
( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   1 

 

 

  انؼشٔشجبمؼت                                                                  كهٕت انرتبٕت 

------------------------------------------------ 

جمهــت كهٕــت 
 انرتبٕــت 

 علمية محكمة ربع سنوية

 

------------------------------------------------ 
 

 م(0201 أبريل– والعشرون السادسالعدد  – ةالتاسع)السنة 

https://foej.journals.ekb.eg 

j_foea@aru.edu.eg 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
mailto:j_foea@aru.edu.eg
mailto:j_foea@aru.edu.eg


( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   3 

 

جمهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش ٌٕئت حتشٔشلبئمت   
 ـــــــــــماالســــــــــــــ م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اهلٕئت اإلداسٔت نهخحشٔش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. محمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -لعلُا وهُل اليلُت للذساظاث ا

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج حعين 3  د. إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أحمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 سةعضى مجلغ ؤلادا

5 
أ.د. صالح محمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 محمذ علي

أظخار الصخت 

 الىفعُت

 –ت الخاصت اإلاششف على كعم التربُ

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهخحشٔش انفىٕت ) انفشٔك انخىفٕزْ(اهلٕئت 

9 
أ.د. محمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 . هماٌ طاهش مىس ىد 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 محمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

14 
أحمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش عضى  إداسة اإلاىكع  –هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  محمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش
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جملهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش انذَنٕت لبئمت اهلٕئت االعخشبسٔت  

 واإلدارية مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعلٌم

 بعت لجامعت الذٌو العشبُت.الخا ألامىُت

2 
أ.د  إمام مصطفى 

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -هبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل اإلاى 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

في  عاعذًًلتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلا

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت شس  امل –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -صاسة التربُت والخعلُموهُل أٌو و 

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  - "

للمىاهج وطشق  ظاجزة اإلاعاعذًًوألا 
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحا هاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبحىر 
ً
سئِغ  " حالُا

 العَشش. حامعت

 هافع أ.د ظعُذ عبذه 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

 حامعت

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

َسغ وطشق جذ

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

تؤلاه   جليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 

 



( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   7 

 

13 
احمذ عىشت  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس ا -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
هش اظماعُل ما أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 صشم 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

ن خبير بالهُئت اللىمُت لضما -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ىسٍاظ
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

سة التربُت الىطىُت ىصاخبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-مُاطالعمُذ العابم ليلُت آلاداب بذ

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البحىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

ادًمي ليلُت التربُت بجامعت الاعخماد ألاو

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لُاػذ انىشش مبجهت كهٕت انرتبٕت ببنؼشٔش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
ل أم جية أخرل في نفس كقت لممراجعة كالنشر لدتـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabic) الكتركنيان مكتكبة بخط 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

التنسيؽ يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، ك  .ْ
، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، 

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد . )الزيادة وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

اف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنك  .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ.  "الباحث"،
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ ىيئة  .ٗ

 التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
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التي ال تشتمؿ عمى  لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ  .َُ
 ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 . ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة .ُّ
في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

مقابؿ رسـك تكمفة  تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

foej.journals.ekb.eghttps:// 
كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
تتـ عبر مكقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.    ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( والعشرون  السادسمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنوان البحث الرقم
 مقال العدد

1 

 مواردال لبناء االستراتيجي التخطيط
 العريش بجامعـة البشرية

 (البدايـــة وحتمية األىميـــة)
 

 سالم العظيم عبد أحمد/ أ.د
 التربوي والتخطيط التربية أصول أستاذ

 جامعة التربية بكمية التربية أصول قسم رئيس
 العريش
 

11-71 

 بحوث العدد

ُ 

التعمم االلكتروني عن بعد في  معوقات
ري الصف المرحمة الثانوية تبعا لمتغي

والنوع االجتماعي في ظل جائحة 
كورونا من وجية نظر الطمبة في 

 تربية الطفيمة في االردن

 د/ جالل محمد عثمان حسين
 مديرية تربية الطفيمية 

 األردن
11-17 

7 

رؤية مستقبمية لتطوير إدارة المؤسسة 
التعميمية عمى ضوء التوازن بين 
 اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية

