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 التدطيط االسرتاتيجي لبياء املوازد البشسية ظامعـة العسيش
 رتحمك يتطبيكوذج من

 د.أمحد عبد العظٗي ضامل

 الرتبٕٙ املطاعد أضتاذ أصٕه الرتبٗٛ ٔالتدطٗط

 كمٗٛ الرتبٗٛ جاوعٛ العسٖؼ

 تستدل امل : 
، مل ُةٕضع لمزاوعةٛ طةةٛ ااةياةٗزٗٛ    2016ٌظرًا لمٍشأٚ احلدٖخٛ جلاوعٛ العرٖش يف العاً 

وعتىدٚ صتةٜ انُ، ٔاالتةال٘ مل ُةةٍظي ارةٕالب الةشةرٖٛ  ّٗةا، ٔلة ا ّٖةدب ِة ا الةضةد     دٖةد            
التخةٗط االاياةٗز٘، ٔةٕضٗح اةن ااتفابٚ ارؤاساج اجلاوعٗٛ أِي ارةابئ الٍظرٖٛ لعىمٗٛ 

وةةةَ ااةةةتخداوْ، ٔالتعةةةرب ةمةةةٜ العني ةةةٛ احلااىةةةٛ اةةةب التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ ٔاٍةةةاٞ ارةةةٕالب  
الةشةةةرٖٛ اجلاوعٗةةةٛ، لٗاةةةًٕ يف الٍّاٖةةةةٛ اراةةةي  ةةةٕدش ةةةٗاةةةة٘ واةةةي  الاةةةتخداً التخةةةةةٗط        

العةةةرٖش; لٗ ةةةُٕ أاااةةةًا ةىمٗةةةًا لٕضةةةع اخلةةةةٛ    االاةةةياةٗز٘ يف اٍةةةاٞ ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ  اوعةةةٛ   
 اخلىسٗٛ لمزاوعٛ.

 راوعٛ العرٖش -ارٕالب الةشرٖٛ -ال مىاج ارفتاصٗٛ: التخةٗط االاياةٗز٘
Strategic Planning to Build Human Resources at Al-Arish University 

(Suggested Application Model) 
Dr. Ahmed Abdel Azim Salem 
Abstract : 

Due to the recent emergence of the University of  Al-Arish in the year 
2016, the university has not developed an approved strategic plan yet, and 
therefore the human resources in it have not been organized. Therefore, this 
research aims to identify the most important theoretical principles of the 
strategic planning process, clarify ways for university institutions to benefit 
from its use, and identify the ruling relationship Between strategic planning 
and building university human resources, to finally draw a proposed applied 
model for using strategic planning in building human resources at the 
University of Al-Arish. To be a practical basis for developing the university's 
five-year plan  
Key Words:Strategic Planning - Human Resources –Al- Arish University 

 :اإلطاز العاو للبخث  الفصل األول 
 :مكــدمة 

مل ٖشّد اإلٌسةاُ ةةةٕلًا وة ِنًي يف  ةتٜ وٍةاص٘ احلٗةاٚ وخمىةا ٖشةّد انُ، ٔمل         
ٖعرب وةا اةاُ ٖظٍةْ ضةراًا وةَ اخلٗةاه وخمىةا ٖعةرب انُ،  ةالعمي ٖتسةال   ةةٜ            

لمسةث ٌّاٖةٛ   ّٔحااٛ، ٔالت ٍٕلٕرٗا ةتد ق اصٕلٚ مل ٖعّةدِا العاةن الةشةرٙ، ةةٕلٚ     
ارصابل الادميٛ لمخةرٔٚ ٔالاةٕٚ، لتضةن ذلمةّا التاٍٗةٛ ارتةةٕلٚ الة  اةٗةرج ةمةٜ          
العامل، ٔطماث ورصمٛ ردٖدٚ رلتمفٛ يف الش ن ٔارطىُٕ، طمفث ٔلاِٞةا العدٖةد   
وةةَ التضةةدٖاج ٔالصةةراةاج، ٔالةة  اةةدٔلِا  رضةةث ٔا عةةًا ردٖةةدًا ٔو ةةاٖرًا يف اةةن         

اإلٌسةاٌٗٛ، ٔةةأة٘ يف وادوةٛ ةمةت التفةاةنيج       دلاالج العىةن الةشةرٙ ٔالتفةاةنيج   
 اإلٌساٌٗٛ  طاٖا ةراٗٛ الٍشٞ ٔةعمٗىّي يف ظن ِ ٓ ارت رياج ارتنيصاٛ.

ٔلاةةد  رضةةث ِةة ٓ ارةةت رياج ةمةةٜ وؤاسةةاج التعمةةٗي  ةةةابٚ الٍظةةر يف  مسةةفتّا       
ٔأِدا ّا ٔااياةٗزٗاةّا ٔاٗاااةّا التعمٗىٗٛ ٔالةضخٗٛ، ٔال  اةاُ لااوةًا ةمّٗةا    
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تزةةةْ سلةةةٕ  ةةةةداب أ ةةةراب وةةةَ ٌٕةٗةةةاج طاةةةةٛ ٔ و اٌةةةاج وعٍٗةةةٛ ٔ ةةةدلاج ٌٕةٗةةةٛ    أُ ة
وتةاٍٖةةٛ،  امتىعةةاج الٗةةًٕ يف ظةةن ةمةةت ارةةت رياج أةةةةضث  ارةةٛ    وٍظٕوةةٛ     
ةعمٗىٗةةةٛ ةةةةةد  يف  ةةةةداب أ ةةةراب  ةةةةابلَٖ ةمةةةٜ التعاوةةةن وةةةع ارسةةةتزداج احلدٖخةةةةٛ         

 .ٔالتةٕلاج ارتنيصاٛ مبّالٚ غري وعتابٚ، ٔا تدال غري وسةٕق

ٔ دا اةةةاُ الٍظةةةاً التعمٗىةةة٘ يف اةةةن بٔه العةةةامل ٖاةةةًٕ ةمةةةٜ وةةةةدأ التخةةةةٗط  
لتأِٗةةةن الخةةةرٔٚ الةشةةةرٖٛ ٔ هةةةنيق ها اةّةةةا اإلاداةٗةةةٛ ٔاالات الٖةةةٛ، اةتىةةةابًا ةمةةةٜ        
اٗااةةةةاج ٔ رةةةةراٞاج ااتشةةةةراب ارسةةةةتاةن الةةةة  وةةةةَ  ةةةةأٌّا الٕةةةةةٕه     اٗةةةةق 

عٍٕٖةةةٛ،  ةةةتُ يالتعمةةةٗي   األِةةةداب التٍىٕٖةةةٛ ارٕةةةةٕ ٛ لمةشةةةر ٔأٔضةةةاةّي ارابٖةةةٛ ٔار   
اجلاوع٘( ٖؤحر اصٕلٚ ٔاضضٛ يف ِ ا ارٍضٜ; مبا ٖٕ رٓ وَ افاٞاج اشةرٖٛ  ةابلٚ   
ةمةةٜ ةةةدٖٔر تلٗةةاج العىةةن ٔةزمةةٛ التٍىٗةةٛ، ٔوٕااةةةٛ وسةةتزداج احلراةةٛ العمىٗةةٛ  

ةةةةةضرأٙ، ٔاال تصةةةةابٖٛ ٔاالرتىاةٗةةةةٛ ٔالخاا ٗةةةةٛ يف الة٠ٗةةةةتب ا مٗةةةةٛ ٔالعارٗٛي   
 (.208، 2011طخري،

ٗي اجلةةةاوع٘ يف  مةةةا الٍظةةةاً التعمٗىةةة٘ يف اا ةةةٛ بٔه العةةةامل، ٔوصةةةدل   ٔالتعمةةة
اِتىةةاً ٔيةةةٗط ٔلةاٖةةٛ،  الةالةةا اجلةةاوع٘  ةةابل ةمةةٜ  صةةداذ الت ةةٗري ارٍشةةٕب         
ٔاإلةني  اررغٕب  دا ةٕ رج لْ اةن التعمةٗي ارتاةدً ارةةل ةمةٜ اإلاةدا  ٔالف ةر، ال       

 ةمٜ احلفظ ٔالتماب.

صةةد الٍىةةادش احلدٖخةةٛ لمتةةةٕٖر ٔالةةت ري; ألٌةةْ ٔميخةةن التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ أ
ٖعىةةةن ةمةةةٜ االٌتاةةةاه وةةةَ ارىالاةةةاج اإلبالٖةةةٛ العشةةةٕاٟٗٛ ٔاراارٗةةةٛ،    ارىالاةةةاج  
اإلبالٖٛ ارعتىدٚ ةمٜ ارشالاٛ، ٔاالات ال، ٔالتىٗا، ٔاإلادا ، اىا أٌةْ ميخةن  صةدٝ    

لت  دٖاةةْ،  الةرق رٕارّٛ ةعٕااج ارسةتاةن ارتعماةٛ ااألٌظىةٛ اليإٖةٛ ٔاة      
ِٔةةةٕ الةرٖةةةق األوخةةةن ارٍااةةةا لتضسةةةب ااةةةتخىال الت ٍٕلٕرٗةةةا ٔالةضةةةد العمىةةة٘،    

 (.57، 2014ٔ سب االاتخىال الةشرٙيالاةرٌٔ٘، 

ٔلعن وفًّٕ "التخةٗط" يف وٗداُ التعمٗي اصٕلٚ ةاوٛ، ٔالعال٘ وٍْ ةم٘ ٔرْ 
ٛ التضدٖةةةةد، ٖ تسةةةةا أِىٗةةةةٛ طاةةةةةٛ يف  هةةةةال  اٗةةةةق أِةةةةداب ٔوتةمةةةةةاج التٍىٗةةةة

  ٖ ; صٗةةد العني ةةٛ ٛالةشةةرٖٛ،  ّةةٕ ٖةةرةةط الةةاهةةًا ٔحٗاةةًا اتضاٗةةق التٍىٗةةٛ اال تصةةاب
الٕحٗاٛ  اب اإلٌتارٗٛ ٔاإلو اٌاج ارعر ٗٛ ٔارٍّٗٛ لمإٙ العاومٛ، ا لت الاةٗي  
ارةةؤحرٚ يف ةىمٗةةاج اإلٌتةةاش االدا عٗةةٛ لمعىةةن ٔاإلٌتةةاش ارةةتاَ، ٖٔةةرةةط اةة لت       
االتٍىٗةةٛ االرتىاةٗةةةٛ ٔةأحريِةةةا ةمةةة٘  اٗةةق وسةةةتٕٖاج وةةةَ التعةةةأُ االرتىةةةاة٘   

اب امتىةةةع، ٌٔشةةر الةةٕة٘ الصةةض٘ ٔالة٠ٗةة٘، ٔاصةةةياً     ٔالتفاةةةن اإلبةةاا٘ اةةب أ ةةر    
اصةةٕلٚ وةا ةةرٚ أٔ غةةري –الاةةٕاٌب، ٔالعىةةن وةةَ أرةةن الصةةاه العةةاً، ِٔةةٕ وةةاٍٖع    

ةم٘  اٗق وتةمةاج التٍىٗٛ السٗااٗٛ، ِٔ  ا  ةتُ التخةةٗط اجلٗةد     -وةا رٚ
يف وٗةةداُ التعمةةٗي العةةال٘ مي ٍةةْ أُ بعةةن وةةَ رلررةةاج ِةة ٓ اررصمةةٛ التعمٗىٗةةٛ        

 (.390، 2009دطنيج  عالٛ لتضاٗق أِداب التٍىٗٛ الةشرٖٛ يارختال، و

ٔوةةةَ الةةٗعةةة٘ أُ ٖ ةةةُٕ اِتىةةةاً التٍىٗةةةٛ الةشةةةرٖٛ اةةةأِي ٔأٔه ةٍصةةةر  اةةةق         
أِدا ّا ِٕٔ "العٍصر الةشرٙ" أٔ "ارٕلب الةشرٙ"، ٔوٍة  ظّةٕل وةا ٖسةى٘ اةة يارةٕالب       
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ٍشةةاا ارسةة٠ٕه ةةةَ  بالٚ الةشةةرٖٛ( اطتمةةه ارّتىةةُٕ اّةة ا امةةاه يف ةعةةةريِي ةةةَ ال
العٍصر الةشرٙ يف ارٍظىاج ارختمفٛ،  ىٍّي وَ ٖستخدً وصةمح " بالٚ األ راب" 
 اةةةدًا اةة لت  بالٚ األ ةةراب العةةاومب يف ارٍظىةةٛ، ٔوةةٍّي وةةَ ٖسةةتخدً وصةةةمح        
" بالٚ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ" لٗاصةةد اّةةا دلةةت الٍشةةاا ارسةة٠ٕه ةةةَ  بالٚ ارةةٕلب الةشةةرٙ    

 ٕٚ العىن أٔ وَ ِٕ وّٗأ لْ، ٖٔ ِا الفرٖق الخالد    الٍظةر   إاٞ وَ ااُ ةمٜ
   الٍشاا وَ ٔرّةٛ ٌظةر ذلااةةٗٛ ٖٔةمةق ةمٗةْ " بالٚ لأل ارةاه الةشةرٙ" ةمةٜ         
اةتةةةال أُ العٍصةةر الةشةةرٙ أةةةن وةةَ األةةةةٕه ارّىةةٛ الةة  بةةا ةٍةةد ااةةةتاداوْ          

 ٔااتخداوْ وراةاٚ ةٍصرٙ ال مفٛ ٔالفاٟدٚ.

ًّةةا وةةا اةةاُ األوةةر   ،  ةةتُ اةةن االتاِةةاج تىةةع ةمةةٜ أُ "ارةةٕلب الةشةةرٙ" ِةةٕ      ٔأ
األاةةال يف  اٗةةق أِةةداب ارٍظىةةاج ٔارؤاسةةاج ا ةةمل الٍظةةر ةةةَ ارسةةىٜ الةة ٙ         
ٖةمق ةم٘ الٍشاا ال ٙ ٖاةًٕ اةْ، اةن  ُ دلةت الٍشةاا ِةٕ الة ٙ مي ةَ أُ ٖ سةا          

ٗٛ ارؤاسٛ وٗاٚ ةٍا سٗٛ غري  اامٛ لمتامٗةد وةَ  ةةن ارؤاسةاج ارٍةاظرٚ، ٔلعةن  طة       
"ارٗاٚ التٍا سٗٛ لمزاوعاج" وةَ أِةي الاطةاٖا ارةرٔصةٛ صالٗةًا ااةٕٚ ةمةٜ السةاصٛ         
الةضخٗةةٛ اجلاوعٗةةٛ، ٔةسةةعٜ اةةن راوعةةٛ وصةةرٖٛ لمىٍا سةةٛ وةةع اجلاوعةةاج ا مٗةةٛ 
ٔالعارٗةةٛ; صٗةةد مل ةعةةد الةةٍظي التعمٗىٗةةٛ العارٗةةٛ اسةةااق ةّةةدِا وةةَ االٌعاالٗةةٛ     

رصرٖٛ لتضاٗق ةمةت ارٗةاٚ التٍا سةٗٛ،    ٔاالٌ نيق، ٔاالةةع ةسعٜ ان اجلاوعاج ا
ٔالظّةةٕل يف ةرةٗةةا وتاةةدً ٔاةةط التصةةٍٗفاج العارٗةةٛ لمزاوعةةاج الدٔلٗةةٛ، ٔوٍّةةا        

 .2016( لسٍٛ 147يراوعٛ العرٖش( الٕلٗدٚ ال  أٌش٠ث االارال اجلىّٕلٙ ل ي ي

 :ُمشكلة البخث وتتساؤالت 
عمةةٗي العةةال٘  ةعةد راوعةةٛ العةرٖش راوعةةٛ ص ٕوٗةةٛ لاٟةدٚ ٔوتىٗةةاٚ يف دلةاه الت    

ٔالةضةةةد العمىةةة٘، ٔلةةة ا  ةةةتُ أِةةةدا ّا  شةةةد ها تّةةةا ٔةٕظفّةةةا لتضاٗةةةق ل ٖتّةةةا      
ارايصةةٛ يف الرٖةةابٚ ٔالتىٗةةا لةٍةةاٞ دلتىةةع ارعر ةةٛ، مبةةا  اةةق التٍىٗةةٛ ارسةةتداوٛ    
ٔ اةةًا رعةةاٖري ةارٗةةٛ، ٔلعةةن أِةةدا ّا ارشةةتاٛ وةةَ  مسةةفتّا ٔلاةةالتّا ٔارعتىةةدٚ ةمةةٜ    

ا ظةٛ اةاه اةٍٗاٞ ةمةٜ ارةدٝ االاةياةٗز٘، ةي ّةا        ااياةٗزٗٛ التٍىٗٛ يف ذل
اجلاوعةةٛ يف ل ٖتّةةا ٔلاةةالتّا ةةةل اةةعّٗا لتضاٗةةق ةةةدٚ أِةةداب مساةّةةا الت اوةةن        

 (.18، 2016ٔاليااط يالٍابٙ، 

وا اةق ونيوةح الر ٖةٛ ارسةتاةمٗٛ األٔلة٘ جلاوعةٛ العةرٖش، ٖٔتطةح وٍّةا اةع٘          
رٖٛ ٔالعارٗةةٛ; إٌّةةا أاةةل   اجلاوعةةٛ لتةةةٕٞ و اٌةةٛ سٗةةاٚ ٔاةةط اجلاوعةةاج ارصةة      

ذلراةةاج التٍىٗةةٛ باطةةن ذلا ظةةٛ اةةاه اةةٍٗاٞ، ٔااٌةةث أِةةدا ّا األٔ   اٗةةق 
ةاٟةةد ةٍىةةٕٙ وتااٖةةد باطةةن امتىةةع السةةٍٗأٙ، ٔالٍّةةٕ  اةةْ لتعةةٕب ِةة ٓ الةاعةةٛ         
ال الٗةٛ وةَ أل  الةةٕهَ لتاةٕب  ةاهرٚ التٍىٗةةٛ لمىزتىةع ارصةرٙ امةةْ; ٔوةَ ٍِةةا        

اباةّا األط  ا ن وا  اق ةمت األِةداب، ٔوةَ أٔ ةا    ااُ لااوًا ةمٜ اجلاوعٛ ٔ ٗ
ةٍصةةر التخةةةٗط ل ةةن وةةإِ اةةاَٟ ااجلاوعةةٛ، طاةةةٛ التخةةةٗط اجلٗةةد لةٍةةاٞ          

 ٔةٍظٗي ارٕلب الةشرٙ ارتا  ااجلاوعٛ.

