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 املقدمة
 

ــو  أ                   ــبلبو وة ــة مس ــروأ أو دول ــو  ، مش ــ   ه وضــا اطط

البوصـــةف   املبنةـــة علـــ  ، و املمكـــط يطبةل ـــا اإلســـيايةجةة

الذ  يأيي الوصف  ويعلبه ما هو مطلوب ،ِل كمنح  حتلةلي أولي

ييجــد دةب مــا  و،  يف ضــوء دةــة البحلةــو البوصــةبي املناســ     

 .. وارد البشريةما امل  مبا يبوافق بشكو رئةسي  املواصبات

الشـص    وضـا  عل  وفق مبطلبات اإلسـيايةجةة ،  لةكون             

املناسـ  ، وبـالبوا   مـا مـا     واملوةـف  املناس  يف املكـان والبوةةـ    

مبوافر مط ةدرات مادية وغري مادية وبشرية ، والبوةعات املسـبلبلةة  

ةة ر ، وما يبطلبه مط اسـبعدادات اسـبانائ  يحلركة البنمةة والبطو

مـط أجـو وضـا    ، ةابلة للبنبةذ ما األخذ بنظر االعببـار  ، موضوعةة 

وعلـ  نلـاط الفـعف الـ       ،  نلاط اللّو  السـبامارها : ر عل  املؤش

 ..للوةاية من ا أو معاجلب ا أو احلد من ا  دد اسبمرارية األداء ي

،  Higher Educationوهو ما ينطبق عل  واةا البعلةد العالي               

يف املسبامر  لببوسا مساحات البرص ، عالجات الواحملاولة يف وضا 

واحلةلولة دون أن يكون هناك حةف ، بوى الدراسات العلةا رفا مس

ــا    ــ  واألســبا  مع ــ  الطال ــا مراعــا  املوضــوعةة يف يطــوير  ، عل م

احلدياة واملبلدِّمة باألسالة  ، و لك إمكانةات الكادر البدريسي 
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، ق مبطلباي ــا ويبحلــ لكــي يبــوا ن األمــور ،  املناســبةواملامــر  و

 .. ويكون اهلدف للعلد واملعرفة ، وينمةة ويطوير احلةا  

جوانـ   يف يطـوير  البحـ   ، أن  يس د  مط هذه احملبوىآمو لذا               

اسيايةجةات الدراسات العلةا يف العراق ، ومبا يوصل  إلةه ، مـط  مط 

، وجمرياي ـا االسـبلرائةة   ة املةدانة  جتربخالل الدراسة النظرية ، و

أسـايذ  مـط   مـا  و، ما طلبة الدراسـات العلةـا    احملاور ، واملوضوعةة 

 ..واهلل املسبعان به ..   و  الش ادات العلةا 

 

 منهجية البحث
 احملاور ، كان  مبنظور من جةة البح  إنف، الذكر وجدير ب              

 :      البالةة 

 :  البح مشكلة :  أوال 

 أمـر ، ويطـور ووـو واةعـه    ، بلد مـا  لوجود الدراسات العلةا يف               

وبنـاء  ومؤسسـاي ا ومشـاريع ا ،   ضرور  لفمان مسبلبو الشعوب 

 ..املسبلبو احلفار  هلا 

ــ  يــ   ، حةنمــا ال  والب ديــدات والبحــديات واملشــكلة                 ال

دور الدراسات وأهمةة ر  وخطومبسبوى  واالسبةعاب ييكون الوع

ــات  ــا ومبطلب ــومة اجلــود  الشــاملة يف  العلة ــا املرس ــذ خطط   ينبة

      .. غري ةصد سواًء كان  لك عط ةصد أو عط ،  وحتلةق األهداف

 :ةة يببادر األسئلة اآلي، كلة البح  ولإلس ام يف يوضةح مش             

ــ  -1 حة هــو لبلــك اجل ــات املعنةــة األدوات والبصــورات الواض

 للدراسات العلةا ؟

الكةبةة ال  ميكـط للج ـات املعنةـة ، اسـبصدام النظـام       -2

 ؟ املنبج لبحلةق الببوق البنافسي
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هو سةبحلق النجـا  عنـد اذـا  البـدابري الال مـة إلعـاد         -3

احلكومةة النظر بواةا الدراسات العلةا يف كو اجلامعات 

 ؟وغري احلكومةة 

 : أهمةة البح :  ثانةا 

املكانـــة األولويـــة و، بعـــد أن أخـــذت الدراســـات العلةـــا                 

مـط اآلثـار    ، ِلمـا هلـا   خمبلف الـدول املبلدمـة   خط  يف اإلسيايةجةة

ــة البالغــة  ــا ويرةةــة يف يلــّدم واحلبمة ــد والشــعوب ورف ــا و، األم م

ــا العمةلــة يف يــنعكب بوضــو  علــ    ويواصــو رســو  مؤثراي 

  ..املنبجة ة اإلنسانةحفاراي ا واسبمرارية فاعلةة 

بـه  بر ت أهمةة االعبناء مبوضوعةة الدراسات ومـا يبطل  ولذا              

لفـمان فاعلةـة   ، وجدواها يبوة ا  مط اطط  املامر  بلوي ا وفرص

 ..ومبواكبة الرةابة البلوميةة ، وانسةابةة ومرونة ينبةذها 

لبـات جديـد    ضـةف مبط البطور ، ُأ ويف عاملنا الةوم املبعاظد              

بأهمةة الببوق  املصبلف مراحو اليبةة والبعلةد ، واملبمالة باريباط 

وانعكاسـات   ويلبةة مبطلبـات سـوق العمـو ،   العلمي والبنافسي 

 لــك علــ  وــا  ووــو ويطــور واســبمراره وحتلةــق األهــداف        

 .. اإلسيايةجةة 

اإلسـ ام يف  أيي أهمةة البح  يف حماولة إظ ـار أهمةـة   ولذا ي               

املييبـة علةـه و ات    ، والبـرص والبحـديات   اللـّو  والفـعف  : بةان 

 ..يف حتلةق الببوق والنجا   الدورو، الصلة املباشر  وغري املباشر  

    : ميكط اللول  ، ما يلدم وففال  عط             

، هلـذا املوضـوأ أمـرر ضـرور       يلـديد األسـب العلمةـة   ُيعد  -1

  ..البح  فةه     خاضحملدودية الدراسات ال

يبطلــ  ، ا يشــ ده احلةــا  العملةــة مــط يطــورات بســب  مــ -2

والـذ  ال  ، االهبمام بكو مـا هـو جديـد ومالئـد البطبةـق      
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وبذات الوة  حيلق الببوق ، يبعارض ما املسري  احلفارية 

 .. سبصدام اليف ا

إنـه سةشـ د   ، يـرى الباحـ    ، أفق املسبلبو اللري   وضمط -3

الطالــ  العراةــي يف اخبةــار مــا يطــور وعــي لــدى األســبا  و

فـــإ ا ال يواكـــ  البطـــور يف كـــو ، ةابلةايـــه وةدرايـــه 

املســبويات البعلةمةــة ، فمــط البــدي ي ســةياجا البعلــةد  

طلبـة الدراسـات األولةـة والعلةـا ،     مـط  واملصرجات اجلامعةة 

ويصبح عدم البكافؤ بني يطور ووو العراق ما يطور ووو 

ةمةـــة البعل -اليبويـــة  شـــاكوالبعلـــةد ، وســـببباةد امل

 ..ويياجا اإلبداأ واالببكار 

ومبعن  آخر   عدم يطابق احبةاجات سوق العمـو مـا              

 ..املصرجات مط الطاةات العلمةة 

 : أهداف البح  : ثالاا 

يطـوير الدراسـات   سـبو  هـو   ومما ي دف إلةه اخبةار البح  ،                

ج األنشطة ، واالهبمام بوةـ  املنـاه   يكامو وما يؤثره عل ، العلةا 

ومــا حيــدد ، وجــود  مــا حيصــو علةــه طالــ  الدراســات العلةــات  

وحتديد أسباب ا ومـا يفـعه مـط معاجلـات     ، املشاكو عند ظ ورها 

 وآلةـة  االهبمـام مبـاد   ومـا يلـوم ب   ، سريعة وصحةحة ومناسبة هلـا 

علـ  جـود     ذبةض اجل ـود امل ـدور  عباـا  مبـا ال يـؤثر     و، ج املناه

 ..املعلومات واخبزاهلا 

حتديــد مشــكلة البحــ  واألهمةــة واألســباب وعلــ  وفــق               

 :    من ا البح  يسع  إىل حتلةق جوان  عّد واألهداف فإّن

 يببـوق البنافسـ  الو،  أبعـاد البعلـةد العـالي    العالةة بني -1
Competitive Superiority   ــني ــة وب ــط  اجلامع ــا م ماةالي 

 ..ت داخو وخارج العراق اجلامعا



 9 

وضا جان  وصبي للمبغريات ويشصة  أبعاد اسـبصدام   -2

نظــام يعلةمــي مبلــدم ودوره يف حتلةــق يبــوق ينافســي   

 ..ممكط العمو مبوجبه واالريلاء به مسبلبال  

مـا  علـ  وفـق   حماولة يطوير هذا الدور جبوانبه العملةة و -3

 ومبطلبـات املؤسسـات واألنشـطة   ، ُيالئد البطـور احلاصـو   

 ..  املصبلبة للدولة ، مبا فة ا املؤسسات البعلةمةة 

املالئمة ملسبلبو الدراسات العلةا ، و لك   األسالة يطوير -4

واسـبمرارية ومواكبـة يلنةـات    ، مبنظور البعد البنافسـي  

 .. البطور العاملي 

أال وهـو  ،  ات عالةـة بالبحـ    ، الوصول إىل جان  ضرور   -5

الذكي  ر والببوق البنافسياجلود  واالببكا : الياب  بني

لةكــون الــدور فاعــو وميابـ  مــا الوضــا الــراهط  ،  البّنـاء 

 ..واملسبلبلي 

مط شأن ا أن ل ـد األرضـةة الـ     ، الوصول إىل اسبنباجات  -6

لبأخـذ الدراسـات العلةـا    ، ذدم بناء املليحات والبوصـةات  

، الدور احلةـو  واملناسـ  يف   اطرجني وخمرجاي ا مط الطلبة 

ق الببــوق البنافســي ومواكبــة طلــ  ســوق العمــو حتلةــ

 .. د اللطر العراةي والصعةد العامليوالبطور عل  صعة
  : وو ج البح :  رابعا 

، حياول الباح  ، وأهدافه وأسبابه مط خالل مشكلة البح                 

 سـلبةات مو ملي  لبشصة  اإلجيابةـات وال اوو ج ش  الوصول إىل

 ..الل االسبنباجات والبوصةات  يكشب ما مط خال 

 : فرضةات البح :  خامسا 

البح  إىل غايايه وأهدافه ، ميكط صةاغة مط اجو الوصول ب              

، ومـا   البرضةات الرئةسة اآلنةة وما ينباق عن ا مط فرضةات فرعةـة 

يبـاوت األدوار الـ    عل  وفـق  وو ج البح  االفياضي ، وما  يبالءم

 األهـداف الـ    مـط  حـد والببوق البنافسـي وا ، ات العلةا اسيلعب ا الدر



 01 

ومـا  ، يبطل  حتلةله هلذا البصص  احلةو  بني خمبلف اجلامعات 

 .يبطلبه مط إسيايةجةة معّول علة ا 

 : حدود البح : ً سادسا

كان مسـار البحـ    ، ل علةه واإلوا  املعّو، حملدودية البح                

واجلانــ  ، واملراجــا املبماــو باملصــادر  مــبع علــ  اجلانــ  النظــر 

طلبـة وأسـايذ    بعـض   طبةلي املبماـو بواةـا الدراسـة ومـا يـراه     الب

، بشـكو مباشـر وغـري     هلـد   مّت يوجةه األسئلة الدراسات العلةا الذ

، ووج ـات  السبلراء املشـكلة   ، وباألسئلة املببوحة واملغللة  مباشر

 .. حل ا أسالة النظر يف 

،  مبوضــوعةة هــذا البحــ أن يســ د  ، بعــون اهلل يعــاىل مــال آ             

السـعي  و، إلعاد  النظر باملن ج الدراسي ويطوير الكادر البدريسي 

عـدم  رحلـة  الوصول إىل م بذات الوة ، واحللةلةة بلبةة احبةاجايه ل

ــد ــب    ه ــدر ويش ــات ي  ــ  بطلب ــ  الطال ــات ر وة ر افكــواأل الطاة

 ..واإلمكانات 

 : الة  مجا البةانات واملعلوماتمصادر وأس:  سابعا 

 معاجلب ـا مـط خـالل    مّت،   للد احبوى البح  عل  حمـاور عـدّ               

وحماولـة  ، ألجنبةـة  االسـبعانة باملصـادر العربةـة وا   و لك ب، املباح  

لوصـول إىل  مط أجو ااملوضوأ هلذا  ألهد األمور احلةوية معاجلة البح 

أهـداف البحـ  البلـوميي    يف ينبةـذ  ملسـاعد   وا، املعلومات املناسبة 

 ..   مط خالل النبائج املعول علة ا املوضوعي 

 حمددات البح : ثامنا  

مط الصعوبات ال  واج  ا الباح  هو ةّلـة املصـادر املوضـوعةة                  

، وملاربـة  ملارنة  املوافلة للبح  ، واملعّول علة ا للوصول إىل أففو

الوصول مط و، وضوعةة االسبنباجات امل اءبنما مت وضا األسب وومنه 

 .. البوصةاتالهلا إىل املليحات وخ
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 ..د ــالتمهي
 

ــاني                   ــاء اإلنس ــدرات والبن ــات والل ــدةةق  –الطاة ــي ال  العلم

واملناس  لكو يطور ووو ، واحلةلولة دون يلوةـا الباحـ  العلمـي    

إلمكانةــات ااالســبعدادات والرغبــات وويلةةــد مــا ميبلكــه مــط 

واللدرات العلمةة ، وعدم هدر ما ميكـط اإلفـاد  منـه واسـباماره ،     

، يوافر أحدث الوسـائو  ما هدر الطاةات واللدرات والوة   وبدوره عدم

 ..لبعاظد النبائج ،  ومن ا البلنةة

ميكـط وضـا مب ـوم    العلمي ، والسب داف مبطلبات البح                

، لـه  املـن ج العلمـي املصطـ     : ل  أنـه  وبةان  لك عللدراسات العلةا 

واملسب دف الوصول إىل بناء الطاةـات واللـدرات للطالـ  ، مـط خـالل      

ــبعدادات      ــ  باالس ــداد الطال ــمط إع ــ  يبف ــريية ال ــنة البحف الس

البكرية والعلمةة النوعةة والكمةة مط املعلومـات ، للشـروأ يف   

روحـة اجلامعةـة ،   سنة إظ ار اللّو  العلمةة املبمالة بالرسالة أو األط

 .. ملعاجلة جان  معني مط أنشطة احلةا وهو اهلدف احللةلي 

يبفــمط يوج اي ــا  Strategyوعلـ  اعببــار أّن اإلســيايةجةة                

املبوافر  لدى  لصط  واألنشطة املبطابلة ما اللدرات واإلمكانةاتل

 ..ارجةة البوافق بني البةئة الداخلةة واطاملشروأ ، وما يبطلبه مط 

البــّد أن يراعــي دراســة  ، الدراســات العلةــا فإســيايةجةةلــذا               

املبوةا حصـوهلا علـ    طورات ال  حتصو ، ففال  عط وحب  كو الب

األمــد البعةــد ، ومــا يبطلبــه ســوق العمــو املســبلبلةة ، لةكــون   

ــيايةجي   ــة  االس ــبمر    Strategic Planningالبصط ــة املس العملة

رات واذا ها وما ينـبج عن ـا ، ومـط خالهلـا يلـوم اإلدار       لصنا اللرا
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ما حتدده اإلدار  العلةـا  ، بعملةاي ا ال  يبد مط خالهلا  اإلسيايةجةة

االسبمرارية والباعلةة وفق مد البعةد مط البوجه واألداء عل  عل  األ

االنســةابةة البكاملةــة بــني صــةاغة وينبةــذ ويلةــةد ويلــويد   و

 . Dess , 2007  ،( Haag , 2007 ) ) (راجا ماال  ..   اإلسيايةجةة

 :هو  اإلسيايةجةةوأخطر ما لر به صةاغة                

 الكـادر اللـائد  ومـؤهالت  وخـ ات  ضعف وحمدودية إمكانةات  -

، وحمدودية مساحة مـا ميبلكونـه مـط     اإلسيايةجةةعل  صةاغة 

 ..اطةال العلمي أفق 

ومفــامني ، نةــات واللــدرات مــط ج ــة طابلــة بــني اإلمكااملعــدم  -

 ..املبطل  ينبةذها مط ج ة أخرى  اإلسيايةجةة

، واسـبةعاب ا   اإلسـيايةجةة ضعف وحمدوديـة وعـدم ف ـد منبـذو      -

للــدرات واطــ ات ، أو عــدم   ليعــع فلــدان املســبوى البنبةــذ     

املواكبـة لز مـات والطـوار     والبلنةات األدوات الرؤى وامبالك د 

 ..، الداخلةة واطارجةة والبغةريات 

الظروف الراهنة والطارئة ال  مير ب ا املشروأ ، وينطبق عدم وضو   -

 ..    لك عل  اجلامعات 

اسبةعاب املسبويات اإلسيايةجةة املبكاملة ، يـؤد  إىل  أما               

 :مطلوب مط هو ما والعمو ِلب د ال

لبلبةـة  ، يد رسـالب ا  حتدو، عل  مسبوى اجلامعة  إسيايةجةة بناء -

، بةــان اللــو  والفــعف اطاصــة ب ــا  معرفــة وو، اجملبمــا  وخدمــة

ما اجلامعات الوطنةة والعاملةة ، وما يبطل  مط وملاربب ا  وملارنب ا

، مبا يبعلق مبصرجاي ا مط حتديد األهداف واالسيايةجةات وةراراي ا 

 مـا مطلـوب  بالبوا   ما ، وما حتدده اططة لبصريج الطلبة  اطرجني

ومـا  ، مط املكانـة البنافسـةة   املصرجات مط موارد ، وما يكون علةه 

 ..يبطلبه مط يعزيز أنشطب ا 
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ما يبطلبه مط حتديد اإلسيايةجةة عل  مسبوى كـو ةسـد ، ومـا     -

 ..يبطلبه مط جود  لبحسني ودعد املكانة البنافسةة 

وعل  مسبوى الوظةبة مـا يبطلـ  مـط يباصـةو وظةبةـة يـدخو        -

كمـا هـو علةـه البمويـو واملـوارد البشـرية       ، ط اإلسـيايةجةة  ضم

ــاج والبســويق ،    ــات والبحــ  والبطــوير واإلنب ــاج يف واملعلوم واإلنب

الطلبة اطرجيني ، ومسبوى ما حيمله   ا املصرجات مطالاجلامعات ل

بطلبــات البلــدم االســيايةجي ، يبــي مب، الطلبــة مــط أفــق علمــي 

ــو   ــات ميا ــة املســبوفةة   والبســويق يف اجلامع ــط الطلب ــات م املصرج

مــا بةــان اللــدرات ملبطلبــات البةئــة وســوق العمــو االســيايةجي ، 

 .. مكانةات عل  ينبةذ اإلسيايةجةةواإل

ب ةؤ باسيايةجةات وبطبةعة احلال   يبطل  مط اجلامعات ال                

 :ي ينظر باسبةعاب وف د ويباعو إىل اآلي

ة وواضحة ومبوجـ  البطـورات والنمـو    وضا صور  مب ومة وواةعة -

املعنةـة  ( املؤسسـات  ) عط اجل ات املسببةد  املبمالة بصـور  الزبـون   

 . .بالطال  املبصرج 

ــة      - ــة والعاملة ــو الوطنة ــوق العم ــط س ــور  ع ــا ص ــور  وض ، مبنظ

بـــات املبنوعـــة اآلنةـــة اســـيايةجةي فاعـــو ومبباعـــو مـــا املبطل

  .. واملسبلبلةة

ح ةنـوات بـني اجلامعـة    ، وفـب بمالـة بـاطرجني   يعلُّ  املصرجـات امل  -

ني من ا ، وإشراك د وطنةـا  وعاملةـا  بكـو جديـد     جيروطلبب ا اط

ــا  ومبــا  ــ د ِلم ــة يف   يؤهل ــز الطلب ــه ، وحتبة ــه ويببكرون ُيبدعون

 ..اجلامعة عل  اإلةبداء ب د وبآثارهد العلمةة 

ـ    - ، ومـا  ة معرفة املنافسة احمللةة والعاملةة جلود  املصرجـات مـط الطلب

يبطلبه مط ملابلبه بابات وجودها كمؤسسـة منبجـه وفاعلـة يف    

 ..اجملبما احمللي والعاملي 
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وضا دراسات خاصة مبواكبـة يطـور املنـاهج    الكةبةة املطلوبة ل -