 

 ىند محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص إدارة تعميمية

 نجالء محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التجارة تخصص إدارة األعمال

11-111 

ّ 

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم 
السريع في تنمية ميارات االستقبال 
المغوي واالتجاه نحو تعمُّم المغة 

لدى طالب الصف الثالث العربية 
 اإلعدادي
 

 أ.د. سعيد عبد اهلل الفي رفاعي
 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة العريش –كمية التربية 
 كمال طاىر موسى ناصف د.

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 المساعد

 جامعةالعريش –كميةالتربية 
 مانالباحث/ أحمد محسن محمد السيد سمي

 معمم المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

111-141 
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ْ 

البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري في 
 دراسة تحميمية  –مرحمة الروضة  

 
 

 أ.د. رفـعت عمر عزوز
 أستاذ أصول التربية 

 جامعة العريش –كمية التربية 
 أحمد عبد العظيم سالم د.أ.

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
 جامعة العريش –التربية  كمية

 الباحثة/ أسماء عبد الستار أحمد
 مدرس مساعد بقسم أصول التربية

141-111 

ٓ 

نمو األنا وفق نظرية إريكسون 
وعالقتو باالتجاه نحو التطرف لدى 
عينة من الشباب الجامعي )دراسة 

 تحميمية كمينيكية(
 

 أ.د. صــــالح فــؤاد محمــد
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة قناة السويس –ة التربية كمي
 السيد كامل الشربيني منصور أ.د.

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعةالعريش –كميةالتربية 

 الباحثة/ حنان أحمد عيد محمد القيم
 معمم خبير بالتربية والتعميم

113-717 

6 

تحسين أداء العاممين بإدارة الشئون 
القانونية بمديرية التربية والتعميم 

شمال سيناء في ضوء  بمحافظة
 مدخل القيادة األخالقية 

 أ.د. إبراىيم عباس الزىيري
أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 األسبق
 جامعة حموان –كمية التربية 

 أحمد سممى أرناؤوط د.
أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 يشجامعةالعر  –كميةالتربية 

 الباحثة/ شيماء جابر عبدالفتاح محمد

711-761 
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 حمذٔم

 ذانُفـــبء ببنُػـــ
 شكشًا نكم مه اعخجبة نهذػُة

 أٌال بكم مه اوضم إنٕىب
ش                                                                             بللم : هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قبؿ شيكر ؛ كعدت ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش قراءىا      
مف األساتذة كالباحثيف بإحداث نقمة نكعية في المجمة، كالسير قدمان في تحقيؽ 

تصبح المجمة كعاء عربيان كدكليان رؤية المجمة كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية بأف 
بسمعة محمية  –خالؿ العاميف الماضييف  –لمنشر  بعد أف تمتعت المجمة 

 طيبة، كهلل الحمد.
 -خالؿ الشيكر األربعة السابقة -يأتي العدد الحالي ، كقد أتمت ىيئة التحرير  

 ما يمي:
  ؛  ُٗٔٓ-ِّٕٓالحصكؿ عمى ترقيـ دكلي لمنسخة االلكتركنية لممجمة ىك

 لييضاؼ إلى الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.
     :تدشيف المكقع االلكتركني لممجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو 

https://foej.journals.ekb.eg 
كجارم تحميؿ جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خالؿ 

بحثان  َُٓتحتكم حكالي عددان   َِالسنكات الخمس األخيرة ) قرابة اؿ 
 كمقالة عممية (

 ( يمثمكف التخصصات  ََِالتكاصؿ مع أكثر مف ، )أستاذ جامعي كباحث
التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، كالطفكلة 
المبكرة، كعمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العالقة 
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دعكتيـ لممشاركة في تحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج بالتربية كالتعميـ، ك 
ـ ، كقد استجاب ليذه الدعكة َِِِـ ، كَُِِعممي خالؿ العاميف 

أستاذان كباحثان( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ  ُْٗ)
 الجامعات المصرية. 

