب وتحديد طرق وأ -

تحديد واختيار المؤشرات التي يو  تيتخدم فيي التحمييل ييواا كاظيت مؤشيرات تيرتبط  -
 بالبيئة الداخمية أو الخارجية العامة أو الخاصة.

 ال يام بالتحميل وت يير الظتائع ووضعها في صورة مظايبة لاليتخدام. -

 بظاا الييظاريو ات أو بدائل االختيارات اشيتراتيجية. -
 ما ت دم يمكن تظاول التحميل االيتراتيجي لمبيئة الداخمية من حيث: وفي ضوا

  أ: تعري  البيئة الداخمية لممؤيية:أ: تعري  البيئة الداخمية لممؤيية:
يظظر لمبيئة الداخمية عمي  أظهيا: مجموعية مين العواميل التيي يمكين لممؤييية اليتحكم فيهيا 

ثر تينثيرا  والييطرة عميهاب أو أظها مجموعية العواميل والميوارد الموجيودة داخيل المؤييية  اتهيا وتيؤ 
 .((22))مباشرا  عم  أدائهاب ويمكن من خالل ال رارات اشدارية تعديمها أو تايير ا أو الييطرة عميها

 ب: أ مية تحميل البيئة الداخمية:ب: أ مية تحميل البيئة الداخمية:
يمثل تحميل البيئة الداخمية أحيد الركيائت الرئيييية التيي ييتم االييتظاد إليهيا فيي تحدييد البيدائل والخييارات 

 :((33))وعم  وجت الخصوص فإن التحميل البيئي الداخمي ييهم فيما يمي اشيتراتيجية المظايبةب
 دراية اشمكاظات وال درات البشرية والمالية والمادية والتكظولوجية المتاحة لممؤيية. -
تعر  الوضه التظافيي الظيبي لممؤيية م ارظة بالمؤييات التعميمية المماثمة والتيي  -

 تعمل في ظ م الميتو  التعميمي.

مجيياالت ال ييوة وتحديييد ا وتعتيت ييا لاليييت ادة مظهييا والبحييث عيين طييرق مظايييبة معرفيية  -
لتيييدعيمها مييييت بال  بميييا ييييؤد  إلييي  تييييادة قيييدرتها عمييي  اييييتثمار ال يييرص ومواجهييية 

 التهديدات أو المخاطر في البيئة الخارجية.

                                                 

، 1997 اع، الدار الجامعية لمطبااـة وال )ـر، ، لبأياييات اشدارة اشيتراتيجيةابد السالم أبو قحر:   (11)
 .114ص

 .112، ص المرجه اليابقأحمد محمود الز  مي:   (22)
، ، بيـروت، لب ـاع، التخطيط االيتراتيجي في التعميمب تخطيط معاصر في عالم متجددحسيع الجبور :   (33)

 .154-153، ص ص2010الدار العربية لمعموم  ا)روع، 
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تشخيص مجاالت الضع  كي يمكن وضه آليات عمل معاصرة لمتامب عميها أو الحيد   -
 ا اليمبية.من آثار 

تح يق الترابط بين مجياالت ال يوة ومجياالت الضيع  فيي ضيوا ظتيائع التحمييل اليداخمي  -
االيييتراتيجي لممؤيييية فضييال  عيين التييرابط بييين مجيياالت ال ييرص والتهديييدات فييي ضييوا 
ظتيييائع التحمييييل الخيييارجي االييييتراتيجي لمبيئييية المحيطييية بالمؤييييية بميييا ييييياعد عمييي  

 تراتيجيات ال عالة البديمة.االختيار العممي اليميم لالي

وتختم  مكوظات البيئة الداخمية من مؤيية  خر ب تبعا  لطبيعة كل مؤييةب وظوعيية ميا 
ت وم بت من وظائ  وأعمالب وعم  يبيل المثالب تتكون البيئة الداخميية لممؤييية الجامعيية مين: 

التظظييم والجهيات اشدار ب  ال مي ة وا  دا ب ال واظين والميوائحب الطيالبب أعضياا  يئية التيدريمب
المظا ع وطرق التدريمب وظظيم االمتحاظيات والت يويمب الميتاظيية والتموييل والميوارد المالييةب ا بظيية 

 .((11))والتجهيتات الماديةب قواعد البياظات والمعموماتب والبحث العمميب وغير ا
 يو الوقيو   وا  ا كان من أ م أ دا  التحميل البيئي االيتراتيجي الداخمي لممؤييية

عم  ظ ياط ال يوة وميواطن الضيع  فيإن ظ ياط ال يوة تعير  بنظهيا: تميت الجواظيب التيي تح يق 
ب بيظمييا (2)لممؤيييية ميييتة تظافيييية عيين بيياقي المؤييييات ا خيير  التييي تعجييت عيين ت ميييد ا

تعر  ظ اط الضع  بنظها: جواظب يمبية داخل المظظمة أو المؤيية والتي ت مل من فيرص 
 . (3) دافهاتح يق المؤيية  

 :((44))وفي العموم توجد أربعة مداخل ل يام ظ اط ال وة والضع  أمام المؤييةب و ي
 الم ارظة مه إمكاظيات وأداا المؤيية في الماضي. -
 الم ارظة مه المظافيين. -

                                                 

 :أظظر  (11)
 .113ص المرجه اليابقب د الز  مي: أحمد محمو  -

- The Enterprise Foundation, Inc.: Effective Strategic Planning, Maryland, 

Columbia, 1999, P.9. 
(
2(  Fred R. David: Strategic Management Concepts and cases, 13

th
 ed., 

Prentice Hall Inc, New Jersey, U.S.A, 2011, p.93 

(
3(  Eva Chen, Paul Bruneski: SWOT Analysis, Recreation Tourism Research 

Institute, Vancouver Island University, 2005, p.1. 

التخطييييط االييييتراتيجي فيييي التعمييييمب رؤ  مييييت بمية بيـــومي محمـــد اـــحاو ، راـــا إبـــراهيم المميجـــي:   (44)
 .200، ص 2011، التاهرم، دار ال كر العربي، وظما ج تطبي ية
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 الم ارظة بعوامل الظجاح ا يايية في التعميم التي تعمل فيها المؤيية. -

 مة التطور ال   يمر لها المظتع التعميمي.الم ارظة بعوامل الظجاح طب ا  لمرح -

  ثبنيًب: الدراسبث العليب التربىيت: إطبر مفبهيمي ثبنيًب: الدراسبث العليب التربىيت: إطبر مفبهيمي 

يشييكل التعميييم بعييد التخييرج ايييتثمارا  معيظييا  للظيييان ورأم المييالب والهييد  العييام ميين  يي ا 
رين الظوع من التعميم  و تعميم وتث ي  المواطظين من  و  المهارات العاليية وال ظييين ليصيحبوا قياد

عم  معالجة قضايا محددة في يياقها الوطظي كجتا من مجتمه عيالمي أوييهب وتشيكيل خبيراتهم 
 .(1)وص ل موا بهم شيجاد حمول ظاجحة ل ضايا التظمية البشرية الميتدامة

وتعد الدرايات العميا أحد أ م مجاالت عمل الجامعات؛ لما تتمته بت من أ مية بالاة 
العممييية؛ و لييت بتتويييد  يي ا المجتمييه بالبيياحثين ا ك يياا فييي  لت ييدم أ  مجتمييه ميين الظاحييية

مختميي  التخصصيياتب كمييا يعتمييد ت ييدم ا مييم أو تنخر ييا فييي جميييه المجيياالت عميي  مييد  
 توظي  تمت الدرايات لالبتكار التكظولوجي واشبداع ال كر .

 : الم صود بالدرايات العميا:أ
رايييات العميييا عميي  الييرغم ميين أن ال يوجييد تعرييي  واحييد مت ييق عميييت لمصييطمح الد

المصطمح ييتخدم لوص  المتيد مين الدرايية التيي ي يوم بهيا الطيالب الي ين ليديهم بال عيل 
درجيية جامعييية أوليي ب وكثيييرا  مييا يييتم ايييتخدامت للشييارة إليي  الدراييية بمرحمتييي الماجيييتير 

ا ولي  والمؤ مية  والدكتورا ب وأظها تشمل أيضا  الدبمومات التي تدرم بعد المرحمة الجامعية
 .(2)لمحصول عم  درجتي الماجيتير والدكتورا 

ف ييي مجييال التربييية تعرفهييا يييمو  فتحييي محمييود بنظهييا يتمييت المرحميية التييي ييييتكمل بهييا 
الطييالب الحاصييمون عميي  الدرجيية الجامعييية ا وليي  دراييياتهم العميييا فييي مجييال التربييية بمرحمتييي 

 .((33))   درجتي الماجيتير والدكتورا  في التربيةيالدبموم العام والخاص تمهيدا  لحصولهم عم
                                                 

(
1( Kearney, M. Louise: The Role of Post-Graduate Education in Research 

Systems Position Paper for the UNESCO/DCU Workshop on Trends in Post-

Graduate Education, Dublin City University, 5-7 March 2008, p.4 

(
2(  Higher Education Policy Institute And The British Library: Postgraduate 

Education in the United Kingdom, Ginevra House, January 2010, p.3. 

ـــا،   (33) ـــة لطـــال  الدراســـات العمي ـــة م ـــارات اســـتيدام المصـــادر الرقمي ـــرح لت مي ـــامج متت ســـموت فتحـــي محمـــود: بر 
 16 -15، اليتعمم ميد  الحيياة –اشتاحية  –المؤتمر الدولي اليابه: التعميم في مطمه ا ل ية الثالثة: الجيودة 

ـــة العمـــوم التربويـــة، مع ـــد الدراســـات التربويـــة، 2009يوليـــو  ـــد الثالـــم:  الت ميـــة الم  يـــة المســـتمرم، ، مجم ، المجم
 .1276)ادد ياص ، ص  2010 ، 18جامعة التاهرم، المجمد )
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كمييا عرفهييا أحمييد حيييين عبييد المعطييي بنظهييا المرحميية الدرايييية التييي تمييي الدرجيية 
الجامعية ا ول ب حييث يواصيل الدارييون درايياتهم عبير برامجهيا المتظوعية ليحصيموا عمي  

م التربويييةب وبتوجيييت درجييات عممييية كالييدبموم والماجيييتير والييدكتورا  التابعيية  حييد ا قيييا
شييرا  ال يييم التربييو  المخييتصب ووف ييا  لمظهجييية معيظيية فييي االختيييار واشعييداد والتن يييل  وا 

 .((11))العممي والمهظي في المجاالت التربوية المتظوعة
أمييا شييادية عبييد الحميييم تمييام فتعرفهييا بنظهييا تمييت الدرايييات التييي يمتحييق بهييا الداريييون بعييد 

ة ا ول ب و ي تختص بجاظبين أيايين: إعيداد مهظيي يتربيو ي يعظيي االظتهاا من الدرجة الجامعي
 بت ديم المعمومات واكتياب المهارات التي تعين عم  الوفاا بمتطمبات المهن المختم ةب 

عداد أكاديمي يعظي بإعداد الباحثين والكوادر العممية وا كاديمية المؤ مة تربويا    .((22)) وا 
ظة أن جميعها قد أكد عم  عميق الدرايية بمرحمية من التعري ات الياب ة يمكن مالح

الدرايات العمياب واكتياب المهارات المتخصصة في مجال معينب وكي لت المهيارات الخاصية 
بالبحث العمميب وايتي اا المعمومات من مصادر اب وتنكيد أ مية الدراييات العمييا فيي بظياا 

 ية حاجاتت التظموية. كوادر عممية متخصصة ومتمرية تيتطيه خدمة المجتمه وتمب
وا  ا كان البعض ير  أن مرحمة الماجييتير تعتبير أول درجية عمميية تخصصييةب أميا 

بحيييث يُ صيير م هييوم   الييدبمومات فهييي بداييية التخصييص وأظهييا لييييت درجييات عممييية عمييياب
؛ إال أظيت يمكين رفيض  ي ا اليرأ  ((33))الدرايات العمييا عمي  مرحمية الماجييتير واليدكتورا  ف يط

 :((44))يباب ايتيةطب ا  لأل
:( من الدبمومات الم دمة في الدرايات العمييا المصيرية يعيادل 15 ظات ما ي رب من ) -

الحصيييول عمييي  أثظيييين مظهيييا درجييية الماجييييتير أو تحيييل محمهييياب وتؤ يييل لم ييييد لدرجييية 
                                                 

دارم الجـودم بـادارم الدراسـات العميـا أحمد حسيع ابـد المعطـي: تصـور متتـرح لتطبيـا المعـايير التياسـية إ  (11)
، كميـة المجمة العممية  ـ دراسة تتويميـة،  ISO 9001التربوية بمصر في اوء المواص ة الدولية لمجودم )

 .425، ص 2010 ، ديسمبر 4التربية بالواد  الجديد، جامعة أسيوط، العدد )
بجامعة التاهرم: دراسة تتويمية فـي اـوء معـايير  )ادية ابد الحميم تمام: برامج الدراسات العميا التربوية  (22)

 ، الجـزء 20 ، المجمـد )2، مع د الدراسات التربويـة، جامعـة التـاهرم، العـدد )مجمة العموم التربويةالجودم، 
 .283، ص2012 ، ابري  2)
ؤتمر جامعية ميالسيد ابد العزيز ق دي : إستراتيجية تطوير الدراسات العميا مع الترع الحاد  والع)ريع،   (33)

 .219ب ص 1998فبرايرب  19-15اشيكظدرية لتطوير الدرايات العميا والبحث العمميب 
 .206، ص المرجه اليابقمحمد اياء الديع زاهر:   (44)
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اليييدكتورا ب بشيييرط حصيييول الطاليييب عمييي  ت يييدير جييييد عمييي  ا قيييلب ومييين أمثمييية  ييي   
 الح وق وا لين.الدبمومات ما ي دم في كميات 

 يتم إعداد طالب الدرايات العميا في مرحمة الدبمومات عم  مهارات البحث العممي. -

( من قاظون تظظيم الجامعات بنن الدراييات العمييا تعيد 92ك لت ما ظصت عميت المادة ) -
 :((11))برامع درايية  ات ك ااة عاليةب وأظها تشتمل عم  مرحمتين

  مات: و يييي دراييييات تتظييياول م يييررات  ات طبيعييية المرحمييية ا ولييي ب وتمثمهيييا اليييدبمو
 تطبي ية أو أكاديميةب ومدتها يظة واحدة عم  ا قل.

 :المرحمة الثاظيةب و ي الدرجات العممية العمياب وتشمل 
الماجيتير: وتشمل الدراية فيها م ررات عالية وتيدريبا  عمي  وييائل البحيث  -

 االمتحان. وايت راا الظتائع يظتهي بإعداد ريالة ت بمها لجظة
الييدكتورا : وت ييوم أيايييا  عميي  البحييث المبتكيير يظتهييي بت ييديم ريييالة ت بمهييا  -

لجظة الحكمب ويجوت أن يكم  الطاليب بيبعض الدراييات التمهيديية طب يا  لميا 
 تحدد  الموائح الداخمية.

وي صد بالدرايات العميا في البحث الحالي أظها تمت المرحمة التي يمتحق بهيا الطاليب 
ة المرحمة الجامعية ا ولي ب والتيي تمتيد حتي  الحصيول عمي  درجية الماجييتير أو بعد ظهاي

 دكتورا  ال مي ة في التربية.