٘  التعمةٗي  وؤاسةاج  ةةةل  ُاةا  احلاٗاةٛ،  يفٔ  االاةياةٗز٘،  متخةةٗط ل العةال

 َ ٛ  التةةٕلاج  وة ٛ  ٔالطة ٕا  ارتسةالة  اةةعٍٗٗاج  وٍة   ةةاباب   ت٠ةث  وةا  الة   الة٠ٗٗة
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 اال فاٞٚ اجلاوعٗٛ ارؤاساج ٔوةالةٛ احل ٕو٘، التىٕٖن ايارع ;ض٘ارا ُالار

ٛ  يف الةتال  لمتةةٕل  ال ةةري  ٔالتةأحري  العاوةٛ،  ارةٕالب   ٌفةاق  يف ٛ  العىمٗة  التعمٗىٗة

 اجنياٗةٛ د ه  ٠ةاج  ٔظّةٕل  التعمٗىٗةٛ،  ارخررةاج  طصةاٟ   ٔةٍةٕ   العمى٘، ٔالةضد

ٛ  ٔاةرٔ   طاةةٛ،  وتةمةةاج  ٛ  ارسةؤٔلٗ  التضسةةب رٔلٚضةةٔ لمزاوعةةٛ، االرتىاةٗة

ٛ  العٕاون وَ ٔغريِا ارستىر، ٜ ، الدا عة ٘  التعمةٗي  وٍظىةاج   ُ صتة  أةةةضث  العةال

 ٘ ٛ  ٌفسةّا  ِة ٞ  الةراح  اتضاٗةق  وةالةة ٛ  ةةضاب ٛ ألالاٗىة  ٔ ٌشةا ، ٔوةَ ٍِةا   ارصةمض
٘  التخةٗط متالل العال٘ي التعمٗ وؤاساج أةةضث ْ  وخمىةا  االاةياةٗز  متالاة

ٛ  ٔةطةع  ٔالاٗي، الراالٛ اتضدٖد  تإً ،ًامتاو  ةىاهاأل وٍظىاج  لمىسةتاةن،  ل ٖة

ِّ ارتاصٛ، ٔالفرص اخلالرٗٛ التضدٖاج ٔ من  ٔ دب ٔالطعه، الإٚ ٌااا ًٔةا

 ٔةطةع  االاةياةٗزٗٛ،  اخلٗالاج ٔةةٕل االاياةٗزٗٛ، ٔالاطاٖا ِداباألٔ ال اٖاج

 (.66، 2011(، يالششتأٙ،396، 2015ٛ يوإِبٚ، التٍفٗ ٖ اخلةط

ٔسةةةا اةةةةق ٖتطةةةح الةةةدٔل الفاةةةةن لمتخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ يف ٔضةةةع التصةةةٕل    
ّ٘ ل ةةن وؤاسةةٛ; طاةةةٛ ارؤاسةةاج اجلاوعٗةةٛ، ٔوٍةة   ٗةةاً راوعةةٛ العةةرٖش يف        اأَلٔلةة

( مل ةاةةي اجلاوعةةٛ إضةةع طةةةٛ ااةةياةٗزٗٛ    2020ٔصتةةٜ ةاوٍةةا ِةة ا ي   2016العةةاً 
ر أٔ الٍىةةةةادش ارفاِٗىٗةةةةٛ ٔال التةةٗاٗةةةةٛ الةةةة   وعتىةةةةدٚ، ٔمل ةةةةةةدأ يف ٔضةةةةع األهةةةة 

ٔارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ يف الصةةةدالٚ وةةةَ  -ةسةةةاةدِا يف ٔضةةةع ِةةة ٓ اخلةةةةٛ ارسةةةتاةمٗٛ   
 ٛ ٔاالتةةال٘ مل ةةةدطن اجلاوعةةٛ يف أٙ ةصةةٍٗه ةةةار٘ لماةةدلٚ     -ةٍاةةةر ِةة ٓ اخلةةة

 التٍا سٗٛ اب اجلاوعاج الدٔلٗٛ.

 انةٗٛ:ٔل ا  أه الةضد احلال٘ اإلرااٛ ةمٜ األا٠مٛ 
       وةةاوفًّٕ التخةةةٗط االاةةياةٗز٘، ٔوةةا األاةة  الٍظرٖةةٛ الةة  ٖةٍةةٜ ةمّٗةةا يف

 األباٗاج اليإٖٛ ارعاةرٚ؟
 وا بٔل التخةٗط االاياةٗز٘ يف اٍاٞ ارٕالب الةشرٖٛ اجلاوعٗٛ؟ 
         وةةا ونيوةةح الٍىةةٕدش التةةٗاةة٘ اراةةةي  لمتخةةةٗط االاةةياةٗز٘ لةٍةةاٞ ارةةةٕالب

 الةشرٖٛ  اوعٛ العرٖش؟

 ٍداف البخث:أ 
 ٖسعٜ الةضد لتضاٗق األِداب انةٗٛ:

 .٘دٖد أِي ارةابئ الٍظرٖٛ لعىمٗٛ التخةٗط االاياةٗز  
     ةٕضةةةةةةٗح اةةةةةةةن ااةةةةةةتفابٚ ارؤاسةةةةةةاج اجلاوعٗةةةةةةٛ وةةةةةةَ ااةةةةةةتخداً التخةةةةةةةٗط

 االاياةٗز٘.
       التعةةةرب ةمةةةٜ العني ةةةٛ احلااىةةةٛ اةةةب التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ ٔاٍةةةاٞ ارةةةٕالب

 الةشرٖٛ اجلاوعٗٛ.
  ةٕدش ةةةٗاة٘ واةي  الاةتخداً التخةةٗط االاةياةٗز٘ يف اٍةاٞ ارةٕالب         لاي 

 الةشرٖٛ  اوعٛ العرٖش.

 :أٍنية البخث 
ٔة ىةَ أِىٗةةٛ الةضةد احلةةال٘ يف ذلألتةةْ لراةي  ةةٕدش واةي  ميخةةن يطةةراٟط     
وفاِٗىٗٛ( ل ٗفٗٛ االاتفابٚ وَ وةابئ ٔةٍاةةر التخةةٗط االاةياةٗز٘ يف اٍةاٞ     
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عةةٛ العةةرٖش; ٔدلةةت يف ذلألةةٛ لٕضةةع أاةة  ٔلاةةاٟا أٔلٗةةٛ      ارةةٕالب الةشةةرٖٛ  او 
ةفٗد الااٟىب ةمٜ ٔضع اخلةٛ االاياةٗزٗٛ العاوٛ جلاوعٛ العرٖش، حي ةساِي 
اعةةةةد دلةةةةت يف ةةةٗةةةةق التخةةةةةٗط االاةةةةياةٗز٘ ةمةةةةٜ اا ةةةةٛ ةٍاةةةةةر العىمٗةةةةٛ    

 التعمٗىٗٛ ااجلاوعٛ. 

 :امليَجية املتبعة 
–تي وةةَ طنيلةةْ ٔةةةه الظةةاِرٚ   ٖسةةتخدً الةاصةةد "ارةةٍّس الٕةةةف٘" ٔالةة ٙ ٖةة    

 ٛ اةتىةةابًا ةمةةٜ  ةةع احلاةةاٟق ٔالةٗاٌةةاج ٔةصةةٍٗفّا ٔوعاجلتّةةا      –وٕضةةٕ  الدلااةة
ٔ مٗمةةةةةّا  مةةةةةٗنًي اا ٗةةةةةًا ٔب ٗاةةةةةًا الاةةةةةتخراش الٍتةةةةةاٟس داج الداللةةةةةٛ مبٕضةةةةةٕ     
التخةٗط االاياةٗز٘، ٔأِي التٕرّاج احلدٖخةٛ  ٗةْ، ٔااتشةعالًا ألِىٗةٛ التّٗةؤ      

ةٍةةٜ الةضةةد احلةةال٘ وٍّزٗةةٛ "التخةةةٗط االاةةياةٗز٘"    ٔاالاةةتعداب لمىسةةتاةن ة 
ارستٍد    ٌتاٟس ةمىٗٛ ٔوٕضٕةٗٛ يف ِ ا اماه; ٔدلت اّدب التٕةن    لاةي  
 ٕدش واي  لةٍاٞ ارٕالب الةشرٖٛ  اوعةٛ العةرٖش اااةتخداً ةٍاةةر التخةةٗط      

 االاياةٗز٘. 

 :حدود البخث 
   ٍ صةةةر يارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ( وةةةَ  احلةةةد ارٕضةةةٕة٘: ٖاتصةةةر الةضةةةد احلةةةال٘ ةمةةةٜ ة

ّٔلةةةةة٘ لمتخةةةةةةٗط        ةٍاةةةةةةر اخلةةةةةةٛ االاةةةةةياةٗزٗٛ، ٔذلألةةةةةٛ لاةةةةةي  ةةةةةٕدش َأ
 االاياةٗز٘ لةٍاٞ ارٕالب الةشرٖٛ ارتاصٛ جلاوعٛ العرٖش.

  احلد ار اٌ٘: ٖاتصر احلد ار اٌ٘ لمةضد ةمٜ راوعٛ العرٖش مبضا ظٛ ااه
 اٍٗاٞ.

 لةٗى َ   2020ةضةد احلةال٘ يف ةةٗه    احلد الاول: ٖةدأ ٔضع الٍىٕدش اراي  لم
 .2020/2021ااتخداوْ يف اداٖٛ العاً الدلاا٘ 

 :مصطلخات البخث 
 :التدطيط االسرتاتيجي 

ٛ ( اأٌةْ " Bryson ،1995 اراٖسُٕ رُٕةر ْ ي َ  دلىٕةة  ٔاإلرةراٞاج  ارفةاِٗي  وة

ٛ  ٔاألبٔاج ٚ  جلعةن  ارصةىى َ  الاةاب ُ  ٔارخةةةب  ٔارةدٖرٖ ٛ ٍفة ُٔ  ٖٔ ٖف ةرٔ  اةرٖاة

 ".ااياةٗزٗٛ

( اأٌةةةةْ ةةةةةةالٚ ةةةةةَ دلىٕةةةةةٛ وةةةةَ ارفةةةةاِٗي    2003اىةةةةا ةر ةةةةْ يةةةةةةد اجلةةةةٕاب،   
ٔاإلرةةراٞاج ٔاألبٔاج الةة   اةةق و ااةةا رلتمفةةٛ لمىٍظىةةٛ جلىةةع ارعمٕوةةاج ةةةَ 

 الة٠ٗٛ الداطمٗٛ ٔاخلالرٗٛ ٔ سب أامٕب ةٍع الارالاج.

ٜ أٌةةْ: ٔمي ةةَ ةعرٖةةه "التخةةةٗط االاةةياةٗز٘" ي رراٟٗةةًا( يف ِةة ا الةضةةد ةمةة    
رّٕب وٍظىٛ ِٔاب ٛ لتضدٖةد وسةال ارؤاسةٛ ياجلاوعٗةٛ( يف  اٗةق أِةدا ّا، ةةَ        

 هرٖق  ٌتاش أ عاه ٔ رالاج ةطع ارؤاسٛ يف   مّا ارخال٘ يف ارستاةن.

 :جامعة العسيش 

 ارٖةةن اةةٍٛ   5( و ةةرل، ٔالصةةابل يف  13ٌشةةرج اجلرٖةةدٚ الرمسٗةةٛ يف ةةةدبِا ل ةةي ي   
وةةا وٍةٕ ةةْ : يةٍشةةأ ااإلضةةا ٛ  لةة٘ اجلاوعةةاج     2016( لسةةٍٛ 147الاةةرال ل ةةي ي  2016
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( وةةةَ  ةةةإٌُ ةٍظةةةٗي اجلاوعةةةاج ارشةةةال  لٗةةةْ يراوعةةةٛ       2ارٍصةةةٕص ةمّٗةةةا اارةةةابٚ ي  
العرٖش( ٔوارِا ودٍٖٛ العرٖش، ٖٔم ٘  ر  راوعٛ  ٍاٚ السةٕٖ  اةالعرٖش الةٕالب    

، ٔةطي ( ةااعًا وَ النيٟضٛ التٍفٗ ٖٛ لاإٌُ ةٍظٗي اجلاوعاج ارشال  ل1ْٗاارابٚ ي
ال مٗاج التااعٛ   ا الفر  ال ٙ مت  ل ا ٓ    راوعٛ العةرٖش، ٔدلةت ةمةٜ الٍضةٕ     

 ارٕضح اارابٚ الخالخٛ وَ ِ ا الارال(.

 :منوذج تطبيكي 
ٔمي َ  دٖد وفًّٕ "الٍىٕدش التةةٗا٘" يف ِ ا الةضد ةمٜ أٌةْ:  هةال ةىمة٘    

ب ألاةاُ التخةةٗط   َأٔل٘ دٔ ٌظرٚ وسةتاةمٗٛ يوراةًٕ يف ةٍاةةر ةٕضةٗضٗٛ(،  ةد     
االاةةةياةٗز٘ الةةة  ٖاةةةًٕ ةمّٗةةةا اٍةةةاٞ ٔةٍظةةةٗي ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ ارتاصةةةٛ جلاوعةةةٛ         
العةةةرٖش، ٖٔ ةةةُٕ ِةةة ا الٍىةةةٕدش اخرٖةةةةٛ وفاِٗىٗةةةٛ ٖةةةتي  ّٗةةةا ةةةٗةةةق وةةةةابئ        
ٔةٍاةر التخةٗط االاياةٗز٘ لٗعتىةد ةمّٗةا  رٖةق ةىةن اخلةةٛ االاةياةٗزٗٛ       

 العاوٛ جلاوعٛ العرٖش.

 تدطيط االسرتاتيجي وبياء املوازد البشسية: أسس ىظسيةالفصل الثاىي: ال 
  :التدطيط االسرتاتيجي وإزٍاصات اليشأة 

 ُطمق أُ ٔوٍ   دٖاةْ، ٔوٕارّٛ ارستاةن يف االتف ريًا بٔو اإلٌساُ   ن لاد

 ُ ْ  اإلٌسةا ٘  الةتف ري  ِة ا  ال وة ٙ  ارسةتاةم ٚ  أ ة اًلا  اية   الة   العرا ةٛ،  وٍّةا  وتعةدب

ُ  ةةرب  حي ٔالتخىب، ٔال ّاٌٛ، ٛ  ةٕاٗةا" الٕٗ" تدلة  اعةد  اإلٌسةا ٛ  العمىٗة  ٔالفمسةفٗ

 ٛ ٛ  أ نيهةُٕ،  ازىّٕلٖة ٛ  ٔاردٍٖة ٘  الاةٕاٌب  ٔلٔ  لمفةالاا٘،  الفاضةم  ٔغةري  رااة ٕة

ٓ  ٔ ٗةع  دلةت،  ٛ  ا ةأالج  ِة   ٔا ةع  نٗة ي أٔ ةصةٕل     ةّةدب  ااٌةث  الف رٖة

 مل التصٕلاج ِ ٓ وًَا اخري أُ  ال اإلٌساُ،  ْٗ ٖعٗش ال ٙ احلاضر ةَ خيتمه
 (.22، 2013ٛيةةد ارٕرٕب، ٔا عٗ ة َ

ُٖعرب   ;مبعٍآ احلدٖد  ال اعد احلرب العارٗةٛ األٔ  لمىستاةن التخةٗط ٔمل 
اأاةةةمٕب ردٖةةةد  "اال ةةةاب السةةةٕ ٗ "صٗةةةد ظّةةةر التخةةةةٗط مبعٍةةةآ العةةةار٘ يف   

لتسةةٗري التةةةٕل اال تصةةابٙ ٔاالرتىةةاة٘، ٔةعتةةل اخلةةةٛ الاةاةٗةةٛ الةة   ةةاً اّةةا    
ةاوةًا أٔه طةةٛ لمتةةٕل     15ل ّراٛ لٔاةٗا رةدٚ    1920اال اب السٕ ٗ  إضعّا ةاً 

 1932-1928ٔضةةع أٔه طةةةٛ  سةةٗٛ  1928اعٗةةدٚ ارةةدٝ يف العةةامل، حةةي ةنيِةةا ةةةاً 
 (.118 ،2000 ،ش ذلىدلعىًٕ اال تصاب السٕ ٗ ياحلا

ُ  وٍتصةه   ًا  اةرٖع  ٌٍٔتاةن  َ  الاةر  اةدأ  "جٗاارسةتاةم  ةمةي " أُ لٍزةد  العشةرٖ

 العةامل  أاة   صٗد  ْٗ الةضد ٔأاالٗا وٍّزٗاةْ ٔ دب ونيذلْ ٖٔأط  ٖتش ن

 ٔيف 1957 ةاً االٖ  يف ٔدلت ارستاةن الاتشراب وراا أٔه "ارٔرْٗ" الفرٌس٘

 .االاتشراب ااطاٖا ةعل دلمٛ أةدل 1958 ةاً

ٚ  الٕالٖةاج  يفٔ ٛ  ارتضةد ٛ  اٍةه  " يفارسةتاةمٗاج  يةمة " ٌشةأ  األورٖ ٗة  ارؤاسة

 اتةةةداب -ٛالخاٌٗةة العارٗةةٛ احلةةرب ٌّاٖةةٛ وٍةة - ةٍٗةةث الةة  العسةة رٖٛ

 ارختمفٛ، ٔالت تنيج لمتضالفاج العس رٖٛ الإٚ ٔبلااٛٛ، العس رٖ االاياةٗزٗاج

ٛ  ٔلعةةث  ٛ  الدلااةاج   ةةدال  يف ًاىة ًا وّبٔل Rand) لاٌةد ي وؤاسة  الة   ارسةتاةمٗ
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ٛ  اةاةدج  ٛ  ارؤاسة ٗ  اخلةةط   ةةداب  يف العسة رٖ ، 2013ٛ يةةةد ارٕرةٕب،   االاةياةٗز
22.) 

ٔ د ظّرج ٌتاٟس التخةٗط السٕ ٗ  ٔ عالٗتْ ا تصابًٖا ٔارتىاةٗةًا ٔاٗااةًٗا   
لمفطةةاٞ،   ٌسةةأُةمىٗةةًا يف احلةةرب العارٗةةٛ الخاٌٗةةٛ، ٔاةةاُ وةةَ ٌتاٟزةةْ الةٗةةاب أٔه      

دِا  ةةعرج الٕالٖةةاج ارتضةةدٚ اةةالعزا أوةةاً اال ةةاب السةةٕ ٗ  اةةاااًا، ٔاعةةدِا       ٔاعةة
اٌتشةةةةر التخةةةةةٗط ٔأطةةةة ج اةةةةْ أورٖ ةةةةا، ٔأةةةةةةح التخةةةةةٗط الرأمسةةةةال٘ ٖفةةةةٕق         

 (.34، 2006يةةد احل٘، التخةٗط اال ياا٘

لةةٕ ةتةعٍةةا ةةةةٕل الف ةةر الياةةٕٙ ةةةل العصةةٕل التالخيٗةةٛ ارختمفةةٛ لٕرةةدٌا أُ       ٔ
٘  - وعظي بٔه العامل  - ةد ةسةتخدً أاةمٕب التخةةٗط      -ارتادً  ّٗةا ٔالٍةاو

إللاةةاٞ  ٕاةةةد ٌٔظةةي ردٖةةدٚ لمةةتعمي   ;يف الياٗةةٛ –اصةةٕلٚ وةا ةةرٚ أٔ غةةري وةا ةةرٚ  
ٔ اةةًا لمفمسةةفاج ارتعةةدبٚ الةة  ظّةةرج يف ةصةةٕلِي، ٔاةةاُ  ةةا الفطةةن يف اٍةةاٞ وةةا     

حلطةةةالٙ ةةةَ ٌٕةٗةةةٛ الةٍةةةاٞ ا  ٔارسةةة٠ٕهيةةةةالٖل الياٗةةٛ ٔةةةةالٖل التعمةةةٗي(  اةةةة ٖعةةرب  
 .(79، 2005ٔالةشرٝ لتمت األوييغٍٗىٛ، 

    االاياةٗز٘ لمتخةٗط الٍشأٚ  لِاةاج ةَ ٌتضدذ ٔسلَ اإل الٚ ٔتدل

ٖعتىةةد يف اٌةني تةةْ األٔلةة٘ ةمةةٜ أُ وشةة نيج الٗةةًٕ ٌتٗزةةٛ     ارسةةتاةمٗاج ةمةةي أُ
لاةةرالاج ايةة ج اةةاألو ، ٔاالتةةال٘  ةةتُ الياٗةةا ةمةةٜ بلااةةٛ احلاضةةر ٔاتاِاةةةْ     
ٔوشةةة نيةْ ٔة رياةةةةْ ةسةةةاةدٌا اةةةخريًا ةمةةةٜ  ّةةةي ارسةةةتاةن، ٔوةةةا  ةةةد  ةةةدذ  ٗةةةْ،      

ج ٔاةةة لت  ةةةتُ الدلااةةةاج ارسةةةتاةمٗٛ مي ةةةَ أُ ةةةةؤحر يف ةةةةٍاةٛ ٔايةةةاد الاةةةرالا   
الني وٛ لصٍاةٛ وستاةن ار اُ أٔ األ راب، ألٌّا ةاةدً وعمٕوةاج وّىةٛ    وتخة ٙ     
الاةرالاج ةعتىةةد ةمة٘ وٍّزٗةةاج ةمىٗةٛ ٔاةةداٟن ٔوفاضةنيج ةسةةّي يف ايةاد  ةةرالاج      

  اةمٛ. 

