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 القسم األول: اإلطار العام للبحث
 املقدمة:

نظرًا للتزايد الكمي املتسارع يف عدد اجلامعات احلكومية  ااااةة و انتي ة  للتاةورات اةاالة  الة  
عرلةةة  حتةةديف يف الةةةاعت املعرلةةة  االتكوولوليةةةا االعلةةوو املفتليةةة  اادةةةور ميةةةااي  ا ت ةةاد املعرلةةة  التمعةةةات امل

تزايدت أمهي   ااع خدم  التعلي  عموًما االتعلي  اجلةامعي خ وًةةا نونةن مةق الاااعةات اةامة  الة  تعمة  
امع  ناااد للم تمةع تعتباراةا مرنةزًا لتاةد  على موانب  اذه التاورات ابواء اجملتمع املتادوو لذا برزت اجل
ح نةةا  عليدةةا تاةةد  خةةدامتدا يةةود  عاليةة  خدمةة  التعلةةي  اجلةةامعيو امةةق ألةة  أ  تةةردب اةةذا الةةدار بو ةةا 

 (.381: 9002لتحايق األاداف املوشود  )احلكي  اآخرا و 
اممةةا ع  ةةه ليةةن أ  نظةةاو التعلةةي  اجلةةامعي  ةةد ازداد تعايةةًداو ت  أ  اوةةاو مةةر رات ن ةة   امتووعةة  

املةر رات اةي ااةدمات تر ر سلًبا أا تجياًت على مكوانتن اتلتايل على لود  خمرلاتنو الع  مةق أاة  تلةه 
و الة  تعةد مةق أاة  املةر رات اةجيابية  للوظةاوو لكودةا Support Servicesالداعم  للوظةاو التعليمةي 

 د ع تكو  نذله ت ا مل تتولر تلشك  املالا  مما يةر ر سةلًبا علةى الوظةاو بكالة  مكوانتةنو األ  ااةدمات 
لةة   نتاا دةةا سةةتظدر ااخمةةح  يف خمرلةةات  Processالداعمةة  عةةاد  مةةا تةةت  مةةق خةةالجل عمليةة  املعاجلةة  

الوظةةةاو التعليمةةةي مبا ةةةر  اتتم ةةة  )ااةةةدمات الداعمةةة ( يف أعمةةةاجل ال ةةةيان و خةةةدمات األ عمةةة و العال ةةةات 
( 351: 9039العامةةة و التسةةةديالت اةداريةةة  ااملاديةةة  ايوخمةةةا  لةةةه الشةةةك  التةةةايل )الظةةةاملي اآخةةةرا و 

(Tribus, 2014: 4.) 

 
 351و ص9039ا و امل در: الظاملي اآخر 

 ( النظام التعليمي واخلدمات الداعمة1شكل )
ايظدةةر ممةةا سةةبق أ  نظةةاو التعلةةي  اجلةةامعي دتةةاا تر املزيةةد مةةق الدراسةة  االد ةة  مةةق  يةة   بيعةة  
مكوانتةةن امةةدق عال تدةةا يةةود  العمليةة  التعليميةة  بشةةك  عةةاو الةةود  ااةةدمات بشةةك  خةةاصو امةةق اةةذا 

لاالب تشك  لزًءا أساسًيا مق خمااات نظاو التعلةي  اجلةامعيو الةذله مل املوالق لاادمات ال  تادو ل
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تعد املشكالت ال  تشغ  أ اا  املربني اااخمةعي السياسةات التعليمية   اةةر  علةى تلةه الة  تتعلةق بةوظ  
مة  التعلي  ابراالنو ا رق التةدري  امةا تليدةاو بة  ت  الوةوا ي الة  تةرتبة بتديوة  الظةراف اعلتماعية  املالا

للتعلةةي  االةةتعل  )نااةةدمات الاالبيةة (و تكةةاد توةةاجل نيةة  الاةةدر مةةق اعاتمةةاوو امةةق ألةة   لةةه أةةةبح  
اادمات الاالبي  يف الو   الرااق أ د املعاي  للحك  على تاةدو أا للةا الوظةاو التعليمةي )الداشةا و 

9001 :922.) 
مكاانهتةا التوالسةي  )املةوارد البشةري (و ل  ا نان  اجلامعات تادو موتً ا مناًيا لاة ل هنا اوا هتدر ت

ليسةةةة  الالزمةةةة  للتمةةةةايز لاةةةةة بةةةة  الالزمةةةة  لباةةةةاء التعلةةةةي  العةةةةاو برمتةةةةنو ا لةةةةهو ت  اااةةةةاب  ةةةةوجل لعةةةة  
ع ميكةةق دعمةةن مةةق الدةة  نظةةر توميةة  اادمةة  اليزاةةاو ابوةةاء علةةى األلكةةار السةةابا    ءو نيةةاجلامعةةات رةيةة   

تولن حنو تسرتاتي ي  ااسع  لتالية  التكةاليا بةدًع مةق اعسةت مار يعين ال  ءو نيل   الاوجل يع  اجلامعات  
و اتت سةةد املةةزات التوالسةةي  ملرسسةةات التعلةةي  العةةايل مةةق خةةالجل عةةدد  Differentiationيف التمةايز 

مةةق املر ةةرات الةة  تتةةداخ  مةةع مر ةةرات األداء ااةةي ةسةةو مةةا بلةةور  اةةانة اآخةةرا  تشةةتم  علةةى  ال ةة  
لاالةةةوو ااملواةةةاو ااملرسسةةة  مةةةع التانيةةةد علةةةى أ  امليةةةز  التوالسةةةي  توبةةةع تلوسةةةب  مسةةتوتت رايسةةة  ت ةةة  ا

للمةةوارد امللموسةة  ا ةة    ءو للمرسسةة  ادةةدد  مةةق مرسسةةات التعلةةي  العةةايل مةةق اعسةةتفداو اليعةةاجل االكيةة
وحةو امللموس  ال  ةا  ال  لةدع  عمليةات التعلةي  االةتعل و ااجلةداجل التةايل يوخمةا تلةه املر ةرات علةى ال

 .(Huang & et al, 2010: 6)( 32و 35: 9039التايل )الياداءو 
 (: مؤشرات األداء املؤسسي1جدول رقم )

 املؤشرات الفرعية املؤشر
معدجل توايا اارجيني اجلددو نسب  الالب  الذيق يكملو  دراساهت  العلياو معدجل  أداء الاالو

 ادرات املدوي  للفرجيني.الو اح يف اختبارات الرتاخيص/ املدو و املعرل  اال
أداء املوايني مق 
أع اء ايو  
 التدري 

أداء أع اء ايو  التدري  التدريسيو أداء أع اء ايو  التدري  يف البح  العلميو 
 األداء على ةعيد البحويف التابياي و اارب  امدارات الكادر األنادميي.

األداء على 
 املستوق املرسسي

اارجينيو ليز املرسس  اتيردااو خدم  اجملتمع ادليو تاوير  ال اال  املرسسي : تاوميات
التعلي  الكليو تاوير املوااةو مسع  املرسس و تدار  املولودات االتسديالت املتا  و 

 التعاا  مع املرسسات اااة و تاو  املرسس و اتاو  ال واع  للفرجيني.
Source: Huang & et.al (2010 P.6) 

ب ةدار  اجلامعةةة  اةةةةانعي الاةةةرار أ  ياومةةةوا بتايةةةي  مةةةدرنات الاةةةالب جلةةةود  لةةةذله مةةةق ال ةةةرار 
ااةةةةدمات اجلامعيةةةة  ااملةةةةدرنات اوةةةةا اةةةةي الوا عيةةةة  للمسةةةةتدلهو لاجلامعةةةة  الةةةة   عةةةة  الاالةةةةو مسةةةةتدلكدا 
األساسةةي تاةةوو بوخمةةع نظةةاو تدارب لعةةاجل تكةةو  ليةةن تعةةداد الاةةالب انيةةاء  اةنتةةاا علةةى نيةة  املسةةتوقو 
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ملسةتدله الرايسةي يف أب مرسسة  تعليمية  اعلةى اةذه املرسسةات اجلامعية  أ   عة  التعلةةي  لالاالةو اةو ا
 .Qureshi & et.al)مرتكةزًا  ةوجل الاالةو اتسةعى لتحايةق رخمةاه  ةوجل اادمة  التعليمية  املادمة  

. ااةةذا مةةا تاةةوو بةةن العديةةد مةةق اجلامعةةات األلوبيةة  امودةةا لامعةة  نةة تق التكوولوليةة  (281 :2010
 يةة  يعتةةرب مةةق أاةة  أاةةداف املكتةةو  Curtin University of Technologyيا تسةةرتال

اةو تزايةد الاةالب اأع ةاء ايوة  التةدري  ااملسةتدلكني  ل ة   (ARO)األنادميي للتس ي  تجلامعة  
 .(Velde, 1994: 53-58)اادمات 

و م ةيول  للمتغة ات 9000عةاو   Terry Gatfieldايف اذا ال دد اخمع ت ب لاتييلد 
اا ةةتمل  اةةذه  Griffith Universityالةة  تاةةي  مةةدرنات الاةةالب لل ةةود  يامعةة  لريييةة  

امل يول  على املتغ ات التالي : التةدري و البيوة  الييزياية و تسةديالت املكتبة  اتسةديالت سةا   اعنتظةارو 
املعامةةةةةة  األنشةةةةةةا  اعلتماعيةةةةةة  اال االيةةةةةة و الةةةةةةدلي  اجلةةةةةةامعيو تسةةةةةةكا  احلةةةةةةرو اجلةةةةةةامعيو اسةةةةةةاا  الواةةةةةة و 

الكمبيوتريةةةة و ااةةةةدمات ال ةةةةحي و ااةةةةدمات الغذاايةةةة و التسةةةةديالت الرتاجييةةةة  االرتخمةةةةي  ااةر ةةةةاد املدةةةةين 
(catfield, 2000: 32). 

 Maxhamامةةةان  اةةةاو  Licataايف الةةةوعتت املتحةةةد  األمريكيةةة  أنةةةدت دراسةةة  ليكةةةا  
علةى أ  نية  الاالةو حل ةور  Louisiana State Universityاال  ألري  يامع  اعي  لويزاان 

املرسسةة  اجلامعيةة  ار يتةةن عةةق اةةذه املرسسةة و تعتمةةد تر  ةةد نبةة  علةةى تو عاتةةن احلاليةة  مةةق اةةذه املرسسةة  
اتو عاتن املستابلي . امق العوام  املر ر  يف اختيار الاالو األمريكي لل امع  تعتباره مسةتدلًكا ةةا: موةا  

خرجيةةي اجلامعةة . ا ااةةات ااةةرجيني  ةةاه اجلامعةة و توةةوع بةةرامة  اجلامعةة و اليةةرص ات  ةة  اجلامعةة و تعةةا ا
 Licata)اجلامع و مسع  اجلامع و لود  الربامة اأع اء ايوة  التةدري و   ة  اجلامعة و مكةا  اجلامعة  

& Maxham 1998: 75: 76) 
ز  ااوةةاو العديةةد مةةق اجلامعةةات األلوبيةة  يف م ةةر الةة  تاةةدو العديةةد مةةق ااةةدمات الاالبيةة  املتميةة

الةدع   The American University In Cairo ية  تاةدو اجلامعة  األمريكية  تلاةاار  
الالزو للاالب. مق خالجل تول  البيو  األنادميي  ال  تساعدا  على التيوق االتميزو ت   مكتبة  اجلامعة  

الكاملة  االزمالةة  تر أنةرب الموعة  نتةو ة ية  تللغةة  اة ليزية  يف م ةرو نمةا تاةدو اجلامعةة  املةوا الدراسةي  
األ ةةةةفاص املةةةةرالني اتةةةةولر اجلامعةةةة  األمريكيةةةة  تلاةةةةاار  الموعةةةة  ااسةةةةع  مةةةةق األنشةةةةا  الاالبيةةةة  ل ةةةةما  
اعسةةةتياد  الكاملةةة  للاةةةالب خةةةالجل دراسةةةتد  اجلامعيةةة و  يةةة  تةةةولر اجلامعةةة  أنةةةرب الموعةةة  مةةةق الوةةةوادب 

املتووع  االوشاط املسر ي املتميز اخةدمات الرتخمي   الاالبي  ااملوظمات ااملرلراتو  له يانو األنشا 
 (.3: 9032التولين ااةر اد املدين االواييي )اجلامع  األمريكي  تلااار و 

تعمةةة  علةةةى حتايةةةق التميةةةز  The British Universityااجلامعةةة  الربياانيةةة  يف م ةةةر 
مي  األخال ية  االاةدرات املدوية  اليكرب احتايق ال ح  البدني  االرعاي  العا يي  ااملشارن  اعلتماعي  االتو
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االاياد  اتادو الموع  نب   امتووعة  مةق الةر الت الرتليدية  اال االية  االرتخمة  التوالسةي  ملشةارن  الاةالب 
املةةرلرات الشةةبابي  يف م ةةر اايةةع أحنةةاء العةةامل االتمتةةع ،ةةاو نمةةا تشةة ع اجلامعةة  الاةةالب علةةى املشةةارن  يف 

 .(The British University In Egypt, 2012: 1)بدع  مق اجلامع  
اتوالق اذه اجلامعات مق اةميا     ما ع ميكق  ياسن ع ميكق تاويرهو  ية  ع ميكةق حتديةد 
مةدق تاةور أا ترالةةع الكيةاء  اةنتاليةة  امسةتوق اادمةة  املادمة  دا  اسةةتفداو أدا  أا أن ةر مةةق أداات 

أمةر تسةرتاتي ي تلوسةب  لل امعةات األلوبية و ألنةن  ةبين  الاياسو ت   يةاس اجلةود  املدرنة  لاةالب اجلامعة 
ةسةةاب األرتح اااسةةاارو لةة  ا نةةا  معةةدجل الرخمةةا أعلةةى ممةةا يتو عةةن الاالةةوو لةة   اجلامعةة  تكةةو  يف  الةة  
ربةةاو أل  اجلامعةة   ااةة  أاةةدالدا طنسةةاب الاةةالب املعةةارف االاةةي  ااملدةةارات املسةةتددل و أمةةا ت ا نةةا  

ملتو ةةةعو لةةة   اجلامعةةة  يف  الةةة  خسةةةار و أل  اجلامعةةة  مل حتاةةةق أاةةةدالدا اع تو عةةةات رخمةةةا الالبةةة  أ ةةة  مةةةق ا
الاالةةوو ا ةةةد يوسةةةحو الاالةةةو مةةةق الدراسةةة و أا يوتاةةة  تر لامعةةة  أخةةةرقو أا يباةةةى يف اجلامعةةة  يتعامةةة  
معدةةا بشةةك  سةةلرو األمةةر الةةذب يتالةةو  يةةاس لةةود  ااةةدمات اجلامعيةة  امةةدق تدراو الالبةة  ةةةا ب ةةور  

 The gapsامةةق الومةةا ا األن ةةر  دا ةة  لايةةاس لةةود  اادمةة  اجلامعيةة  منةةو ا الي ةةوات  مسةةتمر 

model  االةةةذب ياةةةي  الي ةةةو  بةةةني اةدرانةةةات )اا ةةةع مسةةةتوق اادمةةة  املادمةةة  أب مةةةا يلمسةةةن الاالةةةو
املسةةتييد تليعةة ( االتو عةةات )ت ةةورات الاالةةو املسةةتييد عةةق مسةةتوق اادمةة  الةة  يامةةا أ  تاةةدو لةةن(. 

 (.232: 9039. )محدا 
ايف اذا السياق مق ت ورات اتو عات الاالو  وجل لةود  اادمة  التعليمية  املسةتفدم  ا ةد   

و االةةةذب يعةةةةرف اخت ةةةةارًا تسةةةة  Service Quality Modelتاةةةوير منةةةةو ا لةةةةود  اادمةةة  
(ServQual)  أا منةةةةو ا الي ةةةةوات(Gaps Model)   الةةةةذب   تاةةةةويره مةةةةق  بةةةة  تراسةةةة اما

ااةذا املةدخ  يظدةر بوخمةوح ال ةعوتت يف خمةما  لةود   (Parasuraman & et. Al)اآخةرا  
اادمات لراء الي وات املتعدد  بني اعود اجلامع  يف تاد  اادم  ات ورات اةدار  مق لدة  اتو عةات 

 ,Parasuraman & et.al))الالبة ( مودةا امةا د ة  عليةن الاالةو مةق خدمة  مةق لدة  أخةرق 

 (.8و 7: 9002بي نيو )  . امل (25-28 :1985
امةق اوةا تزايةةدت احلالة  يوًمةا بعةةد يةوو للتحاةق مةةق  بيعة  الةود  اةةذه ااةدمات اجلامعية و نمةةا 

اجلامعيةة  علةةى  أ  اةةذا التاةةور يف الةةاجل  يةةاس لةةود  ااةةدمات التعليميةة  اجلامعيةة  سةةاعد ماةةدمي ااةةدمات
 زتد  مستوق نياء  اادم  احتسني لودهتا احتايق التوالسي .

ا ملةةةا يعانيةةةن التعلةةةي  اجلةةةامعي يف م ةةةر امةةةا يوالةةةن مةةةق حتةةةدتتو تتم ةةة  يف التحةةةدتت الةةة  انظةةةرً 
لرخمتدا علين اراف العومل  اال  أدت تر اخنياض اةنياق احلكةوميو ادخةوجل اجلامعةات األلوبية  لسةوق 

األلكةةةةار التعلةةةةي  العةةةةايل ذةةةةا دملةةةةن  لةةةةه مةةةةق زتد   ةةةةد  املوالسةةةة و االظةةةةراف ااةمكانيةةةةات ااألسةةةةاليو ا 
التاليدي  املتوار   اال  أدت تر عدو توالر البوي  األساسي  مق األنظم  االتشريعات املتواام  مةع التاةورات 
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احلدي ةة و ااعني ةةاجل  ةةبن التةةاو بةةني التعلةةي  اجلةةامعي االااةةاع اةنتةةاليو ل ةةاًل عةةق تةةد  مسةةتوق لةةود  
التايةةةي . أ  املتتبةةةع ألداء املرسسةةةات  التعلةةةي  مةةةق  يةةة  نوعيةةة  التف  ةةةات اعمليةةة  التةةةدري  اأسةةةاليو

اجلامعي  امل ري  يف اآلان  األخ  و يال ظ  له التداور امل ةارد يف لةود  ااةدمات الة  تاةدمداو األمةر 
 (.972و 978: 9007لود  اادمات اجلامعي  )أبو زتد و الذب يتالو خمرار   ياس 

 مشكلة البحث:
امل ةةري  نتي ةة  لةةزتد  أعةةداد امللتحاةةني تلتعلةةي  اجلةةامعي ت  اخنيةةاض اجلةةود  التعليميةة  تجلامعةةات 

اعةدو  ةدر  الدالة  علةى اسةتكماجل التوسةعات يف املبةةا  اجلامعية  اخمةعا اةمكةاانت املادية و ل ة  م ةةدرًا 
لتد  معدعت األداء يف أن ر مق الاجلو نما أ  تاادو الوظ  اااةدمات التعليمية  اابةوط املسةتوق املعةريف 

التاةةةويرو عةةةدو توالةةةق خ ةةةااص امدةةةارات خمرلةةةات املوظومةةة  مةةةع متالبةةةات سةةةوق العمةةة   ابةةةء عمليةةةات
املتاور  ااملتغ  و ت ف  اةيان  اةدارية  اتاةادو الةوظ  املالية  ااةدارية  ااجلمةود يف تعمةاجل  واعةد  كومية  

  ااععتمةةاد ع تتواسةةو ا بيعةة  املرسسةةات التعليميةة  االعلميةة  االبح يةة  حتةةوجل دا  حتايةةق متالبةةات اجلةةود
 (.7-5: 9000تجلامعات امل ري  )ازار  التعلي  العايلو 

نمةةةةا أ  ناةةةةص التمويةةةة  املواسةةةةو للتاةةةةوير االت ديةةةةد اجلةةةةامعيو يةةةةردب تر تغةةةة  الالةةةةو لةةةةدق 
املسةةتييديق ايةةوعك  بةةداره علةةى لةةود  ااةةدمات الاالبيةة و لمةةا زالةة  اجلامعةةات امل ةةري  تعةةا  مةةق  لةة  

تا ةةةة  للعمليةةة  التعليميةةةة و لالااعةةةات ااملةةةةدرلات مل تعةةةد تلاةةةةدر الكةةةايف الةةةةذب اةمكةةةاانت االت ديةةةزات امل
يتواسةةةو ااألعةةةداد الكبةةة   االتف  ةةةات املتعةةةدد و انةةةذله ع تكيةةةي املعامةةة  املتا ةةة  ا ديزاهتةةةا لتةةةدريو 
الاةةالب اتعلةةيمد و اةةذا تةخمةةال  تر ناةةص الوسةةاا  التعليميةة  اخمةةعا موانبةة  املتةةوالر مودةةا للتكوولوليةةا 

لتعليميةةة  احلدي ةةة و االتاةةةار املكتبةةةات تر املرالةةةع احلدي ةةة  االةةةدارتت ااملةةةواد السةةةمعي  االب ةةةري  ااأل ةةةراص ا
املدالةة و انةةدر  اسةةةتفداو التكوولوليةةا احلدي ةة  يف تدار  املكتبةةة و ايف البحةة  عةةق املرالةةةع أا املةةاد  العلميةةة  

 (.12: 9005بشك  عاو )عشيب و 
اةةةدمات الاالبيةةة  يف اجلامعةةةات امل ةةةري  ب ةةةور  مسةةةتمر  نةةة  اةةةذه التحةةةدتت تتالةةةو تاةةةوير ا

اتبةةةراز ناةةةاط الاةةةو  اال ةةةعا ،ةةةا لايةةةاس عةةةدد األخاةةةاء ااحليةةةود يف العمليةةةات الةةة  ترديدةةةاو ابيةةةا  نيييةةة  
الةةتفلص مةةق اةةذه احليةةود ااألخاةةاء للوةةةوجل تر التميةةز ااةتاةةا و اعلةةى الةةر   مةةق اجلدةةود املبذالةة  جلةةود  

 ةةر تع أ  أداء تلةةه املرسسةةات يف تاةةد  ااةةدمات اجلامعيةة  اجليةةد  ع يةةزاجل أ ةة  اجلامعةةات امل ةةري  يف م
 مق املستوق املالوبو اخمرلاهتا ع تواسو ا تيالات ار بات الاالب املستييديق.

ااناال ًةا مةق أمهية  ااةةدمات الاالبية  اداراةا يف حتايةق األاةةداف اجلامعية  اخمةرار  التعةرف علةةى 
ااةةةدمات ااةةة  الالبةةة و اتميةةةااًن مةةةق اجلامعةةةات امل ةةةري و  مهيةةة  مرالعةةة  نظمدةةةا  آراء املسةةةتييديق مةةةق تلةةةه

التعليميةةة  اتاوميدةةةا للتكيةةةا مةةةع متالبةةةات الع ةةةر اموالدةةة  حتةةةدتت املسةةةتاب  احتسةةةيًوا لل ةةةود  الووعيةةة  
  لتحايةةق امليةةز  التوالسةةي  االسةةةمعللةةربامة األنادمييةة  تجلامعةةات امل ةةري  ارلةةع نيةةةاء  التفاةةية املرسسةةي 
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األنادمييةة  بةةني اجلامعةةاتو انتي ةةة  للتاةةورات اةاالةة  الةة  حتةةةديف يف الةةاعت املعرلةة  االتكوولوليةةا االعلةةةوو 
املفتليةةة  اادةةةور ميةةةااي  ا ت ةةةاد املعرلةةة  االتمعةةةات املعرلةةة و دم خمةةةرار   يةةةاس لةةةود  ااةةةدمات املادمةةة  

عاةةةر  ااملسةةتابلي  اتاةةد  موت ةةات للمسةةتييديق )الاةةالب(و حتايًاةةا لل ةةود  الشةةامل  اموانبةة  للتغةة ات امل
اخةةدمات عاليةة  اجلةةود  تلةةر ب ةةور  مسةةتمر  ر بةةات اا تيالةةات املسةةتييديق اتعمةة  علةةى حتسةةني الووعيةة  

 ةذه الربامة ملوانب  التاورات احلدي   ذا يتواسو مع ا تيالات اجملتمع اسوق العم .
يف الةةرتاض أ  التغةة ات اع ت ةةادي  لةةذله تتحةةدد الا ةةي  األساسةةي  الةة  يتوااةةةا البحةة  احلةةايل 

االتاةةةور السةةةريع امل ةةةا و لالني ةةةار العلمةةةي االتكوولةةةوليو االر بةةة  املتزايةةةد  لتحايةةةق التميةةةز ااجلةةةود  يف 
ااةةةدمات اجلامعيةةة  الةةة  تاةةةدمدا اجلامعةةةات امل ةةةري  ااملعةةةاي  ااملواةةةةيات اجلديةةةد  جلةةةود  ااةةةدمات الةةة  

نةةة  اةةذه العوامةةة  ا  اةةةا   Post Modernismاحلدا ةةة   تيرخمةةدا حتةةةدتت العوملةة  ا ةةةراط مةةةا بعةةد
ااةدرانةةةةةةةةات  Expectationsتسةةةةةةةةتلزو الو ةةةةةةةةوف االتعةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى مةةةةةةةةدق الي ةةةةةةةةو  بةةةةةةةةني التو عةةةةةةةةات 

Pereptions  حنةةو حتايةةق اجلةةود  يف ااةةةدمات املدرنةة  ذةةا يتوالةةةق مةةع اةةذه املتغةةة ات مةةق ان يةة و امةةةع
مق ان ي  أخرقو اتربز  ال  اجلامعةات امل ةري  تر التغ ات يف  بيع  اااااا اذه اجلامعات ارسالتدا 

مايةاس لتاةةدير لةود  اادمةة  املتو عة  ااملدرنةة  االي ةةو  بيودمةا لةةدق  ةالب تلةةه املرسسةات لتكةةو  نااةة  
 البداي  يف دع  مرنزاا التوالسي.

اعلين تتم   مشكل  البح  يف الكشا عق الي و  بني اةدرانةات االتو عةات جلةود  ااةدمات 
ماارنةةةةة  بومةةةةةا ا بعةةةةةي اجلامعةةةةةات العربيةةةةة   SERVQUALمعةةةةةات امل ةةةةةري  تسةةةةةتفداو مايةةةةةاس تجلا

 ااأللوبي .
 تساؤالت البحث:

 الذله دااجل البح  احلايل اةلاب  عق األسول  التالي :
 الوالو توالراا لاياس لود  اادمات التعليمي  اجلامعي ؟ ااةبعاد ما املا ود يود  اادم  (3
ااةةدمات التعليميةة  املادمةة  يف بعةةي اجلامعةةات العربيةة  ااأللوبيةة  )منةةو ا لامعةة   مةةا أبةةرز معةةامل لةةود  (9

 ماعب ذاليزت امنو ا لامع   ار امنو ا اجلامع  اةامشي  تألرد (؟

لتايةةةي  ا يةةةاس لةةةود  اادمةةة   Servqualمةةةا أبةةةرز معةةةامل مايةةةاس الي ةةةو  بةةةني اعدرانات/التو عةةةات  (1
 التعليمي  اجلامعي  املدرن ؟

ا ةع الي ةو  بةني تدرانةات الالبة  اتو عةاهت  ملسةتوق عواةةر ااةدمات املادمة  يامعة   لةوا  الًاةا ما ا  (2
 لاياس لود  اادم  التعليمي  املدرن ؟ SERVQUALملاياس الي وات 

مةةةا الت ةةةور املاةةةرتح لتاةةةوير لةةةود  ااةةةدمات التعليميةةة  تجلامعةةةات امل ةةةري  علةةةى خمةةةوء نتةةةااة مايةةةاس  (5
SERVQUAL جلامعات العربي  ااأللوبي ؟اخربات بعي ا 
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 أهداف البحث:
يف  يةةةةاس اتايةةةةي   Servqualيدةةةةدف البحةةةة  احلةةةةايل تر تبةةةةين مايةةةةاس اعدرانات/التو عةةةةات  

لود  اادم  التعليمي  اجلامعي و  ي  سيت  تعداد ت ور مارتح يسعى تر تاوير ااةدمات يف اجلامعةات 
ةةةةبا اسةةيل  للتانةةد مةةق حتايةةق الوظةةاو التعليمةةي ،ةةةذه امل ةةري  ااعرتاةةاء ،ةةاو اخاةةة  أ  خمةةما  اجلةةود  أ

اجلامعةةةات ألادالةةةن املرسةةةوم و امةةةق م ةةةدا ي  لدةةةود اةةةذه املرسسةةةات اارتبا دةةةا برسةةةالتدا ا اتهتةةةاو امةةةق  
نسو  ا  املستييديق مق اادم  التعليمي  ال  تاةدمدا اجلامعة  االتانةد مةق رخمةاا  عودةا الةذله يسةعى 

 داف التالي :البح  احلايل تر حتايق األا
حتديد املا ود يود  اادم  التعليمية  ااألبعةاد الوالةو توالراةا لايةاس لةود  ااةدمات التعليمية   -3

 اجلامعي .
حتلي  معامل لود  اادمات التعليمي  املادم  يف بعي اجلامعات العربية  ااأللوبية  )منةو ا لامعة   -9

 ي  تألرد (.ماعب ذاليزت امنو ا لامع   ار امنو ا اجلامع  اةامش

لتايةةةي  ا يةةةاس لةةةود  ااةةةدمات  Servqualحتليةةة  ملايةةةاس الي ةةةو  بةةةني اعدرانات/التو عةةةات  -1
 التعليمي  اجلامعي  املدرن .

التعرف على اا ةع ااةدمات التعليمية  املدرنة  للالبة  اتو عةاهت  ملسةتوق عواةةر ااةدمات املادمة   -2
 س لود  اادم  التعليمي  املدرن .لايا Servqualيف لامع   لوا  الًاا ملاياس الي وات 

التوة  تر ت ور مارتح ميكق أ  يسد  يف حتسني لود  ااةدمات التعليمية  تجلامعةات امل ةري   -5
 اخربات بعي اجلامعات العربي  ااأللوبي . SERVQUALعلى خموء نتااة ماياس 

 أهمية البحث:
يسةعى اةذا البحة  تر تلاةاء تكمق أمهي  اذا البح  يف موخموعدا االيو  ال  تسةتددلدا  ية  

ال ةةةةةةةةةةوء علةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةدخ  يتسةةةةةةةةةة  تحلدا ةةةةةةةةةة  ااجلةةةةةةةةةةد  يف التعلةةةةةةةةةةي  اجلةةةةةةةةةةامعيو ااةةةةةةةةةةو مةةةةةةةةةةدخ  الي ةةةةةةةةةةوات 
SERVQUAL   الي و  بني اةدرانات االتو عات تعتباره أدا  تسةعى تر الكشةا عةق ناةاط الاةو

اجلامعي  اانتشةاف مةدق اال عا يف اةلراءات ااملمارسات املفتلي  املتبع  يف تاد  اادمات التعليمي  
مراعا  اجلامعات امل ري  عود ت مي  خدماهتا للحالات اليعلي  للالب  اتو عاهت  امةدق اخةتالف املعةاي  
الةةة  تعتمةةةداا اجلامعةةة  عةةةق املعةةةاي  الةةة  يدةةةت  ،ةةةا املسةةةتييديق مةةةق الاةةةالبو ايعةةةد اةةةذا البحةةة  اسةةةت اب  

سةةات عةةق تاةةوير ااةةدمات التعليميةة  اجلامعيةة و نمةةا لتوةةةيات العديةةد مةةق الوةةداات ااملةةرلرات طلةةراء درا
 SERVQUALترلةع أمهية  البحةة  احلةايل تر  لةة  الدراسةات االبحةةويف الة  تواالةة  تابيةق مايةةاس 

 يف  ياس لود  اادم  يف التعلي  اجلامعي امل ربو امق املتو ع أ  يستييد مق اذا البح :
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ابي  اااةدمات املرلةو  ااملالةوب حتايادةا الاالب االاالبات  ي  يوخما ة  أا  اجلوانو اةجي -3
ااملوتظةر الايةةاو ،ةةا يف املسةتاب و تةخمةةال  تر توخمةةيا تو عةات الالبةة و االعمةة  علةى تاييمدةةا مةةق 

 أل  ت باع  الاهت و اتلتايل ماابل  اذه التو عات.
ميةة  البةةا  و  ااملتف  ةةو  يف اجلةةود و  يةة  ياةةدو ةةة  ةةةور  اا عيةة  عةةق لةةود  ااةةدمات التعلي -9

اجلامعيةةة  مةةةق خةةةالجل تاةةةد  مةةةدخ   ةةةدي  للمدتمةةةني يف اةةةذا اجملةةةاجل  ةةةوجل نيييةةة   يةةةاس لةةةود  
 اادمات التعليمي  اجلامعي .

أيمةة  البا ةة  أ  تسةةتييد اةدار  اجلامعيةة  مةةق منةةو ا الي و /التو عةةات لايةةاس اجلةةود  تعتباراةةا  -1
ااةتاةا  للوةةوجل تر التميةز يف ت دق اليلسيات اةداري  احلدي ة  الة  هتةت  تلرتنيةز علةى اجلةود  

 أداء اادم  التعليمي  اجلامعي .

 حدود البحث:
 ةةةداد مكانيةةة : يات ةةةر البحةةة  احلةةةايل علةةةى بعةةةي نليةةةات لامعةةة   لةةةوا  )نليةةة  الرتبيةةة  انليةةة  
اآلدابو نليةةةة  العلةةةةوو( تعتبةةةةارا  مةةةةق خمةةةةمق نليةةةةات اجلامعةةةة  الةةةة  تسةةةةعى حنةةةةو التميةةةةز يف تاةةةةد  براالدةةةةا 

ةخمةةةةال  تر أ  اةةةةذه الكليةةةةات تاةةةةدو العديةةةةد مةةةةق ااةةةةدمات الةةةة  تسةةةةتلزو مرالعتدةةةةا ب ةةةةور  األنادمييةةةة و ت
مسةةتمر  للو ةةوف علةةى أالةةن الاةةو  اتعزيزاةةا اأالةةن ال ةةعا االا ةةاء عليدةةاو نمةةا سةةيتوااجل البحةة  بعةةي 

يزتو منةا ا اجلامعةات العربية  ااأللوبية  يف الةةاجل تاةد  ااةدمات اجلامعية  للاةةالب )منةو ا لامعة  مةاع ذةةال
 منو ا اجلامع  اةامشي  تألرد و منو ا لامع   ار(.

ا ةةةد   اختيةةةار اةةةذه الومةةةا ا لتميزاةةةا يف حتايةةةق لةةةود  ااةةةدمات التعليميةةة  املادمةةة  لاال،ةةةا األ  
 ارالدا ال االي  ااعلتماعي  ااألنادميي  تكاد تكو  متشابن مع اجلامعات امل ري .

ي حمةةةةاار  يةةةةاس لةةةةود  اادمةةةة  اجلامعيةةةة  ااةةةةي  ةةةةداد موخمةةةةوعي : ا ت ةةةةرت الدراسةةةة  علةةةةى بعةةةة
)ااةةةةةةدمات املكتبيةةةةةة و ااةةةةةةدمات التعريييةةةةةة و خةةةةةةدمات  ةةةةةةوو  الدراسةةةةةة  ااعمتحةةةةةةاانتو خةةةةةةدمات الةةةةةةتعل  
اةلكرتا و األنشا  الاالبي و البوي  التحتي و اةر اد األنادمييو ...........( ا لةه مةق خةالجل األبعةاد 

 و اععتمادي و اعست اب و األما و تعا ا(.ااي )امللموسي  Servqualاامس  ملاياس
 و.9031/9032 داد زماني :   تلراء الدراس  امليداني  يف العاو اجلامعي 

 منهج البحث وأدواته:
سوف يستفدو البح  املةودة املاةار  يف حتايةق أادالةن أا حتلية  م ةمو  األدبيةات املتووعة  العاملية   

ات التعليميةةةة  املدرنةةةة  علةةةةى خمةةةةوء بعةةةةي منةةةةا ا اجلامعةةةةات العربيةةةة  مودةةةةا اادليةةةة  ااملت ةةةةل  بتاةةةةوير ااةةةةدم
 ااأللوبي و الًاا لابيع  املشكل  ايس  البح  احلايل الًاا للفاوات التالي :

  دراسةة  اةةةيي  حتليليةة  لةةبعي الومةةا ا اجلامعةةات العربيةة  ااأللوبيةة  )منةةو ا لامعةة  مةةاعب يف مةةاليزتو
 امشي  يف األرد ( يف الاجل لود  اادمات التعليمي  اجلامعي .امنو ا لامع   ارو امنو ا اجلامع  اة
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 . دراس  اةيي  حتليلي  لبيا  اا ع اادمات اجلامعي  يف م ر تلتابيق على لامع   لوا 

 .توخميا أالن التميز االتيرد بني اذه الوما ا االعوام  ال  أدت تر ليزاا 

 انةةةةو امليةةةةدا  ااةةةةع البيةةةةاانت ااملعلومةةةةات اااةةةةة  سةةةةيت  اععتمةةةةاد علةةةةى اعسةةةةتبان  نةةةةادا  لدراسةةةة  اجل
تاةةدمات التعليميةة  اجلامعيةة  اتابيادةةا علةةى الاةةالب ،ةةدف  يةةاس لةةود  ااةةدمات التعليميةة  املدرنةة  
الةةةق املعةةةاي  املفتليةةة  املسةةةتاا  مةةةق منةةةو ا الي ةةةوات بةةةني اعدرانةةةات االتو عةةةات احتديةةةد الي ةةةو  بةةةني 

الاجل اادمات التعليمي  اجلامعي  املادم  للاالب االعمة  علةى سةد  األداء اليعلي ااألداء املر وب يف
 الي و  للوةوجل لألداء املتميز يف اذا اجملاجل.