وفـق مبطلبايـه واحبةاجايـه    علـ   الدراسةة األولةة والعلةـا ، كـو    

 ..جلود  الوطنةة والعاملةة ، ومبعايري دولةة يرفا مط مسبوى ا

مبطلبات املسبوى الالايف للمـوارد البشـرية املبمالـة بالبدريسـي      -

ا رفا مسبوى الالافـة الطالبةـة البصصصـةة والعامـة ،     مواملوظف ، 

كمعرفة ما ا يدرس ، وما أهمةة ما يـدرس علـ  صـعةد شصصـي     

 ..ووطع وعاملي ، ويبعةله املسبق لدى األسبا  

والبعلـةد ،   لـف منافـذ اليبةـة   ببا  بوعي علـ  خمب مبطلبات االن -

وااليصـاالت  احمللي والعاملي ، ومنـه اجملـال االلكيونـي واالنينـ      

 ..املعلومة الدةةلة املعرفة ووسبو البعامو ما كو ةنوات اكبساب 

مبسبوى مبطلبات اجلود  يعلد كةف يبعلد ) معرفة نظام أو مبدأ  -

بةة اإلفاد  بوعي مط وكةوما يعع وحيلق هذا املبدأ ، ، ( املسبدامة 

 ..املعلومات اآلنةة واملسبلبلةة ، ومعرفة مصادر املعلومات الدةةلة 

مبطلبات بناء الببكري االسيايةجي لزسـبا  والطالـ  مـط ج ـة ،      -

 ، مط ج ة أخـرى  واملؤسسات  ات العالةةد والكلةة واجلامعة واللس

ـ ، والبرعةـة   الشـاملة  أثناء العملةة النظامةة الكلةـة    امباـال  حب

ونبـائج اسـبامارها ، مـا    ، واسـبامارها  ، املصرجات كلاعد  فاعلة 

 ..مواكبة اجلديد والبجديد واإلس ام يف  لك 

ةـدر  اذـا  وينبةـذ اللـرارات اإلسـيايةجةة اطاصـة       معرفة مـدى   -

مـا يبطلـ  مـط    و بكو مكونات اجلامعـة وكلةاي ـا وأةسـام ا ،   

 .. يلةةد ويلويد اسيايةجي لزداء

معرفة الكةبةـة املناسـبة للبحلةـو االسـيايةجي ، والوصـول إىل       -

الــببكري االســيايةجي ، يعــع معرفــة الدةــة يف كةبةــة يطــوير 

األفكار وسـبو االنببـاأ من ـا واسـبامارها اآلنـي واملسـبلبلي مـا        

 ..مراعا  الااب  واملبغري ، واملسبلو والبابا ، والذايي واملوضوعي 
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املباشـر  وغــري املباشـر  ، ونبــا امل ـار  بــني    العالةـات وااليصــاالت   -

مكوناي ــا طدمــة يطــوير وينمةــة دةــة األداء املامــر ، والكةبةــة 

ــود العمــو واألداء    ــط ةة ــة للبحــرر م ــرويةع املطلوب ــط، وال  البحــرر م

حتلةـق  وطاةات أيـط مـا وجـدت ،    الهدر  البريوةراطةة للحةلولة دون

 .. البنبةذ واألداء ومرونةانسةابةة وفعالةة وفاعلةة سالمة 

ــاء   - ــاء رو  االنبم ــة  ، بن ــة البنظةمة ــو  ، والالاف ــات العم ، وأخالةة

، داخـو املؤسسـات   ويبادل األدوار بني خمبلف املسبويات البنظةمةة 

، وسبو ينبةذها يف صنا اللرارات  ومشاركة كو األطراف  املعنةة

 ..عل  أرض الواةا 

لبعلــةد العــالي والبحــ  االهبمــام بــالرؤى املشــيكة بــني و ار  ا  -

جــات العلمــي واجلامعــات مــط ج ــة ، واجل ــات املســببةد  مــط خمر 

 ..وفق البصصصات اجلامعات مط الطلبة اطرجني عل  

بةان إسيايةجةة ورؤى مشـيكة  ل، وضا خمط  وميكط                

ــط اطــر     ــببةد  م ــة املس ــات املصبلب ــات واللطاع ــني اجلامع ،  جنيب

 لةة واللسد ورؤى الطال  ، ورؤى  ورؤى الكرؤى األسباشاركة مب

 : ي وكاآلي لسلا واطدمات ،اللطاعات اإلنباجةة ل

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  سيايةجةةاإلوبناء شيكة املرؤى اليبني (  1) خمط  

الرؤى 

المشركة 

وبناء 

 إستراتيجية

 الجامعة 

الرؤى 

 المشتركة

 وبناء

 إستراتيجية

 القطاعات 

 رؤى

 األستاذ

رؤى 

 الكلية  

رؤى 

 الطالب

 

 رؤى

القطاع 

 السلعي

 

 رؤى

القطاع 

 الخدمي

 

مشتركة الرؤى ال

وبناء 

ستراتيجية اإل

 المشتركة

رؤى 

القطاع 

 المعلوماتي
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ــبوى                   ــة ، ومس ــة اطارجة ــة والبةئ ــة الداخلة ــو البةئ وال نغب

ىل وضـو  األهـداف   يف بلور  الـرؤى والرسـائو ، للوصـول إ   يباعل ما 

سـبو  ، مـرورا  ب ضـمط اططـ  املرسـومة    والغايات ويباعل ا املامـر ،  

 ..لنجاح ا املسبدام ينبةذها ، وما يبطلبه مط األداء العالي 

مـط  مفـامني وحمبـوى الدراسـة     بكامـو واصو ويبوب ذا سب              

 ..خالل املباح  الالحلة ، إن شاء اهلل يعاىل 
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 األول املبحث
 نظام التعليم والتنمية واملناخ التنظيمي

 

جانــ  ممــا ملعاجلــة نبطلــا مــط خــالل حمــاور هــذا املبحــ  ،               

 :ي ييبفمنه البح  ، وكاآل

 .مراحو نظام البعلةد : أوال  

 . نظام البعلةد والبنمةة إسيايةجةة: ثانةا  

 .البنظةمي  املنا  البدريسي: ثالاا  

 

 مراحل نظام التعليم: أوالً 
 

نظمـة  لكو مشروأ أنشطبه املصبلبة ، وال  يبكون مط أ                

ويعــع هــذا أّن هنــاك  فرعةــة ، جيمع ــا نظــام شــامو مبكامــو ، 

جمموعة اسيايةجةات فرعةـة يبجمـا ويبكامـو يف إسـيايةجةة     

شــاملة ، مــط خــالل عملةــة البصطــة  االســيايةجي ، ويف بعــض   

االت وطاصةات األنظمة البرعةة ، يبد وضا اسيايةجةات لبلك احل

البــروأ علــ  أن ال يبعــارض مــا األهــداف العامــة ومــط ثــد اإلخــالل  

 ..وما يريب  به باألنظمة البرعةة أو النظام العام للمشروأ 

أو  أ   م مة ومسؤولةة صانعوا اللرارات ، اجتاه املشرويوهنا               

، وهد جتاه اجملبما والدولة ، لكون د هد أصحاب اللرار املؤسسة ، وا
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واحلباظ عل  البةئـة  ، مبا فةه املسائلة اللانونةة َمْط يبحمو عواةبه 

كةبةة جتسةد امل ـام واألهـداف   ن يف و، وهد احملدد بكو ما يعنةه

واالسيايةجةات ، ومدى صحة  لك ، وما يلحله مط املةز  البنافسـةة  

 .. ني ومديات  منةة معةنةبوى نطاق مععل  مس

 يشـكةاليه  مـط  حـد البعلةمـي ، و وا اليبو  وويف اللطاأ                

، يلع  دةة مراحو نظام البعلةد ، األهمةة البالغة ، مببدئـة   اجلامعة

مبا يسبق املدخالت ومرورا  باملدخالت والعملةات واملصرجات ، وحبـ   

ذه اآلثـار اإلجيابةـة   ه ما ينعكب عنه مط آثار ومعلومات مريد  عط

 ..أو السلبةة 

ــو     وميكــط و               ــذا البباع ــةِّط هل ــ  واملب ــ  املبّس ــا املصط ض

االنبلال عـ  األنظمـة البرعةـة وكمـا      واالنسةابةة ، وما يطرأ مط

 :مبني باآليي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني مكونات النظام البعلةمي املبّسطة(  2)  خمط 

 

 

 التغذية العكسية

ما قبل 

المدخالت 

كالتمويل 

 رداوالمو

والدراسات 

 .. والبحوث

 المدخالت

 الطلبة

 واالستعدادات

 الرغباتو

 القدراتو

  ..والقابليات 
 

 العمليات

التدريسيون 

والطلبة 

والمواد 

والمناهج 

 ..ية الدراس

 

 المخرجات

الخريجون 

 بمختلف

 همصاتصتخ

وقدراتهم 

 ..والمعارف 
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  الطال  وما حية  به مط مبغريات وثواب  ُينمِّـي  أّما ما خي             

وملكايه وةدرايه ، ويف ملدمب ا ما ميبلكه األسـبا  مـط    هةابلةاي

 ،بالبــدري   وينمةــة اطةــال العلمــي املبصصــ وخــ ات ، ةــدرات 

ــور  ــالة ،  واألدوات املبطـ ــور  وأسـ ــذهع  ك   مبطـ ــف الـ العصـ

 ..لدى الطال   واسبامارايه

لمصـادر الرئةسـةة   صطـ  املبـةِّط ل  ضـا امل صال  ميكـط و ويوا             

املــؤثر  علــ  املســبوى العلمــي واملعــريف ويطــوير وينمةــة ةــدرات   

 :ي وكاآلي.. لكات وإمكانةات الطال  وم

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني طال  الدراسات العلةا (  3) خمط  

 دعد ويطوير ةدرايهسبوى وما يس د مب

 

العمل 

 الميداني

 الدينامي

المكتبات 

  واالنترنت

الورش 

 واإلبداع

قدرات 

األساتذة 

 موإمكاناته
إجراء 

البحوث 

 والمهارة

 

 ما يمتلك

 من أدوات

 متطورة

إمكانات 

وتطلعات 

 وقدرات

طال  

الدراسات 

 العلةا
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رات ورغبـات  اسبعدادات وةد بو ما ميبلك الطال  مطوال نغ                 

اكبساب املعارف والعلوم واملعلومـات الـ  يـبع     وحاجات ، يس د يف

بطلبات االببكـار والبمةـز   واحمللق مل، الرؤى واطةال العلمي املبدأ 

املسـبعمو  هـو  االسبةعاب البكـر  ، و  ا يؤشر عل معل  أةرانه ، و

بب د لداللب ا  عرفة بالشيء ، ففال  عطة عل  امليف علد النبب للدالل

هلـا  مـا  ، وما يؤثر عل  البوجه واملعاجلة والبصرف املناسـ  ، و   كي

 ..اسبعماالت يف جمالي اليبةة والبعلةد مط 

بلـور   ويطـوير ةـدرات الطالـ  ، و    كو ما يس د بـدعد أثر و               

 العلالنةـة ،  -  واحملـاور  املوضـوعةة  ، والنلـد   األسـلوب البحلةلـي   

 ..وةويد السلوك 

 

 نظام التعليم والتنمية إسرتاتيجية: ثانيًا 
 

ضـعف   وأبلّدم الشعوب والدول ، ومؤشر ةو  لالبنمةة منبذ                

البصطة  االسيايةجي ، املبزامط واملبكامو ما البطوير لللطاعات 

 ..العالةة  ت ا

  املـؤثر اإلسـيايةجةة  بطلعـات  ال مـط  حـد وا، وةطاأ البعلـةد               

املامـر ،  وواملبكامو للبعلةد املبداخو  إسيايةجةة، فبدون حفاريا  

 ..حمدود ينمو   ومسبلبو، إىل خماطر وي ديدات  يبعرض الدول

ظاهر  عاملةـة ، وذبلـف يف    املؤسسات البعلةمةة بناءُيعد و             

علةمةة ، يبعا  لزنظمة يأدية م ام ا وبراجم ا البو البصطة  أسلوب

 ..اللائمة يف ظل ا 

إاّل أن ا يلبلي بااليباق عل  ما يبطلبـه   ، ورغد هذا االخبالف             

البعلةد مط اهبمام اسـبانائي مـط حةـ  حجـد البصصةصـات املالةـة       

ودميومة اسبمرارها ، وما يبطلبـه الـداخو يف العملةـات البعلةمةـة     
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 وةـدرات ومـؤهالت وم ـارات ، يبماـو    بعدادات والبنظةمةة ، مط اسـ 

أساسا  باألسبا  والطال  أو املبدرب لبطوير ةدرايه وم ارايه ، والسةما 

عل  املسبوى اجلامعي يف الدراسات األولةة والدراسـات العلةـا ، ومـا    

املعرفة بالبلنةات احلدياـة الداخلـة   ثلافة ومن ا ، يبطلبه مط معرفة 

البنمةة  إلسيايةجةة  واملواكبة ضمط العملةات البعلةمةة املبطور

 .. الوطنةة ، وبنظري ا املبطور  العاملةة 

يف كبابــه مــدخو ( انــدرو ويبســي ) وهــو مــا يــذه  إلةــه                

ــة   ــةولوجةة البنمةـ ــا  .. لسوسـ ــي ) راجـ ،  (165 -153:   ص  1896، ويبسـ

(Perreault , 2006 ) . 

ماـو  األسـبصدام  االاملبعلد عل   ف د ةدر  ومسبوىومط خالل                

ةدرايـه لببـوق   واسبامار ة يس د يف ينمةهي ما للبلنةات احلدياة ، 

 .. أوسا

اليبوية يبدأ مط املسري   حة  ، للبحبةز أهمةة كبري هنا و              

، نظام املكافآت واألجور لإلبداأ واالببكـار    همبوجِّو، البعلةمةة و

 ..لوظةبةة يف مةاديط العمو ةا  اولبد إىل احل

البوافــق بــني البلــّدم البعلةمــي ضــا أســب منــه مــا يــبد وو             

، ومـدى   صطـ  لـه  املمـط ةـّو    اسـيايةجةا   والصناعي ، وما يفـةبه  

وفق املـؤهالت   عل  طابق بني وصف الوظةبة ومواصبات شاغل االب

الوطنةة ة ومعايري الكباءات العاملةة ما مراعا  خصوصةات البنمة

 ..للبطور  ومبطلبات العمو الداعد

االةبصادية واالجبماعةة اجلدوى   كاجلدوى  وإسيايةجةة              

ـ املسـبلبلةة ، أو  مردوداي ـا  ط عـ  بنظري ـا  النامجة املييبـة  ردودات امل

البكـالةف املبذولـة   ، بامللارنة مـا  منظور  غري عل  ُصعد مبنوعة 

 ..لةمةة والبدريبةة البعو اليبوية يف اجملاالت

نشر الالافة امل نةة ويب د الـداخلني    ومؤشر آخر عل  ضرور               

ضمط هذه العملةات عل  جدواها الذايةة واملوضوعةة ، لئال يكون 
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مؤد  للصراعات ، كصوف د عل  مسبلبو وجودهد حد سليب هناك 

ــوظةبي   ، واملــؤد  إىل يراجــاومناصــب د ومصــاحل د الشصصــةة  ال

 ..االجتاه حنو أهدف البنمةة 

البنظةمي ، الُبعد اآلخر الذ  يؤثر عل   -والسلوك اإلنساني                

 ، الياب  االسيايةجي بني البنمةة والبعلةد ومسـبلبو اللطاعـات  

ؤثر عل  الرؤى ومسبوى مؤشر ا يويكامو االجتاه البطوير  هلا ، وم

 ..    األفلي والعمود  معايري االسبامار وسوق العمو البنمو

نذر بإرباك شاكو البعلةد والعمو والبنمةة ، يممعوةات وو               

اخنبـاض مسـبوى   مـا يـؤد  إىل   واةعةة االسيايةجةات وضعب ا ، و

والبحديات ، وعـدم ينـاغد بـني    والب ديدات البرص ويعاظد املصاطر 

سـات وصـنا   البةئة الداخلةة والبةئـة اطارجةـة ، وعـدم جـدوى الدرا    

ما يبعلق باملسـبويات   االلرارات واذا ها وينبةذها ، ويدخو ضمن 

اإلدارية ، وجماالي ا البصطةطةـة والبنبةذيـة ، وانعكاسـايه علـ      

ي ، ومسـبلبو ةـو  أدائ ـا    مسبلبو البعلـةد العـالي والبحـ  العلمـ    

 ..البنموية  وفرص ا

بار املـدى الباعـو   بعني االعب بدون األخذوصةاغة السةاسات               

للدراسات العلةا املنبالة مط جود  البعلـةد العـالي وجـود  العـاملني     

ضمط هذا احللو مط األسايذ  ، له آثاره عل  مسبلبو اسـيايةجةات  

 ..البعلةد والبنمةة املبطور  واملواكبة ِلما يدور مط يلّدم يف العامل 

عل  وفق ما رونة البغةري اإلصالحةة ، وم -وللالافة البغريية               

عد ، أهمةة مط شأن ا أن يسـ د  صبلف املديات والُصيبطلبه املراحو مب

ــ    ــو  عل ــافة الل ــاء يف إض ــا    بن ــا  إ ا م ــيايةجةات ، وخصوص االس

 -اسبامرت بصور  واعةة ومببطلبات وضمانات املعـايري البلوميةـة   

 ..املوضوعةة الطموحة 

، أهمةة يف امبالك ة اللائد  والرائد  وللكباءات البعلةمة               

 مام أمور احلةا  البعلةمةة ع  أحدث البلنةات واملعلومـات الداخلـة   
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املعارف وعالجات املشـاكو يف ينبةـذ اططـ  أو    ضمط ضمن ا ، و

 ..اللرارات املصط  هلا 

ــدها  ولةســ               ــات لوح ــةد لســك ب البلنة ــام البعل ــي زم األول

، إاّل  ال يبعو فعل ا السحر أرة  البلنةات ، حة  إن  والبعلةد العالي

 .. البعلةمةة الذكةة العالةة األداءبوجود الكباءات 

ــْط    إن أ                ــراهط واملســبلبلي ، هــي َم ــاء  يف عصــرنا ال الكب

البفاء املعلومايي ما يس د اسبصدام و، لبلك العلد واملعرفة مط ج ة 

ومعرفـة اسـبصدام    وةة  واملوةـف واملوةـا ،  بع  أحدث األج ز  ، أ  ال

البعلةد باملعلومة املبطور  املناسبة ، ومعرفـة موةع ـا يف البلنةـات ،    

بـدوره يبوجـ    ومعرفة أسلوب وا  إيصال ما مطلوب للطال  الذ  

 ..  ا ومبطلباي ا وعالجاي ا اييعرف اسبصدامأن 

ــوله إ                ــة ، بوص ــدول املبلدم ــ  يف ال ــة  والطال ــة معرف ىل مرحل

يعـرف كةــف   دياـة واملعلومــات واملعـارف ،  اسـبصدام البلنةـات احل  

 ..البمةةز واالخبةار وخيب  نبسه بنبسه 

أسـرار البلنةـات مـا مـا      كةبةـة الوصـول إىل   كلما يعلـد و            

يكبســبه مــط الــبعلد والبعلــةد يف جمالــه البصصصــي وجمااليــه  

مرحلـة اإلبـداأ املامـر     ه صـوب اجملريات اإلدراكةة ، اجتـ الالافةة و

،  ةوغري املادي ةاملاديمط اجلوان  للبما ج بني خمبلف ما يصو إلةه   

 .. Information Highwayوبه يعرف طريق املعلومات السريا 

ــة                     ــز وينمة ــة ميكــط يعزي ــة البلنة وباألنظمــة البعلةمة

األكادميةـة  (  Palo Altoبـالو ألبـو   ) امل ارات ، كما هو ماال   نظـد  

  ، يعمو عل  نظام يعلةمي يباعلي مبعدد الوسائ( كالةبورنةا)

ملــررات الرياضــةات األساســةة واللغــة  للمســاعد  علــ  يــدريب 

ـ ) اإلنكلةزية وهو خمص  للكلةات ، ويسم   وسِّـ   بد املةالبعلُّ

Mediated leaning  )اسـوب  ، وفةه يبد البعلةد البللةد  املدعد باحل
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اخببار حتديـد املسـبوى املالئـد يف      الطال  يأخذ  ومبلبفاه  ، اآللي

  (291 -255  ص 1889جةبب ، )راجا .. حتديد املواضةا ال  يب م ا 

 