كلزامان عمى ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش في كممتيا في 
العدد أف تتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف رحبكا  ىذا

بالتعاكف معنا في تحكيـ البحكث المقدمة لمنشر ، كىك ما كفر لنا قاعدة 
 معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة المجمة.

 ( مف القيادات كالخبراء التر َّالتكاصؿ مع ما يقارب الػػػػ ) بكييف عمى
المستكل الكطني كالعربي كالدكلي : كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء 
جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، كعمداء كككالء كميات ، كمقررم 
كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة المساعديف في 

كجمعيات تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس إدارة منظمات مينية 
عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية ، كقد 

أستاذان خبيران كقائدان تربكيان ( مف الدكؿ : األردف ،  ِّرحب مف بينيـ ) 
كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف 

، إلى جانب الخبراء كالقادة  ينتمكف لجامعات في كندا، كبريطانيا، كألمانيا
 التربكييف المصرييف بالمشاركة في الييئة االستشارية الدكلية لممجمة.

بكجكد ىيئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –نتشرؼ 
استشارية لممجمة ، متميزة ، عمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 كمراكزىـ .  في بمدانيـ كجامعاتيـ
نشكرىـ ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي ، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
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كبالطبع ، ترحيب خاص بكؿ األساتذة مف غير المصرييف ؛ باعتبارىـ ضيكفان 
 عمينا في مصر بعامة ، كفي جامعة العريش بخاصة.

 تقدير لكؿ مف :كالشكر كال
معالي األستاذ الدكتكر / سعيد عبد اهلل الفي رفاعي     رئيس جامعة  -

 العريش.
 سعادة األستاذ الدكتكر / رفعت عمر عزكز          عميد كمية التربية. -

فقد حرصا أف تحظى الييئة االستشارية بمباركة مجمس الكمية المكقر ، كبقرار 
تكجيو شكر باسـ الكمية كالجامعة لجميع مف معالي رئيس الجامعة ، كأكصيا ب

 أعضاء ىذه الييئة المكقرة.
كيتبقى اإلشارة إلى أنو مف حسف الطالع أف تصادؼ ىذا التطكرات ، كتمؾ النقمة 

 –كميا –ـ ، كمصر  َُِِالنكعية لممجمة،  إصدار العدد الحالي : عدد أبريؿ 
أف جامعة العريش ، كسيناء في القمب منيا تحتفؿ بأعياد تحرير سيناء ، كك

ككمية التربية تيدم الباحثيف بما يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل 
المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة ضمف مجالت كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ 

 المجمس األعمى لمجامعات
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة      
طكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كبتكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، الت

بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 
 

 واهلل الموفق
 ٌٕئت انخحشٔش
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 جببمؼـت ٔتانبشش املُاسد نبىبء االعرتاحٕجٓ انخخغٕظ
 انؼشٔش
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 انؼشٔش جببمؼـت انبششٔت املُاسد نبىبء االعرتاحٕجٓ انخخغٕظ
 (انبذأـــت َحخمٕت األٌمٕـــت)

 إػذاد
 عبمل انؼظٕم ػبذ أمحذ/ أ.د

 انرتبُْ َانخخغٕظ انرتبٕت أصُل أعخبر
 انؼشٔش جبمؼت انرتبٕت بكهٕت انرتبٕت أصُل لغم سئٕظ

 
لـ يشيد اإلنساف تطكران مذىالن في شتى مناحي الحياة مثمما يشيد اآلف، كلـ يعرؼ 
ما كاف يظنو ضربان مف الخياؿ مثمما يعرؼ اآلف، فالعمـ يتسارع بخطى كثٌابة، 