  : مفَوو التدطيط االسرتاتيجي 
٘" وَ أاخر ارفةاِٗي الة  ال ةث اٌتشةالًا ُٔودالاةٛ      التخةٗط االاياةٗز"ٖعد 

  ةةة  دلةةةاالج احلٗةةةاٚ يف السةةةٍٕاج األطةةةريٚ،  ماةةةد أيةتةةةل صزةةةر الاأٖةةةٛ لاٗةةةاً   يف
ٔااتىرال أٙ وٍظىٛ أٔ وؤاسٛ، ٔوَ حي  ٍزد لْ ال خري وَ التعرٖفاج وَ ٔرّاج 
رلتمفةةٛ، اةةنب  سةةا هةٗعةةٛ امةةاه، ٔهةٗعةةٛ ارعاجلةةٛ، ٔهةٗعةةٛ الفاٟةةدٚ ارررةةٕٚ     

 وٍْ.
بج ارفةاِٗي ٔالتعرٖفةاج لمتخةةٗط    ٔوخن أٙ وصةمح يف العمًٕ اإلٌسةاٌٗٛ ةعةد  

االاةةياةٗز٘، ٔلعةةن وةةَ الفاٟةةدٚ أُ زلىةةن يف الةداٖةةٛ رٕاٌةةا ألاعةةٛ ٖتطةةىٍّا ِةة ا  
األاةةةمٕب التخةٗةةةة٘،  ةةةٕٙ واةطةةةىٍتْ التعرٖفةةةاج التفصةةةٗمٗٛ النيصاةةةٛ، ِٔةةة٘   

 (:164، 2008يا نيل٘، 
   التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ ٖراةةةا ةمةةةٜ   وسةةةتاةمٗٛ الاةةةرالاج احلالٗةةةٛ: صٗةةةد ُ

ٖةةد وةةٕاهَ الاةةٕٚ ٔالطةةعه الةة  ة ىةةَ يف ارسةةتاةن; ٔدلةةت إلبةةاب أاةةال    د
ُٖى ةةَ لمىؤاسةةٛ أُ ةعتىةةد ةمٗةةْ يف ايةةاد  ةةرالاج صالٗةةٛ ةةةؤبٙ لنياةةتفابٚ وةةَ      
الفةةرص ارتاصةةٛ ٔتٍةةا ارخةةاهر، ٔةمةةٜ دلةةت  ةةالتخةٗط ٍِةةا ٖعةةل ةصةةىٗى ا    

 لمىستاةن ٔ دٖد ا لمٕااٟن ال فٗمٛ اتصداحْ.
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 تخةٗط االاياةٗز٘ ةىمٗٛ ةةدأ إضع األِداب، حةي  التخةٗط اعىمٗٛ;  ال
 دٖةةد االاةةياةٗزٗاج ٔالسٗااةةاج ٔاخلةةةط التفصةةٗمٗٛ الةة  ةتطةةىَ ةٍفٗةة     
االاةةةةياةٗزٗاج اصةةةةٕلٚ ةةةةةؤبٙ  لةةةة٘  اٗةةةةق األِةةةةداب ارةمٕاةةةةٛ، ٔةمةةةةٜ دلةةةةت  
 ةةالتخةٗط اّةة ٓ الصةةٕلٚ ٖعةةد ةىمٗةةٛ ٖتضةةدب وةةَ طني ةةا ٖتضةةدب وةةَ طني ةةا      

لتخةٗةةةة٘ ارةمةةةٕب، ٔةٕ ٗتةةةْ، ٔاٗفٗةةةٛ ةٍفٗةةة ٓ،    اشةةة ن وسةةةةق ٌةةةٕ  اجلّةةةد ا  
ٔالشخ  أٔ اجلّٛ ال  اةتتٕ  التٍفٗة ، ٔاٗفٗةٛ التعاوةن وةع الٍتةاٟس، ِٔة ا        
ٖعةةةل أٌّةةةا ةىمٗةةةٛ ةسةةةري ةةةةن أاةةة  وفّٕوةةةٛ، ٔل ٍّةةةا يف ٌفةةة  الٕ ةةةث ةتصةةةه     
ااالاةةتىرالٖٛ; الصتةةٕاٞ الةةت رياج الةة   ةةد  ةةدذ يف الة٠ٗةةٛ، ٔ ُ اةةاُ دلةةت ال    

 ط ان ًٖٕ، ٔل َ ةٍدوا ة ُٕ ٍِاك ضرٔلٚ ل لت.ٖعل ة ٗري اخلة
  ٜا ٔهرٖاٛ لمضٗاٚ;  ّٕ ٖراا ةم ِ التخةٗط افمسفٛ;  التخةٗط ٖعد اتا

ُٖراةةا أٖط ةةا      األباٞ ارةةةل ةمةةٜ أاةةال وةةَ بلااةةٛ ٔااةةتمّاً ارسةةتاةن، اىةةا أٌةةْ 
ةمةةةٜ ااةةةتىرالٖٛ التخةةةةٗط ٔةةةةدً اةتىابِةةةا  اةةةط ةمةةةٜ دلىٕةةةةٛ حااتةةةٛ وةةةَ    

 ٗا.اإلرراٞاج ٔاألاال
        التخةةةٗط اةٍةةاٞ;  ةةالتخةٗط االاةةياةٗز٘ ٖعىةةن ةمةةٜ لاةةط حنيحةةٛ أ ةةاا

لٟٗسةةٗٛ وةةَ اخلةةةط ِةة٘: اخلةةةط اإلاةةياةٗزٗٛ، ٔالةةلاوس وتٕاةةةٛ ارةةدٝ،         
ٔارٗااٌٗاج  صريٚ اردٝ، ٔاخلةط اإلرراٟٗةٛ، اّةدب  ٕٖةن الت اوةن اٍّٗةا  لة٘       

  رالاج صالٗٛ. 

ٗضدذ يف ارسةتاةن،  ّةٕ ةىمٗةٛ    ٖٔعد التخةةٗط يف ةةٕلةْ العاوةٛ ةصةٕلًا رةا اة      
ةامٗٛ ةسةق أٙ ةىن، ٔةٍتّ٘ ااياد  رال أٔ دلىٕةٛ وَ الاةرالاج ةسةّي يف ٔضةع    

 الفرب أٔ اجلىاةٛ يف ةٕلٚ ورغٕاٛ يف ارستاةن.

 أةطةةاٞالعىمٗةةٛ ارسةةتخدوٛ يف ةٕرٗةةْ   "عةةرب التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ اأٌةةْ    ُٖٔ
رةةن ألطةةرٔلٖٛ ٔالعىمٗةةاج وةةَ ا اإلرةةراٞاجٔة ةةَٕٖ  ،ارؤاسةةٛ سلةةٕ ةصةةٕل وسةةتاةمّا

 ." اٗق دلت ارستاةن

(Pfeiffer & et al, 2013, 3) 

   ْ ُٖعةرب اأٌة ٛ " اىةا  ٛ  أِةداب  ابه ُةضةددب  ةىمٗة  األرمةب ارتٕاةط   يف ارٍظىة

ٚ  ارةٕالب  طةةط  ابه ٔةٕضةع  ٔالةٕٖةن،  ٓ  لتضاٗةق  اررةةٕب  ٍٖٕواةةا،   األِةداب" ي  ِة 
2012 ،2) 

العىمٗةةةاج ةةةةةدأ اراةةةي الصةةةٕلٚ الةةة  ةرٖةةةد  ٔةر ةةةْ تطةةةرُٔ اأٌةةةْ "دلىٕةةةةٛ وةةةَ  
ارؤاسٛ أُ ة ُٕ ةمّٗا يف ارستاةن، حي  دٖد األِداب االاياةٗزٗٛ ال  ةسةاةد  
ةمةةٜ  اٗةةق ِةة ٓ الصةةٕلٚ، حةةي  دٖةةد الٕاةةاٟن ٔاالاةةياةٗزٗاج ال فٗمةةٛ اتضاٗةةق  
ِةةة ٓ األِةةةداب اعةةةد وعر ةةةٛ التضةةةدٖاج يف الة٠ٗةةةٛ الداطمٗةةةٛ ٔاخلالرٗةةةٛ يصةةةا ظ         

 (.88، 2006 ٔالةضريٙ،

ٔوَ طنيه التعرٖفاج الساااٛ ٔغريِةا سةا  طةرج اةْ األباٗةاج ارتعماةٛ، ٌمضةظ        
 واٖم٘:

 .أُ التخةٗط االاياةٗز٘ ٖراي ةٕلٚ لمىستاةن ارأوٕه 
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 .ٛأٌْ ٖطع هرٖاًا وخالًٗا لمٕةٕه لألِداب اررإو 
  ْٔةاةاةْ.أٌْ ٖإً ةم٘ التٍةؤ مبا مي َ أُ  دذ يف ارستاةن لتفابٙ وش نية 
 .٘أٌْ ٔحٗق الصمٛ اعىمٗاج التف ري االاياةٗز 
 .٘ةىمٗٛ اياد الارال ورصمٛ وّىٛ لم اٖٛ يف التخةٗط االاياةٗز 

  : أٍنية التدطيط االسرتاتيجي 
امىةةةا ةااٖةةةدج  ٕاٟةةةد ااةةةةتخداً التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ امىةةةا ةطةةةةاةفث       

    َ  دٖةةةد أِىٗةةةٛ   أِىٗتةةةْ، ٔ ابج وٍا عةةةْ لمىؤاسةةةاج ٔارٍظىةةةاج ارختمفةةةٛ، ٔمي ةةة
التخةٗط االاياةٗز٘ يف ةٍاةر دارةّا األباٗاج الساااٛ، ٔوةَ أِىّايذلىةد،   

 (:64، 2003( ، يطةاب، 72، 2011

    ،ٛمي ةةةَ وةةةَ  دٖةةةد الاطةةةاٖا األاااةةةٗٛ الةةة  ةشةةة ن رةةةِٕر العىةةةن يف ارؤاسةةة
الداطمٗةةةةٛ وٍّةةةةا ٔاخلالرٗةةةةٛ، ٔٔضةةةةع ااةةةةياةٗزٗاج التعاوةةةةن وعّةةةةا; إلصةةةةداذ     

 ٗٛ.الت رياج اإلباا
          ٖساةد ةمٜ االاةتخىال األوخةن رةٕالب ارؤاسةٛ الةشةرٖٛ ٔارابٖةٛ، ٔاالتةال٘ طفةمل

 الت الٗه ٔةامٗن ا دل اشاْٗ الةشرٙ ٔارابٙ.
         مي ةةَ وةةَ لاةةةي التٕرةةْ العةةاً لمىؤاسةةةٛ، ٔالتأاةةد وةةَ  اٗةةةق اليااةةط اةةةب

 لاالتّا ٔأِدا ّا، ٔواٖتي ٔضعْ وَ اٗاااج ٔ ٕاةد ٔأٌظىٛ ةىن.
 وّةةالاج ٔوعةةالب ٔطةةلاج العةةاومب يف ارؤاسةةٛ، ٔصةةخّي ةمةة٘  ٖعىةةن ةمةةٜ ةٍىٗةة ٛ

 التف ري يف ارشاان ال   د ةٕارّّي أٔ ةٕارْ ارؤاسٛ.
             ٖٕرةد صالةٛ وةَ الرضةا الةٕظٗف٘ اةب العةاومب، ٔاالاةتارال الٍفسة٘; ٌتٗزةٛ رةا

 ٖٕردٓ وَ ا٠ٗٛ ةىن وتعأٌٛ، ٔ صسال اأُ األوٕل ةسري اىا لاي  ا.
 اياةٗز٘ أِي ةاون لسىعٛ ارؤاسٛ ٔودٙ رٕبٚ وٍتزّةا،  ٖعتل التخةٗط اال

 ٔ دلةّا ةم٘ التعاون وع ارت رياج ا ٗةٛ.
 .ٛةر ٗد اياد الارالاج يف العىمٗٛ اإلبالٖٛ يف ارؤاس 
   َٖةةةةابٚ اةةةةٗةرٚ اإلبالٚ ةمةةةة٘ ارةةةةٕالب ٔةر ةةةةٗد يصٗصةةةةّا، ٔةعظةةةةٗي العاٟةةةةد وةةةة 

 ااتخداوّا.
     ؤاسةةةٛ اةةةب اإلبالٚ العمٗةةةا ٔالٕاةةةةٜ     اٗةةةق احلةةةٕال ارسةةةتىر ةةةةَ وسةةةتاةن ار

 ٔالتٍفٗ ٖٛ.
         ةعظٗي بٔل الاٗابٚ يف التعاون وةع الٍةٕاص٘ الفٍٗةٛ ٔالتاٍٗةٛ، اةداًل وةَ الاةرالاج

 العشٕاٟٗٛ ٔلبٔب األ عاه.

ٖٔةةةةرٝ الةضةةةةد احلةةةةال٘ أِىٗةةةةٛ طاةةةةةٛ لمتخةةةةةٗط االاةةةةياةٗز٘ لمىؤاسةةةةاج  
 اجلاوعٗٛ يطاةٛ راوعٛ العرٖش( ةتمخ   ٗىا ٖم٘:

 اجلاوعٛ. دب اتا ٓ 
 .ٛدب ل ٖٛ ٔاصدٚ وشياٛ لمعاومب باطن اجلاوع  
 .ْٖر د ةىن اجلاوعٛ سلٕ وا ةسعٜ لتضاٗا 
 .ٛسَ  دلاج  ٗال األباٞ ااجلاوع  
  .ٛال ادٖن ةٍْ يف ٔضع طةٛ ااياةٗزٗٛ وت اومٛ جلاوعٛ العرٖش الٍا ٠ 
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     اجلّةةٕب ٖتةةٗح التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ الفةةرص لمعةةاومب يف اجلاوعةةٛ اتٕصٗةةد
 ارة ٔلٛ لتضاٗق األِداب، طاةٛ ارتعماٛ اعني ٛ اجلاوعٛ اامتىع السٍٗأٙ.

   ْٖةةأب الاٗةةاباج اجلاوعٗةةٛ العمٗةةا مبّةةالاج الةةتف ري االاةةياةٗز٘، ٔاةةةن ةةةٗاةة
 اصٕلٚ ااياةٗزٗٛ.

 .مي َ العاومب ااجلاوعٛ وَ  دٖد أٔلٕٖاج العىن 
   وةةَ طةةنيه وعمٕوةةاج ٔ و اٌةةاج  ٖسةةاةد ةمةة٘ ةٕلٗةةد أ  ةةال ردٖةةدٚ  اامةةٛ لمتٍفٗةة  

 وتاصٛ اصٕلٚ ٔا عٗٛ.
 .ٖساةد اجلاوعٛ ةمٜ ةٕ ع الت رياج يف الة٠ٗٛ ا ٗةٛ ٔاٗفٗٛ التأ مي وعّا 
 .دب ٌااا الإٚ ٔالطعه ٔأٔلٕٖاج العىن  
        ،ٖٕلةةد  ّىةةًا ٔاضةةضًا لراةةالٛ اجلاوعةةٛ ٔالاةةٗي ارؤاسةةاةٗٛ اةةب اجلّةةا  ٔالعىةةاه

 ارستفٗدَٖ وَ  ةاةاج امتىع اخلالر٘. ٔالاٗاباج اجلاوعٗٛ، ٔدلىٕةاج
 .ميخن بلٗنًي لمعىن وةل ةمٜ ارعمٕواج ارتٕ رٚ االفعن 
 .سَ العىن اجلىاة٘، ٔخيمق دلااًل لمىٍا سٛ ةمٜ األ طن  
 .ٖساةد العاومب ةم٘  سب ٔةةٕٖر أباٞاةّي اااتىرال 
     ومب ٖسةةةاةد التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ ةمةةةٜ االاةةةتخداً األوخةةةن لاةةةدلاج العةةةا

 ٔاإلو اٌاج ارتاصٛ لمزاوعٛ.
    مي َِّ وَ  اٗق التٍسٗق اب رلتمه األٌشةٛ اجلاوعٗٛ، ٔالسع٘ وةَ طني ةا

 لتضاٗق األِداب االاياةٗزٗٛ لمزاوعٛ، ٔةنيمحّا وع دلتىع اٍٗاٞ.
        الٍزةةا  يف ٔضةةع اةةداٟن ااةةياةٗزٗٛ ٔاطتٗةةال األ طةةن وٍّةةا لتضاٗةةق األِةةداب

 امفٛ س ٍٛ. اأ ن رّد، ٔأ صر ٔ ث، ٔأ ن 

  : خصائ  التدطيط االسرتاتيجي 
 ّةةا،ةتةمةةا العىمٗةةٛ التخةٗةٗةةٛ دلىٕةةةٛ وةةَ اخلصةةاٟ  الةة  ة فةةن زلاص      

 (:33، 2009، يال رط٘ ٌ ار وٍّا وا ٖأة٘

 .ْاالاتىرالٖٛ: أٙ ةدً ةٕ ه التخةٗط، ٔةٕاةمْ، ٔةدً ةاةع 
 .الٕضٕ : أٙ ة ُٕ أِداب اخلةٛ ٔاضضٛ ٔذلدبٚ ال غىٕ   ّٗا 
 .ٚالةساهٛ: أُ ةأةٜ اخلةٛ مب ٌٕاج اّمٛ الفّي ٔغري وعاد 
 الٕا عٗٛ: ةني       ٔ ٛ ً أِداب اخلةةٛ ٔغاٖاةّةا وةع وعةٗةاج احلالةٛ السةاٟدٚ،    و اٌٗة

 التٍفٗ  يف ضٕٞ اإلو اٌاج ارتاصٛ.
        اةةنيوٛ الةٗاٌةةاج: أٙ ةعتىةةد اخلةةةٛ ةمةةٜ اٗاٌةةاج ٔوعمٕوةةاج ٛ ب ٗاةةٛ،    صصةةاٟٗ

 ٗٛ التٍةؤ ااالتاِاج.ٔةضٗضٛ، يدً  مٗن الٕا ع ٔةىم
   األٔلٕٖةةاج ٔالةةةداٟن: اخلةةةٛ الٍارضةةٛ ِةة٘ الةة  ةرةةةا أٔلٕٖاةّةةا، ٔةطةةع الةةةداٟن

 لتٍفٗ ِا.
       التٕ ةةع: اةتىابِةةا الٍظةةرٚ ارسةةتاةمٗٛ ارسةةتٍدٚ ةمةةٜ أصةةدذ األاةةالٗا وةةَ  ةةةن

 ٠ِٗاج وتىراٛ; ل ٌّٕا ٔحٗاٛ الصمٛ اارستاةن.
 لتٍسزي ٔ دلاج اجلّاج ارٍف ٚ ٛب ٗا ٚ دٖد وسؤٔلٗاج التٍفٗ : اصٕل. 
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  : مساحل التدطيط االسرتاتيجي 
وٍةةة  أُ اةةةدأج الةةةدٔه ارتادوةةةٛ يف ااةةةتخداً ةىمٗةةةٛ التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘،   
طاةٛ وٍ  وٍتصه اخلىسٍٗاج وَ الارُ اراضة٘، ظّةرج  ةادش ٔأاةالٗا ةدٖةدٚ      

ٔوةةع  ل ٗفٗةةٛ ةةةٗةةق التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ يف ارؤاسةةاج ٔارٍظىةةاج ارختمفةةٛ،      
اخرٚ ِ ٓ الٍىادش ٔاألاالٗا  ال أٌّا ةتفق  ٗعًا يف  هال ةاً ٔاصد ٔذلدب اعةدٚ  

 وراصن مي َ   ا ا  ٗىا ٖم٘:

 .ٛٗاررصمٛ األٔ : ورصمٛ اإلةداب لمخةٛ االاياةٗز 
 .ٛٗاررصمٛ الخاٌٗٛ: ورصمٛ ةٍفٗ  اخلةٛ االاياةٗز 
 .ٛاررصمٛ الخالخٛ: ورصمٛ التاٗٗي ٔالر اا 

اُ ا دب الرٟٗ  وَ الةضد احلال٘ ِةٕ اٗفٗةٛ االاةتفابٚ وةَ ةٍاةةر      ٔ دا ا
يف ةٍظةةةٗي ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ  اوعةةةٛ العةةةرٖش،  سةةةرياا   التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘

الةضد ةمٜ العٍاةر ارّىٛ ٔال  ةسّن ِ ٓ االاتفابٚ ةٍد ٔضةع الٍىةٕدش اراةي     
   ا التٍظٗي. 