 ب: أ دا  الدرايات العميا التربوية:
تختم  الدرايات العميا بص ة عامية والتربويية مظهيا بشيكل خياص فيي أ يدافها عين  

ن اختم ت طب ا  لمتطيور ظظيرتها بالمرحمة الجامعية ا ولي. كما أن برامع الدر  ايات العميا وا 
االجتماعي واالقتصاد ب أو طبيعة الدراييةب إال أظهيا فيي المجميل البيد أن تح يق عيددا  مين 

 : ((22))ا  دا  العامة المت ق عميها عالميا ب أ مها ما يمي

                                                 

، 2008، ال يئـة العامـة ل)ـئوع المطـابع األميريـة، التـاهرم، المعجيم اليوجيتمجمع المغـة العربيـة: ج.م.ع، ( 11)
 .137-136ص ص

 :الرجوع إل  يمكن  (22)
 ، 27 ، المجمــد )127، جامعــة قطــر، العــدد )مجميية التربيييةمحمــد ابــد العمــيم مرســي: أهــدار الدراســات العميــا،  -

 .131-129، ص ص1998
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 إعداد الطالب لمحصول عم  الدرجات العممية العميا كالماجيتير والدكتورا . -
 بالعمماا والباحثين واالختصاصين في كافة المجاالت.إمداد المجتمه  -

 تعر  خطط التظمية والمشكالت التي تواجهها والميا مة في حمها. -

 ص ل خبرات الطالب بالبحث والتحميل وت جير طاقات اشبداع واالبتكار. -

 تشجيه العمل الجماعي في البحث العممي وخاصة في البحوث التطبي ية. -

 العالمي مه االيت ادة من الخبرات ا جظبية. ميايرة الت دم العممي -

 توجيت البحوث الهادفة لحل مشكالت المجتمه. -

تاحة ال رصة لربط الجامعات بالداخل والخارج. -  ظشر وتبادل البحوث وا 

 خمق قيادات صالحة تكون جديرة بتولي المراكت ال يادية ودفه عجمة البحث العممي. -

 ي العالمي واشقميمي والمحمي.االظ تاح عم  التراث ال كر  والث اف -

 إضافة إيهامات ح ي ية لممعرفة العممية المتخصصةب وتكاممها مه العموم ا خر . -

تييدريب المهظيييين كييالمعممين وا طبيياا والمهظديييين لمييياعدتهم عميي  الظمييو المهظييي  -
 ومالح ة التطورات المتيارعة في مجالهم.

 ت ديم االيتشارات العممية لممؤييات المختم ة. -

مما عرض يتضح أن الدرايات العميا كظظام فرعي في مظظومة التعميم العاليب تيع  
 لتح يق مجموعة أ دا  يمكن تصظي ها تحت ثالثة أ دا  رئييةب و ي:

 إعداد الباحثين العمميين والمتخصصين. -
 إثراا المعرفة وتظميتها. -

 تظمية المجتمه والعمل عم  حل مشكالتت. -
 ا التربوية:ج: أ مية الدرايات العمي

                                                                                                                                      

م يــرم ال)ــرماع: تصــورات طمبــة الدراســات العميــا فــي كميتــي التربيــة جــامعتي م تــة واليرمــو  لمم)ــكالت  -
، ص 2010 ، 26)  ، المجمـد4، العـدد )تربوية والظ يييةمجمة جامعة دمشق لمعموم الالتي تواج  م، 

530. 

الميؤتمر العمميي فتحي درويش ا)يبة: متطمبات جودم الدراسات العميا في اـوء إدارم الجـودم ال)ـاممة،  -
فبراييرب  26-25لتحيين جودة برامع الدرايات العميا في مؤييات التعميم العاليب جامعة المظوفيةب 

 .105ص ب2009

 .1279-1277ص صالمرجه اليابقب محمود:  سموت فتحي -
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تتنتي أ مية الدرايات العميا بص ة عامة من كوظت ال طياع الي   تجير  فييت البحيوث 
العممية في المجتمهب وغظي عن البيان أن  ي   البحيوث تعميل عمي  إثيراا المعرفية وتطيوير 

  العممب وتظمية الموارد وترشيد ايتااللهاب وتظمية المجتمه والعمل عم  حل مشكالتت.

العمييييا التربويييية فتعيييد واحيييدة مييين أكثييير الوييييائل فعاليييية لتحييييين قيييدرات أميييا الدراييييات 
ا كاديميين التربويين لممييا مة فيي تحييين عمميتيي التعمييم واليتعممب وت يديم الخيدمات الطالبييةب 
دارة البييرامع التعميميييةب وتطييوير ال ييدرات البحثييية لهييؤالا ا كيياديميين والتييي ميين شيينظها تحيييين  وا 

 ية التربوية في عديد من الجواظب المختم ة لمعممية التعميمية.الظظرية والممار 
إلي  أظهيا أداة وويييمة  –بصي ة خاصية  –كما ترجه أ مية الدرايات العمييا التربويية 

لدراييية مشييكالت المجتمييهب ومشييكالت العممييية التربوييية دراييية عممييية وافييية وايييتخالص 
م تتنكيد أ ميية الدراييات العمييا فيميا الحمول التي يمكن بها مجابهة     المشكالتب ومن ثي
 :((11))يترتب عم      الدرايات من ظتائع تتمثل أ مها في

فتح آفاق المعرفة التربويية الجدييدة فيي تمين ثيورة المعموميات والمعرفيةب والحاجية إلي   -
 دخول   ا المضمار تنكيدا  لم ات ويعيا  لمرقي.

 تمن ثورة المعمومات والمعرفة.تتويد طالب الدرايات العميا بالمعرفة الجديدة في  -
 تجديد معار  ومعمومات وخبرات أعضاا  يئة التدريم وتجديد المعرفة التربوية  اتها. -

فييتح الطريييق أمييام التظمييية الميييتديمة لممعممييين فييي ظييل اتدييياد التنكيييد العييالمي عميي   -
الظمو المهظي ع ب إعداد ميا قبيل الخدمية فيي مجيال العميل بالتيدريم كاتجيا  أياييي 

 في ال رن الحاد  والعشرين.

وتتمتييه الدرايييات العميييا التربوييية بن مييية خاصييةب فهييي أحييد الموجهييات ا يايييية 
لمييايييية التعميمييييةب حييييث يعتبييير البحيييث التربيييو  ركييييتة أياييييية لمتظميييية البشيييرية فيييي 
المجتمييهب وضييرورة حتمييية لتطييوير التعميييم وتحديثييت وحييل مشييكالتتب وتييوفير المعمومييات 

 لمتخ   ال رار وُصظاع اليياية التعميمية.الضرورية 

 د: يمات وخصائص الدرايات العميا:
تشيترت الدراييات العمييا مييه المرحمية الجامعيية ا ولي  فييي كثيير مين الخصيائصب فالدراييية 
رشيياد أحييد ا يييات ةب كمييا تيييتمتم تييوفير المراجييه العممييية  فييي كييال المييرحمتين تحتيياج إليي  توجيييت وا 

                                                 

 .218، صالمرجه اليابقسامج جمي  ابد الرحيم:   (11)
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التخصص موضوع الدرايية والبحيثب إال أن لمرحمية الدراييات العمييا خصيائص وا جهتة المتعم ة ب
 :((11))معيظة تميت ا عن مرحمة الدراية الجامعية ا ول ب من أ مها

عمق الدراية: حيث تتميت الدرايات العميا بنظها درايات متعم ة تيؤد  إلي  التخصيص  -
المشاركة ال عالة في  في مجال أو فرع معين من فروع المعرفةب بل تعد  ا مر ليشمل

 البحث العممي شثراا العمم والمعرفة في مجال التخصص.

ارت يياع تكييالي  الدراييية بمرحميية الدرايييات العميييا: فالطالييب بهيي   المرحميية يتكميي  أضييعا  مييا  -
 يتكم ت طالب المرحمة الجامعية ا ول  وخاصة في التخصصات التطبي ية والعممية.

العميييا غالبييا  مييا يعتمييدون عميي  جهييود م الشخصيييةب قميية التم ييين: فطييالب الدرايييات  -
 وييعون شبرات شخصياتهم وتكوين فكر م الميت ل البظاا.

اششرا  المباشر: و لت من قبل واحد أو أكثر من أعضاا  يئة التدريمب ويكون دور  -
 ا يتا   و دور الموجت والمرشد.

لدرايييات العميييا إليي  أعضيياا الحاجيية إليي  أعضيياا  يئيية تييدريم متميييتين: إ  تحتيياج مرحميية ا -
  يئة تدريم مشهود لهم بالخبرة والك ااة خبرة طويمة في التدريم الجامعي والبحوث.

قمة عيدد الطيالب: فمجميوع طيالب مرحمية الدراييات العمييا أقيل بكثيير بالظييبة لمجميوع  -
 الطالب بالمرحمة الجامعية ا ول .

فيي كثيير مين ا حييان  –ت العميا ظضع الطالب وميتوا م المتميت: حيث تتميت الدرايا -
ب بولهييا لمطييالب المتميييتين والحاصييمين عميي  ت ييديرات مرت عيية فييي الدرجيية الجامعييية  –

 ا ول  وفي مجال التخصص.
ويؤكييد يييمير حيييظين بركييات أن ا صييل فييي الدرايييات العميييا أظهييا فرصيية تعميمييية 

مين التيدريبب ولهي ا تيرتبط  صحاب االيتعداد وال درة والميل ظحو متيد مين اليتعممب ومتييد 
 .((11))بطبيعة وحاجات ا فرادب كما أظها خبرة  اتية دافعها الرغبة في الظمو

                                                 

 :يمكن الرجوع إل   (11)
أما ي ابد التادر محمد: الم)كالت التي تواج: طال  وطالبات الدراسات العميا بجامعة التاهرم ـ دراسـة  -

، ص 2009 ، ي اير 1جامعة التاهرم، العدد ) مع د الدراسات التربوية، العموم التربويةب مجمةميدا ية، 
167. 

)ـــادية ابـــد الحمـــيم تمـــام، هيـــثم محمـــد الطـــويي: الجـــودم فـــي الدراســـات العميـــا بجامعـــة التـــاهرم: دراســـة تتويميـــة،  -
، مجمــة العمــوم التربويــة، المييؤتمر الييدولي الخييامم: التعميييم الجييامعي فييي مجتمييه المعرفيية: ال ييرص والتحييديات

 .525 -524)ادد ياص ، ص ص 2007يوليو،  12-11تربوية، جامعة التاهرم، مع د الدراسات ال
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ف ي أمريكا عم  يبيل المثال ُيْ ِبل ميا يتييد عين ربيه الطيالب الحاصيمين عمي  درجية 
البكالوريوم إل  الحصول عم  درجة الماجيتيرب بيظما ييتكمل طالب من كل عشرة مظهم 

 .(2)حصول عم  درجة الدكتورا ب و  ا في مجال التعميمالدراية لم
 -ثبلثًب: واقع الدراسبث العليب بكليت التربيت 

 جبمعت المنيب.

 وييتم تظاول ما يمي:
أ: الدرجبث العلميت التي تمنحهب الدراسبث العليب 

 بكليت التربيت جبمعت المنيب:

ربية فيي الجامعيات ا خير  درجيات شنظها شنن كميات الت –تمظح كمية التربية جامعة المظيا 
 :((33))عالية عديدة مظها الدبموم ومظها الماجيتير وك لت الدكتورا ب وفيما يمي ت صيل ل لت

 : الدبمومات التي تمظحها كمية التربية جامعة المظياب وظظام الدراية بها:1
ا: الييدبموم تمييظح كمييية التربييية بجامعيية المظيييا عديييدا  ميين الييدبمومات فييي مجييال التربيييةب مظهيي

العام في التربية ب رعيها ظظام العام وظظيام العيامينب واليدبموم المهظيي بتخصصياتت المختم ية داخيل 
 ا قيام ا كاديمية بالكمية أو الدبموم الخاصب ويو  يعرض  لت عم  الظحو ايتي:

  : الدبموم العامة في التربية:: الدبموم العامة في التربية:11--11
الكمييات الجامعيية غيير التربويية ويهد  الدبموم العام في التربية إلي  إعيداد خريجيي 

 لمعمل كمعممين بمراحل التعميم المختم ةب ويظ يم     الدبموم إل :
ظظام العيام الواحيد: وميدة الدرايية لظييل  ي ا اليدبموم فيي التربيية ييظة جامعيية واحيدة 

 لمطالب ال   ال يعممونب عم  أن تظ يم     اليظة الجامعية إل  فصمين دراييين.

                                                                                                                                      

، كميـة ماجييتيرسمير حس يع بركات: الك ايـة الدايميـة ل ظـام التعمـيم بالدراسـات العميـا بجامعـة األزهـر،   (11)
 .62، ص 1986التربية، جامعة األزهر، 

(
2( Council of Graduate Schools and Educational Testing Service: The Path 

Forward: The Future of Graduate Education in the United States. Report from 

the Commission on the Future of Graduate Education in the United States. 

Princeton, 2010, p.14, available at: 

www.fgereport.org/rsc/pdf/CFGE_report.pdf, at: 12/11/2014. 

 –البحيييث العمميييي  –يياييييات الكميييية فيييي مجييياالت: التعمييييم كميـــة التربيـــة، جامعـــة الم يـــا:  -أظظييير:   (33)
م، 2012/2013، ضيمان الجيودة –الييايات الماليية واشداريية  –خدمة المجتمه  –الدرايات العميا 

 .16 -14ص ص
 .46-7ص ص بم2009/2010كمية التربية، جامعة الم يا: الالئحة الدايمية لمرحمة الدراسات العميا،  -

http://www.fgereport.org/rsc/pdf/CFGE_report.pdf
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: وميدة الدرايية بهيا عاميان جامعييانب يظ ييم كيل مظهيا إلي  فصيمين درايييين ظظام العيامين
 و لت لمطالب ال ين يعممون بمهظة التعميم أو ما يتصل بها من خدمات تربوية وظ يية.

  : الدبموم المهظية في التربية:: الدبموم المهظية في التربية:22--11
وتهييد  إليي  إعييداد خريجييي كميييات التربييية إعييدادا  عمميييا  ومهظيييا  فييي تخصييص ميين 

دبموم المهظيييي التيييي تطرحهيييا الكمييييةب وميييدة الدرايييية باليييدبموم المهظيييية عيييام تخصصيييات الييي
جييامعيب تيييير الدراييية فيييت وف ييا  لظظييام ال صييمين الدراييييين. كمييا يجييوت لمطييالب خريجييي 

 الدبموم العام االلتحاق بالدبموم المهظية في التربية.
  : الدبموم الخاصة في التربية:: الدبموم الخاصة في التربية:33--11

بييية إليي  إعييداد الداريييين وتمكيييظهم ميين أياييييات البحييث وتهييد  الييدبموم الخاصيية فييي التر 
التربو  في التخصصات التربوية لم يم ال   ي يدون لمتيجيل لدرجة الماجيتير بتب وميدة 
الدراية لظيل     الدبمومة ييظة جامعيية تظ ييم إلي  فصيمين درايييينب وي يدم فيي كيل قييم 

  موم المهظيةب بالكمية دبموم خاص واحد ف ط دون تخصصات فرعية كالدب
  : الدرجات العميا التي تمظحها كمية التربية جامعة المظياب وظظام الدراية بها:: الدرجات العميا التي تمظحها كمية التربية جامعة المظياب وظظام الدراية بها:22

وتظ يم     الدرجات إل  درجة الماجيتير في التربية ودرجة دكتورا  ال ميي ة فيي 
 التربيةب عم  الظحو التالي:

  : درجة الماجيتير في التربية:: درجة الماجيتير في التربية:11--22
جة الماجيتير في التربية وفق الالئحة الداخميية الجدييدة تمظح كمية التربية جامعة المظيا در 

فيي تخصصيات أصيول التربييةب المظيا ع وطيرق  2011/2012المعمول بها من العام الجيامعي 
 التدريمب وعمم الظ م التربو ب والصحة الظ يية واشدارة التعميمية والتربية الم ارظة.

ربية كما ظصت الالئحة الداخمية ومدة الدراية لمحصول عم  درجة الماجيتير في الت
 لمرحمة الدرايات العميا )عامان ميالديان( عم  ا قلب عم  الظحو التالي:

العييام ا ول: وتيييير الدراييية فيييت وف ييا  لظظييام ال صييمين الدراييييين وي يييد الطالييب فييي 
  ا العامب ويدرم في كل فصل درايي م ررينب باشضافة إل  م رر اختيار  يحدد  ال ييم 

لمختص بواقه ثالث يياعات فيي ال صيل الدراييي ا ولب وقاعية بحيث فيي التخصيص فيي ا
 ال صل الدرايي الثاظي.

العام الثاظي: ويبدأ مظي  تياريت تييجيل الرييالةب ويشيترط المواف ية عمي  التييجيل أن 
 يظجح الطالب في الم ررات التي دريها في العام ا ول بت دير عام جيد عم  ا قل.
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الدرجة يشيترط ت يديم الطاليب لرييالة عممييةب ت بمهيا لجظية المظاقشية ولمحصول عم  
 والحكمب ويؤد  فيها الطالب مظاقشة عمظية.