ىا العقؿ البشرم، صكرة رسمت نياية المصادر كالتكنكلكجيا تتدفؽ بصكرة لـ يعيد
القديمة لمثركة كالقكة، لتحؿ محميا التقنية المتطكرة التي سيطرت عمى العالـ، كخمقت 
مرحمة جديدة مختمفة في الشكؿ كالمضمكف، خمفت كراءىا العديد مف التحديات 

لعمؿ البشرم كالصراعات، كالتي بدكرىا فرضت كاقعان جديدان كمغايران في كؿ مجاالت ا
كالتفاعالت اإلنسانية، كتأتي في مقدمة تمؾ التفاعالت اإلنسانية قضايا تربية النشء 

 كتعميميـ في ظؿ ىذه المتغيرات المتالحقة.
كلقد فرضت ىذه المتغيرات عمى مؤسسات التعميـ إعادة النظر في فمسفتيا كأىدافيا 

كاف لزامان عمييا أف تتجو نحك إعداد  كاستراتيجياتيا كسياساتيا التعميمية كالبحثية، كالتي
مكانات معينة كقدرات نكعية متباينة، فالمجتمعات اليكـ في  أفراد مف نكعيات خاصة كا 
ظؿ تمؾ المتغيرات أصبحت بحاجة إلى منظكمة تعميمية تبدع في إعداد أفراد قادريف 

ادة، كاقتدار عمى التعامؿ مع المستجدات الحديثة كالتطكرات المتالحقة بميارة غير معت
 غير مسبكؽ.

ذا كاف النظاـ التعميمي في كؿ دكؿ العالـ يقكـ عمى مبدأ التخطيط لتأىيؿ الثركة  كا 
جراءات  طالؽ طاقاتيا اإلبداعية كاالبتكارية، اعتمادان عمى سياسات كا  البشرية كا 
استشراؼ المستقبؿ التي مف شأنيا الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ التنمكية المكصكفة 
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كأكضاعيـ المادية كالمعنكية، فإف )التعميـ الجامعي( يؤثر بصكرة كاضحة في  لمبشر
ىذا المنحى؛ بما يكفره مف كفاءات بشرية قادرة عمى تدكير آليات العمؿ كعجمة 
التنمية، كمكاكبة مستجدات الحركة العممية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في 

 البيئتيف المحمية كالعالمية.
الجامعي في قمب النظاـ التعميمي في كافة دكؿ العالـ، كمصدر اىتماـ  كالتعميـ

كتخطيط كرعاية، فالطالب الجامعي قادر عمى إحداث التغيير المنشكد كاإلصالح 
المرغكب إذا تكفرت لو سبؿ التعميـ المتقدـ المبني عمى اإلبداع كالفكر، ال عمى الحفظ 

 كالتمقيف.
النماذج الحديثة لمتطكير كالتغير؛ ألنو يعمؿ عمى  كيمثؿ التخطيط االستراتيجي أحد

االنتقاؿ مف الممارسات اإلدارية العشكائية كالمزاجية، إلى الممارسات اإلدارية المعتمدة 
عمى المشاركة، كاالبتكار، كالتميز، كاإلبداع، كما أنو يمثؿ إحدل الطرؽ لمكاجية 

تحدياتو، كىك الطريؽ األمثؿ  صعكبات المستقبؿ المتعمقة باألنظمة التربكية ككذلؾ
 المناسب لتحسيف استثمار التكنكلكجيا كالبحث العممي، كتحسيف االستثمار البشرم.