 رتاتيجية:املسحلة األوىل: مسحلة اإلعداد للدطة االس 
 ٔةشىن ِ ٓ اررصمٛ حنيذ طةٕاج وّىٛ ِٔ٘:

 :اخلطوة األوىل: التدطيط للتدطيط 
ٔيف ِة ٓ اخلةةةٕٚ ٖةتي التخةةةٗط لٕضةع اخلةةةٛ ٌفسةّا ٔالةة  اياةي الةرٖةةق      
رسال ارؤاسٛ، ٔوَ الطرٔلٙ أُ تٗا ِ ٓ اخلةٕٚ ةم٘ التسا الج انةٗٛ يمحداُ 

 (:44، 2007ٔ بلٖ ، 

 ٛ؟ ٔوادا اٗ ُٕ؟ ٔوادا با أُ ٖ ُٕ؟وا هةٗعٛ ةىن ارؤاس 
 وا ال ر  األااا٘ وَ ااتخداً التخةٗط االاياةٗز٘ يف ارؤاسٛ؟ 
 وا األِداب ارررٕ  اٗاّا وَ اخلةٛ االاياةٗزٗٛ؟ 
   ٚوةةةَ ِةةةي أةطةةةاٞ  رٖةةةق اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ؟ ِٔةةةن الاٗةةةابٚ احلالٗةةةٛ وسةةةتعد

 لتةةٗق التخةٗط االاياةٗز٘؟
  مي َ أُ ةٕارْ الاٗابٚ احلالٗٛ ةٍد ةٍفٗ  اخلةٛ؟ وا أِي ارعٕ اج ال 

 :اخلطوة الثاىية: التخليل البيئي 
ٔةعتةةةةل ِةةةة ٓ اخلةةةةةٕٚ وةةةةَ أِةةةةي اخلةةةةةٕاج الةةةة  متٗةةةةا ةىمٗةةةةٛ التخةةةةةٗط          
االاةةياةٗز٘; صٗةةد ةاةةًٕ اإلبالٚ االاةةياةٗزٗٛ االتضمٗةةن االاةةياةٗز٘ لمظةةرٔب    

احلاةةةن يف الة٠ٗةةٛ اخلالرٗةةٛ، الة٠ٗٗةةٛ ا ٗةةةٛ اارؤاسةةٛ; لتشةةخٗ  وةةدٝ الةةت ري  
ٔ دٖةد الفةةرص ٔالتّدٖةداج، ٔةشةةخٗ  السةةىاج ٔارٗةااج التٍا سةةٗٛ يف ارؤاسةةٛ;    
وَ أرن السٗةرٚ ةم٘ ا٠ٗتّا الداطمٗةٛ اشة ن ٖسةاةد اإلبالٚ ةمةٜ  اٗةق العني ةٛ       
اإلبااٗةةٛ اةةب التضمٗةةن االاةةياةٗز٘ لمة٠ٗةةٛ، ٔ دٖةةد أِةةداب ارؤاسةةٛ، ٔ دٖةةد      

 (.83، 2005ةمٕاٛ يالدٔلٙ، االاياةٗزٗٛ ار

 ٖٔراا التضمٗن الة٠ٗ٘ ةم٘ اعدَٖ وّىب لم اٖٛ ِٔىا:
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ٖٔةةةتي الياٗةةةا  ّٗةةةا ةمةةةٜ العٕاوةةةن السٗااةةةٗٛ ٔاال تصةةةابٖٛ        الة٠ٗةةةٛ اخلالرٗةةةٛ: 
ٔالت ٍٕلٕرٗةٛ ٔالخاا ٗةٛ ٔالسة اٌٗٛ، ٔغريِةا سةا  ةد ٖةؤحر ةمةٜ ارؤاسةٛ وةَ طةةالش           

ةةةةداةٗاج  بااٗةةةٛ( ٖٔةمةةةق ةمّٗةةةا    ٌةا ّةةةا ارؤاسةةة٘، ٔمتخةةةن ِةةة ٓ العٕاوةةةن  وةةةا ي    
يالفةةرص( ِٔةة٘ بٔا ةةع طالرٗةةٛ ذلتىمةةٛ ةسةةاةد ةمةةٜ  صةةداذ ةةةةٕٖر لمىؤاسةةٛ، أٔ   
يةداةٗاج امةٗٛ( ٖٔةمق ةمّٗا يالتّدٖةداج( ِٔة٘ وعٕ ةاج طالرٗةٛ ذلتىمةٛ  ةد       

 وَ ةىمٗٛ ةةٕٖر ارؤاسٛ.

ةمّٗا، ِٔ٘ العٕاون ال  مي َ لمىؤاسٛ التض ي  ّٗا ٔالسٗةرٚ  الة٠ٗٛ الداطمٗٛ:
ٔةت ةُٕ الة٠ٗةةٛ الداطمٗةةٛ وةةَ ةٕاوةةن  ةةٕٚ ٔةٕاوةةن ضةةعه  ةةدبِا العٍاةةةر الخنيحةةٛ  

 انةٗٛ:

ارةةٕالب   –الخاا ةةٛ السةةاٟدٚ اةةب أ ةةراب ارؤاسةةٛ      –ا ٗ ةةن التٍظٗىةة٘ لمىؤاسةةٛ   
 الةشرٖٛ ٔارابٖٛ ارتاصٛ.

وَ أِةي أبٔاج التضمٗةن ارسةتخدوٛ     SWOTٔةعتل وصفٕ ٛ التضمٗن الرااة٘ 
يف ةىمٗةةةٛ التضمٗةةةن الة٠ٗةةة٘ لمىؤاسةةةاج، صٗةةةد ةاةةةًٕ اتضمٗةةةن الة٠ٗةةةٛ اخلالرٗةةةٛ         
ٔالداطمٗةةةةٛ لمىؤاسةةةةٛ، ٔةعىةةةةن ةمةةةةٜ واالٌةةةةٛ ٌاةةةةاا الاةةةةٕٚ ٔالطةةةةعه اةةةةالفرص        

 ٔالتّدٖداج ال  ةٕارْ ارؤاسٛ وَ ا٠ٗتّا اخلالرٗٛ.

 :اخلطوة الثالثة: صياغة اخلطة االسرتاتيجية 
ِ ٓ اخلةٕٚ مبراصن حنيحٛ أاااٗٛ، ِٔ٘: ةٗاغٛ الر ٖٛ، ةٗاغٛ الراالٛ، ٔمتر 

  دٖد األِداب االاياةٗزٗٛ.

ٔوةةةَ اجلةةةدٖر االةةة ار أٌةةةْ بةةةا أُ ة ةةةُٕ يل ٖةةةٛ( ارؤاسةةةٛ اجلاوعٗةةةٛ تسةةةٗد   
لمصةةٕلٚ ارخالٗةةٛ ٔاحلمةةي الةة ٙ ةسةةع٘ لتضاٗاةةْ، مبةةا ٖنيٟةةي هىٕصاةّةةا ارسةةتاةمٗٛ     

ًٞ أٖطةًا وةع  و اٌاةّةةا ارابٖةٛ ٔالةشةرٖٛ ارتاصةةٛ انُ،     ٔمسعتّةا ٔو اٌتّةا، ٔمبةا ٖةةتني   
ٔوا  د ٖتا   ا يف ارستاةن، ٔةعىن ةمت الر ٖةٛ ةمة٘ ةراةٗل ةصةٕل ومىةٕل صةٕه       

 ارٕ ه ارخال٘ ال ٙ ةٍشدٓ ارؤاسٛ.

اىا با أُ ة ُٕ يلاالٛ( ارؤاسٛ اجلاوعٗٛ ومّىٛ ٔٔااعٛ ٔ اامٛ لمتضاٗةق،  
 التٍااق اب اإلو اٌاج ارتاصٛ ٔاألِداب ارررٕٚ.ٔامٗىٛ الصٗاغٛ ٔوؤادٚ ةمٜ 

ٔةعتةةةل ةىمٗةةةٛ ي دٖةةةد األِةةةداب االاةةةياةٗزٗٛ( ِةةة٘ طةةةةٕٚ وّىةةةٛ ٔصامسةةةٛ  
ٔوفٗةةدٚ لعىمٗةةٛ التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ ا ةةن،  ّةة٘ مبخااةةٛ اوتةةداب ٔا عةة٘ ةمةةٜ     
هرٖةةةق  اٗةةةق ل ٖةةةٛ ٔلاةةةالٛ ارؤاسةةةٛ، ٔمتخةةةن اةةة لت ٌاةةةةٛ اٌةةةةنيق لمتخةةةةٗط   

 دأ يف  دٖد اجلّد الني ً لمعىن، ٔارٕالب ارةمٕاٛ الاتىرالٓ.السمٗي، ٔوٍّا ٌة

 :املسحلة الثاىية: مسحلة التيفير 
ُ  صٗةد   ٘ لنياةياةٗزٗٛ; متخن ِ ٓ اررصمٛ الةداٖٛ األاااٗٛ لمتةةٗةق العىمة  ٔ

 ٘،التٍفٗ  ِٕ الاٗاً ااإلرراٞاج الني وٛ لي ةٛ ال اٖةاج ٔاألِةداب    ٔا ةع ةىمة     
ٖٔةةرةةط ةٍفٗةة   لٕضةةع االاةةياةٗزٗٛ ارختةةالٚ وٕضةةع التٍفٗةة ،   اٗاّةةا ٘ٔاالتةةال

 ٔانلٗةةاج، ٔاألاةالٗا  ٘ةتطةةىَ ا ٗ ةن التٍظٗىة   ٛاالاةياةٗزٗٛ اعةدٚ ةٕاوةن وّىة    
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     ٛ ٖٔةةتي ةٍفٗةة  االاةةياةٗزٗٛ وةةَ    ، ارتةعةةٛ يف التٍفٗةة ، ٔوةةدٝ ةةةٕا ر ارةةٕالب الةشةةرٖ
 : ٘ا ٖمةشىن و وتىخن يف اخلةط التٍفٗ ٖٛ ال  ٘طنيه ٔضع  هال ةىم

 وضع األٍداف الفسعية: 
  ٛ ٔميخةةن اةةن ِةةدب  رةةةٜ    ،األِةةداب الفرةٗةةٛ رةةاٞ وةةَ األِةةداب االاةةياةٗزٗ

، ٔةساِي األِداب الفرةٗٛ دلتىعةٛ يف  ْمي َ  ٗاا ٌ٘شاا ةفصٗم٘ لْ ٌاةس ٌّاٟ
 العاً.  ٘ اٗق ا دب االاياةٗز

  التيفيرية:وضع الربامج 

 ةر   اٗةق ِةدب  رةة٘     ٖةراب ٔضةع طةةٕاج  ةا ا     الة   اٟىٛ ااألٌشةةٛ   ِٔ٘
ً ِدب  ذلدب، ٔوَ حي ازلا  وةَ  ارؤاسةٛ  ااةياةٗزٗٛ   ٍفٗة  ، ٖٔةتي ة ااياةٗز٘ ةةا

ٖةةةتي ةصةةةىٗىّا وةةةَ  ةةةةن أةطةةةاٞ ارؤاسةةةٛ    الةةة طةةةنيه ٔضةةةع الةةةلاوس التٍفٗ ٖةةةٛ  
َ   ; ٗعّي ٍٖةخةق   دلىٕةةٛ وةَ األٌشةةٛ ٔارشةرٔةاج الرٟٗسةٛ الة         ٗةد ةتطةى

ٔدلت لتضاٗق األِةداب الاصةريٚ   ٔ دٖدًا;   رةٗٛ أاخر ةفصٗنًيوٍّا وشرٔةاج 
 ٔوٍّا لألِداب هٕٖمٛ األرن. ،األرن

مت  الة  ّٖدب  ةداب اخلةةط ٔالةلاوس التٍفٗ ٖةٛ     ٕٖةن الةٗاٌةاج اخلةاً       ٔ
ةتعمةق ا ةن ِةدب، وةع التأاٗةد       ال عّا، ٔ دٖد ةدب وَ األوٕل ٔاألٔلٕٖاج ٗىت

، 2011، يالةةدرل أُ ةتطةةىَ أوةةٕلًا ةةةدٚ أِىّةةا   ٍٖة ةة٘ةمةةٜ أُ الةةلاوس التٍفٗ ٖةةٛ   
65): 
 . ٗهرٖاٛ التٍف 
 .)ٛوؤ ر األباٞ يالٍٕاةس ارتٕ ع 
 .)وس٠ٕلٗٛ التٍفٗ  يوَ اٗؤبٝ العىن؟ 
 . ٗدٖد اردٚ الاوٍٗٛ لمتٍف  
 .ٛالت مفٛ ارتٕ ع 
 ٍّاٟٗٛارتااعٛ ٔاررارعٛ ال. 

 املواشىات املالية: 
ٛ  ارٕا ٌةاج لتضدٖد الت مفٛ ارتٕ عٛ الاد أُ  دب ارؤاسةٛ   ٔةىةن اشةه    ،ارالٗة

التٍفٗ ٖةةةةٛ أٔ ات ةةةةالٗه الةةةةلاوس   ،ات ةةةةالٗه اةةةةن ارٌةةةةاوس ةمةةةةٜ صةةةةدٓ    ةفصةةةةٗم٘
الرغي وةةَ أُ ارٕا ٌةةاج ارالٗةةٛ ةةةرةةط   ٔاةة، الةةةعمل ٔارشةةرٔةاج اررةةةةةٛ وةةع اعطةةّا  

٘ الةةاهةةًا ٔحٗاةةًا ااخلةةةٛ االاةةياةٗزٗٛ، ٔةعةةد    ج ارؤاسةةٛ اإلو اٌةة الةةداةي احلاٗاةة
 ال أُ الٕا ع يف وؤاساج التعمةٗي  ةتي ةمةٜ ارخةةةب وراةةاٚ       ،لتضاٗق أِدا ّا

 ارالٗٛ. ج ارؤاسٛا و اٌ

ٗاغٛ األِةةةداب ٔةةةة االاةةةياةٗز٘مي ةةةَ التٕ ٗةةةق اةةةب وتةمةةةةاج التخةةةةٗط     ٔ
و اٌةاج وةَ طةنيه اخلةةٕاج     االاياةٗزٗٛ اعٗدًا ةَ الإٗب ارالٗٛ، ٔاب وراةةاٚ اإل 

 :(66، 2011يالدرٍٜ، التالٗٛ
 .ٖإً  رٖق التخةٗط اصٗاغٛ األِداب ٔٔضع اخلةٛ التٍفٗ ٖٛ ٔة مفتّا 
    ًٖاةةةًٕ  رٖةةةق  ةةةةداب ارٕا ٌةةةٛ  صةةةر  و اٌةةةاج ارؤاسةةةٛ ٔ ٖراباةّةةةا ارتٕ عةةةٛ لمعةةةا

 ابً.الا
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        ٍٜٖةةا ش  رٖةةق ارٕا ٌةةٛ وةةع اإلبالاج ارختمفةةٛ اصتٗارةةاةّي يف ضةةٕٞ اخلةةةٛ ٔ ةة
 ضٕٞ التادٖراج ارالٗٛ لإلٖراباج ارتٕ عٛ.

     ٚيف صةةةاه  ٖةةةابٚ ال مفةةةٛ التادٖرٖةةةٛ لألِةةةداب ةةةةَ اإلٖةةةراباج ارتٕ عةةةٛ ٖةةةتي  ةةةةاب
 ةٗاغٛ األٌشةٛ ا ر  ةامٗن الت مفٛ.

 ٖمزأ  رٖق التخةٗط ٔ رٖق ارٕا ٌٛ  ةٍد  ٖابٚ ة مفٛ اخلةٛ يف أاخر وَ ِدب
اتةابٚ ةرةٗا األٔلٕٖاج لألِداب ٔاطتٗال الةداٟن األ ن ة مفٛ، أٔ ةأرٗن ةةةٗةق  
ِدب وا لعدً ةٕ ر  و اٌاج  ااْ، ٖٔمزأ وعدٔ ارٕا ٌٛ ةابٚ لتضٕٖةن األِةداب   
ارؤرمٛ    ارٕا ٌاج التةٕٖرٖٛ  ٗةد ةيرةي رشةالٖع ةسةعٜ ارؤاسةٛ لمضصةٕه       

 متٕٖن  ا.ةمٜ 

 :املسحلة الثالثة: مسحلة التكييه والسقابة 
ِٔ٘ اررصمةٛ الخالخةٛ ٔاألطةريٚ وةَ وراصةن التخةةٗط االاةياةٗز٘، ٔالة  ٖةتي          
 ّٗا ورا ةٛ العىن ارةرةةط ااخلةةٛ االاةياةٗزٗٛ، اعةد ةٍفٗة ٓ ةمةٜ أل  الٕا ةع،        

اّا يف ٔةاٗٗىةةْ اّةةدب وعاجلةةٛ األطةةةاٞ الةة   ةةد  ةةدذ أحٍةةاٞ التٍفٗةة ; لتةةدال         
 ارستاةن أحٍاٞ العىن ٔاإلةداب خلةط وستاةمٗٛ ردٖدٚ.

ٖٔاصةةةد مبرا ةةةةٛ ٔةاٗةةةٗي اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ أٌّةةةا: ةىمٗةةةٛ ةاٗةةةٗي اخلةةةةٛ      
االاةةياةٗزٗٛ ٔورا ةةةٛ األباٞ ارؤاسةة٘;  ٗةةد مي ةةَ ورا ةةةٛ األباٞ الفعمةة٘ اةةاألباٞ  

 ال ةتااع أٌشةةتّا  اررغٕب، ٖٔتي أط   رراٞ ةصضٗض٘  دا لاً األور،  ارؤاسٛ ال 
 ,Kalsioloudes, 2012ٔةإوّةةا  ةةد تةةد ٌفسةةّا وّةةدبٚ يف اااّٟةةا ٔااةةتىرالِاي   

234.) 

 (:322، 2005ٔةصٍه الر ااٛ    حنيحٛ وستٕٖاج، ِٔ٘يالدٔلٙ، 

   ٓالر ااةةٛ ةمةةةٜ ارسةةةتٕٙ االاةةةياةٗز٘: ٔةّةةةدب     ص ةةةاً الر ااةةةٛ ةمةةةٜ االتةةةا
ن، ٔةني تّةةةا وةةةع امتىةةةع الةةة ٙ    االاةةةياةٗز٘ العةةةاً لمىؤاسةةةٛ سلةةةٕ ارسةةةتاة    

 يدوْ.
      الر ااةةٛ ةمةةٜ ارسةةتٕٝ الت تٗ ةة٘: ٔةّةةدب     ص ةةاً الر ااةةٛ ةمةةٜ ةىمٗةةٛ ةٍفٗةة

 اخلةٛ االاياةٗزٗٛ ٔالتأاد وَ وةاااٛ األباٞ وع األِداب ارٕضٕةٛ.
    الر ااةةةٛ ةمةةةٜ ارسةةةتٕٝ التشةةة ٗم٘: ٔةّةةةدب     ص ةةةاً الر ااةةةٛ ةمةةةٜ الٍشةةةاهاج

 ٔاخلةط  صريٚ األود.