 مصطلحات البحث:
الي و  بني اعدرانات االتو عات: تعرف  هنا اليرق بني ما او متو ع مق اادم  ااملدرو احلةايل 

يةةرق بةةني تدراو الاةةةالب اتو عةةاهت  تسةةتفداو مايةةةاس مودةةاو ا يسةة  اةةةذه الي ةةو  يف الدراسةة  احلاليةةة  تل
SERVQUAL  املاةةور عةةق مايةةاس تراسةة اما  ازمالاةةن(Parasuraman & et.al, 

 .(Tan & Kek, 2004: 17)ليواسو  ياس عملي  اادم  التعليمي  تجلامع   (1988
لعاًل مةق خةدمات تعليمية  ايا د البا   تلي و  بني اعدرانات االتو عات الاالبي  ما يلمسن الاالو 

ايال ظن يف الوا ع اجلامعي ايتياع  معدا امةا يت ةوره عةق مسةتوق اادمة  التعليمية  الة  يامةا أ  تاةدو 
 لن مق اجلامع  ال  سوف يلتحق ،ا.

 :Qualityاجلودة 
أةةة  اةةذه الكلمةة  اةةي لةةود ااجليةةد ناةةيي الةةردبء الةةاد الشةةيء أب لودتةةن الةةوده أب ةةةار  

( امةق املال ةظ 79: 3282لود  األاد أب أتى تجليد مق الاوجل االيع  )ابق موظورو ليًدا ا د لاد 
الود معياريق جلةود  التعلةي  اجلةامعي أاةمةا أ  ميدةوو اجلةود  جيةو أ  يرنةز علةى مسعة  ا ةدر  مرسسةات 

هتةةا التعلةةي  اجلةةامعي امنيدمةةا أ  لةةود  اةةذه الومةةا ا تعتمةةد أساًسةةا علةةى تابيةةق للسةةي  حتسةةني اجلةةود   ا
 .(Rievhart, 1993. 50-51)اآليات خمماهنا 

 اخلدمة التعليمية اجلامعية:
اي مدق مادر  الموع خ ااص امميزات املوتة التعليمي على تلبي  متالبات الاالةوو اسةوق     

العمةةةة  ااجملتمةةةةع انالةةةة  اجلدةةةةات الداخليةةةة  اااارليةةةة  املوتيعةةةة و أ  ميدةةةةوو اجلةةةةود  يف التعلةةةةي  يتعلةةةةق بكالةةةة  
اااواص  ات العال   تجملاجل التعليمةي االة  تظدةر مةدق التيةوق ااة ةاز للوتةااة املةراد حتايادةاو السمات 

ااةةي تراةة  ا تيالةةات اتو عةةات الاةةالب تر خ ةةااص حمةةدد  تكةةو  أساًسةةا لتاةةد  اادمةة  التعليميةة  ذةةا 
ق الو ةةاح علةةى املةةةدق يوالةةق تالعةةاهت  ت  تعتةةرب اجلامعةةةات مةةق بةةني املوظمةةةات اادميةة  الةة  تتبةةارق لتحايةةة

 (.7و 2: 9033البعيد )الربيعيو 
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 جودة اخلدمة:
تواس  تعرييات لود  اادم  تر  ال   أ ساو اليو  األار رنزت على اجلانةو الةواييي للفدمة   

 يةةة  تعةةةرف لةةةود  اادمةةة   هنةةةا  ةةةدر  اادمةةة  علةةةى دديةةة  ااييتدةةةا امالءمتدةةةا لالسةةةتفداو ااةةةو تعريةةةا 
اليوة  ال انية  لرتنةز علةى اجلانةو التاةين أب مااباة  املوةتة أا اادمة  لت ةميمي  و أمةا (Deming)دميوة 

و بيوما رنزت اليو  ال ال   على التسويق أب الاةدر  علةى تلبية  (Crosby)امواةياتن ااي ر ي  نراسر 
 (.29: 9030 الات العمي  اني  رخماه مق خالجل ماابا  اادم  ااملوتة لتو عاتن )أبو عبد هللاو 

 :Service Quality Assuranceمان جودة اخلدمة ض
اةةةو الموعةةة  مةةةق الوشةةةا ات الةةة  تتفةةةذاا املرسسةةة  أا املوظمةةة  ل ةةةما  معةةةاي  حمةةةدد  اخمةةةع   

مسبًاا ملوتة ما أا خدم  يت  تليعة  الوةةوجل تليدةا تلوظةاو ااةو يف اةذه الوشةا ات يت وةو ا ةوع عيةوب 
 .(Lee & Dziubar, 2002: 70)( 2: 9002يف املوتة أا اادم . )نماجلو 

ابوةاًء عليةن يعةرف البا ة  لةود  اادمة  التعليمية  تلراايًةا  هنةا اجلدةود ااملسةاعدات الة  تاةةدمدا 
اجلامعةة  لاال،ةةا لتلبيةة  ا تيالةةاهت  اتو عةةاهت  مةةق  يةة  )خةةدمات املكتبةةاتو خةةدمات تعريييةة و خةةدمات 

 ألنادميي.....(.تلكرتاني و خدمات الرعاي و أنشا   البي و خدمات اةر اد ا
اذعىن آخر اي درل  الرخما ال  ميكق أ  حتاادا اادم  التعليمي  للالب  عق  ريق ت ةباع اتلبية  

 Servqual الةةةةةةاهت  ار بةةةةةةاهت  اتو عةةةةةةاهت  املرتباةةةةةة   بعةةةةةةاد اعواةةةةةةةر اجلةةةةةةود   سةةةةةةو أبعةةةةةةاد مايةةةةةةاس 
 )امللموس و اععتمادي و اعست اب و األما و التعا ا(.

 :الدراسات السابقة
: الدراسات العربية:  أوالا

دراسةة  بعوةةوا   يةةاس لةةود  خمرلةةات التعلةةي  العةةايل مةةق الدةة  نظةةر اجلامعةةات ابعةةي مرسسةةات  (3)
 (.9039سوق العم  دراس  حتليلي  يف مواا  اليرات األاسة: )الظاملي اآخرا و 

يرنةةز اةةذا البحةة  علةةى أ ةةد أاةة  مكةةوانت نظةةاو التعلةةي  اجلةةامعي املفرلةةات انةةا  اةةةدف مةةق 
له او  يةاس لةود  خمرلةات التعلةي  العةايل احتديةد ناةاط الاةو  اال ةعا ليدةاو  ية  ةةمم  اسةتبان   

ب ماني  حماار أساسةي  ل ة  أاة  خمرلةات اجلامعةات العرا ية و انانة  عيوة  البحة  مكونة  مةق لوتةنيو اليوة  
اليةرات األاسةةو أمةا )أ( مق داخ  اجلامع  ااملتم ل  بعيو  الكادر التدريسي لةبعي الكليةات يف لامعةات 

اليوة  )ب( لدةة  مةةق خةةارا اجلامعة  ااةة  مةةدراء امسةةوويل معظةة  مرسسةات سةةوق العمةة  يف موااةة  اليةةرات 
األاسةو ا  استفداو األساليو اة  ااي  املواسب  لتحلي  نتااة العيو و اتوةل  الدراس  تر عدد مةق 

فرلات اعلى العك  مق  له يف الةبعي دا اتياق آراء العيو  على لود  بعي املمهاعستوتالات نا  أ
 اآلخرو نما تبني أيً ا أ  اواو اختالف يف ر ق لو  العيو  يف بعي لود  املفرلات أيً ا
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دراس  بعووا : "أ ر لود  اادم  التعليمية  الةود  األ ةراف علةى رخمةا  لبة  الدراسةات العليةا يف  (9)
 (:9033اجلامعات األردني  اااة " )الربيعي اآخرا و 

  اةذه الدراسة  احلالية  تر التعةرف علةى العال ة  بةني لةود  اادمة  التعليمية  املدرنة  الةود  ادل
اة راف ارخما  لب  الدراسات العليا يف اجلامعةات اااةة  األردنية   ية  مشلة  الدراسة  نة  مةق لامعة  

 اعتمةةةاد الشةةةرق األاسةةةة الامعةةة  عمةةةا  العربيةةة  الامعةةة  لةةةدارا لكوهنةةةا متف  ةةة  تلدراسةةةات العليةةةاو ا 
التحلي  اة  ااي ااستفداو عدد مق األداات ااألساليو اة  ااي  ا د   التحاق مةق ةةدق ا بةات 
أدا  الدراسةةة  ادنةةةد اعتسةةةاق الةةةداخلي لكالةةة  املاةةةايي  املعتمةةةد  تلدراسةةة و ا ةةةد بيوةةة  نتةةةااة التحليةةة  

 لبةة  الدراسةةات العليةةا يف  اة  ةةااي اخنيةةاض ااخمةةا يف مسةةتوق لةةود  اادمةة  التعليميةة  املدرنةة  مةةق  بةة  
ن  مق اجلامعات األردنية  اااةة  موخمةوع الدراسة و اأ  اةذا ال ةعا  ةد مشة  نالة  أبعةاد لةود  اادمة  
اامس : امللموسي و املو و ية و التعةا او اععتمادية  ااعسةت اب و نمةا أ ةرت الدراسة  خمةعا يف مسةتوق 

خمةةةا يف اخنيةةةاض مسةةةةتوق رخمةةةا الالبةةةة  لةةةود  اة ةةةراف علةةةةى الرسةةةاا و األمةةةر الةةةةذب انعكةةة  بشةةةةك  اا
املتحاةةةق يف اةةةةذه اجلامعةةةةاتو ا ةةةةد بيوةةةة  الدراسةةةة  الةةةةود أ ةةةر لكةةةة  مةةةةق لةةةةود  اادمةةةة  التعليميةةةة  الةةةةود  

الةود أ ةر جلةةود  اادمة  التعليميةة  علةى لةود  اة ةةرافو ا ةد أنةةدت  اة ةراف علةى رخمةةا الالبة  انةةذله
ر لود  اادم  التعليمي  على الرخمةاو نمةا بيوة  الدراس  الدار الياع  جلود  اة راف نوسية يف تعزيز أ 

الدراسةةةة  أبعةةةةاد لةةةةود  اادمةةةة  األن ةةةةر د ةةةة ًا يف لةةةةود  اة ةةةةراف احتايةةةةق رخمةةةةا الالبةةةة  ااةةةةي اععتماديةةةة  
 ااعست اب .

دراسةة  بعوةةوا : "الي ةةو  بةةني اةدرانةةات االتو عةةات لايةةاس لةةود  ااةةدمات الةة  تاةةدمدا لامعةة   (1)
 (:9030الدارسني ليدا" )برناتو الادس امليتو   مق الد  نظر 

ادل  اذه الدراس  تر الكشا عق الي و  بني تدرانات الدارسةني يف لامعة  الاةدس امليتو ة  
باةةولكرو اتو عةةاهت  ملسةةتوق اادمةة  الةة  تاةةدمدا ةةة  اجلامعةة  يف اجملةةاعت املفتليةة و ةةةذا الغةةرض   اختيةةار 

دارسو ا ةد  397( دارسة و 88ًسا ادارس و مود  )( دار 935عيو   باي  عشوااي  مق الدارسني بلغ  )
أادرت نتااة الدراس  أ  اواو ل و  مولب     دالة  ت  ةااًيا بةني تدرانةات الدارسةني اتو عةاهت  للدرلة  
الكليةةة  ملسةةةتوق اادمةةة  الةةة  تاةةةدمدا اجلامعةةة و ااةةةو مر ةةةر بسةةةية عرتيةةةاع مسةةةتوق اادمةةة  الةةة  تاةةةدمدا 

وتةةةااة الةةةود لةةةرق مولةةةو ا ةةة  دالةةة  ت  ةةةااًيا يف اجملةةةاعت: التعةةةا ا اجلامعةةة  للدارسةةةنيو نمةةةا بيوةةة  ال
اعلتمةةاعيو ااعسةةت اب و االسةةالم  ااألمةةق علةةى الرتتيةةوو بيومةةا أادةةر الدارسةةو  لر ًةةا سةةالًبا الكةةق دا  
مسةةةتوق الدعلةةة  اة  ةةةااي  أيً ةةةا يف اجملةةةالني: اجلوانةةةو املاديةةة  امللموسةةة و ااععتماديةةة  علةةةى الرتتيةةةوو أمةةةا 

ص عواةةةر اادمةة  الةة  تاةةدمدا اجلامعةة و لاةةد بيوةة  الوتةةااة الةةود ل ةةو  مولبةة  ادالةة  ت  ةةااًيا يف خب ةةو 
عواةر اادم و ابيو  الوتااة نذلهو عدو الود لةراق دالة  ت  ةااًيا بةني الي ةو  يف تاةديرات الدارسةني 

  ص الدراسي.املدرن  ااملتو ع  ملستوق اادم  ال  تادمدا اجلامع  تعزب ملتغ ب اجلو  االتف
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دراسةة  بعوةةوا : " يةةاس لةةود  خةةدمات املكتبةة  اجلامعيةة  بكليةة  الاةةو االعلةةوو ال ةةحي  مةةق الدةة   (2)
 (.9030نظر الاالب" )تازيرو 

اةةدل  اةةذه الدراسةة  تر التعةةرف علةةى الوا ةةع اليعلةةي عسةةتفداو خةةدمات املعلومةةات املتةةولر  يف 
مةق خةدمات املعلومةات ا ةدر  خةدمات املعلومةات مكتب  نلي  الاو اجلامعي  اأالن استياد   لب  الكلي  

املتةةةةولر  علةةةةى تلبيةةةة  اع تيالةةةةاتو ااسةةةةتفدو البا ةةةة  املةةةةودة املسةةةةحي يف اةةةةذه الدراسةةةة  ااعتمةةةةد علةةةةى 
اعسةةةتبيا  نا ةةةد أداات اةةةع املعلومةةةاتو ا ةةةد   توزيةةةع اعسةةةتبيا  علةةةى املسةةةتييديق مةةةق  ةةةالب نليةةةات 

( مسةةةةةتييًداو نمةةةةا اسةةةةةتفدو البا ةةةةة  أدا  912اسةةةة  )الاةةةةو االعلةةةةةوو ال ةةةةحي و ابلةةةةة  المةةةةوع عيوةةةةة  الدر 
SERVQUAL – االةةة  تسةةةتفدو علةةةى ناةةةاق ااسةةةع لايةةةاس مسةةةتوتت تايةةةي  اجلمدةةةور للفةةةدمات

يف عمليةةة  تدخةةةاجل احتليةةة  املعلومةةةات  (SPSS)املادمةةة  ةةةة  مةةةق  يةةة  اجلةةةود و نمةةةا اسةةةتفدو بةةةرانمة 
أمهدةةةةا: أ  مسةةةةتوق اادمةةةة  ع ير ةةةةى تر  املتعلاةةةة  تملسةةةةتييديقو اتوةةةةةل  الدراسةةةة  تر الةةةة  مةةةةق الوتةةةةااة

 الاموح املتو ع مق اادم  املالوب  اخاة  يف لوانو البح  عق املعلومات االوةوجل تليدا.
نمةةا أ  الك ةة  مةةق الاةةالب يسةةتفدو املكتبةة  نمو ةةع يسةةد  عمليةة  موا شةة  السةةيميوارات الةةي   

أ  خدمةةةة  اةنرتنةةةة  مةةةةق ااةةةةدمات   ات العال ةةةة  تلةةةةدرسو نمةةةةا ااجملةةةةالت نمكةةةةا  للرلةةةةوع تر املرالةةةةع
 احلدي   ال  تال ي ت باًع نب ًا مق املستييديق مق نال  اليوات.

دراسةةة  بعوةةةوا  "مةةةدق رخمةةةا  لبةةة  نليةةة  اع ت ةةةاد يف لامعةةة   لةةةو عةةةق مسةةةتوق األداء اةدارب  (5)
 (:9002ااألنادميي لكليتد : دراس  مسحي  )احلسوي و 

س مسةتوق رخمةا  لبة  نلية  اع ت ةاد يف لامعة   لةو ادل  اذه الدراس  اعستكشةالي  تر  يةا
عةةق األداء اةدارب ااألنةةادميي لكليةةتد و ا ةةد اسةةتفدم  اعسةةتبان  نةةادا  للايةةاس علةةى عيوةة  مرليةة  مةةق 

املسةةتوب العةةاو للرخمةةا عةةق   البًةةا ا البةة  مةةق السةةووات األربةةع االدراسةةات العليةةاو ا ةةد بيوةة  الوتةةااة 920
أ  أداء أع اء اةيوة  التدريسةي و امابةوجل يف الةاجل    يرتااح بني اجليد يف الاجلاجملاعت العشر  املدراس  نا

البح  العلميو اخمعيا يف اجملاعت األخرق ايعداو نما بيو  الوتااة أنن ع تولد لرا ات لوارية  يف 
البا ة   مستوق الرخما تعود تر املتغة ات الدميو رالية  االدراسة و تسةت واء بعةي األسةول  ادةدد و ايوةةي

اةدارات اجلامعيةةةةة  أ  يرخةةةةةذ رخمةةةةةا الالبةةةةة  تحلسةةةةةبا  نا ةةةةةد مكةةةةةوانت اجلةةةةةود  ااععتماديةةةةة و اأ  تسةةةةةعى 
املفتلي  تر سد ا تيالات الالب  اتلبي  تو عاهت و نما بيو  الدراس  أبعاد لود  اادم  األن ر د ة ًا يف 

رار  ااتمةةاو اجلامعةةات اااةةة  عيوةة  لةود  اة ةةراف احتايةةق رخمةةا الالبةة  ااةةي اععتماديةة  ااعسةةت اب و خمةة
الدراس  بتحايق رخما الالب  ألنن يعد تايةي   ةام  للفدمة  التعليمية  ا لةه مةق خةالجل اعاتمةاو بكة  مةق 
لةةود  اادمةة  التعليميةة  اب ةةي  خاةةة  أبعةةاد اجلةةود  التعةةا او اععتماديةة  ااعسةةت اب  علةةى التةةوايلو مةةق 

األ ةةراف  يةة  يةةر ر نةةال اجلةةانبني لةةود  اادمةة  الةةود   يةةود  اعاتمةةاو لدةة و امةةق لدةة  أخةةرق زتد 
األ راف يف حتايق رخما الالب و اخمرار  سعي اجلامعات الاجل الدراس  لتحايق مستوتت لود  عالية  مةق 
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خةةةةةالجل اعاتمةةةةةاو بكالةةةةةة  أبعةةةةةاد اجلةةةةةود  بةةةةةةدا  اسةةةةةت واء: امللموسةةةةةي و اععتماديةةةةةة و املو و يةةةةة و اعسةةةةةةت اب  
 االتعا ا.

لود  اادم  التعليمي  بكلي  الرتبي  ة   مةق الدة  نظةر  لبة  األ سةاو العلمية " دراس  بعووا : " (2)
 (.9002)احلدايب ا شو و 

ادل  اذه الدراس  تر التعرف على مستوق لود  اادم  التعليمية  بكلية  الرتبية    ة  لامعة  
بة  األ سةاو العلمية  األ ساو العلمي  ا د تكونة  الموعة  الدراسة  مةق ايةع  ل عمرا  مق الد  نظر  لب 

 الةةةو ا البةةة و ا  تبةةةين أدا   100أ يةةةاء( تملسةةةتويني األاجل االرابةةةعو االبةةةال  عةةةددا  -نيميةةةاء-)ليةةةزتء
( اةةةي اسةةةتبيا  دةةةوب تسةةةع  حمةةةاار )املةةةاد  9007ماووةةة  ةةةةذه الدراسةةة  )دااد احلةةةدايبو حممةةةود عكا ةةة و 

االتس ي و األنشا  الاالبية و ال ةور  الذاوية  العلمي و أع اء ايو  التدري و املكتب و املوايو و الابوجلو 
لل امعةة و التوايةةاو البويةة  التحتيةة ( ا  حتليةة  الوتةةااة طدخاةةةا يف احلاسةةوب تسةةتفداو الةةرزو اة  ةةااي  

SPSS :ا د أادرت الوتااة 
 لامع  عمرا  دا  املستوق املالوب.–ت  مستوق لود  اادم  التعليمي  بكلي  الرتبي       -3
( ملسةةةةتوق لةةةةود  اادمةةةة  0005راق  ات دعلةةةة  ت  ةةةةااي  عوةةةةد مسةةةةتوق الدعلةةةة  )ع تولةةةةد لةةةة -9

 التعليمي  تعزب ملتغ  اجلو .

( ملسةتوق لةود  اادمة  التعليمية  0005تولد لراق  ات دعل  ت  ااي  عوةد مسةتوق الدعلة  ) -1
 تعزب ملتغ ب التف ص ااملستوق.

لامعةةةةة  الكويةةةةة  )تاةةةةةي اآخةةةةةرا و دراسةةةةة  بعوةةةةةوا : "اناباعةةةةةات الالبةةةةة  عةةةةةق لةةةةةود  اادمةةةةة  يف  (7)
9008) 

رنةةةزت اةةةذه الدراسةةة  علةةةى  يةةةاس اناباعةةةات الالبةةة  اتو عةةةاهت  امةةةدق اسةةةت ابتد  جلةةةود  اادمةةة  
املادمةةة  يف لامعةةة  الكويةةة و االتعلةةةي  التابياةةةيو ااجلامعةةةات اااةةةة و بوةةةاء علةةةى املعلومةةةات املسةةةتاا  ةةةةذا 

سةةةب  اعسةةةت اب  لسةةةو  تملااةةة  مةةةق ألةةةا الغةةةرض مةةةق عيوةةة     ةةةي   وامدةةةا لسةةةماا   الةةةو ا البةةة  )ن
- الةةو ا البةة ( يف لامعةة  الكويةة و اةيوةة  العامةة  للتعلةةي  التابياةةي االتةةدريوو ا ةةاليف لامعةةات خاةةة 

اتوةةةل  الدراسةة  تر أربعةة  اعشةةريق عو ةةرًا مةةق خةةالجل اسةةتفداو التحليةة  العةةامليو ا ةةد ةةةوي  عواةةةر 
ز  ااملفتةةةرباتو اةداريةةةو و اةر ةةةاد االتوليةةةنو اةيوةةة  التحليةةة  العةةةاملي تر سةةةت  أبعةةةاد رايسةةة و اةةةي األلدةةة

التدريسي و الالب و ااعناباعات العامة و نمةا الةدت الدراسة  أ  الالبة  يف املرسسةات التعليمية  الة اليفو  
امةةةةق لانةةةةو آخةةةةرو لةةةة   لةةةةود  اادمةةةة  امللموسةةةة و مولةةةةود  لةةةةدق الالبةةةة  يف –نانةةةة  تو عةةةةاهت  متااربةةةة  
لةدق الالبة  يف الكليةات احلكومية و نةذله لة   اسةت اب  الالبة  جلةود  اادمة   اجلامعات اااة  أن ر مما 

نانةةةة  أن ةةةةر لةةةةدق الالبةةةة  يف اجلامعةةةةات اااةةةةة و بشةةةةك  عةةةةاو الةةةةدت الدراسةةةة  أ  لةةةةود  اادمةةةة  يف 
 اجلامعات اااة  أل   مودا يف لامع  الكوي  ااةيو  العام  للتعلي  التابياي.



 021د. حسام محدي عبد احلميد السيد                        

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

: -QFD-  التعليميةةة  تسةةةتفداو أدا  نشةةةر ااييةةة  اجلةةةود دراسةةة  بعوةةةوا : "تايةةةي  لةةةود  اادمةةة (8)
دراس  حتليلي  آلراء  لب  مر ل  الدنتوراه يف  س  تدار  األعمةاجل/ نلية  اةدار  ااع ت ةاد/ لامعة  

 (9007بغداد )آجل ليحا و 
اةةةةدل  اةةةةذه الدراسةةةة  تر تايةةةةي  لةةةةود  اادمةةةة  التعليميةةةة  اجلامعيةةةة  العليةةةةا مم لةةةة  بةةةةربانمة مر لةةةة  

راه يف  سةة  تدار  األعمةةاجل/ لامعةة  بغةةدادو اسةةتواًدا تر تايةةي  الزبةةو  ) الةةو الةةدنتوراه( ألداء الاسةة  الةةدنتو 
اموالسةة  ممةة اًل باسةة  تدار  األعمةةاجل/ اجلامعةة  املستو ةةري  يف تلبيةة  متالباتةةن األساسةةي  الةة  تعكةة  تو عاتةةن 

( متالةو 31اجلةود   ةوجل )يف بوةاء بية   -QFD–مق الوظاو التعليمي العةايلو ا ةد اسةتفدم  تاوية  
تر ماةةابالت نوعيةة  معماةة  مةةع الالبةة  املتميةةزيق يف بةةرانمة الةةدنتوراه  أسةةتوادا مسةةتددف للاالةةو  ةةددت

( خاةةي  لةود  )متالبةات لوية ( مالوبة  لتلبيتدةا ا لةه اعتمةاًدا 39بعد ت ةمي  اسةتبان  ةةذا الغةرضو ا)
وق العال ةةة  بةةةني متالبةةةات الاالةةةو املي ةةةل  علةةةى رأب الموعةةة  الرتنيةةةزو ا ةةةد  ةةة  عةةةق حتليةةة  اتايةةةي  مسةةةت

ااملتالبةةات اليويةة  الالزمةة  ة ازاةةاو حتديةةد اجملموعةة  األ ةة  مةةق خ ةةااص اجلةةود   ات األمهيةة  األعلةةى يف 
تلبيةةة  أنةةةرب مةةةا ميكةةةق مةةةق املتالبةةةات املتووعةةة  للاالةةةوو مةةةع تشةةةفيص موةةةا ق التحسةةةني اجلواريةةة  يف تلةةةه 

ي  اتعلةةي  ااخمةةح و االتانيةةد علةةى تةةدريو اتاةةوير املةةالوو اا ةةااصو ااةةي نةة  مةةق )تسةةرتاتي يات تةةدر 
 اموداا دراسي مت دد امتاورو امالو تعليمي ناء( ذا يساا  يف  ديز لود  خدم  تعليمي  متيو  .

دراسةةةة  بعوةةةةوا : " يةةةةاس لةةةةود  ااةةةةدمات التعليميةةةة  يف الدراسةةةةات العليةةةةا:  الةةةة  بةةةةرانمة اجلامعةةةة   (2)
 (.9007و اةسالمي  بغز " )عا ور االعبادل 

ادل  اذه الدراس  تر تايي  دار اجلامعات اليلسايوي  يف تاد  خدمات الدراسةات العليةا مةق 
خةةةالجل دراسةةة   الةةة  بةةةرانمة مالسةةةت  تدار  األعمةةةاجل يف اجلامعةةة  اةسةةةالمي  بغةةةز و ا لةةةه بتابيةةةق نظريةةة  

ادمة  مةق خةالجل بةرانمة الي و ؛  ي  تاوو مشةكل  الدراسة  علةى حماالة  تايةي  لةود  اادمة  التعليمية  امل
املالسةةت و مةةق  يةة  اليةةرق مةةا بةةني مةةا يتو عةةن الالبةة  مةةق خدمةة  تعليميةة  ابةةني مةةا يتلاونةةن لعةةاًلو   اةةع 
بيةةةاانت البحةةة  تسةةةتفداو اعسةةةتبيا  الةةةذب ةةةةممن )تراسةةة ما  ازمالاةةةن(   اسةةةتفداو أسةةةلوب احل ةةةر 

مق ألةراد اجملتمةع األةةلي مةق  % 27ب  الشام ؛ ا د أمكق اع لسني استبان  ةاحل  للتحلي  أب بوس
مق تو عةات الالبة و ممةا يعةين أ  اوةاو الةاًع لتحسةني  % 81نتااة البح  أ  اجلامع  استااع  حتايق 

 األداء اتوةل  تر أ  أل   حمدد لل ود  او عو ر األما  اأسوأ حمدد او اعست اب .
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: الدراسات األجنبية:  أوالا
امنةةةةو ا ل ةةةةوات لةةةةود  اادمةةةة : ت ةةةةار لتحديةةةةد  SERVQUALدراسةةةة  بعوةةةةوا  "مةةةةدخ   (30)

اترتيةةةةةو أالةةةةةوتت العوامةةةةة  احلرلةةةةة  مةةةةةق الدةةةةة  نظةةةةةر أع ةةةةةاء ايوةةةةة  التةةةةةدري  يف التعلةةةةةي  العةةةةةايل 
(Singh & Khanjua, 2010). 

اةةدل  اةةذه الدراسةة  تر حتديةةد ميدةةوو لةةود  اادمةة  اتبوةة  منةةو ا ل ةةوات لةةود  اادمةة و ا  
تةةدري  نعمةةالء لتحديةةد الي ةةو  بةةني تو عةةات العمةةالء االت ةةورات تابياةةن علةةى عيوةة  مةةق أع ةةاء ايوةة  ال

اليعلي   وجل لود  اادم  يف التعلي  العايلو ابيو  نتااة الدراس  الي وات الرايسي  للتو عةات ات ةورات 
أع اء ايو  التدري   وجل لود  اادم  يف التعلةي  العةايلو اتلتةايل اخمةع ت ةار لتحديةد أالةوتت العوامة  

لسةةد اةةذه الي ةةواتو نمةةا أاخمةةح  نتةةااة الدراسةة  احلاليةة  أ  املرسسةةات اجلامعيةة  ميكودةةا علةةى احلامسةة  
األ   تايةي  لسة  أبعةاد جلةود  اادمة  االتانةد مةق مسةتوق ااةدمات املادمة و احتديةد األبعةاد الة  حتتةاا 

بشةةةك   تر تاةةوير مةةةق ألةة  حتسةةةني لةةةود  اادمةة  ،ةةةاو امةةةق ال ةةرارب اعت ةةةاجل  ع ةةةاء ايوةة  التةةةدري 
موةةتظ  لتايةةي  خةةرباهت   ةةوجل تلةةه ااةةدمات املادمةة  ةةة  ااحلكةة  علةةى مةةدق لةةود  اادمةة  ذعةةرلتد   بعةةاد 
لةةود  اادمةة  الداخليةة و االعمةة  علةةى حتديةةد ناةةاط ال ةةعا احتسةةني مسةةتوق املرسسةة  ااملةةوايني اأداادةة  

 ب ور  مستمر .
لةةدع  الكمبيةةوتر يف  لايةةاس رخمةةا املسةةتفدمني SERVQualدراسةة  بعوةةوا  اسةةتفداو مةةدخ   (33)

 .(YU, 2008)البيوات التعليمي  العليا 
ادل  اذه الدراس  تر  ياس رخما املستفدمني للكمبيوتر ادعمن يف بيو  التعلي  العةايل ا  اةع 
البيةةةةاانت تسةةةةتفداو اسةةةةتاالع ألع ةةةةاء ايوةةةة  التةةةةدري  علةةةةى اةنرتنةةةة  يف ت ةةةةدق الكليةةةةات يف لامعةةةة  

مةةةةةةةةةةق ايوةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةدري  ااملةةةةةةةةةةواينيو ا  اسةةةةةةةةةةتفداو منةةةةةةةةةةو ا  تكسةةةةةةةةةةاس الكةةةةةةةةةةربقو الةةةةةةةةةة  تشةةةةةةةةةةم  نةةةةةةةةةةاًل 
SERVQUAL   لايةةةةاس لةةةةود  اادمةةةة  يف اةةةةذه الدراسةةةة  ا  اسةةةةتفداو ا وةةةةني مةةةةق  ةةةةرق ت  ةةةةااي

انشةةةةي   ال ةةةة  لةةةةوارق  ات دعلةةةة  ت  ةةةةااي  بةةةةني اجلوسةةةةني  ANOVAألريةةةة  حتلةةةةيالت تسةةةةتفداو 
ت أا اجلامعةاتو أمةا عةق  ريةق اجلمةع أا اأاة  الدراس  بتكرار اذه الدراس  التد تر   اا مق الكليا

املاارنةة  بةةني البيةةاانتو امةةق املرمةة  أ  الدراسةةات املسةةتابلي  سةةوف  ةةد أمنةةاط أن ةةر ألبعةةاد اجلةةود و تكةةرار 
اةةذه الدراسةة  احتليلدةةا بارياةة  الايةةاس الكمييةة و لمةةق عةةق أملةةن يف أ  اا ةةااص اةجيابيةة  خةةاص للعةةاملني 

عوةةن تلةةراء مزيةةد مةةق البحةةويف عستكشةةاف الةةراابة بةةني مسةةتوق  يف دعةة  الكمبيةةوتر سةةوف يةةت  الكشةةا
 اجلود  ا يم  املستوقو امستوق الايم  الشف ي .
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 ,Griffith & et. Al)دراسة  بعوةوا  "الرخمةا عةق ااةدمات األموية  داخة  احلةرو اجلةامعي  (39)

2004) 

الغربيةة  اةةدل  اةةذه الدراسةة  تر تا ةةي ا ااةةات الالبةة  حنةةو األمةةق اجلةةامعي يف لامعةة  تكسةةاس 
 البًةةا تجلامعةة   ةةوجل اةيةةذاء ااجلرميةة  ااعت ةةاجل تألمةةق داخةة  احلةةرو اجلةةامعيو االرخمةةا عةةق  577مشلةة  

ااةةدمات األمويةة  تجلامعةة و االشةةعور العةةاو تلسةةالم  ا ةةد أبةةدق الالبةة  رخمةةاا  عةةق رلةةاجل األمةةق اجلةةامعي 
اا    احلةةرو اجلةةامعي أن ةةر أمةةااًن مةةق ااخنيةةاض معةةدجل اجلرميةة  يف احلةةرو اجلةةامعي االتعامةة  بعدالةة و نمةةا أ ةةار 

اجلامعةةات األخةةرقو اأ  رلةةاجل األمةةق اجلةةامعي لةةديد  اعاتمةةاو تجملتمةةع اجلةةامعيو ايشةةعرا  تعرتيةةاح يف 
 اعت اجل مع األمق اجلامعي.