كلعؿ مفيكـ "التخطيط" في ميداف التعميـ بصكرة عامة، كالعالي منو عمي كجو 
التحديد، يكتسب أىمية خاصة في إطار تحقيؽ أىداؼ كمتطمبات التنمية البشرية، فيك 

؛ حيث العالقة الكثيقة  بيف اإلنتاجية ةرتباطان كثيقان بتحقيؽ التنمية االقتصادييرتبط ا
كاإلمكانات المعرفية كالمينية لمقكم العاممة، كذلؾ القيـ المؤثرة في عمميات اإلنتاج 
كالدافعية لمعمؿ كاإلنتاج المتقف، كيرتبط كذلؾ بالتنمية االجتماعية كتأثيرىا عمي 

عاكف االجتماعي كالتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد المجتمع، كنشر تحقيؽ مستكيات مف الت
الكعي الصحي كالبيئي، كاحتراـ القكانيف، كالعمؿ مف أجؿ الصالح العاـ، كىك 

عمي تحقيؽ متطمبات التنمية السياسية،  -بصكرة مباشرة أك غير مباشرة–ماينعكس 
ف يجعؿ مف مخرجات ىذه كىكذا فإف التخطيط الجيد في ميداف التعميـ العالي يمكنو أ

 المرحمة التعميمية مدخالت فعالة لتحقيؽ أىداؼ التنمية البشرية .
كمف الطبيعي أف يككف اىتماـ التنمية البشرية بأىـ كأكؿ عنصر يحقؽ أىدافيا كىك 
"العنصر البشرم" أك "المكرد البشرم"، كمنذ ظيكر ما يسمي بػ )المكارد البشرية( 



 (انبذأـــت َحخمٕت األٌمٕـــت)انؼشٔش جببمؼـت انبششٔت املُاسد نبىبء االعرتاحٕجٓ انخخغٕظ
 أ.د أمحذ ػبذ انؼظٕم عبمل  

 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   23 

 

ف إدارة العنصر في تعبيرىـ عف النشاط المسئكؿ عجاؿ اختمؼ الميتمكف بيذا الم
قاصدان بذلؾ  "إدارة األفراد"، فمنيـ مف يستخدـ مصطمح البشرم في المنظمات المختمفة

 "إدارة المكارد البشرية"إدارة األفراد العامميف في المنظمة، كمنيـ مف يستخدـ مصطمح 
سكاء مف كاف عمى قكة  بشرمليقصد بيا ذلؾ النشاط المسئكؿ عف إدارة المكرد ال

ثالث إلى النظر إلى النشاط مف كجية الفريؽ ال، كيذىب العمؿ أك مف ىك مييأ لو
العنصر البشرم  أف عمى اعتبار "إدارة رأس الماؿ البشرمكيطمؽ عميو "نظر محاسبية 

عند استقدامو كاستخدامو مراعاة عنصرم الكمفة  أصؿ مف األصكؿ الميمة التي يجب
 كالفائدة.

كأيِّا ما كاف األمر، فإف كؿ االتجاىات تجمع عمى أف "المكرد البشرم" ىك األساس 
في تحقيؽ أىداؼ المنظمات كالمؤسسات بغض النظر عف المسمى الذم يطمؽ عمي 
النشاط الذم يقكـ بو، بؿ إف ذلؾ النشاط ىك الذم يمكف أف يكسب المؤسسة ميزة 

ات المناظرة، كلعؿ قضية "الميزة التنافسية تنافسية غير قابمة لمتقميد مف قبؿ المؤسس
لمجامعات" مف أىـ القضايا المطركحة حاليان بقكة عمى الساحة البحثية الجامعية، 
كتسعى كؿ جامعة مصرية لممنافسة مع الجامعات المحمية كالعالمية؛ حيث لـ تعد 

ع تسعى كؿ النظـ التعميمية العالمية كسابؽ عيدىا مف االنعزالية كاالنغالؽ، كبالطب
الجامعات المصرية لتحقيؽ تمؾ الميزة التنافسية، كالظيكر في ترتيب متقدـ كسط 
التصنيفات العالمية لمجامعات الدكلية، كمنيا )جامعة العريش( الكليدة التي أنشئت 