ةمةةةٜ  ةةةع الةٗاٌةةةاج ةةةةَ ارٕ ةةةه   ٗةةةٗي ٔالر ااةةةٛةعتىةةةد ةىمٗةةةاج ارتااعةةةٛ ٔالتأ
لمةةلاوس أحٍةةاٞ االٌتاةةاه وةةَ ورصمةةٛ    أطةةرٝ، ٔيتمةةه ِةة ٓ الةٗاٌةةاج      التٍفٗةة ٙ

ٙ صسةا ال ةةر    ٖةةتي وةَ أرمةةْ  ةةع ِة ٓ الةٗاٌةةاج، ٔاة لت صسةةا ارسةةتٕٝ     الة 
 ٙ ةةةداب ةاةةالٖر ارتااعةةةٛ    تةةاش    ِةة ٓ الةٗاٌةةةاج، حةةي ٖةةتي  مٗةةن الةٗاٌةةةاج ٔ       الةة 

ٛ صتةٜ ةةتى َ ار   ؤاسةٛ; لعرضّا ةمٜ الفرٖق ار مه اةالتخةٗط ٔ بالٚ ار  وةَ   ؤاسة
التصضٗضٗٛ، ل لت با أُ ة ُٕ اٗاٌةاج ِة ٓ    ااإلرراٞاجاياد الارالاج ٔالاٗاً 

 .لملاوس التٍفٗ ٙالتاالٖر ب ٗاٛ ٔسخمٛ لمٕا ع، ٔةٕضح صاٗاٛ ارٕ ه 

 التاٗٗي ٔالر ااٛ واٖم٘:ٛ وَ ارّي أُ ةستٕةا ةىمٗٔ
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 .التأاد وَ أُ ةىمٗٛ التخةٗط ةسري اش ن ةضٗح 
  زلا ٓ.مل ٖتي  ٙٔوا ال   زلا ٓ،مت  ٙ دٖد وا ال  
  االاياةٗز٘ةٕارْ ةٍفٗ  التخةٗط   دٖد ارعٕ اج ال. 
       ٛمت  الةةة التأاةةةد وةةةَ أُ اال ياضةةةاج اخلاةةةةٛ االة٠ٗةةةٛ الداطمٗةةةٛ ٔاخلالرٗةةة

 .ٔضعّا وا  الث  اٟىٛ
  ةمٜ ارٍظىةٛ ٔأباّٟةا ٔةمةٜ     االاياةٗز٘أصدحْ التخةٗط  ال ٙوعر ٛ التأحري

 ارستفٗدَٖ.
 اخلةٛ أٔ أٔلٕٖاةّا  دٖد وا  دا ااٌث ٍِاك صارٛ إلرراٞ ةعدٖن أٔ ة ٗري يف. 

ٔةعد ةىمٗٛ "التإٖي ال اة٘" لمخةٛ االاياةٗزٗٛ وَ  ةةن ارؤاسةٛ ةىمٗةٛ يف    
ارشةة نيج ٔارعٕ ةةاج الةة   ةةٕه بُٔ  اٗةةق      غاٖةةٛ األِىٗةةٛ; صٗةةد ٖةةتي ااتشةةاب    

األِةداب الفرةٗةةٛ لمخةةٛ، ٔاالتةةال٘ ةةدً  متةةاً ةٍفٗة  الةةلاوس ارٕرةٕبٚ  ّٗةةا، لةة ا      
ٔرا ٔضةع اخلٗةالاج ٔالةةداٟن االاةياةٗزٗٛ ارى ٍةٛ أحٍةاٞ وةرصم   ةةداب ٔةٍفٗة           

 ٗةةد ٖةةتي ٔ تّةةا  -طاةةةٛ اجلاوعٗةةٛ وٍّةةا-اخلةةةٛ االاةةياةٗزٗٛ لمىؤاسةةاج 
 ٖ ن اللٌةةةاوس لٗضاةةةق أِدا ةةةْ الفرةٗةةٛ; صٗةةةد  ُ ارؤاسةةةاج اجلاوعٗةةةٛ ةعتىةةةد  ةعةةد

اةتىةةةابًا اةةةةةريًا ةمةةةةٜ ةٍصةةةر الٕ ةةةةث ٔا ةةةةدب اةةةأةٕاً ٔ صةةةةٕه بلااةةةةٗٛ وعمٕوةةةةٛ،    
 ٔوٕضٕةٛ اعٍاةرِا الاوٍٗٛ يف األِداب التفصٗمٗٛ لمخةٛ االاياةٗزٗٛ.

 : التدطيط االسرتاتيجي يف املؤستسات اجلامعية 
لتخةٗط االاياةٗز٘، ٔةفعٗمْ يف ارؤاساج ارختمفٛ، اةدأج  وٍ  اداٖٛ ظّٕل ا

اجلاوعاج يف ةدالاْ ٔذلةأالج ةةةٗاةْ; صٗةد ٖتٍااةا   رٖةًا ٔةىمٗةًا وةع أِةداب         
اجلاوعةةٛ العاوةةٛ ٔاخلاةةةٛ، ٔةٍةةدوا اةةدأج أ  ةةال التةةةٕٖر ٔاجلةةٕبٚ ة ةةأ وؤاسةةاج      

اساج اجلاوعٗٛ أُ اإلٌتاش يف العامل يف وٍتصه الارُ اراض٘، ااُ لااوًا ةمٜ ارؤ
ةٕااا التضدٖد ٔالتةٕل احلاةن يف  تٜ وٍاص٘ احلٗاٚ، ٔةساِي اش ن أٔ اةخطر  
يف  ٕٖةةن ارؤاسةةةٛ اجلاوعٗةةةٛ    وؤاسةةةٛ وٍتزةةٛ، ٔلةةة ا اةةةاُ ااةةةتخداً ةٍاةةةةر   
التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ طةةةٕٚ وّىةةٛ يف ِةة ا التةةةٕٖر وٕااةةةٛ لمضةةابذ يف اةةن   

ٚ لم خري وَ ارش نيج التعمٗىٗةٛ ٔاإلبالٖةٛ   ارؤاساج، ٔاعًٗا ٔلاٞ  باب صمٕه وةت ر
 ال   د ةٕارْ اجلاوعاج.

ٔمي َ الإه اةأُ التخةةٗط االاةياةٗز٘ رؤاسةاج التعمةٗي العةال٘ ِةٕ: "ةمةي         
ٔ َ ةٕرْٗ اةن  ةٕٝ وؤاسةٛ التعمةٗي العةال٘ سلةٕ ةةةٕٖر االاةياةٗزٗاج ٔايةاد          

اخلةةةط الني وةةٛ  الاةرالاج اجلِٕرٖةةٛ الة   ةةدب ونيوةةح وسةتاةن ارؤاسةةٛ، ٔٔضةع    
إلزلا  األِداب ٔاألغرا  ٔصن الاطاٖا ٔارش نيج ال  ٖتةمةّا الٕةٕه    ِ ا 

 (.15، 1995ارستاةن ارٍشٕب"يالاِراٌ٘، 

ٖٔعتل التخةٗط االاياةٗز٘ أامٕب  عاه يف وٕارّٛ التضدٖاج الة  ةٕارةْ   
اىةا خيتمةه   ٌظي التعمٗي، ٔوٕااةٛ الت رياج الة  ةتزمةٜ  ّٗةا ِة ٓ التضةدٖاج،      
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التخةةةٗط يف وؤاسةةاج التعمةةٗي العةةال٘ ةةةَ وؤاسةةاج األةىةةاه وةةَ صٗةةد يةةةاه    
 (:36، 2013ٔة عاك، 

     ٛٗاحلٕاىةةٛ: ةسةةتةٗع اجلاوعةةٛ  ٖةةابٚ ارشةةالاٛ يف ةىمٗةةٛ ةةةةٕٖر االاةةياةٗز
 وَ طنيه صٕاىٛ و ٌٕاةّا.

        ٚاإلهال الاول: ةابٚ واةٕضةع اخلةةط االاةياةٗزٗٛ يف وؤاسةاج األةىةاه رةد
 ب    حنيذ إٍاج، اٍٗىا ةٕضع لمزاوعٛ يف صدٔب    إٍاج.اٍت

   ٚااللتااً: وَ الطرٔلٙ أُ ٖمتاً  ٗع العاومب يف اجلاوعٛ اةٍاٞ وةابئ وٕصةد
 لمزاوعٛ.

         الٍظاً الاٗى٘ لمىؤاسةٛ: ةتىخةن وةةابئ اجلاوعةٛ يف االاةتخىال هٕٖةن ارةدٝ يف
 ةعمٗي األ راب.

   وةَ ارسةتفٗدَٖ;  ةالةنيب ٔالعةاومب  ّٗةا      ارستفٗدُٔ: ٖٕرد لمزاوعٛ العدٖةد
 ٔأةضاب األةىاه ٔامتىع ا ن وَ الف٠اج ارستفٗدٚ وَ ٌتاش ةىن اجلاوعٛ.

 :متطلبات التدطيط االسرتاتيجي يف املؤستسة اجلامعية 

ٖتٕ ه زلا  ةةةٗق التخةٗط االاياةٗز٘ يف ارؤاسٛ اجلاوعٗةٛ ةمةٜ اعةمل    
ب ةةةٗاةةةةةْ يف ارؤاسةةةةةٛ، ٔوةةةةةَ ِةةةةة ٓ ارتةمةةةةةةاج، ٔالةةةةة  اةةةةةدٌّٔا  ةةةةةد ةفشةةةةةن رّةةةةةٕ

 :(/http://main.eulc.edu.egارتةمةاجي

      ٔرةةٕب  بالٚ ااةةياةٗزٗٛ ةاةةًٕ إظةةاٟه وةةَ  ةةأٌّا الت٠ّٗةةٛ لتةةٗةةق التخةةةٗط
االاياةٗز٘ ٌٔشر حاا تْ، ٔاٍاٞ  دلاج وعٍٗٛ لتةةٗاةْ، ٔةةٕ ري الةدةي اإلبالٙ    

 تٍفٗ .ٔارال٘ لم
   ةصىٗي ةٍظٗي وٍااا لتضدٖد الر ٖٛ ارستاةمٗٛ لمىؤاسٛ اجلاوعٗٛ، ٔ دٖةد

 ةصٕل لٍظاً ٔ بالٚ اجلاوعٛ اةرٖاٛ صٗٛ ٔوفتٕصٛ ٔوت ٗفٛ وع الٕا ع مبا  ْٗ.
   ةةةةٕ ري ٌظةةةاً وعمٕوةةةاج  بالٖةةةٛ صدٖخةةةٛ ٔب ٗاةةةٛ ٔوسةةةتىرٚ، ٔوٍةةةاِس وت ٗفةةةٛ وةةةع

 وستاةن ارؤاسٛ. التضٕالج ٔالت رياج لتٕلٗد الادلٚ ةمٜ ااتشراب

 :التدطيط لبياء املوازد البشسية اجلامعية 

ةٍىٗٛ ارٕالب الةشةرٖٛ ةزمةٛ وسةتىرٚ ةعٍةٜ اةدةي ٔةةةٕٖر وعةالب ٔوّةالاج         ةعد 
ٔ و اٌٗاج  ةٕٚ العىةن احلالٗةٛ ٔارسةتاةمٗٛ يف امتىةع، ِٔةٜ ةٍظةر    الةشةر ةمةٜ          

ٖ ةةُٕ  ةة ٓ العىمٗةةٛ   ارةةٕلب، ٔأُأٌّةةي وةةٕلب باٟةةي العةةةاٞ ٔوةةَ أرةةن ااةةتىرالٖٛ ِةة ا    
ةٕاوةةن ٔأاعةةاب ذلةةدبٚ اتخةةةٗط الاةةٕٝ العاومةةٛ ٔالتعمةةٗي ٔالتةةدلٖا ٔالتٕظٗةةه    
 التٍىٗٛ: ةعٍٜ  صداذ ة ةري يف امتىةع ٔةةٕاًل    ٔضةع أ طةن، ِٔةٜ اّة ا ارعٍةٜ         
ةتضاةةةةق يف ضةةةةٕٞ التةةةةةٕل التةةةةالخي٘ لمىزتىةةةةع ٔة رياةةةةةْ السةةةة اٌٗٛ ٔاجل را ٗةةةةٛ    

 ٛ.ٔاال تصابٖٔالسٗااٗٛ ٔالخاا ٗٛ 

ٍُٖظةةر    يةةةٗط   رةةٕالب الةشةةرٖٛ ةمةةٜ أٌّةةا العىمٗةةٛ الةة  وةةَ طني ةةا ٖةةتي        أ
 دٖةةةد  ُ ا يصٗةةةد ا ٔاًٗفةةة دٖةةد اصتٗارةةةاج ارؤاسةةةٛ وةةةَ ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ اى ةةة 

http://main.eulc.edu.eg/
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ارّالاج ٔارعالب الني ً ةٕا رِا يف ِ ٓ ال ٕابل( يف  يٚ  وٍٗٛ ذلةدبٚ، اةٕاٞ أاةاُ    
ٍُٖظر  لّٗةا ةمةٜ أٌّةا اجلّةٕب الة  ةةة  ا       اى، ةمٜ اردٝ الارٖا أً اردٝ الةعٗد ا 

ارؤاسةةٛ الاةةتةاق اصتٗاراةّةةا وةةَ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ، مبةةا ٖطةةىَ  اٗةةق أِةةدا ّا يف   
 .(Prashanthi, 2013, 63) ظن األبٔال احلالٗٛ ٔارستاةمٗٛ  ا

ٍُٖظةةر    التخةةةٗط لمىةةٕالب الةشةةرٖٛ  تٔ ةىةةااًل اٍظرٖةةٛ العةةر  ٔالةمةةا،    ٌةةْ 
ٛ وٍّزٗةٛ لتضمٗةن الٕضةع الةراَِ لماةٕٝ العاومةٛ اارؤاسةٛ يارتةا          ٌّةا ةىمٗة   ةمٜ 

وَ الإٝ العاومٛ(، ٔ دٖد االصتٗارةاج احلالٗةٛ ٔارسةتاةمٗٛ، مبةا مي ملةَ ارؤاسةٛ       
ُٖسةةتٍتس أٌّةةا ةىمٗةةٛ وسةةتىرٚ، ٔأٌّةةا   وةةَ  اٗةةق لاةةالتّا ٔأِةةدا ّا ارٍشةةٕبٚ، ٔوٍةةْ 

ٗزٗٛ ارؤاسةةٛ، اىةةا أٌّةةا لٗسةةث ةشةةٕاٟٗٛ; اةةن يطةةع لٍظةةاً ذلةةدب ٔ اةةًا إلاةةياة
 ا.ةّدب    ةٕ ري ال ٕابل الةشرٖٛ ارٍااةٛ، يف ار اُ ارٍااا، ٔيف الٕ ث ارٍاا

ٔةمٜ دلت،  تُ يةٗط ارٕالب الةشرٖٛ اجلاوعٗٛ  اوعٛ العةرٖش ِةٕ ةىمٗةٛ    
 بالٖةةٛ وٍّزٗةةٛ وسةةتىرٚ ٔوٍتظىةةٛ، ةاةةًٕ ةمةةٜ أاةة  ةمىٗةةٛ ٔوعمٕوةةاج وٕضةةٕةٗٛ   

شةةرٖٛ  اةمةةٛ;  اًٗاةةا لألِةةداب اإلاةةياةٗزٗٛ التعمٗىٗةةٛ    وةةَ أرةةن ة ةةَٕٖ وةةٕالب ا  
ااجلاوعةةٛ; مبةةا ٖمةةا اصتٗارةةاج اجلاوعةةٛ، ٔاالتةةال٘ اصتٗارةةاج وؤاسةةاج  ةاةةةاج    

 –إق العىن وَ ةمت الإٝ الةشرٖٛ ارؤِمٛ ٔاردلاةٛ  صاٟصةّا وةَ: يالاةدلاج     
اخلصاٟ  السمٕاٗٛ( ارتٍااةٛ وع هةٗعٛ اجلاوعةٛ، ٔصزةي وؤاسةاج     –الدٔا ع 

إق العىةن مبضا ظةٛ اةاه اةٍٗاٞ، مبةا  اةق أِةدا ّا يف  ةيٚ  ابوةٛ ٔ ةٜ ا٠ٗةٛ            
بٍٖاوٗ ٗٛ ارٖعٛ الت ري. ٔ  ا ةل  أِىٗٛ التخةةٗط االاةياةٗز٘ لر ةع افةاٞٚ     

ٔ ةٜ الٕ ةث ارنيٟةةي   أباٞ امٗةاج اجلاوعةٛ اتةٕ ري األةةداب ارنيٟىةةٛ وةَ التخصصةاج       
إلزلا  اخلةٛ ا دبٚ. وا ٖؤاد ضرٔلٚ ااتخداً ةٍاةر التخةٗط االاياةٗز٘ 
يف ٔضةةع اخلةةةٛ االاةةياةٗزٗٛ العاوةةٛ جلاوعةةٛ العةةرٖش، ٔارةةٕالب الةشةةرٖٛ يف ةةةدل   

 ةٍاةر ةمت اخلةٛ.