  : درجة دكتورا  ال مي ة في التربية:: درجة دكتورا  ال مي ة في التربية:22--22
بعد حصول الطالب عم  درجة الماجييتير فيي التربيية فيي شيعبة ميا مين إحيد  الجامعيات 

عة أخير  معادلية؛ يشيترط لحصيول الطاليب عمي  المصرية بت دير عام جيد عم  ا قلب أو أ  جام
درجة الدكتورا  ال مي ة في التربية بكمية التربيية جامعية المظييا أن يجتيات امتحاظيا  شي ويا  وتحريرييا  
مييين خيييالل لجظييية يشيييكمها مجميييم ال ييييم المخيييتص ويوافيييق عميهيييا مجميييم الكميييية لبييييان ميييد  

إليي  الحصييول عميي  الشييهادة الدولييية ايييتعداد  لمبحييث التربييو  فييي مجييال التخصييصب باشضييافة 
 (.TOEFL(ب وشهادة اجتيات اختبار الماة االظجميتية )ICDLل يادة الحايب ايلي)

 ويتكون برظامع الحصول عم  درجة دكتورا  ال مي ة في التربية بكمية التربية بالمظيا من:
لب فيهميا العام ا ول: وتيير الدراية فيت وفق ظظام ال صمين الدراييينب يدرم الطا

 م ررينب باشضافة إل  م رر يحدد  ال يم المختص في كل فصل درايي.
العام الثاظي: ويبدأ مين تياريت تييجيل الرييالةب ويشيترط المواف ية عمي  التييجيل أن 

 يظجح الطالب في الم ررات التي دريها في العام ا ول بت دير عام جيد عم  ا قل.
وع مبتكير يت يق ميه الخطية البحثيية لم ييم كما ي دم الطالب رييالة عمميية فيي موضي

 ة يا مظاقشيوفق ا صول والمظا ع العمميةب وت بمها لجظة المظاقشة والحكمب ويؤد  فيه
 عمظية بعد يظتين ميالديتين عم  ا قل من تاريت مجمم الكمية عم  التيجيل.

ة: أبعبد  البيئت الداخليت للدراسبث العليب بكليت 

  التربيت جبمعت المنيب:
 وتم ت ييمها إل : 

  : الواقه الكمي لمدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظياب وفيت:: الواقه الكمي لمدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظياب وفيت:11
  تطور أعداد الطالب:                   تطور أعداد الطالب:                     --11--11

ممحوظييا  وخاصييية فيييي  تطيييورا  شييهدت الدراييييات العميييا بكميييية التربيييية جامعيية المظييييا 
لم بييولينب يييواا فييي مرحميية اليييظوات ال ميميية الماضييية و لييت فيمييا يتعمييق بنعييداد الطييالب ا

 الدبمومات أو درجات الماجيتير والدكتورا ب والجدول التالي يوضح  لت.
 (1جدول )

 بيان بتطور أعداد الطالب الخريجين بالدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا.
 اشجمالي الدكتورا  الماجيتيرالدبموم الدبموم الدبموم العام الدبموم ظظام العام العام 
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 المهظي اصالخ ظظام العامين الواحد الجامعي

2014/15 2385 141 63 547 87 14 3237 
2013/14 3145 424 179 301 43 27 4119 
2012/13 5207 430 171 316 23 13 6160 
2011/12 1787 248 198 295 49 16 2593 
2010/11 1128 586 160 198 28 14 2114 
2009/10 2189 62 183 407 34 19 2894 
2008/9 793 111 157 500 20 19 1600 
2007/8 1175 103 163 514 17 14 1986 
2006/7 749 25 114 508 14 1 1411 

 26114 137 315 3586 1388 2130 18558 المجموع
إدارة  ،4112/4112المصذر: كلية التربية جامعة المنيا: بيان بأعذاد الطالب الخررجييه بمرللرة الذراترال العليرا 

 الذراتال العليا
أعيداد طيالب الدراييات العمييا مين عيام يخيرب وأن  ت ب بيتضح من الجدول اليابق 

الظيبة الاالبة تتكون بشكل أيايي من طيالب اليدبموم العيام ظظيام العيامب ثيم يتبعيت اليدبموم 
: ميين إجمييالي عييدد الطييالب فييي العييام 78ظظييام العييامينب حيييث يشييكالن ظيييبة  ت ييارب 

اشتراط وتارة التربية والتعميم  إل ب وتعود     التيادة في  اتين الدبموماتين 2014/2015
حصييول الخييريع عميي  تمييت الدبموميية لمتعيييين أو التثبيييت أو الترقييي لمدرجيية لألعميي  بييوتارة 

 التربية والتعميم.
كما يتضح أيضا  تيادة طالب الدبموم المهظي وك لت طالب الماجيتير لمعام الجيامعي 

بظيييبة غييير ميييبوقة فييي ا عييوام التيييعة ا خيييرةب كيي لت اظخ يياض أعييداد  2014/2015
: من إجمالي 1.9إل  ما ظيبتت  2014/2015الطالب بالدبموم الخاص في العام ا خير 

ن كيان متينخرا   –عدد الطالب في ظ م العامب و و ا مر ال   يعكم اتجا  كميية التربيية  وا 
ب المت دمين وت ميص العدد ال   يييمح بدرجية أو إل  اظت اا أفضل الطال –بعض الشيا 

 بنخر  إل  اال تمام بالكي  عم  حياب الكم.
  ::((1))أعضاا  يئة التدريمأعضاا  يئة التدريم  --22--11

 (2جدول )
 بيان بنعداد وتوتيه أعضاا  يئة التدريم بكمية التربية بجامعة المظيا.

 فئة الظيبة من إجمالي كلالظيبة من  اشجمالي الجظم الدرجة
                                                 

 .2صمب 2010/2011ت رير عن الدرايات العميا لمعام الجامعي كمية التربية، جامعة الم يا:   (11)



 116 

 اشجمالي العام إظاث  كور
الظيبة من إجمالي  :31 :22 43 15 28 أيتا 

أعضاا  يئة 
 التدريم ف ط

 :21 :15 30 8 22 أيتا  مياعد
 :48 :35 68 36 32 مدرم

الظيبة من إجمالي  :43 :12 24 12 12 مدرم مياعد
الهيئة المعاوظة 

 :57 :16 32 19 13 معيد ف ط

   197 :(46)90 :(54) 107 اشجمالي

يتضييح ميين الجييدول اليييابق أن بالكمييية عييدد ال بيينم بييت يييواا ميين أعضيياا  يئيية 
( 43التدريم أو مين معياوظيهمب إ  تشيير ا رقيام بالجيدول إلي  أن عيدد ا ييات ة بالكميية )

( 15( من الي كورب و)28:( من مجمل  يئة التدريم بالكميةب بواقه )31أيتا ا  يمثمون )
يبة جيدة ودليل قو  عم  حرص ظييبة كبييرة مين أعضياا  يئية من اشظاثب و و ما تعد ظ

 التدريم وخاصة ال كور مظهم عم  الترقي لمدرجة ا عم .
كما يتضح وجود عدد ال بنم بت من أعضاا  يئة التدريم في فئة أييتا  ميياعدب 

 ومدرمب و ك ا بالظيبة  عضاا الهيئة المعاوظة من المعيدين والمدريين المياعدين.
( أن ظيييبة أعضيياا  يئيية التييدريم 3ب2الحييظ ميين قييرااة الجييدولين الييياب ين )كمييا ي

ظيبة أعداد طالب الدبمومات دون الماجيتير والدكتورا  في العام  إل دون الهيئة المعاوظة 
 2015ب 2014( طالييبب و ييي ظيييبة أقييل ميين العييام ا خييير15: 1 ييي ) 2010/2011

 (.22: 1والتي وصمت إل  )
طييالب الماجيييتير  إليي  يئيية التييدريم دون الهيئيية المعاوظيية  وتييتداد ظيييبة أعضيياا

ب 0.5ب 0.3ب 0.5ب 0.3والييدكتورا  فييي ا عييوام الخمييية ا خيييرة إ  بماييت عميي  الترتيييب )
ا كياديمي  اششيرا ( لكل عضو  يئية تيدريمب و يو ا مير المالحيظ مين قمية يياعات 0.7

 التدريم بالكمية.بجداول أعضاا  يئة التدريمب وخاصة ب يم المظا ع وطرق 
:( ميين إجمييالي 14جييدير باليي كر أيضييا  أن الدراييية ال اتييية بالكمييية أشييارت إليي  أن ظيييبة )

أعضاا  يئة التدريم قد حصموا عم  درجية دكتيورا  ال ميي ة فيي التربيية مين بيالد أجظبيية خيارج 
 .((11))مصرب كان  عضاا قيم المظا ع وطرق التدريم الظصيب ا كبر مظها

  اشدار  المعاون:اشدار  المعاون:الجهات الجهات   --33--11
                                                 

 .181، ص 2011/2012، المظيا الدراية ال اتية لكمية التربيةب جامعةكمية التربية، جامعة الم يا،:   (11)



 117 

تجييدر اششييارة إليي  أن  ظييات عييدد كبييير ميين الوحييدات اشدارييية بالكمييية تتظايييب أعييداد ا 
والعاممين بها مه عيدد أعضياا  يئية التيدريم والهيئية المعاوظية بالكمييةب وكي لت عيدد الطيالبب 

عية لم ييادات : ت دم الجام((11))كما يتميت الجهات اشدار  بالكمية بمجموعة من ظ اط ال وة تتمثل في
اشدارييية عييددا  ميين الييدورات التدريبيييةب وجييود ظظييام ثابييت ومعميين ميين قبييل إدارة الجامعيية لت ييييم 
العاممينب تيع  الكمية إل  تحيين الرضا الوظي ي وا داا ييواا عين طرييق التشيجيه أو محيو 

 الجتااات.
عظيييم إال أن الدراييية ال اتيييية لمكميييية أشيييارت إلييي  عيييدد مييين ظ ييياط الضيييع ب مظهيييا: م

العاممين به   الوحدات من الحاصمين عم  المؤ الت المتوييطةب لييم  ظيات بيرامع تظميية 
مهظية ثابتة لرفه ك ااة  ؤالا العاممينب ال ييتطيه العاممون حالييا  تطبييق يياييية اشدارة 
 اشلكتروظيةب ال توجد خرائط تدفق لكل إدارةب عدم درايية العياممين بيالموائح وال يواظينب ال ييتم
قيييام رضيياا الميييت يدين ميين الخييدمات التييي ت ييدمها  يي   اشداراتب ارت يياع أعمييار العمييال 
بالكمية بحيث وصل معظمهم إل  ما فوق الخميينب وعيدد م ال يك يي لمح ياظ عمي  ظظافية 

 الكمية وتظيي ها.
  المكتبات:المكتبات:  --44--11

 يات ؛ توجد مكتبة لمدرا 2014/2015وف ا  لما ورد بدليل الكمية لمعام الجامعي 
 الب يالعميا بكمية التربية جامعة المظيا تخدم اليادة أعضاا  يئة التدريم ومعاوظيهم وط

ب ومن الم ترض أن تتوافر فيها المادة العممية البحثيية مين كتيب ورييائل ((22))الدرايات العميا
ودوريات وبحوث وأجهتة وشرائط  فالم ومراجيه عمميية وآالت تصيويرب وبهيا ميا ي يرب مين 

  .((33))  مرجهعشرة أال

فيميا عيدا  –أما فيما يتعمق بالكتب واليدوريات والرييائل فهيي تعتميد بصي ة أياييية 
عم  اش داا من الطالب الحاصل عمي  الرييالة والي   يمتميت ال ياظون  –الدوريات ا جظبية 

 .((44))بت ديم ظيت لممكتبة بالكميةب أما الدوريات ا جظبية فإن شراا ا يتم بت تير شديد
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غم مين أن المكتبيات جميعهيا بكميية التربيية تُيتود بكتيب جدييدة مين معيرض وعم  الير 
الكتاب يظويا ؛ إال أن ا مر يكياد يكيون محيدودا  لماايية فيي مكتبية الدراييات العمييا بالكمييةب 
وأن  لت يكون محكوم ومحدد بموائح كثيرةب وتعتمد في الظهاية عم  رؤية و اتية من يوكمت 

اليادة أعضاا  يئة التدريم أو معاوظيهمب دون رؤيية محيددة  ال يم المختص بالكمية من
 يم ا  طب ا  الحتياجات ا قيام من     المعارض.

وفيمييا يخييص أجهييتة التصييوير بمكتبيية الدرايييات العميييا فييال توجييد ظهائيييا ب وال ت ييدم 
المكتبييية أ  خدمييية تصيييوير لمطاليييب فيييي  ييي ا ا ميييرب كميييا أن المكيييان المخصيييص لمكتبييية 

لعميا ضيق وال يك ي إال  عداد قميمية مين الطيالب والبياحثينب وأن الكيادر اشدار  الدرايات ا
 .((11))أو ال ظي الموجود بالمكتبة ال يتعد  يو  شخصين

عين البحيوث والمصيادر  وافييةكما ال تتوافر بمكتبة الدراييات العمييا قاعيدة معموميات 
يائية لمباحثين ممين ال تتياح لهيم والمراجه الموجودة بالمكتبةب وال ت دم     المكتبة فترة م

 فرص االطالع في فترات العمل الصباحية لظرو  عممهم أو لظرو  محاضراتهم.
والشكو  ا يايية فيما يخيص مكتبية الدرايية العمييا تتعميق بنعيداد الظييت وتعيامالت إدارة 

الضيياعب  المكتبة التي يامب عميهيا الجميودب وال تييع  لايير الح ياظ عمي  الكتيب والمراجيه خشيية
وكيي لت عييدم وجييود ظظييام لاليييتعارة أو التصييوير بالمكتبيية إال بعييد الحصييول عميي  أ ن كتييابي ميين 

 عميد الكمية أو وكيمها لشئون الدرايات العميا والبحوث في   ا ا مر.
 ة يرار عم  ميتو  الجامعيكما أن ال رارات غير المدروية لميادة متخ   ال 

من تحت قيادة الكميية وضيمها ل ييادة مييت مة لممكتبيات عممت عم  فصل المكتبة بجممتها 
مب ثم صدور قرار مضاد تماما  يتضمن 2009/2010بشكل مركت  بإدارة الجامعة في عام 

ب ثييم قييرار ثالييث تضييمن فصييل ((22))م2011/2012عييودة  يي   المكتبييات إليي  الكميييات فييي 
تية بالجامعة مه دوريات الدوريات عن مكتبة الدرايات العميا بالكمية وضمها لممكتبة المرك

 أخر  لكميات أخر  في ظ م ال اعةب عم  أن تب   الريائل بالكميات. 
وقييد ترتييب عميي  ال ييرار ا خييير عييدم اال تمييام المباشيير بالييدوريات المتخصصيية فييي مجييال 
التربية ال مين ظاحيية اشدارييين بالمكتبية ظتيجية وجيود دورييات أخير  عدييدة فيي مجياالت متظوعية 
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لعمييوم واليييياحة والتراعييةب وغير يياب وال ميين ظاحييية قيييادات الكمييية ظتيجيية لعييدم اششييرا  كييايداب وا
 المباشر عم      المكتبات ومتابعة     الدوريات ودراية احتياجات الكمية مظها.