 & Zafiropoulos)دراس  بعووا  "تايي  لود  اادم  يف معدد التعلي  العةايل يف اليةوان   (31)

Vrana, 2008) 
اةةةةذه الدراسةةةة  تر حتليةةةة  آراء أع ةةةةاء ايوةةةة  التةةةةدري  االاةةةةالب  ةةةةوجل لةةةةود  ااةةةةدمات اةةةةدل  

 SERVQUALالتعليميةةة  يف مرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل يف اليةةةوان  ااةةةذه تسةةةتفدو الدراسةةة  مةةةدخ  
لايةةةاس لةةةةود  اادمةةةة و اتعديلةةةةن ليتوالةةةةق مةةةةع السةةةياق الرتبةةةةوبو انشةةةةي  الدراسةةةة  الي ةةةةوات املولةةةةود  يف 

لاالب اأع اء ايوة  التةدري و نمةا نشةي  الوتةااة الةود ل ةوات بةني موا ةا بعةي اادمات املادم  ل
الاالب بشا  اجلةود  املدرنة  ااملتو عة و اعلةى الةر   مةق أ  اوةاو ل ةوات أن ةر يف لةود  اادمة  املادمة  

الاةةالب اآراادةة   ةةوجل اجلةةود  املتو عةة  تع أنةةن ع مةةق الدةة  نظةةر أع ةةاء ايوةة  التةةدري  ماارنةة  بةةدرلات 
لةةةةد لةةةةراق  ات دعلةةةة  ت  ةةةةااي  ليمةةةةا يتعلةةةةق تلةةةةدرلات الوداايةةةة  املتعلاةةةة  يةةةةود  اادمةةةة  الًاةةةةا ملايةةةةاس تو 

SERVQUAL   اتوةل  الدراس  أ  أع ةاء ايوة  التةدري  لةديد  تو عةات أنةرب ليمةا يتعلةق يةود
ود و اادم و الكق مق ان ي  أخرقو يرا  اادمات التعليمي  احلالي  خدمات  ات مستوق عايل مةق اجلة

الكق الاالب لديد  تو عات أ   ايرا  أ  ااةدمات التعليمية  احلالية   ات مسةتوق لةود  أدكو اميكةق 
أ  تعةةزب اةةذه الوتةةااة تر العديةةد مةةق األسةةباب مودةةا انتسةةاب أع ةةاء ايوةة  التةةدري  للفةةرب  مةةق خةةالجل 

راسةةةة  علةةةةى مةةةةدخ  التةةةةدريو االتعلةةةةي  االدراسةةةة  يف املعااةةةةد األخةةةةرقو أا مةةةةق خةةةةالجل العمةةةة  اأنةةةةدت الد
SERVQUAL  . نادا   يم  لاياس لود  اادم  الرتبوي 

 :(Zhao, 2003)دراس  بعووا  دع  لود  التعلي  العايل عق بعد مق خالجل الاياس  (32)
املتعلاةة  تلتعلةةي  االةةتعل  عةةق  ريةةق اةنرتنةة  اةةدل  اةةذه الدراسةة  تر استكشةةاف مةةدق الا ةةات  

عمليةة  اخمرلةةات اةةذا الوةةوع مةةق التعلةةي و امتالبةةات لةةود   ا لةةه لتاةةد  ت ةةار مود ةةي لايةةاس نةةاًل مةةق
الاعليةةة  التعلةةةي  العةةةايل عةةةرب اةنرتنةةة  خمةةةمق ت ةةةار لايةةةاس اجلةةةود  يتسةةة  تلتكامةةة  االتةةةواز  ااةسةةةرتاتي ي  
االتولن حنو التحسةنيو ااة ةار املاةرتح ياةدو دلةياًل عمليًةا لتايةي  لةود  التعلةي  االةتعل  عةق  ريةق اةنرتنة  

وتيعةةةني مةةةق اجلامعةةةاتو نمةةةا تشةةة  اةةةذه الدراسةةة  تر معظةةة  الدراسةةةات الةةة  تتوةةةااجل تابياةةةات جلمدةةةور امل
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التكوولوليةةا يف التعلةةي  عةةرب اةنرتنةة  مةةق  يةة  التكليةة  االكيةةاء  مةةع بعةةي الرتنيةةز علةةى اجلوانةةو الرتبويةة  
  لةةةود  التعلةةةي  ادياةةة  تلةةةتعل  اةلكةةةرتا و امةةةع  لةةةه  ةةةد أ  األةةةةايف املوشةةةور   ةةةوجل نيييةةة   يةةةاس اتدار 

االتعل  عرب اةنرتن  يف  ااع التعلي  العايل  سلوب نظامي ليس  تلك  و الذا لة   اةذه الدراسة  تعمةد 
 تر توااجل اذا اجلانو املعاد ااةاو االذب يشك  لانًبا مق لوانو التحدب يف الاجل البح .

ي  يف لامعةة  ميةةد ايسةةرت  يف دراسةة  بعوةةوا  "الرخمةةا مةةق الدةة  نظةةر الالبةة  اأع ةةاء اةيوةة  التدريسةة (35)
 :(Carey, 2002)الوعتت املتحد  

اةةةدل  اةةةذه الدراسةةة  تر الكشةةةا عةةةق الرخمةةةا مةةةق الدةةة  نظةةةر الالبةةة  اأع ةةةاء اةيوةةة  التدريسةةةي  
اماارنةة  مسةةتوتتن املفتليةة  يف لامعةة  ميةةد ايسةةرت  يف الةةوعتت املتحةةد  تسةةتفداو مايةةاس رخمةةا الاةةالب 

(SSI) Student Satisfaction Inventory   اتلةراء مسةا األالةوتت املرسسةي(IPS) 
Institutional Priorities Survey ( 927(  البًةا ا البة ؛ مةود  )229علةى عيوة   وامدةا )

( مل 8( مةق اةانيف )300( مق الةذنورو ا)22( ع و ايو  تدري ؛ )372(  الًباو ا)925 الب و ا)
لةراق  ات دعلة  ت  ةااي  بةني الاةالب اأع ةاء ايوة  ددداا نوع اجلو و اأ ةارت الوتةااة تر أ  الةود 

التةةدري  يف الةةاجل اعاتمةةاو تليةةرد ااعسةةت اب  علةةى خمتلةةا السةةكا و لاةةد بيوةة  الوتةةااة أ  مسةةتوق رخمةةا 
الالبةة  عةةق الةةاجل اعاتمةةاو تأللةةراد أ ةة  مةةق مسةةتوق أع ةةاء اةيوةة  التدريسةةي و اادةةرت لةةراق  ات دعلةة  

يوةة  التدريسةةي  مةةق  يةة  اعسةةت اب  للتوةةوع ال اةةايفو  يةة  أبةةدق الالبةة  ت  ةةااي  بةةني الالبةة  اأع ةةاء اة
  يادا   وجل مستوق الرخما ليما أبدق أع اء اةيو  التدريسي  مستوق متوساًا مق الرخما.

دراس  بعووا  رخما الاالب التاليةديق ا ة  التاليةديق املسة لني يف مر لة  البكةالوريوس ملةد  أربةع  (32)
 (Harmon, 1999)سووات يف اعي  ديالاير 

ادل  اذه الدراس  تر التعرف على درلة  الرخمةا لةدق  لبة  البكةالوريوس االةذيق اة  دا  سةق 
يف اعيةة   (Wilmington College)عاًمةةا تملاارنةة  مةةع مةةود  انةةرب سةةًوا يف نليةة  ايلميوغتةةو   95

عاًمةةا مةةق  95(  الةةو دا  سةةق 202يف الةةوعتت املتحةةد  علةةى عيوةة   وامدةةا ) Delawareداعايةةرر 
( أنرب سًوا مق    التاليديق ااملس لني تلكلي  ا  استفداو ماياس الرخمةا 3392الاالب التاليديق ا)

(SSI) The Student Satisfaction Inventory  لايةاس تو عةات امسةتوتت رخمةا ا ةد
الةةةةربامة  خل ةةةة  الدراسةةةة  أ  اجملمةةةةوعتني أ ةةةةار  أ  العوامةةةة  األن ةةةةر أمهيةةةة  االةةةة  تةةةةردب تر الرخمةةةةا اةةةةي

األنادمييةة  انوعيةة  التةةدري  اتةةةولر أع ةةاء اةيوةة  التدريسةةي  األنييةةةاء احمتةةوق املسةةاق الدراسةةي ااعاتمةةةاو 
تلاالو االسالم  ااألمق يف احلرو اجلامعيو اةيان  احلرو اجلامعي امساعد  اةداريني ااعاتمةاو مةق  بة  

و ااتيا  اجملموعتا  على عةدو الرخمةا عةق موا ةا أع اء اةيو  التدريسي  اأعداد الالب  يف الشعب  ال يي 
سةةةو  ااتماًمةةةا مةةةق  95السةةةيارات اااةةةدمات املكتبيةةة  اتةةةوالر ألدةةةز  احلاسةةةوبو الاةةةد أبةةةدق الالبةةة  دا  
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 ي  الشعور تعنتماء ااملسةاعدات املالية  االةربامة الرتخمةي  ااألنشةا  امعرلة  مةا يةدار يف احلةرو اجلةامعي 
 عق  كواا . االود  ووات ات اجل للتعب 

 تعليق عام على الدراسات السابقة:
 املستارئ ةذه الدراسات يال ظ أالن اتياق اتيرد بيودا ابني البح  احلايل:

 أوجه االتفاق:
يتيق البح  احلةايل مةع الدراسةات السةابا  يف التانيةد علةى أمهية  اسةتفداو املاةايي  املفتلية  لايةاس 

نمةةدخ  أساسةي لتحسةني لةود  اادمة  املدرنةة    SERVQUALاجلةود  اتاويراةا اع سةيما مايةاس 
يف املرسسةةات اجلامعيةة  ام ةةدر لل اةة  يف الةةربامة التعليميةة  االسياسةةات ااةلةةراءات الةة  تةةت  داخةة  اةةذه 

 املرسسات الذله يوالق البح  احلايل مق الدراسات السابا  ايستييد مودا يف:
  التعةةرف علةةى األ ةةر الوظريةة  ملايةةاسSERVQUAL  ود  ااةةدمات املدرنةة  ااملبةةادئ لايةةاس لةة

 ال  ياوو عليدا اآليات توييذه.
 . حتديد أب اادمات ال  دتالدا الالب  يف خموء متغ ات الدراس 

 .نييي  ت مي  الت ور املارتح الذب يالا   بيع  اادمات اجلامعي  يف م ر 

 لوااط ال  يتيرد ،ا اأمهدا:خيتلا البح  احلايل عق الدراسات السابا  يف العديد مق اأوجه التفرد: 
  اجملةةةاجل: يتوةةةااجل البحةةةة  احلةةةايل الةةةةاًع مل تتعةةةرض لةةةةن الدراسةةةات السةةةةابا  ااةةةو الةةةةاجل تاةةةوير ااةةةةدمات

لتايةةةي  ا يةةةاس لةةةود  اادمةةة   SERVQUALالتعليميةةة  تجلامعةةةات امل ةةةري  تسةةةتفداو مايةةةاس 
ا العربيةةة  ااأللوبيةةة و ااةةةو مةةةا مل التعليميةةة  اجلامعيةةة  املدرنةةة  تجلامعةةةات امل ةةةري  ماارنةةة  بةةةبعي الومةةةا  

 تتعرض لن الدراسات السابا .
  املةةةودة: سةةةوف يسةةةتفدو اةةةذا البحةةة  املةةةودة املاةةةار  يف حتايةةةق أادالةةةن أا حتليةةة  م ةةةمو  األدبيةةةات

املتووعةةةة  العامليةةةة  مودةةةةا اادليةةةة  ااملت ةةةةل  بتاةةةةوير ااةةةةدمات اجلامعيةةةة  املدرنةةةة  علةةةةى خمةةةةوء بعةةةةي منةةةةا ا 
 بي .اجلامعات العربي  ااأللو

   الدراسةة  امليدانيةة  اأدااهتةةةا: سةةيت  ت ةةةمي  اسةةتبيا  يابةةةق علةةى عيوةةة  مةةق )الاةةةالب االاالبةةات يامعةةة
 لةةةوا ( بكليةةة  الرتبيةةة  انليةةة  اآلداب انليةةة  العلةةةوو ،ةةةدف التعةةةرف علةةةى آراادةةة  امارت ةةةاهت  خب ةةةوص 

   SERVQUALلود  اادم  املدرن  الًاا ملاياس الي وات 

 تر ت ةةور ماةةةرتح بحةة  احلةةايل عةةق الدراسةةات السةةابا  يف حماالةة  الوةةةوجل الت ةةور املاةةرتح: خيتلةةا ال
مت ةةةمًوا ر يةةة  مسةةةتابلي  لتاةةةوير لةةةود  اادمةةة  التعليميةةة  تجلامعةةةات امل ةةةري  ذةةةا يتواسةةةو مةةةع بعةةةي 

 اجلامعات العربي  ااأللوبي  انتااة الدراس  امليداني .
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 يواس  البح  احلايل تر عد  أ ساو: أقسام البحث:
 اة ار العاو للبح  ايتوااجل )املادم و املشكل  ااألادافو األمهي و الدراسات السابا (.األول: القسم 

 اة ار الوظرب للبح  "لود  اادمات اجلامعي  التعليمي  املدرن  اأبعاداا املفتلي (.القسم الثاين: 
 معات العربي  ااأللوبي .أبرز معامل اادمات التعليمي  اجلامعي  املادم  يف بعي اجلاالقسم الثالث: 

 أاًع: منو ا لامع  مالت يف ماليزت. -
 منًيا: منو ا اجلامع  اةامشي  يف األرد  -

 مل ًا: منو ا لامع   ار. -

 حتلي  ماار  للوما ا السابا  بداجل الاياس املاار  تألل  . -
 SERVQUALوات اا ةةع ااةةدمات التعليميةة  تجلامعةةات امل ةةري  الًاةةا ملايةةاس الي ةة القسممم الرابمم :

 لاياس الي و  بني اةدرانات االتو عات يف لود  اادم  التعليمي  املدرن .
لايةةةةاس الي ةةةةو  بةةةةني اعدرانةةةةات  SERVQUALأبةةةةرز معةةةةامل مايةةةةاس الي ةةةةوات  القسممممم اخلممممام :

 االتو عات يف لود  اادم  التعليمي  املدرن .
تدرنات اتو عةات الالبة  عةق مسةتوق لةود   الدراس  امليداني  لاياس     الي و  بني القسم السادس: 

 اادمات الاالبي  املادم  ة  يامع   لوا  اتت مق:
 تلراءات الدراس  امليداني . -أ

 عرض اتيس  نتااة الدراس  امليداني . -ب

 الت ور املارتح لتاوير لود  اادمات التعليمي  تجلامعات امل ري .القسم الساب : 
 القسم الثاني

لبحث "جودة اخلدمات اجلامعية التعليمية املدركة وأبعادها اإلطار النظري ل
 املختلفة"

لاد توامي اعاتماو ذيدوو لود  اادم و نمرتكز أساسةي يف بوةاء امليةز  التوالسةي  ايف  ةاح امنةو 
اباةةةاء املوظمةةةاتو د ازداد ترنيةةةز  لةةةه اعاتمةةةاو علةةةى اجلةةةود  يف  اةةةاع اادمةةة  التعليميةةة و اتةةةزداد ةةةةعوب  

ميدةةةوو لةةةود  اادمةةة  تخةةةتالف األلةةةرادو االو ةةة و ااملو ةةةاو ايعةةةزب  لةةةه تر  بيعةةة  خ ةةةااص حتديةةةد 
–لعةةةةةةةةةةدو تمكانيةةةةةةةةةة  لزيودةةةةةةةةةةاو االالملموسةةةةةةةةةةي   -Perishability–اادمةةةةةةةةةة و امةةةةةةةةةةق أمهدةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةزااجل 

Intangible-  ت  ع يوةةةةةةةةتة عودةةةةةةةةا للةةةةةةةةه  ةةةةةةةةيءو اع توتاةةةةةةةة   يازهتةةةةةةةةاو نةةةةةةةةذله عةةةةةةةةدو اني ةةةةةةةةاجل–

Inseparability- اةةةدمدا نوهنةةةا تاةةةدو اتسةةةتدله يف الو ةةة   اتةةةنو امةةةق د التبةةةايق اادمةةة  عةةةق م–

Variability-   أا عةةدو الت ةةان–Heterogeneity-   اتةةزداد ةةةعوب   يةةاس لودهتةةاو عسةةيما
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التعليميةةةة  ممةةةة اًل تادمةةةة  التعليميةةةة  )آجل اأ  املسةةةةتدله يشةةةةارو بياعليةةةة  يف ت ةةةةمي  اتنتةةةةاا موةةةةتة املوظمةةةة  
 (.20: 9007ليحا و 

يعرف اادمة   نةن: عبةار  عةق ت ةرلات أا أنشةا  أا أداء ياةدو مةق  ةرف تر  ةرف ااواو مق 
آخةةرو ااةةذه األنشةةا  تعتةةرب  ةة  ملموسةة و اع يرتتةةو عليدةةا ناةة  ملكيةة  أب  ةةيءو نمةةا أ  تاةةد  اادمةة  

 (309: 9007 د يكو  مرتباًا أا    مرتبة ذوتة مادب ملموس )عا ور االعبادل و 
ارب لود  اادمة   هنةا تايةي  ملةدق اتيةاق اادمة  املادمة  لتو عةات العمية  ايعرلدا الااموس الت 

ااةةذا يلاةةي العةةوء علةةى ماةةدمي اادمةة  يف ن ةة  مةةق األ يةةا  لتايةةي  لةةود  اادمةة  املادمةة  لعمالادةةا مةةق 
 Business)ألةة  حتسةةةني خةةدماهت و احتديةةةد املشةةان  بسةةةرع و اتلةةةراء تايةةي  أل ةةة  لرخمةةا العميةةة  

Dictionary, 2014: 1). 
 هنةةا: اةةي عمليةة  حتايةةق ر بةة  العميةة  "الاالةةو تلشةةك  ال ةةحيا  9039ايعرلدةةا احلةةورب عةةاو 

 (.950: 9039االق ما يراه مق الدن نظره )احلوربو اآخرا و 
اادمةة  التعليميةة  اةةي الموعةة  مةةق األنشةةا  الةة  هتةةدف تر تعزيةةز مسةةتوق رخمةةا املسةةتييديق أب 

العملية  الة  يةت   امعية   ةد انلة  رخمةا املسةتييديق ابتعريةا أدق: اةياة ساس ت  اادم  ااملوت ات اجل
مةةق خالةةةا تلبيةة  ا تيالةةات اتو عةةات الاةةالب مةةق خةةالجل تاةةد  خدمةة  تعليميةة   ات لةةود  عاليةة  يوةةتة 

 .(Wikipedia, 2013: 1)عودا رخماا  
عي" ايشةةةتم  ايوبغةةي أ  تواةةةوب اادمةة  التعليميةةة  علةةى  يةةةاس  ال ةة  أبعةةةاد أاةةةا "البعةةةد اعلتمةةا

علةةى  االةة  املوظمةةة  ذةةا حتملةةةن مةةق  ةةةي  اتيةةاعالت اات ةةةاعت اأمنةةاط سةةةلوني  بةةني األلةةةرادو اال ةةا  "البعةةةد 
التاين" ايشتم  على األداات اامليكانزمات ااملمارسات ااألساليو الكمية  االكييية  الة  تاةي  خاةوات 

كز على اةيكة  التوظيمةي اأمنةاط الاةو  داخة  ت از العم و أما البعد ال ال  ليت مق "البعد اةدارب" ايرت
املرسسةةة  التعليميةةة  ل ةةةاًل عةةةق األاةةةداف االرسةةةال  االر يةةة  املسةةةتابلي  االعمليةةةات اةداريةةة  )الرخمةةةاو  سةةةقو 

9031 :957.) 
ايف اةةةذا ال ةةةدد ميكةةةق تعريةةةا اادمةةة  التعليميةةة  اجلامعيةةة   هنةةةا: نشةةةاط  ةةة  ملمةةةوس يةةةت  ت ةةةازه 

تجلامعةةةة  )ماةةةةدمو اادمةةةة ( تألسةةةةلوب الةةةةذب داةةةةق رخمةةةةا الاةةةةالب )متلاةةةةو  اتادميةةةةن عةةةةق  ريةةةةق العةةةةاملني
 اادم ( ا له ة باع  ال  أا  الات معيو  لديد .

 خصائص اخلدمات التعليمية اجلامعية
تتميةةز ااةةدمات التعليميةة  اجلامعيةة  بعةةد  خ ةةااص ليزاةةا عةةق   اةةا مةةق ااةةدمات األخةةرق ااةةي  

 .(Barnes, 1994: 49-50)على الوحو التايل 
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و لةال ميكةق لزيدةا أا (Intangible)أاًع: تتميز اادمات اجلامعي     بع دا  ة  ملموسة  
انتسا،ا بشك  مادبو ااذا جيع  اختيةار املسةتدله ةةعًبا ألنةن ع يتةذا دا اع يلمسةدا الكةق يشةعر ،ةا 

 ايودهتا.
  لمةةق موظةةور املسةةتدلهو منيًةةا: السةةم  األساسةةي  للفةةدمات اجلامعيةة  تكمةةق يف بعةةداا اةنسةةا

يت ةة  التعلةةي  اجلةةامعي ،ةةرعء األلةةراد املسةةوولني عةةق توةةةي  ااةةدمات ااملوت ةةات اجلامعيةة : لاع ةةاء ايوةة  
 التدري  امعاانيد  امدارهت و امحاستد و ااعلتزاوو االشف ي  تشك  لزًءا متكاماًل للموتة اجلامعي.

جلةةامعي اةةي ال اةة : لااةةدمات اجلامعيةة  ميكةةق اةةةيدا لاةةةو لةةال مل ًةةا: اااةةةي  ال ال ةة  االةة  ليةةز التعلةةي  ا
ميكةةةق  ياسةةةدا أا لح ةةةدا ليزيايًةةةا لبيعدةةةا الةةةذله لةةة   العمةةةالء يسةةةعو  عنتسةةةاب ااةةةدمات ااملوت ةةةات 

 اجلامعي  على أساس أهنا تادو خدم  أا موالع معيو .
تع أ  اوةةةةاو بعةةةةي  رابًعةةةةا: علةةةةى الةةةةر   مةةةةق الابيعةةةة   ةةةة  امللموسةةةة  اةةةةدمات التعلةةةةي  اجلةةةةامعيو

الاةالب احتةديف اا ااص املادي  امللموس  ال  ليز املوت ات اجلامعي  أيً ا امودا: املبا  ال  يتعل  ليدةا 
 ليدا عملي  التعل و املكتباتو الكتوو التسديالت الرتخمي و معام  اللغ  االعلوو ااكذا.

اأخةةرق  ةة  لواريةة  اتشةة  العواةةةر أخةة ًا تتةةالا اادمةة  اجلامعيةة  مةةق عواةةةر أساسةةي  الواريةة  
اجلواريةةة  تر تلةةةه اجملةةةاعت الةةة  تعتةةةرب أساسةةةي  للفةةةدمات ااملوت ةةةات: لالسةةةمات األساسةةةي  للموت ةةةات 

اادمةة   اجلامعيةة  اةةي تلةةه الةة  ل ةة  اليوااةةد  ةة  امللموسةة  ااملتالبةةات األساسةةي  الةة  يةةدرندا املسةةتدله يف
لتايةةي  الشف ةةي ا اتيةة  اآلتء ااألبوةةاء ااعتاةةاداهت   ةةاه مةةا املادمةة  لةةن ااةةذه ال ةةيات تبةةىن علةةى أسةةاس ا

ياةةدو ةةة  مةةق موت ةةات اخةةدمات لامعيةة  م ةة : ااةةرب و اليرةةة و الشةةعور تة ةةازو اةدراو الةةذامو تاةةدير 
 الذات املتزايدو ال ا .

تولةد ةةعوب  يف تعريةا لةود  اادمة  اجلامعية   جودة اخلدمةة التعليميةة اجلامعيةة:
ال ةةعوب  مةةق اا ةةااص العامةة  املميةةز  للفةةدمات  ياًسةةا تر السةةلع املاديةة  ت  عرلةة  " هنةةا  اتسةةتمر تلةةه

 معيار لدرل  تاابق األداء اليعلي للفدم  مع تو عات املستييديق )الاالب( ةذه اادم .
لاالةةو( اميكةةق التعبةة  عودةةا رتخمةةًيا مةةق خةةالجل املعادلةة  اآلتيةة : لةةود  اادمةة  اجلامعيةة   تدراو املسةةتييد )ا

. اميكةةق (kek, Tan 2004: 17)تو عةةات املسةةتييد )الاالةةو( ملسةةتوق األداء  -لةةألداء اليعلةةي
 توخميا لود  اادم  اجلامعي  املادم  للالب  مق خالجل الشك  التايل:
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 اخلدمة اجلامعية املقدمة للطلبة ( جودة2شكل )

برتاة  ا تيالةةات اتو عةةات يت ةا مةةق الشةةك  السةابق أ  ميدةةوو لةةود  اادمة  التعليميةة  يتعلةةق 
الاةةةةةالب تر خ ةةةةةااص حمةةةةةدد  تكةةةةةو  أساًسةةةةةا لتاةةةةةد  اادمةةةةة  التعليميةةةةة  ذةةةةةا يوالةةةةةق تالعةةةةةاهت  ار بةةةةةاهت  
اا تيةةالتد  ايسةةةاعد علةةةى الةةتفلص مةةةق العيةةةوب ااألخاةةاء ،ةةةذه ااةةةدمات بشةةك  مةةةوظ  لال ةةةرتاب مةةةق 

و لتحايةق اجلةود  االتميةز يف Zero defectالوخمةع امل ةايل للموت ةات اااةدمات التعليمية  ذةا يعةرب عوةن 
 اذه اادمات.

امق ال رارب اوا أيً ا التمييز بني  ال   م الحات متعلاة  يةود  ااةدمات التعليمية  اجلامعية  اةي 
 (.27و 22: 9002على الوحو التايل )احلدايب ا شو و 

   اجلةةود  املتو عةةExpected Quality  اجلامعيةة   تعةةين مةةا يتو عةةن املسةةتييديق عةةق لةةود  اادمةة
 املادم  تليد و اذه التو عات تتا ر بعوام  أربع  رايسي  اي:

 مزية اعت اعت التسوياي . -
  الات املستييديق ار باهت . -

 ال ور  الذاوي  عق اجلامع . -

 الوعود ال  تادمدا اتعلق عودا ايلتزو ،ا مادو اادم  اجلامعي . -

   أمةةا اجلةةود  اجملربةةQuality  Experienced جلةةود  الةة  يشةةعر ،ةةا املسةةتييد )الاالةةو( لدةةي ا
 أ واء  رب    ولن اليعلي على اادم و اير ر ليدا عاملني مها: اجلود  اليوي و اجلود  الواييي .

   أمةا اجلةود  املدرنةPerceived Quality  )لتعةرف  هنةا اجلةود  الة  ياةدراا املسةتييد )الاالةو
ااجلةود  اجملربة و لة  ا نانة  اجلةود  املتو عة   ة  اا عية  )عوةدما  عود  يامن تملاارن  بني اجلةود  املتو عة و

تكةةو  اجلةةود  املتو عةة  أعلةةى مةةق اجملربةة ( لتكةةو  اجلةةود  املدرنةة  موفي ةة و بيومةةا تكةةو  اجلةةود  املدرنةة  
(و ايف اةةذا 952: 9001مرتيعةة  عوةةدما يتاابةة  مسةةتوق اجلةةود  اجملربةة  مةةع اجلةةود  املتو عةة و )خمتةةارو 

و تر أ  لةةةود  اادمةةة  املدرنةةة  اةةةي درلةةة  اا ةةةاه اليةةةرق بةةةني 3288راسةةة اما  عةةةاو ال ةةةدد يشةةة  ت
ابتحلية  ميدةوو  (Parasuraman & et.al, 1988: 17)تو عةات املسةتدلكني اتدرانةتد  
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لةةةةود  اادمةةةة  املدرنةةةة  نال ةةةةظ  نةةةةن يتسةةةة  ذ موعةةةة  مةةةةق السةةةةمات علةةةةى الوحةةةةو التةةةةايل )أبةةةةو ارد و 
 (.982-985و 9007

  ميدةةوو نسةةرRelaivistic  خيتلةةا مةةق  ةةفص آلخةةرو الةةي  ميدةةوو مالةةق(not     

absolute) 

  ميدوو مدروCognitive  الي  عا يي(not affective) 

  يةةةةت  تايمةةةةن علةةةةةى أسةةةةاس موخمةةةةةوعي لاةةةةة ا ةةةةااص املوةةةةةتةProduct-related و الةةةةي  الًاةةةةةا
 .(not Consumer-Retaled)للمعاي  الشف ي  املتعلا   اواء املستدله 

   تدراو اةةذا امليدةوو بعةةد الشةراء مبا ةةر  يةتPost-Purchase و اليسة   بةة  الشةراء(not a 

Pre-Purchase). 

  يت  احلك  علين مق خالجل  ساب ما يت  احل وجل علينGet   لاةو الي  مةق خةالجل ماارنة  مةا يةت
 (Give)اما يت  الت حي  بن  (Get)احل وجل علين 

 ميكق  ياسدا على مستوق التعام  ملر  اا د  Transactional Level  انذله علةى مسةتوق
 .Relationship Levelالعال ات االتعام  أن ر مق مر  

ذله خيتلا عق ميدوو الرخما الذب يتكو  مةق لةزايني: لةزء تدرانةي تلعةو املعةاي  املوخمةوعي  ااو ب
مةةنو  يةة  يةةت  احلكةة  دارًا يف تاييمةةنو الةةزء عةةا يي تلعةةو املعةةاي  الذاتيةة  أا الشف ةةي  دارًا نبةة ًا يف تايي

 .(Give)اما يت  الت حي  بن  (Get)علين مق خالجل ماارن  ما د   علين العمي  
وا لةةاميكةق الاةةوجل أ  لةود  اادمةة  التعليميةة  تتم ة  يف حتايةةق ر بةةات املسةتييد )الاالةةو(و أب أ  متلا

مةق خدمة  امةا  اادم  او الذب دك  علةى مسةتوق لةود  اادمة  عةق  ريةق املاارنة  بةني مةا   ة  عليةن
نةةةةا  يتو عةةةةن مةةةةق تلةةةةه اادمةةةة و لاملسةةةةتدلكني ااةةةةارليني اةةةة  الاةةةةالبو أةةةةةحاب العمةةةة  املسةةةةتابليو و 

التةةةدري  الريةةةق البحةةة و الريةةةق العمةةة  اةدارب  ايوةةة  ااجملتمةةةعو أمةةةا املسةةةتدلكو  الةةةداخليو  لدةةة  أع ةةةاء
اتق اجلامعةة  عةةوء اسةةواء نةةا  الاالةةو مسةةتدلًكا داخليًةةا أا مسةةتدله خةةارليو لةة    لةةه ي ةةع علةةى عةة

التيكةة  يف نيييةة  تاةةد  اادمةة  ااملوةةتةو ايف العال ةة  ميكةةق أ  تولةةد بةةني لريةةق العمةة  تجلامعةة  االاةةالب 
لتحسةةني لةةود  أداء املرسسةةات التعليميةة و نةةذله مةةق ال ةةرارب تلوسةةب  لعداريةةني االاةةاامني علةةى التعلةةي  

ب جلةود  ااةدمات التعليمية  اجلامعية  ااملةدرنات اجلةامعي اةةانعي الاةرار أ  ياومةوا بتايةي  مةدرنات الاةال
اوا اي احلال  الوا عي  ال  تتس  اذه اادماتو ل ود  اادم  التعليمية  معيةار تسةعى مةق خاللةن اجلامعة  
لتاةةةد  أل ةةة  مةةةا لةةةديدا لاال،ةةةا مةةةق ألةةة  ترخمةةةااد  انسةةةو  اةةةتد و ااةةةذا ييةةةرض علةةةى اةدار  اجلامعيةةة  

 ي : تاد  اادم  يف الو   املر وب ليةن ابتكلية  مواسةب و اخلواةا مةق اعاتماو بتو عات الاالب مق 
 العيوب أا األخااء.
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اادمةةة  التعليميةةةة  اجلامعيةةة  اةةةةي للفدمةةة  مسةةةةتوتت ايف اةةةةذا السةةةياق ميكةةةةق الاةةةوجل    اوةةةةاو  ال ةةةة  
يميةةة  تو عاتةةةن املادمةةة  مةةةع اادمةةة  الاالةةةو  ةةةوجل آراء يتسةةةاا ليدةةةا عوةةةدما تتحاةةةق الةةة  ااةةةي العاديةةة  التعل

للفدمةة  اليعلةةي األداء يتةةدك عوةةدما تتحاةةق الةة  تلةةه ااةةي الرديوةة  ااادمةة  عودةةا السةةابا  عوةةدما تتحاةةق 
ال  تله ااي املتميز  ااادمة  لةن تلوسةب  التو عةات مسةتوتت اجلامعية  عةق الاالةو املسةتييد مةق اادمة  

 .املادم و تو عات للفدم  التعليمي  اليعلي األداء يت ااز أا ييوق
 Dimensions Of The  Qualityأبعماد جمودة اخلدممة التعليميمة اجلامعيمة املدركمة 

تتبةايق آراء البةا  ني يف عةدد األبعةاد األساسةي  لل ةةود و  ة  أ  املرسسة  اجلامعية  طمكاهنةا دراسة  احتليةة  
ايرنةةةز عليةةةةن ايةةةع األبعةةةاد الةةة  يتوااةةةةا البةةةةا  و و اتةةةرق مةةةا يواسةةةو العمليةةة  التعليميةةةة  أن ةةةرو امةةةا يدةةةت  

الاالةةوو ادخةةذ بةةن اترنةةز عليةةنو ااةةي بةةذله تكةةو   ةةد اخمةةع  يةةداا علةةى بدايةة  املسةةار الل ةةود  لسةة  
 أبعاد أساسي  اي:

ااعسةةةةةةةةةت اب   Empathyااععتوةةةةةةةةةاق  Reliabilityااععتماديةةةةةةةةة   Assuranceاملو و يةةةةةةةةة  
Responsiveness  االت سيد املادبTangibility  (.2: 9002)أبو لار و 

 Outhern Colorado Universityذا ال ةةدد  ةةددت لامعةة  نلةةورادا اجلووبيةة  ايف اةة
أبعاد أربع  ةرخماء الاالب املرتاني ارلاجل األعماجل الود  اادمات اجلامعية  مةق خةالجل امل ةيول  التالية  

(Shah & et.al., 1999: 62) 
 امل دا ي  ادنيد اجلود : اتت مق ما يلي: -3

 اجل مق اجلود .أع اء ايو  تدري  على مستوق ع -
 لريق تدارب مرا  داياًل عالًيا. -

 التانيد على التميز األنادميي. -

 مو ع احلرو اجلامعي امواسبتن. -

 السمع  العام  للمرسس  اجلامعي . -

 العراض التواييي  ال  ميكق أ  د   عليدا خرجيو اذه املرسس  اجلامعي . -

 التعا ا: ادتوب على اآلم: -9
 ي  مع الاالب.ا رتاو أع اء ايو  التدر  -
 معامل  أع اء ايو  التدري  الوداد  للاالب. -

 املعامل  الودي  مق لريق العم  اةدارب. -

 سدول  اع رتاب مق أع اء ايو  التدري  االيريق اةدارب. -

 اعست اب : التص ذا يلي: -1
 مزية ااسع مق املوخموعات املادم  للاالب است اب  ع تيالاهت  ار بات سوق العم . -
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 .Semesterوعات الرايسي  اادوري  املادم  لك  املوخم -

 أمانق الدراس  االعم  امدق مواسبتدا. -

 الواااا ال  ميكق احل وجل عليدا بسبو مسع  اجلامع . -

 الدارتت االكتو املتا   تملكتب . -

 البيو  الييزياي  امللموس  داخ  احلرو اجلامعي: اتت مق ما يلي: -2
 مكااًن عنتظار السيارات. -
 ا لامعًيا خالًيا مق العوا ااجلرمي  ايتس  تألما . رمً  -

 احلياظ على املبىن ااحل رات الدراسي  انظالتدا. -

اعلى خموء ما سةبقو نال ةظ أ  اةذه األبعةاد األربعة  اةي الة  تشةك  مًعةا اجلةود  املدرنة  االة  حتةدد 
 س  اجلامعي .ترخماء الاالو األمريكي تعتباره مستدلًكا للمرس

 دمة التعليمية:قياس جودة اخل
ت  درلةةة  لةةةود  اادمةةة  اةةةي مايةةةاس نسةةةر خيتلةةةا مةةةق  ةةةفص تر آخةةةر ايعتمةةةد علةةةى ماارنةةة  
اجلةود  املتو عةة  مةةع اجلةةود  املدرنةة و ايعتةةرب  يةةاس لةود  اادمةة  يف التعلةةي  العةةايل مةةق امليةةااي  املعاةةد و لدةةو 

د  ااةةةدمات مةةةق موظةةةور ميدةةةوو متعةةةدد األالةةةن لدوةةةاو لدةةةات خمتليةةة  ةةةةا م ةةةا  خمتليةةة  يف تيسةةة  لةةةو 
م احلنو أما لود  اادمات التعليمي  الة  تاةدمدا اجلامعة  لةيمكق  ياسةدا عةق  ريةق  يةاس عةد  لوانةو 
أمهدةةةا: مةةةدق التح ةةةي  عوةةةد الاالةةةوو امةةةدق رخمةةةا الالبةةة  اأاليةةةاء أمةةةورا و امسةةةتوق خرجيةةةي اجلامعةةة و 

م ةةة  للمةةةوارد املاليةةة  االبشةةةري و اخدمةةة  امسةةةتوق املدرسةةةني ااةداريةةةنيو االكيةةةاء  اةداريةةة و ااعسةةةتفداو األ
اجملتمعو امستوق اادمات ال  تادمدا اجلامع و أ  جلود  ااةدمات التعليمية  الشةامل  موظةوريق أساسةيني 

 (:32: 9030مها )برناتو 
األاجل: يظدةةر يف مةةدق تاةةابق املفةةرا مةةع املواةةةيات الةة  اخمةةع  ةمةةاو ااةةذا اةةو موظةةور الةةذب 

 رص على تاابق السلع  املوت   مع ت ميمن. او تةنتاا االذب د
ال ةةا : يظدةةر يف مةةدق تلبيةة   الةة  الزبةةو  أا املسةةتييد مةةق اادمةة و ااةةذا اةةو موظةةور الت ةةور أا 

 اعناباع أا التو ع أا الاموح.
اعلةى الةر   مةق أ  اوةاو العديةد مةق املاةايي  لايةاس لةود  اادمة  يف مرسسةات التعلةي  العةةايل 

االةةذب    Servqualامايةةاس األداء اليعلةةي امايةةاس الايمةة  امايةةاس الي ةةوات  امودةةا مايةةاس الرخمةةا
استفدامن على نااق ااسع يف العديد مق اجلامعات يف العامل للتعرف على تدار  اجلةود  الشةامل  يف تاةد  

مةةق أل ةة  املاةةايي   Servqualخةةدماهتا التعليميةة  املفتليةة و لةة   البا ةة  يةةرق أ  مايةةاس الي ةةوات 
م  لايةةاس لةةود  اادمةة  التعليميةة  اجلامعيةة و ألنةةن أيخةةذ بعةةني اععتبةةار تو عةةات الالبةة و األ  لةةود  امل ةةم
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اادم  تعرف تليةرق بةني تو عةات املسةتييديق )الالبة ( اتدراندة  لةألداء اليعلةي للفدمة  املادمة و الةذله 
 ادم  يف خموادا.عبد مق التعرف على اذه التو عات  ىت ميكق حتسني األداء اليعلي للفدم  امل

 ااملسةةةتارئ ملةةةا سةةةبق يال ةةةظ أ  اع ااةةةات احلدي ةةة  يف  يةةةاس اتدار  اجلةةةود  تعمةةة  علةةةى تيةةةادب
الوظةةر  ال ةةيا  االةة  ترنةةز علةةى  يةةاس لةةود  خمرلةةات التعلةةي  اجلةةامعي لحسةةوو بةة  لتةةد تر  يةةاس لةةود  

االةةو تتعلةق بدرلةة  نبةة   تجلةةود  اادمة  التعليميةة  اجلامعيةة  ااألبعةاد املرتباةة  ،ةةاو نمةةا أ  ماةايي  رخمةةا ال
املدرن  لألداء األنادميي ماابل  برخما الاالو عق اادم  املادم و لرخمةا الاالةو عةق املرسسة  اجلامعية  لةن 
د    ديد يف األداء األنادميي أا لن د   أ وق مق د   األداء األنادميي على رخمةا الاالةوو لتاييمةات 

داء األنةةادميي أا التةةدري  الةةي  األداء املرسسةةي أا اةدارب ع تلعةةو الاالةةو الةة  تاةةي  الرخمةةا عةةق األ
 سوق ن ا الدار املالوب لتحايق اجلود  االتميز.