ٖٔاةةًٕ ِةة ا التخةةةٗط ةمةةٜ أاااةةب: األٔه، ٖتىخةةن يف أاةةل  ةةدل س ةةَ وةةَ          
وةةةاج ةةةةَ ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ يف اراضةةة٘ ٔاحلاضةةةر ٔارسةةةتاةن، ٔةةةةَ        الةٗاٌةةةاج ٔارعمٕ

ارةةةت رياج الة٠ٗٗةةةٛ اال تصةةةابٖٛ ٔالسٗااةةةٗٛ ٔاالرتىاةٗةةةٛ ٔالت ٍٕلٕرٗةةةٛ ا ٗةةةةٛ.   
ٔالخةةةاٌ٘، ِةةةٕ طةةةلٚ الاةةةاٟىب ةمةةةٜ يةةةةٗط الاةةةٕٝ العاومةةةٛ، ٔةعتةةةل الةٗاٌةةةةاج          

ةشةرٖٛ الني وةٛ   ٔارعمٕواج ٔاخللٚ ميةخنيُ وعةًا  اةةدٚ ةةمةٛ لمتخةةٗط لمىةٕالب ال      
حلارةةٛ ارؤاسةةةٛ. ِٔ ةةة ا ٖفٗةةد يةةةةٗط ارةةةٕالب الةشةةرٖٛ يف ٔضةةةع ةصةةةٕل وت اوةةةن    
ألٌٕا  الٕظةاٟه الني وةٛ، ٔاألةةداب ارةمٕاةٛ وةَ اجلٍسةب يالة ار، األٌخةٜ( ألٌةٕا           
ارَّ، وٕ ةٛ ةمٜ الاةاةةاج ٔاإلبالاج ٔالٕصةداج ارٕرةٕبٚ، ٔدلةت ةةَ  ةيٚ  ابوةٛ        

 (.85، 2008وصةفٜ، ييةٗط العىالٛ ياٍٛ  أاخر( يف   ن ردأه 

ٔلعةةن بٔل اجلاوعةةاج يف ةىمٗةةٛ التٍىٗةةٛ امتىعٗةةٛ وةةَ أاةةل األبٔال ٔأاخرِةةا      
ٔ ةق وراصةن ذلةدبٚ     االاةياةٗز٘"  طٗخةة ٖةتي "الت أُ أِىٗٛ; ٔل ا ااُ وَ ارّي 

با أُ ةةدأ اّةا   األٔ  ال ٖتي طني ا  اٗق التٍىٗٛ الةشرٖٛ ارٍشٕبٚ  اررصمٛ 
ٔأُ ةعىةةن ةمةةٜ ةةةةٕٖر  األاةةاة ٚ األافةةاٞ،عةةاج أُ متتمةةت  ةةدلٚ ةمةةٜ رةة ب  اجلاو
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طةةةط الةضةةد  ّٗةةا. أوةةا اررصمةةٛ الخاٌٗةةٛ  ت ةةُٕ ةمةةٜ ةةةعٗد االاةةتخىال الفعةةاه           
ً ِٔ ا ٖستماً أُ ٖ ُٕ ٍِاك  الٕهل،لمىٕالب الةشرٖٛ ةمٜ ةعٗد اال تصاب   اِتىةا

 التعمةٗي. طةىٍّا وٍةاِس   بةا أُ ةت  الة  مبستٕٝ ٌٕٔ  التعمةٗي ٔالاطةاٖا احلٕٖٗةٛ    
ً     وسالٛاىا أُ ٍِاك  ، ِٔةٜ أال ٖاتصةر   ارةمةٕب  بةا أُ ةٕلّٗةا اجلاوعةٛ االِتىةا

٘ ةمٜ التعمٗي  اجلاوع٘التعمٗي  ٙ ٍِةاك التعمةٗي ارسةتىر     ٔ  ةا  ، اةط  الٍظةاو  الة 
العٍصةر    اسةاب صتةٜ ٖةتي    ;مي َ أُ ٖةتي إااةةٛ اجلاوعةٛ االتعةأُ وةع امتىةع      

ةتٍااةا وةع وةت رياج العصةر احلةدٖد.       ال ّٗاج ٔالادلاج الةشرٝ ارعالب ٔالتٕر
ِةة ٓ ارؤاسةةاج  ةةاٟي ةمةةٜ ةٍىٗةةٛ ارعةةالب   يفِٔةة ا ٖسةةتدةٜ أُ ٖ ةةُٕ ارةةٍّس السةةاٟد 

األاةةةمٕب التزةةةرٖا، ةةةةنئٚ ةمةةةٜ أُ ةطةةةع اجلاوعةةةاج  الفربٖةةةٛ ٔارّةةةالاج ٔسالاةةةٛ 
دلةاالج   اراوس لتدلٖا الفاٟمل وَ طرب٘ ال مٗاج الٍظرٖةٛ لنياةتفابٚ وةٍّي يف   

 (.8، 2008الةاِر،يالتٍىٗٛ 

 ُ التعمٗي اجلاوع٘ ةمٜ أل  اٍٗاٞ ارتىخن يف يراوعٛ العرٖش( وصةدل ِاٟةن   
وَ وصابل التٍىٗٛ ةمٜ أل  اٍٗاٞ، ٔأاال  ٕٙ وَ أا   ةةداب ال ةٕابل الةشةرٖٛ    
الاةةةابلٚ ةمةةةٜ  اٗةةةق أِةةةداب التٍىٗةةةٛ ةمةةةٜ ةمةةةت األل  ارةالاةةةٛ. ٔل ةةةَ اٗةةةه  

 ٔ وةا أِةةي وٕاةةفاج ةمةةت الاةٕٝ الةشةةرٖٛ الة  بةةا الياٗةةا     السةةٗن    دلةةت؟ 
 ةمٜ بٔلِا ارّي يف  صداذ التٍىٗٛ؟ 

( ةمةةٜ ضةةرٔلٚ أُ ٖتزةةْ الف ةةر اجلةةاوع٘  17، 2000 اِةةر، ييف ِةة ا اإلهةةال، ٖؤاةةد 
ارتٍٕل اش ن أال سلٕ ارستاةن ةىا ِٕ  اٟي ةمْٗ انُ، وَ طنيه ةةٗاغٛ أٌظىةْ   

ةمةٜ اٗااةاج ٔطةةط ٔاةراوس ةسةتةٗع أُ ةت ٗةه       يف  هال ا٠ٗٛ وستاةمٗٛ ةٍةةٕٙ  
وع واتطٗاج ال د ارستاةم٘، ِٔة ا ٖتةمةا التخةةٗط العمىة٘ لمىسةتاةن; صٗةد       
 ُ وؤاسةةاةٍا اجلاوعٗةةٛ لٗسةةث يف صارةةٛ    صةةاً ردٖةةدٚ وةةَ الةةلاوس ٔاراةةرلاج،      

 اادل وا  تاش    ل ٝ ردٖدٚ اأامٕب رلةط ٔوستىر ٔوتٕاةن وع ارستاةن.

اّةة ا -االاةةياةٗز٘ لةٍةةاٞ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ  اوعةةٛ العةةرٖش  ٖٔعةةد التخةةةٗط
أاااةةًا ةمىٗةةًا ٔةىمٗةةًا ال وةةًا ٖمةةةٜ اصتٗارةةاج ارسةةتاةن يف وراصةةن  بالٚ        -الشةة ن

ارٕالب الةشرٖٛ لدّٖا،  ةن االتآ الاتاةاب ٔاالطتٗال حي التعٗب لأل راب وَ  ٕٚ 
اٗٛ باطن العىمٗةٛ اإلٌتارٗةٛ   العىن الني وٛ وَ طربب يف ةٕلٚ وٕالب اشرٖٛ أاا

مبؤاسةةاج اةةٕق العىةةن ٔ ةاةاةةةْ.  ّةةٕ ٖسةةاةد ةمةةٜ اٍةةاٞ ٔةٍىٗةةٛ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ       
اجلاوعٗةةٛ يف امٗةةاج راوعةةٛ العةةرٖش مبٍظٕواةّةةا التعمٗىٗةةٛ اخلابوةةٛ لاةاةةةاج     
العىةةةن مبضا ظةةةةٛ اةةةاه اةةةةٍٗاٞ; وةةةَ طةةةةنيه  دٖةةةد أِةةةةدا ّا ٔلاةةةي اٗااةةةةاةّا      

اىا متخن طدوٛ امتىةع ٔظٗفةٛ لٟٗسةٛ حالخةٛ        التعمٗىٗٛ ٔةٍفٗ ِا ٔةإميّا، 
راٌا التدلٖ  ٔالةضد العمى٘، وَ أرن  اٗق لاالٛ اجلاوعٛ ٔأِةدا ّا العاوةٛ،   
ِ٘ ٔظةاٟه وتداطمةٛ اعطةّا اةةعمل ٔةشةيك يف أِةداب ٔغاٖةاج ٔاصةدٚ، ةّةدب يف          
الٍّاٖٛ    طدوةٛ امتىةع ٔةةةٕٖرٓ ٔوٕارّةٛ التضةدٖاج ارسةتاةمٗٛ الة  ٖةدةىّا         

 لةدٞ االتخةٗط الفاةن لمىستاةن الساة٘ لتضاٗق ان ِ ٓ األِداب.ا
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 :مساحل التدطيط االسرتاتيجي لبياء املوازد البشسية ظامعة العسيش 
ةتضةةدب وراصةةن ٔةىمٗةةاج التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ لةٍةةاٞ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ ةةعةةًا       

اإلبالٖةٛ الة     لعىمٗٛ اطتٗال األاعاب ٔاماالج ال  ٖراب التخةةٗط  ةا، ٔارسةتٕٖاج   
ةصةةةٍع الاةةةرال االاةةةياةٗز٘ باطةةةن ارؤاسةةةٛ، لةةة ا  ةةةتُ ارخةةةةةب االاةةةياةٗزٗب  
خيتمفُٕ يف التٍأه رراصن التخةٗط االاياةٗز٘ يف اعةمل اجلاٟٗةاج، ٖٔتفاةُٕ    
يف وعظىّةةا، ِٔةة ا ٖراةةي أهةةرًا وتعةةدبٚ رراصةةن ٔةىمٗةةاج التخةةةٗط االاةةياةٗز٘   

ؤاسةةةةةاج الداةىةةةةةٛ لعىمٗةةةةةٛ التخةةةةةةٗط اارؤاسةةةةةاج اجلاوعٗةةةةةٛ اتصةةةةةدٝ أِةةةةةي ار
االاةةةياةٗز٘ ياىةةةا اةةةةق التٕضةةةٗح(، ٔ ةةة ا مي ةةةَ اطتصةةةال تلاٞ اعةةةمل ارّةةةتىب  
اامةةةاه يف  دٖةةةد أِةةةي وراصةةةن التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ يف وؤاسةةةاج التعمةةةٗي       
العةةال٘، يوةةع اإلاةةااا ةمةةٜ راوعةةٛ العةةرٖش ذلةةن اِتىةةاً الةضةةد احلةةال٘( اىةةا    

 (:/Dumais, 2004 ، https://www.ukessays.com)( ، ي2000ٖأة٘: يالاِراٌ٘،
    ،ٝدٖةةد األِةةةداب: ٖٔةةةتي يف ِةةة ٓ اررصمةةةٛ ٔضةةع أِةةةداب  صةةةريٚ، ٔهٕٖمةةةٛ ارةةةد 

ةةرةةط اةالتخةٗط لمىةٕالب الةشةرٖٛ، ِٔة ٓ األِةداب، ٔاخلةةٛ، الاةد  ةا وةةَ أُ          
اسةةةٛ،  ؤةةةةتنيًٞ، ٔةسةةةري رٍةةةةًا    رٍةةةا وةةةع اخلةةةةٛ التٍظٗىٗةةةٛ الشةةةاومٛ لمى        

األِةةداب، الاةةد وةةَ  ٕٖمةةّا    ةةةٕلٚ اىٗةةٛ، أٔ أُ ة ةةُٕ ةمةةٜ   ٔلتضاٗةةق ِةة ٓ 
 .  ن امع، ٔطدواج، ةادّ وّا ارؤاسٛ

          بلااةةٛ الة٠ٗةةٛ ٔ مٗمةةّا: ٔةشةةىن ِةةة ٓ الدلااةةٛ  مةةٗنًي ةىٗاةةًا ل ا ةةٛ العٕاوةةةن
ا ٗةةةٛ اارٍظىةةٛ، ٔالةة  ةةةؤحر اصةةٕلٚ وةا ةةرٚ يف ااةةياةٗزٗاةّا، مبةةا يف دلةةت    

ٛ; صٗةةد ٖةةتي  مٗةةن، ٔبلااةةٛ الة٠ٗةةٛ الداطمٗةةٛ، ٔالةة   ااةةياةٗزٗٛ ارةةٕالب الةشةةرٖ
ةشىن انًي وةَ: ٌاةاا الاةٕٚ الة  ةتىٗةا اّةا ِة ٓ ارٍظىةٛ يف اجلاٌةا الةشةرٙ،           
ٔوعر ةةٛ ارّةةالاج ارٍّٗةةٛ، ٔالتاٍٗةةٛ ارتاصةةٛ، ٔأٖطةةًا ارّةةالاج الةة  مي ةةَ احلصةةٕه    

ىةٛ، اىةا   ةمّٗا لدٝ همةّا ةمٜ الفٕل، ٔرٕاٌةا الطةع ه الة  ةعةاٌ٘ وٍّةا ارٍظ     
اخلالرٗةةةٛ، ٔوعر ةةةٛ الفةةةرص ارتاصةةةٛ; الاةةةتاةاب افةةةاٞاج   الة٠ٗةةةٛةةةةتي بلااةةةٛ 

 .سٗاٚ،  ضا ٛ    بلااٛ التّدٖداج ا تىمٛ وَ اريٍا سب
 ٔدلةةت وةةَ طةةنيه وعر ةةٛ ؤاسةةٛالتٍةةةؤ ااالصتٗارةةاج الةشةةرٖٛ الةة  ةتةَمةّةةا ار :

ّٗةةٛ، ٔصزةةي العىةةن ارةمةةٕب، ٔاحلارةةٛ الفعمٗةةٛ وةةَ ارةةٕالب ال      ةشةةرٖٛ الني وةةٛ  ٌٕة
ألباٟةةْ، ٔ دٖةةد العةةدب الصةةضٗح وةةَ العةةاومب إلزلةةا ٓ، ٔالاةةد ةٍةةد التٍةةةؤ وةةَ      
الٍظةةةر    ارةةةدٝ الةٕٖةةةن، ٔ دٖةةةد االصتٗارةةةاج وةةةَ العةةةدب، ٔالٍةةةٕ ، ألةىةةةاه      
ارٍظىةةةٛ، ٔوعر ةةةٛ األبٔاج، ٌٔظةةةي اإلٌتةةةاش الةةة  ُةسةةةتخدً يف ارؤاسةةةٛ، ٔ دٖةةةد   

 ٕ ةٗةةٛ، ٔالاةةد وةةَ وعر ةةٛ ارةةت رياج  ٔةةةه لمٕظةةاٟه، ٔةاسةةٗىّا    دلىٕةةةاج ٌ
الت ٍٕلٕرٗةةةٛ، ٔالتٍظٗىٗةةةٛ، ٔتحالِةةةا ا تىمةةةٛ، ةمىةةةًا اةةةأُ ةىمٗةةةٛ التٍةةةةؤ ةةةةتي         
اااةةةتخداً أاةةةالٗا اىٗةةةٛ، ٔ ٌٕةٗةةةٛ، اتٍةةةةؤاج اخلةةةلاٞ، ٔوعةةةدالج اإلٌتةةةاش،       

 .ٔوستٕٖاج األلاا 
         ;ُٖعةد العٍصةةر الةشةرٙ يف ارٍظىةٛ وةةَ أِةي أةةةٕ ا ٔضةع طةةٛ ارةةٕالب الةشةرٖٛ: 

لت ةسعٜ ارٍظىٛ    ةةٕٖر وّالاج وٕظفّٗا، ٔ ةدلاةّي، ٖٔةتي الٍظةر       ٔل 
يف ِة ٓ اخلةةٕٚ وةَ وعر ةٛ      اةد التخةٗط ارّل وع طةةط ارةٕالب الةشةرٖٛ ، ٔال   
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ي اإلبالٚ العمٗةةةا ةةةةارسةةةال الةةة  اةةةتتزْ سلةةةٕٓ ارؤاسةةةٛ، ٔالتأاةةةد وةةةَ  ةةةةٕه، ٔب  
ٖٛ ارتاصٛ، ٔاعد دلت ةصةح لمخةٛ، ٔالتأاد وَ ارٕالب ارابٖٛ، ٔارالٗٛ، ٔالةشر

ٛ طةٛ ارٕالب الةشرٖٛ راًٞا وَ اخلةٛ هٕٖمٛ ارةدٝ لم  ُّ الفشةن    ىؤاسة ، ةمىةًا اةأ
الةشةةةرٖٛ، اةةةٕاٞ أاةةةاُ اسةةةةا ٌاةةة  يف الت مفةةةٛ، أً يف      ارةةةٕالبيف  زلةةةا  طةةةةٛ  

ُٖعدُّ وؤ رًا طةريًا ةمٜ زلا  ار  .ٛ ةمٜ اردٝ الةٕٖنؤاسارعر ٛ، 

اعةةد ٔضةةع اخلةةةٛ، ٔارٕا اةةٛ ةمّٗةةا وةةَ اإلبالٚ العمٗةةا،   ةٍفٗةة  الر ااةةٛ ٔارتااعةةٛ:  
ةأة٘ اخلةٕٚ األطريٚ وةَ ةىمٗةٛ يةةٗط ارةٕالب الةشةرٖٛ،  نياةد وةَ الر ااةٛ ةمةٜ          

ٔأُ د وَ أُ ةىمٗٛ  زلا  وا طةط لْ ةتي اش ن رٗةد،  ا بالٚ ارٕالب الةشرٖٛ; لمتأ
 .ٔ اٗق أِدا ّا ،ؤاسٛارٕالب ارتاصٛ ٖتي اات ني ا مبا ٖتضاق وع وصمضٛ ار

ٔوةةةَ طةةةنيه ارراصةةةن السةةةاااٛ ةظّةةةر أِىٗةةةٛ ةٍاةةةةر التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘   
العاوةٛ ٔالٍظرٖةةٛ يف ةةةٗةةق ةمةةت العٍاةةةر ةمةٜ اٍةةاٞ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ يف ارؤاسةةاج   
اجلاوعٗٛ; صٗد ة اب ة ُٕ ةمت ارراصن ِ٘ داةّا وراصن التخةٗط االاةياةٗز٘  

 اخلاةٛ.ارعرٔ ٛ يف ان ارؤاساج العاوٛ ٔ

لةةة ا مي ٍٍةةةا أُ سلةةةدب وراصةةةن ةىمٗةةةٛ التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ لةٍةةةاٞ ارةةةٕالب         
 الةشرٖٛ  اوعٛ العرٖش  ٗىا ٖأة٘:

 يف شئوٌ اجلامعة: سرتاتيجيإلمسحلة التفكري ا 

اجلاوعةةٛ باطمٗةةًا، أوةةا   التضمٗةةن الة٠ٗةة٘، ٔ دٖةةد أِةةداب     ةمةةٜ ٔالةة ٙ ٖشةةتىن  
طةةةةنيه  دٖةةةةد أصزةةةةاً العىةةةةن يف  طالرٗةةةةًا  ٗةةةةتي التٍةةةةةؤ اةةةةالٍىٕ ارسةةةةتاةم٘ وةةةةَ  

الاةاةاج اإلبالٖٛ ٔالتعمٗىٗٛ ارختمفٛ طنيه    إٍاج ، ٔٔضع أِداب اخلةٛ 
 .االاياةٗزٗٛ العاوٛ

 االحتياجات مً املوازد البشسيةمسحلة التيبؤ ب: 

وَ ارٕالب الةشرٖٛ اتةةداب ةاةدٖراج الةمةا وةَ     صتٗاراج الالتٍةؤ ااٖ ُٕ صٗد 
الاةاةةةاج ٔاإلبالاج ارختمفةةٛ باطةةن اجلاوعةةٛ ةمةةٜ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ طةةنيه اةةٍٕاج        

 اخلةٛ، وٕ ةٛ هةاا لمٍشاا العاً لمزاوعٛ، ٔ ٠اج ارَّ ٔوستٕٖاج التعمٗي. 

 مً املوازد البشسية: مسحلة التيبؤ بالعسض 

اوعةةٛ طةةنيه اةةٍٕاج اخلةةةٛ، الب الةشةةرٖٛ ااجلارةةٕوةةَ صٗةةد التٍةةةؤ مبةةا ِةةٕ وتةةا  
 .وٕ ةٛ ةةعًا لمٍشاا العاً ٔ ٠اج ارَّ ٔوا ٖااامّا وَ وستٕٖاج ةعمٗىٗٛ

 :)مسحلة املواشىة بني العسض والطلب مً املوازد البشسية اجلامعية ) حتليل الفجوة 

 دٖةةةد وةةةدٝ التٕا ةةةق اةةةب الةمةةةا ٔالعةةةر  وةةةَ ارةةةٕالب الةشةةةرٖٛ      ٖةةةتي صٗةةةد 
ٔدلةةت وةةَ طةةنيه وااامةةٛ الةمةةا ةمةةٜ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ وةةع ارتةةا  وٍّةةا        ٛ،اوعةةااجل
 .اوعٛااجل
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 ( مبادزات التدطيط للنوازد البشسيةوضع خطة التعليه والتدزيب :)اجلامعية 
ٔةّةةدب ِةة ٓ العىمٗةةٛ     ةةةداب طةةةٛ لمتعمةةٗي ٔالتةةدلٖا ةتضةةدب  ّٗةةا أِةةدا ّا  

االصتٗارةاج وةَ ارةٕالب الةشةرٖٛ     ٔ ِٕا طةنيه اةٍٕاج اخلةةٛ يف ضةٕٞ ارٕا ٌةٛ اةب       
 اجلاوعٗٛ ٔال ر  ارٍتظر ةٕا رٓ وٍّا.

 مسحلة املتابعة والتكويه 
ٔةعد ةمت اررصمٛ وّىةٛ الاتشةاب أٖةٛ وشة نيج  ةةن ٔ ٕةّةا، ٔٔضةع احلمةٕه         

  ارٍااةٛ، ٔاياد اإلرراٞاج الني وٛ لمت ٗه وع أٙ وستزداج.