كما ياعد   ا ا مر عم  تشتيت جهود الباحثين في مجال التربية فيي أكثير مين مكتبية أو 
 دة عدد ا شخاص ال   يتعامل معهم ظتيجة تعدد أماكن المكتبات.مكان للطالعب وك لت تيا

وأخيييرا ؛ فإظييت وا  ا كييان ميين حييق طالييب الدرايييات العميييا التييردد عميي  مكتبييات الطييالب فييي 
يواا العربيية أو ا جظبييةب فيإن  ي   المكتبيات  اتهيا تعياظي مين  ممرحمتي الميياظم والبكالوريو 

 .((11))اشضافة إل  يوا معاممة الكادر اشدار  المدير لهاظ م عيوب مكتبة الدرايات العميا ب
  قاعات الدراية والمعامل:قاعات الدراية والمعامل:  --55--11

( Data Showجيياا بالدراييية ال اتييية لمكمييية أظييت تييم تجهيييت عييدد أربييه قاعييات بجهييات )
وشاشات عرض اليتخدامها في التدريمب باشضافة إل  عدد ييتة أجهيتة متحركية تحيت الطميبب 

أياييية تيوفر اب وأن الكميية تمتميت خميية مبياظي  اعات مظايبة إل  حد ميوأن التجهيتات داخل ال
( متيير مربييه لكييل طالييبب وأن الكمييية مييتودة بعييدد كبييير ميين معامييل الكمبيييوتر الحديثيية 2حييوالي )

( ظ طيية اظترظييت عيين طريييق 482(ب كمييا تييم إدخييال عييدد )FOEPومراكييت التكظولوجيييا المتطييورة )
 .((22))مكاتب أعضاا  يئة التدريم( ب اعات التدريمب و ICTPمشروع )

( معاميييل افتراضيييية حديثييية 3كميييا جييياا بيييظ م الدرايييية أظيييت يوجيييد بالكميييية عيييدد )
بالكيمياا وال يتياا والظبات تم ظ مها إل  كمية العموم حيث ال يوجد أقيام أكاديميية بالكمييةب 
 كمييا توجييد معامييل رقمييية فييي تخصصييات الجارافيييا وعمييم الييظ م والرياضيييات واشحصيياا

 .((33))والمااتب وأن جميه ال اعات متودة بعدد مظايب من المراوح لمتهوية
وا  ا كاظت  ظات شوا د ووثائق تؤكد وجود مثل     االيجابيات الياب ةب فالبد مين 

 اششارة إل  مجموعة ظ اط ضع  عم  الظحو التالي:
 كيير لييم يييتم تخصيييص قاعييات معيظيية لمتييدريم بمرحميية الدرايييات العميييا  ن معظييم مييا  -

ي تصيييير ايييييتخدامت عميييي  المرحميييية الجامعييييية ا وليييي ب كمييييا أن الحجييييرات الدرايييييية 
المخصصيية لمدراييية بالدرايييات العميييا عبييارة عيين عييدد محييدود ميين ال اعييات  ات حجييم 
صاير جدا  ال يصمح لتدريم ا عداد الكبيرة من الطالبب وال تحيو   ي   الحجيرات مين 
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 أقييل ال ميييلب كمييا يييتم التييدريم فييي أغمييب التجهيييتات الحديثيية أو حتيي  الت ميدييية إال
ا وقات بالظيبة لطالب مرحمتي الماجيتير والدكتورا  وبعض التخصصيات باليدبمومات 
المختم ة  ات ا عداد ال ميمة في مكاتيب الييادة أعضياا  يئية التيدريم بالكميية والتيي 

 تكاد تكون مصممة  غراض غير أغراض التدريم.
اظة المعامييلب كمييا ال يوجييد عييدد كييا  ميين ال ظيييين المييؤ مين ال توجييد خطيية متكامميية لصييي -

لتشيييايل وصيييياظة المعاميييلب وتيييتم الصيييياظة بالكميييية مييين قبيييل إدارة الحاييييب ايليييي والتيييي 
 تيتارق وقتا  طويال  بعد إجرااات روتيظية ع يمة باتت عرفا  ال يمكن تخطيت.

شدار  وال داخيل اشدارات ال توجد ماكيظات تصوير وال أجهتة كمبيوتر كافيية بيالمبظ  ا -
 بالكمية.

 تيتخدم مثل     المعامل ك اعات لمدراية وليم حيب طبيعة المعمل. -
 ال تتظايب أعداد أجهتة الكمبيوتر المتاحة مه أعداد الطالب وأعضاا  يئة التدريم. -
 ال توجد خرائط داخل ال اعات والمباظي توضح مداخل ومخارج الطوارئ. -

 ( كمصدر دائم لمكهرباا في حاالت اظ طاعها.ال يوجد )مولد كهربائي -
  التمويل والموارد ال اتية:التمويل والموارد ال اتية:  --66--11

: اليدورات التيي ((11))تحاول الكمية تظمية الموارد ال اتية لها من خالل عدة مصادرب تتمثيل فيي
ت يييدمها الكميييية فيييي مجيييال تخصصيييهاب المراكيييت والوحيييدات الخاصيييةبحيث يوجيييد مركيييت الخيييدمات 

ظ ييب المشاركة في برظامع محو ا مية والظييبة المخصصية لمكميية مين التربوية وآخر للرشاد ال
خاللتب ريوم التحاق طالب الدرايات العميا بالبرامع المختم ية بالكمييةب ويوجيد لهيا صيظدوق ظييبة 

 :ب المجمة العممية لمكمية.50الكمية مظها تصل إل  

المثييال: ال توجييد  إال أن  ظييات اعتييرا  بييبعض أوجييت ال صييور فييي  يي ا الشييننب عميي  يييبيل
خطة موث ة ومعمظة لتظمية الموارد ال اتية لمكميةب ال يتم ت ييم الوضه الحاليب ال يتم دراية 
ال جوةب ال يتم تحديد االحتياجات في ضوا الميتهد ب ال توجد خطة لت عيل الوحدات  ات 

د ميا يوضييح الطيابه الخياصب ال توجيد خطيية تظ ي يية لتظميية الميوارد ال اتييية لمكمييةب ال يوجي
عييدد الميييت يدين ميين خييدمات المراكييت والوحييدات الخاصيية بالكمييية مييه عييدم وجييود قاعييدة 
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بياظييات ليي لتب ال توجييد خطيية م عميية لضييمان ايييتمرارية المشييروعات التييي يييتم تظ ييي  ا فييي 
 .((11))الكمية

  :  الواقه الكي ي لمدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظيا::  الواقه الكي ي لمدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظيا:22
 ييتم تظاول ما يمي:ولتوضيح الواقه الكي ي 

  : أ دا  الدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظيا: أ دا  الدرايات العميا بكمية التربية جامعة المظيا11--22
ورد فييي الالئحيية الداخمييية لمرحميية الدرايييات العميييا بكمييية التربييية جامعيية المظيييا أن 

 :((22))برامع الدرايات العميا تتوخ  تح يق ا  دا  التالية
ربييو ب وتعري ييت بيين م تتويييد الييدارم بإطييار فكيير  وعممييي حييديث فييي مجييال تخصصييت الت -

االتجا ات التربوية المعاصرة؛ مما ييهم في تظمية الميتو  المهظي والعممي لمممتح يين 
عداد المتخصصين في المجاالت التربوية.  بالدرايات العمياب وا 

 إعداد خريجي الكميات الجامعية ا خر  لممارية التدريم وفق ا صول العممية التربوية والظ يية. -

رم من معرفية أيياليب البحيث العمميي وطرائ يتب وأدواتيت فيي مجيال تخصصيت تمكين الدا -
جرااات البحوث والدرايات في  تاحة ال رصة لت لمتدريب عم      ا ياليب والطرائق وا  وا 

 مجال التخصص المختم ة بالكمية.

تمكيييين اليييدارم مييين تعييير  وتحمييييل المشيييكالت التربويييية بعاميييةب والمشيييكالت التربويييية  -
دان تخصصييت بخاصييةب وتعيير  أيييبابها واليييعي شيجيياد الحمييول العممييية المتصييمة بمييي

 المختم ة لمعالجتها.

تعري  الدارم بالبحوث العممية في مجال تخصصت ودرايتها درايية ظ ديية عظيد الرجيوع  -
إليهاب وتشجيه البحث العممي بوجت عام والبحوث التطبي ية المتعم ة ببيئة الدارم بوجت 

 خاص.

ر ال كيير التربييو  وظشيير االتجا ييات التربوييية الحديثييةب وتبييادل الخبييرات اشيييهام فييي تطييوي -
والمعمومييات مييه الهيئييات والمؤييييات التعميمييية والث افييية المصييرية والعربييية والدوليييةب 

 والتعاون من أجل معالجة ال ضايا التربوية المشتركة.

  المظيا:المظيا:  : شروط قبول وقيد الطالب لمدرايات العميا بكمية التربية بجامعة: شروط قبول وقيد الطالب لمدرايات العميا بكمية التربية بجامعة22--22
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فيما يخص عممية ال ييد وظظيام  ((11))قيايا  عم  ما عرضت مصط   محمود أبو بكر وآخرون
قبيييول طيييالب الدراييييات العمييييا فيييإن الالئحييية الداخميييية لكميييية التربيييية بالمظييييا ليييم تتضيييمن تحدييييد 
مواصيي ات الطييالب الم بييولين بالدرايييات العميييا: ميين حيييث اليييمات والخصييائص وااليييتعدادات 

لييد  الطييالب المت ييدمين والتييي تمكييظهم ميين االيييتجابة مييه الم ييررات والبييرامع الم دمييةب  المطموبيية
حيث ي تصر ا مر ف ط عمي  لجيان الم ابمية الشخصيية التيي تع يد بدايية كيل عيام دراييي لمطيالب 

 الجدد الم بولين بالدرايات العميا دون تحديد شروط ومعايير محددة  غراض     الم ابالت. 
لالئحيية مجموعيية الييايييات الحاكميية ل يييد الطييالب بالدرايييات العمييياب ولييم تتضييمن ا

والتي تعظي بتوافر مجموعة من الضوابط وال واعد العامة التي تظظم وتضبط عمميية ال بيول 
وال يدب مثل توقيت ال بول وظوعية الم بولين وأعداد مب بل أن ا مر متروت لمجمم الكميية 

 حيب ظرو  كل عام درايي.
يخيييص شيييروط الم بيييولين بالدرايييييات العمييييا: والتيييي تضيييمن االلتيييتام الييييدقيق  أميييا فيميييا

والموضوعي بالشروط الواجب توافر ا في الطالب بما يتوافق مه الموائح وا ظظمية لتح ييق العدالية 
 ف د حددت الالئحة الداخمية مجموعة من الشروط لمحصول عم  كل درجة.

  ::((22)): ظظام التيجيل واششرا  العممي: ظظام التيجيل واششرا  العممي33--22
 -والتيي تيتم ييدويا   -شيارت الدرايية ال اتيية إلي  أن إجيرااات التييجيل واششيرا  بالكميية أ

 تيير في ضوا شروط الالئحة الجديدة لمدرايات العميا والمعمول بها مظ  بداية العام 
 مب وفيها تمتتم ا قيام العممية بتوتيه اششرا  وف ا  لمتخصص.2011/2012الجامعي 

تتبه فيي  ي ا الظظيام ميه طيالب الماجييتير واليدكتورا : العيرض  ومن اشجرااات التي
عميي  الييييمظار العمميييب مواف يية ال يييم عميي  التيييجيل بعييد اجتيييات الشييروطب كتابيية ت ييارير 

 دورية يظوية عن الطالبب والمظاقشة العممية العمظية لمريائل الم دمة من الطالب.
 كما عددت الدراية مجموعة من ظ اط ال وةب مظها:

 وجد الئحة تم تحديثها قريبا  لمدرايات العميا .ت -
 التتام جميه ا قيام باشجرااات الخاصة بالتيجيل واششرا  في الدرايات العميا. -

                                                 

اشدارة اشيييتراتيجية وجييودة الت كييير وال ييرارات فييي مصـط   محمــود أبــو بكــر، ف ـد بــع ابــد ا  ال عــيم:   (11)
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 توجد إجرااات لمتابعة ت ييم أداا الباحثين الميجمين لدرجتي الماجيتير والدكتورا . -

 أما عن ظ اط الضع :

التدريم وشدارة الدرايات العميا لمتعري  ال يتم عمل ظدوة تعري ية  عضاا  يئة  -
 بالجديد في تطوير الموائح.

 إجرااات التيجيل ال تتم إلكتروظيا .   -

 ال توجد قواعد بياظات لطالب الدرايات العميا والميجمين لمدرجات العممية. -

  : المظا ع والبرامع التعميمية:: المظا ع والبرامع التعميمية:44--22
رايات العمييا ات  يت عيظية درايية بايت راا واقه المظا ع والبرامع التعممية بمرحمة الد

عن ت ويم برظامع الدبموم العام ظظام العام الواحد بكمية التربية جامعة  -تين محمد شحاتت 
ب إ  أن البرظيامع ضعي ةعم  أن   ا البرظامع تتح ق فيت المعايير المطموبة بدرجة  -المظيا 

جعيةب ويظ صيل عين الواقيه ال عميي فيي ال ييتخدم أياليب حديثة في تظ ي  ب وال يهيتم بالتا يية الرا
المدارم وال يتيح فرصة لمداريين لت ويم أظ يهمب كما يوجد تيداخل بيين الموضيوعات والم يرراتب 

 .((11))وأن المحتو  ال يظايب التمن المخصص لت
وعم  الرغم مما أشارت إليت الدراية ال اتية لمكميية مين ظ ياط قيوة تتعميق بالمظيا ع والبيرامع 

ثميييت فيييي: تعيييدد البيييرامع المطروحييية بالدراييييات العميييياب وفاعميتهييياب وكييي لت وصييي ها التعميميييية تم
بالمروظة اليتيعاب التاير في ييوق العميلب وتعيديل الميوائح بميا يتظاييب ميه الجدييد وا ولوييات؛ 

 :((22))إال أظها أشارت إل  مجموعة من ظ اط الضع  تمثل بعضها في
 ي ضيييوا تحيييديث الميييوائح والمعيييايير ليييم ييييتم تحيييديث كثيييير مييين البيييرامع والم يييررات فييي

 .2010ا كاديمية الجديدة التي وضعتها الهيئة ال ومية في يظاير 
 .لم يتم تحديد احتياجات المجتمه قبل تايير أو وضه الموائح أو اقتراح برامع جديدة 
 .عدم ايتخدام الت ارير اليظوية لمبرامع في التحديث والتطوير 
 لتي ت يدمها الكميية ييظويا  مين خيالل ت يارير الميراجعين ومظيي ين ال يتم ت ييم فاعمية البرامع ا

 البرامعب وعدم دراية إحصائية الظتيجة واتخا  قرارات بشنن تطوير تمت البرامع.
 .ال يوجد تكامل معرفي بين م ررات الدرايات العميا 

                                                 

 .439: ص المرجه اليابق  (11)
 -108ص ص المرجه الييابق كمية التربية، جامعة الم يا: الدراسة الذاتية لكمية التربية، جامعة الم يا،  (22)
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  ال يت ييق ميييتو  م ييررات الدرايييات العميييا ميين حيييث التصييميم والتييدريم مييه المعييايير
 رجعية العالمية.الم

 .ضع  التطبي ات العممية والتدريبات الميداظية لبرامع الدرايات العميا 

 .ال تتوافق بعض برامع الدرايات العميا ومظا جها مه متطمبات يوق العمل 

وعم  الرغم من تبظي الكمية لمميتويات المعيارية التي تيم إعيداد ا مين قبيل مشيروع 
ه البرامع التعميمية بما فيها الدراييات العميياب ووجيود ( لجميFOEPتطوير كميات التربية )

توصي  لمعظم البرامع والم رراتب وأن الظتائع التعميمية الميتهدفة لبعض الم ررات تح ق 
أ دا  برامجهياب إال أظيت ال يوجيد وعيي كاميل بهي   المعيايير ا كاديميية ليد  أعضياا  يئية 

.ب باشضافة إل  عدم وضوح كي يية 2010يظاير التدريمب وأن     المعايير لم ُتحدَّْث مظ  
وطري ة حياب ظيبة تح يق ا  دا  والظتائع التعميمية الميتهدفة لكيل البيرامع فيي ضيوا 

 .((11))المعايير ا كاديمية
  : التربية العممية:: التربية العممية:55--22

تعد التربية العممية مكيون أياييي مين مكوظيات برظيامع إعيداد المعميمب و يي البوت ية 
المكوظات ا خر  التخصصية والتربويةب كميا تهيد  إلي  إكيياب الطيالب التي تظصهر فيها 

التخصصييية والتربوييية والمهظييية والث افيييةب بمييا تتضييمظت ميين معييار  واتجا ييات  تالك ايييا
 .((22))ومهارات؛ ليتمكظوا من أداا مهامهم كمعممين أك ااب ومرشدين وموجهين

بواقييه خميييون لكييل فصييل والظهاييية العظمييي لييدرجات التربييية العممييية مائيية درجيية 
 ( درجةبوالمشر  التخصصي 20دراييب توتع عم  الظحو التالي: المشر  التربو  )

 . ((33))( درجة10( درجةب ومدير المدرية )20)
 يي ا ويعييايب الباحييث كثييير ميين أوجييت ال صييور فيمييا يخييص التربييية العمميييةب مظهييا: 

مييدارم بمجموعييات التربييية تيييادة عييدد الطييالب فييي مجموعييات التربييية العمميييةب اتدحييام ال
العممية في اليوم الواحدب مما تيبب في ظدرة إتاحة فرصة لمتدريب الح ي يب إييظاد إشيرا  
التربية العممية لممدارم دون التظيييق معهياب شيكو  كثيير مين الميدارم فيي تينخر صير  

 الخييارجي عميي  مجموعييات التربييية اششييرا عميي  التربييية العمميييةب إيييظاد  اششييرا م ابييل 
                                                 

 .106 -105ص ص المرجه اليابق  (11)
 .7، صالمرجه اليابقكمية التربية، جامعة الم يا: الالئحة الدايمية لمرحمة الدراسات العميا،   (22)
 .8-7ص ص المرجه اليابق:  (33)
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العممية لمعاوظي أعضاا  يئة التدريم مين المعييدين والمدرييين الميياعدينب إييظاد أكثير 
من مجموعية فيي أكثير مين مدريية لممشير  الخيارجي فيي ييوم واحيد و يو ميا يعيد عبئيا  ال 
يمكن تحممتب عدم توفر الخبرة الكافية لد  المشرفين من الخارج بما ييؤ مهم لم ييام بمهيام 

لي  الظميو المهظيي واكتيياب الخبيرة لمطاليب المعميمب ال اتيية فيي ت يييم اششرا  ال   يؤد  إ
 أداا الطالب المعمم بالتربية العممية.