 التنظيمي املناخ التدريسي: ثالثًا 
 

اإلبداعي ، مـن ج يببعـد   و واهلادف والذكي البنافب الواعي               

أى بالسلوك عـط البعامـو غـري    وين، الطاةات والوة  املوارد وعط هدر 

داخـو   كـادر البدريسـي ،  ال و/  سواء كان بـني الطلبـة أو   ، السو 

 .. ةاعة الدرس أو خارج ا 

ما يواج ه طال  الدراسات العلةا ، ومـا  حةنوامبداده األخطر ،               

حةنمـا  و، وينمةة رو  االنبلام والبشدد املدمِّر ، ُيب  فةه رو  الرهبة 

و لـك  ، احلـروب النبسـةة    أسالة  مبصبلف بدريسيو معه الميبعا

ببوحـة الـ  ي ـدر يف طاةايـه     مط جّراء الب ديد والوعةد والطلبـات امل 

 .. لللدرات واملواه   ةاملشبب، والطلبات املب مة  ووةبه

، يعـع  معلومة واجلان  اآلخر   حةنما ال يكون هناك خطة                

ــواد الدراســةة  عــدم وجــود مبــردات حمــد  ، د  للدراســة يف كــو امل

 ..املعع به  بدريسيلي أو مبغري يبعا  ألهواء الويكون املن ج ارجتا

ـ ب  اللـول  مط البّد ومبدئةا                  ال عمـو وال إسـيايةجةة دون    هأن

وال ميكــط ، البنبةــذ والنبــائج ومامــر  واضــحة مدروســة وخطــة 

 ..ب دون خطة ألبس  عمو أن حيلق النجا  املطلو

والبحد  اآلخر املواجـه للمنـا  البنظةمـي ، حةنمـا يكـون                    

 الدراسات العلةا ، شـكو مـط أشـكال ةولبـة البكـر واملعلومـات      

 بدريسـي يف الدراسةة ، ففال  عط رغبـة ال لغة املواد ةولبة و ،واملعرفة 

علـ   ها ، ال كمـا ينبغـي أن يكـون    اأن يكون اإلجابة كما ير

 ..واملعريف ملنطق العلمي وفق ا
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، والبحديات اليبوية والبعلةمةة ويظ ر الب ديدات واملصاطر               

احلدياـة   األسـالة  البعلةمةـة   من جةـة  عط كما هو علةه االببعاد

مبسبوى مبطلبـات  يعلد كةف يبعلد )  فكر  وآلةة اللائمة عل 

 .. (اجلود  املسبدامة 

ي  ، طـرق البـدريب اإلبـداعي احلـد    أو أسـالة    مط حدواوهو              

 هماوُيبِعـد  عط اللولبة وآلة احلبـ  ،  لبدريسيالذ  ُيبِعد الطال  وا

املوهوبـة  عط إيلاف الببكري واإلبـداأ ، ويوةـف يـدمري الشصصـةة     

كـأن يكـون   ، املمكنة واإلجابة اإلبداعي بكري املبدعة يف البو

بجه حنو ويويعطي رأيك  لو ذطأ ، امل د أن يبكرحب  ) عل  مبدأ 

 ( ..بالبدري  عل  أففو أسالة  البعلد والبعلةد  اإلبداأ

علـ  صـنا واذـا     يف ينمةة اإلةدام وحماولة جعو البدري                

 ..اللرارات 

البــدري  مــاال  علــ  كــأن يكــون  ،ويف العلــوم الصــرفة               

اخـو املصبــ  أو  إلبـداعي د البعامـو مــا املنـا  ا  كةبةـة  اكبسـاب  

والشـجاعة  ، نمةة اطةال العلمـي  وفق ما مطلوب ، ويعل  وخارجه 

اإلبـداأ  مـط البـدُرج يف   اإلةدام لبحلةـق مـا يبطلبـه    ووعدم اليدد ، 

 ..    واالببكار واالخياأ 

ــي                ــي إس ــا  ينظةم ــط وضــا من ــد م ــا الب ــه  ، ايةجيوهن يبج

 :ق اجلما بني حتل، بانسةابةة ويكاملةة وآلةة واضحة 

ر أو املعلومـات أو املنـاهج الداخلـة ضـمط الدراسـات األولةـة       افكاأل -

اجلامعةة والدراسات العلةا املصط  هلا باإلمكانةات املبـوافر  والـ    

ســـببوافر مســـبلبال  لـــدعد العملةـــات البعلةمةـــة املبكاملـــة ،  

 ..وبالشكو املناس  اسيايةجةا  

انــ  النبســي ومؤشــرايه   كالالــة باجل، آثــار واريبــاط مــا يلــّدم  -

 ، واملعلومات واملنـاهج ومـا حتملـه مـط ةـو  يلـيب احلاجـات        ، بالنبب

 ..وحتلق اسبامار البرص 
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انعكاســايه ومؤثرايــه املباشــر  وغــري املباشــر  علــ  الســلوك أو   -

ومواجـه   ومبكافئـة  عاجلـة موبةعاب وباسـ البنبةذ االسـيايةجي ،  

األ مـات  ا ، أو ما يسـم  بـإدار    وضا اطط  وإداري ك لبحديات ،ل

اإلسيايةجةة ، املبطلبة لبوظةـف اللـدرات ومـا     واملصاطر البحدياتو

ـ  عـط حيلق النجـا  والببـوق ، ومبـا ال يغبـو      بغريات والبطـورات  امل

العاملةة ، ومنه ما يبعلق بالدراسات العلةا ، وما يبطلبـه مـط سـلوك    

 ..ينظةمي مدروس 

 : ي يوكاآل كره ي ِلما يلدم ضا خمط  يوضةحووميكط        
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 البكاملةة  اإلسيايةجةةيبني انسةابةة  ( 4 )خمط  

 األداءمسبوى البكرية والنبسةة والسلوكةة و

  

عند البنظةمي بأنه ال يبوةف يأثري املنا  ( روشكا ) ويرى                  

فحسـ  ، بـو يـؤثر يف يكـويط البـاحاني       إجياد األفكار اجلديد 

واللادمني اجلدد مط خالل اكبساب د ألصول البح  العلمي الشباب 

واكبساب املعلومات واملعارف  الب ةئة واالسبعدادات

 مط مصادرها املوثوةة   بالبعلد والبعلةد   

 

والعلوم واذا  اللرارات ببفافر املعلومات  صنا

 واملعارف واجل ود ويكامل ا 

 

رؤية وفق ما حتمله مط عل  الالة بالعملةات والنبائج 

 رسالة إنسانةة وةو  فاعلة  و

 

ةدام بابات األداء اإلو بالنبب واسبلرار هاالة ال

 ومسبلبو واح ا 

 

الالة بالنبب واالندفاأ بدوافا وحوافز وبلويد 

 السلوكةات وبناء معنويات مريبعة 

 

حتلةق أبلغ النبائج املدعمة بسالمة يعاة  االنسةابةة 

 البكرية والنبسةة والسلوكةة  
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أن يظ ـر   ، وميكط مـط ج ـة مـا   ،  والعلوم واملعارفويبادل املعلومات 

  ..بعض الصراعات بني الباحاني أنبس د 

 ( 81:   ص  1898، روشكا ) راجا 

 وفـق اسـبطالأ  علـ   الدراسـات العلةـا   عند اسبلراء واةـا  و               

، طالـ   (  55) يف الدراسات العلةـا مـط أصـو    طال  ( 45) أّن  ، الباح 

للنصـوص   ةمجـ اليو، الطال  مغرق بإرضاء أسايذيه  بأّن ونيذكر

 ..لة اآلاحملاكي ألداء ملابو أجر ، واحلب  ألببغائي 

ـ     الطالـ   وحب                ا أسـايذيه  عـط كةبةـة البملـق واملراوغـة م

، رمبـا يـؤثر بـذلك علـ  مكانـة       بشكو مشـروأ وغـري مشـروأ   

  ..الزمالء عند األسبا  

ويللني األسـبا  أفكـار يولـد ويـبع رو  األنانةـة والصـراأ                      

 ..الظاهر وغري الظاهر بني الطلبة 

كـو األطـر الرويةنةـة     تيعّد ةةالعاَلمبةنما نرى اجلامعات                

ال يبجـه إاّل  الطال  ، و، ويعدت يبعةة الطال  للبدريسي البعلةد يف 

وجعل  أسـبلةة بنـاء شصصـةة     ،ملا يلدِّمه مط إبداعات واببكارات 

، واملبماسـكة  الطال  اللوية واملبوا نـة بـالعلد واملعرفـة والبنـوير     

يس د البدريسـي   اببداءومط ةدرات ، الشصصةة بالالة مبا لبلكه 

، ورمبـــا يشـــارك وينمةب ـــا ويطويرهـــا زهـــا ولةةيف كشـــب ا 

 ..، بال حمابا  وال حتةز وال لةةز البدريسي يف البح  معه 

إىل عــامل بــالبعلةد جامعــات الــدول املبلدمــة  ســةاق وحتــول             

البعلةد عط ُبعـد بـال حـدود    نظام ، واألةمار االصطناعةة االنين  و

 ..  واللدرات واآلثار العلمةة ، بو ايباأ محاية املواهواملعدل العمر 

واملواكــ  ،البــاب املببــو  للعلــد والعلمــاء واالجتــاه بإســ ام             

من ـا بـأعمق وأدق مـا    املبابا أل ِّ يطورات جوهرية رائـد  ، لإلفـاد    و

 ..يعاظد املنافا وإشباأ احلاجات حيلق النجا  مط 



 29 

ظ ـور احلاجـة   لبكر  ، رأس املال ااسبامار دعد وبفجعل                   

ــون واإلشــباأ  ــدى الزب ــور ال لســلا واطــدمات املببكــر   ، بعــد ظ 

 ..وةةاد  السوق رياد  الوصول للق ، وهو ما حيواجلديد 
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 املبحث الثاني
 إدارة املعرفة واإلبداع والبحث العلمي

 

ـ                    وإسـيايةجةة ةد ، بعد ما يلّدم مط بةـان مراحـو نظـام البعل

 - البنظةمــياملنــا  ، ومــا يــأثري والبطــوير نظــام البعلــةد والبنمةــة 

 :ىل ، نبطلا يف هذا املبح  إ البدريسي

 .املسبدامة  دور اجلامعات العراةةة يف بناء إدار  املعرفة واجلود : أوال  

 . البح  العلميواإلبداأ : ثانةا  

 .إلبداأ ا اتمعوة :ثالاا  

 

ور اجلامعات العراقية يف بناء إدارة املعرفة د: أواًل 
 املستدامة واجلودة

ــا                   للمعرفــة األهمةــة البالغــة يف مســبلبو املؤسســات ومن 

 اهلل سبحانه ويعـاىل بـه  مجا اجلامعات ، لكون ا الباب الواسا الذ  

ـ      ، لبحلةق الاإلنسانةة   ةنمـو والبطـور البكـر  علـ  أسـب علمة

 ..  مامرواسعة و

ب ــد لإاّل املــن ج احمللــق ، لمعرفــة لبنظةمةــة لالافــة االومــا                

كةبةة يعلد وإدار  املعرفة ، ورفا مسبوى األداء لكـو املسـبويات   

لبطـوير   اطصـبة ،  داخو املؤسسات ، وما يبطلبه مط ي ةئة األرضةة
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ت سبامار املعلومـات والبةانـا  وأصوهلا ، لكون ا يبع الب د الاملعرفة 

بأففو ، وينبةذ أو أداء ما خمط  له واط ات ، عل  أساس اللدرات 

 ..بمةز اليلان واإلو صورال

ومبـا  ، وب ذا ميكط للمؤسسة أن يوظب ا لبحلةـق أهـداف ا                 

اطارجةـة ، وباسـبامار   البةئـة  يؤد  إىل معطةات للبةئة الداخلةة و

 .. وفق البصورات والرؤى عل  اللو  والبرص املوايةة لزداء املبدأ 

 Managementومط هنا ينبا ضرور  بناء ويبعةو إدار  املعرفة             

Knowledge  ، واملنبِّـــذ صطـــ  واملـــنظد امللبكـــون يف اجلامعـــات

 .. ، واالنبباأ مما يبمةز بهلطاةات واللدرات ا السبامار

املال البكر  رأس ب ،ولذا اهبم  املشاريا مبصبلف أنشطب ا              

intellectual capital  موجوداي ا ضمط هخلبدوأ، أو رأس املال املعريف ، 

مـط العـاملني ،    دود  ونـادر  ما يبصف ويبمبا بلدرايه فئة حموهو 

بلـو   لدميومة اسـبمرارها  ، اسيايةجي مسبدام وأهد موجود  هيّدعو

  واريـب ا يولده مط إدراك وذةـو ،  مِل، ضمط املنا  البنافسي فاعلة 

  ..ينمةة اطةال العلمي ويطويره نظام االهبمام ب، معه 

 ( Tuomi , 1999)راجا ماال  

ةابلةــات و ، بلــدراتإدار  املعرفــة أن يبصــف وهنـا البــّد مــط                 

ــا  ــ ا ، أفراده ــدعم ا مبــوذويل ــا ا ي ــط م ــف  ، ففــال  ع يسبكش

طويرهــا ويســبلط  ماــو هــذه البئــات النــادر  ، واالهبمــام ب ــا وي 

 ..ومحايب ا بكو السبو الكبةلة ببلائ ا ضمط اسباماراي ا 

األكار حاجة ملاـو هـذه   ، اجلامعات بطبةعة احلال يكون و               

ــو        ــر ة ــا األكا ــز  ، لبلائ  ــة واملببكــر  واملبمة ــات املبدع الطاة

واســبمكانا  للوصــول إىل اســبامار البــرص والنجــا  بــالببوق      

ــو ال يل  ــي ، وه ــر البنافس ــمو    بص ــو يش ــبوى حمــدد ، ب ــ  مس عل

 ..واملوظف والطال   بدريسيال
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هناك إدار  معرفة الطال  واجملبمـا  يكون لذا يبطل  أن و                

ملـه اجلامعـة مـط    ومـا حت  ىمط  اوية فبح اللنوات البعريبةـة بـالرؤ  

األنشطة املشـيكة املباشـر    ما يصله مط أهداف ، ورسالة وغايات و

، كما هو علةه الدراسات والبحوث وما حتمله الرسائو  وغري املباشر

 ..واألطروحات اجلامعةة 

وبذات الوةـ  مـا يييـ  علـ  الطالـ  أثنـاء وبعـد إكمـال                       

دراسبه ومـدى النبـا النـايج عـط مـا حيملـه مـط مسـبوى جـود  مـا           

، ومـدى اسـبامارها النبعةـة علــ      الدراسـة والبحـ   اكبسـبه مـط   

ــة  املــديات اللصــ ري  واملبوســطة والبعةــد  ، وبــذات الوةــ  مواكب

ــا ، و   ــا ميكــط يطويره ــات بكــو م االهبمــام ويطــوير اإلمكانة

ــط دور ب ــه م ــا يلعب ــة ، وم ــات احلديا ــة املعلوم ــ يف املنظوم ،  ةاملعرفة

 .. املسبدام الببوق البنافسي  وا  والوصول إىل جمال

دار  اإللبلك ـا  الـ    سيايةجةةاإلرؤى لذا البّد مط وضو  ال              

ــيايةجةة ، اإل ــا س ــور    ويعزيزه ــة املبط ــات واألنظم ــدث البلنة بأح

 ..العاملني علة ا  اتةدرما  ةواملبباعلالداعمة 

ـ لكـان   ، ولو امبلك  اجلامعـة  مـام  لـك                   الشـامو   دعدال

 ..يف األداء والنبائج إلدار  اجلود  الشاملة  ضحلواوا والباعو

دةـة  باجلـود  الشـاملة    لبلـك  مـام  واألنظمة احلدياة الـ                 

 يب احلـدي  البـدر يـدخو ضـمط   ، وبأسـالة   األداء العالي وفاعلةة 

والطالـ  ، والبعةـد  عـط أسـلوب الـبللني       بدريسـي لـدى ال  واملب وم

وفـق نظـام   علـ   واللولبة املدمر  للببكري واالببكار واإلبـداأ ، و 

يف مجـه وـا  أداء وخمرجـات اجلامعـات     يلةةد ويلويد دةةق ، يي

 .. ، ويلبةة حاجات سوق العمو مط اطرجنيالبةئة اطصبة 

باسـبامار الـذكاء يف جمـالي اطـ       يظ ر بـوادره ،  ذلك بو              

ــداعد و  البدريســيمــط خــالل ببكاملــه بالدرجــة األوىل امل ــار  ، ال

 .. طصوص املبدأوبا ، يوجةه الطال  ،اجلامعي ، لبكون احلصةلة 
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يكاملةة يناغد ومط ، يسبمد املعرفة ةوي ا وفرص ا  ومنه ما               

 ..، واحلةلولة دون يراجا األداء البةئة الداخلةة والبةئة اطارجةة 

ميكــط وضــا املصطــ  البكــاملي املامــر ، وب ــذا االجتــاه                

 :البوضةحي لذلك باآليي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذكاء يف اسبامار اط   وامل ار   إسيايةجةة يبني(  5 ) خمط 

 للوصول إىل مسبوى معريف حمدد

     

الريباط الداعد للبوّجه واإلبـداأ بـني و ار  البعلـةد    أهمةة او               

العالي والبح  العلمي وجامعاي ا ومنبسبة ا وطلبب ا ، وبالبنسـةق  

ــة ، لبــذلةو ال  ــو ارات  ات العالة ــام وضــا اططــ   مــا ال صــعاب أم

ــا كعامــو موجــه    ــط نبائج  اإلســيايةجةة وينبةــذها واالنببــاأ م

مسبلبال  ، ما االنببا  عل  العامل وجامعاي ا ، واإلفـاد  ممـا جيـر     

مط اهبمامات وجتارب داخو أروةب ـا ، ومبعـايري ذـدم بةئبنـا علـ       

 ..أساس البطور والنمو وبكباء  األداء الباعو 

 يصاالتشبكة اال اماراحلفور يف اسبوالبّد مط أن يكون                 

عـ  االنينـ  أو    اتاضـر احمل االسـبباد  مـط   أن يكـون أو ، العاملةة 

 الخبرة
 

 الذكاء
 

 المهارة

المستوى 

 المعرفي

 التعليم

 التدريب

مستوى 

الرغبات 

 والقدرات

 

البيئة 

 الخارجية

 

البيئة 

 الداخلية
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ر يف فلك ـا مـط   اللنوات البفائةة ، واإلفاد  من ا ومناةشة مـا يـدو  

 ..إجيابةات وسلبةات 

د يف بـني البعلـة  بةن ـا و أسـالة  ردم البجـوات    مـط  حدواوهو               

ن عامـو حمبـز لبطـوير    اجلامعات العاملةة ، وبذات الوةـ  ةـد يكـو   

 ..والطال   بدريسيملكات ال

 بدريسـي أسـلوب يـدرييب لل   يكون ميكط أنبذات الوة  و              

ببعاد عـط املصـا    عل  أساس الوعي واال ةبنةويوج ايه املوالطال  ، 

موضـوعي يسـ د يف    والطال  ، والنظر إلة ا بب د بدريسيالذايةة لل

يلــويد اططــ  املعمــول ب ــا ، أو اإلفــاد  من ــا مســبلبال  يف وضــا  

اططــ  وكةبةــة ينبةــذها ويلةةم ــا ويلومي ــا ، أوال  بــأول ،      

مبا فة ـا  ، واالببعاد عط االرجتالةة يف وضا اسيايةجةات للجامعات 

 ..الكلةات واألةسام 

ــد نظــام احلــوا  واالجتــاه ب                ــدم حتدي ــة ،  ع ــددات  منة فز مبح

بوةةـ  واسـبمرارية احلـوافز    لفاالببكار واإلبداأ والبمةز هو احملدد 

 ..د يف األداء العالي عط غريه دلبمةةز األعمال ومنجزيه ، ولةةزه

،  لعمو والعمو املبمةز، وحاه ل وهو بذايه حافز ِلَمْط ال يعمو              

اإلمـام  مـري املـؤمنني   ةةق ألاإلنساني الـد  جاء يف مبدأ البحبةزوكما 

 :  علي بط أبي طال  

 (أ جر املسيء ، باواب احملسط  )

جـر وحمبـز يف آن واحـد    ا منبـه  ، فمكافئة املبمةز واملبـدأ                

ــو أو املبلــاعب عــط العمــو    ــارك ،للمســيء أو اطام  ، ولللــول املب

 األخالةةــة منــه مــا يــدخو ضــمط و، والواســعة العديــد   املفــامني

والبلةةمةة والبلوميةة للدفا حنو البنافب والسلوكةة والنبسةة 

 ..   املامر  اإلبداعي
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 البحث العلميواإلبداع : ثانيًا 
واسبكماال  ملا يلّدم ، ميكط اللول بأن اإلبداأ رافـد حةـو                   