; صٗةةةد ةتةمةةةا ةطةةةا ر ةىمٗةةةٛ  اةٗةةةٛ –يف دلىمةةةّا – ُ ةىمٗةةةٛ التخةةةةٗط 
رّٕب ان العاومب يف ارؤاسٛ وَ أ خاص ٔٔصداج ٔ بالاج، صتٜ مي ةَ أُ ٖ ةُٕ   
التخةٗط  اونًي ٔوت اونًي، ٔمي ٍْ  اٗةق األِةداب ارٕضةٕةٛ، ٔالتةمةع اأِةداب      

ةىمٗٛ التخةٗط ِة ٓ ال ةةتي اشة ن    ردٖدٚ ةةٕٖرٖٛ سلٕ ارستاةن، ٔا لت  تُ 
لٗةةٛ اةةن وٍّةةا يةةدً األطةةرٝ، ٔزلةةا  أٙ وةةَ ِةة ٓ    ةةا متةةر مبراصةةن وتتا ٔ رةةاايف، 

   ٛ ةٍاةةةر التخةةةٗط  ارراصةةن ٖعتىةةد ةمةةٜ  اةمٗةةٛ وةةا  ةمةةّا، ِٔةة ا وةةا ٖؤاةةد أِىٗةة
االاةةياةٗز٘ جلاوعةةٛ العةةرٖش، ٔاٍةةاٞ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ وةةَ طنيلةةْ، ٔاةةٗظّر ِةة ا          

 ٔاضضًا اصٕلٚ يةٗةٗٛ ورإوٛ يف الٍىٕدش اراي  الاابً.

 :التطبيكي املكرتح للتدطيط االسرتاتيجي لبياء املوازد البشسية الينوذج  الفصل الثالث
 ظامعة العسيش

وةةةَ طةةةنيه األباٗةةةاج داج العني ةةةٛ، ٔاةةة لت اإلهةةةال الٍظةةةرٙ السةةةااق، ٖتطةةةح    
االِتىاً ال ةري وةَ  ةةن ارؤاسةاج اا ةٛ اعىمٗةٛ التخةةٗط، اىةا أُ التخةةٗط         

اةةةٛ ٔاالِتىةةةاً االاةةةياةٗز٘ اصةةةفٛ طاةةةةٛ  ةةةد صظةةة٘ اةةةاجلاٞ األاةةةل وةةةَ اردال 
ٔالتةةٗةةق، صٗةةد  ٌةةْ وةةَ األبٔاج ارّىةةٛ الةة  ةسةةاةد ارؤاسةةاج ةمةةٜ الت ٗةةه وةةع        
ا٠ٗتّا الداطمٗةٛ، ٔذلألةٛ التعةرب ةمةٜ ٌاةاا الاةٕٚ ٔالطةعه  ّٗةا، ٔ ّةي الة٠ٗةٛ           
اخلالرٗٛ لمىؤاسٛ، ٔذلألٛ التعرب ةمٜ الفةرص ٔارخةاهر الة  ةٍةةٕٙ ةمّٗةا،      

سةةةتاةن، ٔاإلةةةةداب لةةةْ اصةةةٗاغٛ دلىٕةةةةٛ وةةةَ    وةةةامي َِّ ارؤاسةةةٛ وةةةَ ااتشةةةراب ار  
الةةةداٟن االاةةياةٗزٗٛ الةةة  ةسةةاةد ارؤاسةةةٛ يف  اٗةةق أِةةةدا ّا، ٔةةةٕ ري ظةةةرٔب      

 وساةدٚ لتسّٗن الٕةٕه    ةمت األِداب.

ٔاجلاوعةةةةةاج وةةةةةَ أاةةةةةل ارؤاسةةةةةاج الةةةةة  ااةةةةةتخدوث ةٍاةةةةةةر التخةةةةةةٗط         
اا ةةٛ التٍظٗىةةاج  االاةةياةٗز٘، ٔااةةتفابج وٍةةْ وفاِٗىٗةةًا ٔ بالٖةةًا ٔةٍظٗىٗةةًا يف      

ٔالتعاونيج باطن العىمٗٛ التعمٗىٗٛ اجلاوعٗٛ، ٔوَ ٍِا اةاُ ا ةدب الةرٟٗ  وةَ     
ِة ا الةضةد وسةةاةدٚ الاةاٟىب ةمةةٜ التخةةٗط  اوعةٛ العةةرٖش يف  ّةي وإوةةاج       
التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ أٔاًل، حةةي ارسةةاةدٚ يف ةىمٗةةٛ ةةةٗةةق ِةة ٓ ارإوةةاج باطةةن    

    ٜ ةٕضةةةٗح أِىٗةةةٛ ةمةةةت ارإوةةةاج لمعىةةةن      أهةةةر العىةةةن اجلةةةاوع٘، اةةةالياٗا ةمةةة
اجلاوع٘، حي لاي  ةٕدش لتةةٗةق ةمةت العٍاةةر ٔارإوةاج اصةٕلٚ  رراٟٗةٛ باطةن         
راوعٛ العرٖش. ٖٔتي الياٗةا يف ِة ا الفصةن وةَ الةضةد ةمةٜ ةٍاةةر ٔوفةاِٗي         
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ٔطةةةةةراٟط ٔ ةةةةةرٔصاج ِةةةةة ا الٍىةةةةةٕدش التةةٗاةةةةة٘ الةةةةةداةي لفرٖةةةةةق ةىةةةةةن اخلةةةةةةٛ    
يف اةةةةٗن  زلةةةا  اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ ارعتىةةةدٚ  االاةةةياةٗزٗٛ  اوعةةةٛ العةةةرٖش، 

 لمزاوعٛ، اىا ٖأة٘.. 

وَ ارعمًٕ أُ ٍِاك دلىٕةٛ وَ العٍاةر الرٟٗسٛ ال  الاد ٔأُ ةشةتىن ةمّٗةا   
 –التضمٗةةةن الة٠ٗةةة٘ الراةةةاة٘    -أٖةةةٛ طةةةةٛ ااةةةياةٗزٗٛ، ِٔةةة٘: اإلةةةةداب لمخةةةةٛ     

ٔضةع   –الاةٗي   –ٛ ةةٗاغٛ الر ٖةٛ ٔالراةال    – مٗةن الفزةٕٚ    –ارررعٗاج الاٗااٗٛ 
 دٖةةةةةد ارةةةةةٕالب  –وؤ ةةةةةراج األباٞ ٔاجلةةةةدٔه الةةةةةاول   –األِةةةةداب االاةةةةةياةٗزٗٛ  

التاٗةةةٗي ٔارتااعةةةٛ   –اخلةةةةط التٍفٗ ٖةةةٛ   –يالةشةةةرٖٛ ٔارالٗةةةٛ ٔالةٍٗةةةٛ التضتٗةةةٛ(    
ٔالتإٖي ، ٔ دا ٌظرٌا    ةٍصر يارٕالب( ٔردٌا أٌْ ِةٕ العىةٕب الفاةرٙ الة ٙ ةةةل      

ٝ، ٖٔعتل العٍصر األٔه وَ ةمت ارةٕالب يارةٕلب الةشةرٙ(    ةمْٗ ان العٍاةر األطر
ٔوةةَ ارعمةةًٕ ٔالٕاضةةح أُ  ِةةٕ أاةةال اةةن العىةةن;  ىٍةةْ ةةةةدأ اخلةةةٛ ٔةمٗةةْ ةٍتّةة٘. 

التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ لةٍةةاٞ ٔةٍظةةٗي ِةة ا ارةةٕلب الةةرٟٗ  يف اةةن ةىةةن وؤاسةة٘  
 ال  وَ األِىٗٛ مب اُ;  ٗد ال ةٍف  ان اخلةط  ال اْ، ٔال ةٍزح اةن اخلةةط  

 وَ طنيلْ.

ٔلةة ا اةةاُ ِةة ا الٍىةةٕدش لتةةٗةةق وإوةةاج ٔةٍاةةةر التخةةةٗط االاةةياةٗز٘       
 ألٛ ٔضع أا  لةٍاٞ ارٕالب الةشرٙ  اوعٛ العرٖش، اخةٕٚ متّٗدٖٛ لٕضع 

 اخلةٛ االاياةٗزٗٛ الشاومٛ لمزاوعٛ.

 ٔةعتىد الر ٖٛ الف رٖٛ لمٍىٕدش اراي  ةمٜ دلىٕةٛ وَ ا أل:
 ٔه: اخلمفٗٛ ال ٍِٗٛ لعىمٗٛ اٍاٞ ارٕلب الةشرٙ.ا ٕل األ 
 .ٞا ٕل الخاٌ٘: ةأاٗ  أةىدٚ الةٍا 
 .ٞا ٕل الخالد: الشرٔ  يف ةىمٗٛ الةٍا 
 .ٞا ٕل الرااع: ةٍاةر ارخةط التٍفٗ ٙ العاً لعىمٗٛ الةٍا 
 .ٛا ٕل اخلاو : التاٗٗي ٔارتااع 

 وزد البشس::احملوز األول: اخللفية الرٍيية لعنلية بياء امل 

ٔيف ِ ا ا ٕل ةةدةٗي الاةياةٗزٗٛ اٍةاٞ ارةٕلب الةشةرٙ  اوعةٛ العةرٖش، ٖٔةتي         
  ْٗ واٖم٘:

       اٗاُ احلارٛ ارمضٛ لصٗاغٛ اجلاوعٛ ةةٗاغٛ ااةياةٗزٗٛ صدٖخةٛ، وتٕا اةٛ وةع
 وت رياج العصر; ةَ هرٖق طةط ٔااياةٗزٗاج ٔوٍّزٗاج ةىن ٔ بالٚ  اةمٛ.

     ٛالعةةةرٖش يف ارسةةةتاةن اىؤاسةةةٛ متتمةةةت ةةةةفاج     ٔضةةةع ةصةةةٕل ةةةةاً جلاوعةةة
ارؤاساج ارستاةمٗٛ، ٔدلت االٍظر لمزاوعٛ وَ  ٔاٖا رلتمفةٛ;  ةةالٍظر وةخنًي    
   ٌظةةةةةةاً اجلاوعةةةةةةٛ، الاةةةةةةد ٔأُ ٖ ةةةةةةُٕ ٌظاوةةةةةةًا وٍّزٗةةةةةةًا ٍٖةةةةةةتّس التخةةةةةةةٗط  
االاياةٗز٘ اأاةمٕب ةىةن، ٔاةالٍظر لمزاوعةٛ اىٍظىةٛ، الاةد  ةا أُ ةعةرب         
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ٛ ٔاأل راب اصٕلٚ وخمة٘ صٗةد ميخمٌّٕةا يف اةن دلةاه      اٗه  دب ةٕارد ارعر 
وَ دلاالج أةىا ا، ٔمبا ٖدةي  دلةّا ةمٜ األباٞ ٔارىالااج األ طن ٔاألزلح، 
ٔاالٍظر    اجلاوعٛ اىدلك ةاً وةَ  ةةن العةاومب  ّٗةا  نياةد وةَ الياٗةا        
ةمةةٜ اةتٍةةاق وفةةاِٗي ٔوٍّزٗةةاج ااةةياةٗزٗٛ باةىةةٛ لمةةتف ري ارسةةتاةم٘، ٔغةةري   
وتٕا اٛ وةع ارٍّزٗةاج الادميةٛ الةالٗةٛ الة  حةةث  شةمّا ٔ طفا ّةا، ٔةعةد ِة ٓ           
األ  ةةال ارةدٟٗةةٛ وتةمةةةاج أاااةةٗٛ يف اداٖةةٛ ةىمٗةةٛ الةٍةةاٞ لمعٍصةةر الةشةةرٙ يف      

 ان ارؤاساج ٔطاةٛ اجلاوعٗٛ وٍّا.

 :احملوز الثاىي: تأسيس أعندة البياء 

ٍصةةةر الةشةةةرٙ  اوعةةةٛ  ٔيف ِةةة ا ا ةةةٕل ٖةةةتي ةأاةةةٗ  أةىةةةدٚ ٔ ٕاةةةةد اٍةةةاٞ الع   
 العرٖش، ٖٔتي  ْٗ واٖم٘:

   دٖةةد وةةت رياج الة٠ٗةةٛ الداطمٗةةٛ ٔاخلالرٗةةٛ ارةةؤحرٚ يف ااةةياةٗزٗٛ اٍةةاٞ ارةةٕلب 
الةشةةرٙ ااجلاوعةةٛ، ٔالةة  ةاةةًٕ ةمةةٜ  مٗةةن وةةٕالب اجلاوعةةٛ الةشةةرٖٛ وةةَ أرةةن      
الت ٗةةه وةةع الة٠ٗةةٛ اخلالرٗةةٛ، ِٔةة ا لةةَ اتةةأة٘ لمزاوعةةٛ  ال ةةةَ هرٖةةق  دٖةةد      
وامتتم ةْ اجلاوعةٛ وةةَ وةٕالب، طاةةٛ ارةةٕلب الةشةرٙ الة ٙ ميتمةةت الاةدلٚ ةمةةٜ        
اإلاةةدا  ٔالتىٗةةا، ٔاةة لت ةةةَ هرٖةةق  مٗةةن وتةمةةةاج الة٠ٗةةٛ اخلالرٗةةٛ مبةةا       
 ىمْ وَ وت رياج ٔ رص ٔرلةاهر، اىةا ٖةتي دلةت اتضمٗةن وإوةاج الة٠ٗةٛ        

خيةةدً الداطمٗةةٛ اتضدٖةةد ةٍاةةةرِا ارةةؤحرٚ وةةَ ٌاةةاا  ةةٕٚ، ٌٔاةةاا ضةةعه، مبةةا     
  مٗن الفزٕاج اب العٍاةر األلاعٛ لمتضمٗن الرااة٘  ٗىا اعد.

         دٖد التٕرّاج ارستاةمٗٛ ةةَ هرٖةق ةةةٗاةاج ااةياةٗزٗٛ ةاةًٕ ةمةٜ ٔضةع 
أاةةة  لسةةةٍٗالٖٕ رةةةا  ةةةد  ةةةدذ وةةةَ وةةةت رياج يف الة٠ٗةةةٛ الداطمٗةةةٛ ٔاخلالرٗةةةٛ       

ٗةةةةةةةٛ لمزاوعةةةةةةةٛ،  ةةةةةةةارت رياج السٗااةةةةةةةٗٛ ٔاال تصةةةةةةةابٖٛ ٔاالرتىاةٗةةةةةةةٛ ٔالخاا   
ٔالت ٍٕلٕرٗٛ ةتااهع  ٗىا اٍّٗا لتضدذ ةأحرياج رلتمفةٛ، الاةد ةمةٜ اجلاوعةٛ     
 صداذ ةٕا ق ٔاٌسزاً وع ةمت ارت رياج; لٗ ُٕ ا ٕل األٔه ٔا ٕل الخاٌ٘ وَ 
ِةةة ا الٍىةةةٕدش ةمةةة٘ ة اوةةةن ٔةفعٗةةةن، ألٌّىةةةا وعةةةًا أٔه ٔأِةةةي ارٕرّةةةاج لمر ٖةةةٛ          

 ٖٛ.االاياةٗزٗٛ ارةمٕاٛ لةٍاٞ ارٕالب الةشر

 :احملوز الثالث: الشسوع يف عنلية البياء 
ٔيف ا ٕل الخالد ةةدأ اجلاوعٛ يف ذلألٛ اٍاٞ ارٕلب الةشرٙ، ٔدلت ةَ هرٖق 

 وسال يةٗة٘ وستاةم٘ اعٍاةر ذلدبٚ:

      دٖةةةد طةةةةٕاج التخةةةةٗط االاةةةياةٗز٘ يف  مٗةةةن بٔل العٍصةةةر الةشةةةرٙ يف 
ةٗزًٗا وّىةةًا يف ةىمٗةةٛ الةٍةةاٞ  اجلاوعةةٛ، ٔاّةة ا ميخةةن ِةة ا التضدٖةةد ِةةد ًا ااةةيا   

ٖسعٜ لتضاٗق دلىٕةٛ وَ األِداب التفصٗمٗٛ ارستاةمٗٛ، ٔا ا  اق ِة ا  
ا ةةةةدب ةىمٗةةةةةٛ ةاٗةةةةةٗي ٔةعةةةةدٖن ارسةةةةةال االاةةةةةياةٗز٘ الاةةةةاٟي اةتىةةةةةابًا ةمةةةةةٜ    

 اخلصاٟ  ارستاةمٗٛ ارستّد ٛ لمعٍصر الةشرٙ.
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    :َاٍةةةاٞ الر ٖةةةٛ   ة ةةةَٕٖ العٍاةةةةر الرٟٗسةةةٛ لمتخةةةةٗط ٔارسةةةال االاةةةياةٗز٘ وةةة
االاياةٗزٗٛ الفرٖةدٚ ٔارتىٗةاٚ الة  متخةن الٕضةع ارخةال٘ اررغةٕب لمزاوعةٛ يف         
 ارستاةن، ٔةتضدب يف ألاعٛ وّىاج ي ةٗاغٛ الر ٖٛ ٔالراالٛ ٔالاٗي ٔاألِداب(. 

      ًحةي ٖةةأة٘ بٔل  دٖةد الٕضةةع الةةراَِ ٔلاةي وسةةال ٖةةؤبٙ     اٗةق أ صةةٜ ةاةةد
زٗٛ، ٔمي ةةَ ااةةتخداً "أاةةمٕب السةةٍٗالِٖٕاج" س ةةَ يف أاةة  الر ٖةةٛ االاةةياةٗ

يف  دٖةةد ِةة ا ارسةةال; ٔالةة ٙ ٖاةةًٕ يف دلىمةةْ ةمةةٜ ٔضةةع اةةٍٗالٖٕ ياوتةةدابٙ(       
مي ةةَ  ٗةةْ أُ متتةةد األٔضةةا  اىةةا ِةة٘ ةمٗةةْ، حةةي اةةٍٗالٖٕ ي ةةةنيص٘( ٖفةةي       
ظّٕل اعمل اإلةنيصاج ٔالت رياج الفاةمٛ ةم٘ الٕضةع الةراَِ  ٗصةةح الٕضةع     

اةةٍٗالٖٕ يةفةةا ل٘( ٖفةةي  ة ةةٗري رةة لٙ لأل طةةن ةمةةٜ  أ طةةن وةةَ دٙ  ةةةن، حةةي 
اةةن وإوةةاج ارؤاسةةٛ. ٔةةةَ هرٖةةق ِةة ٓ السةةٍٗالِٖٕاج ا تىمةةٛ ٖتضةةدب ارسةةال  
ٞ  ةمةةٜ ٌتةةاٟس اةةن اةةٍٗالٖٕ ٔالةةت رياج احلابحةةٛ لةةٕ مت      ارفةةي  السةةري ةمٗةةْ اٍةةا

 ةةةٗق وفرباةْ. 
    دٖةد  ةط    مٗن الفزٕاج اب الٕضع الراَِ ٔارستاةن اررغٕب، ةةَ هرٖةق 

الت ةٗري ارةمةٕب لعةةٕل الفزةٕٚ، ٔبلااةٛ ٔ مٗةن الة٠ٗةٛ، حةي ةةأة٘ ةىمٗةٛ اطتٗةةال           
( 2أ طن االاياةٗزٗاج ال  ةٕرْ العىن اجلاوع٘ يف ارسةتاةن. ٔالشة ن ل ةي ي   

 ٖراي ِ ٓ اخلةٕاج يف طرٖةٛ وفاِٗىٗٛ ةٕضٗضٗٛ.