 .َُِٔ( لسنة ُْٕبالقرار الجميكرم رقـ )
يـ العالي  كالبحث كتعد جامعة العريش جامعة حككمية رائدة كمتميزة في مجاؿ التعم

العممي، كلذا فإف أىدافيا تحشد طاقتيا كتكظفيا لتحقيؽ رؤيتيا المقترحة في الريادة 
كالتميز لبناء مجتمع المعرفة، بما يحقؽ التنمية المستدامة كفقان لمعايير عالمية، كلعؿ 

ظة أىدافيا المشتقة مف فمسفتيا كرسالتيا كالمعتمدة عمى استراتيجية التنمية في محاف
شماؿ سيناء عمى المدل االستراتيجي، تترجميا الجامعة في رؤيتيا كرسالتيا عبر 

 سعييا لتحقيؽ عدة أىداؼ سماتيا التكامؿ كالترابط.
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يتضح مف ذلؾ سعي الجامعة لتبكء مكانة مميزة كسط الجامعات المصرية 
دافيا كالعالمية؛ ككنيا أكبر محركات التنمية داخؿ محافظة شماؿ سيناء، ككانت أى

األكلى تحقيؽ عائد تنمكم متزايد داخؿ المجتمع السيناكم، كالنيكض بو لتعكد ىذه 
البقعة الغالية مف أرض الكطف لتقكد قاطرة التنمية لممجتمع المصرم كمو؛ كمف ىنا 
كاف لزامان عمى الجامعة كقياداتيا األخذ بكؿ ما يحقؽ تمؾ األىداؼ، كمف أكليا 

ف بالجامعة، خاصة التخطيط الجيد لبناء كتنظيـ عنصر التخطيط لكؿ ماىك كائ
 المكرد البشرم المتاح بالجامعة.

 مف االستراتيجي، متخطيطل العالي التعميـ مؤسسات تبني فكا الحقيقة، فيك 
 فالقر  سبعينيات منذ تزداد فتئت ما التي البيئية كالضغكط المتسارعة التطكرات

 إنفاؽ في بالكفاءة الجامعية المؤسسات كمطالبة الحككمي، التمكيؿ كتراجع ؛ضيالما
 العممي، كالبحث التعميمية العممية في التقني لمتطكر الكبير كالتأثير العامة، المكارد
 خاصة، متطمبات اتة ذالبيط فئات كظيكر التعميمية، المخرجات خصائص كتنكع
 العكامؿ مف كغيرىا المستمر، التحسيف ركرةضك  لمجامعة، االجتماعية المسؤكلية كبركز
 الربح بتحقيؽ مطالبة نفسيا ىي أصبحت العالي التعميـ منظمات إف حتى، الدافعة
نشاء  تمارس العاليـ التعمي مؤسسات أصبحت، كمف ىنا المصمحة صحابألة القيم كا 

 الرسالة بتحديد فتقـك ،ان تمام  ماؿعاأل منظمات تمارسو مثمما االستراتيجي التخطيط
 نقاط ـكتقك   المتاحة، كالفرص الخارجية التحديات كتحمؿ ؿ،لممستقب رؤية كتضع كالقيـ،
 الخيارات كتطكر االستراتيجية، كالقضايا ىداؼاألك  الغايات كتحدد كالضعؼ، القكة

 ة .التنفيذي الخطط كتضع االستراتيجية،
كمما سبؽ يتضح الدكر الفاعؿ لمتخطيط االستراتيجي في كضع التصكر األىكلٌي 

 َُِٔمؤسسات الجامعية، كمنذ قياـ جامعة العريش في العاـ لكؿ مؤسسة؛ خاصة ال
( لـ تقـ الجامعة بكضع خطة استراتيجية محكمة كمعتمدة، َُِِكحتى عامنا ىذا )

كلـ تبدأ في كضع األطر أك النماذج المفاىيمية كال التطبيقية التي تساعدىا في كضع 
 -عناصر ىذه الخطة كالمكارد البشرية في الصدارة مف-ىذه الخطة المستقبمية 
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كبالتالي لـ تدخؿ الجامعة في أم تصنيؼ عالمي لمقدرة التنافسية بيف الجامعات 
 الدكلية.