ه يلــّوم املســري  احي احلةــا  البكريــة واملاديــة ، وعلةــلكــو منــ

لزمـد ، ومنـه مـا يسـبمد البنمةـة املسـبدامة       يرية والبطوالبنموية 

 ..ويلدم ا  والبطوير يف املسري  احلفارية

س املــال رأ مــط محايــة املصــدر اإلبــداعي ، لكونــه لــذا البــّد               

 .. ، املنباق مط رأس املال املعريف  احلةو 

ال مط أشـك ، واملماو لشكو  يراةالشكو هذا الواإلبداأ               

أصـبح منـذ اطمسـةنات مـط اللـرن      و،  ة املصبلبـة اإلنسانة نشطةألا

ويوافره للمؤسسات واملشاريا ،  عدم وجود البكر اإلبداعياملاضي ، 

عـدد    ـبد بـه  الـذ  ي مشكلة هامة مط مشكالت البحـ  العلمـي   

 ..، لكونه يبصف بالندر   املبلدمة كبري مط الدول

خط   لعلمي ال ميكط حتلةله مط دونإّن البلدم اوبدي ةا  ف             

اإلنسـان ، وهـذا    ال  ميبلك ـا يطوير اللدرات املبدعة دعد و حتلق

ومـا  علد النبب  سهدروما يالبطوير مط م ام العلوم اإلنسانةة عامة ، 

  ..خاصة بصور  إلبداأ يف جمريات وبلور  ا يبحاه

 (13 :  ص  1898، روشكا ) راجا ماال  

ــو ن              ــا جيــر  يف  ول ــا إىل م ــا يف  ظرن ــات العلة ــض ) الدراس بع

 نرىو،  العراةةة ، نراها ارجتالةة وبال اسيايةجةات فاعلة ( اجلامعات

أبدى إن الويو يرى الطال  ، و خطرةبو اإلبداأ ، بشكو  يف بعف ا

 ..أسبا ه  لرأ صالف املعلمي ال هرأي

العلةـا ويف جامعـات    يف الدراسـات وطالبـة  طال  (  62) بّةط و             

أول ما يوص  طال  الدراسات العلةا ، بأن مبعدد  ، بأّن وذصصات 

إنـه ينـال    أسبا هشعر لئال ُي ، دإاّل بالبعظة ال ُيناةش فكر  أسبا ه



 36 

يف آخــر املطــاف  النبةجــةإن جتـّرأ ف و، وةدرايــه مـط شصصــه العلمــي  

 ..الرسوب 

، لـئال يلـا يف    ةدرايـه املبـدأ  يكبد الطالـ   يكب  وولذا              

، احملذور ، وبّةط الكاري مط طلبة الدراسات األولةة والعلةـا  اطالف و

 ..وحبذر ، ما ُيعانوه مط ةسو  بعض األسايذ  ب ذا اطصوص 

ال يريلـي  الطلبـة واطـرجيني ،   ن اجتاه معظد حبـوث  إذا فوب             

ن علــ  ومــؤثره يكــودون الوســ  ،  ، ورمبــامســبواها إىل الوســ  

 .. مسبلبو البح  العلمي

حصـول الباحـ  علـ  درجـة     وال يكون اهلدف مط البحـ  ، إاّل             

 ..يرةةة يف اجلامعة أو  ياد  رواي  أو عالو  

، بأن الطلبة حب  ال يعرف كةف ينجز  لباح  شصصةا ظ ر لو            

 ار واالببك ، فكةف ينمو ويبطور اجلان  اإلبداعيعلمي البح  ال

 .. لدي دإن وجد 

 اسـبعانة ، ال   ارهـا  حب  يف بعض الدول النامةة رأى الباح  و           

لكبابـة  ، معـني  وبـأجر   بأشـصاص ، وبعض األسايذ  الطلبة بعض 

 ..  د أو رسائل د وأطارحي دحبوث

ال يناةشـون  الطلبة ، وباطصـوص طلبـة الدراسـات العلةـا ،     و            

 ..بون بسب   لك أسايذي د لئال يرس

ويصرحون طلبة الدراسات العلةا ، إن د ةدموا للدراسة مط أجو             

، حبـ  لـو كـان علـ       ثــمط وبـأ     ، شكو كـان  الش اد  وبأ 

حساب العلد ، فكةف ب د حةنما حيصـلوا علـ  الشـ اد  ، وفاةـد     

 ..الشيء ال يعطةه 

البشـو  و لبدنِّي العلمـي ا ، هوب ذه الصور  املصرجات  حبمةةو             

 إاّل اطـريج  ظـر مـط  بينال و، حب  يف رغبة يبادل األدوار وانسةابةب ا 

َمـط هـد أكاـر كبـاء  مــن د ،     الـرويني ويعويـق األعمـال ويـدمري     
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يوايةـه البرصـة   ال و، ميبلك املوهبة واإلبداأ َمْط  حماربة باطصوصو

 ..، لئال يكشف عط مسبوياي د    علةاعل  ش اد للحصول

مـا يـدور يف   أو شـاهد  يسـبلرأ  ( ياسـني   ) وكأّن الـدكبور               

انـزالق األسـايذ  والبـاحاني يف يكـبالت     : اجلامعات حةنما يلول 

يسود األوساط العلمةة الةوم حالـة شـنةعة مـط االن ةـار     ومشبوهة ، 

العلمـــي والنزيـــف الوجـــداني الـــذ  يـــنعكب يف احبكـــارات 

البكــر والفــمري إىل أحــ  ويكــبالت مشــبوهة ي ــب  مبســبوى 

مسبويايه ، وجتر مع ا املسبويات اجلامعةة واألكادميةة إىل الدرك 

 (  291 -255  ص 1889جةبب ، )، (  59ص     1891ياسني ، ) راجا        .. األسبو 

الـ   ود بأّن البحوث العلمةة اجلاد  يواصو الرأ    وهكذا              

را  ، ألن ويعـد جتـد الطريـق أمام ـا مةسـ     مل فة ا مسحة مـط اإلبـداأ ،   

أصبح  يشكو لدي د ، ا دواجةة السلوك حب  بني األكادميةني 

ا  خللةا  سلوكةا    وأصـبح البحـ  العلمـي سـلعة خاضـعة       يشوي

للعرض والطل  واملساومة واحملسوبةة ، وهب  املسـبوى فة ـا كّمـا     

 ،(  58ص     1891ياسني ، ) راجا          .. ونوعا  

كبابة  ، هناك وةد رأى الباح    عل  مدى العلديط األخرييط             

لطلبــة ، بعــد ي ويــو الصــعاب  عــدد كــبري مــط البــأجر  ، البحــوث

واالسب انة بالبح  العلمي ، وعدم البشجةا عل  اطوض يف غمـار  

البحوث ، وحب  لو كب  الطال  حباا  فـريى البنكةـو واالسـب انة    

طلبـة  يايه ، لكي يبجه جم ا  ويف ملدمب د معنو إحباطجب وده و

هـدر  ، وإىل شراء البحوث مـط ج ـات حمـدد      الدراسات العلةا اجلادِّيط

 ال يدعد العلـد ويكلةف مزدوج سا جة ، الكاري مط الوة  يف أمور 

 ..بشيء ُيذكر العلمي  والبح 

عة نافإبداعةة ساعة وخري للبدريسي والطال  ، أن يسبامر                 

واألوةـات  ونزيـف العلـول   هدر الطاةات ، خري مط يف الدراسات العلةا 
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املواهـ   يدمِّر ويبمسـك باملناصـ  ويـدمري    واألموال ، فةبصّرج طابور 

 ..الطاةات املبدعة و

لـذا فالـدعد السـاند لزنشـطة واإلبـداأ واالببكـار ، رهـني                       

مـا يفـعه مـط خطـ      و، النص  العلمةة ويطلعاي ـا وآفاة ـا ورؤاهـا    

 ةـال كـو مـا حيلـق البلـُدم ، ومنـه ينمةـة اط      ينمةـة  وةرارات يف 

كـو  ، ويدعد السباماره يف إضافة اللو  للبةئة الداخلةة ، العلمي 

ي ةئـة كـو مـا يسـبامر البـرص يف      حيلـق  مشروأ يف الدولـة ، و 

 ..، ومنه ما حيلق البنمةة املسبدامة البةئة اطارجةة 

ا ينطبق عل  كوادر لبلـك املواهـ  الداعمـة ملسـري      وهو م             

املـال  رأس  لاـو  ة   ومن ـا اجلامعـات ، وكون ـا   املؤسسات البعلةمة

ــ   ــي ال ــةبه احللةل ــة    يف ــ  رأس ةائم ــاريا عل ــات واملش املؤسس

حـول إىل مشـروأ رائـد وةائـد ،     موجوداي ا ، وبالبنمةة ممكط أن يب

و املصاطر والبحديات ك ةائد ومبصطيبشكو بلي املشروأ ُي وَمْط

 ..الببوق البنافسي ةِّز  ومب

لحاجــة الكــبري  ، ل  يف دراســة لــه ( جةلبــورد ) وللــد أشــار              

مـدى   يأكةده علـ  و ، اتبداعاإلولك املواه  بل( لكوادر)واملاسة 

وعلـ   ( اللةمة االةبصـادية الفـصمة لزفكـار اجلديـد      )  أهمةة

مــط فــة د اللــدر  علــ  اإلبــداأ ضــرور  لةةــز أولئــك الــذيط يك

 ( 13:   ص  1898، روشكا ) راجا       ..واالخياأ 

ــراه و              ــا ن ــدى م ــا ل ــات األســايذ  يف ( بعــض ) يف الواة اجلامع

لديـه   الطالـ  الـذ    ِند أمـام  يفا نبسه حة خبالف  لك ، العراةةة 

 يسـبمر علةـه  و، ُيحمـد علبـاه   ال يف موةا ونباج علمي وفكر  ، 

 .. ةارباحملالفغوط و

لو مل يكط َمْط له نباج فكر  وعلمي مط الطلبة ، ويبمن                

ه علةـه ،  يذياأسـ  ( بعـض ) معروفا  مبا لديه مط النباج الـذ  يغـةض   

إن جتاو  السـنة  ، و السنة البحفريية وباطصوص ما ُيعاني منه يف
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رسـالة  ةشـة  ت الب ديـدات حبـ  إوـا  ومنا   رمبا امبـدّ البحفريية ، 

 .. الدكبوراهاألطروحة  واملاجسبري أ

الطالـ  أملسـلكي   يكـون  هذه األجواء الدراسةة ،  مبوج و              

ــذ  همــه احلصــول علــ  الشــ اد  فحســ  ، واملببكــر ملصبلــف    ال

األسالة  مط أجو النجا  ، فصةارايـه أن يشـي  البحـ  لةلدِّمـه إىل     

 .. ح يف االمبحانات أسبا ه ، ويببا خمبلف األسالة  لةنج

ال جـدوى مـط السـنة البحفـريية اآللةـة      ، أن حصـةلبه  نرى و              

 ..يف الدراسات العلةا مبناهج ا املدمر  والببغائةة 

وهنا يبطل  مط الـو ار  ، وهـي املشـكور  علـ  الببايب ـا                     

ــذو        ــامج خــاص ل ــدعني ، أن جتعــو برن ــة يف ةبــول املب الكرمي

 ..كانةات دون املرور ببلي يدمري الطاةات اإلم

علـ   وي ديدايـه      لـك طـور خإىل ينببه الو ار  البّد مط أن و               

 ..املسبدامة إسيايةجةة الدراسات العلةا 

الطالـ  ال هـدف لـه ، إاّل     حةنمـا يكـون   وكذا الب ديدات ،               

و مناصـ  يف الدولـة   احلصول علـ  الشـ اد  ، لزيـاد  رايبـه ولشـغ     

،  ا   إىل يدمري اجل ة ال  يبعني فةؤدواملؤسسات املصبلبة ، وهو ما ي

بشــكو وبــآخر ، أو يكــون األدا  الفــاربة لكــو يلــّدم ولكــو 

 ..ومبدأ ومببكر موهوب 

ومةدانةا  كد رأينا َمْط هو يلوم بسـرةة ج ـود اآلخـريط ، مـط                  

 و خطة يبفـارب مـا مصـاحله   خالل سطويه ، ففال  عط يعويق ك

ةد يصو بسـلوكه إىل  ، و ومركزه الوظةبيومكانبه  الشصصةة

 ..الغري حب  يزحي د عط طريله  ةالحلم

مـاكةنون  ) هو ،  هذا اجملالالذيط عاجلوا ومط أعالم الباحاني              

Mackinnon  )  والذ  يؤكد عل  أن اإلبداأ ظاهر  مبعدد  الوجـوه

 . مب وما  نظريا  حمدد البعريف  أكار مط اعببارها
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برنـامج  نظـام دةةـق ، و  وهذا ما يؤكد علـ  ضـرور  وضـا                  

يركز علـ  اجلانـ  اإلبـداعي     )، واملوهوب واملببكر خاص باملبدأ 

 .. ( اجلان  ألبأهةلي الذ  ال حيباجه أكار مط

ـ  ،ُينظر لنباجه العلمـي  لكون الطال  املبدأ                يعـّدى   دأفاملب

ضةاأ الوةـ  يف ماـو هـذا    يبطل  عدم مرحلة السنة البحفريية ، و

لوصــول إىل يلــديد رســالة املاجســبري أو ل ،واألهــواء املــدمر  الــرويني 

 ..أطروحة الدكبوراه 

اإلبداأ   الوحد  املبكاملة جملموعة العوامو الذايةـة   فإّنلذا                

باج جديد وأصةو و و ةةمـة مـط   نواملوضوعةة ال  يلود إىل حتلةق 

يكـون الطالـ  مبـدعا  حةنمـا     مـاال   ةبو البرد أو اجلماعة ، وب ذا 

 ..يبوصو إىل احلو بطريلة مسبللة وغري معروفة مسبلا  لديه 

 ( Alter,1999)، ( 19:   ص  1898، روشكا ) راجا 

الـدول   جامعـات  األسـايذ  يف  بعـض نـرى عنـد     وما األسف               

 ايـه  علـ   الطالـ   ، فلدان هـذا اجلانـ  ، وجيـع    واملبصلبة  مةةالنا

 ..اإلبداعي مسبلبله إن عمو بطر  رأيه و

  إن الـببكري املبـدأ   ( نوبو وسةمون وشو ) واعب  كو مط              

الـ  لـر ب ـا     اكواملشـ  الليظ ر مـط خـ  ، كشكو راٍق للسلوك 

إبـداعا  ، إ ا مـا    عـد ، ويرون أن حـو املشـكالت يُ  املشاريا املصبلبة 

حلق البوافق ما واحد أو أكار مـط كونـه مياـو   نبـاج فكـر  ،      

يبكري يغةِّر وينبي األفكار املسبوةة بشكو ملبول ، ويبطل  و

 .إخل .. أن يبفمط الدافعةة واملاابر  واالسبمرارية العالةة 

وهو مـا يبنـاةض معـه غالبةـة أسـايذ  الدراسـات العلةـا يف                      

 ..، إن مل يكط ةاطبة واملبصلبة الدول النامةة جامعات 

حمورهــا األساســي و ، إدار  املعرفــةويف ِخفــد مــا يبجــه إلةــه              

فــال  املســبدام ، واإلبــداأ املســبمرومــداها االســيايةجي هــو اإلبــداأ 

ــات ،   شــروأ أو مؤسســةبلــ  أ  ميميكــط أن  ــا اجلامع ، مبــا فة 
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مــا دون وجــود واســبمرارية اإلبــداأ ، و مســبمر  وحتلــق أهــداف ا ،

 .. البطوير والنمويواصله مط 

وهـو  واملسـبدام ،  واملسبمر   بلدِّماملاملشروأ  وأداءمياو ةدر  و             

إدار  املعرفة وعملةات ) يف حباه املوسوم (  Zach Evans) ما يؤكده 

 ( ..املنظمة 

معظد األسايذ  إّن حة  العلةا ، ا ال نراه يف الدراسات لكّط هذ             

والبـدمري البكـر    ، يكررون آلةة الفغوطات النبسةة يعز ون و

، ويسريون يف  ات االجتاه بال إبداأ ويطـوير يف هـذه املرحلـة    املبدأ 

ةد ، وهذا  احللةلي يف يكويط وحتبةز املبدأواحلساسة امل مة جدا  

 :إىل  يرجا

ما عنـد  جـّراء الفـغوطات   انون منـه مـط  ُيع يراكمي عامو نبسي -

، أمام الباحـ  ،  ِمرارا  واألسايذ  معظد كانوا طلبة ، وهو ما صّر  به 

 ..أسبا  ( 18) وكانوا حبدود 

علـ  الشـ اد     الدراسـات املبمةـز واملبـدأ    طالـ   حصولاطوف مط  -

ــة  ــةاألكادمية ــ ، الرويةنة ينافســ د ويكشــف مســبوياي د  ئال ل

، وهد بذلك يبلـدون  موةف حمرج  ، فةجعل د يفالعلمةة احللةلةة 

أ ، ويبلدون يعزيـز مـا   فرصة املنافسة البحبةزية لالببكار واإلبدا

، ويبلـدهد االجتـاه   حيا د عل  يوسةا آفاة د العلمةـة ويطويرهـا   

واحلةلولـة   ،حنو إعاد  هندسـة ثلـافب د البصصصـةة والبنظةمةـة     

ـ  عـة ،  ط ةنـوات مبنو دي د مـط معلومـات ، والبحـ  عـ    دون يلادم ما ل

 ..يفاف إىل املصادر املبوافر  هلد 

سـي  يبجنبـون بـذلك املعةـار الرئة   لـذا  ،  حمدودية ةـدرات األغلبةـة   -

النباج اجلديـد واألصـةو ،    ا يبحلق مط مؤشراتلبلويد اإلبداأ  ، مب

حفارية مفـافة  ةةمة  مله مطمبا يؤد  بنبعه وإشباعه إىل ما حيو

 .. للمجبما
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ــة اإلكــذلك و - ــداأ أن يكــون منبصــلة عــط  ال ميكــط لعملة ب

ــة واالســبعداد  ــات الدافعة ــق بوواللــدرات والرغب ــا يبعل ــو م البما

بنـاء ةـو    ةـا  األشـصاص املبـدعني و   مـا يبعلـق حب  منه البكر  ، و

يأثري املنا  اإلبداعي عل  يواصـو  مدى الشصصةة بكو أبعادها ، و

    .. بة اطريج يف الدول النامةة واملبصلال ميبلكه  ماغالبا  ، واإلبداأ 

 ( 33:   ص  1898، روشكا ) راجا ماال 

انعــدام االببكــار والبجديــد كــذلك يكــاد أن يكــون و               

ّن معظـد مـا نـراه مـط نبـاج يف      يعود ألسباب من ا أواطلق واإلبداأ ، 

ط كونـه منلـوال  أو ميمجـا     عال خيرج  ، اجلانبني النظر  والعملي

نبور اللار  منه ، والنباج اجلةد البذ  يولد، مما غري مسبوك حب  إنه

   ..ال يعدو أن يكون نادرا  مفط دا  أو مسببعدا  

 ( 55:   ص  1894، ياسني ) راجا 

اسبلصاها كان  الدراسة ، كال   ويعلةو هذا واضح إ ا ما              

 بلـغ له أثر علمي يكون حمارب ، وحيسـبون لـه أ   رأى َمْط، ف الباح 

، ويكشــف هزالــة مســبلبال  هلــد  نــافبامليكــون حســاب ، لــئال 

حبوث د وسرةة ج ود طلبب د ، وال  هي باألسـاس مكبوبـة بـأجر ،    

 ..  البحاةة العلمةة فكةف سبكون اللاعد

هدر ويدمري الوة  والطاةات ، وال ُينمِّـي بـو   أسلوب  ففال  عط             

ا ه علـ   حتطد اللدرات إن وجدت ، ويذه  الطال  إىل يشجةا أسـب 

هدم كةانه لئال يرس  ، وةد يكون األسبا  بسلوكه هذا ةاصدا  

لئال يكون الطال  يف املسبلبو أففو مط أسـبا ه ، ومـا األسـالة     

املسبصدمة إاّل من ج لغسو دماغ الطالـ  ، وجت ةـزه بـأدوات هزيلـة ،     

 ..ينبج عن ا أفكار ودراسات وحبوث هزيلة 

ه ميكط أن حيصـو اإلبـداأ يف فـيات    بأن( روشكا )  رىوي             

عمرية واسعة ، فاإلبداأ ةد ميبد إىل أكار مط سبعة علود مط عمر 
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اإلنسان ، بدءا  مط سط اطامسة عشر  وحبـ  البسـعني ، إ  ال يوجـد    