أما فيما يتعمق بظ اط ال وة فباشضافة إل  تيادة عدد المدارم بالمحافظية الييتيعاب طيالب 
دا  التربييية التربييية العممييية فإظييت يييوتع لمطييالب دليييل لمتربييية العممييية يييياعد م عميي  تعيير  أ يي
 العممية والمهام الميظدة لممشر  الداخمي والخارجي ومعايير ت ييم الطالب المعمم.

  : الت ويم واالمتحاظات:: الت ويم واالمتحاظات:66--22
( بالئحييية الدراييييات العمييييا بكميييية التربيييية بالمظييييا ظظيييام الت يييويم 6حيييددت الميييادة )

 :((11))واالمتحاظاتب و لت عم  الظحو التالي
( درجة ماعدا التدريم 100ي من م ررات الدبمومات )الظهاية العظمي لكل م رر دراي -

:ب  امتحيان ظهايية 20( درجية تيوتع عمي  الظحيو التيالي: أعميال فصيمية 50المصار )
 : لمتحرير .70: لمش و ب و10ال صل الدرايي 

أمييا فيمييا يتعمييق بمرحمتييي الماجيييتير والييدكتورا  وفييي جميييه ا قيييام دون ايييتثظاا فييإن 
( 45( درجية تيوتع عمي  الظحيو التيالي: أعميال فصيمية )150 يرر دراييي )الظهاية العظمي لكل م

 ( درجة لمتحرير .90( درجة لمش و ب و )15درجةب امتحان ظهاية ال صل الدرايي )

 وُيحدد ت دير الطالب في كل مادة عم  حدة وبالتبعية في المجموع التراكمي بنحد 
 :: 70:(ب جيد )90::  قل من80:(ب جيد جدا  )100:: 90الت ديرات ايتية: ممتات )

:  إليي  أقييل ميين  30:(ب ضييعي  )ميين70:  إليي  أقييل ميين60:(ب م بييول )ميين80 قييل ميين
 :.30:(ب ضعي  جدا  أقل من60

كمييا ضييمظت الالئحيية مجموعيية قواعييد مظظميية لحيياالت الظجيياح والريييوب كعييدد مييرات 
 الريوب الميموح بهاب وشروط دخول الطالب لمدور الثاظي.

ثر محمد قطب إل  أن الت يويم فيي مرحمية الدراييات العمييا يهيد  إلي  وقد أشارت كو 
قيام التحصيل ف ط مميا يعظيي أن ا  يدا  ا خير  لمدرايية ال تخضيه لم ييام كالمهيارات 
المعرفية العمياب والك ايات المهظيةب ومعظم االختبارات من ظوع الم الب ول لت فهي ال تاطي 
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مها يتيم ب اتية عاليةب وتركيت عمي  مهيارات الح يظب محتو  المظهع بكاممتب كما أن تصمي
دون اال تمام بالمهارات المعرفية العمياب كما أن عدد بظود يا محيدودب وبالتيالي فيإن قيدرتها 

 .((11))عم  تعر  الميتويات التحصيمية المختم ة والتمييت بيظها ضعي ة
ييية وخاصيية وعمي  الييرغم ميين التوجييت الممحييوظ فييي التحييول فييي شييكل الورقيية االمتحاظ

لمييدبموم العييام الواحييدب ميين الشييكل الم ييالي إليي  الشييكل الموضييوعي البحييتب ف ييد أوضييحت 
الدراية ال اتية أظت ال يتم مراجعة أياليب الت ويم المتبعة بظاا عم  إحصائية الظتيجةب كميا 

 .((22))ال ت دم تا ية راجعة لمطالب عن ظتائع الت ييم
  : البحث العممي:: البحث العممي:77--22

الجامعة عظد حدود التدريمب بل عميهيا ت يه مييئولية البحيث  ح ي ة ال يتوق   د 
عيين الح ي ييةب وتمبييية متطمبييات المجتمييه اليي   تتواجييد فيييتب و يي ا ال يتح ييق إال بالبحييث 

 العمميب وال   يعد أحد أ م وظائ  الجامعة بوص ها مؤيية عممية وفكرية.
بييين المجتمييه  وتعتبيير الدرايييات العميييا ومييا ت دمييت ميين بحييوث  ييو ال يصييل وال ييارق

المت دمب والمجتمه المتخم ب حيث تبظ  الحضارات عمي  ظتيائع البحيوث العمميية وميا ت يرت  
الدرايات العميا وال   ي ه ضمن إطار عممها ريائل الماجيتير والدكتورا ب باعتبار ا بحوثا  

 أصيمة يجب أن تضي  إل  العمم والمعرفة أشياا جديدة.
 ة من يبكمية التربية بالمظياب يمكن عرض مجموع وبايت راا واقه البحث العممي

: وجود خطة بحثية لكل قيم بالكمييةب ظشير عيدد مين ا بحياث العمميية محمييا  ظ اط ال وة تتمثل في
قميميييا ب حصيييول بعييض أعضييياا  يئيية التيييدريم عميي  جيييوائت عممييية لمظشييير العمميييب تشيييجيه  وا 
المؤيية لمبحث العممي وتظمية المهيارات البحثييةب تتيوافر بالمؤييية ميتاظيية مخصصية  ظشيطة 

العمميةب إصدار الكمية لمجمة عممية محكمةب توجيد بيرامع لتظميية البحث العمميب تظظيم المؤتمرات 
: عييدم ارتبيياط يتعمييق بظ يياط الضييع  فمظهييامهييارات البحييث العممييي لطييالب الدرايييات العمييياب وفيمييا 

خطة البحث العممي بالكمية بخطة الجامعةب و ي لييت موث يةب ال ييتم وضيه الخطيط البحثيية فيي 

                                                 

ورقيية عمييل لتربيــة، جامعــة الم يــا، كــوثر محمــد قطــ : واقــع امميــة التتــويم فــي الدراســات العميــا بكميــة ا  (11)
-5، كميـة التربيـة، جامعـة الم يـا، م دمة إل  مؤتمر تطوير ت ويم الطالب بمراحل التعميم العام والجيامعي

 .5، ص1998مايو،  6
 .201، ص المرجه اليابقكمية التربية، جامعة الم يا: الدراسة الذاتية لكمية التربية، جامعة الم يا،   (22)
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بحوث أعضاا  يئة التدريم بيالمجالت العمميية العالمييةب ال  ضوا احتياجات المجتمهب عدم ظشر
 .((11))يوجد مشاركة من الطالب في المشاريه البحثية

   ا ويمكن إضافة مجموعة من ظ اط الضع  التي يعايشها الباحث:
عدم وجود قاعدة بياظات لألبحياث التيي يجريهيا أعضياا  يئية التيدريمب وا بحياث  -1

 دولية.المشتركة مه مؤييات عممية و 
 عدم ارتباط البحوث العممية بمشاكل المجتمه. -2
االييييت ادة محيييدودة مييين البحيييوث داخيييل وخيييارج المؤييييية فيييي تطيييوير العمميييية  -3

 التعميمية.
 ال توجد مصادر تمويل متعددة ومختم ة لمبحث العممي داخل المؤيية وال تك ي. -4
 ال توجد مشروعات بحثية ممولة من مؤييات بحثية محمية ودولية. -5
 وجد ات اقيات ث افية بين الكمية ومؤييات التعميم العالي والبحثي الدولية.ال ت -6

 ال توجد بحوث مشتركة بين ا قيام المختم ة بالكمية. -7

 ال يوجد ظظام لتيويق البحوث العممية بالكمية. -8

  : خدمة المجتمه:: خدمة المجتمه:88--22
ال تيييتطيه الجامعييات بحكييم وجود ييا وتكويظهييا أن تكييون مؤييييات عممييية بحتيية ال 

قة لها وال ميئولية ظحو المجتمهب فمن وظائ  العمم ا يايية خدمة المجتمهب والعمل عال
 عم  حل مشكالتت االقتصادية والييايية واالجتماعية.

وال ييول أن الجامعيية تضييطمه بميييئوليات اجتماعييية ال يعظييي كمييا ييي  ب الييبعض أن 
 وم ببعض ية ت يالجامعة  ي أداة اجتماعيةب ولكن الجامعة  ي أيايا  مؤيية عممي

 .((22))العممية االميئوليات االجتماعية في غمار أدائها لميئولياته
وفييي غمييار دور كمييية التربييية بجامعيية المظيييا ودراييياتها العميييا فييي خدميية المجتمييه والعمييل 
عميي  تيييادة الت اعييل بييين الجامعيية بموارد ييا البشييرية والبحثييية وال كرييية وبييين المجتمييه ب طاعاتييت 

دميةب  ظات مجموعة مين ظ ياط ال يوة التيي يمكين عيرض اليبعض مظهيا عمي  الظحيو اشظتاجية والخ

                                                 

 .188، ص اليابق المرجه  (11)
، التـــاهرم، اـــالم الكتـــ ، تخطييييط المؤيييييات التعميمييييةمحمـــد صـــبر  حـــافظ، الســـيد محمـــود البحيـــر :   (22)
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وجييود مراكييت فعاليية لمخدميية العاميية ب وجييود كييوادر متخصصيية فييي مجييال خدميية المجتمييهالتييالي: 
 .  ((11))مشاركة ا طرا  المجتمعية في المؤتمرات التي تظظمها الكميةب بالكمية

 :((22))لضع ب مظهاإال أن  لت الدور يواجت مجموعة من ظ اط ا
 عدم وجود شراكة/تعاون مه المؤييات اشظتاجية والخدمية في المجتمه.   .1
 ال توجد أدوات إجرائية ل يام احتياجات المجتمه. .2
 ضع  مشاركة عدد كبير من أعضاا  يئة التدريم في خدمة المجتمه. .3
 عدم وجود خطة إيتراتيجية لخدمة المجتمه مه قرب اظتهاا الخطة الياب ة. .4
 توجد خطة تحدد احتياجات المجتمه من كمية التربية عم  ميتو  المحافظة.ال  .5
 متابعة الخريجين محدودة وقاعدة بياظاتهم غير مكتممة. .6
 ال يوجد تمثيل كا  لألطرا  المجتمعية في مجالم الكمية أو المجان المظبث ة عظها. .7

واا  كمييا  أو كي ييا  من العرض اليابق لواقه الدرايات العميا بكمية التربية بالمظيا يي
مجموعية مين ظ ياط ال يوة وظ ياط الضيع  فيميا  إلي وتحميمت بيئتيت الداخميةب خمص الباحيث 

 يتعمق بالبيئة الداخمية تمهيدا  شجراا الدراية الميداظية.
 الدراست الميدانيت:

 وقد جاات خطوات التحميل االيتراتيجي عم  الظحو التالي:
ييييتمارة ت يييييم عظاصييير البيئييية الداخميييية والخارجيييية لواقيييه أوال: إجيييرااات إعيييداد وتطبييييق ا

 الدرايات العميا بكمية التربية بالمظيا:
 وقد اعتمد الباحث في  لت عم  مجموعة من اشجرااات تمثمت فيما يمي:

 أ: إعداد الصورة المبدئية اليتمارة التحكيم:
ا يتعميق بالبيئية وقد بدأت     المرحمة بوضه ظتائع تحمييل ظ ياط ال يوة والضيع  فيمي

 الداخمية في ايتمارة جاات في صورتها ا ولية عم  الظحو التالي:
 ( ظ طة قوة.41المحور ا ول )ظ اط ال وة(: وقد بمغ عدد العبارات ) -
 ( ظ طة ضع .51المحور الثاظي )ظ اط الضع (: وقد بمغ عدد ا ) -

ييوط وبظيي ييوي  و لت لعرضها عم  اليادة المحكمين من خبراا التربية بالمظيا وأ
 ( عضو  يئة تدريم بهد :17وعين شمم والبالغ عدد م )

                                                 

 .73، ص المرجه اليابقكمية التربية، جامعة الم يا: الدراسة الذاتية لكمية التربية، جامعة الم يا،   (11)
 .73، ص المرجه اليابق  (22)
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 تحديد مد  اظتماا العبارة/ الم ردة لممحور.  -
 تحديد دقة العبارة/ الم ردة من حيث الصياغة والوضوح. -

 إضافة أو ح   أو ايتبدال عبارات مظايبة أخر . -

 ب: إعداد الصورة الظهائية اليتمارة التطبيق:
  المرحميية بمجموعيية ميين التعييديالت لتصييبح االيييتمارة فييي صييورتها وقييد خمصييت  يي 

 الظهائية لمرحمة التطبيق عم  الظحو التالي:
 ( ظ طة قوة.37المحور ا ول )ظ اط ال وة(: وقد بمغ عدد العبارات ) -
 ( ظ طة ضع .43المحور الثاظي )ظ اط الضع (: وقد بمغ عدد ا ) -

 عم  االيتمارة عم  الظحو التالي: كما جاا ظمط أو شكل ايتجابة عيظة البحث
 وفيها تكون االيتجابة عم  الظحو التالي: عظاصر البيئة الداخمية )ظ اط ال وة والضع (ب

 

 درجة التواجد العبارة
1- 10 

 مد  التنثير
1 - 5 

 حيث:
وتتراوح ال يمة بين درجة التواجد: تعبر عن مد  تواجد الم ردة كظ طة قوة أو ضع ب  -1

 تمثل( 1) الدرجةب أما الميتو  ا عم  لمتواجد( 10) الدرجةث تمثل (؛ حي10 – 1)
 ا قل لمتواجد.ميتو  

العظصيير عميي  تطييوير الدرايييات العميييا بكمييية تيينثير درجيية  تعبيير عيينمييد  التيينثير: و   -4
( ا ثير ا عمي ب 5) الدرجية(؛ حييث تمثيل 5 – 1ب وتتراوح ال يمة بين )التربية بالمظيا
 ا قل. ا ثر تمثل( 1أما الدرجة )

تضييمظت عيظيية البحييث الحييالي مجموعيية ميين أعضيياا  يئيية التييدريم بكمييية  ج: عيظيية البحييث:
( عضو  يئة تدريمب و ليت بعيد أن وتع الباحيث عيدد 141التربية بجامعة المظيا والبالغ عدد ا )

( 7:( بعييد أن تييم ايييتبعاد )80( ايييتمارة بظيييبة قاربييت )76( ايييتمارةب حصييل مظهييا عميي  )88)
( عضيو 70:( لعدم ايتي ائها المطميوبب ليصيبح عيدد العيظية ال عميي ) 7ارات بظيبة قاربت)ايتم

  يئة تدريم.