 .احملوز السابع: عياصس املدطط التيفير: العاو لعنلية البياء 
ٔميخةةةن ِةةة ا ا ةةةٕل ةٍاةةةةر اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ لةٍةةةاٞ العٍصةةةر الةشةةةرٙ يف      

 راوعٛ العرٖش،ٖٔتي  ْٗ: 
 .ٛٗدٖد األِداب االاياةٗز  
 .ٔضع اللاوس الني وٛ لتضاٗق ِ ا ا دب 
 . ٗاردٚ الاوٍٗٛ الني وٛ لمتٍف 
 .ارتةمةاج الني وٛ لتضاٗق ا دب 
 . ٗاجلّٛ ارس٠ٕلٛ ةَ التٍف 
 اخلالر٘. وصابل الدةي 
 .وؤ راج  اٗق ا دب 

ٔوَ اجلدٖر اال ار أُ ِ ٓ العٍاةر ِ٘ ٌفسّا ةٍاةر اخلةةٛ االاةياةٗزٗٛ   
العاوٛ لمزاوعٛ، ٔا لت ٖ ُٕ ِ ا الٍىٕدش يمبفرباةْ ال مٗٛ( ميخن ةٕلٚ وصة رٚ  
لمخةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ العاوةةةٛ لمزاوعةةةٛ، ل ٍةةةْ ٖراةةةا ٍِةةةا ةمةةةٜ وفةةةرباج طةةةةٛ       

(  وسةالاج اخلةةٛ   3ب الةشرٙ ااجلاوعةٛ، ٔيف اخلرٖةةٛ ل ةي ي   ااياةٗزٗٛ لةٍاٞ ارٕل
 االاياةٗزٗٛ   ا الةٍاٞ  اوعٛ العرٖش.

 :احملوز اخلامس: التكييه واملتابعة 
ٞ  ةمٜ طةٕاج ِ٘:  ٔترٝ ةىمٗٛ التاٗٗي ٔارتااعٛ اٍا

  ج.بلرٛ التٍااق الداطم٘ اب السٗاااج ٔاالاياةٗزٗاج ٔاإلو اٌا 
 ااجلاوعٛ.لظرٔب ا ٗةٛ بلرٛ التٍااق وع ا 
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  ٝاوعٛ.رٕالب ارتاصٛ ال  متتم ّا اجلالتٍااا وع اود 
  االٍسةةةةةٛ  بلرةةةةٛ ارخةةةةاهر الةةةة  ةتطةةةةىٍّا االاةةةةياةٗزٗٛوةةةةدٝ  و اٌٗةةةةٛ  ةةةةةٕه

 لمزاوعٛ.
  ُٖض ي ةمّٗةا مبٕرةا   ،ال ٙ متتد ةمْٗ االاياةٗزٗٛ دباأل ق الاول ا  ِة ا  ٔ

 .الاوَ
    ٝةةةةنيصٗتّا ، ِٔةةةن ِةةة٘  عالةةةٛ ٔ اةةةًا لمىعةةةاٖري    الاةةةدلٚ ةمةةةٜ العىةةةن اّةةةا ٔوةةةد

 أً ال. ٔارؤ راج ال ىٗٛ ارتعالب ةمّٗا

لاد اةتىد الٍىٕدش اراي  السااق لةٍاٞ ارةٕالب الةشةرٖٛ  اوعةٛ العةرٖش ةمة٘      
اإلهةةةةال الٍظةةةةةرٙ لمةضةةةةد; الةةةةة ٙ ةٍةةةةأه األاةةةةة  الٍظرٖةةةةٛ لعىمٗةةةةةٛ التخةةةةةةٗط     

ةةةٗةةةق ةمةةةت ارراصةةةن ةمةةةٜ    االاةةةياةٗز٘، طاةةةةٛ وراصمةةةْ ارختمفةةةٛ، ٔ و اٌٗةةةٛ     
ارؤاسٛ اجلاوعٗٛ يراوعٛ العرٖش(،   اُ ِ ا الٍىٕدش ةر ٛ ةةةٗاٗٛ ةم٘ أل  
الٕا ةةع; لةةٗى َ اإل ةةابٚ وٍةةْ يف ةةةٗةةق ةٍاةةةر التخةةةٗط االاةةياةٗز٘ يف ةىمٗةةٛ   
اٍةةاٞ ارةةٕالب الةشةةرٖٛ  اوعةةٛ العةةرٖش، ٔاةة ا مي ةةَ اإل ةةابٚ وٍةةْ يف ةصةةٕل ارراصةةن     

يف ةٍفٗةةة  اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ العاوةةةٛ لمزاوعةةةٛ اعٍاةةةةرِا    داةّةةةا  دا واهيةاةةةث  
 ٔوفرباةّا ال مٗٛ.

ٖٔاةةدً الةضةةد دلىٕةةةٛ وةةَ اخلةةراٟط ارفاِٗىٗةةٛ يوةةَ  ةةةداب الةاصةةد( ٔالةة       
ةيرةةي وفةةرباج ِةة ا الٍىةةٕدش، لت تىةةن الصةةٕلٚ ال ٍِٗةةٛ لمٍىةةٕدش، ٖٔسةةّن ةةةٗاةةْ  

 اخلىسٗٛ ارٍتظرٚ. ةٍدوا ةشر  "راوعٛ العرٖش" يف ٔضع طةتّا االاياةٗزٗٛ

( ةٕضةةةةح  الةةةةا واةةةةي  لمخةةةةةٛ االاةةةةياةٗزٗٛ، ٔطةةةةةٕاج     1اخلرٖةةةةةٛ ل ةةةةي ي 
ةٍفٗ ِا، ِٔ٘ داةّا وراصن وايصةٛ لتةةٗةق التخةةٗط االاةياةٗز٘ ةٍةد الةةدٞ       
يف ٔضةةةع اخلةةةةٛ االاةةةياةٗزٗٛ جلاوعةةةٛ العةةةرٖش، ِٔةةة ٓ اخلةةةةٕاج ةةةةةدأ ادلااةةةٛ    

مةةٛ التاٗةةٗي ٔارتااعةةٛ أٔ التاٗةةٗي   الٕضةةع احلةةال٘ أٔ التاٗةةٗي الاةمةة٘، ٔةٍتّةة٘ مبرص   
 الةعدٙ ٔالتإٖي ٔالت  ٖٛ الرارعٛ.

( ةشةةر  ا ةةأل اخلىسةةٛ لمٍىةةٕدش التةةٗاةة٘ اراةةي  اةةدًٞا وةةَ  2اخلرٖةةةٛ ل ةةي ي
ٞ  اعىمٗةةٛ          اخلمفٗةٛ ال ٍِٗةٛ لعٕاوةن اٍةاٞ العٍصةةر الةشةرٙ  اوعةٛ العةرٖش، ٔاٌتّةا

د ٔالرااةع وةَ ذلةأل الٍىةٕدش،     التاٗةٗي ٔارتااعةٛ، حةي  ةر  ةفاةةٗن ا ةٕلَٖ الخالة       
    ٞ ةٍاةةةر  -ِٔىةةا ا ةةٕلَٖ الاةةاٟىب ةمةةٜ العىمٗةةاج التٍفٗ ٖةةٛ يالشةةرٔ  يف الةٍةةا

 ارخةط العاً لمتٍفٗ (.

( ةٕضةةةح اٗفٗةةةٛ  دٖةةةد الٕضةةةع الةةةراَِ ٔةصةةةٕل ارسةةةتاةن     3اخلرٖةةةةٛ ل ةةةي ي 
اررغٕب; ِٕٔ طةٕٚ لٟٗسٛ يف ا ٕل الخالد وَ ا أل اخلىسٛ، ٔدلةت ةةَ هرٖةق    
اٍاٞ السٍٗالِٖٕاج الخنيحٛ ياالوتدابٙ ٔاإلةنيص٘ ٔالتفا ل٘(، حةي اٗفٗةٛ اطتٗةال    

 السٍٗالٖٕ ارٍااا.
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 املعمٕوات املسجعٗٛ•
 حتمٗن الٕضع اذتال٘•

• ٘  الترمٗن السباع

 ( ٚ  (التّدٖدات  -الفسص -الطعف  -ٌكاط الكٕ

 الٕضع اذتاىل

 

َ حنَ اآلُ؟  أٖ

 

 التكٗٗي الكبمٜ

 

 ( ٛ  (وطح الب٠ٗ

 املطاز بني اذتاىل ٔاملسغٕب•
ً وع اإلوكاٌٗات ٔالسغبات•  التالؤ

ٛ الفحٕات•  وساقب

 اهلدف

 

ُ ؟ َ ٌسٖد أُ ٌكٕ  اٖ

 

 حتدٖد االجتآ

 

 (اضتطالع املطتكبن ) 

ٛ ٔالكٗي املٕجّٛ• ٛ ٔالسضال  السؤٖ
 حتدٖد التٕجّات األضاضٗٛ•
 زضي اإلجساٞات املطمٕبٛ•

 األٔلٕٖات

 

 مباذا ٌبدأ؟

 

 وعامل ارتطٛ

 

 (حتدٖد االختٗازات ) 

 األِداف ٔوؤغسات األداٞ•
 املػسٔعات ٔاملبادزات•
 تطبٗل ارتطط التٍفٗرٖٛ•

 الطسٖكٛ

 

 كٗف حنكل ذلك؟

 

 اإلجساٞات التٍفٗرٖٛ

 

ٚ األداٞ)  (إداز

ٛ التكدً•  وساجع
 اختاذ اإلجساٞات التصرٗرٗٛ•
ٛ ارتطٛ• ٛ ٔوساجع ٛ الساجع  التػرٖ

 
 المتابعة

 كيف اصبحنا؟
 التقييم البعدي والتقويم المستمر

 (متابعة األداء ) 
 

(1خريطة رقم )  
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 ثمساجـع البخـ: 
( دزاضٛ حتمٗمٗٛ 2030 -2014ارتطٛ االضرتاتٗحٗٛ لمتعمٗي قبن ادتاوع٘) :(2017) طمعت إمساعٗن، 

 ، وصس.، الصقاشٖل1جـ، 96ع ٌكدٖٛ، دزاضات تسبٕٖٛ ٌفطٗٛ، زتمٛ كمٗٛ الرتبٗٛ، 
(: التدطــٗط االضــرتاتٗح٘ ظ وٍظٕوــٛ األوــي املتردٚ،ٔذــدٚ التفتــٗؼ      2012إٍٖٕواتــا، تــادإٌزٙ)  

 طسا.املػرتكٛ، األوي املتردٚ، جٍٗف، ضٕٖ
، داز املٍـاِخ لمٍػـس   1طالتدطٗط الرتبـٕٙ إطـاز ملـدخن تٍىـٕٙ جدٖـد،       :(2000) أمحد ،اذتاد ستىد 

 زدُ.  ٔالتٕشٖع، عىاُ، األ
 .(: ختطٗط املؤضطات التعمٗىٗٛ، عامل الكتب، الكاِس2006ٚذافظ، ستىد، ٔالبرريٙ، الطٗد) 
ضـرتاتٗح٘ وـٍّخ وعاصـس، داز    (: االضـرتاتٗحٗٛ ٔالتدطـٗط اال  2007محداُ، خالد، ٔإدزٖظ، ٔاٟن ) 

 الٗاشٔزٙ العمىٗٛ لمٍػس ٔالتٕشٖع، عىاُ، األزدُ.
ٛ    2003خطــاب، عاٖــدٚ )   ــ  -اإلدوــاد -(: اإلدازٚ االضــرتاتٗحٗٛ لمىــٕازد البػــسٖٛ ظ دــن إعــادٚ اهلٗكم

 وػازكٛ املداطس، داز غسكٛ اذتسٖسٙ لمطباعٛ، الكاِسٚ.
ــد  :(2013)، إٖـــادالـــدجٍٜ  ــٕٞ   ٔاقـــع األداٞ املؤضطـــٜ فـــٜ وـ ازع داز األزقـــي مبرافظـــات غـــصٚ فـــٜ ضـ

  اإلضالوٗٛ، غصٚ، فمططني.األمنٕذد األٔزبٜ لمتىٗص ٔضبن تطٕٖسٓ، ادتاوعٛ 
ــادالـــدجي  ــفٗٛ      :(2011) ، إٖـ ــٛ ٔصـ ــٜ، دزاضـ ــٕدٚ االداٞ املؤضطـ ــرتاتٗحٜ فـــٜ جـ ــٗط االضـ دٔز التدطـ

    ٛ  ps/handle/20.500.https://iugspace.iugaza.edu. ،حتمٗمٗـٛ فـٜ ادتاوعـات الٍظاوٗـ
12358/20284 

(: اإلدازٚ االضــرتاتٗحٗٛ وفــاِٗي ٔعىمٗــات ٔذــاالت دزاضــٗٛ، داز الٗــاشٔزٙ   2005الــدٔزٙ، شكسٖــا ) 

 العمىٗٛ لمٍػس ٔالتٕشٖع، عىاُ، األزدُ.
تعمٗي العال٘ الطـعٕدٙ وـَ الكـٕٝ العاومـٛ الذتٗاجـات التٍىٗـٛ       ال (: وٕاٞو2000ًٛ) الصِساٌٜ، ضعد 

 ، الطعٕدٖٛ.السٖاض ،وطابع ٔشازٚ الداخمٗٛ ،ٔاٌعكاضاتّا االقتصادٖٛ ٔاألوٍٗٛ
(: التدطٗط االضرتاتٗح٘ ملؤضطات التعمٗي العال٘، دزاضٛ وكدوٛ لطمطـمٛ  1995الصِساٌ٘، ضعد ) 

 الطعٕدٖٛ.البرٕث الرتبٕٖٛ ٔالٍفطٗٛ، جاوعٛ أً الكسٝ، 
ــؤٌظ )   ــتأٙ، وـ ــالٛ     2011الػػـ ــس، زضـ ــ٘ ظ وصـ ــٕذد عىمـ ــٗي، منـ ــرتاتٗح٘ لمتعمـ ــٗط االضـ (: التدطـ

 ، الكاِسٚ.31الرتبٗٛ، ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي، ع
(: التدطــٗط االضــرتاتٗح٘ ٔدٍٖاوٗكٗــٛ الــتػري ظ الــٍظي التعمٗىٗــٛ، داز    2008الػــسبٗي، اهلاللــ٘)  

 ادتاوعٛ ادتدٖدٚ، اإلضكٍدزٖٛ.
التعمٗي العال٘ ظ التدطٗط لتٍىٗٛ املٕازد البػسٖٛ ظ الـٕطَ العسبـ٘،    (: دٔز2008) ، ذطَالطاِس 

 .األزدُ ،املؤمتس العمى٘ ارتاوظ لكمٗٛ االقتصاد ٔالعمًٕ اإلدازٖٛ، جاوعٛ ازبد األِمٗٛ
وـدخن لترطـني أداٞ    -(: التدطٗط االضرتاتٗح٘: الفمطفٛ ٔآلٗات التطبٗل2014الكطسٌٔ٘، شٍٖب) 

ت التعمٗي العال٘، زتمٛ دزاضات االقتصاد ٔاألعىاه، كمٗٛ االقتصـاد ٔالعمـًٕ الطٗاضـٗٛ،    وؤضطا

 جاوعٛ وصساتٛ، لٗبٗا.
ــد ،الكسخـــ٘  ــاِخ   :(2009) زتٗـ ــاُ،التدطـــٗط االضـــرتاتٗح٘ عـــسض ٌظـــسٙ تطبٗكـــ٘، داز املٍـ  ، عىـ

 .زدُاأل
ال٘، زتمٛ وطـتكبن  (: التٍىٗٛ البػسٖٛ ٔالتدطٗط االضرتاتٗح٘ لمتعمٗي الع2009املدتاز، ستىد) 

 ، املسكص العسب٘ لمتعمٗي ٔالتٍىٗٛ، الكاِسٚ. 58، ع 16الرتبٗٛ العسبٗٛ، زتـ
 .2016/2020(: وكرتح خطٛ تطٕٖس جاوعٛ العسٖؼ 2016الٍادٙ، ذبؼ) 
وطـابع   ،العسبٗـٛ ظ وطمـع األلفٗـٛ الثالثـٛ: حتـدٖات ٔخٗـازات       (: جاوعتٍـا 2000شاِس، ضـٗاٞ الـدَٖ )   

 ٚ.الكاِس ،الداز اهلٍدضٗٛ
(: التدطٗط االضرتاتٗح٘ ظ وؤضطات التعمٗي العـال٘: دزاضـٛ   2013صاحل، صالح، ٔعكعاك، عم٘ ) 

 ، ادتاوعٛ العساقٗٛ.4وٗداٌٗٛ الجتاِات املدٖسَٖ ظ جاوعات عىاٌٗٛ خاصٛ، زتمٛ دٌاٌري، جـ

https://iugspace.iugaza.edu/
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العسبـــ٘:  (: وكاٌـــٛ التعمـــٗي العـــال٘ ظ التٍىٗـــٛ بالعـــامل 2011صـــرسأٙ، عبـــد اث، ٔ خـــثري، خٍفـــس)  

، جاوعــٛ 2، ع4ارتصٕصــٗات ٔاألدٔاز االضــتعحالٗٛ، ٔذــدٚ البرــ  ملتٍىٗــٛ املــٕازد البػــسٖٛمل، زتـــ    

 ضطٗف، ادتصاٟس.

(:التدطــٗط االضــرتاتٗح٘ لمىؤضطــات العاوــٛ ٔغــري الس ٗــٛ، وكتبــٛ     2003عبــد ادتــٕاد، ستىــد)  

 لبٍاُ ٌاغسُٔ، برئت، لبٍاُ.

   ٘ ٙ عبــد اذتــ ، داز الٕفــاٞ لـــدٌٗا  1طالتدطـــٗط الرتبــٕٙ واِٗتــْ ٔوأزاتـــْ ٔأضطــْ،     :(2006) ، زوــص

 اإلضكٍدزٖٛ.الطباعٛ ٔالٍػس، 

ٛ      2013عبـد املٕجـٕد، ستىـد)     ٛ  (: التدطـٗط االضـرتاتٗح٘: وعٍـآ ٔفرـٕآ ٔجـدٔآ، ا مـ  العسبٗـ
 الكاِسٚ.البػسٖٛ،  املٕازد ٔتٍىٗٛ العمىٗٛ لالضتػازات العسبٗٛ االجتىاعٗٛ، املؤضطٛ لمعمًٕ

 زدُ.  ، داز املطريٚ لمٍػس ٔالتٕشٖع ٔالطباعٛ، األ1طالتدطٗط الرتبٕٙ،  :(2005)، ستىد غٍٗىٛ 

 (: التدطٗط الرتبٕٙ االضرتاتٗح٘، داز املطريٚ لمٍػس ٔالتٕشٖع، عىاُ، األزدُ.2011ستىد، أمحد ) 

٘  (: التدطـٗط 2015وصِـٕدٚ، عبـد املمٗـك)     ٛ  ٕحنـ  الطـعٕدٖٛ،  ادتاوعـات  ظ االضـرتاتٗح  زؤٖـ
 دزاضات ملٍتدٝ الثاٌٗٛ الدٔزٚ ادتٕدٚ، وَ  ٕث ضىاُ ٔوٍظٕز املٍظٕز املال٘ بني تكاومٗٛ
 ارتمـٗخ  لـدٔه  التعأُ زتمظ دٔه ظ التعمٗي ٔحتدٖاتْ العسبٗٛ، قطاٖا ٔادتصٖسٚ ارتمٗخ

 العسبٗٛ، املسكص العسب٘ لأل اث ٔدزاضٛ الطٗاضات، الدٔذٛ، قطس.

ــد )   ــسٚ، ط   إدازٚ(: 2008وصـــطفٜ، أمحـ ــٛ إضـــرتاتٗحٗٛ وعاصـ ــسٖٛ زؤٖـ ــٕازد البػـ ــٛ  ،2املـ داز الٍّطـ

 .الكاِسٚ ،العسبٗٛ لمتٕشٖع
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