 (145 :  ص  1898، روشكا )               .. حدود معةنة يف  لك 

ّن غالبةة األسايذ  يكـررون  ، إ ما رأيبه يف الدراسات العلةاو              

ــة       ــبة معةن ــاك نس ــوب أن يكــون هن ــ  وج ــول عل ــا  الل ، للنج

ويركزون علـ  األكـ  عمـرا  لةكـون هـو الفـحةة ، وال بـّد أن        

 ..يكون هو املفحي 

ن إ  ( بلـز  ) و ( أنـدروس  ) مـا يـراه كـو مـط     وما يبناوله  هذاو             

  اإلبداأ ، كما يبعله ميكط أن حيب، البصص   ا الوجه الواحد 

األكاـر   والبنـوأ الكـبرييط ، وإن البـاحاني    بامللابو حـال البوسـا  

يف إلبــداأ افــمون ملبوســ  امل بنــوأالهــد مــط ميبلكــون  ، نبــاجال

 (152 :  ص  1898، روشكا )       .. نشاطاي د العلمةة 

 قلـ ه يف الدراسات العلةـا ، حبةـ  حي  وهو ما ال نرى االهبمام ب            

خطـ   هلـا  الطالـ   عـرف  يإلبداأ ، وإوا هناك مـواد ال  واسا لالفق األ

النجـا  بـأ     ، الطالـ   علـ    جـ ويببذات الوة  ، وومرشد ملبرداي ا 

ــو كانــ  حبــ   ، شــكو ــا  ، باألســالة  غــري املشــروعةل وكأن 

 .. بكو اجتاهاي اجم ولة  أصبح  مرحلة 

 

 إلبداع ات امعوق: ثالثًا 
البعلـةد ،  اليبةـة و الدور البالغ يف كو مباصـو   يسيللبدر              

الشريان احلةو  السيايةجةات ال  ُيعد  ا الدراسات العلةا   من حدووا

مسـبلبو احلةـا  ،   وضـو   البطوير وما حيلق واملسبدامة ، البنمةة 

الدعامة احللةلةـة  ، و باطط  ألنشطة املؤسسات واملشارياواملوجِّه 

 ..املؤسسات البعلةمةة  ، ومن ا احلفارات دور  حةا ل

ةطـــ  وـــا  أو فشـــو االســـيايةجةات  والبدريســـي هـــو               

وأســالة  يعلةمةــة يربويــة والبعلةمةـة ، مبــا ميبلكــه مـط أدوات   
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  كالسةكةة أو حدياة ، ماديـة وغـري ماديـة ونبسـةة ،     يدريب 

 ..ومعرفة مالئمة ما يسبصدمه ويسبامره 

 ومســبلبو الجتـاه الرئةسـي   واحملـدد  سـي هـو املوجـه   والبدري             

اللـو  والفـعف   مؤشرات مط مسبلبال  ، وما حيدده  الدراسات العلةا

صبلــف مبو  ،للمشـاريا املصبلبـة    اإلسـيايةجةة يف جسـد اللـرارات   

 ..اللطاعات 

، هـو يوجةـه   املبصـرج   لدى البدريسي يعع جان  مما يفعهو             

هـو  و، اسـبامارها  االنبباأ من ـا و ، وسبو ط ةدرات ا ميبلكه ممل واٍأ

االةبصـاد  اجملبمـا والدولـة ومنـه    سـبلبو  موجـه مل يص  ويكـون  

يواصــو واســبمرارية وينمةــة  منــه مــا حيلــق بــهأيفــا  والــوطع ، 

ــوم ر اليويطــو ــارف عل ــة يف والو، واملع ــةلة والكةبة ــبصدام ا  س اس

 ..املوةف عل  وفق ما يالئد واسبامارها 

 ر السلوك اإلبداعي ، عندما يبجه البدريسي ببعلةد وهنا يظ             

الرب  بـني  ، وكةبةة املنبجة احللةلةة أسلوب املشاركة   الطال  

مـا يييـ  علةـه مـط اليابـ       و، املباهةد العلمةة والبجارب الةومةة 

مـط  الطالـ  أو اطـريج   ما ميبلكه واسبامار  املبكامو الشمولي ،

العصـف  نشـاط  ، وهو جانـ  ممـا حيللـه    ةة ثلافة عامة وذصص

 ..والبنبؤ اطةال حنو يف دفا املبعلد أو الطال   الذهع

لدى الطال  ، ومط املؤكد يكون والبّد مط بناء الالة بالنبب             

الـوعي  و ، ثلبه بنبسهنابا مط ثلة األسبا  أو البدريسي مط مسبوى 

للطــ  الباعــو يف ن ا، لةكــومــا ميبلكــه مــط ةــدرات ورغبــات ِل

والذ  جيما بني أفق ما يبطلبـه اإلجابـة ، واطةـال    ،  عملةة اإلبداأ

وضا ، ومنه املنبج البعةد عط ةلق البشو يف البحلةو واالسبنباجات 

 ..ويواصله احللول املناسبة ِلما ينبغي البصطة  له وينبةذه 

 ( 315 ، ص  2558  سعةد  والبلوشي ) راجا                   
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ــداأ               إســ امات  Creativity And Imaginationوللصةــال واإلب

اجلوان  ، يف مبنوأ اكبشافات العلماء املعلد  واملبشابكة فاعلة 

األسـاس  هـي  لكون الطريلة العلمةة املن جةـة ، لةسـ  بالفـرور     

 ( 18 ، ص 2558سعةد  والبلوشي   ) راجا ..     لكو معرفة علمةة 

 املعرفةـة  – لعالةة العلمةـة دد لالن ج احمل   اإلبداأا يدعد ممو            

، ومــا يبطلبــه مــط يبســري الظــواهر     والطالــ    بــني البدريســي 

 ..والبطبةلات البلنةة 

إبداأ األسبا  يسـ د يف جمـاالت البـدريب والبحـ  العلمـي      و            

عــ  مــا يــرى طريل ــا ويســ د ومن ــا ، ويبــادل األفكــار واملعــارف 

رات والندوات العلمةة ، ففال  عط إس امايه ويوجة ايـه لطلبـة   املؤل

 ..مبعدد  باجتاهات ، والدراسات األولةة والدراسات العلةا 

هد ال يشجعون ،  نياألسايذ  املعوة عط( روشكا )  كشفوي            

يف الصف ، وال يلبلون معارضـة الطالـ  إيـاهد    اإلبداعةة املناةشات 

كو ، وهد دوما  ملبزمون بإطار الدرس الفـةق  يف مشكلة مط املشا

، وغري مبحمسني ، وةلةال جدا ما يظ رون األصالة واإلبـداأ  املكرر 

 ..وهد مبحبظون يف العالةة بني الطال  واألسبا   ، يف الدرس

 ( 95:   ص  1898، روشكا ) راجا  

 يكـون ، ةـد  اسـات العلةـا   والصور  الغالبة ال  نراهـا يف الدر              

فوضوية وذب  األسبا  وصالببه ، واهبمامايه الفةلة ال  يبوةف 

 ةـد يبجـه مبنحـ    مبحدوديـة املعلومـات ، ولـذا    عل  االخبصـاص و 

 ..لكو ما يبادر به الطال  مط معلومات  معوق

 حيــدث يف الغالــ  ، وأخطــر مــا يواج ــهرآه الباحــ  وهــو مــا               

بعـض املصـادر واملراجـا ، أو مـا      طعـ الطال  حةنما حياور األسـبا  ،  

اآلثــار علــ  يــنعكب وعنــدها الف أســبا ه ، يطرحــه مــط رأ  خيــ

الدرجات الشـبوية والبحريريـة ، حبـ  يصـو لإلفصـا  عـط  لـك ،        

 ..ويوجه الب ديدات بالشكو املباشر وغري املباشر 
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ــداني                 ــا املة ــر والواة ــا يكــون  ، املري ــ   حةنم ــابا الغال الط

هو اعبماد األسبا  عل  ما ييمجه الطال  مط الكب   ،  للمحاضر

ال  يفع ا ملغزاه الشصصي ومـا ينبعـه يف حبوثـه ويسـ ةو م امـه      

 ..، أو رمبا ريب ا وطبع ا بامسه اطاصة 

  ـد ، اجلوةـ  و ال ُيفـةِّا يـراه   وحب  ينب ي الوة  املصص  ،               

، أو يفـع ا وال  خطة للمحاضر    يفاال لكونهبشكو واضح ، و

 ..لإلبداأ  عنده وال جمالينبذها ، 

  إّن األفكار اجلديد  غالبا  ما لوت ( بوير ) وب ذا كما ةال               

 : ةبو والدي ا أو ةبو وصوهلا إىل البحلةق ، بسب  أربعة عوامو 

 ( 99:   ص  1898، روشكا ) 

 .اللصور أو عدم اللدر  يف يبةان البكر  وإظ ارها  -1

خشـةة أن يكـون البكـر  ةـد أخـذت       ، اطوف مـط النلـد   -2

 .طريل ا مط ةبو إىل اآلخريط 

اإلحســاس بعــدم صــالحةة ومشــروعةة البكــر  مــط أجــو  -3

 .اسبصدام ا العلمي 

عدم اللدر  عل  اسبغالل اللحظة املناسبة لظ ور ماو هـذه   -4

 .البكر  

 صـف منـا   ، مبا يبةد اسبلرأ كو ما يلدم ( بوير ) وكأن                

( 55) أوضـحه  بعض اجلامعات العراةةـة ، وبـذلك  الدراسات العلةا يف 

بشـكو فاعـو يف    البدريسـي  أس د ماوطال  يف الدراسات العلةا ، 

للصـم  ،   الطالـ  ه اواجتـ يعويق الطال  عل  إبداء رأيـه العلمـي ،   

بكون النبةجة الرسوب ، ويـدفا الطالـ    ، فض لبكريه يعيلئال 

 بعــض الطلبــةنبةجــة  لةــهع مــا كانــ  فعــال هــو الــامط غالةــا  ، و

 ..املأساوية 
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طالــ  يف الدراســات العلةــا ، بــأّن هنــاك يف  ( 45)وكشــف                

يشجةا األسبا  عل  املناةشـة وإبـداء الطالـ  الـرأ      ،  بعض احلاالت

العلمي ، وبعدها يكبشف الطال  بأنه طعما  ملعرفبه ما إ ا كـان  

حمـد علبـاه ، وةـد    مـا ال يُ  هذه بحلق جريريهف، أسبا ه رأ  ُيصالف 

 ..  يؤد  إىل رسوبه

( : نزيف األدمغة ) يف كبابه  (ياسني ) يلول الدكبور مما و             

ةبو الطاةات وشـو اإلمكانةـات وهـدر الكبـاءات العلمةـة ، إن ـا       

بصريـ  مـط   الأحةانا  عملةة ملصـود  لبعويـق الن فـة والبنمةـة و    

 . يكون مرسوما  بأيٍد خبةة يكاد ، والداخو 

 ( 92ص     1891ياسني ، ) راجا 

حةنمـا يببشـ  يف املؤسسـات    علةه هذا ، وأخطر ما يكون               

البعلةمةــة ، ويف و اليبويــة احلكومةــة ، وباطصــوص املؤسســات

 ..ملدمب ا اجلامعات 

يبفـح  هدر الطاةات احللةلةة الـ   يكونُ    خرآلولسب  أو              

مؤشراي ا البعلةة ، وال يرى طريلـه إاّل َمـْط ال ميلـك هـذه الطاةـات ،      

يـبحكد باحلركـة   ويف احلصول عل  أعلـ  الشـ ادات ،    لةبسلق

ــة  ــاء    –العلمة ــط خــالل اريل ــاآلخريط م ــبحكد ب ــة ، أو ال البعلةمة

 ..املناص  احلساسة يف مؤسسات الدولة 

خـ اء البنمةـة    مـط  حـد وا عـط  (ياسـني  ) ويفةف الدكبور              

مأسـا  اليبةـة العربةــة   ، بةـان  العلـول العربةـة النــادر     مـط  حـد واو

يف املدارس واجلامعات ،  بللةديةالبرامج اليبةة والبعلةد مبناهج ا و

، أ  إن ـا   البلـدان د ما احلاجات احللةلةة الةبصاديات ئال يبالوهي 

لبـات احلةـا    غري مسـبجةبة يف مواردهـا وأسـالةب ا وعناصـرها ملبط    

ةبـو علـود مـط    ةوله هذا هو ما ورد و.. احلدياة وحاجات البالد امللّحة 

       ..  وخماطرها وي ديداي ا اوره، وما  ال  هذه الصور  هلا حفالزمط 

 (154 ص    1891ياسني ، ) راجا                                        
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 ( بعـض ) يف راسـات العلةـا   كأنـه يسـبلرأ واةـا الد   أيفا  و              

أو طرق البـدريب  ال  غرة  يف أسالة  الدراسات  اجلامعات العراةةة

العصور احلجريـة ، الـ     الكالسةكةة أو البللةدية ، وكأن ا يف

والدور  اليبوية والبعلةمةة ينذر باططور  وما ي دد البعلةد العالي 

لـذ  خيلـق البجـو     الب ديـد ا أسلوب ا البعلةمي برو   ما  الفة ا ، و

 .. واألسبا  الطال و،  ربني العلد واملعرفة والبنوي

مـا  يصـور  خمط  لنظام الببكري املبسـ  ، و  وميكط وضا              

 ، وبــأ  صــبة معــوق أو حتــد  انســةابةبه ميكـط أن يبســلو إلةــه 

 : باآليي يوضةح املصبصررمسةة أو غري رمسةة ، وميكط   كان

 

 

 

 

 

 يبني(  6) خمط  

 الببكري املبس نظام انسةابةة 

 

ومط خالل املصط  املبلدِّم ، ميكط أن يسـ د البدريسـي يف                 

مراحله لـدى املـبعلد أو    مط حديعويق انسةابةة نظام الببكري يف وا

أو ملصـود أو  كان بوعي أو بـدون وعـي ،    ، سواء أو الطال  املبدرب

 ..وبشكو مباشر أو غري مباشر غري ملصود ، 

املبدأ أو َمـْط   عل  بهؤثر يحةنما ، خطوريه  يظ روباطصوص             

ميبلك ملكة اإلبداأ أو االببكار ، واألخطـر حةنمـا ُيسـب ان مبـا     

 .. ، ويكون عرضة للمحاربة وسرةة ج ودهيطرحه املبدأ 

بصـمةد علـ  االسـبمرار    الوبـالنبب  ثلة بال إراد  و  واملبدأ             

 .. والبطور نذير عل  وأد البنمةة أو اسبكمال ما يبدأ به ،  باإلبداأ

ظهور المشكلة 

 أو الموضوع 

 

دراسة وتحليل 

 المشكلة 

 

وضع الحلول 

 والبدائل

 

تنفيذ ما يتم 

 التخطيط له 

 
 

 يةالتغذية العكس
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 املبحث الثالث
 إسرتاتيجية التعليم العايل 

 بني التقنية واملناهج والتخطيط
 

 : واسبكماال  ملا يلّدم ، سةبفمط مدار هذا املبح  عل                  

 . الاور  البلنةة العلمةة: أوال  

 . ناهج واطط  البعلةمةةامل إسيايةجةة: ثانةا  

 .الدراسات العلةا  طال  اتاألهداف ويطلع: ثالاا  

 . جوان  مط آلةات ينبةذ إسيايةجةة البعلةد العالي: رابعا  

 

 الثورة التقنية العلمية: أواًل 
 

ه مـط  ةبياة بكو أشكاهلا ومنافع ا وما يفالبلنةات احلد              

 ، االسـبةعاب العلمـي املنـبج   ه مـط  ، ومـا حتللـ  ةو  فاعلة وحةويـة  

 الرياديـة واللةاديـة   اجلامعـات واملعاهـد  ططـوات  لبكـون الـداعد   

ـ ال امــر  ، املسـبلبلةة  امل سـيايةجةة اإل ،  ويوج اي ــا  املبطـور  ةعلمة

ثاببـة أمـام البحـديات البكريـة واملعرفةــة     مواكبـة و يلـف  والـ   

 ..وصناعة املعلومات 
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املبطلـا حنـو    لبناء البعلةمي السلةديةجي لالسياوالبكر ا              

، ويف ملدمب ا املوارد البشرية ببطبةلاي ا املعاصر  اسبامار الطاةات 

مارات ، هو َمْط حيلق يعاظد النبا ويعـاظد االسـبا  وإداري ا املعرفةة 

 .. احلاجات املبجدد   وحتلةق ما مطلوب مط إشباأ

املكننة يف بحّو  نراه ي بد مبا (روشكا )  وببوةبنا عند آراء             

مـط  يكونـ   مـا  معاجلـة  إطار الاور  البلنةة العلمةـة املعاصـر  ، و  

ظاهر  النشاط العللي الذ  يعةد العمو آلةـا  ورويةنةـا  إ اء الطلـ     

 .. أكار فأكار عل  النشاط اإلبداعي اطاّلق 

 (291 -255  ص 1889جةبب ، )، (  13ص    1898روشكا ، ) راجا     

وجان  مما يبكامو ما الاور  البلنةة واملعلومايةة العلمةة ،             

هـو إدار    ، ومي د خب  بةاني جلود  البعلةد األولي والبعلةد العـالي 

، واالجتاه الـدور  بإعـاد     Total Quality Managementاجلود  الشاملة 

اصـو  املبوبحسـني  الـ  ي ـدف بنظام ـا ، مـا يبوّجـ  مـط ال      هندسب ا ، 

بعامل ا كةبةة البصطة  لالبةئة الداخلةة و زنشطة والسلوك يفل

ما البةئـة اطارجةـة ، لبكـون اجلامعـة مبسـبوى يؤهلـ ا للببـوق        

املةـة ، واسـبمرارها يف يلبةـة    البنافسي ضمط احلـدود الوطنةـة والع  

وحتلةــق أهــداف ا برؤيــا ورســالة ، ســوق العمــو للصــرجني  حاجــات

 ( Courtney, 1995 ) ,( Alter,1999 ) : اال  راجا م  ..وفاعلة واضحة 

أروةـة الدراسـات العلةـا يف    لو ةارنا بةنه وبـني مـا جيـر  يف    و             

طال  يف الدراسات (   56) بأّن  ، لرأينا بعض أةسام اجلامعات العراةةة

لامـا  ، فالطالـ  ُيـراد منـه أن يكـون اآللـة        ةمبناةف العلةا آرائ د

 ..يعرف غري البوجةه واحلب  األصد  الصماء ال  ال

أن جيعو ما يطرحه أو يوجه بـه األسـبا     ، وأهد ما هو مطلوب             

هو املعـول علةـه م مـا كـان حمبـواه ، وأن ال يكـون       بأنه  حيددهو

، وإاّل الويـو  واإلبداعةة املوا يـة ألسـبا ه    للطال  شصصةبه العلمةة

الرسـوب   ، احلـال  لبفـ   لـك ، ومب ُيصـالف  يبجه ب ذا االجتاه وِلَمْط 
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يبجه حنو اإلبـداأ وإبـداء الـرأ  العلمـي يف جانـ       وحلةف َمْط جيرأ 

 ..معني ، بدال  مط أن يكون آلة 

ــات                     ــا البلنة ــا فة  ــة ، مب ــات احلديا ــإّن البلنة ــا    ف وعموم

يف اخبــزال الــزمط والبصبةــف عــط كاهــو  داملعلومايةـة ، ومــا يســ  

وما يبطلبه  ، ل  ، وما يبكامو ما الببكري اإلنسانيالباح  والطا

الداخلةـة  بةئـة  اليكاملةـة  فاعلةـة  مط الدعد املامـر ، للوصـول إىل   

ــا    ل ــة ومبطلباي  ــة اطارجة ــا البةئ ــي م ــاأ البعلةم ــا للط وحاجاي 

، لرفــد البطــور والبنمةــة الوطنةــة املســبدامة واملواكبــة املســبدامة 

 ..باأ مط ةدرايه وجتاربه لبطور العامل املبلدِّم ، واالنب

 

 املناهج واخلطط التعليمية إسرتاتيجية: ثانيًا 
  

ــدي ي ، أن                ــط الب ــط   م ــّد م ــاأ   إســيايةجةةالب واضــحة لللط

البعلةمــي ، ومنــه اجلامعــات واملعاهــد ، لبصطــي كــو البحــديات  

 والـذ  والب ديدات ، وبناء الببوق البنافسي احمللي والوطع والعاملي ،

مـا يبطلبـه املنـاهج مـط بنـاء      كـو  يبدأ مط النظر  مبوضـوعةة إىل  

ــيب   ــي يل ــات حلةل ــات   حاج ــدرات واإلمكانة ــو ، بالل ــوق العم س

والرغبات لدى املبصرج أو املبدرب ، ومنبذه الدراسة والبحلةـو ووضـا   

البصطة  االسيايةجي املمكط ينبةذه ، وببوجةه ويلةةد ويلـويد  

 .. رةابي إنساني فاعو 

ويرى الدكبور ياسني   إن معظـد الـنظد الدراسـةة واملنـاهج                  

البعلةمةة يف جمبمعات العامل الاال  ، وعل  األخـ  يف الدراسـات   

هي نظد مسبورد  مط اطارج ، وةد ُأِعّدت عنـد يصـمةم ا   ، النظرية 

لبصريج خ ات علمةـة صـاحلة للعمـو يف جمبمعـات معةنـة غـري       

الئمـة وعـدم يشـويه اللطـاأ البعلةمـي      ، لذا يبطل  مجمبمعاينا 
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سوق العمو يف الـدول النامةـة ، ومواكببـه     إسيايةجةةومبطلبات 