القسم الثالث: أبرز معامل اخلدمات التعليمية اجلامعية املقدمة يف بعض اجلامعات 
 العربية واألجنبية

: منوذج جامعة ماليا يف ماليزيا  أوالا
علةةةى  82لامعةةة  املعرلةة  االتالعةةات العلميةةة  ااةةي لامعةة   كوميةةة  انةةا  ترتيبدةةا لامعةة  مةةاعت اةةي 
وو اتعتةةرب لامعةة  مةةاعت مةةق أ ةةدو اجلامعةةات املاليزيةة   يةة  دسسةة  عةةاو 9002لامعةةات العةةامل يف عةةاو 

و اتاةةةع اجلامعةةة  علةةةى  ةةةداد العاةةةةم  نواعملبةةةورو نمةةةا أ  لل امعةةة  لرًعةةةا متف ً ةةةا تلدراسةةةات 3222
ع اسةةةة العاةةةةم  اتعةةةد لامعةةة  مةةةالت ت ةةةدق اجلامعةةةات الاياديةةة  يف مةةةاليزتو الل امعةةة  تعدةةةا اةداريةة  ياةةة

 وياًل يف الاجل البحة  االوشةر االتعلةي  االةذت لامعة  املةالت عبةار  "الةرتد  يف البحة  ااعبتكةار"  ةعارًا 
عةة  مةةالت أيً ةةا اجلامعةة  ةةةاو اتعتةةرب اجلامعةة  األار علةةى مسةةتوق داجل العةةامل العةةريب ااةسةةالميو تعتةةرب لام

 ةوغداب ليةاا لامعة  عاملية   سةو الت ةويا العةاملي  500الو يد  ال  ا تل  املرتبة  األعلةى مةق بةني 
( اتادو اجلامع  الموع  ااسةع  مةق 3و 9031تون  لت ويا اجلامعات العاملي  )دلي  اجلامعات املاليزي و 

يةة و ابةةرامة الدراسةةات العليةةا للاةةالب الةةداليني الةةذله الةةربامة الدراسةةي  األساسةةي و ابةةرامة الدراسةة  اجلامع
 امةةة  اجلامعةةة  بتاةةةد  العديةةةد مةةةق ااةةةدمات الاالبيةةة  لتحايةةةق التميةةةز ااجلةةةود  يف نظامدةةةا التعليمةةةي علةةةى 

 الوحو التايل:
   املكتبةة  تعتةةرب مكتبةة  لامعةة  مةةالت أنةةرب املكتبةةات اجلامعيةة  األنادمييةة  يف مةةاليزتو  يةة  ت ةة  الموعةة

الكتةةةو االةةةدارتت املتف  ةةة و نمةةةا ت ةةة  املكتبةةة  عةةةدًدا مةةةق الكتةةةو الوةةةادر  االادميةةة و خمةةةفم  مةةةق 
اللمكتب  عد  لراع يف نليات اجلامع  املفتلي  اتتكةو  مكتبة  اجلامعة  مةق املبةىن الرايسةي الةذب يةولر 
تسةةةةديالت املكتبةةةة  للحةةةةرو اجلةةةةامعي نلةةةةنو اأيً ةةةةا  ةةةةبك  مةةةةق اليةةةةراع ااملكتبةةةةات اااةةةةة  الةةةة  تلةةةةر 

تيالات اددد  ااااة  لبعي الكلياتو ات   املكتبة  الموعة  نبة   مةق الدراسةات االةدارتت اع 
مليةو  اللةد  309ااملفاو اتو ااملواد السمعي  االب ري  ااأل راص املدال و ايولد تملكتب  أن ر مةق 



 013       قياس الفجوة بني االدراكات والتوقعات يف جودة اخلدمة التعليمية...

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

اللةةةة  حمةةةةدد  اع ةةةةرتاناتو نمةةةةا تاةةةةدو  1200مةةةةق الدراسةةةةات ااجملةةةةالت ااملفاو ةةةةات اأن ةةةةر مةةةةق 
املكتب  تسديالت الكمبيوتر األخرق املتا   للاراءو ذا يسد  الوةوجل تر العديد مق لدةارس ا واعةد 
البياانت األدز  الكمبيوتر اخدمات اةنرتن  متةولر  يف املكتبة و ايةت  أيً ةا تةول  نية  ااةدمات يف 

 .(University of Malaya: (C), 2012: 1)املكتبات اليرعي  تجلامع  
 الربيدي  يتولر يف اجلامع  مكتو للربيد ايولر العديد مق اادمات األخرق ذا يف  لةه دلةع  اادمات

لةةةةوات  ااةةةةدمات العامةةةة  الةةةةوات  اجلامعةةةة  امةةةةق ااةةةةدمات الةةةة  ياةةةةدمدا املكتةةةةو: الربيةةةةد العةةةةاوو الربيةةةةد 
 .(University of Malaya (D), 2012: 1)اةلكرتا و خدمات دلع اليوات  

 ليةة  االبوكيةة  اوةةاو العديةةد مةةق ااةةدمات امل ةةرلي  املوتشةةر  يف ايةةع أحنةةاء احلةةرو اجلةةامعي ااةةدمات املا
االةةة  تةةةولر التسةةةديالت امل ةةةرلي  للاةةةالب ااملةةةوايني االةةةزاار اأع ةةةاء ايوةةة  التةةةدري و تةخمةةةال  تر 

 University of) لهو تتولر ألدز  ال راف اآليل يف موا ع تسرتاتي ي  يف ايع أحناء اجلامع  

Malaya (E) 2012: 1). 

  س  الوشر: يعرف  س  الوشر تجلامع  تس  ةحال  لامع  مةاعت ااةي ذ ابة  بية  للاباعة  االوشةر 
و الاةةد  ةةاو الاسةة  بوشةةر ا باعةة  العديةةد مةةق األعمةةاجل األنادمييةة  لتعزيةةز 3252تجلامعةة و موةةذ عةةاو 

انشر الكتو ااجملةالت العلمية و اياةوو الودوض تملعرل  ااحل وجل عليدا انشرااو تةخمال  تر  باع  
رسةةالتدا لتكةةو  الاسةة  تلوشةةر اةلكةةرتا و ايلعةةو دارًا نشةةاًا اااًمةةا يف مسةةاعد  اجلامعةة  علةةى أداء 

ت دق اجلامعات الرااد  ال  تسعى التميز يف التادو انشر املعرل  لتلبي  تالعات اجملتمع اياوو الاسة  
 .(university of Malaya, (B), 2012: 1)تملداو التالي  

 انذله الاراء    املتف  ني خارا العامل األنادميي. الوشر  ي  ياوو بوشر الكتو لألنادمييني -
 الاباع  االكتاب و االت مي  ا ليد الكتوو ااجملالت العلمي . -

 خدمات الرتا  العلمي  للاالب. -

   مييةةة  تليدةةةا  يةةة  تتةةةولر يف اجلامعةةة  ااةةةدمات الرتاديةةة  ميكةةةق للاالةةةو مزاالةةة  األنشةةةا  الرتخمةةةي  الةةة
العديد مق املالعو اال اعت الرتخمي و تةخمةال  تر مسةبا أاملةرو ايةت  تدار  التسةديالت الرتخمةي  
االرتادي  داخ  احلرو اجلةامعي مةق  بة  املرنةز الرتخمةيو نمةا أ  املرنةز لديةن مرالةق يف متوةااجل الاةالب 

سةةديالت رتخمةةي  ممتةةاز  سةةواء يف اةةةواء الالةةو اداخةة   اعةة  اايةةع مةةوايي اجلامعةة و اتاةةدو اجلامعةة  ت
امرالق ترليدي  تجلامع و امالعو للتو  االعديةد مةق اجملةاعت األخةرق م ة  نةر  الاةدو االتةو و نمةا 

 University of)يةوظ  املرنةز الرتخمةي األنشةا  الرتخمةي  االةدارات املرتباة  تملوةااة الدراسةي  

Malaya, (A), 2012: 1). 
 لسةةكق الةةداخلي ت ةةدق خةةدمات اجلامعةة  املتميةةز و الةة  ت ةة  تةخمةةال  تر  ةةرف الالبةة  تسةةديالت ا

للالبة  األلانةو لاللتماعةاتو اميكةق  املاالعة  اماةااي اةنرتنة  ا اعةات متميز  ناملاةاع  ا اعةات
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مرالعةةة  تدار  السةةةكق الةةةداخلي للبحةةة  ت ا نانةةة  تتةةةولر  ةةةرف  ةةةا ر  ادةةةية تجلامعةةة  العديةةةد مةةةق 
مسةةةكًوا  31مةةةالت  معةةةات السةةةكوي  الةةة  ميكةةةق احل ةةةوجل علةةةى سةةةكق يف أ ةةةدااو حتةةةوق لامعةةة  اجمل

مةةةق  % 25يف آ  اا ةةةدو ااةةةذا العةةةدد مي ةةة  مةةةا نسةةةبتن ألةةةا  الةةةو ا البةةة   39لامعيًةةةا تتسةةةع تر 
المةةوع عةةدد الالبةة  الةةذيق يتةةابعو  دراسةةتد  يف مر لةة  البكةةالوريوسو ايةةدار نةة  سةةكق لةةامعي ذةةدير 

مةةةق املسةةةاعديقو اتةخمةةةال  تر أمةةةانق السةةةةكق لةةة   نةةة  سةةةكق لةةةامعي دتةةةوب علةةةةى يعاانةةةن عةةةدد 
ةةةةاعت األلعةةةابو  ةةةرف املاالعةةة و ماةةةااي تنرتنةةة  اخمتةةةربات الكمبيةةةوترو اتعتمةةةد تكةةةاليا املعيشةةة  
اليوميةة  للاالةةو اجلةةامعي علةةى ا تيالاتةةن انوعيةة  اأسةةلوب  ياتةةنو اتاةةدر التكليةة  اةااليةة  للسةةكقو 

 University of)ااملالبةة و ااملواةةةالت الداخليةة  ا  اةةا مةةق الوياةةات  االاعةةاوو االكتةةوو

Malaya, (G), 2012: 1). 

  مرنز الالبة  األلانةو اةو مرنةز متكامة  ادمة  الالبة  األلانةو اتلبية  ا تيالةاهت  يف لامعة  املةالتو
 خةةةدمات ااملرنةةز حتةةة  ت ةةةراف اتوليةةةن مكتةةو العال ةةةات العامةةة  االداليةةة و ايعمةة  املرنةةةز علةةةى تاةةةد 

ليةد  امسةاعد  الالبة  األلانةةو ليتةا لموا مةع اجملتمةةع اجلةامعي ااملوااة  ادياةة  بةنو اللمحالظة  علةةى 
مودةةةا: د ةةة ات  سةةة لن املتميةةةز مةةةق ااةةةدماتو لةةة   مرنةةةز الالبةةة  األلانةةةو ياةةةدو خةةةدمات متعةةةدد 

اجلةامعيو الوشةا ات  حاق الالبة  تلةربامة الدراسةي و بةرانمة تبةادجل الالبة و السةكقتلاة ام  للالب  اا
 :(University Of Malaya, (G), 2012: 1)الاالبي و الرتاية لل امع  

  سةةةةةةةة  اةر ةةةةةةةةاد االرعايةةةةةةةة  الاالبيةةةةةةةة : ياةةةةةةةةدو الاسةةةةةةةة  العديةةةةةةةةد مةةةةةةةةق ااةةةةةةةةدمات علةةةةةةةةى الوحةةةةةةةةو التةةةةةةةةايل 
(University of Malaya, (F), 2012: 1) 

أل ةة  اال ةةراعات انيييةة  اةر ةةاد اليةةردب تسةةاعد اةةذه اادمةة  الاةةالب علةةى لدةة  أنيسةةد  بشةةك   -
التغلو عليداو نما يساعد اذا الاس  أيً ا الاالب يف تجياد احللةوجل االبةداا  ملشةانلد  امسةاعدهت  

 يف حتايق منة  يا  أن ر تجيابي  ا ات مغزب.
اةر اد األنادميي يساعد الاالب يف اختيار املاررات ال  تواسبد  علةى حنةو أل ة و نمةا يسةاعدا   -

دةةةةارات الةةةةتعل  اليعةةةةاجلو االرتنيةةةةزو االدالعيةةةة  اتاويةةةةات تدار  الو ةةةة  لتحايةةةةق التميةةةةز علةةةةى انتسةةةةاب م
 األنادميي.

اةر اد الواييي: يساعد اةر اد الواييي الاالب يف ن  لانو مق لوانو التاوير الواييي علةى  -
سةةةبي  امل ةةةاجل يف اختيةةةار املسةةةار الةةةواييي ال ةةةحياو االتفاةةةية لةةةنو االكشةةةا عةةةق الواةةةااا ةيةةة  

ا  أنيسةةد  لسةةوق العمةة و ااةةذه اادمةة  تسةةاعد الاةةالب علةةى حتديةةد م ةةاحلد  اااةةة و االاةةي  يعةةد
االاةةدرات ااملدةةارات األن ةةر مالامةة  ةةة  ااعسرت ةةاد ،ةةا يف نيييةة  الوةةةوجل تر معلومةةات عةةق سةةوق 

 العم .
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سةةاا  اةر ةةاد اجلمةةاعي: اةةذا الاسةة  ياةةدو املشةةور  جملموعةة  مةةق الاةةالبو ايةةولر اةر ةةاد اجلمةةاعي ا  -
االواةةةااا  آموةةة  اسةةةري  لتبةةةادجل ااستكشةةةاف املفةةةااف انةةةذله لتلاةةةي الةةةدع   ةةةوجل خمتلةةةا الا ةةةات

  الًبا الك  الموع  مر د اا د. 35-2املتا  و اتتكو  اجملموع  عاد  مق 

ارش عمةة  اعستكشةةاف الةةواييي للاةةالب: تةةولر ارش ا لاةةات العمةة  اةةذه اليرةةة  عستكشةةاف  -
اسةةوق العمةة  احلاليةة  ااع تيالةةات املسةةتابلي  لسةةوق العمةة و االتحةةدتت اايةةارات املدويةة  املفتليةة و 

الةة  توالةةن سةةوق العمةة  التوالسةةيو اماةةابالت أرتب العمةة و اأمهيةة  تعةةداد السةة   الذاتيةة  امتلايةةات 
 التوايا السووي  ااةعال  عق الواااا الشا ر  ابرانمة التعاا  مع أةحاب العم .

اةةدمات املتا ةة  علةةى اةنرتنةة  اتت ةةمق املكتبةة  التوايييةة  اتةةولر اةةذه ااةةدمات عةةرب اةنرتنةة  ااةةي ا -
اادمةةة  معلومةةةات عةةةق نيييةةة  توايةةةا الاةةةالبو نمةةةا أنةةةن دتةةةوب علةةةى دةةةات مةةةق الشةةةرنات املرمو ةةة  
اعيوةةات مةةق السةة  الذاتيةة  اتةةولر اةةذه اادمةة  للشةةرنات مسةةا   لوشةةر تعةةالانت الواةةااا الشةةا ر و  

 ا  الذاتي  للتايي  مق  ب  الشرنات لغرض التعيني.نما يسما للاالب لتحمي  س  

بةرانمة توميةة  املدةةارات الاالبيةة : اةةذا الةةربانمة اةةو أ ةةد اجلدةةود الةة  تبةةذةا اجلامعةة  ملسةةاعد  الاةةالب  -
يف انتساب املدارات يف الاجل دراستد و نما أنن يتيا للاالب اليرة  يف التعرف علةى مدةارات تدار  

العم و اعالا  على  له ل نن يولر اليرةة  للاةالب لكسةو أمةواجل تخمةالي  املكاتو اديواميكي  عامل 
 لدعمدا.

ةةوداق الرعايةة  الاالبية : ايدةةدف اةذا الةةربانمة تر مسةاعد  الاةةالب الةذيق يوالدةةو  ةةعوب  ماليةة   -
اخسةةةاار حلاةةة  ،ةةة  نتي ةةة  اةةةةةاب  ااحلةةةواديف االوليةةةات الوااةةة  عةةةق الكةةةواريف الابيعيةةة و ااملسةةةاعد  

 و  يف  ك  نادب أا املعدات.عاد  ما تك

خدمات املعا ني: يةت  تةول  املةوارد االعديةد مةق ااةدمات اأمةانق اة امة  للاةالب املعةا ني لتمكيةود   -
مةةةق اععتمةةةاد علةةةى الةةةذات بشةةةك  أن ةةةر يف تعلمدةةة و اااةةةدمات املادمةةة  تكةةةو  مواسةةةب  ا ةةة  لييزيةةة  

 ا أع اء لاعلني يف اجملتمع اجلامعي.اتساعد الاالب على تاوير اتعزيز تمكاانهت  ةي  يكونو 

 ا ومتيزها يف تقديم خدماتها التعليمية:حتليل منوذج جامعة ماالب
ابتحليةة  منةةو ا لامعةة  مةةاعت يف تاةةد  خةةدماهتا التعليميةة و يال ةةظ أهنةةا تسةةعى لتحايةةق التميةةز 

يةةة  يف املوةةةااة اآليةةةات ااجلةةةود  يف تاةةةد  خةةةدماهتا التعليميةةة  اتسةةةعى ل ةةةما  اجلةةةود  اتابيةةةق املعةةةاي  العامل
( يف لامعةةةة  مةةةةاعت ليسةةةة  عمليةةةة  لديةةةةد  تلوسةةةةب  لل امعةةةة و لاةةةةد QAالتةةةةدري و لةةةةاجلود  اخمةةةةماهنا )

اسةةتفدم  عةةد  آليةةات ل ةةما  اجلةةود  األنادمييةة  االةةربامة الدراسةةي و نمةةا أ  اوةةاو نظةةاو ليةةد للحونمةة  
توالسةةةي و أب أ  اوةةةاو اعةةةي ات ايةةةا األنادمييةةة و ات ةةةراو اجلمعيةةةات املدويةةة و ال ةةةيص املةةةوا لألةةةةايف ال

و اادةةر  لةةه بوخمةةوح يف توةةوع خةةدماهتا اتابيةةق معةةاي  اجلةةود  عوةةد تاةةد  QAبشةةا  اجلةةود  اخمةةماهنا 
اذه اادمات التميةز يف تاةد  ااةدمات املكتبية  اااةدمات الربيدية  اااةدمات املالية  االبوكية  اااةدمات 
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لانةةةو اخةةةدمات اةر ةةةاد االرعايةةة  الاالبيةةة  اخةةةدمات الالبةةة  األ الرتاديةةة  االسةةةكق الةةةداخلي اخةةةدمات
املعةةةا نيو نمةةةا أ  احلةةةرو اجلةةةامعي  ا التاويةةةات احلدي ةةة  يةةةولر للاةةةالب مواًخةةةا أنادمييًةةةا متميةةةزًا الرًةةةةا نبةةة   
للموا االزمال  الدراسي و نما يتيا اعسةتفداو األم ة  للتكوولوليةا املتادمة  ايسةاعد علةى تاةد  املزيةد مةق 

راسي و اتسعى اجلامع  تر تول  الموع  ااسع  مةق األنشةا  الاالبية  ل ةما  اعسةتياد  الكاملة  املواد الد
للاةةةالب خةةةالجل دراسةةةتد  اجلامعيةةة و  يةةة  تةةةولر اجلامعةةة  الموعةةة  نبةةة   مةةةق الوةةةوادب الاالبيةةة  ااملوظمةةةات 

 ااملرلراتو  له يانو األنشا  الرتخمي  املتووع  املتميز .
ا: منوذج اجلامع

ا
 ة اهلامشية يف األردنثاني

و تاةةةةع يف 3225اجلامعةةةة  اةامشيةةةة  اةةةةي ت ةةةةدق اجلامعةةةةات احلكوميةةةة  يف األرد و دسسةةةة  يف العةةةةاو 
مديوةة  الزر ةةةاءو تتبةةةع اجلامعةةة  نظةةةاو السةةةاعات املعتمةةةد  يف الدراسةةة  الكةةة  نليةةة  عةةةدد سةةةاعاهتا الةةةالزو علةةةى 

بةرانمة للدراسةات العليةا ةية  لةوا  للح وجل على الدرل  العلمي و يولةد تجلامعة  لك  الاالو دراستدا
درلةةةة  املالسةةةةةت  يف العديةةةةةد مةةةةةق التف  ةةةةات ةعةةةةةداد الكةةةةةوادر البشةةةةةري  الاةةةةادر  علةةةةةى توايةةةةةا املعرلةةةةة  
االتكوولوليةةةا احلدي ةةة  بكيةةةاء ؛ لتلبيةةة  ا تيالةةةات الةةةو ق ااألمةةة ؛ اهتيوةةة  بيوةةة  لامعيةةة  حميةةةز  علةةةى اةبةةةداع 

اجلامع  علةى حتايةق الةرتد  االتميةز علةى املسةتويني الةو ين  (و اتعم 3: 9039االتميزو )ايكيبيدت )أ(و 
ااة ليمةةي االعةةاملي يف الةةاجل التعلةةي  اجلةةامعيو االبحةة  العلمةةيو اخدمةة  اجملتمةةع مةةق خةةالجل تزايةةد  ال،ةةا 

 خبدمات تعليمي   ات لعالي  الود  عالي  الذله   تنشاء عماد  لشرا  الالب  يف اجلامع  اةامشي .
 ةةةرا  الالبةةة  يف اجلامعةةة  اةامشيةةة  يف مالةةةع العةةةاو اجلةةةامعي  عمةةةاد  البةةة :   تنشةةةاءعمةةةاد   ةةةرا  ال 

اتاوو عماد   را  الالب  ذداو متووع  لتحايق رسةال  اجلامعة  اأاةدالدا امةق أبةرز  3225/3222
 اذه املداو ما يلي:

 رعاي   را  الالب  امتابع    اتا  ااملساعد  يف    مشكالهت  اتاد  العو  ة . -
 تعداد اتوييذ الربامة املتعلا  تألنشا  الاالبي  امتابعتدا. -

ت  ة  لةةرص املشةةارن  يف األنشةةا  ال االيةة  ااعلتماعية و االرتخمةةي و ااملواسةةبات الو ويةة  علةةى مسةةتوق  -
 اجلامع  ااجلامعات األردني و ااجلامعات العربي  االعاملي .

عمةةة  علةةةى تسةةةدي  مسةةة هت  الدراسةةةي  انشةةةا اهت  اعاتمةةةاو تلالبةةة  الوالةةةديق اتاةةةد  ااةةةدمات الةةة  ت -
 اأ واة  املعيشي  يف األرد .

متابع  توييذ الربامة الاالبي  املشرتن  مع اجلامعات األردنية  تلتعةاا  مةع ازار  التعلةي  العةايل االبحة   -
 العلمي.

 تبدا ما يلي:( امق دااار العماد  امكا3: 9039متابع  الالب  اارجيني )اجلامع  اةامشي و )ا(و  -

  دااةر  ااةدمات االرعايةة  تعمة  اةةذه الةداار  علةى رعايةة  الالبة  مةةق نةواح عديةد  بوةةةيد  حمةور العمليةة 
األنادمييةة  االرتبويةة و ا لةةه مةةق خةةالجل تاةةد  مةةا دتةةالو  تليةةن مةةق خةةدمات امسةةاعدهت  يف التغلةةو 
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مسةةتوتت التكيةةا علةةى املشةةان  الةة   ةةد تةةوالدد  مةةق ألةة  حتسةةني نيةةاءهت  ا  ةةوة  علةةى أعلةةى 
اجلةةةامعي للوةةةةوجل ،ةةة  لوتالةةةات تعليميةةة  متميةةةز  م ةةة  املسةةةاعدات املاليةةة  اخةةةدمات اةر ةةةاد الويسةةةي 
ااعلتماعي اتةدار اةوتت ارعاي  الالب  املعو ني تةخمال  تر متابع    ةات الالبة  الوالةديق ا ة  

شةعو التالية  )اجلامعة  اةامشية و ما يوالدد  مةق مشةكالت ات ة  دااةر  ااةدمات االرعاية  الاالبية  ال
 (:3: 9031)اة(و 

  عب  اادمات االرعاي  الاالبي . -
  عب  رعاي  الالب  املعو ني. -

  عب  اةر اد الويسي ااعلتماعي -

  عب  الالب  الوالديق. -

  دااةةةةر  اةيوةةةةات الاالبيةةةة : تاةةةةوو اةةةةذه الةةةةداار  طعةةةةداد اتوظةةةةي  ارعايةةةة  الوشةةةةا ات اااةةةةة  تجلمعيةةةةات
الاالبية و االلة  الالبة و ااة ةراف علةى نشةا اهتا م ة  اعية  اادمة  العامة و اندب التومية   ااألندي 

السياسةةي  ا اةةوق اةنسةةا و اادب الغوةةاء ااملوسةةياىو اادب السةةيا   االةةرتايف الشةةعر األرد و اندب 
 ةحي و املسرحو اندب اليق التشكيليو ااندب  اب اع تيالات اااة و ااندب الت ايا االتوعية  ال

ااندب اللغةةة  اة ليزيةةةة و االوةةةادب البيوةةةةيو االوةةةادب اةعالمةةةةيو االت ةةةوير ال ةةةةوايو االوةةةادب ال اةةةةايفو 
االوةةادب البحةة  العلمةةي اتكوولوليةةا املعلومةةاتو اندب اةودسةة و االوةةادب اليلكةةيو ات ةةراو الالبةة  يف 

االو وية  )اجلامعة  اةامشية و  األنشةا  الداخلية  اااارلية  تلتوسةيق مةع مرسسةات اجملتمةع املةد  ادلية 
 (.3: 9039)ا(و 

  خدمةة  اةر ةةةاد الاةةةاليب تاةةةدو اةةذه اادمةةة  مةةةق خةةةالجل  ةةعب  اةر ةةةاد الويسةةةيو اتاسةةة  أاةةةدالدا تر
تمناايةةةةةة  )تةةةةةةول  اةةةةةةراف الومةةةةةةو املتكامةةةةةة  ااملتةةةةةةواز و اتشةةةةةةم  اجلوانةةةةةةو اجلسةةةةةةمي  االعاليةةةةةة  االويسةةةةةةي  

اعخمةةةاراب طزالةةة  األسةةةباب املرديةةة  تر  دا ةةةن(و ااعلتماعيةةة (و اا اايةةة  ) وةةةو  ةةةدايف املشةةةكل  ا 
اعاللي  )املسةاعد  علةى  ة  املشةكالت علةى مسةتوق اليةرد أا اجلماعة (و ايكةو   لةه مةق خةالجل 

 (:3و 9039ما يلي )اجلامع  اةامشي و )أ(و 

مسةةاعد  الالبةة  املسةةت ديق علةةى اعنسةةة او مةةع  يةةاهت  اجلامعيةة  اجلديةةةد  الاةةي العابةةات الةة   ةةةد  -
 دد .توال

 تر اد الالب  اتوليدد  التماعًيا انيسًيا اأنادميًيا. -

اعاتمةةاو ذشةةكالت الالبةة  ا  ةةاتا  املفتليةة  االعمةة  علةةى  لدةةا أا التفييةةا مةةق  ةةدهتاو اتةةذلي   -
 أي  عاب  أا ةعوب  تعرتض سبيلد  خالجل دراستد .

لةةة  هتةةةدف تر تةةةوعيتد  اةعةةةداد لةةةورش العمةةة  ااداخمةةةرات االوةةةداات تملواخمةةةيع الةةة  هتةةة  الالبةةة و اا -
اتزايةةةدا  تملعلومةةةات الةةة  تسةةةد  يف ا ةةةايتد  الو ةةةوع يف ال ةةةعوتتو ايةةةت  اسةةةتاباجل  ةةةكااب الالبةةة  
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الرمسةةي لل امعةة   املو ةةع اةلكةةرتا بوسةةا   الشةةبك  العوكبوتيةة  مةةق خةةالجل رابةةة تلكةةرتا  يوخمةةع علةةى 
  تلشك  األم  .اةامشي  يت مق مساعد  الالب  اتلاو عملي  اةر اد اةلكرتا 

  مكتبةةةة  اجلامعةةةة  تةةةةولر املكتبةةةة  ايةةةةع أ ةةةةكاجل أاعيةةةة  املعلومةةةةات الالزمةةةة  للبحةةةة  االدراسةةةة و نالكتةةةةو
االدارتت ااملرالع االرساا  اجلامعي  ا  اا مق أاعي  ام ادر املعلومات املابوع و ا له تةخمةال  

بيةةاانت اآلليةة  سةةواء تلةةه املوشةةور  تر امل ةةادر اةلكرتانيةة  للمعلومةةات نالكتةةو االةةدارتت ا واعةةد ال
و أا عةةةةق  ريةةةةق البحةةةة  املبا ةةةةر DVDأا علةةةةى أ ةةةةراص  CD-ROMعلةةةةى األ ةةةةراص املرتاةةةةة  

(Online)  مق خالجل  بك  اعنرتن   ية  تشةرتو املكتبة   يف بووو ا واعد املعلومات اةلكرتاني
ااحل ةوجل علةى  (Online)اال  تادو خدم  البحة  املبا ةر  بعدد مق  واعد  البياانت اعلكرتاني 

للماةةةةاعت االدراسةةةةات املعويةةةة  )اجلامعةةةة   (Full-Text)املعلومةةةةات البيلو راليةةةة  أا الةةةةوص الكامةةةة  
 (.3: 9039اةامشي و )د(و 

  السةةةكق الاةةةاليب:  رًةةةةا مةةةق اجلامعةةة  اةامشيةةة  علةةةى هتيوةةة  األلةةةواء املواسةةةب  لدراسةةة  الاالبةةةاتو لاةةةد
ي يف مديوةة  خةةادو احلةةرمني الشةةرييني يف مديوةة  الزر ةةاءو اسةةتحد   اجلامعةة  علةةى التتةةاح سةةكق منةةو ل

االدز بكال  اةمكاانت ااألميف احلدي ؛ لتامني ت ام  مرد  ااادا و امرمق ذواةالت مةق اجلامعة  
اتليدا علةى مةدار السةاع  امةزاد بكةادر ت ةرايف اأمةين مميةز مةق املفت ةني يف اجلامعة  )اجلامعة  اةامشية  

 (3: 9039)ا(و 

لتعلةةةةي  اةلكةةةةرتا : يدةةةةدف مرنةةةةز التعلةةةةي  اةلكةةةةرتا  تر حتسةةةةني العمليةةةة  التعليميةةةة  يف اجلامعةةةة  مرنةةةةز ا
اةامشيةةةة  اتاويراةةةةاو تسةةةةتفداو تسةةةةرتاتي يات مدعمةةةة  تلتكوولوليةةةةا احلدي ةةةة  ابشةةةةك  خةةةةاص احلاسةةةةوب 

ايع املةةةتعل  اتكوولوليةةةا املعلومةةةاتو ايتم ةةة   لةةةه تلسةةةعي لتةةةول  املةةةواد التعليميةةة  تلكرتانيًةةةاو ةيةةة  يسةةةت
استعراخمةةةةدا االةةةةتعل  مودةةةةا؛ تمةةةةا لوبًةةةةا تر لوةةةةو مةةةةع الةةةةتعل  التاليةةةةدب نمةةةةا اةةةةو احلةةةةاجل يف الةةةةتعل  املمةةةةزاا 

(Blended Learning)  أا الةتعل  عةق بعةد(Distance Learning)   ا لةه يف أب زمةا
تاةةةد  خدمةةة  امكةةةا  يواسةةةو املةةةتعل و ا رًةةةةا مةةةق تدار  اجلامعةةة  علةةةى تةةةول  نالةةة  السةةةب  الةةة  مةةةق  ةةةاهنا 

التعلةةي  اةلكةةرتا  بكيةةاء  اليةةزو ا لةةه لالرتاةةاء تلعمليةة  التدريسةةي و لاةةد   تةةول  نالةة  الةةوظ  االرباليةةات 
الالزمةةة  ةدار  عمليةةة  التعلةةةي  اةلكةةةرتا و  يةةة  يةةةولر املرنةةةز الموعةةة  مةةةق األنظمةةة  العامليةةة  الرااةةةد  يف اةةةذا 

 (.3: 9039اجملاجل )اجلامع  اةامشي و )ز(و 
ز الرعايةة  ال ةةحي : اياةةدو خةةدمات ةةةحي  ا اايةة  اعالليةة  اتعزيزيةة  لاةةالب اجلامعةة  الًاةةا ملعةةاي  مرنةة

اجلةةةود  العامليةةة و خمةةةمق موظومةةة  متكاملةةة  ا ةةةامل  اانسةةة امدا امةةةق ااةةةدمات الةةة  ياةةةدمدا املرنةةةز مةةةا يلةةةي 
 (:3: 9032)اجلامع  اةامشي و )ط(و 

 ديد أل    رق العالا. الكشا الار على املرالعني اتشفيص األمراض احت -
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تةةول  العةةالا الةةالزو لألمةةراض البسةةيا  االشةةااع  ااألمةةراض م ةة  السةةكرب اخمةةغة الةةدو املرتيةةع االربةةو  -
ااجللونرمةةةا حتويةةة  احلةةةاعت املرخمةةةي  املعاةةةد  تر مستشةةةييات ازار  ال ةةةح  أا مستشةةةييات ااةةةدمات 

 الابي  امللكي  ااملستشييات اجلامعي .

وةةةةةالز  احلةةةةةاعت الااراةةةةة  اتسةةةةةعاف احلةةةةةاعت اااةةةةة   حلةةةةةني اةةةةةةوةا تر تاةةةةةد  الو ةةةةةااا عةةةةةالا ام -
 املستشيي.

 تلراء نال  التحالي  الابي  ال  دتاا تليدا األ باء لتعيود  يف تشفيص األمراض املفتلي . -

تلراء اليحص الار للاالب املست ديق يف نلي  الرتخم  يف املرنز خمةمق منةو ا معةد لةذله مةق  بة   -
 الكلي .