 البيان
االستمارات التي 

 وزعت
 االستمارات المستلمة

 الفاقد
 غير المستوفي المستوفي

 21 6 07 88 العدد
 ٪2.96 ٪698 ٪0.97 ٪277 النسبة
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يام بت ريغ ايتجابات عيظية البحيث عمي  االييتمارة تميت بعد ال  ثاظيا : المعالجة اشحصائية:
 معالجة الظتائع عم  الظحو التالي:

 متويط مد  التنثير(  Xحياب متويط الوتن الظيبي لمعبارة = )متويط درجة التواجد  

 و لت بالظيبة لعظاصر البيئة الداخمية     
 الية:وقد تم االعتماد في حياب المتويط الحيابي وفق المعادلة الت

 المتويط =
 مجموع درجات االيتجابات

 عدد أفراد العيظة
وقيد تييم ترتيييب ا وتان الظييبية لعبييارات االيييتمارة وفيق متويييطها الحيييابي بحيييث 
تصيييبح العبيييارة  ات تييينثير كبيييير إ  تاد متوييييطها الحييييابي بالظييييبة لدرجييية التواجيييد عييين 

 ت:(ب والشكل التالي يوضح  ل3(ب ومد  التنثير عن )5.5)

 
 (1شكل )

 .((11))الوتن الظيبي لعظاصر البيئة الداخمية والخارجية
من الشكل اليابق يمكن تحديد عظاصر البيئة الداخمية ا كثر تنثيرا ب و يي التيي ت يه 

( والتييي  ييي ظتيياج ت يياطه العظاصيير المهميية فيمييا يخييص مييد  4فييي المربييه المظمييل رقييم )
 التنثير مه درجة التواجد.

 ئع البحث:ثالثا : تحميل ظتا
من خالل ت ييم عظاصر البيئة الداخمية )ظ اط ال يوة والضيع ( لواقيه الدراييات العمييا 

 بكمية التربية بجامعة المظياب توصل البحث إل  مجموعة الظتائع ايتية:
 أ: عظاصر البيئة الداخمية لمدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا:

                                                 

، 2013، الــدار الجامعيــة، اإلســك درية، دليييل المييديرين إليي  التخطيييط االيييتراتيجير أحمــد: أحمــد مــاه  (11)
 .146ص 
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يظة البحث عم    ا المحور عم  الظحو جواظب ال وة: وقد جاات ايتجابة ع -1
 الموضح بالجدول التالي:

 (3) جدول
 متويط ا وتان الظيبية لجواظب ال وة

 

 نقاط القوة م
درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 
 التأثير

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

S1 
التزام الهيكل اإلداري بالدراساات العلياا 

 ومسئولياته9 بأدواره
7.0 6917 162 .90. 1.918 27 

S2 
ياااتم تقيااايم لدام العااااملين بالكلياااة وفااا  

 نظام معتمد ومعلن9
101 .98. 177 .97. 2.977 .0 

S3 
تقدم الجامعة عدداً من الدورات التدريبياة 

 للقيادات اإلدارية والعاملين بالكلية9
776 798 177 .97. 2.98. 17 

S4 17 2.988 .97. 172 7977 88. وارد المالية بالكلية9تعدد مصادر تنمية الم 

S5 
حصااول الكليااة علاام عاادد ماان م ااروعات 

 التطوير9
770 697. 161 .907 17977 21 

S6 
وجود كوادر متخصصة من لعضاام ييئاة 

 التدريس في مجال خدمة المجتمع9
..7 7967 17. .962 179.. 1. 

S7 96. 2.987 9.7. 1.7 7927 1.7 وجود مركز فعال للخدمة العامة بالكلية 

S8 
يوجاااااد عااااادد مناساااااب مااااان ا جهااااازة 

 والمعامل والمعدات بالكلية9
..8 798. 172 .97. 209.2 .7 

S9 
يتاااوفر بمكتباااات الكلياااة الكتاااب والمراجاااع 
 والدوريات الالزمة لطالب الدراسات العليا

..8 796. 167 .90. 12971 11 

S10 
توجااااد بالكليااااة وحاااادة لصاااايانة ل بنيااااة 

 ا جهزة9و
.77 791. 11. .910 27971 .7 

S11 
تتميز الكلية بكادر تدريسي علم كفاامة 

 للتدريس ببرامج الدراسات العليا
727 09.7 18. 792. .79.1 0 

 
 
 (3) جدول)تابه( 

 متويط ا وتان الظيبية لجواظب ال وة

 نقاط القوة م
درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 
 التأثير

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب
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S12 
توجااااد خطااااة خمساااايه لتعيااااين المعياااادين 

 بالكلية9
707 8912 187 7976 ..9.. 7 

S13 
حصاااول لغلاااب لعضاااام ييئاااة التااادريس 
 والمعاونون علم دورات لتنمية قدراتهم9

7.7 897. 108 .9.0 ..90 . 

S14 

تتبنم الكلية المستويات المعيارياة لتطاوير 
ربية الصادرة عن الهيئة القومياة كليات الت

 لضمان الجودة واالعتماد9

771 69.2 170 .960 1.928 26 

S15 
يوجد توصيف لجميع بارامج ومقاررات 

 الدراسات العليا9
7.. 092. 107 .986 1097 27 

S16 
النتاااائج التعليمياااة المساااتهدفة  غلاااب 

 المقررات تحق  ليداف برامجها9
71. 6977 16. .906 1190 28 

S17 
تاام تصااميم عاادد ماان المقااررات ب ااكل 

 الكتروني
.70 79.. 1.. .9.. 2796 .. 

S18 
تتعاادد لساااليب التعلاايم والااتعلم لمراعاااة 

 الفرو  الفردية بين الدارسين
.62 7926 171 .96 28970 10 

S19 
تتبااع الكليااة قاارارات مجلااس الدراسااات 

 العليا في التعامل مع م اكل التعليم
771 6976 170 .97. 11908 20 

S20 92 11910 967. 177 6922 718 توجد خطة بحثية لكل قسم بالكلية. 

S21 
تاام ن اار عاادد ماان ا بحااام العلميااة محلياااً 

 وإقليمياً من قبل لعضام ييئة التدريس
777 091 101 .98. 109.8 8 

S22 
حصااول بعااض لعضااام ييئااة التاادريس 

 علم جوائز علمية للن ر العلمي9
.10 7960 1.0 .9.. 27981 .2 

S23 
تتااااوافر بالكليااااة ميزانيااااة مخصصااااة 

  ن طة البحم العلمي9
.77 7976 177 .97. 209.7 1. 

S24 
تااانظم الكلياااة مااامتمراً علميااااً بطريقاااة 

 دورية9
.87 797. 1.2 .9. 2892 18 

S25 92 8980. 7910 ..1 92. 6.0 تصدر الكلية مجلة علمية محكمة 

S26 
حااام توجاااد بااارامج لتنمياااة مهاااارات الب

 العلمي لطالب الدراسات العليا9
712 6972 177 .96. 12981 12 

S27 
تتعااادد البااارامج المطروحاااة بالدراساااات 

 العليا9
770 0917 166 .98 10971 . 

S28 
تاام تعااديل الئحااة الدراسااات العليااا بمااا 

 يتناسب مع الجديد وا ولويات9
77. 69.. 167 .900 1.980 27 

 (3) جدول)تابه(  
 ان الظيبية لجواظب ال وةمتويط ا وت 

 نقاط القوة م
درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 
 التأثير

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب
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S29 

توجاااد قواعاااد لقباااول وتوزياااع الطاااالب 
علاام التخصصااات المختلفااة بالدراسااات 

 العليا9

7.8 6916 10. .9. 1797 2. 

S30 
طااااالب إعااااداد خطااااة ساااانوية لتقااااويم 

 الدراسات العليا من قبل إدارة الكلية9
.77 791. 1.7 .9.6 279.. .7 

S31 
توجاااااد تقاااااارير للمقاااااررات والبااااارامج 

 الخاصة بالدراسات العليا9
77. 7987 1.1 .9.2 2.9.6 16 

S32 

تتباااع الكلياااة نظاااام رباااط ا دام باااالجودة 
 عضااااااام ييئااااااة التاااااادريس والهيئااااااة 

 المعاونة9

.27 797 172 .977 2797. .1 

S33 
يوزع دليل التربياة العملياة للطاالب ماع 

 بداية الدراسة
676 8966 166 .98 .19. 7 

S34 
تااتم إجااارامات القياااد فااي ضاااوم الئحاااة 

 الدراسات العليا المعتمدة حاليا9ً
62. 8987 18. 7977 .7907 1 

S35 

تلتااااازم ا قساااااام بااااا جرامات التساااااجيل 
واإل اااااراف وفقااااااً للقواعاااااد المتعاااااارف 

 عليها9

768 8922 10. .9. .2967 6 

S36 
توجااااد إجاااارامات لمتابعااااة لدام الباااااحثين 
 المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه9

71. 6977 178 .96. 11910 17 

S37 
توجد ضوابط موضوعية لتحكيم 
 وإجازة الرسائل العلمية بالكلية9

706 698 16. .987 1692. 22 

 مجموع متوسطات الوزن النسبي
8779
0. 

 

( عظصرا من عظاصر ال وة  ات تينثير كبيير 26ضح من الجدول اليابق أن  ظات )يت
عم  تطوير الدرايات العمييا بكميية التربيية بجامعية المظيياب حييث إن لهي   العظاصير متوييط 

(ب ومين ثيم يمكين التعوييل 3(ب ومتويط درجة تينثير أكبير مين )5.5درجة تواجد أكبر من )
فييي تطييوير الدرايييات العميييا بكمييية التربييية بالمظييياب وقييد عميي   يي   الجواظييب ا كثيير أ مييية 

 جاات     الجواظب مرتبة تظاتليا  حيب الوتن الظيبي لها عم  الظحو التالي:
 ( تصدر الكمية مجمة عممية محكمة.1)
 ( تتم إجرااات ال يد في ضوا الئحة الدرايات العميا المعتمدة حاليا .2)
 م والمعاوظون عم  دورات لتظمية قدراتهم.( حصول أغمب أعضاا  يئة التدري3)
 ( توجد خطة خمييت لتعيين المعيدين بالكمية.4)
 ( يوتع دليل التربية العممية لمطالب مه بداية الدراية5)
 ( تمتتم ا قيام بإجرااات التيجيل واششرا  وف ا  لم واعد المتعار  عميها.6)
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 يم ببرامع الدرايات العميا.( تتميت الكمية بكادر تدرييي عم  ك ااة لمتدر 7)
قميميا  من قبل أعضاا  يئة التدريم بالكمية:8)  ( تم ظشر عدد من ا بحاث العممية محميا  وا 
 ( تتعدد البرامع المطروحة بالدرايات العميا.9)
 ( يوجد توصي  لجميه برامع وم ررات الدرايات العميا:10)
جاتة الريائل11)  العممية بالكمية: ( توجد ضوابط موضوعية لتحكيم وا 
 ( حصول الكمية عم  عدد من مشروعات التطوير:12)
 ( توجد قواعد ل بول وتوتيه الطالب عم  التخصصات المختم ة بالدرايات العميا:13)
 ( تم تعديل الئحة الدرايات العميا بما يتظايب مه الجديد وا ولويات:14)
 ار  وميئولياتت.( التتام الهيكل اشدار  بالدرايات العميا بندو 15)
( تتبظ  الكمية الميتويات المعيارية لتطوير كميات التربية الصادرة عن الهيئة ال وميية 16)

 لضمان الجودة واالعتماد:
 ( تتبه الكمية قرارات مجمم الدرايات العميا في التعامل مه مشاكل التعميم:17)
   برامجها:( الظتائع التعميمية الميتهدفة  غمب الم ررات تح ق أ دا18)
 ( توجد خطة بحثية لكل قيم بالكمية:19)
 ( توجد إجرااات لمتابعة أداا الباحثين الميجمين لدرجتي الماجيتير والدكتورا :20)
 ( توجد برامع لتظمية مهارات البحث العممي لطالب الدرايات العميا:21)
 الدرايات العميا: ( يتوفر بمكتبات الكمية الكتب والمراجه والدوريات الالتمة لطالب22)
 ( وجود كوادر متخصصة من أعضاا  يئة التدريم في مجال خدمة المجتمه:23)
 ( ت دم الجامعة عددا  من الدورات التدريبية لم يادات اشدارية والعاممين بالكمية:24)
 ( تعدد مصادر تظمية الموارد المالية بالكمية:25)
 بالدرايات العميا:( توجد ت ارير لمم ررات والبرامع الخاصة 26)
 كما يتضح أيضا من الجدول اليابق ما يمي: 

( عظصر من عظاصر ال وة التي ال ت ه في مجال التنثير حييث ليم 11أن  ظات عدد )
(ب ومن ثم 3( أو متويط درجة تنثير أكبر من )5.5تحصل متويط درجة تواجد أكبر من )
(ب وبالتييالي ال يمكيين 6ق رقييم )( ميين الشييكل الييياب4فهييي ال ت ييه فييي المربييه المظمييل رقييم )

االعتميياد عميهييا فييي بظيياا التصييور االيييتراتيجي الم تييرح لتطييوير الدرايييات العميييا بالكميييةب 
 وفيما يمي عرض لها بترتيب متويط الدرجة الكمية:
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 ( تتعدد أياليب التعميم والتعمم لمراعاة ال روق ال ردية بين الداريين:27)
 ا  بطري ة دورية.( تظظم الكمية مؤتمرا  عممي28)
 ( تتوافر بالكمية ميتاظية مخصصة  ظشطة البحث العممي:29)
 ( يوجد عدد مظايب من ا جهتة والمعامل والمعدات بالكمية:30)
 ( حصول بعض أعضاا  يئة التدريم عم  جوائت عممية لمظشر العممي:31)
 الهيئة المعاوظة:(  تتبه الكمية ظظام ربط ا داا بالجودة  عضاا  يئة التدريم و 32)
 ( تم تصميم عدد من الم ررات بشكل الكتروظي:33)
 ( إعداد خطة يظوية لت ويم طالب الدرايات العميا من قبل إدارة الكمية:34)
 ( توجد بالكمية وحدة لصياظة لألبظية وا جهتة:35)
 ( وجود مركت فعال لمخدمة العامة بالكمية:36)
 مية وفق ظظام معتمد ومعمن( يتم ت ييم أداا العاممين بالك37)
 جواظب الضع : -2
 وقد جاات ايتجابة عيظة البحث عم    ا المحور عم  الظحو الموضح بالجدول التالي: 

 (4جدول )
 متويط ا وتان الظيبية لمواطن الضع 

 نقاط الضعف م
درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 
 التأثير

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

W1 
توجاااد صاااعوبة فاااي تحاااديم  تطاااوير 

 الجهاز اإلداري منذ فترة طويلة9
706 698 16. 

.98
7 

1692
. 

17 

W2 

معظااام العااااملين بالوحااادات اإلدارياااة 
بالكلية من الحاصلين علام الماميالت 

 المتوسطة9

766 
696
6 

2.7 
190
. 

2897
7 

77 

W3 
ال يساااتطيع العااااملون حاليااااً تطبيااا  

 كترونية9نظام اإلدارة اإلل
78. 

69.
. 

170 
.96
0 

1796
7 

10 

W4 
قلااة دراياااة لغلاااب العااااملين بااااللوائ  

 والقوانين المنظمة للعمل بالكلية9
786 

69.
7 

161 
.90
7 

179.
. 

16 

 (4جدول ))تابه( 
 متويط ا وتان الظيبية لمواطن الضع 

 نقاط الضعف م
درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 

 أثيرالت

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

W5 
ال يوجاااااااد نظاااااااام لحفاااااااظ وتاااااااداول 

 واستدعام الوثائ  الكترونيا9ً
77. 

69.
. 

178 
.96
. 

1.9.
. 

.7 
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W6 
التقليديااااة فااااي تاااادريب وتقياااايم لدام 

 العاملين بالكلية9
7.8 

096
. 

171 
198
. 

1192
8 

.2 

W7 
ال توجد خطة محددة وموثقاة ومعلناة 

 بالكلية9لتنمية الموارد الذاتية 
7.. 

092
. 

107 
.98
6 

1097 2. 

W8 
ال توجااد خطااة لتفعياال الوحاادات ذات 

 الطابع الخاص9
707 

690
0 

172 
198
0 

2.97
7 

.. 

W9 

ال توجااااااد خطااااااة مفعلااااااة لضاااااامان 
اساااتمرارية الم ااااروعات التاااي يااااتم 

 تنفيذيا بالكلية9

771 
092
0 

107 
.98
6 

1096
6 

28 

W10 
عجز الميزانية السانوية المتاحاة عان 

 الجودة المطلوبة بالكلية9تحقي  
727 

09.
7 

106 
.9.
7 

189.
7 21 

W11 

ضااااااااعف ال ااااااااراكة بااااااااين الكليااااااااة 
والممسساات اإلنتاجياة والخدمياة فاي 

 المجتمع 

728 097 107 
.9.
. 