 .. ما يطورات اللطاأ البعلةمي يف الدول املبلدمة 

 ( Alter,1999) ، وأيفا  (  65 : ص  1891،  ياسني) راجا              

دى هذا حب  يصو إىل وما رأى الباح  عل  أرض الواةا ، يبع               

اسبنزاف كو طاةات الطلبة يف الدراسـات العلةـا ، جبوانـ  ال لـ      

 ..علمي اجلان  الإىل 

وكون الطلبة هد باألساس لةسوا مـؤهلني هلـذا املسـبوى ، ال                 

، وفـوق  لـك    مبؤشرات غري املؤشـرات الرويةنةـة   وال ةرهد العلمةبآثا

يطل  مط الطال  بيمجة كب  ينبا   ذاياألس( بعض  ) وهذا ، يرى

 األسبا  يف حبوثـه ويـألةف كببـه ، ومطالببـه بـأمور هـدف ا ذـدم       

 ..مصا  األسبا  مط ةري  أو بعةد 

أو جعو الطال  يف دوامة عدم معرفة اسبامار وةبه ، مبا ينبا              

ويطور ةدرايه العلمةة ، حب  يصـو طلـ  األسـبا  بشـكو ي ـدر      

يف البح  عط كبـ   حب  يصو األمر موارده املالةة ، ووة  الطال  و

شروط يعجةزية ةد يبعدى اللدرات ، باللغة االنكلةزية والعربةة ب

حبـ  الطالـ  يف   ففـال  عـط   البنـاء العلمـي ،    إسيايةجةةله ولةب 

 .. يهيذاأس ( بعض ) االنين  عط ما حيباجه

ويشبة  أفكاره  وإمكانةايهوب ذا ي در الطال  كو وةبه              

بحــ  عــط كبــ  وعنــاويط ، دون احلصــول علــ  وةــ  وطاةايــه لل

فعال  يرغـ   الطال  إن كان هذا بلةايه ، امناس  للدراسة ويطوير ة

سبلبو بلده أو دعـد  مبلإلس ام  وشصصه العلمي ، ينمةة ةدرايهيف 

 .. ويطوير البعلةد املامر 

 بةـة األسـايذ  يرففـون   ومط جانـ  آخـر رأى الباحـ  بـأّن غال                 

لـئال يكشـف   رمبـا  إعطاء الطال  مبـردات يـبني مـا خمطـ  لـه ،      

يـن ض بواةعـه العلمـي املطلـوب اهلـادف      لئال ، و بدريسييوج ات ال

 ..واملناس  ملسبلبو مامر 
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إىل ما يفا اجملب ( ياسني ) يبطرق الدكبور اسبكماال  ، و             

يلبـبب   ط بـأّن الـدول النامةـة     يبـةِّ عل  جر  البعلةد النا ف ، حةـ 

عنـد البطبةـق ، فمـاال      هيشـوه ، لكن ا النظد البعلةمةة الناجحة 

نظام امللررات يف املدارس واجلامعات األمريكةة مـط أحـدث مـا     ديع

، ِلمـا فةـه مـط مزايـا ومرونـة      يف حةن ا وصو إلةه الببكري اليبو  

ؤسسـايه  بعـد أن كـان البعلـةد مب   ، لطالـ  حريـة االخبةـار    ا لنح

ال يفــا موضــا  ةــ حب، حيــدد للطالــ  املــواد واألســلوب والطريــق 

اجلامعــات يف الــدول لبــبب يدكبايور  ، لكــط حــني الــ للبعلــةد

 ( 69 : ص  1891،  ياسني) راجا   .. ايهبطبةلبهذا النظام يشوه النامةة 

الطالـ  والبدريسـي يف الدراسـات    ه يسبلرأ ما يدور بـني  بو               

ن د يشوهون يلك األنظمة ، وما يبشب ون بالنظد املبلدمة إاّل إ االعلة

 ا ، وحب  الببكري ب ـذه األنظمـة بعةـد    ةلطبي، إن أرادوا  املبطور 

النظـام البللةـد     لكـون  بدريسـةني والطلبـة ،  المعظد املنال عند 

األسالة  البعلةمةـة  ووالسلوكةات النبسةة عل   م ةمطاملوروث ، 

 ..والطال  لكو مط البدريسي 

لـةب مـط صـل  عالجايـه هـو املـواد       وكأن البعلةد العـالي                

املواك  للموةف بكو انببا  ومرونة الدراسةة املبطور  ، واألسبا  

ما ، ووانسةابةة ، ومنه ال جيعو حواجز بني املاد  البدريسةة والطال  

ا مـ يف طرق البـدريب ، و  لعصور احلجريةبصطي اأن ييبوج  علةه 

للصةال العلمـي املامـر للبنـاء    اسبكماله إطالق العنان يبوج  مط 

 ـا املؤسسـات اليبويـة    املعريف واسبمرارية يطـوير املؤسسـات ، ومن  

 ..، أوال  بأول  والبعلةمةة
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 الدراسات العليا طالب اتاألهداف وتطلع: ثالثًا 
 

األسالة  وفق أحدث عل  حتديد األهداف والسعي لبحلةل ا                

اللويد املؤد  لوضو  حمبويـات   اإلسيايةجةةمن ج هو مط املالئمة ، 

باللدرات وامل ـارات املبطلبـة   ة والرؤى والببكري االسيايةجي الرسال

، وباطصـوص مـا يعـع مبطلبـات      وا  م ام اإلدار  اإلسيايةجةةإل

ةـة  عناصر البةئـة الداخل ودراسة البعلةد والبعلةد العالي ، وببحلةو 

اطارجةة ، وما يبطلبه البصطة  االسـيايةجي مـط جتسـةد    البةئة و

 .. الهبمامات ويطلعات طال  الدراسات العلةا املبدأ واملنبج 

ال أحد ( : ال ج العاجي اجلديد ) يف ملاله ( كالوسط  )يلول              

جيادل يف أّن البعلةد العالي شـيء جةـد ، ويف أن البعلـةد واألحبـاث     

اجملبمــا فـوق مصــاحله االةبصــادية   ينمةــةاةةـة يعمــالن علـ    الر

 .. لكط اهلدف الواضح لبحلةله هو املعّول علةه .. ها ما بعداملباشر  و

 ( 35 : ص   2559،  كالوسط) راجا 

ال هدف يبصحون بأنه   الدراسات العلةا ، يف  طال  (45) ونرى             

لبحســني ( أو الــدكبوراه شــ اد  املاجســبري)للطالــ  إاّل أن حيصــو 

 ..ي وما شاكو  لك مراكزهد الوظةبةة واملسبوى املعاش

شــب  الوسـائو ويسـبعني بــاآلخريط   الطالـ   وهلـذا يسـبصدم               

ة ملسـبلبو  لكبابة حبوثه ملابو أجر ، فكةـف سـبكون النبةجـ   

 ..العلد ومسبلبو البالد 

ــةد                 ــبلبو البعل ــةكون مس ــف س ــرف كة ــالي ،  وال أع الع

يف امللـام البعلةمـي    علةـه مسـبلبال    يكـون  ومااطريج ومسبوى 

وهـد ال يبل ـون مـط البحـ      ، واللةاد  للمؤسسات والبح  العلمي 

 ..ماو هكذا خمرجات ببحكد شةئا  ، وما أخطر أن يوضا األمانة 
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اجتاه الطلبـة  : ( ياسني ) الدكبور  هو ما يبناغد ما ما يراهو               

مباابة جـوا  سـبر    دحلصول عل  ش اد  يعواإىل اجلامعة ، وصول لل

إىل وظةبـة ، والوظةبـة يعـع رايبـا  أو انبلـاال  مـط        ايصو الطال  ب 

طبلة اجبماعةة معةنة إىل طبلة اجبماعةة أخرى أكاـر امبةـا ا  ،   

  ..ومسبلزماي ا واحبةاجاي ا املسبدامة دون االهبمام خبط  البنمةة 

 ( 66ص     1891، ياسني ) راجا 

، وحبـ  علـ    لـدى الطلبـة    أمـد  مـط وفعال  هذا ما رآه الباح                

 ..مسبوى واسا يف الدراسات العلةا 

 

 جوانب من آليات تنفيذ: رابعًا 
 إسرتاتيجية التعليم العايل

 

البـّد   ، إسـيايةجةة  أو صـةاغة  أ  خط  أو يطبةلات ولبنبةذ            

وغري  اد املو شر الداعد البوم ةأ  لنجا  ينبةذها ، ب مط آلةة موافلة

 ..اد  امل

، فمط الفـرور  مـاال  معرفـة مـا      ابعاد من ألميكط اإلشار  و            

سـواء  ، مسـبلبال    املؤسسـات  املشاريا أو ءإنشاأو وأهداف ةةام جديد 

مبعدد  اجلنسةات  وأوطنةة غري حكومةة ، و وأحكومةة كان  

  :مط منظور 

ــة   - ــةف الوظةب ــريح  : يوص ــة يش ــو حلال ــة  املما ــة ، والوظةب ي ةئ

  ..مرحلة الحلة لوصب ا  واالنبلال ب ا إىل، اسبةعاب ا 

ضــا مــا يــبد واملكمِّــو لبوصــةف الوظةبــة ، و:  الوظةبــةوصــف  -

 تومسؤولةا، لبةان مسبوى وواجبات  حمبوى ودلةو وظةبيخريطة 

 ..ومبطلبات الوظةبة 
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 لبحديـد حلق يف ضـوء وصـف الوظةبـة ،    بملا:  مواصبات الوظةبة -

واملوةــف  املناســ  الشــص  املناســ  يف املكــان املناســ  والبوةةــ 

 .. واصله الوظةبي وما ياألداء العالي و البنبةذ املناس  ، احمللق ألدق

 لـق حت الدةـة واالنسـةابةة والباعلةـة واملرونـة ،     عببارعل  ا              

الدراسات األولةة مناهج والكوادر ي ةئة و اتسبعدادالااالسبةعاب و

 .. (لكلةات واملعاهد ا) املؤسسات البعلةمةة يف والعلةا 

املسـبلبلي علـ     ريوالبطـو  والنمـو البغـةري  حيبـاج  مـا  منه و             

 :مسبوى 

 ..املشاريا اطدمةة احلكومةة وغري احلكومةة  -

بة احلكومةة وغـري  املشاريا اإلنباجةة الالةلة واملبوسطة واطبة -

 ..احلكومةة 

 ..احلكومةة وغري احلكومةة   ات الصبات املشيكة املشاريا -

والبطــورات والنمــو احبةاجــات الــبغريات  وممــا يبطلــ  مــط              

 : ةاملسبلبلة

معةـة  املوارد البشرية   املؤهالت البنةة وغري البنةة ، الشـ ادات اجلا  -

 ..األولةة والعلةا ، اط ات 

احبةاجات يطوير الكوادر مط خالل   البدري  والدورات البطويرية  -

 ..والبأهةو السريا واكبساب اط ات 

سةبوافر مسبلبال  مط إمكانةات مادية وغـري ماديـة   وما ما مبوافر  -

 ..ومدى مواكبب ا البلنةة 

مـا  ما يبطلبه اإلسيايةجةة ، وجان  منه ِلوهو جان  خمبصر               

، واإلمكانةـات  ( اجلامعـات واملعاهـد   ) اللطـاأ البعلةمـي   يبطلبه 

املبوافر  وال  سببوافر هلذا اللطـاأ العـام واطـاص واملشـيك ، ممـا      

يلّدم  كره ، وما مطلوب من ا لةكون هلا املصرجـات مـط الكـوادر    

ومـا يكملـ ا ممـا يبصـرج مـط      ، املؤهلة بش اداي ا األولةـة والعلةـا   

ةة ، وما يبطلبه مط يشكةو جلان مسبللة لرعايـة  اجلامعات العامل
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 العلماء واملبدعني ، ومحايب ا مط العاباني ب ـذه الشـرحية الوطنةـة   

سبلبو البالد ، ومحايب ا ماديا  ومعنويـا  ،  ملال  يعّول علة ا  النادر 

 ..وعل  مسبوى الدولة  دنماية عل  مسبوى املاحلوما يبطلبه مط 

معرفــة املســبويات  باجتــاهاططــ  اإلســيايةجةة ومحايــة                

العلمةة املؤهلـة للةـاد  اللطـاأ البعلةمـي بكـو مباصـله   مـط        

 ..اللاعة الدراسةة  ي ةئة ، حب والعلمةة  ةان  اإلداريواجل

وهو جان  مط محاية الطلبة بشكو عام ، ومحايـة الطلبـة                 

ويطـوير ةابلةـاي د    ،ص بشكو خـا  واملببوةني واملوهوبني املبدعني

ومبابعبه ةبو وأثناء وبعد العملةات البعلةمةة ، ويلدمي د إىل سوق 

، مـا   صـات صبص، ومبصبلـف ال بلدراي ا واعد  العمو كمصرجات 

البحبةــة وحبــ  البوةةــة  ومحايــة البنــ  ايري املصــاطر معــمراعــا  

 ..لالريلاء بالبنمةة البشرية واإلنسانةة 

يف كـو مرحلـة ومـدى  مـع ، مبابعـة مـا مت       لك بذويبطل                

وفق اطط  املرسومة وحصـةلة النبـائج ،   عل  ينبةذه وما سةعلبه 

، ما اط  البةـاني املنبـذ   له لبواصو مطابلة اط  البةاني املصط  

ومواصلبه بالرةابة البلةةمةة والبلوميةة ، واسبلاللةة ونزاهة هـذه  

بةة واحملابا  والرشو  وكو أنواأ اهلةئة الرةابةة البعةد  عط احملسو

 ..البساد اإلدار  واملالي والعلمي 

ــا يواصــو                    ــه ، م وأن يبصــبون مبســبوى علمــي مشــ ود ل

يطويرهد داخو وخـارج اللطـر ، ومواكبـة كـو جديـد يف اجملـال       

 ..الرةابي والبصص  املطلوب 

ت واألدوات يـــ   أهمةـــة االعبنـــاء باملكونـــا ممـــا وهنـــا               

، مـا مراعـا  اللـو  والفـعف للمؤسسـات ، مبـا فة ـا         اتوالبطبةل

البعلةمةــة ، ومــا يســنح هلــا مــط فــرص ، ومــا يواجــه مــط حتــديات   

 .. واجلود  الشاملةوي ديدات ، كاملنافسة والببوق البنافسي 
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 الرابع املبحث
 االستنتاجات والتوصيات

 

مـن ج  إيبـاأ  بمـا مت  البحـ  ، و  اورما يلـّدم مـط حمـ   كو بعد               

امللارنة بني ما ورد يف املصـادر واملراجـا ، ومـا كـان علةـه مةـدانةا        

 ..لكشف عط احللائق مبوضوعةة وعل  أرض الواةا ل

املةــز  وفــق علــ  اللائمــة املناســبة و ووضــا االســيايةجةات            

 ، بنـاء علـول  بالبنافسةة املبطور  بني اجلامعات العراةةـة والواعـد    

، و لـك للوصـول إىل جـود     العاملي  البنافسي لبلك ملومات البوجه

 والبطـور ، واحلةلولـة دون    ةابلةة النمواسبمرارية البعلةد العالي ، و

 ..ه ويباةمالفعف مؤثر 

السـعي  بـا  مـط البـرص ، و   ُيمـا  كو اسبامار العمو عل  و             

املعوِّةـة   والصـعوبات  يـدات املصـاطر والب د و البحـديات  بذلةو كول

،  يف العـراق  لبعلةد العـالي بلّدم من ج اسيايةجي واضح ين ض بـا ل

أففو األسـالة  املناسـبة واآللةـة املواكبـة للبطـورات يف الـدول       بو

 ..املبلدمة 

، يطّل  وفاعو ومط أجو رسد الصور  بشكو واضح ومعاجل               

 :إىل يف هذا املبح  أن خنل  

 .االسبنباجات  :أوال  

 .البوصةات واملليحات : ثانةا  
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 : االستنتاجات : أوالً 
امل د واططـر يف آن   هذا الُبعد االسيايةجي  الدراسات العلةا                 

اجلامعات املنباق بلو  جوديه مط و ، هواحد ، امل د يف نبائجه ومؤهالي

لافــة البدريســي ود  مــط ثاجلــ قواططــر حةنمــا ال ينباــالعراةةــة ، 

الطال    البوا ن بني  مط هما يبطلب، وواملعرفةة واملنظومة املعلومايةة 

 ..وسوق العمو ةدرات ورغبات ، مط وما ميبلكه 

ميكط أن  املصبصر ،حمبويات البح  و حماور مط ا يوضحممو             

 : ي اآليالسبنباجات حندد مط بني أهد ا

وفل ــا ب نــامج علــ  عــدم وجــود خطــة من جةــة ، للســري   -1

، ولـذا نـرى ارجتالةـة وضـا مبـردات املـن ج        الدراسات العلةا

الدراسي بشكو جيعـو الطالـ  يبصـّب  دون أن يعـي مـا      

املطلوب منه ، حب  انب اء الكورس ، فحةنمـا يـببح  يف   

الن اية ، مبراجعة ما أخـذه مـط موضـوعات ، يـرى إربـاك ملـا       

 ..مياكمة لكه مط معلومات بمي

علـ  أسـلوب اليهةـ      كادر البدريسـي غالبةة اليركةز  -2

أمراض نبسةة لدى الطال  ، و لك و صدمة املدمِّر الذ  خيلق

 يـراكد  مـط  بدريسـي انعكاسا  مط خملبـات مـا حيملـه ال   

، وهو ما يصرِّ  به ويكشف  معه بجارب ويعامو أسايذيهال

يطبـق  ، وخطوريـه حةنمـا   عنه البدريسي  ايـه ومـا عانـاه    

 ..، بوعي أو بال وعي األسلوب  ايه 

مـط ضـغوطات نبسـةة    ال احيام للوة  وما يبحمله الطالـ    -3

واحد مط البدريسـةني   ، وكو نيبدريسةالبعض ةاسةة مط 

يف السنة مط الطال  وة  الدراسة له فل  ، فياه يطل   ديع

ال ما ال يسا الوة  ، وبشكو ال ينبا الطال  و البحفريية ،

دعد بــأدوات علمةــة ُيــ ال بــو يرفــا مــط مســبواه العلمــي ،
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اجلامعةـة الـ    أو األطروحـة  ومعلومايةة نافعة لبناء الرسالة 

 ..ذدم ينمةة البلد واملشاريا الوطنةة 

ضـبابةة الرؤيـا والرسـالة    ةجةة البدريب إسياييغل  عل   -4

، فما مّت يزويد البدريسي به مط أسـالة  يدريسـةة    واألهداف

الـذ  عبـا    البللةديـة ونبسةة ومعلومايةة يف  مط دراسـبه  

يف  مـط االنينـ     بـال شـعور   يسـةطر علةـه  ،  علة ا الـزمط  

واإلنساني والزمـاني   والبطور العلمي والنبسيوالبفائةات 

 ..واملكاني 

والـذ  يلـوم علـ      ، الةـوم  لبـدريب بـه ا  يغبو مـا يبصـف   -5

 وج ا  لوجه بـني كـو أةطـاب العـامل الـذ  أصـبح       البدريب

والبحـ   النبـاج  ة املعةـار هـو   درجـ وة صـغري  ،  رةعة جغرافة

 .. ةدرايهمدى  وبه ييجد الطال ،  العلمي

، ويــرك اجلانــ  العلمــي والب ــد  اليكةــز علــ  اليمجــة -6

ــة إىل   واالســبةعاب العلمــي ــ  يفــطر بعــض الطلب ، حبة

، لفــةق  البوجــه باليمجــة عــ  مكايــ  اليمجــة بــاألجر

لبـا   ، وغا، واليمجة لةس  مبسبوى الكباب العلمي الوة  

ما يكون هذه اليمجة طدمـة حبـوث وكبـ  البدريسـي     

 ..صاح  املاد  الذ  يدرس ا 

يبجاهو البدريسي بأّن إسيايةجةة الدراسات العلةـا ، لـةب    -5

، بو رفد الطاةات العلمةة مبا خيدم فحس   البعلد والبعلةد

إوا  رسالة املاجسبري أو أطروحة الـدكبوراه ، ومـا يلدمـه    

بةلــي مامــر ، فمــاال  حةنمــا يــدرس مــط نبــاج علمــي ويط

الطال  إدار  اإلنباج لةب اهلدف األساسي املاد  نبسـ ا ، بـو   

اهلــدف كةبةــة اســبامار هــذه املــاد  يف إوــا  الرســالة أو  

األطروحة اجلامعةة النافعة ب ذا البصص  ، حبة  يكـون  
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، بشكو مباشـر وغـري مباشـر     فد املشاريا املعنةةإوا ا  ير