 و ةةةةةوداق التومي /لعر ةةةةاد املدةةةةين د تنشةةةةاء مكتةةةةو ةةةةةوداق امللةةةةه عبةةةةد هللا ال ةةةةا  للتوميةةةة / مكتةةةة
لعر ةةاد املدةةين لرلةةةع سةةوي  الالبةةة  اةةةا  تبةةةداعاهت  ادعةة  املتميةةةزيق مةةود و اتاةةةد  خةةدمات املشةةةور  

يةرص اليوي  ااةر اد املدين يف الاعت مدارات اعت اجل ا رق احل وجل على لةرص العمة  ذةا يعةزز ال
: 9039التسةوياي  ارجيةةي اجلامعةةات امةةق ااةةدمات الة  ياةةدمدا املكتةةو: )اجلامعةة  اةامشيةة و )ا(و 

3) 
 تاد  الو ا ااملشور  اليوي  للالب  لتعزيز  دراهت  يف احل وجل على لرص العم  املتا  . -
دوية  االعملية  ألسةواق تول  متالبات ااساا  انتااجل الالب  مةق البيوة  اجلامعية  األنادميية  تر البيوة  امل -

 العم .

مسةةةاعد  الالبةةة  اااةةةرجيني لتحديةةةد أاةةةدالد  اا ااةةةاهت  املدويةةة و ا لةةةه مةةةق خةةةالجل حتديةةةد املدةةةارات  -
 اليردي  املالوب  يف الاعت املدق املفتلي .

لةةةتا  وةةةوات اعت ةةةاجل بةةةني اجملتمةةةع الاةةةاليب يف اجلامعةةةات العاليةةةات الااةةةاع ااةةةاص اايوةةةات اجملتمةةةع  -
 املد 

 ني  لب  اجلامع  بيرص تدريبي  يف الشرنات االبووو ااملستشييات ااملرسسات الو وي  الرااد .دم -

توظةةي  الموعةة  مةةق الةةدارات التدريبيةة  اارش العمةة و ،ةةدف ةةةا   ف ةةي  الاالةةو اتزايةةده خبةةربات  -
 عم  تلارق امل لى.متف   و اتلتايل تعداده لسوق ال

املشةةارن  يف املتلايةةات اةبداعيةة و االةةدارات التدريبيةة و اارش تر ةةيا الالبةة  لتم يةة  اجلامعةة  مةةق خةةالجل  -
 العم و اللااءاتو ااملفيمات الشبابي  ااملرلراتو اعلى الوااق ادلي االعريب االدايل.

  خةةدمات الرعايةة  للالبةة  املعةةو ني تاةةدو اةةذه ااةةدمات مةةق خةةالجل  ةةعب  رعايةة  الالبةة  املعةةو ني ااةةي
املعو ني يف اجلامع  ااجملتمع ادلي امق اذه اادمات مةا يلةي )اجلامعة   ذ اب   لا  الوة  بني الالب 

 (.3: 9039اةامشي و )ب(و 
 تس ي  املواد الدراسي  ةوتًيا احتويلدا مق مواد مكتوب  تر مسموع  للالب  املكيولني. -
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 تاد  خدمات الرتا  بلغ  اة ار  للالب  ال  . -

 متحاانهت .مساعد  الالب  املعو ني على نتاب  ا -

 تاد  دارات يف لغ  اة ار  للالب  ااملوايني يف اجلامع . -

 تذلي  ال عوتت ال   د توالدد  داخ  اجلامع . -

 توظي  األنشا  الالمود ي  ال  تدع  الودا  داخ  اجلامع  -

يي اةعداد لورش العم  االوداات الة  تعمة  علةى تعريةا الالبة  ااةيوة  التدريسةي  ااةدارية  مةق مةوا -
 اجلامع  تلالب  املعو ني ا الاهت .

 تاد  املساعد  للالب  املعو ني يف تلراءات اةعياء املف ص ة . -

مسةةاعد  الالبةة  املعةةو ني علةةى اعنةةدماا يف البيوةة  اجلامعيةة و الاةةي ال ةةعوتت الةة   ةةد تةةوالدد  مةةق  -
 ليااد .خالجل تلراء دراسات خاة  ، و ات راند  يف دارات تعليمي  تعود عليد  ت

 تعداد الكتيبات ااملاوتت اااة  تلالب  املعو ني. -

 حتليل منوذج اجلامعة اهلامشية ومتيزها يف تقديم خدماتها التعليمية:
ابتحلي  منو ا اجلامع  اةامشي و نال ظ التميةز يف تاةد  ااةدمات التعليمية  للاةالب مةق خةالجل 

امعةة  اميةةدا  الوشةةا ات املتعةةدد  اةر ةةادي  االرتخمةةي  تنشةةاء عمةةاد   ةةرا  الالبةة  االةة  تعتةةرب  ةةرت  اجل
( اند  ةةةةاليب  يةةةة  ياةةةةوو الالبةةةة  مةةةةق خةةةةالجل 32االيويةةةة  ااملوسةةةةياي  ااألنديةةةة  الاالبيةةةة  ات ةةةة  اجلامعةةةة  )

انتسةةا،  لألنديةةة  ذمارسةةة  اةةةواتهت  اتبةةةداعاهت  ااعاتمةةاو بتوظةةةي  ارعايةةة  الوشةةةا ات اااةةةة  تجلمعيةةةاتو 
اتاةد  العديةد مةق ااةدمات مودةا خةدمات اةر ةاد الاةاليب اااةدمات املكتبية   ااة راف على نشا اهتا

اخةةةدمات التعلةةةي  اةلكةةةرتا  اخةةةدمات لعر ةةةاد املدةةةين اخةةةدمات الرعايةةة  للالبةةة  املعةةةو نيو لاةةةد لكوةةة  
اجلامعةةة  خةةةالجل لةةةرت  اليةةةز  مةةةق عمراةةةا مةةةق حتايةةةق التميةةةز يف العديةةةد مةةةق اجملةةةاعت  يةةة    ةةةل  علةةةى 

عةةةاو ملرسسةةةات التعلةةةي  العلةةةي مةةةق ايوةةة  اعتمةةةاد مرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل اعلةةةى لةةةااز  خمةةةما  اععتمةةاد ال
اجلةةود  األنادمييةة و ادرع احلسةةني للتميةةزو تةخمةةال  تر الةةود  ةةرو لةةامعي  ةةدي   ب بويةة  حتتيةة  ليةةد  

ار ال االة  امبا   دي  و اخمتربات الدز  الق أ دت الت ديةزات العلمية  احلدي ة و ا واعةد البيةاانتو اانتشة
اةلكرتاني  بني نال  العاملني يف اجلامعة و اتةولر خمتةربات احلاسةوبو امةوارد التعلةي  اةلكةرتا  االتوسةع يف 
اسةةةةةتفدامنو االةةةةةود مرانةةةةةز متف  ةةةةة  تعةةةةةين بشةةةةةرا  خمةةةةةما  اجلةةةةةود و االتعلةةةةةي  اةلكةةةةةرتا و ااحلوسةةةةةب و 

األمةةر الةةذب خمةةمق اسةةتمراري  حتسةةني  االلغةةاتو االدراسةةاتو االعمةة  علةةى حتايةةق السةةمع  الايبةة  ارجييدةةا
 .مستوق الالب  تجلامع 

ا: منوذج جامعة قطر
ا
 ثالث

لامعة   اةةر اةةي ت ةةدق اجلامعةةات احلكوميةة  يف  اةر يةةت  تةةدري  املاةةررات تللغةة  العربيةة  )يف اليوةةو و 
ألعمةةةةاجل( االتعلةةةةي و ادارات العلةةةةوو اعلتماعيةةةة ( أا اةنكليزيةةةة  )يف الابيعةةةة  ااةودسةةةة و االعلةةةةوو ادارات ا
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اجلامعةة  اةةي اجلامعةة  احلكوميةة  الو يةةد  يف الةةبالد جلامعةة  تست ةةيا  اليًةةا سةةبع نليةةات: اليوةةو  االعلةةووو 
تدار  األعماجل ااع ت ادو الرتبي و اةودس و الاانو و الشريع  االدراسات اةسالمي و انلي  ال يدل و اتةولر 

 اةةرو ااةةي يف معظمدةةا للاةةالب اجلةةامعينيو لامعةة   اةةر أاسةةع الموعةة  مةةق الةةربامة األنادمييةة  يف دالةة  
الامع   ار لديدا بوي  حتتي  لألةايف ذا يف  له املفتربات البح ي  املتادم  اتاوو طعداد خةرجيني أنيةاء 
 ادريق على املسامه  بيعالي  يف ةوع مسةتاب  ا ةود  اأمةتد و نمةا ت ة  خنبة  متميةز  امتووعة  مةق أع ةاء 

ويةد عملية  التعلةةي  اتلةراء الدراسةات االبحةويف  ات ال ةل  تلتحةدتت ادليةة  ايوة  التةدري  امللتةزمني بت 
ااة ليميةةة  اتاةةةدو املعرلةةة و ااةسةةةداو اةجيةةةايب يف حتايةةةق ا تيالةةةات اجملتمةةةع اتالعةةةات )ايكيبيةةةدتو )ب(و 

( تسةةعى لامعةة   اةةر تر تزايةةد  ال،ةةا خبةةدمات أنادمييةة  ا ةة  أنادمييةة   ات لعاليةة  الةةود  3: 9039
 ي و تساعدا  يف ت راء  ربتد  التعليمي  اتومي   دراهت  الشف ي :عال
   ااةةةةدمات الاالبيةةةة : تاةةةةدو لامعةةةة   اةةةةر الموعةةةة  متووعةةةة  مةةةةق ااةةةةدماتو م ةةةة  ااةةةةدمات اةر ةةةةادي

ااملدوي و ااملساعدات املالي و اتةول  السةكقو اخةدمات  اب اع تيالةات اااةة و اخةدمات الالبة  
يو اتكوولوليةةا املعلومةةاتو االكتةةو الدراسةةي  ا  اةةا مةةق ااةةدماتو تاةةدو الةةدالينيو االةةدع  األنةةادمي

معظةة  اةةذه ااةةةدمات مةةق خةةةالجل  اةةاع  ةةةرا  الاةةالبو بيومةةا تاةةةدو ااةةدمات األخةةةرق مةةق خةةةالجل 
الو ةةةدات ااةدارات املفتليةةة  جلامعةةة   اةةةرو اتعمةةة  اجلامعةةة  علةةةى ت امةةة   ةةةران  لعالةةة  مةةةع الاةةةالب 

 (.3: 9039ت متميز   ات  لوجل مبتكر  )لامع   ارو )ا(و املستييديق مق أل  تاد  خدما
  تدار  اادمات الاالبي  هتدف تدار  اادمات الاالبية  تر تسةدي   يةا  الاالةو اجلامعية  مةق خةالجل

تزايةةده تملعلومةةات اااةةدمات الةة  دتالدةةا لتاةةوير  ربتةةن اجلامعيةة و اتشةةك  تدار  ااةةدمات الاالبيةة  
ات اجلامعيةة  لدةةي تسةةعى تر خمةةما  تةةول  الةةدع  ااملسةةاعد  الةة  دتالدةةا  ةةبك  متكاملةة  مةةق ااةةدم

الاةةةةةةالب يف اجلامعةةةةةة  اتلةةةةةةر ا تيالةةةةةةاهت  األنادمييةةةةةة  ااعلتماعيةةةةةة  مةةةةةةق خةةةةةةالجل عةةةةةةدد مةةةةةةق األ سةةةةةةاو 
اااةةدمات:  سةة  املسةةاعدات املاليةة و  سةة   اب اع تيالةةات اااةةة و  سةة  الالبةة  الةةدالينيو  سةة  

كتةةو املدرسةةي و اخدمةة  األ ذيةة و خدمةة  املواةةةالت ال ةةع ااةةدمات التواةةة  مةةع الالبةة و  سةة  ال
املادمةةةة  مةةةةق  بةةةة  اةدار  للتايةةةةي  بشةةةةك  موةةةةتظ  ل ةةةةما   ا دةةةةا اللتفاةةةةية لتاويراةةةةا يف املسةةةةتاب  
ابةةذله تشةةدد تدار  ااةةدمات الاالبيةة   ةةاح الاةةالب يف احلةةرو اجلةةامعي ايف اجملتمةةع )لامعةة   اةةر(و 

 (3: 9039)أ(و 

 نةةادميي يسةةد  اةر ةةاد األنةةادميي يف ت ةةاح املدمةة  التعليميةة  جلامعةة   اةةر بتشةة يع عال ةة اةر ةةاد األ 
املشةةةةارن  بةةةةني الاالةةةةو ااملر ةةةةد األنةةةةادميي ااةةةةي عال ةةةة  مسةةةةتمر  لكةةةةق الاالةةةةو مةةةةق حتايةةةةق أادالةةةةن 

االشف ةةي اال اةةايف لتحايةةق  الشف ةةي  االتعليميةة  ااملدويةة و ات ةةرب اةةذه العمليةة  تاةةور الاالةةو املعةةريف
و ةةةةاح األنةةةةادمييو اتومةةةةي لديةةةةن أسةةةةلوب تعلةةةة  مسةةةةتا  ميتةةةةد تر مةةةةا بعةةةةد التفةةةةرا امي ةةةة  املر ةةةةدا  ال
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األنةةادمييو   لاةة  تةةربة الاالةةو بتف  ةةن األنةةادميي نمةةا ترباةةن ببايةة  مةةوارد اجلامعةة  ممةةا جيعةة  دار 
 املر د مدما لي  لاة يف التح ي  األنادميي للاالو ب  أيً ا يف تاور  ف يتن.

اااص تةر اد األنادميي خالجل اللااءات التعرييي  للاالب اجلدد )لامع   اةرو )ز(و توسيق اجلزء  -
9039 :3) 

  مرنةةز دعةة  تعلةة  الاةةالب: ياةةدو مرنةةز دعةة  تعلةة  الاةةالب براالةةن الةة  تتعلةةق تلةةدع  األنةةادميي جلميةةع
لاةةةالب ليمةةةا الاةةةالب االاالبةةةات يامعةةة   اةةةرو مي ةةة  املرنةةةز بيوةةة  مالامةةة  تاةةةدو املسةةةاعد  األنادمييةةة  ل

يتعلةةةةق تملاةةةةررات الدراسةةةةي  ااالبةةةةات الكتابةةةة  ااعنتاةةةةاجل تر احليةةةةا  اجلامعيةةةة  األنادمييةةةة  ا  اةةةةا مةةةةق 
املوخمةةوعات األنادمييةة و اتت ةةمق الةةربامة الةة  ياةةدمدا املرنةةز: بةةرانمة تةةدري  األ ةةرا و معمةة  تاةةوير 

اليريةق العامة  تملرنةز استشةةارات الكتابة  تللغة  اة ليزية و اارش عمة  الو ةاح األنةادمييو نمةا ياةدو 
أنادمييةة  تةةت  ب ةةور  لرديةة  اخب وةةةي   مةة و ايعمةةد مرنةةز دعةة  تعلةة  الاةةالب يامعةة   اةةر تر ت ةةراو 
الاةةةالب يف عمليةةة  الةةةتعل و ايةةةدع  أاةةةدالد  الشف ةةةي  ااملدويةةة  ااألنادمييةةة  مةةةق خةةةالجل الرتنيةةةز علةةةى 

  اةجيةةةةايب مةةةةع مةةةةوايي مرنةةةةز دعةةةة  تعلةةةة  أسةةةةلوب التيكةةةة  املسةةةةتا  االواةةةةدب البوةةةةاءو ابي ةةةة  التياعةةةة
الاةالب امدرسةةي الموعةةات التاويةة و يةتعل  الاةةالب املدةةارات الالزمةة  لي ةبحوا  ةةادريق علةةى مواةةةل  

 (3: 9039التعل  بو اح ملدق احليا  )لامع   ارو )د(و 

 ميةةع موتسةةر العيةةاد  الابيةة  تاةةدو العيةةاد  الابيةة  يف اجلامعةة  خةةدمات الرعايةة  ال ةةحي  األاليةة  الةةااًن جل
اجلامعةةة  مةةةق  ةةةالب اأع ةةةاء ايوةةة  تةةةدري  امةةةوايني ازااةةةريق تبًعةةةا للةةةوااا ااألنظمةةة  الابيةةة  اااةةةة  
تجمللةة  األعلةةى لل ةةح و نمةةا دمةةق السةةالم  اتةةولر الو ةة  ااجلدةةد ملوتسةةر اجلامعةة  بتاةةد  ااةةدمات 

ال ةةحي بةةني موتسةةر الابيةة  خةةالجل الةةدااو األنةةادمييو نمةةا تسةةاا  اجلامعةة  يف رلةةع الةةوعي االت ايةةا 
اجلامع  ايعم  يف العياد   ةا    ةر مكةو  مةق  بيبتةا  اةةيدليتا  اسة  ممرخمةات امسةاعد  تدارية  

 (3: 9039)لامع   ارو )ح(و 

  الةةو سةةووًت  200املةةوا ااملسةةاعدات الدراسةةي  تاةةدو لامعةة   اةةر عةةدًدا مةةق املةةوا الدراسةةي  حلةةوايل 
املاديةة  دا    ةةوة  علةةى  الةةذيق  ةةد حتةةوجل اةةرالد  عسةةتاااب الاةةالب املةةرالنيو عسةةيما أالوةةه 

لرةةة  تنمةةاجل تعلةةيمد  اجلةةامعيو ار ةة  أ  الك ةة  مةةق اةةذه املةةوا لةةوا علةةى أسةةاس اجلةةدار  ااملوالسةة  
األنادمييةة و لةة   اجلامعةة  تاةةدو أيً ةةا موًحةةا دراسةةي  علةةى أسةةاس احلالةة و ا ةةدر اة ةةار  تر أ  ايةةع 

لرسةةوو الدراسةةي و التةةد مةةزات بعةةي املةةوا الدراسةةي  تةخمةةال  تر اةةذه املةةوا الدراسةةي  تغاةةي تكةةاليا ا
اةعيةةاء مةةق الرسةةوو الدراسةةي  لتشةةم  اا ةةد  أا أن ةةر مةةق املةةزات اآلتيةة : اة امةة  اجملانيةة  يف اةسةةكا  
اجلامعيو االتوا  مق اجلامع  اتليداو تةخمال  تر تذنر  سير سووي  تر بلةد الاالةو األةةلي ممةق ع 

 (.3: 9039  ار )لامع   ارو )ا(و يايمو  يف
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   املةةةةوارد اااةةةةدمات اةلكرتانيةةةة  ااحلاسةةةةوبي  تةةةةولر اجلامعةةةة  العديةةةةد مةةةةق املةةةةوارد اااةةةةدمات اةلكرتانيةةةة
ااحلاسوبي  ملوتسبيدا مق  ةالب امةوايني اأع ةاء ايوة  التةدري  نوسةيل  لةدع  عملية  التعلةي  اتةول  

يةا  اجلامعية و امةق أاة  ااةدمات اةلكرتانية  املادمة  اسةاا  مرنة  اسةدل  يف التعامة  مةع متالبةات احل
 (.13: 9031للاالب ما يلي )لامع   ارو )ب(و 

معامةةةة  احلاسةةةةو اآليل  يةةةة  تةةةةولر اجلامعةةةة  اةةةةذه املعامةةةة  يف معظةةةة  املبةةةةا  االكليةةةةات داخةةةة  احلةةةةرو  -
ر خةالجل اجلامعي اااص تلبوني االبوات علةى  ةد سةواء ايسةتايع الاالةو اسةتفداو ألدةز  الكمبيةوت

 أا ات العم  الرمسي و نما يت  استفداو بعي اذه املعام  يف تدري  ماررات احلاسو اآليل.
ااةةي بوابةة  تلكرتانيةة  مرنزيةة  تةةولر الموعةة  مةةق ااةةدمات اةلكرتانيةة   My QUالبوابةة  اةلكرتانيةة   -

األنةةةادميي  للم تمةةةع اجلةةةامعي اأاةةة  اةةةذه ااةةةدمات تمكانيةةة  الوةةةةوجل تر الربيةةةد اةلكةةةرتا  االتاةةةو 
ااملعلومةةات املتعلاةة  تلسةة   األنةةادميي للاالةةو ادرلةةات املاةةررات اخدمةة  التسةة ي  الةةذامو ل ةةاًل 

 عق األداات املساعد  لال رتاو يف األنشا  ااادمات الاالبي .

لةرت  الدراسة   ب بريد تلكرتا  لك   الةو علةى مةدبتولر اجلامع   سا E-mailالربيد اةلكرتا   -
ملسةوولي  ناملة  ايعد الربيد اةلكرتا  أدا  التواة  الرمسي  بني اجلامع  االاالوو لذا تاع ا يف اجلامع و

  الع على بريده اةلكرتا  تنتظاو للح وجل على املعلومات املرسل  تلين.على الاالو يف اع

ةة  ميكةق للاةالب اسةتفداو ألدةز  الكمبيةوتر ادمولة  ااا Wirelessخدم  اعت اجل الالسلكي  -
،ةة  للوةةةوجل تر  ةةبك  اةنرتنةة  مةةق خةةالجل خدمةة  التغايةة  الالسةةلكي  املوتشةةر  يف املبةةا  االكليةةات 

 داخ  احلرو اجلامعي.

: يةةةولر نظةةةاو التسةةة ي  الةةةذام )تنةةةر( تمكانيةةة  تسةةة ي  my bannerخدمةةة  التسةةة ي  الةةةذام  -
الوتةةااة الوداايةة و ا باعةة  املاةةررات الدراسةةي  تلكرتانيًةةا مةةق داخةة  اجلامعةة  اخارلدةةاو ااة ةةالع علةةى 

س   الاالو األنادميي ااجلداجل الدراسيو ل اًل عق متابعة  الاالةو ااتةن الدراسةي  االتواةة  مةع 
 املر د األنادميي.

تةولر اجلامعة  نظةاو الةبالو بةورد نوظةاو تلكةرتا  يةدع  التةدري   Blackboardخدم  الةبالو بةور  -
جل تر  سةةةاب الةةةبالو بةةةورد ااةةةاص بةةةن للوةةةةوجل تر بارياةةة  مرتبةةة  اسةةةدل و ايسةةةتايع الاالةةةو الةةةدخو 

 اامةةةة  املاةةةةررات الدراسةةةةي و  يةةةة  ميكوةةةةن مةةةةق اسةةةةتفداو أداات الةةةةتحك  اةلكةةةةرتا  لتبةةةةادجل املليةةةةات 
االرسةةةاا  اترسةةةاجل الوالبةةةات تر مةةةدرس املةةةاد و االتواةةةة  اليعةةةاجل مةةةع زمالاةةةن الاةةةالب املسةةة لني يف 

 ني  املارر.

 م  ا ةد  الةدع  األنةادميي التابعة  ملرنةز دعة  الةتعل  مةق ألة  خدمات ا ةد  الةدع  األنةادميي ةةم
حتايةةق الو ةةاح االتيةةوق للالبةة  يف لامعةة   اةةرو اتاةةرح الو ةةد  الموعةة  مةةق الةةربامة الةة  هتةةدف تر 
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تاوير مدارات الاالو الدراسي  امساعدتن على تاوير  دراتن الذاتية  عنتسةاب املعرلة  اتشةم  اةذه 
 (.3: 9039رو )ط(و الربامة ما يلي )لامع   ا

برانمة تدري  األ را  )تدري  الزمالء( يعترب مق أاة  بةرامة الةدع  األنةادميي الةذب أ بة  لعاليتةن يف  -
دراسةة  احماالةة  ناةة  حتايةةق األاةةدافو  يةة  يةةت  اعسةةتعان  تلاةةالب املتيةةو ني ملسةةاعد  زمالادةة  يف ال

ق األنةةةادمييو لالاالةةةو الةةةذب ياةةةوو مدةةةاراهت  الشف ةةةي  ااألنادمييةةة  الةةة  مكوةةةتد  مةةةق حتايةةةق التيةةةو 
تلتةةدري  ،ةةذا الةةربانمة يكةةو   ةةد أنمةة  أ ةةد املاةةررات ا  ةة  ليةةن علةةى درلةة  ممتةةازو لدةةو تلتةةايل 

ا ذةةاد  املاةةرر اا تيالةةات الاةةالب املفتليةة . يةةت  التةةدري  ب ةةور  لرديةة  أا يف الموعةةات ًمةةيكةةو  مل
ات نةة   لةةو علةةى  ةةده )لامعةة   اةةرو ةةةغ   يةةتمكق مةةق خالةةةا مةةدرس األ ةةرا  مةةق تلبيةة  ا تيالةة

 (3: 9039)و(و 
اعستشةةةةارات األنادمييةةةة  ميةةةةر العديةةةةد مةةةةق الاةةةةالب أ وةةةةاء دراسةةةةتد  اجلامعيةةةة  ب ةةةةعوتت امشةةةةكالت  -

أنادميي  خمتلي و اتاوو اعستشارات األنادميي  بتةذلي  تلةه ال ةعاب ا ة  املشةكالت اتلتةايل تيسةر 
و تةخمةةةال  تر أهنةةةا تسةةةاعد اتةةةدع  الاالةةةو يف احل ةةةوجل عمليةةة  اخنةةةراط الاالةةةو يف العمليةةة  التعليميةةة 

علةةةى أداء أنةةةادميي  ب مسةةةتوق أعلةةةىو ميكةةةق لكةةة   الةةةو ا البةةة  يامعةةة   اةةةر أ  ياابةةة  أخ ةةةااي 
الةدع  األنةةادميي بشةةك  لةردبو ملوا شةة  املشةةكالت األنادمييةة  ااملفةااف التايةةي  األاةةداف ااااةةة 

عةةةةةةدي  خاةةةةةةة العمةةةةةة  ااةسةةةةةةرتاتي يات ااعستشةةةةةةارات التعليميةةةةةة  احلاليةةةةةة و تةخمةةةةةةال  تر اخمةةةةةةع أا ت
األنادمييةةة  ليسةةة  للاةةةالب الةةةذيق يعةةةانو  مةةةق املشةةةكالت األنادمييةةة  لاةةةةو بةةة  اةةةي أيً ةةةا ألالوةةةه 
الاةةةةالب الةةةةةذيق يريةةةةدا  الوةةةةةةوجل تر اسةةةةتفداو أ  ةةةةةى  ا ةةةةاهت  ا ةةةةةدراهت و اياةةةةو أخ ةةةةةااي الةةةةةدع  

لكةةةة  الواةةةةاط مولًدةةةةا امشةةةة ًعا داعًمةةةةا األنةةةةادميي تعسةةةةتماع تر الاالةةةةو خةةةةالجل اجللسةةةة  متيدًمةةةةا 
 (3: 9039امساعًدا )لامع   ار )ص(و 

ارش عمةةة  الو ةةةاح األنةةةادميي تةةةوظ  ا ةةةد  الةةةدع  األنةةةادميي سلسةةةل  مةةةق ارش العمةةة  الةةة  تتعلةةةق  -
بتاةةةوير املدةةةارات األساسةةةي  للاالةةةو اجلةةةامعي  ةةةىت يةةةتمكق مةةةق التيةةةاز اةةةذه املر لةةة  املدمةةة  بو ةةةاح 

ون على رس  مستابلن باريا  انلح و يت  اةعال  عق مواعيةد اةذه الةورش ايكتسو اآلليات ال  تعي
يف بدايةة  نةة  ل ةة  دراسةةيو امةةق أاةة  املواخمةةيع الةة  تتاةةرق تليدةةا اةةذه الةةورش: تاويةةات تدار  الو ةة  
انيييةةةةة  نتابةةةةة  اداخمةةةةةرات اتاويةةةةة  الةةةةةذانر  اأسةةةةةاليو الةةةةةتعل  امدةةةةةار  التيكةةةةة  الواةةةةةدب اتاويةةةةةات أداء 

 (3: 9039)لامع   ارو )و(و اعمتحا  ا  اا 

بةةةرانمة تاةةةوير اداد ةةة  تللغةةة  اة ليزيةةة  يدةةةدف الةةةربانمة تر ت  ةةة  اليرةةةة  للالبةةة  للتحةةةديف تللغةةة   -
اة ليزي  يف مواخميع متعدد  هت  الاالو يف  ياتن اليومي  يف بيو  تتس  تملرح ااألردية و ياةود اداد ة  

حتةةديف اللغةة  اة ليزيةة  باال ةة و اتسةةتفدو يةةزا  طلةةاد  أ ةةد الاةةالب أا ت ةةدق الاالبةةات الةةذيق يتم
ااحلةوار االتعبة   عأساليو اتاويات تعم  على زتد  التح ي  اللغوب للاالو اتاوير مدار  اعسةتما 



 011       قياس الفجوة بني االدراكات والتوقعات يف جودة اخلدمة التعليمية...

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

عةةةق اآلراء ااأللكةةةارو احتةةةدد مواعيةةةد الةةةربانمة بدايةةة  نةةة  ل ةةة  دراسةةةي يف أا ةةةات تةةةتالءو مةةةع معظةةة  
يةةةع الاةةةالب االاالبةةةات يف لامعةةة   اةةةر اع يشةةةرتط التسةةة ي  يف الاةةةالبو نمةةةا يسةةةتاب  الةةةربانمة ا

: 9039الةةربانمة الكةةق األاةة  اةةو احل ةةور ااملداامةة  لتتحاةةق اليااةةد  املرلةةو  )لامعةة   اةةرو )جل(و 
3.) 

  مرنةةز ااةةدمات املدويةة  اةةو لةةزء مةةق  اةةاع  ةةرا  الاةةالب يف لامعةة   اةةر ااةةو اجلدةة  املسةةوول  عةةق
ريو الذب يسةاعد يف هتيوة  الالبة  لالخنةراط يف سةوق العمة  امسةاعدهت  اةر اد االتاوير املدين االتد

للح وجل على أل   اليرص االعةراض الواييية  املتا ة  يف سةوق العمة  ايدةدف املرنةز تر حتايةق مةا 
 (:3: 9039يلي )لامع   ارو )اة(و 

 ة للمستاب .ت ايا الاالب ااارجيني مق أل  ر ي  ااخمح  للحيا  املدوي  الاويل  ا رق التفاي -
تةةول  املةةوارد االةةربامة اااةةدمات ااألنشةةا  الةة  لكةةق  ةةالب اجلامعةة  اخرجييدةةا مةةق التفاةةية السةةلي   -

 ملسارا  الدراسي ااملدين أ واء ابعد احليا  اجلامعي .

تاةةةةوير اتدار  عال ةةةةات عمةةةة   ات لةةةةود  مميةةةةز  مةةةةع املوظمةةةةات الاالبيةةةة و اأرتب العمةةةة  اااةةةةرجينيو  -
 تبادجل ادع  برامة التومي  ااادمات.لتش يع التعل  امل

ياةةدو املرنةةز مكتبةة  مدويةة  متف  ةة  امابوعةةات ميكةةق للاالةةو نسةةفدا يف املرنةةز لةةتص اةةذه املكتبةة   -
 تةر اد املدين نما ميكق للاالو احل وجل على نشر  دلي  خدمات املرنز ات ازاتن ليدا.

بةةات خةةالجل لةةرت  الدراسةة  يف لامعةة  يدةةدف بةةرانمة )التوايةةا الاةةاليب( تر توايةةا الاةةالب /الاال -
 اةةرو تةخمةةال  تر تعزيةةز ااةةربات التعليميةة  مةةع تةةول  ااةةدمات الالزمةة  جملتمةةع لامعةة   اةةرو  يةة  
يكتسةةو الاةةالب مةةق خةةالجل العمةة  يف احلةةرو اجلةةامعي املدةةارات الةة  ميكةةق أ  تعةةزز مةةق  ةةدرهت  علةةى 

ا أ  توايةةا الاةةالب ياةةدو املسةةاعد  املر تةة  العمةة و ااعسةةتياد  مودةةا يف اختيةةار اجملةةاجل الةةوايييو نمةة
 لعدارات االكليات خالجل اليرتات ال  حتتاا ليدا تر دع  تخمايف للمكاتو.

 منوذج جامعة قطر ومتيزها يف تقديم خدماتها التعليمية:حتليل 
ابتحليةةة  منةةةو ا لامعةةة   اةةةر نال ةةةظ ليةةةز اجلامعةةة  يف تاةةةد  خةةةدماهتا التعليميةةة  بيعاليةةة  الةةةود  

 و  ي  تادو الموع  متووع  مق اادمات: اادمات اةر ادي  ااملدوي و ااملسةاعدات املالية و اتةول  عالي
السكقو اخدمات  اب اع تيالات اااة و اخدمات الالب  الدالينيو االدع  األنةادمييو اتكوولوليةا 

ى تةةول  بيوة  تعليميةة  اجلامعةة  علة اةةا مةق ااةةدماتو ااناال ًةا مةةق  ةرصاملعلومةاتو االكتةةو الدراسةي  ا   
األنةادمييو لاةد أ ةزت  حميز و  دم  خدمات  البي  يف الاعت عديد  م   الابوجل االتسة ي  ااةر ةاد

اجلامعةة  العديةةد مةةق الدراسةةات التاييميةة  لتسةةاعد تدار  اجلامعةة  علةةى الةةا  الاةةرارات املدمةة و لتحسةةني أداء 
الاةةةةالبو اخمةةةةما  لةةةةود  األداء األنةةةةادميي ااةداربو نمةةةةا عملةةةة  اجلامعةةةة  علةةةةى خلةةةةق موةةةةا  تعليمةةةةي 

جل تاةةةةد  بةةةةةرامة للةةةةدع  األنةةةةةادميي لةةةةامعيو مشةةةة ع ملزيةةةةةد مةةةةق اعرتاةةةةةاء االتاةةةةدو األنةةةةةادمييو مةةةةق خةةةةةال
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ااةر ادب لتاةوير  ةدرات الاةالبو نمةا أ   اةاع  ةرا  الاةالب يعمة  ب ةور  مسةتمر  علةى دعة  ر ية  
لامعةة   اةةر التعليميةة  مةةق خةةالجل تاةةد  لةةرص مبتكةةر و ابةةرامة  ات لةةود  عاليةة و اخةةدمات  ات نيةةاء  

االبح يو اتشتم  اذه البوية  بي    رخيدا العلمي عالي و التع لامع   ار ببوي  حتتي  ة ي   وي  اااسع  
على عةدد نبة  مةق املفةربات التف  ةي   دي ة  الت ديةزاتو اتةولر للاةالب مواًخةا علميًةا للةتعل  البح ةي 

 مق خالجل الت رب  العملي .
 حتليل مقارن للنماذج السابقة بدول القياس املقارن باألفضل:

ا توةةةل  تليةةن منةةا ا الةةداجل السةةابا  االكشةةا عةةق أالةةن يف اةةذا اجلةةزء يةةت  عاةةد دراسةة  ماارنةة  ملةة
التميز يف اذه الوما ا اتيسة  األسةباب الة  تاةا اراء اةذا التميةزو الةذا تسة  الدراسة  املود ية  يف اةذا 

 اجلزء على الوحو التايل:
 أاًع: أالن الشبن ااعختالف بني داجل ماارن  يف الاجل اادمات اجلامعي .

 ل  تاا اراء ليز داجل املاارن .منًيا: األسباب ا
: أوجه الشبه واالختالف بني دول مقارنة يف جمال جودة اخلدمات اجلامعية:  أوالا

يال ةةةةظ أ  اوةةةةاو أالةةةةن  ةةةةبن  -سةةةةابا  الةةةةذنر–املسةةةةتارئ اةةةةرب  بعةةةةي اجلامعةةةةات العربيةةةة  ااأللوبيةةةة  
بةةوجل االتسة ي  ااألمةق االسةةالم  ااخةتالف بةني داجل املاارنةة  م ة  املكتبةات العامةة  ااملالعةو ااملاةاع  االا

ااادمات الابي  ا را  الاالب اخدمات التاويرو اعلى أي   اجل ميكةق اسةتعراض تلةه ااةدمات الة  
 تتميز ،ا داجل املاارن  على الوحو التايل:

  ااةةدمات التعريييةة  تتشةةابن معظةة  داجل املاارنةة  )منةةو ا لامعةة  مةةاعتو منةةو ا اجلامعةة  اةامشيةة و منةةو ا
   ار( يف تاد  املعلومات ال  تساعد الالب  على الا   رار اعلتحاق بكلية  مةق خةالجل معرلة  لامع

التف  ةةات املفتليةة  ا بيعةة  الدراسةة  تجلامعةة  ا  اةةا مةةع العمةة  علةةى تةةول  دليةة  مي ةة  مابةةوع 
: اتلكةةرتا  عةةق الدراسةة  بكةة  نليةة  اتةةول  املعلومةةات الكاملةة  عةةق اجلامعةة  ليمةةا يشةةتم   لةةه علةةى

املدةةةةارات الالزمةةةة  للو ةةةةاح تجلامعةةةة و  ةةةةي  اع ةةةةرتاو االتاةةةةدير ةةةةةذه املرسسةةةة و ااملسةةةةوولي   ةةةةاه اجملتمةةةةع 
االوزااة  األنادميية و اتاةةد  خةدمات اسةةتاباجل الالبة  املسةت ديق اتوظةةي  ات امة   يةة  اسةتاباجل امةةوا 

 الالب  املست ديق ر   لامعي اباا   لامعي  ابريد تلكرتا .
 دراسةة  ااعمتحةةاانت: يتميةةز منةةو ا لامعةة   اةةر بولةةود نظةةاو البةةانر االةةذب يةةت  مةةق خةةدمات  ةةوو  ال

خاللن تدار  الاالو لدو نظاو يتيا للاالب تجلامع  أداء الموعة  متووعة  مةق املدةاو األساسةي و م ة  
 اجلدااجل الدراسي و التحاق مق الدرلات التحاق مق احل ورو عرض لدااجل امتحا .