1.97
0 

22 

W12 
ضعف م اركة عدد كبير من لعضاام 

 ييئة التدريس في خدمة المجتمع9
70. 

698
7 

167 
.90
2 

1797
1 

18 

W13 

إسااتراتيجية تحاادد عاادم وجااود خطااة 
احتياجااات المجتمااع ماان كليااة التربيااة 

 علم مستوى المحافظة9

7.7 
097
0 

101 
.98
. 

1097
8 

17 

W14 
نااادرة تمثيااال ا طاااراف المجتمعياااة فاااي 
 مجلس الكلية لو اللجان المنبثقة عنه9

708 
698
. 

28. 190 
2897
7 

72 

W15 
قلااااة ا ماااااكن المخصصااااة للتاااادريس 

 لمرحلة الدراسات العليا9
70. 

698
7 

107 
.98
6 

169.
. 

17 

W16 
اسااااتخدام بعااااض المعاماااال كقاعااااات 

 للتدريس النظري9
7.2 

097
2 

160 
.98
2 

1690
7 

1. 

W17 
ال يوجد نظام معتمد ومعلن لتقيايم ا دام 

 التدريسي  عضام ييئة التدريس9
777 

090
2 

187 
797
6 

.29. 6 

W18 

ال توجااااد معااااايير محااااددة وواضااااحة 
لباارامج الختيااار القااائمين بالتاادريس 

 الدراسات العليا9

7.. 
096
2 

17. 19. 
1197
8 

.1 

W19 
ضاااعف التااازام بعاااض لعضاااام ييئاااة 

 التدريس بأدام لدواريم9
776 

69.
0 

107 
.9.
. 

1797
. 

1. 

 (4جدول ))تابه( 
 متويط ا وتان الظيبية لمواطن الضع 

 
 نقاط الضعف م

درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 

 ثيرالتأ

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

W20 
قلاااة وعاااي لعضاااام ييئاااة التااادريس 
بالمعااايير ا كاديميااة المسااتهدفة فااي 

786 
69.
7 

100 
.9.
6 

1097
0 

12 
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 خريج الدراسات العليا

W21 

ال يااااتم مراجعاااااة وتحااااديم لسااااااليب 
التعلاايم والااتعلم فااي ضااوم إحصااائيات 
النتااائج واسااتطالعات الاارلي وتقااارير 

 المقررات9

722 09. 10. .9. 
1897
0 

27 

W22 
ضاااعف ارتبااااط خطاااة البحااام العلماااي 

 بالكلية بخطة الجامعة9
.17 

796
. 

178 
.96
. 

2097
6 

71 

W23 
قلاااااة ن ااااار بحاااااوم لعضاااااام ييئاااااة 
 التدريس بالمجالت العلمية العالمية9

722 09. 10. .9. 
1897
0 

27 

W24 
ال توجااد قاعاادة بيانااات ل بحااام التااي 

 س9يجريها لعضام ييئة التدري
777 

091
2 

107 
.98
6 

1098
. 20 

W25 
ندرة م اركة طاالب الدراساات العلياا 

 في الم اريع البحثية بالكلية9
7.6 

096
6 

28. 
196
2 

1797
1 

.0 

W26 
ضاااعف تمويااال الم اااروعات البحثياااة 

 محلياً ودولياً 
777 

098
6 

187 
797
0 

.29.
. 7 

W27 
ندرة البحاوم الم اتركة باين ا قساام 

 المختلفة بالكلية9
7.. 090 287 

196
. 

1791
7 

.6 

W28 
ال يوجاااااد نظاااااام لتساااااوي  البحاااااوم 

 العلمية بالكلية9
701 

892
0 

1.2 
792
6 

..9.
0 

1 

W29 

ضعف التطبيقاات العملياة والتادريبات 
الميدانياااة لااابعض بااارامج الدراساااات 

 العليا9

718 
097
7 

107 
.9.
2 

1.97
1 

27 

W30 
وجااود فجااوة بااين باارامج الدراسااات 

 العمل9العليا ومتطلبات سو  
716 

097
2 

187 
797
0 

.797
. 8 

W31 
ضعف إعاداد وتنظايم بارامج تعريفياة 

 وتوعية لطالب الدراسات العليا9
7.0 

096
0 

2.0 
198
2 

1297
. 

.7 

W32 
إجاااارام امتحانااااات الدراسااااات العليااااا 

 بصورة تقليدية
772 

098
0 

10. 
.9.
. 

.29.
0 7 

W33 
قلااااة إقبااااال الطااااالب الوافاااادين علاااام 

 كلية9الدراسات العليا بال
727 

09.
6 

288 
196
. 

2.90
6 

.8 

  
 (4جدول ))تابه( 

 متويط ا وتان الظيبية لمواطن الضع 
 نقاط الضعف م

درجة 
 التواجد

متوسط 
درجة 
 التواجد

مدى 
 التأثير

متوسط 
درجة 
 التأثير

متوسط 
الوزن 
 النسبي

 الترتيب

W34 
عااادم وجاااود بنااال لسااائلة للمقاااررات 

 الدراسية9
772 

092
6 

16. 
.90
6 

1698
. 

11 

W35  777ال يوجاااد نظاااام معتماااد لتطبيااا  مبااادل 
090
. 

100 
.9.
6 

.798
2 

0 
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المحاساااابية والمساااااملة فااااي جميااااع 
 مجاالت الفاعلية التعليمية9

W36 
سااوم إدارة وتنظااايم التربياااة العملياااة 

 بالدراسات العليا9
7.. 

092
. 

187 7 
1897
2 

2. 

W37 
قلااااة الخباااارة الكافيااااة لاااادى م اااارفي 

 معلمين9التربية العملية من ال
770 

091
7 

107 
.9.
. 

1897
7 

26 

W38 
الذاتيااة فااي تقياايم لدام الطالااب المعلاام 

 بالتربية العملية9
1.7 

791
2 

108 
.9.
0 

2690
7 

7. 

W39 

إجااااااااارامات التساااااااااجيل لااااااااادرجتي 
الماجسااااااااتير والاااااااادكتوراه ال تااااااااتم 

 الكترونيا9ً

777 
09.
2 

2.7 
190
0 

129.
. 

.. 

W40 
إجرام االختباارات ال خصاية بطريقاة 

 ية كل
7.2 

897
7 

1.7 
791
2 

.797
8 

2 

W41 

ضااااعف إجاااارامات متابعااااة الباااااحثين 
المساااااااجلين لااااااادرجتي الماجساااااااتير 

 والدكتوراه9

727 
091
. 

2.7 
190
. 

179. .7 

W42 

التوسااع فااي قبااول طااالب الدراساااات 
العليا دون مراعاة للطاقة االساتيعابية 

 واإلمكانات المتاحة9

778 
098
. 

1.2 
792
6 

.197
7 

. 

W43 
بعااااض الباااااحثين ماااان  عاااادم جديااااة

 الخارج9
7.8 

096
. 

107 
.9.
2 

.797
8 

. 

 مجموع متوسطات الوزن النسبي
22209
7  

( عظصيرا مين عظاصير الضيع   ات تينثير 30يتضح من الجيدول الييابق أن  ظيات )
كبييير عميي  تطييوير الدرايييات العميييا بكمييية التربييية بجامعيية المظييياب حيييث إن لهيي   العظاصيير 

(ب ومين ثيم يمكين 3(ب ومتويط درجية تينثير أكبير مين )5.5من )متويط درجة تواجد أكبر 
االيتظاد عمي     الجواظب ا كثر أ ميية فيي بظياا مصي وفة التحمييل الربياعيب وقيد جياات 

     الجواظب مرتبة تظاتليا  حيب الوتن الظيبي لها عم  الظحو التالي:
 ( إجراا االختبارات الشخصية بطري ة شكمية.1)
 م لتيويق البحوث العممية بالكمية.( ال يوجد ظظا2)
 ( التويه في قبول طالب الدرايات العميا دون مراعاة لمطاقة االيتيعابية واشمكاظات المتاحة.3)
 ( ضع  تمويل المشروعات البحثية محميا  ودوليا .4)
 ( إجراا امتحاظات الدرايات العميا بصورة ت ميدية:5)
 ا داا التدرييي  عضاا  يئة التدريم. ( ال يوجد ظظام معتمد ومعمن لت ييم6)
 ( ال يوجد ظظام معتمد لتطبيق مبدأ المحايبية والمياالة في جميه مجاالت ال اعمية التعميمية.7)
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 ( وجود فجوة بين برامع الدرايات العميا ومتطمبات يوق العمل.8)
 (  عدم جدية بعض الباحثين من الخارج.9)
 تدريبات الميداظية لبعض برامع الدرايات العميا.( ضع  التطبي ات العممية وال10)
 ( ضع  الشراكة بين الكمية والمؤييات اشظتاجية والخدمية في المجتمه.11)
 ( عجت الميتاظية اليظوية المتاحة عن تح يق الجودة المطموبة بالكمية.12)
 ( يوا إدارة وتظظيم التربية العممية بالدرايات العميا 13)
عييية وتحيييديث أيييياليب التعمييييم واليييتعمم فيييي ضيييوا إحصيييائيات الظتيييائع ( ال ييييتم مراج14)

 وايتطالعات الرأ  وت ارير الم ررات.
 (  قمة ظشر بحوث أعضاا  يئة التدريم بالمجالت العممية العالمية.15)
 ( قمة الخبرة الكافية لد  مشرفي التربية العممية من المعممين.16)
 تي يجريها أعضاا  يئة التدريم:( ال توجد قاعدة بياظات لألبحاث ال17)
 ( ال توجد خطة م عمة لضمان ايتمرارية المشروعات التي يتم تظ ي  ا بالكمية.18)
 ( ال توجد خطة محددة وموث ة ومعمظة لتظمية الموارد ال اتية بالكمية:19)
( عييدم وجييود خطيية إيييتراتيجية تحييدد احتياجييات المجتمييه ميين كمييية التربييية عميي  ميييتو  20)

 فظة:المحا
 ( قمة وعي أعضاا  يئة التدريم بالمعايير ا كاديمية الميتهدفة في خريع الدرايات العميا.21)
 ( عدم وجود بظت أيئمة لمم ررات الدرايية.22)
 ( ايتخدام بعض المعامل ك اعات لمتدريم الظظر .23)
 ( قمة ا ماكن المخصصة لمتدريم لمرحمة الدرايات العميا.24)
 في تحديث/ تطوير الجهات اشدار  مظ  فترة طويمة. ( توجد صعوبة25)
 ( قمة دراية أغمب العاممين بالموائح وال واظين المظظمة لمعمل بالكميةب26)
 ( ال ييتطيه العاممون حاليا  تطبيق ظظام اشدارة اشلكتروظيةب27)
 ( ال يوجد ظظام لح ظ وتداول وايتدعاا الوثائق الكتروظيا .30)
 عدد كبير من أعضاا  يئة التدريم في خدمة المجتمه. ( ضع  مشاركة28)
 ( ضع  التتام بعض أعضاا  يئة التدريم بنداا أدوار م.29)
 كما يتضح من الجدول اليابق ما يمي:  
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( عظصر من عظاصير الضيع  ال ت يه فيي مجيال التينثير حييث ليم 13أن  ظات عدد )
(ب 3رجية تينثير أكبير مين )( أو متوييط د5.5تحصل عم  متويط درجية تواجيد أكبير مين )
وبالتيالي ال  (ب1الشيكل الييابق رقيم )( مين 4ومن ثم فهي ال ت ه في المربيه المظميل رقيم )

يمكيين االعتميياد عميهيييا فييي بظييياا التصييور االييييتراتيجي الم تييرح لتطيييوير الدرايييات العمييييا 
 بالكميةب وفيما يمي عرض لها بترتيب متويط الدرجة الكمية.

 ريب وت ييم أداا العاممين بالكمية.( الت ميدية في تد31)
 ( ال توجد معايير محددة وواضحة الختيار ال ائمين بالتدريم لبرامع الدرايات العميا.32)
 ( إجرااات التيجيل لدرجتي الماجيتير والدكتورا  ال تتم الكتروظيا .33)
 ( ضع  إعداد وتظظيم برامع تعري ية وتوعية لطالب الدرايات العميا.34)
 ضع  إجرااات متابعة الباحثين الميجمين لدرجتي الماجيتير والدكتورا .( 35)
 ( ظدرة البحوث المشتركة بين ا قيام المختم ة بالكمية.36)
 ( ظدرة مشاركة طالب الدرايات العميا في المشاريه البحثية بالكمية.37)
 ( قمة إقبال الطالب الوافدين عم  الدرايات العميا بالكمية.38)
 توجد خطة لت عيل الوحدات  ات الطابه الخاص. ( ال39)
 ( معظم العاممين بالوحدات اشدارية بالكمية من الحاصمين عم  المؤ الت المتويطة.40)
 ( ظدرة تمثيل ا طرا  المجتمعية في مجمم الكمية أو المجان المظبث ة عظت.41)
 ( ضع  ارتباط خطة البحث العممي بالكمية بخطة الجامعة.42)
 ال اتية في ت ييم أداا الطالب المعمم بالتربية العممية.( 43)
 تحميل التواتن بين جواظب ال وة والضع : -3

والشكل التالي يوضيح ميد  التيواتن بيين عظاصير البيئية الداخميية مين عظاصير لم يوة 
 ومواطن لمضع ب وتحميل  لت بياظيا  عم  الظحو ايتي.
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2

3

4

5

345678910

وة ق ضع 

 (2شكل )
 ويط الوتن الظيبي لدرجتي التواجد والتنثيرموقه عظاصر ال وة والضع  وفق مت

ومن الشكل اليابق يمكن مالحظة أن  ظات عدد من عظاصر ال وة )والتيي يرميت لهيا 
( عظصييرُا ت ييه خييارج ظطياق مظط يية التيينثير لتطييوير الدرايييات العمييياب 11المثميث(ب وعييدد ا )

همية التيي لهيا تينثير ( عظصرا ب و ي العظاصير الم26وأن العظاصر ا كثر تنثير بمغ عدد ا )
 كبير تطوير الدرايات العمياب حيث يمكن تعظيمها وااليت ادة مظها.

( 30وبمالحظة مواطن الضع  )والتي يرمت لها بالمربه( يمكن التنكييد عمي  وجيود )
عظصرا  من عظاصر الضع  ت يه فيي مجيال العظاصير التيي تيؤثر بشيكل ييمبي لدرجية كبييرة 

لمتاميب عمي  تميت العظاصير ومحاولية تالفيهياب إن ليم تكين  يتحتم معها المعالجية الضيرورية
 ظات فرصة لتحويمها لظ اط قوةب و ي تمت العظاصر التي ت ه لها متويط درجة تواجد أكبير 

(ب وت يه فيي الربيه ا عمي  مين جهية اليييار 3(ب ومتويط درجة تنثير أكبر من )5.5من )
 من الشكل اليابق.

را  من عظاصر الضع  أقل تنثيرا  عم  تطوير ( عظص13كما يوضح الشكل أن  ظات )
الدرايات العمياب وأظا لييت ممحية لمدرجية التيي تييتدعي التيدخل العاجيل لمعالجتهيا م ارظية 

 بالعظاصر التي ت ه في المربه أقص  الييار من أعم  بالشكل اليابق.
 متطمبات تطوير الدرايات العميا بكمية التربية بالمظيا.

 متطمبات عامة:
ال تمييام بصييياغة الخطييط التظافيييية اشيييتراتيجية والييايييات الوطظييية لمدرايييات العميييا ا -
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والبحوث لتمبية مطالب يوق العمل واحتياجات التظمية من الك ااة البشيرية والخيدمات 
 البحثية طب ا  لكل خطة مرحمية.

كيياديمي وضييه خطييط التظافيييية اشيييتراتيجية لت ييويم ا داا وضييمان الجييود واالعتميياد ا   -
 لمظظومة الدرايات العميا مه المجتمه العممي المحمي والعالمي.

تكريم االبتكار واشبداع العممي من خالل االعتماد عم  ال يدرة ال اتيية للظتياج المعرفيي  -
وتظميتها بشكل ميتمر لموصول إل  المييتو  ال يياد  فيي اشظتياج البحثيي ومخرجيات 

 برامع الدرايات العميا.