 .. ب ابطويرها وينمةل

مط الدراسات العلةـا ألسـبا ه يف    يلم  دور اطريجخطور   -9

اسـبصدام  ب حةنمـا اجتـه  والسـةما  ، البح  العلمي و البعلةد

األسالة  امللبوية يف سبةو احلصول عل  أعل  الدرجات يف 

أسـالة  ملبويـة    ايبـاأ   ، أو االمبحانات أو حب  درجة النجـا 

، وهـو مـط    لكي يرضي أسـبا ه مـط أجـو الدرجـة والنجـا      

الــ  سةشــغل ا الوظةبةــة دواعــي يــدمري مســبلبو املواةــا 

ج ، وخصوصا  حةنما يكون يف مواةا صنا واذا هـا  يراط

 ..اللرارات وجماالت أخرى 

حةنمــا   يببــاخر املؤسســات البعلةمةــة  يف الـدول املبلدمــة  -8

مبدعـة  عالةـة و  بإمكانةات علمةـة ، طال  لدي ا البصرج ي

ايه ، واملؤسسات يبباخر يف وجـود  ونافعة للمجبما ومؤسس

وخبالف  لك .. وله يطلعايه املبمةز  ومببكر كادر مبدأ 

ــيى     ــدانةا  ، ف ــا مة ــات العلة ــ  يف الدراس ــضرأى الباح  بع

 يبمةـز  عنـدهد ،  يف رسـوب طالـ    ونيببـاخر  البدريسةني

 ..وةدرايه ومواهبه آثاره العلمةة وإبداعايه ب

ا  اآلراء العلمةة املصالبة يبد حماربة مط يبد  آراءه ، وخصوص -15

شجا عل  إبداء آراءه ، لرأ  البدريسي ، ويف بعض األحةان ُي

والنبةجة أن ُيحارب ماو هكذا طال  وُيلص  مط الدراسـة  

ومط أسباب  لك ، ما صـّر  بـه بعـض األسـايذ  ،     .. بالرسوب 

ويكشف  لئال يكون منافسا  هلد يف املسبلبواطوف منه 

ــه ،  ــبواملبنباجاي ــة   تياس ــة املنصبف ــدالعلمة ــة و هل املببع

يياجـا بـه اللـدرات واملواهـ      سالة  يدريسـةة يللةديـة   أل

 ..واإلبداعات 
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يب ـد األمـور بغـري    ، لـئال   جان  مما ميكط اسـبنباجه وهذا                

فال ينببا مط هدف البح  يف حتديد ودراسة ووضا حلول مواضع ا ، 

 .. املوفق هلا ، باجتاهاي ا املوضوعةة ، واهلل

 

 :واملقرتحات التوصيات : ثانيًا 
 

 مة مـط االسـبنباجات ، البـّد    املوان  بعض اجلوبعد حتديد                  

مط خالهلا البوُجه بالبوصةات واملليحات املوضـوعةة الداعمـة لنمـو    

ويطوير منح  وآلةات يرسةخ ةو  واسبامار فـرص الدراسـات العلةـا    

، وما يبطلبه اسيايةجةات الدراسـات العلةـا ،    يف اجلامعات العراةةة

 :   وميكط إمجاهلا باآليي 

يبطل  ةبو كو شيء ، وضا برنامج مبكامو للدراسـات   -1

و لـك بلةـام    ي ،األولةة ، مبا فةه يطـوير ةابلةـات البدريسـ   

  داخو وخارج اللطر ، الطالع د  له يأهةلةةدورات يطويرية 

امل ، وخصوصـا  يف  عل  ما حصو وحيصو مط يطـور يف العـ  

ــ ء الكــبري يف إدار       ــو الع ــ  يبحم ــة ال ــاالت اإلداري اجمل

 والـبالد  ، البنمةة ومسـبلبو املشـاريا املبنوعـة يف العـراق    

، عن ـا   لـول ُملبو عل  ن فة ينموية انبجارية ، إن صـح ال 

 ..وسارت يف مسارها الصحةح واملناس  

ينظـر إىل دعـد    مبطـور  إسـيايةجةة  يبطل  وضا خطـ    -2

ملناهج الدراسات األولةة والدراسات العلةا ،  ادلي يكاملييب

مط وال  املبردات ،  حملبوىوفق ما يبطلبه مط ةّو  عل  كور 

شأن ا أن جتما بني النظرية وآلةة البطبةـق املبلـدِّم ، فنـرى    

يف البعلةد ذطي الكبـاب املببـو  إىل   عاملةا  ماال    أصبح 

ب ـذا يطلـ    وةد املببـو  ،  ، ومنه البعلالبعلةد االلكيوني 



 63 

االنببا  عل  العامل بأفق االنينـ  الـال حمـدود ، والبعـاون     

 ، وعلد االيباةةات مـا اجل ـات العاملةـة  ات العالةـة بـاألمر     

كـأن يكــون مؤسســات يعلةمةــة أو مؤسســات الطباعــة  

 ..والنشر 

البعاون املامر املشروط بني أسايذ  اجلامعات العراةةة ومن د  -3

عة الكوفة ، بااليباةات عل  مسبوى ذصـ   أسايذ  جام

، وخصوصا  األجنبةة معني ، ما أسايذ  باالخبصاص املماثو 

، لللةام ببحـوث مشـيكة وكبـ     الفلةعة و ات اط   

اكبســاب اطــ ات ، وبــذات الوةــ  ومن جةــة مشــيكة ، 

ــط    ــق م ــا يطب ــة دون يشــويه م ــة للحةلول ــاهج املوضــا آلة ن

 ..املة واألنظمة البعلةمةة املبك

ــة      -4 ــدريب طلب ــة لب ــالة  احلديا ــط األس ــاد  م ــ  اإلف يبطل

الدراسات اجلامعةة األولةة والدراسات العلةا امُلّببا يف الـدول  

املبلدمة ، كما هو احلاصو يف اسبصدام البعلةد االفياضي 

الذ  يبد مط خالله وضا الطال  وكأنـه يف صـمةد عملـه    

ةلـي داخـو   وهو داخو ةاعـة الـدرس أو ورشـة العمـو البطب    

 .. اجلامعة 

علــ  ســبةو املاــال    ،إنشــاء مبــاني يعلةمةــة ويطبةلةــة  -5

ورشـات  ومسبشبةات يعلةمةة واسبشارية لكلةة الط  ، 

لكلـة  اهلندسـة والعلـوم ، حبةـ      عمو حلةلةة منبجـة  

يدخو خمرجاي ا مط السلا نصف املصنعة أو البامـة الصـنا ،   

األسـواق   وبشكو منافب يف السوق احمللةـة ، وإن أمكـط  

، ويكون البعاون مشـيك بـني األسـايذ     والعاملةة العربةة 

والبنةني وطلبة الدراسات العلةا وطلبة الدراسـات األولةـة ،   

وفـق خطـ    علـ   ويطوير هذا البعاون بشـكو مسـبمر و  
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ففـال   مدروسة ميكط أن يبطور بآلةاي ا عل  أرض الواةا ، 

مــار يطــوير اإلمكانةــات االسبشــارية واطــوض يف غ عــط

اللابلةـات ،  وينمي يطور الذ  ج واملنبهو امللاوالت ، فاحملك 

ــداأ و  ــة اإلب ــدفا بعجل البلــدم ، وخصوصــا  االببكــار ووي

أسلوب ينمةة اطةال العلمي لدى الطال  واألسبا  معا  الذ  

، وفبح مـدارس حكومةـة    يسبصدمه ويطوره الدول املبلدمة

ات احللةلةة عل  أساس اللدر خاصة لبنمةة اطةال العلمي

، مـا  لدى الطال  والكوادر الوطنةـة دون حمابـا  أو لةةـز    

 .. وضا نظام حوافز هلذا األمر 

ــار  -6 ــد  االســيايةجي يبطلــ  االخبة األماــو وبعنايــة لبحدي

يف العـامل ،  والبنمةـة املسـبدامة   املبردات املواكبـة للبطـور   

بالبوا   ما اخبةار ويطوير الكادر البدريسـي وبشـكو   و

ــبمر ، ــ  يف     مس ــر إىل الطال ــر ، والنظ ــارج اللط ــو وخ داخ

الدراســات اجلامعةــة األولةــة والعلةــا ، علــ  أنــه ســةكون 

 كذاالبعلةمةة ، و اتداخو املؤسسومنه املبصدر للبنمةة ، 

، لذا ف و أيفا   املصبلبة للبالداملؤسسات اطدمةة واإلنباجةة 

 حباجة إىل مواكبة البطورات العاملةـة ، واطـوض يف غمـار   

واملصط  هلا عل  أساس ، البدري  والدور  املامر  واملدروسة 

 ..علمي وبآلةة نافعة 

اســبصدام أســالة  علمةــة ونبســةة مبطــور  ، مــط أجــو أن  -5

يشــعر الطالــ    وخصوصــا  طالــ  الدراســات العلةــا ، بــأّن  

ـ  و، بـو هـ   هـدف االمبحان والنجا  لـةب   ـ ز يعزي ا يعملـه ،  مل

لة  االمبحانـات البللةديـة   أسا االببعاد عطوجان  م د منه 

ال  جتعو الطال  يسبصدم شب  األسـالة  املشـروعة وغـري    

املشروعة مط أجو النجا  الورةي العابر ، وهـو أخطـر أسـلوب    
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أ اببـد ومنـه إ ،  واللـدرات  يدمري  للعلد واإلبداأ واللابلةات

مط أجو احلصول عل  الش اد   االطال  أخطر األسالة  وأ هل

علمةــة ، حبــ  يصــو إىل عــدم معرفبــه  لدون االهبمــام باو

 ةنسـب هي ، و باألجر بجه للبح فة، بكبابة البح  العلمي 

ــة وخطــر  ،  ــ ممــمذهل ــاد  النظــر ب ــ  إىل إع بعض ا يبطل

ــ     ــدريب أوال  ، لكــون د يببعــون أدن ــ  الب ــائمني عل الل

البـدريب  أسـالة     وأةسـ ، البللةدية  ةةسالة  البعلةماأل

الب ديد واليهة  والوعةـد ،  بومنه ما يكون    غري النافعة

إن كـان لـه مسـار     ، الذ  حيرف الطال  عط مساره العلمـي 

 ..صحةح 

ـ   االسـيايةجي  دعد ال نامج  -9 و ار  البعلـةد  البنمـو  الرائـا ل

ـ     لـول  عذو  الالعالي والبح  العلمـي لالهبمـام والعنايـة ب

ورعايب ا ، ويبطلـ  إعـاد  البصطـة  هلـا      ةة احلّلةاإلبداع

و لك بسب  معاملة  ما هذا البوجه الرائا ، يبناس بشكو 

 يكونـون  بشكو ةاسي ومـدمر لـئال   بدريسةنيغالبةة ال

حةنمـا   البدريسةنيبعض ويببصر  ،مسبلبال  منافسني هلد 

.. سالة  الـال إنسـانةة   األيبشو الطال  املبدأ لديه ، بسب  

ةبطل  مط الو ار  ، أن يفا إسيايةجةة لبنمةـة ةـابلةب د   ف

اصة مط خالهلا يبد منح الش اد  العلةـا ، دون هـدر   ب امج خ

هلــد برنــامج يدريســي مــااُل أن يكــون .. الوةــ  والطاةــات 

  ـا مبوجبملنح د ش اد  العلمي نباج د  يبد يلويدخاص ، أو 

أسو  بالدول املبلدمـة الـ  حتـرص علـ  ينمةـة اللابلةـات       

ورأس  احللةلةـة ،  اـرو  ال داإلبداعةة واسبامارها ، لكـون  

ـ ا واعـد ، واحلةلولـة دون اسـبغالل  وو    ال وطعملال البشر  ال

زهد مةِّـُ، ف د يف الوة  احلاضر يالنبوس الفعةبة لبدمريهد 
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إنسـاني   الدول املبلدمة كون د رأس مـال فكـر  ومعـريف   

 ..ومسبلبله حيدد مسري  البالد 

ــوضــا  -8 مريبطــة مباشــر  مبركــز اللــرار ،   ديريــةو ار  مال

، بـال  و املواهـ  واإلمكانةـات    وللكشف عـط املبـدعني و  

ـ  دورعـايب   دمحـايب  و، حمابا  أو حتةـز   د بشـكو  ودعم 

مـط أجـو   علـ  أةـو يلـدير    بـو   ، مـط أجلـ د  أةول ، ال خاص 

واملعــّول املســبدامة ، عمــاد البنمةــة املســبلبلةة  يكونــوا

 .. د فة اعلة 

والبنـافب   اإلسـيايةجةة هناك عالةـة وثةلـة وفاعلـة بـني      -15

ــوق ال ــة   بنافســي والبب ــ ا بآلة ــط يبعةل ــّد م ــق ، ، وال ب حتل

، مــا مواكبــة كــو يطــور حيــدث يف اجلامعــات العاملةــة 

 ..مراعا  اطصوصةة للمجبمعات 

إس ام مراكز الدراسات والبحوث بشكو فاعـو يف مبابعـة    -11

ووضــا احللــول الناجعــة ، والبشــجةا ووضــا نظــام حــوافز  

ملواكبـة   خبصوص  لك ، والبعاون يف ينبةذ كو ما يامر

 ..الشاملة يطور اجلامعات العاملةة واالهبمام باجلود  

االهبمام باطريج ونبائج ما اكبسبه مط الدراسة ، ويطـوير   -12

، وهــو جانــ   املنــاهج الدراســةة أو مبــردات املــواد الدراســةة 

 .. اسيايةجي يلةةمي ويلوميي

مبسـبوى  يعلـد كةـف يـبعلد     )االهبمام مببدأ اسيايةجي  -13

هناك النبا  مط أجو أن يكون( طلبات اجلود  املسبدامة مب

 يـة د البنويراعـ مـط األب  فةـه ومـا  ما يكبسبه مـط علـوم ،   ِل

 ..اإلبداأ االسيايةجي  نبائجو، واملبادر   يةوالبطوير
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ف ــد واســبةعاب يكنولوجةــا املعلومــات ودةــة  إســيايةجةة -14

،  اسبامارها ، وهو مـا ينطبـق علـ  األسـبا  والطالـ  معـا       

 ..والسةما يف الدراسات العلةا 

البصطة  االسيايةجي الباعو ، السبامار الطاةات املبدعـة   -15

، لبشـمو اإلسـيايةجةة   واملببكر  مـط األسـايذ  والطلبـة    

يواصو اطريج ما أسبا ه وجامعبه يف يبـادل  والبعلةمةة   

 .. املعلومات واملعارف 

ني يـبع العالةـات   أخالةي إنسـا ينظةمي بناء فكر ثلايف  -16

مدروسة ، لرفا  إسيايةجةةبني األسبا  والطال  عل  أسب 

، ومنـه إبـداء   شأن الواةا البعلةمي بلبول الرأ  والرأ  اآلخر 

، الرأ  العلمي الذ  ال يييـ  علةـه يبعـات مؤملـة للطالـ       

بالبعــاون بــني األســبا  والطالــ  ، وجتــاو  اططــوط و لـك  

 ..لعلمةة احلمراء يف يبادل اآلراء ا

ينموية للبعلةد عل  أساس الببوق العلمي  إسيايةجةةبناء  -15

 د لـئال  نح الشـ ادات ملسـبحلة ا علـ  نبـاج    البنافسي ، وم

 ..يواج ون مط يكبح ةدراي د اإلبداعةة 

البّد مط ةةام خط  يس د يف انسةابةة عمو اجلامعات ، ومـا   -19

بعجلة يلـدم  يواج  ا مط حتديات ال  يبطل  اسبلرار يدفا 

املشاريا املصبلبة بشـكو عـام ، و ات اجلامعـات واملعاهـد     

وما حتلله هلذه املشاريا مط ذريج كوادر مؤهلـة علمةـا   

 ..بشكو خاص ، يس د يف البنمةة املسبدامة 

،  خببار عط االسبصدام اآللي للطلبةاالببعاد يف البدريب واال -18

ري ، واالببعـاد  مبعن  آخر اسبامار ةابلةة الطال  يف الببك

عــط أســلوب اجلــواب النصــي الــذ  يسبســ له األســبا  يف  

، ويسب لك ةابلةات الطلبة يف الدراسـات األولةـة   البصحةح 

، اسبصدام اإلجابة البكرية ب يعويف ا، ووالدراسات العلةا 
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آفـاق الـببكري العلمـي    بال اسبنلاص اإلجابة ال  حتد مط 

  املبلدمة واملبطـور  ، وهو أسلوب يسبصدمه اجلامعاتاملبدأ 

مبسـبوى مبطلبـات   يعلـد كةـف يـبعلد    ) وفق مبـدأ  عل  

، لبجة  مـا يب ـد ال مـا حتبـ  كاآللـة       (اجلود  املسبدامة 

 .. الصماء 
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   .إستراتيجية دراسة السوق والسلعة للتنمية االقتصادية  -2
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                   .العراق في معجم البلدان  -9

                       . بالد الشام في معجم البلدان -01

 مصررر والسررودان وبررالد المغرررب العربرري ومررا تبقرري مررن أفريقيررة فرري معجررم       -00

 .     البلدان

    . المملكة العربية السعودية في معجم البلدان -02

       . ما تبقي من جزيرة العرب في معجم البلدان -03

                        .  إيران في معجم البلدان -04

    .  عاجم في معجم البلدانما تبقي من بالد األ -05

ة يرررروالتجار قتصرررراديةاال -اإلداريررررة واالجتماعيررررة  مصررررطلحاتموسرررروعة ال -06

 (.             عربي –إنكليزي )

 ( .إدارة العمليات ) إدارة اإلنتاج  -07

 .نظام اأُلسرة بين التراث والمعاصرة  -08

ام علري برن أبري بالرب     أوضاع الكوفة االقتصادية في عهد أمير المؤمنين اإلم -09

 ( .عليه السالم)
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 السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظة النجف األشرف  -21

 .تأثير الجوانب االقتصادية واالجتماعية الرتكاب الجريمة  -20

إنكليرزي  ) العقلية  قاموس علم النفس والتحليل النفسي والسلوكي واألمراض -23

 ( .عربي –

 ( .عربي –إنكليزي )النفس  قاموس في علم -24

 ( .عربي –إنكليزي )قاموس في الفلسفة  -25

 (عليه السالم)دروس من حكم وأقوال اإلمام علي  -26

 (.عليه السالم)البنه الحسن ( عليه السالم)دروس من وصية اإلمام علي  -27

عليره  ) أخالقيات العدالرة فري عهرد أميرر المرؤمنين األمرام علري برن أبري بالرب           -28

 ( .رض)لألشتر النخعي  (سالمال

 .دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها  -29

 .التقادم اإلداري وخطورته علي مستقبل المشاريع  -31

 تمصير الكوفة وعمرانها حتي نهاية عهد الخلفاء الراشدين موجز  -30

 .معجم التعاريف في موارد لسان العرب  -32

 .ومعانيها في لسان العرب  معجم األمثال -33

 .ودوره في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -34

 .الجامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -35

 .إستراتيجية الدراسات العليا في الجامعات العراقية  -36

 .منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق  -37

 .ن الكوفة في معجم البلدا -38

 . البصرة في معجم البلدان  -39

 .بغداد في معجم البلدان  -41

 (تأليف مشترك . ) جزء ( 02)معجم المخطوبات النجفية  -40

 .دليل مركز دراسات الكوفة  -42

 (تأليف مشترك . ) علماء جامعة الكوفة ؛ مرتبة األستاذية  -43

 . الكوفة في معجم البلدان  -44

 .لدان بغداد في معجم الب -45

 .البصرة في معجم البلدان  -46

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في القرآن الكريم  -47

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في األحاديث النبوية الشريفة  -48

 .هندسة وإعادة هندسة الحياة في نهج البالغة  -49

 . الثقافة السياحية وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية  -51
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 . 2106-2105للعام الدراسي جامعة الكوفة  –يل كلية الفقه دل -50

 .  2106-2105جامعة الكوفة للعام الدراسي  –دليل تخرج بلبة كلية الفقه  -52

 .عربي  –معجم المصطلحات اإلدارية واالقتصادية ؛ إنكليزي  -53

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 : ات العلميةالبحوث واملشاركات يف املؤمترات والندو

 . الهياكل التنظيمية في المشاريع الصناعية مع دراسة ميدانية  -0

 0983رك في المؤتمر العلمي علي مستوى الجامعة المستنصرية اش  -أ

– 0984  . 

 رك فرري مررؤتمر علمرري علرري مسررتوى جامعررات القطررر العراقرري   اشرر  -ب 

0983 – 0984  . 

 . اسة ميدانية دراسة السوق والسلعة في القطاع الصناعي مع در -2

  –0984 رك في المؤتمر العلمي علي مستوى الجامعة المستنصررية اش  

0985   ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

نظرام تصررميم العمررل وتقررويم األداء ودوره فرري المشرراريع اإلنتاجيررة مررع دراسررة   -3

 ميدانية 

 رك فررري المرررؤتمر العلمررري علررري مسرررتوى الجامعرررة المستنصررررية    اشررر   

0985– 0986  . 