 تةةولر معظةة  داجل املاارنةة  )منةةو ا لامعةة  مةةاعتو منةةو ا اجلامعةة  اةامشيةة و خةةدمات اةسةةكا  الاةةاليب 
منةةو ا لامعةة   اةةر( بيوةة  أموةة  اخةةدمات متووعةة  تسةةاعدا  علةةى التعةةرف علةةى التمةةع اجلامعةة  اايةةع 
مبةةا  السةةكق الاةةاليب مكييةة و اتولةةد ،ةةا العديةةد مةةق املرالةةق مودةةا معمةة  للكمبيةةوتر انةةاليرتت ا رلةة  
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يزيةةةةو  مةةةةزاد  باوةةةةوات ل ةةةةااي و خةةةةدمات اةنرتنةةةة  مةةةةق خةةةةالجل تغايةةةة  السةةةةكق لدةةةةز  تلللمةةةةذانر  اأ
 الااليب  نملن تلشبكات الالسلكي  عالي  السرع .

   ااةةةدمات ال ةةةحي : تعةةةد خةةةدمات الرعايةةة  ال ةةةحي  مةةةق ااةةةدمات األساسةةةي  يف معظةةة  داجل املاارنةةة
 اةةر( مةةق خةةالجل مرنةةز ةةةحيو بةةرامة )منةةو ا لامعةة  مةةاعتو منةةو ا اجلامعةة  اةامشيةة و منةةو ا لامعةة  

تربي  ال ح  البدني و العواي  الابية  االاةوارئو املشةور  مةق خةالجل مو ةع تلكةرتا  للتواةة و اتليةوانت 
 وارئو تول  ممرخم  داخ  الكلي و تادو اجلامع  اادمات الابي  املدوية  جلميةع ألةراد اجملتمةع تجلامعة  

 جلامع .مق  ب  األ باء ااملمرخمني املرالني ت

  اادمات املكتبي : يولد يف معظة  داجل املاارنة  )منةو ا لامعة  مةاعتو منةو ا اجلامعة  اةامشية و منةو ا
لامعةةة   اةةةر( مكتبةةة  ت ةةة  عةةةدًدا نبةةة ًا مةةةق الكتةةةو ااملرالةةةع املفتليةةة  الةةة  دتالدةةةا الالبةةة  انةةةذله 

االةدارتت اةلكرتانية   الوسااة املتعةدد  مةق اسةاواانت ااسةاا  مسعية  اب ةري و تةول  آعف الكتةو
) اعد  بياانت تلكرتانية (و ات  ة  الوةةوجل تر مكتبةات خارلية و لمكتبة  اجلامعة  لةزء أساسةي مةق 
احليةةةا  اليوميةةة  األنادمييةةة  االبح يةةة  تجلامعةةة و اتاةةةدو الموعةةة  متووعةةة  مةةةق اعاتاللةةةات تشةةةم  الكتةةةو 

اعةد البيةاانت علةى اةنرتنة  الة  تتةيا االدارتت ااملرالةع )الاةوامي  ااملوسةوعات....او( امعظة   و 
تمكانيةة  الوةةةوجل تر املاليةةني مةةق امل ةةادر األساسةةي  أل ةةراض البحةة و تةخمةةال  تر األ ةةراص املدالةة  

 اال  تغاي خمتلا التف  ات االكتو يف خمتلا اجملاعت.

 اةةدو اجلامعةةات ااةةدمات املاليةة  االعيويةة  يسةةتييد العديةةد مةةق الاةةالب مةةق بةةرامة الةةدع  املةةادبو نمةةا ت
املةةوا الدراسةةي  الكاملةة  االزمالةة  تر األ ةةفاص املةةرالني االتةةدريو يف ااةةارا نمةةا اةةو احلةةاجل يف منةةو ا 
)لامعةةةة   اةةةةر(و الةةةةزترات الدراسةةةةي  االةةةةدارات لتاةةةةوير اتعزيةةةةز تعلةةةةي  الاةةةةالب اتعةةةةدادا  للمدوةةةة  يف 

 املستاب .

 لامعةة  مةةاعتو منةةو ا اجلامعةة  اةامشيةة و  خةةدمات اةر ةةاد الاةةاليب: تتميةةز معظةة  داجل املاارنةة  )منةةو ا
منو ا لامع   ار( بولةود مرنةز لعر ةاد االتوليةن أا مرنةز املشةور  الاالبية  املتعلةق تلعملية  التعليمية  

للاةالب امشكالت املاررات ااألساتذ  امق خاللن يت  توظي  ارش العم  اللسات املشةور  اليردية  
ادمييو تول  اةر اد الويسي املتعلق تملشكالت الويسي  للالبة و الذيق ير بو  يف حتسني أدااد  األن

 تول  اةر اد اعلتماعي ااملتعلق تملشكالت اعلتماعي  ال  يوالددا الالب  مع أسرا .

  خةدمات األنشةةا  الاالبية : تاةةدو معظة  داجل املاارنةة  )منةو ا لامعةة  مةاعتو منةةو ا اجلامعة  اةامشيةة و
موع  نب   امتووعة  مةق الةر الت الرتليدية  اال االية  االرتخمة  التوالسةي  ملشةارن  منو ا لامع   ار( ال

املةةرلرات الشةةبابي  يف ايةةع أحنةةاء العةةامل  الاةةالب االتمتةةع ،ةةاو نمةةا تشةة ع الاةةالب علةةى املشةةارن  يف
لةةةه بةةدع  مةةةق اجلامعةةة و اتةةولر اجلامعةةة  أنةةةرب الموعةة  مةةةق الوةةةوادب الاالبيةة  ااملوظمةةةات ااملةةةرلراتو  

 يانو األنشا  الرتخمي  املتووع  االوشاط املسر ي املتميز.
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   خةةدمات اةر ةةاد املدةةين االةةواييي مةةق أاةة  ااةةدمات الاالبيةة  نمةةا اةةو احلةةاجل يف معظةة  داجل املاارنةة
)منةةةو ا لامعةةة  مةةةاعتو منةةةو ا اجلامعةةة  اةامشيةةة و منةةةو ا لامعةةة   اةةةر( تةةةول  خةةةدمات اةر ةةةاد املدةةةين 

دوةة  ااعلتحةةاق بسةةوق العمةة  ااةعةةداد للمدةةاو  ات ال ةةل  تلواييةة و ياةةوو الاسةة  املتعلةةق تختيةةار امل
بت ديةةةز الالبةةة  تملدةةةارات الواعمةةة  املولدةةة  حنةةةو السةةةوق م ةةة  مدةةةارات العةةةرضو امدةةةارات اعت ةةةاجلو 
االعمةة  يف لريةةق اامةةتالو مدةةارات الايةةاد و االتعامةة  مةةع املوا شةةات اجلماعيةة و االعمةة  حتةة  ال ةةغة 

ارير اياةةدو للفةةرجيني لةةرص املشةةور  عةةق الواةةاااو ااملعلومةةات االتوليةةن لتحايةةق أاةةداف انتابةة  التاةة
 يةةاهت  املدويةة و تعتباراةةا اميكةةق الوةةةوجل تر الموعةة  ااسةةع  مةةق الواةةااا الشةةا ر  مةةع بعةةي أرتب 

 العم  األن ر  در  يف العامل.

 رنة  )منةو ا لامعة  مةاعتو منةو ا خدمات الالب  املعةا ني: تتشةابن معظة  داجل املاارنة  معظة  داجل املاا
اجلامعةة  اةامشيةة و منةةةو ا لامعةة   اةةةر( يف تاةةد  خةةةدمات للالبةة  املعةةةا ني  يةة  تةةةولر اةةذه املكاتةةةو 
ااةةدمات األنادمييةة و خةةةدمات الةةدع و االتشةةاارو ادعةةة  الاةةالب مةةع الةةةتعل و ااعاتمةةاو تةعا ةةةات 

كليةةةاتو تةةةول  أمةةةانق ت امةةة  ات ةةةمي  اجلسةةةدي و /أا الويسةةةي  اتسةةةدي  تاةةةد  ااةةةدمات ايف بعةةةي ال
ايةةةةع املبةةةةا  اجلامعيةةةة  االااعةةةةات الدراسةةةةي  بارياةةةةة  ميسةةةةر  لةةةةذاب اةعا ةةةةاتو ااسةةةةتفداو التاويةةةةةات 
املسةةةةاند و ات  ةةةة  الو ةةةة  اةخمةةةةايف ة ةةةةاز الوالبةةةةات الدراسةةةةي  أا دديةةةة  اعمتحةةةةاانتو تةةةةول  املةةةةواد 

 تيالةةات اااةةة  بتسةة ي  اداخمةةرات ادالظةة  الدراسةةي  املابوعةة  خبةةة نبةة  للسةةماح للالبةة   اب اع
 على سري  املعلومات املت ل  ةاعت اع تيالات اااة  اددد .

  خةةةةدمات الةةةةتعل  اةلكةةةةرتا : تةةةةولر معظةةةة  اجلامعةةةةات يف داجل املاارنةةةة  )منةةةةو ا لامعةةةة  مةةةةاعتو منةةةةو ا
خاللن اخمةع ملف ةات اداخمةرات اجلامع  اةامشي و منو ا لامع   ار( نظاًما تلكرتانًيا لعاًع يت  مق 

ا  اةةةةا مةةةةق املةةةةواد املرلعيةةةة  ةيةةةة  تكةةةةو  متا ةةةة  للاةةةةالب تلكرتانيًةةةةا عةةةةرب مو ةةةةع التعلةةةةي  اةلكةةةةرتا  
 لل امع .

   خدمات األلانو   ل ةيص مكتةو لرعاية  الاةالب األلانةو يف معظة  اجلامعةات يف داجل املاارنة
ا لامعةةةة   اةةةةر( اتتةةةةيا اةةةةذه املكاتةةةةو لرةةةةة  )منةةةةو ا لامعةةةة  مةةةةاعتو منةةةةو ا اجلامعةةةة  اةامشيةةةة و منةةةةو  

للاالب للمشارن  يف عدد مق املوظمةات االوشةا ات االةربامة الة  تسةاعد الاةالب مةع األ ليةات يف 
تاوير الشعور تعنتماء تر اجلماع  االكلي و ايساعد الاالب على توسيع ناةاق املعرلة  عسةيما أهنةا 

 مق الا ات املتعدد  ال االات.

ا: األ
ا
 سبا  التي تق  ورا  متيز دول املقارنة:ثاني
 األسبا  التي تق  ورا  متيز النموذج املاليزي: (3

مل يكةةق حتايةةق مةةاليزت لومةةو ا ت ةةادب ماةةرد تع انعكاًسةةا ااخمةةًحا عسةةت ماراا للبشةةرو لاةةد  حةة  يف 
اةةذا دسةةي  نظةةاو تعليمةةي لةةامعي  ةةوب سةةاعداا علةةى تلبيةة  احلالةة  مةةق  ةةو  العمةة  املةةاار و نمةةا سةةاا  
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الوظاو بيعالي  يف عملي  التحوجل اع ت ادب مق  ااع تاليدب زراعي تر  ااع ةةواعي  ةدي و ايواةا 
التعلي  اجلامعي اليوو نادا   امس  لبلوغ مر ل  اع ت اد املعريف الااا  علةى تاوية  املعلومةات ااعت ةاعتو 

د ترانًمةةا نبةة ًا مةةق رأس املةةاجل البشةةرب ت   ةةاح السياسةةات التعليميةة  يف مةةاليزت أدق تر أ  داةةق اع ت ةةا
الةةةذب اةةةو عمةةةود التوميةةة  الواراةةةاو لاةةةد أالةةة  احلكومةةة  عوايةةة  خاةةةة  تلتعلةةةي  اجلةةةامعيو ااسةةةتفدم  
اعتمادات مالي  نب   يف الاعت العلةوو االتاوية و  ةىت اجملةاعت اةنسةاني    دعمدةا أيً ةا بواسةا  الااةاع 

نالةةة  مسةةةتوتت التعلةةةي  العةةةايل لتلبيةةة  ا تيالةةةات سةةةوق العمةةة    ااةةةاصو ا  اسةةةتاداو خةةةربات ألوبيةةة  يف
ادلي و ااو ما ساا  يف رلع مدار   و  العم  ال  أةبح  مق املزات التي يلي  لال ت اد املةاليزبو ات ةع 
احلكومةة  األلدةةز  االةةربامة احلدي ةة  لتاةةوير خةةدمات التعلةةي  اجلةةامعيو بيومةةا حتةةااجل نةة  اجلامعةةات أ  تتبةةع 

  العامليةةة  يف التةةةدري  انظةةة  الدراسةةة  احتديةةةد التف  ةةةات ااملوةةةااة الدراسةةةي و اتشةةة ع العال ةةةات املعةةةاي
االراابة بني اجلامعات ادلي  ااجلامعات العاملي  الشد   ااملما ل  عنتساب اارب  االت رب  االتاةويرو نمةا 

الةذب يسةد  الة  الةبالد مةق  ةو  العمة  أ  اجلامعات ااملعااد العليا ادلي  تعم  برتنيةز نبة  علةى التعلةي  
املةةةاار و ااجمللةةةة  الاةةةةومي لعلةةةاز  ي ةةةةع اةر ةةةةادات للتعلةةةي  اجلةةةةامعي العةةةةاو اااةةةاصو اسياسةةةةات تلةةةةاز  
)معادل ( الشدادات اجلامعي  اتايي  الشةدادات االتف  ةات االةدرلات العلمية  اهتةدف ازار  التعلةي  أ  

و اةنرتنةةة  اتاويةةة  املعلومةةات ااسةةةاا  اعت ةةةاجل احلدي ةةة و يكةةو  التعلةةةي  يف اجلامعةةةات مةةةق خةةالجل اسةةةتفدا
اتت ن مرسسات التعلةي  اجلةامعي  اليًةا لت ةبا مرنةزًا ت ليميًةا لاةالب الدراسةات العليةاو ايعةين  لةه املزيةد 
مةةق لةةود  التعلةةي  االةةر  التسةةديالت التعليميةة  م ةة  املكتبةةات ااملعامةة  ا ةةبكات الكمبيةةوتر ادعةة  ايوةةات 

 (.3: 9009ات اتر ي  املوااة ا  اا )بش و التدري  تارب 
ايعترب نظاو التعلي  اجلامعي يف ماليزت متوالق مع املعاي  الدالي و ادظةى ذتابعة  امرا بة  مةق  بة  ازار  
التعلي  العايلو الذب اخمع  خمةمق ر يتدةا يف "حتوية  مةاليزت تر مرنةز للتعلةي  املتميةز األمةر الةذب انعكة  

عةةات املاليزيةة   يةة   الظةة  لامعةة  مةةاعت )ذةةاليزت( علةةى مو عدةةا خمةةمق أل ةة  مةةاا  بوخمةةوح علةةى اجلام
 و.9031/9032عاملًيا( للعاو  327لامع  يف العامل )الة 

امةةق ألةة  حتايةةق اجلةةود  االتميةةز يف التعلةةي  اجلةةامعي   تنشةةاء ايوةة  مسةةتال   بعةة  لةةوزار  التعلةةي  العةةايل 
  تاةةةوو تة ةةةراف علةةةى ممارسةةةات خمةةةما  اجلةةةود  يف ايةةةع االةةة (MQA)تسةةةمى ،يوةةة  خمةةةما  اجلةةةود   

مرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل اتاةةةوو ذةةةوا الرتاخةةةيص ااععتمةةةاد ةةةةذه املرسسةةةات الةةةق معةةةاي  مشةةةدد و ليةةةي 
وزراء املةةةةةاليزب دمةةةةةة اللةةةةة  اععتمةةةةةاد الةةةةةو ين ا ةةةةةعب  خمةةةةةما  اجلةةةةةود  و  ةةةةةرر اللةةةةة  الةةةةة9005ديسةةةةةمرب 

(QAD) اعنةةدماا انالةة  املةةراالت املاليزيةة   بةةوزار  التعلةةي  العةةايلو اخلةةق اةةذا(MQA)  و ااةةي انالةة
خمةةةما  اجلةةةود  الو يةةةد  يف الةةةبالدو االةةة  تغاةةةي مرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل العةةةاو اااةةةاصو اتتةةةور انالةةة  
املةراالت املاليزيةة  مسةةوولي  خمةةما  لةود  التعلةةي  العةةايل امر ةةرات خةةدمات دعة  الاةةالب علةةى حنةةو التةةايل 

COPPA, 2014: 20-(23): 
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   جيةو علةى الاةالب احل ةوجل علةةى خةدمات الةدع  املواسةب  االكاليةة و م ة  املرالةق املادية  ااعلتماعيةة
 ااملالي  االرتليدي و اخدمات اةر اد اال ح .

 . جيو أ  يت  تايي  خدمات دع  الاالب بشك  موتظ  للتاند مق الكياي  االيعالي  االسالم 

 مظاملد  املتعلا  خبدمات دع  الاالب. جيو أ  تكو  اواو آلي  للاالب للتعب  عق 

   جيةةو أ  يكةةو  اوةةاو ا ةةد  تداريةة  معيوةة  مسةةوول  عةةق لاةةية اتوييةةذ خةةدمات دعةة  الاةةالب ايعمةة
 ،ا األلراد الذيق لديد  خرب  مواسب  تتيق مع مدامد .

 .جيو تاد  املشور  األنادميي  ااملدوي  مق خالجل املواينيو اجيو أ  حتاط سري  بشك  ناف 

 و أ  تكةةو  اوةاو خةةدمات تعرييية  لعالةة  للةربانمة امتا ةة  للاةالب االعمةة  علةى تاييمدةةا بشةةك  جية
 موتظ .

 األسبا  التي تق  ورا  متيز النموذج األردني: (9
ت ةةمو  اااةة  اةسةةرتاتي ي  للتعلةةي  العةةايل يف اململكةة  األردنيةة  اةامشيةة  ر يةة  تاةةوو علةةى تجيةةاد نظةةاو 

ى لرية نوادر بشري  مرال  امتف  ة  يف خمتلةا  اةوجل املعرلة  تلةر  ادر عل - ب لود  عالي –تربوب 
توميةةة  ا ت ةةةادي  االتماعيةةة  مسةةةتدام و نمةةةا ا تيالةةةات اجملتمةةةع احلاليةةة  ااملسةةةتابلي  ذةةةا يتةةةواءو مةةةع حتايةةةق 

ت ةمو  األاةةداف العامةة  ةةةذه اةسةرتاتي ي  خمةةرار  حتسةةني نوعيةة  التعلةي  العةةايل امةةدق مواءمتةةن ملتالبةةات 
ع بوخمع معاي  اأس  لالعتماد اخمبة اجلود  تابةق علةى مرسسةات التعلةي  اجلةامعي نالة  اتتاةابق اجملتم

ااملعاي  الدالي و اةةذا عبةد مةق تجيةاد آليةات ااسةاا  تسةتايع مةق خالةةا الدالة  امرسسةاهتا املعوية  تايةي  
ت  لةةه التعلةةي  يف خمرلةةات التعلةةي  اجلةةامعي ،ةةدف  يةةاس مةةدق د ةة  العمليةةات الةة   ةةرب علةةى مةةدخال

 (3: 9007مرسسات التعلي  اجلامعي )ةياوو 
لاةةةد اانةةةو التوسةةةع اةااةةة  االسةةةريع ملرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل يف اململكةةة  األردنيةةة  خاةةةوات توظيميةةة  
اأنادميي  اتداري  لع راف على التعلي  العايل اخمما  لودتن ااعرتااء ذستواه امق أل  خمةما  مسةتاب  

معي يف األرد و اوةةةةاو خمةةةةرار  لالسةةةةتمرار يف خمةةةةبة لةةةةود  التعلةةةةي  انوعيتةةةةن ااعرتاةةةةاء ااعةةةةد للتعلةةةةي  اجلةةةةا
ذستواهو ليتواءو مع ا تيالات السوق ادلي  ااة ليمي  االعاملي و احتدي  اااة الدراسةي  اتابيةق معةاي  

 (.373: 9002اععتماد على اجلامعات احلكومي  ااااة  )ةرببو 
خمما  اجلود  ن  مق اللة  التعلةي  العةايلو د اللة  اععتمةادو  ية    ا د أ رف على اععتماد ا 

ةةةيا   معةةاي  اععتمةةةاد العةةاو اااةةاص ععتمةةةاد اجلامعةةات اااةةةة  اخمةةبة لةةود  التعلةةةي  العةةايل اخمةةةما  
مستواه على نال  األةعد  عق  ريق املتابع  ااة راف للتانةد مةق اسةتمرار تايةد اةذه اجلامعةات تملعةاي  

بتةةاري   9007( لسةةو  90يمةةاتو تر أ  ةةةدر  ةةانو  ايوةة  اعتمةةاد مرسسةةات التعلةةي  العةةايل ر ةة  )االتعل
لتح  ذولبن حم  الل  اععتماد اأعاي  اةيو  استاالًع مالًيا اتدارًت )اململكة  األردنية   95/1/9007

 (3: 9031اةامشي و 
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لعةايل يف األرد : تشة يع التميةز يف امق األاداف ال  أندت عليدا ايو  اعتمةاد مرسسةات التعلةي  ا
التعلي  اجلامعي األرد  اتش يع راح التوال  اةجيايب بني مرسسات التعلي  اجلامعي األردنية  علةى التميةز 
يف مةةدخالهتا اعملياهتةةا اخمرلاهتةةا ذةةا يوسةة   مةةع متالبةةات اجملتمةةع ادلةةي ااة ليمةةي االعةةاملي اراح ع ةةر 

( اتدراًنةةا ألمهيةة  خمةةما  اجلةةود  األنادمييةة  يف 33: 9030عةةريف )الاراانةة : اجلةةود  االعوملةة  ااع ت ةةاد امل
التعلي  اجلامعي األرد  لاد أال  اجلامع  اةامشية  ااتماًمةا خاًةةا للمعةاي  الووعية  املتعلاة  ب ةبة اجلةود و 

فتلةةةا لبعةةةد احل ةةةوجل علةةةى اععتمةةةاد العةةةاوو  امةةة  اجلامعةةة  بدراسةةة  اتابيةةةق معةةةاي  اععتمةةةاد ااةةةاص مل
تلةةذنر أنةةن   اخمةةع اااةةة األ سةةاو األنادمييةة  لديةةًدا لعمليةة  احل ةةوجل علةةى اسةةتمراري  اععتمةةادو ااجلةةدير 

الدراسةةي  ملفتلةةا األ سةةاو االةةربامة األنادمييةة  يف اجلامعةة  لتحايةةق األاةةداف املوسةة م  مةةع ر يةة  ارسةةال  
سةةةي  لكةةة  بةةةرانمة أنةةةادميي ذةةةا يتوالةةةق مةةةع اجلامعةةة  ااأل سةةةاو األنادمييةةة  أخةةةذيق يف اععتبةةةار اجملةةةاعت الراي

متالبةةةات سةةةوق العمةةةة  ااملسةةةت دات املعرليةةةة  االتكوولوليةةة و ايوةةةدرا حتةةةة  اةةةذه اجملةةةةاعت مةةةواد دراسةةةةي  
ااخمةةح  األاةةداف ااملفرلةةاتو لتحايةةق املفرلةةات املرلةةو  مةةق الةةربانمة الدراسةةي اتاةةوو اجلامعةة  ابشةةك  

ء معةةاي  ايوةة  اعتمةةاد مرسسةةات التعلةةي  العةةايل يف األرد  متواةةة  بعمليةة  تايةةي  ااةةدمات الاالبيةة  يف خمةةو 
جلود  اادمات الاالبي  اال  تعم  على تول  البيو  التعليمي  املالام  االداعمة  لتحايةق الالبة  ألاةدالد  

 (.8-3و 9032الرتبوي  ا له مق خالجل حتايق املر رات التالي : )اململك  األردني  اةامشي و 
  برانالًةا لعةاًع للمسةاعد  االةدع  املةايل للالبة و يتسةق مةع رسةالتدا اأاةدالدا ا الةات  أ  تولر اجلامع

 لبتدةةةا ام ةةةادرااو اأ  يكةةةو  اوةةةاو تلةةةراءات للمسةةةاءل   ةةةوجل ايةةةع املةةةوا ااملسةةةاعدات املاليةةة  الةةة  
 تادمدا.

 امعةةةة  أ  تكةةةةو  املعلومةةةةات  ةةةةوجل ايةةةةع لوةةةةات املةةةةوا اأنواعدةةةةاو ااملسةةةةاعدات املاليةةةة  الةةةة  تاةةةةدمدا اجل
 موشور و ةي  ميكق جلميع الالب  املعويني أ  يالعوا عليدا.

 . أ  تادو اجلامع  برامة لتوعي  الالب  اجلدد  وجل براالدا نال 

 للالبةةةة  مةةةةق خالةةةةةا  أ  تةةةةولر اجلامعةةةة  بةةةةرامة موتظمةةةة  لعر ةةةةاد األنةةةةادميي أا الرتبةةةةوبو ةيةةةة  يتةةةةوالر
ادمييةة   ةةوجل اعختيةةار املدةةين ااعختبةةارات األنادمييةة  املعلومةةات الةة  تسةةاعدا  يف الةةا   ةةراراهت  األن

علةةى أ  تكةةو  املعلومةةات  ةةوجل خةةدمات اةر ةةاد األنةةادميي الةة  تاةةدمدا للالبةة  موشةةور  ايف متوةةااجل 
 يد املعويني.

   أ  يكةةو  يف اجلامعةة  بةةرامة خاةةة  تةر ةةاد املدةةةينو امسةةاعد  الالبةة  علةةى التوايةةا أ وةةاء الدراسةةة
 يتسق مع  الات الالب  ارسال  اجلامع . ابعد التفراو ابشك 

 .أ  تولر اجلامع  خدم  الرعاي  ال حي و ذا يف  له برامة رعاي  ال ح  الويسي  لالبتدا 

   أ  تةولر اجلامعة  خدمة  السةكق للاالبةاتو ةية  يتةةوالر ليةن البيوة  املالامة  للةتعل  االدراسة و االعوامةة
 امرا  لذله. ال حي و ااألمقو اأ  ياوو علين نادر متف ص
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   أ  تةةولر اجلامعةة  خدمةة  الاعةةاو )املاةةاع ( للالبةة  امللتحاةةني ليدةةاو اجيةةو أ  يشةةرف عليدةةا موايةةو
مدويةةةةةو  اخمت ةةةةةو  تلتغذيةةةةة و اأ  يتةةةةةوالر يف اةةةةةذه ااةةةةةدمات املعةةةةةاي  اااةةةةةة  تل ةةةةةح و االسةةةةةالم و 

 االتغذي .

  الشف ةةةةي للالبةةةة و اتسةةةةرعنو أ  تةةةةولر اجلامعةةةة  الوشةةةةا ات الالمود يةةةة و الةةةة  تةةةةدع  الومةةةةو العالةةةةي ا
ابشةةةةك  يتسةةةةق مةةةةع رسةةةةالتدا اأاةةةةدالداو اأ  تلتةةةةزو اجلامعةةةة  ب ةةةةرار  أ  يسةةةةوداا راح العدالةةةة  جلميةةةةع 

  لبتداو اأ  تتاند مق مالام  خدماهتا االتسديالت ال  تتيحدا لالبتدا.

 و ذةةا يتيةةق أ  تةةولر اجلامعةة  سياسةةات اتلةةراءات تاةةرر العال ةة  بةةني اجلامعةة  ااألنشةةا  اااةةة  بالبتدةةا
مع  الات الالب  مع تول  الرعاي  املالام  ةذه األنشا  االربامةو ةي  تتيا لرة  مشةارن  الالبة  

 يف املسوولي  مع اجلامع .

 األسبا  التي تق  ورا  متيز النموذج القطري: (1
ربامة مع تسارع ات   التومي  يف  ارو امع مرار الزمق  ح  لامع   ار طخمال  ناةاق ااسةع مةق الة

الدراسةةي  اجلديةةد  االتف  ةةات الةة  تلةةر ا تيالةةات امتالبةةات سةةوق العمةة  ا مو ةةات اجملتمةةع الةةذب 
 الةةو ا البةة  ايزيةد عديةةد خرجييدةةا عةةق  8000تعمة  موةةن اتليةةنو ايبلة  عةةدد  لبةة  اجلامعةة   اليًةا  ةةوايل 

امعةة  التحسةةني و أ لاةة  اجلامعةة  مشةةراًعا  موً ةةا لتاةةوير اجل9001ألةةا خةةرية اخرجيةة و ايف عةةاو  10
اتاةةةةوير مسةةةةتوتت األداء األنةةةةادميي ااةداربو اسةةةةعًيا مودةةةةا حنةةةةو حتايةةةةق  لةةةةه اةةةةةدفو د اخمةةةةع خاةةةة  

و مسةةةتددل  الةةةاعت أداء رايسةةةي  ترنةةةز علةةةى 9031-9030تسةةةرتاتي ي  علةةةى مسةةةتوق اجلامعةةة  لألعةةةواو 
خمةع  اااة  البحة  اخدمة  تعزيز اتاوي  لود  التعلي  ااادمات اتتس  تلكياء  ااملدوي  العالية و نمةا ا 

أالوتت اجلامع  الرايسةي  الةق األاةداف الةوارد  يف ر ية  ارسةال  اجلامعة  )لامعة   اةرو ) (  اجملتمع خممق
9031 :3.) 

لاةةةد اختةةةارت لامعةةة   اةةةر تسةةةرتاتي ي  ترنةةةد تو يةةةق اةلةةةراءاتو ااعت ةةةاجل الةةةداخليو اترسةةةاجل  االةةة  
د و ذةا يةولر دعًمةا لعةاًع لولةود بيوة  مسةاند  علةى تاةوير خدمي و ااستاااب املةوارد البشةري  ااحليةاظ علةي

لامعةةة   اةةةر للفدمةةة  املرتنةةةز  علةةةى حتسةةةني العمليةةةات الداخليةةة  الةةة  يةةةت  اخمةةةعدا اتوييةةةذاا ااعت ةةةاعت 
الداخليةةة  اااارليةةة  اتعزيزاةةةاو اتك يةةةا الرتنيةةةز الةةةذب يو ةةةو علةةةى توييةةةذ تسةةةرتاتي يات املةةةوارد البشةةةري و 

العاليةةة  مةةةق املةةةوايني اأع ةةةاء ايوةةة  التةةةدري  ااحليةةةاظ علةةةيد و بشةةةك  عةةةاوو  علتةةةذاب  اب الكيةةةاءات
تسةةةاعد اةةةذه التاةةةورات لامعةةة   اةةةر علةةةى خمةةةما  اليعاليةةة  املرسسةةةي  احتسةةةيودا تسةةةتمرارو اترتكةةةز علةةةى 
اجلدةةود املبذالةة  لوخمةةع خاةة  تاةةوير مرالةةق اجلامعةة  للتانةةد مةةق أهنةةا تتوالةةق مةةع ا تيالةةات احلةةرو اجلةةامعيو  

امع  خاتدا اةسرتاتي ي  بشك  تشارنيو اتعم  مق أل  احل وجل علةى اععتمةاد املرسسةي نما تعد اجل
 (.32: 9031-9030مق مرسس  "سان " )لامع   ارو ااا  اةسرتاتي ي و 
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ا ةةةةد  اعةةةة  لامعةةةة   اةةةةر  ةةةةو ًا نبةةةة ًا مةةةةق اة ةةةةازات لتحايةةةةق رسةةةةالتدا يف ايةةةةع الةةةةاعت الدراسةةةة  
معةة  يف تابيةةق الةةدار  ال انيةة  مةةق اااةة  اةسةةرتاتي ي  الةة  حتتةةوب علةةى االبحة  ااجملتمةةعو  يةة  بةةدأت اجلا

موظومةة   ةةامل  مةةق األاةةداف ااملر ةةرات تسةةتايع مةةق خالةةةا ايةةع الو ةةدات األنادمييةة  ااةداريةة  حتايةةق 
( علةةى تةةول  بيوةة  لامعيةة  9032-9031أاةةدالدا اتايةةي  أداادةةا اتاةةويرهو اترنةةز اااةة  اةسةةرتاتي ي  )

ند  تتسةةة  تلياعليةةة  االكيةةةاء  لةةةدع  التمةةةع اجلامعةةة و ايف سةةةعي اجلامعةةة  املسةةةتمر للتحسةةةنيو امرالةةةق مسةةةا
عةدد اموانب   الات اجملتمعو لاد أعدت خا  أنادميي   امل  للربامة املستابلي و تةخمةال  تر مرالعة  

مةق  ةرص اجلامعة  علةى مق الةربامة األنادميية  احلالية و اتاةوير دمةة التكوولوليةا لتعزيةز التعلةي و ااناال ًةا 
تةةةول  بيوةةة  تعليميةةة  حميةةةز  أنشةةةات خةةةدمات  البيةةة  يف الةةةاعت عديةةةد  م ةةة  الابةةةوجل االتسةةة ي  ااةر ةةةاد 
األنادميي اعمل  على حتايق معاي  اجلود  ال  اخمعتدا ايو  التعلي  العايل ذ ل  التعلي  األعلةى بااةر 

 (:33: 9033األعلى للتعلي و  ااااة  تادمات الاالبي  على الوحو التايل )اجملل 
  تةةول  دليةة  للاةةالب دتةةوب علةةى نةة  السياسةةات ااةلةةراءات ااملعلومةةات املتعلاةة  تلةةربامة ااملاةةررات

 التعليمي  انوع اادم  ال  تادمدا.
 يمةةةع اةةةةيان  ا يةةةظ اسةةةالم  نةةة  املعلومةةةات االسةةة الت  ابةةةق اجلامعةةة  سياسةةةات مواسةةةب  تتعلاةةة تت

 بو اجيو أ  تباى س الت الاالب يف موا ع سري  آمو .الرمسي  املتعلا  تلاال

 . تادو اجلامع  برامة تولين اخدمات تر ادي  للاالب مق الوا ي  األنادميي  ااملدوي  االشف ي 

 .تولر اجلامع  خدمات ةحي  ابرامة ت اييي  للاالب 

  ليدي .يكو  لل امع  برامة اخدمات مواسب  لوشا ات الاالب ال االي  االرتخمي  االرت 

  ت ع اجلامع  سياسات اخاة لتول  سكق ةحي آمةق للاةالب مةع اخمةع اعتبةارات خاةة  لسةكق
 الاالبات ايدع  السكق تلكوادر اةداري  املرال  االكالي .