كمنذ بداية ظيكر التخطيط االستراتيجي، كتفعيمو في المؤسسات المختمفة، بدأت 
الجامعات في تدارسو كمحاكالت تطبيقو؛ حيث يتناسب فكريان كعمميان مع أىداؼ 

ة كالخاصة، كعندما بدأت أفكار التطكير كالجكدة تغزك مؤسسات اإلنتاج الجامعة العام
في العالـ في منتصؼ القرف الماضي، كاف لزامان عمى المؤسسات الجامعية أف تكاكب 
التحديث كالتطكر الحاصؿ في شتى مناحي الحياة، كتساىـ بشكؿ أك بآخر في تحكيؿ 

استخداـ عناصر التخطيط المؤسسة الجامعية إلى مؤسسة منتجة، كلذا كاف 
االستراتيجي خطكة ميمة في ىذا التطكير مكاكبة لمحادث في كؿ المؤسسات، كسعيان 
كراء إيجاد حمكؿ مبتكرة لمكثير مف المشكالت التعميمية كاإلدارية التي قد تكاجو 

 الجامعات.
كيمكف القكؿ بأف التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعميـ العالي ىك: "عمـ كفف 

جيو كؿ قكل مؤسسة التعميـ العالي نحك تطكير االستراتيجيات كاتخاذ القرارات تك 
الجكىرية التي تحدد مالمح مستقبؿ المؤسسة، ككضع الخطط الالزمة إلنجاز األىداؼ 
كاألغراض كحؿ القضايا كالمشكالت التي يتطمبيا الكصكؿ إلى ىذا المستقبؿ 

 .د"المنشك 
ب فعاؿ في مكاجية التحديات التي تكاجو نظـ كيعتبر التخطيط االستراتيجي أسمك 

التعميـ، كمكاكبة التغيرات التي تتجمى فييا ىذه التحديات، كما يختمؼ التخطيط في 
 :حيث مؤسسات التعميـ العالي عف مؤسسات األعماؿ مف 

الحككمة: تستطيع الجامعة زيادة المشاركة في عممية تطكير االستراتيجية مف  -
 .خالؿ حككمة مككناتيا

اإلطار الزمني: عادة ماتكضع الخطط االستراتيجية في مؤسسات األعماؿ لمدة  -
 سنتيف إلى ثالث سنكات، بينما تكضع لمجامعة في حدكد خمس سنكات.

االلتزاـ: مف الضركرم أف يمتـز جميع العامميف في الجامعة ببناء مبادئ مكحدة  -
 لمجامعة.



 (انبذأـــت َحخمٕت األٌمٕـــت)انؼشٔش جببمؼـت انبششٔت املُاسد نبىبء االعرتاحٕجٓ انخخغٕظ
 أ.د أمحذ ػبذ انؼظٕم عبمل  
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في االستثمار طكيؿ المدل في النظاـ القيمي لممؤسسة: تتمثؿ مبادئ الجامعة  -
 تعميـ األفراد.

المستفيدكف: يكجد لمجامعة العديد مف المستفيديف؛ فالطالب كالعامميف فييا  -
كأصحاب األعماؿ كالمجتمع ككؿ مف الفئات المستفيدة مف نتاج عمؿ 

 الجامعة.
 