وفي ضوءه تم ترأليف الكتراب السرالف الرذكر وأعلمتنري ثرالث و ارات         

 . بتعميمه علي الجهات التابعة لها 

 . اتجاهات شعر الصافي ألنجفي في تغيير المجتمع  -4

فري   , رك في المهرجان القطرري العلمري الرذي أقريم فري النجرف األشررف       اش        

 .  0993تمو  

 . جتماعية الرتكاب الجريمة مع دراسة ميدانية تأثير الجوانب االقتصادية واال -5

رك في المؤتمر العلمي األول المشترك برين و ارة التعلريم العرالي    اش      

 .. 0993/ 2ت /  00  -9 والبحث العلمي وو ارة الداخلية في

  ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

عليه )اإلمام علي في عهد ( الكوفة ) األوضاع االقتصادية للعاصمة اإلسالمية  -6

 (السالم 

الذي أقامتره  ( الكوفة في التاريخ ) رك في المؤتمر العلمي الثاني اش      

 28جامعة الكوفرة مرن   / كلية اآلداب بالتعاون مع مركز دراسات الكوفة 

 .  0994تشرين الثاني /  29  –
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 نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة مع دراسة ميدانية  -7

التري أقامترره  رك ضرمن مررؤتمر األمومرة المأمونررة وتنظريم األسرررة    اشر       

جمعيررة تنظرريم اأُلسرررة العراقيررة وبالتعرراون مررع اإلتحرراد الرردولي لتنظرريم         

وبرنرامج اأُلمرم    العربري  اأُلسررة للروبن   ي لتنظريم قليمالمكتب اإلواألُُسرة 

فرري   ومنظمررة اليونيسرريف ,ومنظمررة الصررحة العالميررة   المتحرردة اإلنمررائي

 ( حصل علي شهادة تقديرية )  .  0994/  0ك/  8 – 6 غدادب

 .ة محافظة النجفالجريمة وبعدها االقتصادي مع دراسة ميدانية لمديرية شرب -8

  رك ضررمن نرردوة التحليررل العلمرري للجريمررة الترري أقامتهررا كليررة التربيررة   اشرر      

حررروث  مركرررز الب/ جامعرررة الكوفرررة بالتعررراون مرررع و ارة الداخليرررة     / للبنرررات 

 .  0995 / آذار / 29والدراسات بتاريخ 

السياحة الدينية وواقع الخدمات في فنادق محافظرة النجرف األشررف وتطويرهرا      -9

 . , مع دراسة ميدانية 

واقرع السرياحة الدينيرة فري محافظرة      : ) رك ضمن الندوة العلميرة الثانيرة   اش     

 معرة الكوفرة بتراريخ   جا/ التي أقامها مركز دراسات الكوفرة  ( النجف األشرف 

 .  0995 / نيسان/  9

دور وأهمية اإلعالن للمجتمع ومشاريعه المختلفة وتنميتها مع دراسة ميدانيرة   -01

 .في محافظة النجف األشرف 

 / 02 -00رك في المرؤتمر العلمري األول لجامعرة القادسرية والمنعقردة بتراريخ       اش    

 . 0995 / نيسان

 مرع دراسرة ميدانيرة فري      –علري مسرتقبل المشراريع    التقادم اإلداري وخطورته  -00

 .جامعة الكوفة 

/  05 – 04 رك فرري المررؤتمر العلمرري األول لجامعررة الكوفررة المنعقررد بترراريخ  اشرر    

 .  0996 / نيسان

 .اإلعالم في نبذ العنف دور  -02

 لمحافظرات جنروب الوسرط    األول اإلعالمري اإلقليمري  رك فري المرؤتمر   اش            

والُمشاركة فيه المحافظرات ؛  , مه مجلس محافظة كربالء المقدسة الذي نظ

فري   والمنعقرد , النجف األشرف وبابل والديوانية وواسط وكرربالء المقدسرة   

ومثررررـلل البحررررث ,  2118 /تشرررررين األول  / 29 يرررروم األربعرررراء الموافررررق 

  .منفردًا  المذكور محافظة النجف األشرف

 .في شعر الصافي النجفي  جوانب من فلسفة البناء الفكري -03

جامعة الكوفة المنعقرد  / مركز دراسات الكوفة رك في المؤتمر العلمي لاش           

 ( حصل علي شهادة تقديرية )   . 2119/ آذار /  2 -0 بتاريخ



 78 

 .ودوره في تحقيق التفوق التنافسي (  ( JITاستخدام نظام  -04

 -29جامعة بابل والمنعقد للمدة مرن  المؤتمر العلمي الحادي عشر لرك في اش    

    . 2119/ نيسان  31

  ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

( قرربس مررن تفسررير القرررآن    ) الرردرس اللغرروي فرري التفسررير القرآنرري ؛ كترراب       -05

 .ُأنموذجا 

مرن   لفتررة , المنعقرد ل  الكوفةجامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الرابع لشارك في   

07- 08  /5  /2119  .      ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

 .ومضامين أقواله العلمية ( عليه السالم ) اإلمام جعفر الصادق  -06

, المنعقرد   الكوفرة جامعة / كلية الفقه المؤتمر العلمي الدولي الخامس لشارك في     

  .  2119/  02/  02 -00من  لفترةل

      (مر حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤت ) 

 .الجامعات وترسيخ ثقافة الرأي اآلخر  -07

الجامعررة / السررنوي الثالررث لكليررة العلرروم السياسررية    المررؤتمر العلمرري  شررارك فرري     

  .  2119/ تشرين األول /  23المستنصرية والمنعقد بتاريخ 

 .مراكز الدراسات والبحوث بين الواقع وقوة الطموح  -08

؛ لمركرز  ني لمراكرز البحرث العلمري فري العرراق     الروب العلمري  المؤتمر شارك في    

 .  2101/  3/  06, المنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

      ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

 .أنموذجًا " العلم " هبة الدين الشهرستاني بين اإلصالح والتجديد ؛  مجلة  -09

السرريد هبررة الرردين الشهرسررتاني المررؤتمر العلمرري األول لدراسررة جهررود شرارك فرري     

بالتعراون  ( لنردن  ) الفكرية واإلسالمية , أقامتره الجامعرة العالميرة للعلروم اإلسرالمية      

والمنعقرد فري جامعرة الكوفرة للمردة مرن        الكوفرة جامعرة  / مركرز دراسرات الكوفرة    مع 

 (  درع المؤتمرحصل علي )      .2101/ نيسان /  0 –آذار / 30

 .واقع وبموح العالمة هبة الدين الشهرستاني الصحافة بين ال -21

شارك في المؤتمر العلمي التاريخي ؛ صحافة النجرف األشررف إنجرا  معرفري          

وإبداع فكري , الذي أقامته كلية اآلداب بالتنسيق مع نقابرة الصرحفيين فررع النجرف     

 (  شهادة تقديريةحصل علي )   .  2101نيسان /  05 -04األشرف للمدة 

 .أثر بيئة النجف األشرف في بناء شخصية الشيخ الوائلي  -20

المؤتمر العلمي ؛ الشيخ الروائلي وأثرره اإلصرالحي والفكرري , الرذي      شارك في     

, والكليررة اإلسررالمية الجامعررة فرري    الكوفررةجامعررة / مركررز دراسررات الكوفررة  أقامرره 

 .  2101/  4/  31 -29النجف األشرف , والمنعقد بتاريخ 



 79 

     (  حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

؛ معجررم تصررحية لغررة اإلعررالم  سررالمة اللغررة العربيررة فرري الوسررائل اإلعالميررة    -22

 .( مع دراسة ميدانية لبعض القنوات العربية والعالمية / ) أنموذجًا ( العربي 

 الكوفرة  جامعرة / كلية التربية األساسية المؤتمر العلمي الدولي األول لشارك في     

    . 2101/  5/  01 -9من  لفترة, المنعقد ل

  ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 ( .عليه السالم)األبعاد التربوية واالجتماعية في أقوال اإلمام جعفر الصادق  -23

, المنعقرد  الكوفرة جامعرة  / كليرة الفقره   المؤتمر العلمري الردولي الثراني ل   شارك في      

مرجعية الفكرر اإلسرالمي فري ترراث اإلمرام جعفرر برن محمرد الصرادق          )ار تحت شع

 .م  2100/ شباط /  23 -22من  لفترةل( عليه السالم)

    ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 .األبعاد اإلستراتيجية المتداخلة بين الجامعات والمجتمع  -24

) , تحررت شررعار   ةبصرررالجامعررة ل ؛التعلرريم المسررتمر األول  مررؤتمر شررارك فرري     

, المنعقرد  إصالح وتطوير التعليم المستمر وخدمة المجتمع فري الجامعرات العراقيرة    

 ( حصل علي شهادة تقديرية )      .  2100/  3/  07 -06بتاريخ 

 مررام علرري بررن أبرري بالررب  فرري عهررد أميررر المررؤمنين اإل  أخالقيررات العدالررة -25

 (هرضي اهلل عن)لألشتر النخعي 

, الذي أقامه مركز دراسرات الكوفرة , وكليرة     المؤتمر العلمي الدوليشارك في      

نهج البالغة سرراج الفكرر    ), المنعقد تحت شعار   الكوفةجامعة /  التربية األساسية

 .م  2100/  آذار/  28 -27من  لفترةل, ( وسحر البيان 

    ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 .شعر الشيخ عبد الكريم الجزائري مضامينه وأغراضه  -26

 لفتررة , المنعقرد ل  الكوفرة جامعة / كلية الفقه ل ثانيالمؤتمر العلمي الشارك في        

  .  م2100/  4/  09 -08من 

      ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

 )أثر النجرف األشررف اإلعالمري والصرحافي فري اإلصرالح والتجديرد؛ مجلرة          -27

 أنموذجًا ( النجف 

شررارك فرري المررؤتمر العلمرري السررنوي الثالررث , الررذي أقامترره الكليررة اإلسررالمية            

 .م 2100/ نيسان /  23 -22الجامعة في النجف األشرف  , بتاريخ 

           (حصل علي شهادة تقديرية  ) 
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  األبعاد التربوية في أقوال اإلمام الكاظم  -28

تمر العلمري الثراني الرذي أقامتره األمانرة العامرة للعتبرة الكاظميرة         شارك في المرؤ      

         .م 2100/  6/ 00 -01المقدسة , بتاريخ 

  ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 أنموذجًا ( سورة به ) المضامين النفسية في القرآن الكريم ؛  -29

, الررذي ( الكرريم وقضررايا العصرر    القررآن ) شرارك فري المررؤتمر العلمري الثالررث         

  .م 2100/  02/  02 -00جامعة الكوفة  , بتاريخ / أقامته كلية التربية األساسية 

   (حصل علي شهادة تقديرية  ) 

 .العقد االجتماعي وبناء الدولة اإلسالمية في وثيقة المدينة  – 31

مركرز  , الرذي أقامره    ةوثيقرة المدينرة المنرور   ؛ األول المرؤتمر العلمري   شارك فري      

 .  2102/  2/  03 -02, والمنعقد بتاريخ  الكوفةجامعة / دراسات الكوفة 

     (  درع المؤتمر حصل علي ) 

 .األداء العالي وتحديات الفساد اإلداري  -30

التعلريم  ), تحت شرعار   ةبصرالجامعة ؛ لالتعليم المستمر األول مؤتمر شارك في    

 .  2102/  3/  7 -6, المنعقد بتاريخ ( عة إلي المجتمع المستمر بريق الجام

 . المضامين النفسية في أقوال اإلمام الكاظم   -32

شرارك فرري المرؤتمر العلمرري السرنوي الثالررث الردولي الررذي أقامتره األمانررة العامررة          

 م2102/  5/ 26 -25للعتبة الكاظمية المقدسة , بتاريخ 

           (قديرية مع درع المؤتمر حصل علي شهادة ت ) 

 هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين نهج البالغة والفكر المعاصر   -33

شارك في المؤتمر العلمي لمهرجران الغردير العرالمي األول الرذي أقامتره األمانرة           

 .م 2102/  00/  9 -5العامة للعتبة العلوية المقدسة , بتاريخ 

   (  درع المؤتمر حصل علي شهادة تقديرية مع ) 

مجلتررا ؛  اإلنسررانية –توظيررف اإلعررالم وفلسررفته فرري وحرردة العقيرردة اإلسررالمية     -34

 أنموذجًا( النجف)و ( العلم )

المنعقد  الكوفة جامعة / لتربيةا لكليةاألول  الدوليالمؤتمر العلمي شارك في      

 . 2103/  4/  05 -04من  لمدةل

           (وشهادة تقديرية حصل علي درع المؤتمر  ) 

 . منظمات المجتمع المدني ودورها السياسي في العراق -35

 بتاريخالمنعقد  الكوفة جامعة / آلدابا لكلية  الدوليالمؤتمر العلمي شارك في      

24- 25  /4  /2103 . 

           ( شهادة تقديريةحصل علي  ) 
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داعي واألداء العرررالي لخدمرررة إسرررتراتيجية التعلررريم المسرررتمر فررري التفكيرررر اإلبررر  -36

 المجتمع 

التعليم المسرتمر , بتراريخ   / شارك بالمؤتمر العلمي الذي أقامته جامعة البصرة      

29  /4  /2103 .           ( شهادة تقديريةحصل علي  ) 

( عليه السالم)تكامل البناء التربوي واإلنساني في أقوال اإلمام علي الهادي  -37

 ( .عليه السالم)العسكري  واإلمام الحسن

شررارك فرري المررؤتمر السررنوي الرابررع الرردولي الررذي أقامترره األمانررة العامررة للعتبررة       

 .م 2103/  5/ 08 -07الكاظمية المقدسة , بتاريخ 

           ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 .علم النفس االقتصادي بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -38

/ 31بتاريخ  شارك في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعتبة العلوية الشريفة     

01 – 0  /00  / 2103 . 

           ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

المسؤولية األخالقية لمنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق األيتام  -39

 . (مع دراسة ميدانية ) ؛  والمشردين

جامعرة  / ه مركرز دراسرات الكوفرة    الذي أقامر  ثانيشارك في المؤتمر السنوي ال     

 (  حصل علي شهادة تقديرية)  .م 2103/  00/ 28 -27, بتاريخ  الكوفة

 . الثقافة السياحية وإستراتيجية تنمية الموارد البشرية  -41

/ ة العلروم السرياحية   تره كلير  الرذي أقام  ثراني ال دوليالر  العلمري  شارك في المرؤتمر      

  .م 2104/  3/ 02 -00, بتاريخ  جامعة كربالء

 .نظام وتنظيم األسرة بين رسالة الحقوق والفكر المعاصر  -40

تره األمانرة العامرة    الرذي أقام  الدولي الخرامس السنوي  العلمي شارك في المؤتمر     

 .م 2104/  5/ 9 -8, بتاريخ للعتبة الكاظمية المقدسة 

      (ودرع المؤتمر صل علي شهادة تقديريةح ) 

 . في ملحمة الغدير لبولس سالمة( عليه السالم)اإلمام علي بن أبي بالب  -42

تره األمانرة العامرة    شارك في مهرجان الغدير العرالمي السرنوي الثالرث الرذي أقام         

 م 2104/  01/ 20 -09, بتاريخ للعتبة العلوية المقدسة 

      ( وشهادة تقديرية  المؤتمردرع حصل علي ) 
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دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -43

 . واإلستراتيجي

/ ه مركرز دراسرات الكوفرة    الرذي أقامر   الدولي الرابرع  العلمي شارك في المؤتمر     

مية الجمهوريرررة اإلسرررال/ جامعرررة الكوفرررة بالتعررراون مرررع أكاديميرررة الحكمرررة العقليرررة   

 (  حصل علي شهادة تقديرية)      .م 2105/  0/ 8 -7, بتاريخ اإليرانية 

دور الجامعات والمؤسسات البحثية في هندسة وإعادة هندسة الفكر الريادي  -44

 . واإلستراتيجي

ه مركرز دراسرات   الرذي أقامر   الردولي الرابرع   العلمري  فري المرؤتمر   البحرث  شارك     

الجمهورية اإلسالمية / لتعاون مع أكاديمية الحكمة العقلية جامعة الكوفة با/ الكوفة 

 (  حصل علي شهادة تقديرية)      .م 2105/  0/ 8 -7, بتاريخ اإليرانية 

 .مضامين البناء الفكري والفلسفي في شعر السيد الشريف المرتضي  -45

األمانرة   تره الرذي أقام  الدولي الخرامس السنوي  العلمي في المؤتمر البحث شارك     

 .م 2105/  4 / 24 -23, بتاريخ العامة للعتبة الكاظمية المقدسة 

  ( حصل علي شهادة تقديرية مع درع المؤتمر ) 

 (مجلة النجف أنموذجًا) يخ المظفر الفكر اإلنساني ومعالجاته عند العالمة الش -46

مرة الشريخ   الدولي حول التجديد فري فكرر العال   العلمي في المؤتمر البحث شارك     

ه معهرد العلمرين للدراسرات العليرا بالتعراون مرع العتبرة        الذي أقام محمد رضا المظفر

  .م 2105/  آذار / 25 -24, بتاريخ العباسية المقدسة 

  ( حصل علي شهادة تقديرية ) 

( قرربس مررن تفسررير القرررآن    ) الرردرس اللغرروي فرري التفسررير القرآنرري ؛ كترراب       -47

 .ُأنموذجا 

/ الدولي دراسات اللغة العربية وآدابها في المؤتمر  البحث شارك        

 . 2106/ مارس /  7 -4ماليزيا  –كوااللمبور 

 .األساليب العلمية لتحقيق المخطوبات ؛ تواصل بين الماضي والمستقبل  -48

الدولي األول للمخطوبات والوثائق التاريخية في في المؤتمر  البحث شارك        

 الذي أقامته جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية  2106/  4/  28 -27ماليزيا 

 .إنسانية الضرائب وإدارتها بين نهج البالغة والفكر المعاصر  -49

الرذي أقامتره كليرة    ( نهج البالغة الثاني ) ؛  في المؤتمر العلمي البحث شارك        

مقدسررة الحسررينية  التربيررة األساسررية فرري جامعررة الكوفررة , بالتعرراون مررع العتبررات ال      

 . 24/4/2106 -23بتاريخ  والعباسية وأمانة مسجد الكوفة ,

  ( حصل علي شهادة تقديرية ) 
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 إستراتيجية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعات الدول النامية – 51

 3في المؤتمر الدولي تطوير البحث العلمي في التعليم العالي  البحث شارك       

االمارات العربية  -الشارقة  بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في - 2106مايو 

 المتحدة 

اإلسررتراتيجية المعرفيررة وثقافررة الجررودة الشرراملة والمسررتدامة فرري المؤسسررات        -50

 التربوية والتعليمية 

 األكاديمي واالعتماد والجودة التقييمشارك البحث في المؤتمر الدولي ؛           
,  2106أكتوبر /  3 – 0األردن في  -عمان / امعة الزرقاء لج العالي التعليم في

/  6 – 4فري   ماليزيرا  – كوااللمبرور / والتخطريط   اإلدارة الردولي  المرؤتمر وكذلك 

 . 2106/ أكتوبر 

 . اللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات -52

ة بالمشرارك  المؤتمر الردولي دراسرات اللغرة العربيرة وآدابهرا     شارك البحث في        

االمررارات العربيررة   -الشررارقة  2106/ أكترروبر  07 -04مررع جامعررة الزرقرراء فرري   

 . المتحدة

 استراتيجية تحقيق المخطوبات في البناء الحضاري -53

ضمن المؤتمر الدولي الثاني للمخطوبات والوثائق شارك البحث         

  .م 2106/برأكتو 26 - 25 تركيا , بتاريخ – (جامعة بارتين)عقده في  ,التاريخية

 .الجامعات العراقية في إستراتيجية الدراسات العليا  – 54

تطروير البحرث العلمري فري التعلريم العرالي       المرؤتمر الردولي   شارك البحرث فري          

 . بحرينال -ة منامال 2106/ ديسمبر  21 -08بالمشاركة مع جامعة الزرقاء في 

 . جتماعيالمنبر الحسيني وفلسفة البناء التربوي واال -55

,  حول التجديد في المنبر الحسريني ,  الثانيالدولي المؤتمر في  البحث شارك       

بالتعراون   معهرد العلمرين للدراسرات العليرا    / مؤسسة بحر العلوم الخيرية  الذي أقامته

جمرادى   07 -06م الموافق  2107اذار  07 – 06 فيالعتبة العباسية المقدسة مع 

 .هـ  0438االخر 

   (صل علي شهادة تقديرية ح ) 

 اإللكتروني  إدارة المعرفة وتقنيات التعليم والتعليم -56

المؤتمر الدولي تكنولوجيا وتقنيات التعليم ؛ الدولي المؤتمر في  البحث شارك       

 3 - 0االمارات العربية المتحدة  -شارقة ي الف , الذي أقيم والتعليم االلكتروني

 . 2107أبريل 

وشعر بحث وموضوع ( 011) للمؤلف أكثر من شورمن وهناك
 داخل العراق وخارجه وقصة ، 
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