 القسم الرابع
ا ملقياس الفجوات 

ا
 SEVQUALواقع اخلدمات التعليمية باجلامعات املصرية وفق

 قعات يف جودة اخلدمة التعليمية املدركةجوة بني اإلدراكات والتوفلقياس ال
لاد  دد  انو  توظي  اجلامعات يف م ةر ااةدمات الاالبية  يف  سة  خةاص بةنو اةو الاسة  ااةام  

اااةةة  تملكالةة ت  972و 971و 979و تةخمةةال  تر املةةواد 399تر  339الةةذب ت ةةمق املةةواد مةةق 
ى عةد  خةدمات علةى الوحةو التةايل )ادورية  م ةر ااحلوالز الدراسي و ا د ت مو  اذه املةواد التانيةد علة

 (.1و 927: 9001(و )الداشا و 78-75و 9002العربي و 
املسةةانق اجلامعيةة  ة امةة  الاةةالب املغرتبةةني ،ةةاو اتاةةد  البةةات  ذاايةة  للاةةالب ماابةة  رسةةوو رمزيةة   -

 يدلعوهنا.
 الرعاي  ال حي  للاالب. -
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 للاالو عودا. تول  مكتبات للاالب ت   املعارف ال  ع  ىن -

 ةواديق التكال  اعلتماعيو اال  هتدف تر تول  ال ما  اعلتماعي ب ور  املفتلي  للاالب. -

 موا مكال ت ا والز دراسي  للاالب املتيو نيو أا لتش يع الدراسات يف بعي األ ساو. -

 املتالبةةةات اموةةةذ تنشةةةاء اةيوةةة  الاوميةةة  ل ةةةما  اجلةةةود  ااععتمةةةادو أةةةةدرت الةةةدلي  اةر ةةةادب لتةةةول 
الالزمةةة  ل ةةةما  لةةةود  الةةةتعل  ااععتمةةةاد ملرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايلو االةةةذب يوخمةةةا للمرسسةةةات اجلامعيةةة  
املمارسةةةات املفتليةةة  الةةة  ميكةةةق تتباعدةةةا لتابيةةةق معةةةاي  اجلةةةود  يف ااةةةدمات الاالبيةةة  علةةةى الوحةةةو التةةةايل 

 (82-72: 9008)ادوري  م ر العربي و 
 لاالب: يكو  لدق املرسس  املران  الكالية  لتعةدي  سياسة  الابةوجل ذةا سياسات الابوجل ااع تياظ ت

تعةةةال  املرسسةةة  عةةةق  يتما ةةةى مةةةع الرسةةةال  االغةةةاتت ااألاةةةداف اةسةةةرتاتي ي  ةةةةا ايةةةت   لةةةه خةةةالجل
سياسةة  الابةةوجل ا رياةة  ا ةةراط توزيةةع الاةةالب علةةى التف  ةةات املفتليةة   بةة  موعةةد الابةةوجل بو ةة   

 او  يالي   م  اعدال  يف التوييذ.نافو احترص على أ  يكو  او
  تاوو املرسس  بتحديةد أعةداد الاةالب املالوبة  يف بداية  نة  عةاو اتراعةي عوةد حتديةداا   ة  امةوارد

املرسسةةة  التعليميةةة  م ةةة : سةةةع  املةةةدرلات ااملعامةةة  االةةةورش ا  ةةة  اأعةةةداد  اعةةةات الةةةدرس اأمةةةانق 
مةة  اعةةدد أع ةةاء ايوةة  التةةدري  ااةيوةة  املعاانةة  التةةدريو امليةةدا  املتا ةة  امالامةة  عةةدد األلدةةز  تملعا

اعةةةدد املةةةوايني االيويةةةني  اب العال ةةة  تلعمليةةة  التعليميةةة و اتسةةةتفدو املرسسةةة  ايةةةع الاةةةرق املتا ةةة  
لععةةةةال  عةةةةق سياسةةةةة  الابةةةةوجل م ةةةةة : نتيبةةةةات امل ةةةةااتو اأدلةةةةة  الاةةةةالب ابةةةةةرامة تعريييةةةة  ااملو ةةةةةع 

 اةلكرتا  للمرسس .

  الااليب: تاوو املرسس  بدراسة  ا تيالةات الاةالب للةدع  اعلتمةاعي ااملةادب  ااةر اد توالر الدع
مق خالجل عم  استمارات استبيا و اماابالت  ف ي و تاوو املرسسة  بوخمةع خاة  خةدمات لةدع  
الاالب بواء على دراس  اع تيالاتو احتةدد ،ةا:  رياة  التاةدو لالةو الةدع  اسةاا  الةدع و نييية  

 ا ريا  التادو  ب  كااب خاة  خبدمات الدع .تابيان ااملسووجل عون 

  تو ةةق اجلامعةة  خاةة  الةةدع  الاةةاليب اتعتمةةداا اتعلودةةا يميةةع الوسةةاا  املمكوةة و يولةةد تملرسسةة  نظةةاو
مو ةةةق لعر ةةةاد األنةةةادميي حمةةةدد بةةةن: عةةةدد الاةةةالب يف الموعةةةات اةر ةةةاد األنةةةادميي انيييةةة  توزيةةةع 

ر لةةةة  الدراسةةةةي  االتف ةةةةصو ااملسةةةةتوق األنةةةةادمييو الاةةةةالب علةةةةى املر ةةةةد األنةةةةادميي مةةةةق  يةةةة  امل
التوةةةةيا الةةةواييي للمر ةةةد األنةةةادميي اسةةةاا  تاةةةد  التغذيةةة  الرالعةةة  مةةةق املر ةةةد األنةةةادميي اتاةةةوو 
املرسسة  بعمة  توعية  للاةةالب بوظةاو اةر ةاد األنةةادميي عةق  ريةق: دليةة  الاةالب نةداات تر ةةادي و 

 املو ع اةلكرتا  للمرسس .
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  خةةةدمات لةةةذاب اع تيالةةةات اااةةةة  تت ةةةمق: تسةةةديالت تنشةةةااي و رعايةةة  ةةةةحي   تولةةةد تجلامعةةة
انيسي  دع  مةادبو اسةاا  لةدالد  يف األنشةا  اعلتماعية  االرتخمةي  املفتلية و عاةد لاةاءات دارية  

 مع الاالب  اب اع تيالات اااة  ملوا ش  نياي  انياء  اادمات املتا  .

   تاةةوو بتاةةد  ااةةدمات الابيةة  للحةةاعت الااراةة  للاةةالب ايراعةةي تةةولر اجلامعةة  ا ةةد  أا عيةةاد   بيةة
ليدةةا: تةةةوالر األداات ااألدايةةة  الالزمةةة  للتعامةةة  مةةةع احلةةةاعت الااراةةة و العدالةةة  يف التعامةةة  مةةةع خمتلةةةا 

 الاالبو سدول  ابسا   اةلراءات الالزم  للكشا االعالا.

 ريو امليةةدا  تكةةو  مالامةة  مةةق  يةة :  تسةةعى اجلامعةة  لتةةول  اسةةاا  لواةة  الاةةالب تر أمةةانق التةةد
نيايةةةةة  العةةةةةدد تلوسةةةةةب  ألعةةةةةداد الاةةةةةالبو مسةةةةةتوتت السةةةةةالم  ااألمةةةةةا و تولةةةةةد تملرسسةةةةة  سياسةةةةة  
اتلراءات للدع  املايل للاالب تتس  تلوخموح االشيالي  امعلوة  جلميةع األ ةراف احمةدد ،ةا:  ةراط 

 .مالب -نتو-موا الدع و     الدع  املف ص أنواع الدع  نادب

  األنشةا  الاالبية : تشةة ع اجلامعة  األنشةا  الاالبيةة  امل ةا ب  ا ة  امل ةةا ب  للموةااة ا لةه جيةةو
أ  يتةةةولر ،ةةةا أنشةةةا   البيةةة  لعليةةة  يف العديةةةد مةةةق اجملةةةاعت م ةةة : األنشةةةا  اعلتماعيةةة  االةةةر الت 

الاالبية  ااألنشةا   العلمي  االرتليدي  اأنشا  اجلوال  ااادم  العام  ااألنشا  الرتخمي  اأنشا  األسر
 اليوي  ااألنشا  ال االي  ااألنشا  العلمي  االتكوولولي .

 ييي للاةالب علةى وة  امعلوة  لايةاس التولةن الةوا: تولد تجلامع  اساا  حمدد  اماوخدمات اارجيني
ستمارات استبيا  لر باهت و اعاد التماعات للسووات الودااي و اعم  اسةتيتاء ا ه التفرا م  : ا

ملو ع اةلكرتا  للمرسس  اتوشئ املرسس  نظاًما ملتابع  خرجيةي الكلية  يت ةمق:  اعةد  بيةاانت على ا
للفةةرجيني يسةة   ليدةةا البيةةاانت الالزمةة  عةةق نةة  خةةرية اسةةب  اعت ةةاجل بةةن اسةةاا  متابعةة  أاخمةةاعد  

يالةاهت  الواييي و امدق مالام  املدارات ال  انتسةبواا خةالجل الدراسة  ملتالبةات الوايية  متابعة  ا ت
مق التدريو االدراسةات العليةا ا ةوجل تايةي  مةدق اسةتيياء معةاي  مالامة  مسةا ات ا ديةزات املبةا  

 ااملرالق ااملوارد البشري  تجلامع .

 واقع اخلدمات التعليمية جبامعة حلوان:
و ايعةةد املاةةر الرايسةةي لل امعةة  3275لسةةو   70تعةةود نشةةا  لامعةة   لةةوا  تر ةةةدار الاةةانو  ر ةة  

دو مق  له بك ة و اتتميةز اجلامعة   عني  لوا  ذديو   لوا و تع أ   ري  نليات اجلامع  يعود تر أ   او
باةةةةةابع خةةةةةاص ت  أ  الدراسةةةةة  تلعديةةةةةد مةةةةةق الكليةةةةةات ليةةةةة  تر الوا يةةةةة  التابيايةةةةة  تةخمةةةةةال  تر الاةةةةةابع 

ااةةدمات علةى الوحةةو ( اتاةدو اجلامعة  لاال،ةةا العديةد مةق 3: 9039األنةادميي )لامعة   لةةوا : )ا(و 
 التايل.

   خةةدمات اةسةةكا  الاةةاليب: تعتةةرب املةةد  اجلامعيةة  ا ةةد  مةةق ا ةةدات اجلامعةة و اتاةةوو اةدار  العامةة
للمةةةد  اجلامعيةةة  االتغذيةةة  بتوييةةةذ مدةةةاو أعماةةةةا نمةةةا اةةةو مبةةة  اخماةةةة ةةةةا يف ت ةةةار السياسةةة  العامةةة  
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اجلامعيةةة  اايةةةع اةةةذه  ا البةةةات املةةةد  لل امعةةة  مةةةق هتيوةةة  املوةةةا  ال ةةةحي ااعسةةةتارار الويسةةةي لالبةةة 
ااةةدمات الةة  تاةةدو تر  ةةالب املديوةة  اجلامعيةة  تاةةدو بتكةةاليا موفي ةة  لةةًدا )مدعومةة ( تةخمةةال  
تر تول  خدمات أخرق تخمالي  م   خدمات اةنرتنة  الة  أةةبح  متا ة  لاةالب املةد  اجلامعية  

مةةةق  يةةة  توةةةةي   ةةةبكات املعلومةةةات تر املةةةد   هنةةةارًا الةةةياًلو ممةةةا يزيةةةد مةةةق األعبةةةاء املاليةةة  لل امعةةة 
اجلامعةةةة  اتةةةةول  ألدةةةةز  احلاسةةةةبات اةلكرتانيةةةة  املت ةةةةل  بشةةةةبكات اةنرتنةةةة  )لامعةةةة   لةةةةوا و اااةةةة  

 (.11و 19: 9007/9033اةسرتاتي ي  
   تخمةةةةال  تر املكتبةةةة  املرنزيةةةة  –ااةةةةدمات املكتبيةةةة : اتت ةةةةمق اةةةةذه ااةةةةدمات تةةةةول  مكتبةةةة  بكةةةة  نليةةةة

   العديةد مةق املرالةع ااملرليةات العامة  االةدارتت ادلية  االعاملية و االة  ع  ةىن للاالةو تجلامع  ات
عق الرلوع تليدةاو اتسةعى اجلامعة  تلتعةاا  مةع ا ةد  املكتبة  الر مية  تجمللة  األعلةى لل امعةات تر 

يةة  ات  ةة  ااةةدمات رلةةع تمكانياهتةةا التوالسةةي  بةةني اجلامعةةات العربيةة  االعامليةة  مةةق خةةالجل املكتبةة  الر م
علةةى اةنرتنةة  سةةواء مةةق داخةة  أا خةةارا احلةةرو اجلةةامعيو اتيسةة  سةةب  اةةةوجل البةةا  ني مةةق السةةاد  
أع ةةةةاء ايوةةةة  التةةةةدري  امعةةةةاانيد و ااملةةةةوايني االاةةةةالب تجلامعةةةةات امل ةةةةري  تر الةةةةدارتت العلميةةةة  

 (.3: 9039الالزم  يف ايع الاعت البح  العلمي )لامع   لوا و )د(و 

 مات اةر اد املدين االواييي للفرجيني: التص اةذه ااةدمات بتةول  معلومةات نالية  عةق املدةق خد
االواةةااا الةة  ميكةةق أ  يعمةة  ليدةةا الاالةةو بعةةد لرلةةنو ادعةةو  ااةةرجيني للتحةةديف عةةق خةةرباهت  يف 
العمةة و مةةع توظةةي  ماةةابالت اعاةةد نةةداات ألةةةحاب األعمةةاجل للاةةاء الاةةالب االتحةةديف معدةة  عةةق 

بعةةي املدةةق ااملدةةارات املالوبةة  لكةة  مدوةة و ا لةةه مةةق خةةالجل امللتايةةات الةة  تعاةةداا اجلامعةة    بيعةة 
 (.3: 9039)لامع   لوا و )أ(و 

   ااةةةدمات املاليةةة  االعيويةةة : اتتم ةةة  اةةةذه ااةةةدمات ليمةةةا تةةةولره اجلامعةةة  مةةةق مسةةةاعدات ماليةةة  اعيويةةة
ب مةةق الرسةةوو الدراسةةي  أا لةةزء للاةةالب  ةة  الاةةادريق ا اب الظةةراف اااةةة و اتعيةةاء بعةةي الاةةال

مودا اموا مكال ت )موا دراسي ( دراسةي  للاةالب املتيةو ني امةق اةذه ااةدمات تنشةاء لدةاز نشةر 
اتوزيةةع الكتةةاب اجلةةامعي االةةذب يدةةدف تر تةةول  الكتةةاب اجلةةامعي بسةةعر مواسةةو لاةةالب اجلامعةة  

 (.3: 9039لتفييا األعباء املالي  امللاا  عليد  )لامع   لوا و )ب(و 

  األنشةةا  الاالبيةة : اوةةاو جلةةا  ميكةةق للاالةةو أ  ميةةارس نشةةا ن خالةةةا ااةةي: جلوةة  األسةةر الاالبيةة و
جلو  الوشاط الرتخميو جلو  الوشاط ال اةايفو جلوة  الوشةاط اليةينو جلوة  الوشةاط اعلتمةاعي االةر الت 

لةةي )لامعةة   لةةوا  )أ(و اتشةةرف عليدةةا اةدار  العامةة  لرعايةة  الشةةباب امةةق املدةةاو الةة  تاةةوو ،ةةا مةةا ي
9031 :3) 

توميةةةة  الوشةةةةاط الرتخمةةةةي االةةةةر الت بةةةةني الاةةةةالب اتوظةةةةي  الباةةةةوعت اليرديةةةة  علةةةةى مسةةةةتوق نليةةةةات  -
 اجلامع .
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تلةةراءات املسةةاباات ادليةة  ااملرنزيةة  اااةةة  تادمةة  العامةة  اتلةةراءات املعسةةكرات ال ةةييي  لتةةدريو  -
 الاالب على الووا ي الكشيي  ااةر ادي .

ااةةةة املارت ةةة  لألنشةةةا  الووعيةةة  املفتليةةة  لكليةةةات اجلامعةةة  امتابعةةة  ت ةةةازات نليةةةات اجلامعةةة  اخمةةةع ا -
  سو مشراعات الربامة التوييذي  املارت   لك  نلي .

تعةةداد اتوظةةي  بةةرامة املسةةاباات اعلتماعيةة  ااة ةةراف علةةى توييةةذاا علةةى مسةةتوق نليةةات اجلامعةة   -
- ةةاجل الةةي  احل ةةر مسةةابا  الاالةةو االاالبةة  امل ةةالينياعلةةى املسةةتوق املرنةةزب اتشةةم  علةةى سةةبي  امل

 مسابا  املوخموعات اعلتماعي.

   ااةةدمات الابيةة  تةةولر اجلامعةة  ااةةدمات الابيةة  للالبةة  مةةق خةةالجل اةدار  العامةة  للشةةوو  الابيةة  اأاةة
 (3: 9031األعماجل ال  تاوو ،ا ما يلي )لامع   لوا و )ب(و 

لعاللةةةةي تلكشةةةا الاةةةةر علةةةةى الالبةةةة  االاالبةةةةات املسةةةةت ديق الاةةةو العاللةةةةي تاةةةةوو تدار  الاةةةةو ا -
املتاةةدمني لل امعةة و انةةذله الاةةدرات الابيةة  داخةة  نليةةات الرتبيةة  الرتخمةةي  بوةةني ابوةةاتو االكشةةا 
الار على الالب  االاالبات داخ  ايع الو ةدات العاللية  املولةود  يميةع نليةات اجلامعة  اةةرف 

ا ةد  عاللية و االالبة  االاالبةات ادةولني تر  99 دات العاللية  العالا الالزو ة  اعدد اذه الو 
الالبةةة  يامعةةة   لةةةوا  للعةةةرض علةةةى األخ ةةةاايني يف ايةةةع التف  ةةةات لعمةةة  العمليةةةات مستشةةةيى 

اجلرا يةة  ااة ةةاعات االتحاليةة  الالزمةة  ةةة و االايةةاو تاةةدمات ااةسةةعالات األاليةة  للعةةاملني داخةة  
 الكليات.

راء الكشةةةا الاةةةر علةةةى املسةةةت ديق املتاةةةدمني لع امةةة  تملةةةد  اجلامعيةةة و اعمةةة  الاةةةو الو ةةةااي تلةةة -
محالت مكالح  األمراض املعدي  ذا يف  له التولين تر  رق العداق انييي  الو اي  انةذله العةالا  
نلمةةةةا أمكةةةةقو ااملشةةةةارن  يف امتحةةةةاانت الةةةةدار األاجل جلةةةةا   بيةةةة و ااة ةةةةراف علةةةةى اجلوانةةةةو البيويةةةة  

 تجلامع .امتابعتدا 

–التمةةويق الاةةر ةةةرف اتعةةداد األدايةة  ااملسةةتلزمات الابيةة  للو ةةدات داخةة  اخةةارا احلةةرو اجلةةامعي  -
 ا وارئ املد  ااملدرلات ااملد  اجلامعي  ااملعسكرات االر الت اعيادات األسوا  االكليات.

ية  اخمةرار  التعةرف ااناال ًا مق أمهي  اادمات الاالبي  تجلامعات امل ري  اخمةما  لودهتةاو امةق أمه
على آراء املستييديق مق تله اادمات اا  الالب و تخمال  تر ما ملسن البا   مق تبةايق يف اآلراء  ةوجل 
ااةةةدمات املادمةةة  للالبةةة و االةةة  أنةةةدت عليدةةةا اجلامعةةةات امل ةةةري  امعةةةاي  اةيوةةة  الاوميةةة  ل ةةةما  اجلةةةود  

اب ةور    -مما سبق  نةره–اادمات نما او ااخما  ااععتمادو لاجلامعات امل ري  تاوو بتاد  العديد مق
نالي و يف  ني أ  بعي الالب  ياالبو  تملزيدو ايرنةدا  أ  مةا اةو متةاح ياة  ن ة ًا عمةا يامحةو  تليةنو 
ايبدا  له بوخموح يف التداور الشديد يف أاخماع املكتبةات ااملعامة  ا يةاب املسةتلزمات الالزمة  لتشةغي  

و اخمةةعا ميزانيةةات ال ةةيان  ا  اةةاو 9008رت بةةذله دراسةة  زيتةةو  عةةاو األلدةةز  ااملعةةداتو نمةةا أ ةةا
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لاملكتبةةات نظةةرًا ل ةةحالتدا الاراةةا أ يةةااًن لدةةي ع  ةةذب الاالةةو لع ةةالع أا  ةةد ع يدةةت  الاالةةو أةةةاًل 
املكتبات اجلامعي  أةبح  ناهنةا تعا ةو الاالةو الةذب يسةعي تليدةا بيةرض بدخوجل املكتب و ب  أ  بعي 

الف رسةةةةوو الدراسةةةة ( لع ةةةةالع تملكتبةةةة و ار ةةةة  تدخةةةةاجل بعةةةةي التاويةةةةات احلدي ةةةة  يف رسةةةةوو خاةةةةة  )خبةةةة
مرسسةةةات التعلةةةي  اجلةةةامعي احلكوميةةة  تع أ  مةةةدق انتشةةةاراا خيتلةةةا مةةةق لامعةةة  تر أخةةةرق امةةةق نليةةة  أا 
 سةة  داخةة  اجلامعةة  الوا ةةد  تر آخةةرو الةةي  اةةذا التيةةاات الًاةةا ملةةدق ا تيةةاا نةة  مودةةا الكةةق رذةةا بوةةاء 

 (.38و 37: 9008ا يتولر لبع دا مق م ادر لوي  أا عال ات خارلي  )زيتو و على م
األمةةر الةةذب يتالةةو حماالةة  التعةةرف علةةى آراء الالبةة   ةةوجل الي ةةو  بةةني مةةا ياةةدو تلةةيد  مةةق خةةدمات 

و اذةا SEVQUALلعاًل ايت  تدراننو ابةني مةا يتو عونةن ايامحةو  تليةن تسةتفداو مايةاس الي ةوات 
 يف تاوير احتسني لود  اذه اادمات التعليمي  تجلامعات امل ري . ميكق أ  يسد  بن

 القسم اخلامس
لقياس الفجوة بني اإلدراكات والتوقعات  SEVQUALأبرز معامل مقياس الفجوات 

 يف جودة اخلدمة التعليمية املدركة
علةةةى ناةةةاق ااسةةةع لايةةةاس مسةةةتوتت تايةةةي  اجلمدةةةور  SERVQUAL  اسةةةتفداو مايةةةاس 

ملادم  ة  مق  ي  اجلود و ا د استفدو اذا املاياس عةدد نبة  مةق البةا  ني يف املرسسةات للفدمات ا
اادمي و م   املستشةييات ااأللدةز  الشةر ي  االةوزارات االتعلةي  ا  اةا مةق الاااعةات  ات الويةع العةاوو 

ر  أا  ةة  سةةواء تلةةه الوسةةاا  املبا ةة -ااملسةةتفدم  يف  يةةاس لةةود  ااةةدمات–الكةةو  الوسةةاا  األخةةرق 
 ةةةةةةةةة  د ياةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةق  يةةةةةةةةة  نتاا دةةةةةةةةةاو اع تت ةةةةةةةةةا تلشةةةةةةةةةمولي و الكةةةةةةةةةق منةةةةةةةةةو ا الي ةةةةةةةةةوات  -املبا ةةةةةةةةةر 

SERVQUAL  أدا  علميةةةة   -أيً ةةةةا– ات أبعةةةةاد حمةةةةدد  ا ةةةةامل  ملفتلةةةةا أبعةةةةاد اجلةةةةود و الكونةةةةن
املفت ةةني يف –ات  ةةااي  لةةعدار و لةة   نتاا دةةا تكةةو  حمةةدد  اااخمةةح  اد ياةة و ت  الك ةة  مةةق البةةا  ني 

يزنةةةةو  اسةةةةتفداو اةةةةذه األدا  نةةةةادا  لايةةةةاس لةةةةود  ااةةةةدماتو اةةةةةذا السةةةةبو  ةةةةاع  -اجل تدار  اجلةةةةود الةةةة
استفداو اةذه األدا  يف الةداجل ال ةواعي  الكةربقو اخ وًةةا اليةات  االةوعتت املتحةد و ابرياانيةاو اعليةن 

اادات لةةة   أل ةةة   رياةةة  لايةةةاس مسةةةتوق لةةةود  ااةةةدمات اجلامعيةةة و اةةةي  يةةةاس مسةةةتوق تو عةةةات امشةةة
املسةةتييديق مةةق تلةةه ااةةدماتو االتعةةرف تر مةةدق التبةةايقو بةةني مةةا يتو عةةن املسةةتدله مةةق مسةةتوق معةةني 

 (29: 9005( )عباسو 989و 9007للفدم  املادم  لنو ابني ما د   علين لعاًل )سعيدو 
لعةامل ا د   استفداو اذا املاياس يف التعلي  اجلةامعيو لاةد اسةتفدمتن العديةد مةق اجلامعةات يف ا

للتعرف على تدار  اجلود  الشةامل  يف خةدماهتا التعليمية  املفتلية  مةق  ية  ااةدمات التعليمية  ااملكتبةات 
العاليةةةة  املدرسةةةةني ا ةةةة   لةةةةه اترنةةةةد الدراسةةةةات السةةةةابا  العديةةةةد  علةةةةى نيةةةةاء  ام ةةةةدا ي  اةةةةذا املايةةةةاس 

ااملتو عةة  حنةةو اادمةة  املادمةة و  اموخمةةوعيتن يف  يةةاس لةةود  اادمةة  تسةةتفداو ا ااةةات املسةةتييديق املدرنةة 
ابةةذله ميكةةق الكشةةا عةةق ماةةدار الي ةةو  امةةدااا بةةني تدرانةةات املسةةتييد ملظةةاار اادمةة  اتو عاتةةن ةةةاو 
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ايعةد اةةذا املايةةاس مةةق الوا يةة  العمليةة  التابيايةة  أ ةةد األداات املدمةة  االيعالةة  الةة  ميكةةق أ  تسةةاعد علةةى 
 مسةتوق لةةود  اادمة  مةق الدةة  نظةر املسةةتييديق مودةا مةةق الوانةو الا ةةور يف تادةار اجلوانةو اةجيابيةة 

ان ي و امق ان ي  أخرق يكشا اذا املايةاس عةق اجلوانةو املتو عة  االة  يامةا ةةا املسةتييد يف مسةتوق 
اةةذه اادمةة ؛ ةيةة  ميكةةق تعةةاد  الوظةةر بوةةوا ي ال ةةعا لت ةة  تر  مةةوح اتو ةةع اجلمدةةور املسةةتييد مةةق 

 (.97: 9030اادم  )برناتو 
لقيةاس الفجةوة بةني اإلدراكةات والتوقعةات يف جةودة  SEVQUALمنوذج الفجوات 

 اخلدمة التعليمية املدركة:
 ,Parasuraman &et al)ميكةةق توخمةةيا اةةذه الي ةةوات مةةق خةةالجل الشةةك  التةةايل 

1985: 44): 
 (: فجوات جودة اخلدمة1الشكل رقم )

 
Source: Parasuraman. A. & et al (1985): P44 

 بني اإلدراكات والتوقعات SEVQUALفجوات مقياس  (3شكل )
يبني الشك  السابق أ  اواو ل  ل وات لاياس الي و  بني اةدرانات يف لود  اادمة  التعليمية  

-52: 9002(و )ااالةةدبو 331-333: 9007املدرنةة  علةةى الوحةةو التةةايل )عا ةةور االعبادلةة و 
71.) 
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ليةةرق بةةني تدراو اةدار  لتو عةةات املسةةتييديق اتو عةةات الي ةةو  األار: ل ةةو  البحةة  ااةةي تتم ةة  يف ا (3
املسةةتييديق أنيسةةد  ذعةةةىن مةةدق معرلةةة  أا تدراو اجلامعةة  ملةةا يتو عةةةن املسةةتييديقو لةةة  ا عةةرف مسةةةوويل 
اةدار  اجلامعيةة  مةةا الةةذب يتو عةةن الالبةة  اأ  ذاةةدارا  تاةةد  ااةةدمات الًاةةا ةةةذه التو عةةات اتلتةةايل 

   تلوسب  للالب  ألهنا تااب  اةذه الي و  عد  أسباب مودا ما أيم:سوف تكو  اادمات مرخمي

ناةةةةص يف ةةةةةويف التسةةةةويق اجلةةةةامعيو ل مةةةةا أ  يكةةةةو  ناةةةةص يف عةةةةدد األةةةةةايف الةةةة  تواالةةةة  تسةةةةوق  -
األةةةةايف اجلامعيةةة و أا أ  األةةةةايف  ةةة  مواسةةةب و ا ةةةد يكةةةو  ناةةةص يف التياعةةة  بةةةني اةدار  اجلامعيةةة  

 االالب .
 ااارلي مع الالب     مواسب . عمليات اعت اجل -

 تعدد املستوتت اةداري  يف اجلامع . -

الي ةةةو  ال انيةةة : ل ةةةو  الت ةةةمي  ااةةةي تتم ةةة  يف اليةةةرق بةةةني تدراو اةدار  اجلامعيةةة  لتو عةةةات الاةةةالب  (9
ا در  اةدار  علةى تراة  اةذا اةدراو تر معةاي و ااةذا يعةين أ  الةرد تدراو اةدار  لتو عةات الاةالب 

كيةةي الكةةق جيةةو تراةة  اةةذا اةدراو تر معةةاي  احمةةددات تكيةة  تاةةد  اادمةة  تملسةةتوق الةةذب ع ي
 يتو عن الاالبو اةذه الي و  مسببات امودا ما أيم:

 عدو األخذ ذعاي  اجلود  ااععتماد. -
 سوء اليد  ملا دتالن الالب . -

 اادم  اجلامعي . تبين مود يات    سليم  يف املعاي  اادددات املالوب  جلود  -

 عدو حتديد األاداف بد  . -

الي و  ال ال  : ل و  التاد  اتتم   يف اليرق بني املعاي  املوخمةوعي  ااادمة  املادمة  تليعة  ذعةىن أ   (1
الرد الةود معةاي  مواسةب  لل ةود  أيً ةا ع يكيةيو بة  عبةد مةق أ  يلتةزو ماةدمو اادمة  ،ةذه املعةاي  

ًاةا للمعةاي  ال ةحيح  املوخمةوعي  اتلتةايل ماابلة  تو عةات املسةتييديقو اةةذه ل ةما  تاةد  اادمة  ال
 الي و  أيً ا عدد مق املسببات مودا:

 عدو اخموح أداار املسوولني عق تابيق معاي  اجلود . -
 ةراع األداار داخ  املرسسات اجلامعي . -

 خمعا العاملني اعدو  درهت  على تابيق معاي  اجلود . -

 يا املستفدم  لتابيق املعاي  املالوب .خمعا التكوولول -

 الوظاو الر ايب للتحاق مق مدق تابيق معاي  اجلود     ليد. -

 عدو العم  بوظاو اليرق ااو أ د متالبات اجلود  اجلامعي . -

الي ةةةو  الرابعةةة : ل ةةةو  اعت ةةةاجل اتتم ةةة  يف اليةةةرق بةةةني اادمةةة  املادمةةة  تليعةةة  االوعةةةود الةةة   اعتدةةةا  (2
يسدا خالجل ات ةاعهتا تلالبة  ذعةىن أ  اجلامعة   ةد تعاةي الالبة  معلومةات مبةال  ليدةا اجلامع  على ن
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 وجل مستوق اجلةود  ا ةرق تاةدميدا ممةا يةردب تر رلةع مسةتوق التو عةات تر أعلةى الةدرلات لتكةو  
الوتي ةة  أ  اةدراو مدمةةا نةةا  مرتيًعةةا سةةوف يكةةو  يف الغالةةو أ ةة  مةةق التو عةةات الةة  تشةةكل  ممةةا 

 ون اخنياض يف مستوق رخمي الاالب عق اجلود  املادم و اةذه الي و  أسبا،ا:يوتة ع

 خمعا اعت اجل تجملتمع ااارلي ااملستييديق مق اادمات اجلامعي . -
 تعااء اعود للالب  مبال  ليدا اع ميكق حتايادا. -

البةة  ااادمةة  الةة   الي ةةو  ااامسةة : الي ةةو  احلايايةة  اتتم ةة  يف اليةةرق بةةني اادمةة  املدرنةة  مةةق  بةة  ال (5
نانوا يتو عونن أب أهن  يايمو  لود  اادمة  عةق  ريةق ماارنة  اةدراو تلتو عةاتو ابةدا   ةه لة   
اةةذه الي ةةو  سةةوف توةةتة بشةةك   بيعةةي ت ا ادةةرت ت ةةدق الي ةةوات السةةابا  أا ايعدةةا أل  ادةةور 

الاةالبو اممةا ع  ةه أب ل و  مق الي وات السابا  يعين أ  اادم  لق تادو ذا يتيق مع تو عات 
ليةةن أ  عةةالا الي ةةوات األربةةع السةةابا  سةةيردب تر عةةدو ادةةور الي ةةو  ااامسةة و األمةةر الةةذب يوةةتة 
عوةةةن تاةةةدير عةةةايل لل ةةةود  مةةةق الدةةة  نظةةةر الالبةةة  ااملسةةةتييديق مةةةق التعلةةةي  اجلةةةامعيو اتخت ةةةار لةةة   

Gap5= F (Gap1 , Gap2, Gap3, Gap4) 
ملدرنةة  ميكةةق  ياسةةدا عةةق  ريةةق  يةةاس اليةةرق بةةني لةةود  اادمةة  ايال ةةظ ممةةا سةةبق أ  لةةود  اادمةة  ا
( االةةة  تعتةةرب حم ةةةل  للي ةةوات األربةةع السةةةابا و ااكةةذا ميكةةةق 5املتو عةة  الةةود  اادمةةة  املدرنةة  )الي ةةو  

يسةةد  يف الكشةةا عةةق الي ةةو  امةةدااا بةةني تو عةةات الاالةةو  SERVQUALالتانيةةد    مايةةاس 
ت ابني تدراو اةدار  اجلامعي  لتله التو عةاتو نمةا أسةد  املايةاس نيسةن جلود  اادم  املادم  لن تجلامعا

يف الكشا عق نوع الي و  امدااا بني تو عات الالبة  ملظةاار لةود  اةذه اادمة  ابةني تدرانةاهت  لةألداء 
اليعلةةي ةةةا عوةةد احل ةةوجل عليدةةاو امةةق د يعةةد اةةذا املايةةاس مةةق الوا يةة  العمليةة  أ ةةد األداات اليعالةة  الةة  
ميكةةةق أ  تسةةةاعد علةةةى تادةةةار لوانةةةو الا ةةةور يف مسةةةتوق لةةةود  اادمةةة  مةةةق الدةةة  نظةةةر الاةةةالب مةةةق 
ان ي و االو وف على لوانو ال عا يف اةدار  اجلامعية  اعةدو  ةدرهتا علةى تدراو تو عةات الاةالب حنةو 

حتويلية  مستوق اادم  املادم  تلةيد  مةق ان ية  أخةرقو اجيةو أ  تةدرو اجلامعة  أ   ال،ةا لةديد  ر بةات 
تزايةةدا  ذةةزية مةةق أنسةةو  اا تيالةةات داخليةة و لاجلامعةة  اوةةا توةةتة ا تيالةةات الاالةةو ار بةةاهت  احتةةااجل
 بعةة  بةةدًع مةةق أ  تكةةو   العةةراض ة ةةباع اةةذه الر بةةاتو ااااةةر يف اةةذا املةةدخ  اةةو أ  تكةةو  اجلامعةة 

 اعت املدم  يف رسالتدا. الات الاالو ار باتن لاة  د جيع  اجلامع  تت اا  بعي اجملل تباع  ااد و 
املستخدمة لقياس الفجوة بني اإلدراكات والتوقعةات يف  SERVQUALأبعاد منوذج 

 جودة التعليم اجلامعي
 Dimensionsعشةةةر  أبعةةةاد  (Parasuraman, Berry, Zeithml) ةةةد نةةة  مةةةق 

ألبعةةاد نمةةا يلةةي و انانةة  اةةذه الكيةةاء  اجلةةود  الةة  تبةةني أهنةةا  ةةااع  عةةرب نةة  ااةةدمات الةة    تيح ةةدا
(Parasurman & et.al, 1985: 25-28) : امللموسةةةي :Tangible : و امل ةةةدا ي
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Reliability : و اعسةةةةةةةةةةةةةةةةت ابResponsivess : و الكيةةةةةةةةةةةةةةةةاءCompetence  : الكياسةةةةةةةةةةةةةةةةة
Courtesy : و السةةمعCredibility : و األمةةاSecurity و الوةةةوجلAccess :و اعت ةةاعت

Communications  و لدة  العميةUnderstanding the Customer  و ا ةد   حتلية
)ااةذه اةي احلةراف األار ملةا نةتة(  RATERاذه األبعاد ليمةا بعةد ةنتةاا مةا اةو معةراف ذ موعة  

 :(Parasuraman & et al., 1988: 23)ليما يلي 
 : ااي الادر  على تاد  اادم  املتيق عليدا بشك  مستا  اد يق.Reliabilityاجلدار  تل ا   -
 : ااي معرل  اهتذيو املوايني امادرهت  على نا  لكر  ال ا  اال دق.Assuranceان  ال م -

: ااةةةةو مظدةةةر اةمكةةةةاانت املاديةةة و األلدةةةةز  ااملعةةةداتو ااملوايةةةةو  Tangiblesالو ةةةااع امللموسةةة   -
 اموارد اعت اجل.