مراحل عممية التخطيط أف نحدد -كمف خالؿ ما سبؽ-كيمكننا بسيكلة 
 فيما يأتي: ناء الموارد البشرية بجامعة العريشاالستراتيجي لب

 في شئون الجامعة: ستراتيجيإلمرحمة التفكير ا -
الجامعة داخميان، أما خارجيان ميؿ البيئي، كتحديد أىداؼ التح عمى كالذم يشتمؿ 

ـ العمؿ في القطاعات اإلدارية خالؿ تحديد أحجا مف فيتـ التنبؤ بالنمك المستقبمي
 .العامة االستراتيجية الخطة خمس سنكات ، ككضع أىداؼ فة خالؿالمختم كالتعميمية

 :االحتياجات من الموارد البشريةمرحمة التنبؤ ب -
 مف المكارد البشرية بإعداد تقديرات الطمب مفحتياجات الالتنبؤ بايككف حيث 

عمى المكارد البشرية خالؿ سنكات  القطاعات كاإلدارات المختمفة داخؿ الجامعة
 كفئات الميف كمستكيات التعميـ.  عة طبقا لمنشاط العاـ لمجامعة،، مكز الخطة

 من الموارد البشرية: مرحمة التنبؤ بالعرض -
 ،خالؿ سنكات الخطة جامعةالمكارد البشرية بالمف حيث التنبؤ بما ىك متاح 

 .كفئات الميف كما يقابميا مف مستكيات تعميمية ان لمنشاط العاـمكزعة تبع
) تحميل  الجامعية ن العرض والطمب من الموارد البشريةالموازنة بيمرحمة  -

 الفجوة(:
ة، جامعالعرض مف المكارد البشرية بالتحديد مدل التكافؽ بيف الطمب ك يتـ حيث 

 .جامعةالبشرية مع المتاح منيا بال كذلؾ مف خالؿ مقابمة الطمب عمى المكارد
 :الجامعية( شريةمبادرات التخطيط لمموارد البوضع خطة التعميم والتدريب ) -



 (انبذأـــت َحخمٕت األٌمٕـــت)انؼشٔش جببمؼـت انبششٔت املُاسد نبىبء االعرتاحٕجٓ انخخغٕظ
 أ.د أمحذ ػبذ انؼظٕم عبمل  
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تيدؼ ىذه العممية إلى إعداد خطة لمتعميـ كالتدريب تتحدد فييا أىدافيا كنمكىا ك 
في ضكء المكازنة بيف االحتياجات مف المكارد البشرية الجامعية  خالؿ سنكات الخطة

 كالغرض المنتظر تكافره منيا.
 المتابعة والتقويمرحمة م -

ككضع الحمكؿ  ،الت قبؿ كقكعيامشك ةكتعد تمؾ المرحمة ميمة الكتشاؼ أي
  لالزمة لمتكيؼ مع أم مستجدات.كاتخاذ اإلجراءات ا ،المناسبة

كؿ  تتطمب تضافر جيكد عممية جماعية؛ حيث –في مجمميا –إف عممية التخطيط 
دارات، حتى يمكف أف التخطيط  يككف العامميف في المؤسسة مف أشخاص ككحدات كا 

ألىداؼ المكضكعة، كالتطمع بأىداؼ جديدة تطكيرية شامالن كمتكامالن، كيمكنو تحقيؽ ا
نما تمر كا  عممية التخطيط ىذه ال تتـ بشكؿ جزافي، نحك المستقبؿ، ككذلؾ فإف 

منيا تخدـ األخرل، كنجاح أم مف ىذه المراحؿ يعتمد عمى فاعمية  بمراحؿ متتالية كؿ
العريش، كبناء عناصر التخطيط االستراتيجي لجامعة  ما قبميا، كىذا ما يؤكد أىمية

المكارد البشرية مف خاللو، كقد قاـ كاتب ىذه السطكر بالعديد مف األبحاث التي 
بكضع نمكذج تطبيقي متكامؿ  -في أحد ىذه األبحاث–تناكلت ىذا المجاؿ، كقاـ 

ييسر البدء في عممية التخطيط االستراتيجي لبناء المكارد البشرية في جامعة العريش، 
خطكات التنفيذ الميمة لعممية نقمة نكعية لجامعة العريش  فيؿ نقـك فعالن بكضع

 الكليدة ..!!؟؟  
 
 
 
 
 
 