 يكمة وميتو  جودة مخرجات مظظومية الدراييات العمييا والبحيوث ووضيه أييم تطوير  -
 تعظيم االيت ادة مظها لتح يق الك ااة وال اعمية لممؤييات التربوية.

توجيت قطاع الدرايات العميا والبحوث لتمبية مطالب التظمية وبظياا ال اعيدة العمميية التيي  -
 دامة.تمثل ا يام لمظمو المتواتن والتظمية الميت

تطييوير الدرايييات العميييا والبحييوث لتح يييق التييراكم المعرفييي بمييا يتوافييق مييه الميييتويات  -
العالمييةب وكي لت إبيرات الهوييية وتحييين الصيورة ال  ظيية المدركيية عين الدراييات العميييا 

 التربوية من خالل الظشر العممي المحمي والعالمي والعمل عم  تطبي ت.

اتيجي شدارة قطاع الدرايات العمييا والبحيوث بكميية التربيية ترييت وتوطين المظهع االيتر  -
بالمظيا من خالل إعداد ايتراتيجيات تظافيية لتح يق رؤية وريالة الكميية ككيل ورؤيية 

 وريالة مظظومة الدرايات العميا والبحث العممي عم  وجت الخصوص.
بالمظييا والمشياركة ميه  تطوير بظاا ايتراتيجي لمدرايات العميا والبحوث فيي كميية التربيية -

الخبييراا المعظيييين يييواا داخييل الجامعيية أو خارجهييا شعييداد بظييية إيييتراتيجية تظافيييية 
 لمظظومة الدرايات العميا والبحوث عم  الميتو  المحمي.

وضيييه بظييياا تظظيميييي مؤيييييي ودلييييل تظظيميييي داخيييل الكميييية ل ضيييايا الدراييييات العمييييا  -
 يق االيتراتيجي.والبحوث بما يتوافق مه فاعمية التطب

بظاا إطار ايتراتيجي لتطوير ظظيم إدارة التعمييم واليتعمم لبيرامع الدراييات العمييا والبحيوث  -
 العممية في كمية التربية بجامعة المظيا.

وضه وصياغة ظظم شدارة تظ ي  الخطة اشييتراتيجية لمدراييات العمييا والبحيوث فيي كميية  -
 التربية بجامعة المظيا.

تيجية لممشاركة والتحال  ال عال بيين قطياع الدراييات العمييا وكيل مجموعيات وضه إيترا -
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 .Stakeholdersالميت يدين وا طرا  المعظية 
لمدراييييات العمييييا والبحيييوث  صيييياغة وت عييييل إييييتراتيجية ت يييويم ا داا وضيييمان الجيييودة -

 أبعاد يييا مييين خيييالل بيييرامع ويياييييات وأيييياليب تاطيييي جمييييه ا جهيييتة المكوظيييةبمختمييي  
 لمظظومة الدرايات العميا والبحوث.

ظشيير ث افيية الجييودة والتطييوير والت كييير وا داا االيييتراتيجي بكييل ا جهييتة الميييئولة عيين  -
الدرايات العميا والبحوث لكافة عظاصر الموارد البشيرية العاممية فيي  ي ا المجيال ييواا 

 عم  الميتو  ا كاديمي أو اشدار  بالكمية.
  متطمبات خاصة:

 متطمبات تطوير الدرايات العميا بكمية التربية بجامعة المظيا عم  الظحو التالي:تحدد 

 متطمبات تتعمق بتطوير ظظم إدارة الدرايات العمياب ومظها:
  ايييتخدام ا ييياليب العممييية والتكظولوجييية الحديثيية فييي اظجييات وتييييير ا عمييال اشدارييية

 المتعم ة بالدرايات العميا.
 ل واظين المظظمة لمعمل بالجامعة وخاصية المتعم ية بالدراييات العمييا مراجعة التشريعات وا

 وتنكيد دور الهيكل اشدار  عم  االلتتام ب لت.
 .تدعيم التوجت الالمركت  شدارة الدرايات العميا 

 متطمبات تتعمق بتظمية الموارد المالية وال اتية بالكميةب ومظها

 .التويه في تطبيق ايتراتيجيات تمويل بديمة 
 االيتثمار ا مثل لمموارد المالية المتاحة 

 متطمبات تتعمق بت عيل دور الدرايات العميا في خدمة المجتمه وتظمية البيئةب ومظها:

 .تكامل وات اق الدرايات العميا التربوية مه خطط وبرامع التظمية الشاممة داخل المجتمه 
  اقييه التعميمييي واالجتميياعي بالمييدارم اشيييهام المباشيير فييي ت ييديم الحمييول المبتكييرة  لمشييكالت الو

 والجامعات.
مكاظييات ومرافييق مادييية مييياظدة تتيييم بال اعمييية  متطمبييات تتعمييق بتييوفير بيئيية جامعييية وا 

 والك ااة لدعم مجتمه التعمم والبحث العمميب ومظها:
 .توفر اشمكاظات والتجهيتات الالتمة لمدرايات العميا في مجال التربية 
 الجتماعي عم  الدرايات العميا والطاقة االيتيعابية لمكمية. التواتن بين الطمب ا 
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متطمبييات تتعمييق بتطييوير قييدرات أعضيياا  يئيية التييدريم فييي اتجييا  دعييم الجييودة وتحييييظها 
 بايتمرارب ومظها:

  تييوافر الكييوادر ا كاديمييية ميين أعضيياا  يئيية التييدريم المييؤ مين ل يييادة مييييرة الدرايييات
 العميا واالرت اا بجودتها.

  فير الرعاية المادية واالجتماعية الالئ ة بنعضاا  يئة التدريم.تو 
 .الت ييم الميتمر  دوار أعضاا  يئة التدريم وتطبيق مبدأ المحايبية 
 .تظمية ال درات البحثية  عضاا  يئة التدريم ومعاوظيهم 

 العمياب ومظها: متطمبات تتعمق بظشر ث افة الجودة والتعري  بالمعايير ا كاديمية لبرامع الدرايات
 .التعري  بالمعايير ا كاديمية لبرامع الدرايات العميا 
 .وجود توصي  محدد ودقيق لكل برظامع درايي 

 متطمبات تتعمق بتيادة فعالية التعميم والتعمم واال تمام ببرامع التربية العمميةب ومظها:

  أييياليب وضييه يياييية لمتحيييين الميييتمر فييي طييرق التييدريمب والتوجييت ظحييو ايييتخدام
 وايتراتيجيات تدريم جامعية متطورة.

  اال تمييام بالتطبي ييات العممييية والتييدريبات الميداظييية لييبعض البييرامع أثظيياا التييدريمب مييه
 تعتيت م ررات مظا ع البحث.

 متطمبات تتعمق باالرت اا بميتو  البحث العممي بكمية التربية بجامعة المظياب ومظها:

 ا ولويييات والتوجهيييات التربويييية لألقييييام وتوجييييت الطيييالب  وجييود خيييرائط بحثيييية لمكمييييةب تحيييدد
 لدرايتها.

 تعتيت االرتباط بين البحث العممي وقضايا المجتمه التظموية 
  .التيويق ال عال لمبحوث والدرايات التربوية 
 .تشجيه  يئة التدريم عم  رفه ك ااة العممية البحثية 

 مع التربوية بالدرايات العميا بالكميةب ومظها:بالتحديث والتطوير الميتمر لمبرامتطمبات تتعمق 
 .الت ويم الميتمر لمبرامع التربوية ودعم التخصصات ال ائمة 
 .ايتحداث برامع درايية تربوية جديدة ايتجابة لالحتياجات البيئية والتظموية المتايرة 

  الكميةب ومظها:متطمبات تتعمق بالت ييم الميتمر لم اعمية التعميمية لبرامع الدرايات العميا ب
 البد أن يكون الت ويم معبرا  عن جميه أظشطة المظظومة التعميمية 
 .ايتمرار عممية الت ويم طوال مدة البرظامع الدرايي 
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 متطمبات تتعمق بالتربية العمميةب ومظها:

  المياعدة في إدارة التربية العممية بالكمية من خيالل شيبكات االظترظيت بيدال مين االتدحيام
 تب المختصة ب لت كل عام درايي.عم  المكا

  ع د دورات تدريبية لمشرفي التربية العممية من المعممين بالميدارم عمي  ضيوا الشيراكة
 الموث ة مه الكمية في   ا المجال.

 متطمبات تتعمق بوضوح ييايات ال يد والتيجيل واششرا  والمظح وااللتتام بهاب ومظها:

 لعميا.الوضوح التام ل واعد وظظم الدرايات ا 
   وجييود ظظييم مرظيية لمدرايييات العميييا التربوييية تمبييي االحتياجييات المتظوعيية وتراعييي الظييرو

 المتبايظة لمداريين.
 .االلتتام بالموائح الداخمية بما ال يمظه المروظة في التطبيق وت دير الظرو  والميتجدات 
 .توفر الرغبة وال درة لد  الطالب عم  متابعة الدراية واليير فيها 

 ات وبحوث م ترحة:دراي

 التخطيط االيتراتيجي لشئون خدمة المجتمه وتظمية البيئة بكمية التربية بالمظيا. -

واقه ممارية أعضياا فرييق ضيمان الجيودة واالعتمياد بالكميية لمهيارات التخطييط  -
 االيتراتيجي.
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 قبئمت المراجع

  أوالً: المراجع العربيت:

المعايير ال يايية إدارة الجيودة بيإدارة  أحمد حيين عبد المعطي: تصور م ترح لتطبيق    11))
 ISOالدراييات العمييا التربويية بمصير فيي ضيوا المواصي ة الدوليية لمجيودة )

( ي دراييية ت ويميييةب المجميية العمميييةب كمييية التربييية بييالواد  الجديييدب  9001
 .586-397ب ص ص2010(ب دييمبر 4جامعة أييوطب العدد )

التخطييييط االييييتراتيجيب اليييدار الجامعييييةب  دلييييل الميييديرين إلييي أحميييد ميييا ر أحميييد:     22))
 ب2013اشيكظدريةب 

أحمد محمود التظ ميي: التخطييط االييتراتيجي لمتعمييم الجيامعيب دور  فيي تمبيية مطاليب     33))
 .2012التظمية الميتدامةب ال ا رةب مكتبة ا ظجمو المصريةب 

معييية أشييير  عرظيييدم حييييين: تطيييوير الدراييييات العمييييا التربويييية فيييي كميييية التربيييية جا    44))
مجمييييية البحيييييث الظ ييييييية المظوفيييييية فيييييي ضيييييوا معيييييايير الجيييييودة الشييييياممةب 

ب ص 2001(ب 16(ب اليظة )3والتربويةبكمية التربيةب جامعة المظوفيةب العدد)
 .48-1ص

الييد عبد العتيت قظديل: إيتراتيجية تطوير الدراييات العمييا ميه ال يرن الحياد  والعشيرينب     55))
 19-15اييييات العمييييا والبحيييث العممييييب ميييؤتمر جامعييية اشييييكظدرية لتطيييوير الدر 

 .1998فبرايرب 
العجيمي عصمان يركتب الطا ر مصيط   ال يريض: بحيوث الدراييات العمييا فيي الجامعيات     66))

)جامعيية اليييابه ميين إبريييل ظمو جييا (ب المييؤتمر ال ييومي اليييظو   الميبييية والتظمييية
العربييب الخامم عشر )العربي الييابه(: ظحيو خطية اييتراتيجية لمتعمييم الجيامعي 

ظيوفمبرب  24-23جامعة عين شمم بالتعاون مه مركت تطوير التعميم الجامعيب 
 .263-247ب ص ص2008

أماظي عبد ال ادر محمد: المشكالت التي تواجت طالب وطالبات الدرايات العميا بجامعة ال ا رة     77))
رةب ي دراية ميداظيية ب مجمية العميوم التربوييةب معهيد الدراييات التربوييةب جامعية ال يا 

 .202-143ب ص ص 2009(ب يظاير 1العدد )
أمل أحمد حين: ال اقد الكمي بالدرايات العميا بجامعة المظياب ماجيتيرب كمية التربيةب جامعة     88))

 .2000المظياب 
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بيومي محمد ضحاو ب رضا إبرا يم المميجي: التخطييط االييتراتيجي فيي التعمييمب رؤ      99))
 م.2011ل كر العربيب ميت بمية وظما ج تطبي يةب ال ا رةب دار ا

العمييا  تتمام إيماعيل تميامب إييماعيل محميد اليدردير : متطمبيات تطيوير مظظومية الدراييا    1010))
والبحث العممي بكميات التربية )ظظرة ظ دية وايتشرا  لمميت بل(ب المؤتمر العمميي 
الييابه: تطيوير كمييات التربيية: فميي تت ي أ دافيت ي مداخميتب كميية التربييةب جامعية 

 .215-205مب ص ص4/2004/ 28-27ب المظيا
مجمييه المايية العربييية: المعجييم الييوجيتب الهيئيية العاميية لشييئون المطييابه ا ميريييةب ب ج.م.ع    1111))

 .2008ال ا رةب 
ب عيالم متجيددب حيين الجبور : التخطيط االيتراتيجي في التعميمب تخطيط معاصير فيي    1212))

 .2010بيروتب لبظانب الدار العربية لمعموم ظاشرونب 
ل عبد الرحيم: تصور م ترح لتطيوير الدراييات العمييا بكميية التربيية جامعية المظيياب يامح جمي    1313))

المييؤتمر العممييي اليييابه: تطييوير كميييات التربييية: فمييي تت ي أ دافييت ي مداخمييتب كمييية 
 .248-217ب ص ص4/2004/ 28-27التربيةب جامعة المظياب 

صييادر الرقميييية لطيييالب يييمو  فتحيييي محمييود: برظيييامع م تيييرح لتظمييية مهيييارات اييييتخدام الم    1414))
 –الدرايات العمياب المؤتمر الدولي اليابه: التعميم في مطمه ا ل يية الثالثية: الجيودة 

ب المجمييد الثالييث:  التظمييية 2009يوليييو  16 -15الييتعمم مييد  الحييياةب  –اشتاحيية 
المهظيييية المييييتمرةب ب مجمييية العميييوم التربوييييةب معهيييد الدراييييات التربوييييةب جامعييية 

 .1340-1227ب ص ص2010(ب عدد خاصب 18مجمد )ال ا رةب ال
مكاظيية اشفيادة     1515)) يميمان عبد ربت محمد: دراية م ارظة لمتخطيط االيتراتيجي في بعض الجامعات ا جظبية وا 

مظها في تطوير التعميم الجامعي في مصرب المؤتمر العربي الدولي لضمان جيودة التعمييم العياليب 
 .44-1ب ص ص2011 مايوب 12-10جامعة الترقااب ا ردنب

يمير حيظين بركات: الك اية الداخمية لظظيام التعمييم بالدراييات العمييا بجامعية ا ت يرب     1616))
 .1986ماجيتيرب كمية التربيةب جامعة ا ت رب 

شييادية عبييد الحميييم تمييام: بييرامع الدرايييات العميييا التربوييية بجامعيية ال ييا رة: دراييية      1717))
وم التربويييةب معهييد الدرايييات ت ويمييية فييي ضييوا معييايير الجييودةب مجميية العميي

(ب ابريييييل 2(ب الجييييتا )20(ب المجمييييد )2التربويييييةب جامعيييية ال ييييا رةب العييييدد )
 .332-277ب ص ص2012
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شادية عبد الحمييم تميامب  ييثم محميد الطيوخي: الجيودة فيي الدراييات العمييا بجامعية ال يا رة:     1818))
المعرفيية:  دراييية ت ويميييةب المييؤتمر الييدولي الخييامم: التعميييم الجييامعي فييي مجتمييه

ال رص والتحدياتب مجمة العموم التربويةب معهيد الدراييات التربوييةب جامعية ال يا رةب 
 .571-509)عدد خاص(ب ص ص  2007يوليوب  11-12

عبييد اليييالم أبييو قحيي : أياييييات اشدارة اشيييتراتيجيةب لبظييانب الييدار الجامعييية لمطباعيية     1919))
 .1997والظشرب 

ام الييياعات المعتمييدة فييي الدرايييات العمييييا فاطميية أحمييد تكييي: متطمبييات تطبيييق ظظيي    2020))
التربوييية بجمهورييية مصيير العربييية فييي ضييوا خبييرات بعييض الجامعييات العربييية 
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