 : ااي العواي  ااعاتماو الشف ي الذب تولره اجلامع  ملستييديداEmpathyالتعا ا  -

 : ااي الابوجل ذساعد  املستييديق اتاد  اادم  اجليد .Responsivenessست اب  اع -

 ةةةكل  أساًسةةةا ملود يةةة   ةةةامل  مةةةق ألةةة  اخمةةةع نيةةةاء  يف اادمةةة  تعةةةرف  RATERت  الموعةةة  
املسةةةتفدم  لايةةةاس الي ةةةو  بةةةني اةدرانةةةات االتو عةةةات يف التعلةةةي  اجلةةةامعي  SERVQUAL بعةةةاد 

أا املتغةة اتو  و ي ةة  نة  مودةةا بةداره عةةدًدا مةق العواةةةرDimensions االة  تتكةةو  مةق لسةة  أبعةاد
اليمةةا يلةةي بيةةا  األبعةةاد اامسةة  ااملتغةة ات الةة  دتةةوب عليدةةا نةة  بعةةد مةةق اةةذه األبعةةاد اامسةة  للمايةةاس 

 (.20: 9005على الوحو التايل )عباسو 
الشةةةةةك  يف  : اتت ةةةةةمق أربعةةةةة  متغةةةةة ات تاةةةةةي  تةةةةةوالر  دا ةةةةة Tangibleاجلوانةةةةةو امللموسةةةةة   -3

 ديزات اجلامع  أا املكتب و االر ي  اجلذاب  للتسديالت املادي و ااملظدر األنيةق ملواييدةاو اأخة ًاو 
 املرتبا  خبدماهتا.لا بي  اد   املواد 

: ادتةةةةوب اةةةةذا البعةةةةد علةةةةى لسةةةة  متغةةةة ات تاةةةةي  الةةةةاء اجلامعةةةة  Reliabilityاععتماديةةةة   -9
اااتماماهتا ة  مشانلد و ا رةدا على حتةرب ال ةح  االد ة   تلتزاماهتا ال  اعدت ،ا الالب و

بتاد  اادم  ليةن للمسةتييديق يف أداء اادم و االتزامدا بتاد  خدماهتا يف الو   الذب اعدت 
 اأخ ًاو ا تياادا بس الت د يا  عق حمتوتهتا اخدماهتا.

اةةي  ااتمةةاو اجلامعةة  : ايت ةةمق اةةذا البعةةد أربعةة  متغةة ات تResponsivenessاعسةةت اب   -1
طعةةالو  ال،ةةا بو ةة  دديةة  اادمةة  ا رةةةدا علةةى  لةةهو ا ةةرص مواييدةةا علةةى تاةةد  خةةدمات 
لوري  للمستييديق مق الالب و االر ب  الداام  ملواييدا يف معاان  الالب و اعدو انشغاجل مواييدةا 

 ب ذعاان  املستييديق.أ–عق اعست اب  اليوري  لالبات املستييديق ملواييدا املتعلا  ذعاانتد  

: ادتةةةةوب اةةةةذا البعةةةةد علةةةةى أربعةةةة  متغةةةة ات أساسةةةةي  تاةةةةي  Assuranceالسةةةةالم  )األمةةةةا (  -2
 ةةةرص اجلامعةةة  علةةةى  ةةةرس ال اةةة  يف نيةةةوس  ال،ةةةا ا ةةةعورا  تألمةةةا  يف تعةةةاملد  مةةةع اجلامعةةة  
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و Knowledgeامواييدةةةةاو اتعةةةةاملد  تسةةةةةتمرار بلبا ةةةة  مةةةةع املسةةةةةتييديقو اتملةةةةامد  تملعرلةةةةة  
  ةةوة  علةةى التةةدريو الةةالزو ليتمكوةةوا مةةق أداء أعمةةاة  ااةلابةة  علةةى أسةةول  املسةةتييديق مةةق ا 

 الالب .

: ايت مق اذا البعد لس  متغ ات تتعلق تاتماو اجلامعة  تملسةتييديق Empathyالتعا ا  -5
ااتماًمةةةةا  ف ةةةةًياو اتيدمدةةةة  حلالةةةةات الالبةةةة  تلتحديةةةةد؛ اأخةةةة ًا الةةةةود بةةةةرامة تعليميةةةة  ممتةةةةاز  

 )حماخمراتو نداات .... او( ،ذه اجلامعات.

اتلتايل لة   مسةتوق لةود  اادمة  اجلامعية  )اادمة  املدرنة ( األداء اليعلةي ياةاس ذةدق التاةابق بةني 
مسةةتوق اادمةة  املادمةة  لعةةاًل للالبةة  ابةةني مةةا يتو ةةع بشةةاهناو ابوةةاء عليةةن لةة   لةةود  اادمةة  اجلامعيةة  الًاةةا 

 الوحو التايل:تااس على  SERVQUALلاياس 
   ت ا نان  لود  اادم  املتو ع  أنرب مق اادم  املدرن  )األداء اليعلي( ل   لود  اادمة  تكةو  أ ة

 مق مرخمي .
 . ت ا نان  لود   اادم  املتو ع  متسااي  مع لود  اادم  املدرن  ل   لود  اادم  تكو  مرخمي 

  املدرنة  لة   لةود  اادمة  تكةو  أن ةر مرخمةي   ت ا نان  لةود  اادمة  املتو عة  أ ة  مةق لةود  اادمة
 اتت ن تلتايل حنو اجلود  امل الي  ااةتاا .

 القسم السادس: الدراسة امليدانية
اذه الدراس  على عيو  مق الالبة  يامعة   لةوا و لاةد   تابيادةا علةى   أجريت عينة الدراسة:

رمهةةةةا مةةةةق الكليةةةةات الوظريةةةة ( انليةةةة  العلةةةةوو عيوةةةة  مةةةةق  ةةةةالب ا البةةةةات نليةةةة  الرتبيةةةة  انليةةةة  اآلداب )تعتبا
)تعتباراةةا مةةق الكليةةات العمليةة (و ا ةةد   اختيةةار العيوةة  تلارياةة  العشةةوااي  اا ةةع اعختبةةار املبةةداي علةةى 

( بعةةةةد اسةةةةتبعاد اعسةةةةتبياانت  ةةةة  100(  الةةةةو ا البةةةة  ا ةةةةد   ةةةة  البا ةةةة  علةةةةى اسةةةةت اب  )110)
 س  ةسو متغ ب اجلو  االكلي  على الوحو التايل:مكتمل  اةلاب  ا  توزيع ألراد عيو  الدرا

 اجملموع إانث ذكور الكلية
 300 50 50 الرتبي 
 300 50 50 اآلداب
 300 50 50 العلوو
 100 350 350 اجملموع

 حبسب متغريي اجلن  والكلية (: أفراد عينة الدراسة موزعني2جدول )
أاداف الدراس و املاياس ال    ت ةميمن مةق اةا أدا  الدراس : استفدو البا   مق أل  حتايق 

ا  تاةةويره  Parasuraman, et al., 1988و 3288 بةة  البةةا  ني تراسةة اما  ازمالاةةن عةةاو 



 012د. حسام محدي عبد احلميد السيد                        

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

 ,.Parasuraman & et al)و 3223اتعةاد  تاييمةن أيً ةا مةق  بة  تراسة اما  ازمالاةن عةاو 

مسة  ااةي بعةد اععتمادية و العواةةر عبةار  تشةم  األبعةاد اا 99 ي  حتتوب اعستبان  على   (1991
امللموسةةة و اعسةةةت اب و التعةةةا او األمةةةا  لايةةةاس اةدرانات/التو عةةةات االةةةذب ياةةةوو علةةةى أسةةةاس ماارنةةة  

لك  بعد مق أبعاد لود  اادم  االعواةر ال  ت مداو اما ياابلدا مةق تدراو لعلةي  (E)تو عات الالب  
(Pللت ربةةة  اليعليةةة  للالبةةة و لمةةةىت نانةةة  امل )  أب أ(  اارنةةة  سةةةالبE  تزيةةةد عةةةقP  لةةة   مسةةةتوق لةةةود )

( لةةة   مسةةةتوق Pأ ةةة  مةةةق  Eاادمةةة  يكةةةو  موفيً ةةةاو امةةةىت مةةةا نانةةة  املاارنةةة  مولبةةة  أا ةةةةيرًا )أب أ  
لود  اادم  يكو  مرتيًعاو ا او البا   برتا  املاياس عق أةلن األلور ا ةد اعتمةد البا ة  يف تراتةن 

ت يف الدراسةة  الةة  ألرااةةا تراسةة اما  ازمالاةةن ااملكةةو  مةةق لسةة  الةةاعت علةةى ةةةور  املايةةاس الةة  ادةةر 
 ( متغ  أا عو ر مق عواةر اادمات.99حتتوب على )

   املايةاس ا امة  بتكيييةن ليةواءو بيوة  نما   اععتماد على بعي الدراسةات األلوبية  الة  اسةتفدم
 ,Oliveira & Ferreira)و (Tahar, 2008)التعلةي  العةةايل ااجلةامعي امودةةا دراسة  

و ا  الرلةةةوع أيً ةةةا تر بعةةةي الدراسةةةات العربيةةة  ااألةةةةايف  ات العال ةةة  ذوخمةةةوع الدراسةةة  (2009
( ادراسة  )عا ةورو 9030اال  استفدم  املاياس تليع  يف ةورتن العربي  امودةا دراسة  )برنةاتو 

 (.9007العبادل و 
 ني بت ةةحيا بعةةي الكلمةةات مةةق  يةة  التعبةة  ا ةةد   تعةةدي  بعةةي العواةةةر تبًعةةا ملال ظةةات ادكمةة

اللغةةةوب االوحةةةوب اتخمةةةال  بعةةةي الواةةةاط ليةةةواا  بيوةةة  التعلةةةي  اجلةةةامعي امل ةةةربو ا ةةةد  ةةةاو البا ةةة  يف 
 البح  احلايل تستفراا معامالت ةدق ا بات ةذا املاياس على الوحو التايل:

  صدق وثبات االستبانة:
ات ةةةذا املايةةاس يف ةةةورتن العربيةة  ااااةةة   ةةرص البا ةة  علةةى اسةةتفراا معةةامالت ةةةدق ا بةة 

تجلانةةةو التعليمةةةي املتعلاةةة  يةةةود  اادمةةة  الةةة  تاةةةدمدا لامعةةة   لةةةوا  موخمةةةع الدراسةةة و اةةةةذا الغةةةرض   
ني  يةة   ةةاو البا ةة  تلتانةةد مةةق ةةةدق اعسةةتبان  بعرخمةةدا علةةى الموعةة  مةةاسةةتفداو  رياةة  ةةةدق ادك
املتف  ةةني ا ةةد اسةةت اب البا ةة  آلراء السةةاد  ادكمةةني ( مةةق األسةةاتذ  8مةةق ادكمةةني بلةة  عةةددا  )

ا او طلراء ما يلزو مق  ذف اتعدي  يف خموء مارت اهت   ىت خرل  اعسةتبان  يف ةةورهتا الودااية و أمةا 
خب ةةةوص ال بةةةاتو لاةةةد   اسةةةتفرالن تسةةةتفداو  رياةةة  اعتسةةةاق الةةةداخلي لياةةةرات املايةةةاس نكةةة  ابةةةني 

تليةةةن تسةةةتفداو  رياةةة  أليةةةا نرانبةةةا  لايةةةاس  بةةةات اعسةةةتبان  ا ةةةد تبةةةني أ  العواةةةةر ااجملةةةاجل الةةةذب توتمةةةي 
 (.0087ا 0081معامالت ال بات مرتيع   ي  تراا   ما بني )
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 (: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة3جدول )
 معامل ألفا كرونباخ البعد م
 0081 لود  اادم  املدرن  3
 0087 لود  اادم  املتو ع  9

 د اعترب البا   اذه املعامالت مر رات ماموو  ل ةدق املايةاس ا باتةن ميكةق اععتمةاد عليدةا ا 
 لتحايق أاداف الدراس  احلالي  تستفداو اذا املاياس.

املعاجلةةةات اة  ةةةةااي :  ةةةةاو البا ةةة  بتيريةةةة  احتليةةةة  اعسةةةتبان  مةةةةق خةةةةالجل بةةةرانمة احلةةةةزو اة  ةةةةااي  
SPSS :ا  استفداو 
 وساات احلسابي  االرتو.اعحنرالات ااملت -3
 اختبار أليا نرانبا  ملعرل   بات لارات اعستبان . -9

( درلات اتلابة  1ا د   اععتماد على ماياس ليكرت ال ال ي ةي  تكو  تلاب  موالق ) -1
 ( درل .3( درلات اتلاب     موالق )9حمايد )

 النتائج وتفسريها
يف  يةةةاس اتايةةةي   SERVQUALعةةةات اةةةدل  الدراسةةة  تر تبةةةين مايةةةاس اةدرانةةةات/ التو 

لةةةود  اادمةةة  اجلامعيةةة و  لتاةةةوير ااةةةدمات يف اجلامعةةةات امل ةةةري  ااعرتاةةةاء ،ةةةاو امةةةق ألةةة  نسةةةو  اةةة  
املستييديق )الاالب( مق اادم  التعليمي  ال  تادمدا اجلامع  ا د   التوةة  تر نتةااة الدراسة  امليدانية  

 :مق خالجل اةلاب  على التسا عت التالي 
السراجل األاجل: ما اا ع الي و  بني تدرانات الالب  اتو عاهت  ملستوق عواةةر ااةدمات التعليمية  

 ؟SERVQUALاملادم  يامع   لوا  الًاا ملاياس الي وات 
لعلاب  على اذا التسا جل  او البا   تستفراا املتوساات احلسابي  االيرق بني مسةتوق نة  متغة  مةق 

( توخمةا تلةه 8و 7و 2و 5و 2لود  اادم  موخمةع الدراسة و ااجلةدااجل التالية  ) متغ ات املاياس لاياس
 الوتااة:
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( الفرق بني متوسطات إدراكات الطلبة وتوقعاهتم ملستوى اخلدمات املقدمة جبامعة 4جدول رقم )
 حلوان لبعد اجلوانب امللموسة

متوسط  املتغري م
 (E)اإلدراك 

متوسط 
 (P)التوقعات 

-E)الفرق 

P) 

 مللموس ا

تفدو اجلامع  أ ديف األلدز  ااملعدات تس 3
 002522- 902211 900127 لتاد  خدماهتا

التسديالت الييزياي  تجلامع  )املرالقو  9
 007300- 902800 302700 الااعاتو السا اتو املالعو( متميز  الذاب 

املظدر العاو للموايني االعاملني تجلامع   1
 003127 902200 905227 مواسو ايتس  تألان  

يتما ى مظدر التسديالت الييزياي  تجلامع   2
 005212- 905827 900911 مع اادمات املادم  للاالب

( ادةر يف متغة  التسةديالت 007300-يال ظ مق اجلداجل السابق أ  أعلةى لةرق سةلر ااةو )
تغة  املتعلةق تسةتفداو الييزياي  تجلامع  )املرالةقو الااعةاتو السةا اتو املالعةو( متميةز  الذابة و يليةن امل

( د أيم املتغةةةةة  ااةةةةةاص بةةةةةة 0.6566-اجلامعةةةةةات أ ةةةةةديف األلدةةةةةز  ااملعةةةةةدات لتاةةةةةد  خةةةةةدماهتا بيةةةةةرق )
و أمةةا (0.5634-)يتما ةةى مظدةةر التسةةديالت الييزيايةة  تجلامعةة  مةةع ااةةدمات املادمةة  للاةةالب بيةةرق 

سو ايتس  تألان ة و لاةد لةاء بيةارق تجيةايب املتغ  اااص بة املظدر العاو للموايني االعاملني تجلامع  موا
ايت ةةا مةةق  لةةه أ  اليةةرق يف مسةةتوق البعةةد ااةةاص تجلوانةةو امللموسةة و نةةا  يف معظمةةن  (0.1367)

لةةرق سةةلر بةةني متوسةةة اةدراو امتوسةةة التو عةةات ملعظةة  متغةة ات اةةذا البعةةدو ممةةا يةةدجل علةةى أ  مسةةتوق 
ظمدةةا  ةة  مرخمةةي  جلميةةع الاةةالب ات  نةةا  اوةةاو لةةرق لةةود  اادمةة  املادمةة  يف اةةذا البعةةد نانةة  يف مع

يف متغةة  املظدةةر العةةاو للمةةوايني االعةةاملني ممةةا يةةدجل علةةى ارتيةةاع مسةةتوق لةةود  اادمةة  املادمةة  يف تجيةةايب 
 اذا املتغ .

( االةةةة  أ ةةةةارت تر الةةةةود بعةةةةي 9001اتتيةةةةق اةةةةذه الوتةةةةااة مةةةةع نتةةةةااة دراسةةةة  )الداشةةةةا و 
الةةةق االت ديةةةزات التعليميةةة ( الةةة  تعةةةوق عمليةةة  اجلةةةود  امةةةق بيودةةةا أ   اعةةةات املعو ةةةات يف اةةةذا اجملةةةاجل )املر 

الدراسةةة   ةةة  مواسةةةب  لابيعةةة  امتالبةةةات تةةةدري  بعةةةي املاةةةرراتو نمةةةا أ   اعةةةات الدراسةةة   ةةة  مواسةةةب  
ألعداد الاالب اع تولد أمانق نالي  امواسب  لتدري  الدراس الشيوي  اتلراء التدريبات العملية  اخلةو 

اعةةةةات الدراسةةةة  تلكليةةةة  مةةةةق الوسةةةةاا  التكوولوليةةةة  احلدي ةةةة و تةخمةةةةال  تر عةةةةدو نيايةةةة  األلدةةةةز  معظةةةة   
 ااملعام  الالزم  لتدري  بعي املاررات نمعام  اللغات م اًل.
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( االة  أنةدت علةى أ  رخمةا الالبة  9002اتتيق اذه الوتااة أيً ا مع نتااة دراسة  )احلسةوي و 
يف أ  الرخمةةةةا عةةةةق تةةةةوالر املبةةةةا  لةةةة  املابةةةةوجل الكودةةةةا لتلةةةةا معدةةةةا عةةةةق خةةةةدمات املكتبةةةة  مل ي ةةةة  تر در 

 ااملسا ات املتا   نا  أعلى مق رخما الاالب عق توالر مستلزمات العملي  التعليمي .
االة  أ ةارت نتاا دةا  (Harmon, 1999)ااتيا  اذه الوتااة مع ما توةةل  تليةن دراسة  اةارمو  

عةةةةق ااةةةةدمات املكتبيةةةة  اموا ةةةةا السةةةةيارات اتةةةةوالر ألدةةةةز  أ  عيوةةةة  الدراسةةةة  اتياةةةة  علةةةةى عةةةةدو الرخمةةةةا 
 احلاسوب.

اميكةةةق تيسةةة  اةةةذه الوتةةةااة يف خمةةةوء حمداديةةة  املةةةوارد املاديةةة  االبيوةةة  التوظيميةةة  الةةة  يتلاةةةى ليدةةةا 
الاالو تعليمةنو ملةا ةةا مةق د ة  نبة  علةى لةود  ااةدمات الة  يتلاااةا الاالةوو لةزتد  أعةداد امللتحاةني 

كماجل التوسعات يف املبةا  اجلامعية  ا لة  اععتمةادات املادية و تس  الدال  على اامعي اعدو  در تلتعلي  اجل
ا يةةاب املعامةة  ااملكتبةةاتو تةخمةةال  تر حمداديةة  م ةةادر التمويةة  احلكوميةة و ا لةة  تةةوالر لةةرص أا الةةود 

ت ديةزات املتا ة  االالزمة  موارد لويلي  تخمةالي و لمةا زالة  اجلامعةات امل ةري  تعةا  مةق  لة  اةمكةاانت اال
للعمليةة  التعليميةةة و اةةذا تةخمةةةال  تر ناةةص الوسةةةاا  التعليميةة  اخمةةةعا موانبةة  املتةةةوالر مودةةا للتكوولوليةةةا 

املكتبةةةات تر املرالةةةع احلدي ةةة  االةةةدارتت ااملةةةوارد السةةةمعي  االب ةةةري  ااأل ةةةراص  التعليميةةة  احلدي ةةة و االتاةةةار
أا تزايةةةةد األ سةةةةاو االكليةةةةات تلتاويةةةةات احلدي ةةةة  ا ةةةةبك  الةةةةربة  املدالةةةة و اعةةةةدو تاةةةةوير اجلدةةةةاز اةدارب

اةلكةةرتا  نةة   لةةه تتسةةبو يف الةةود ن ةة  مةةق املشةةكالت الةة  توالةةن الالبةة  ااةةذا بةةداره مةةق  ةةانن أ  
يةةر ر بشةةك  سةةلر علةةى األداار ااملدةةاو الةة  يتعةةني أ  تاةةوو ،ةةا اةدار  اجلامعيةة  لتلبيةة  ا تيالةةات ار بةةات 

 ا اجلانو.الاالب يف اذ
( الفرق بني متوسطات ادراكات الطلبة وتوقعاهتم ملستوى اخلدمات املقدمة جبامعة 5جدول رقم )

 حلوان لبعد اجلوانب االعتمادية

متوسط  املتغري م
 (E)اإلدراك 

متوسط التوقعات 
(P) 

-E)الفرق 

P) 

 اععتمادي 

3 
 يوما تعد اجلامع  بتوييذ  يء ما يف موعد 

بتاد  خدماهتا يف موعداا معنيو ل هنا تيي 
 اددد

902127 902511 00381 

تظدر اجلامع  ابشك  ااخما ااتمامدا ة   9
 00920- 905100 909700 مشكالت الاالب اتعا يدا معد 

1 
اجلامع  لدير  تل ا  مق  ي  )توالر العدد 
الكايف مق املوايني اأع اء ايو  التدري و 

 لمي اموخموعي(تادو براالدا التعليمي  بشك  ع
907211 902227 00192 

 00309- 902227 90525حترص اجلامع  على تاد  خدماهتا بد   ابدا   2
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 أخااء اباريا  ةحيح  مق أاجل مر 

حتتيظ اجلامع  بس الت امليات د يا   5 
 0030- 902100 905100 للاالب

ةةة   ابشةةك  ااخمةا ااتمامدةا أمةا بعةد اععتمادية و لةة   أنةرب لةرق سةلر يتعلةةق بةة تادةار اجلامعة 
و يليةةةن اليةةةرق املتعلةةةق بةةةة " ةةةرص اجلامعةةة  علةةةى تاةةةد  (0.260-)مشةةةكالت الاةةةالب اتعا يدةةةا معدةةة  

و د لةةةاء بعةةةد  لةةةه اليةةةرق (0.102-)خةةةدماهتا بد ةةة  ابةةةدا  أخاةةةاء ابارياةةة  ةةةةحيح  مةةةق أاجل مةةةر  
ا لةةاء أنةةرب لةةرق تجيةةايب و بيومةة(0.10-)املتعلةةق بةةة "ا تيةةاظ اجلامعةة  بسةة الت امليةةات د ياةة  للاةةالب 

للمتغةةة  ااةةةاص    اجلامعةةة  لةةةدير  تل اةةة  مةةةق  يةةة  )تةةةوالر العةةةدد الكةةةايف مةةةق املةةةوايني اأع ةةةاء ايوةةة  
و يليةةة  املتغةةة  املتعلةةةق بةةةة (0.326)التةةةدري و تاةةةدو براالدةةةا التعليميةةة  بشةةةك  علمةةةي اموخمةةةوعي( بيةةةارق 

يةي بتاةد  خةدماهتا يف موعةداا ادةددو بيةارق " يوما تعد اجلامع  بتوييذ  يء ما يف موعد معةنيو ل هنةا ت
و ايت ا مق  له أ  اليرق يف مستوق البعد اااص تععتمادية  بةني متوسةة اةدراو (0.183)تجيايب 

لةةةرق سةةةلرو ممةةةا يةةةدجل علةةةى اخنيةةةاض مسةةةتوق لةةةود  اادمةةة  املادمةةة   امتوسةةةة التو عةةةات نةةةا  يف معظمةةةن
( ممةةا يةةدجل علةةى ارتيةةاع مسةةتوق لةةود  7(و )5املتغةة يق ) لةةبعي املتغةة ات ات  نةةا  اوةةاو لةةرق تجيةةايب يف

 اادم  املادم  يف اذه املتغ ات.
( لاةةد أ ةارت الدراسةة  تر أ  الالبة  نةةانوا 9030تتيةق اةذه الوتةةااة مةع نتةةااة دراسة  )برنةاتو 

الي ةةو  بةةني ياةدو اادمةة  التعليمية  ةةة و نمةةا نةا  يف خميلةةتد  متو ةع تع أ   اذةةق ي اةو   اةة  نبة   تجلامعةة 
املةةدرو االتو ةةع ع تةةزاجل  اامةة  بةةني املتوسةةانيو ااةةذا يةةدجل علةةى أنةةن ع تولةةد مواعيةةد حمةةدد  اع  ةةىت  ةةي  
الولةةاء مةةق  بةة  ماةةدمي اادمةة  التعليميةة  اأنةةن تولةةد نسةةب   ةةه مةةق  بةة  الالبةة   ةةوجل ااةةدمات املادمةة  

 تجلامع .
ملةةوايني ااملتعلاةة  طمبةةتد  أا عاةةا،  ايرلةةع البا ةة   لةةه تر أ  التشةةريعات املتعلاةة  ذحاسةةب  ا

على أدااد     لعال  أا ااخمح  خاة  ما يتعلق مودا تلتعام  مع الالبة  لةال يولةد نظةاو ااخمةا اعةادجل 
للمحاسةةةبي  اتاةةةو  األداء الةةةواييي للمةةةواينيو تةخمةةةال  تر  يةةةاب املوةةةا  التوظيمةةةي اجليةةةد  يةةة  املرنزيةةة  

عيةةة و اتةةةدار مةةةا يسةةةمى تلاةةةرارات اليو يةة  اخمةةةعا اعاتمةةةاو بشةةةكااب الشةةديد  يف الةةةا  الاةةةرارات اجلام
الاةةالبو أا البةة  ليدةةا بشةةك  سةةريع العةةاجل الًاةةا ة ةةار حمةةدد مةةق اةلةةراءاتو خاةةة  مةةا يتعلةةق مودةةا 

 تادمات التعليمي  اعدو الود نظاو تلكرتا  لعاجل دتيظ بس الت امليات د يا  للاالب.
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ات إدراكات الطلبة وتوقعاهتم ملستوى اخلدمات املقدمة جبامعة ( الفرق بني متوسط6جدول رقم )
 حلوان لبعد اجلوانب االستجابة

متوسط  املتغري م
 (E)اإلدراك 

متوسط 
 (P)التوقعات 

-E)الفرق 

P) 

  ست اباع

3 
ياوو موايو اجلامع  طعالو الاالب 

ذواعيد تاد  اادمات االربامة التعليمي  
 ااعنتداء مودا

902911 905227 000922 

9 
ياوو موايو اجلامع  بتاد  اادمات 

 002727- 902827 900300 بشك  لورب اسريع

موايو اجلامع  لديد  استعداد ار ب  داام   1
 000301- 901211 901111 ملساعد  الالب 

2 
ياوو موايو اجلامع  بتاد  اادمات 

مدما    التعليمي  للاالب اتلبي  ا تيالاهت
 شغاة نا  ان

903300 902211 -005811 

اليمةةةا يتعلةةةق ببعةةةد اعسةةةت اب و لةةة   أعلةةةى لةةةرق سةةةلر نةةةا  ملتغةةة  ياةةةوو موايةةةو اجلامعةةة  بتاةةةد  
بتاةد  ااةدمات  و يلين املتغ  اااص "ياةوو موايةو اجلامعة (0.6767-)اادمات بشك  لورب اسريع 

د لةاء بعةد  لةه املتغة  ااةاص  (0.5833-)التعليمي  للاالب اتلبي  ا تيالةاهت  مدمةا نةا  انشةغاة  
و أمةةةا اليةةةرق (0.0103-)   "مةةةوايي اجلامعةةة  لةةةديد  اسةةةتعداد ار بةةة  داامةةة  ملسةةةاعد  الالبةةة " بيةةةارق 

اليةةةرق املتعلةةةق ذتغةةة  "ياةةةوو موايةةةو اجلامعةةة  طعةةةالو الاةةةالب ذواعيةةةد تاةةةد  ااةةةدمات  واةجيةةةايب اوةةةا اةةة
و ايت ةةا مةةق  لةةه أ  اليةةرق يف مسةةتوق البعةةد ااةةاص (0.0266)االةةربامة التعليميةة  ااعنتدةةاء مودةةا" 

تعسةةت اب و نةةا  يف معظمةةن لةةرق سةةلر بةةني متوسةةة اةدراو امتوسةةة التو عةةاتو ممةةا يةةدجل علةةى اخنيةةاض 
مسةةتوق لةةود  اادمةة  املادمةة  يف اةةذا البعةةد اتهنةةا  ةة  مرخمةةي  لك ةة  مةةق الاةةالبو ات  نةةا  اوةةاو لةةرق 

 ا يدجل على ارتياع مستوق لود  اادم  املادم  يف اذا املتغ .( مم31تجيايب يف املتغ  ر   )
( االةةة  أ ةةةارت تر أ  أسةةةوأ 9007اتتيةةةق اةةةذه الوتةةةااة مةةةع نتةةةااة دراسةةة  )عا ةةةورو العبادلةةة و 

( االة  أ ةارت تر 9002حمددات اجلود  او اعست اب و نما تتيق مةع نتةااة دراسة  )احلةدايبو ا شةو و 
نةةةةات اتو عةةةةات الدارسةةةةني يف عواةةةةةر اادمةةةة  املادمةةةة  ااعسةةةةت اب  اليوريةةةة  الةةةةود ل ةةةةو  سةةةةالب  بةةةةني تدرا 

للمشةةكالت االةةود بعةةي لوانةةو الا ةةور يف اةةذه ااةةدماتو ااةةذا مةةا أنةةدت عليةةن نتةةااة دراسةة  نةة ب 
(Carey, 2002)  و االةة  أ ةةارت تر الةةود لةةراق  ات دعلةة  ت  ةةااي  بةةني الاةةالب اأع ةةاء ايوةة

 لى خمتلا السكا .التدري  يف الاجل اعست اب  ع
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ايرلةةع البا ةة  ال ةةعا يف اةةذا البعةةد تر اعاتمةةاو تلشةةك  التوظيمةةي بغةةي الوظةةر عةةق مةةدق 
ااا اةداريةةة  ا لةةة  مالءمتةةةن لظةةةراف اا تيالةةةات الالبةةة  اليعليةةة و االتةةةداخ  بةةةني بعةةةي املسةةةووليات االواةةة

ريو اجلداز اةدارب تجلامعة  ذةا توظي  الربامة التدريبي  أللراد اجلداز اةدارب اعدو الود نظ  متاور  لتد
يكي  تومي   دراهت و ا ديد أداادة و احتةدي  اسةاالد و تةخمةال  تر ناةص املعلومةات االبيةاانت املتا ة  
اعةةةدو د تدةةةا امشوةةةةا يف بعةةةي األ يةةةا و ااملرنزيةةة  االب ا را يةةة  املولةةةود  يف التعلةةةي  اجلةةةامعيو لةةةالارارات 

مةةةع ع ةةةر املعلوماتيةةة  اتكوولوليةةةا املعلومةةةات االتوةةةال و األمةةةر الةةةذب  اليو يةةة  عديةةةد  اماولةةة  ع تتواسةةةو
يةةةوعك  تلسةةةلو علةةةى العمةةة  اجلةةةامعي ب ةةةي  عامةةة و اعلةةةى أداء اةدار  اجلامعيةةة  ب ةةةي  خاةةةة  ايعةةةوق 
عمليةةةة  اعسةةةةت اب  اليوريةةةة  االسةةةةريع  ملشةةةةكالت الاةةةةالب اخةةةةدماهت  اخمةةةةعا اعسةةةةتعداد االر بةةةة  لةةةةديد  

 عق مساعد  الالب  اتلبي  ا تيالاهت .اانشغاة  ب ور  مستمر  
( الفرق بني متوسطات ادراكات الطلبة وتوقعاهتم ملستوى اخلدمات املقدمة جبامعة 7جدول رقم )

 حلوان لبعد اجلوانب السالمة واألمان

متوسط  املتغري م
 (E)اإلدراك 

متوسط 
 (P)التوقعات 

الفرق 
(E-P) 

السالم  
 ااألما 

3 
مع  الشعور تألما  يعزز سلوو موايو اجلا

 000727 901211 902900 اال ا  لدق الالب 

9 
اة ساس تألما  عود التعام  داخ  اجلامع  
مق  ي  )تول  اساا  الت ديزات األموي و 

 سري  املعلومات اااة  تلالب (
308827 902727 005200 

يتس  موايو اجلامع  تللبا   االلاا ا سق  1
 000022 901527 901211 ع الالب االق يف التعام  م

2 
لدق موايو اجلامع  املعرل  ااملعلومات 
 003700 907911 905511 الكالي  للرد على استيسارات الالب 

اتلوسةب  لبعةد )السةالم  ااألمةا (و لة   أنةرب لةرق سةلر ادةر تلوسةب  ملتغة  "اة سةاس تألمةةا  
الت ديةةزات األمويةة و سةةري  املعلومةةات اااةةة  تلالبةة (   سةةاا عامةة  داخةة  اجلامعةة  مةةق  يةة  تةةول  عوةةد الت

يليةةةةن اليةةةةرق املتعلةةةةق ذتغةةةة  "لةةةةدق موايةةةةو اجلامعةةةة  املعرلةةةة  ااملعلومةةةةات الكاليةةةة  للةةةةرد علةةةةى  (0.5900-)
و أمةةةا اليةةةرق اةجيةةةايب لاةةةد ادةةةر ملتغةةة  "يعةةةزز سةةةلوو موايةةةو اجلامعةةة  (0.1700-)استيسةةةارات الالبةةة " 

و بيومةةةا أدك لةةةرق تجيةةةايب نةةةا  ملتغةةة  "يتسةةة  موايةةةو (0.0767)الالبةةة "  الشةةةعور تألمةةةا  اال اةةة  لةةةدق
و ايت ةا مةق  لةه أ  اليةرق (0.0066)اجلامع  تللبا   االلاا ا سق االةق يف التعامة  مةع الالبة " 

يف مستوق البعد ااةاص تلسةالم  ااألمةا و نةا  يف معظمةن لةرق جيمةع بةني السةلبي  اةجيابية  بةني متوسةة 
توسة التو عاتو مما يدجل على أ  مستوق لود  اادم  املادم  يف اذا البعةد متوسةة تر  ةد اةدراو ام
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( ات  نةةا  نتةةااة اةةذه الدراسةة  9007مةةا اتتيةةق نتةةااة اةةذا البعةةد مةةع نتةةااة دراسةة  )عا ةةورو العبادلةة و 
اةو عو ةر  تجيابي  يف معظ  متغ اهتا اال  لص اذا البعد  ي  بيو  نتاا دا أ  أل   حمةددات اجلةود 

األما   ي  نا  اليرق بني اةدراو االتو ع تجيابًياو التلا اذه الوتي   ب ور  لزاي  مع ما توةةل  لةن 
تر أ  الالبة  أ ةاراا     االة  توةةل  (Griffith & et al. 2004)دراسة  لريية  ازمالاةن 

لرخما عةق رلةاجل األمةق اجلةامعيو احلرو اجلامعي أن ر أمااًن مق اجلامعات األخرق ايشعرا  لين تلسالم  اا
ااةو عكةة  مةةا أ ةةارت تليةةن نتةةااة اةةذه الدراسةة   يةة  عةةدو تدراو الالبةة  لوسةةاا  الت ديةةزات األمويةة و أا 

 سري  املعلومات اااة  تلالب و يردب تر لادا  اة ساس تألما  عود التعام  داخ  اجلامع .
الظراف السياسةي  الة  تشةدداا م ةر ايرق البا   أ  اذه نتي    بيعي  لال تاا  السياسي ا 

هتا علةةى الالبةة و لةةالعوا ااع ةةتبانات ااملشةةالرات بةةني الالبةة و االةة  يتةةدخ  علةةى أ راةةا ااآل  اانعكاسةة
لي ةةةدا أا اع ةةةتبانات بةةةني الاةةةالب ااألمةةةق مبا ةةةر و أدق تر تاةةةور األمةةةر ا ةةةدايف املزيةةةد مةةةق األمةةةق 

مةا  داخةة  اجلامعةات اعلةةى األمةق الويسةةي ااملوةةا  العوةاو ااةةذا بةداره يةةوعك  علةى ت سةةاس الالبةة  تأل
اجلةةةامعيو األمةةةر الةةةذب يرنةةةد أمهيةةة  اخمةةةرار  توالةةةد األمةةةق اجلةةةامعي داخةةة  أسةةةوار اجلامعةةة  لتحايةةةق األمةةةق 
الويسةةي االشةةعور تل اةة  ااع مووةةا  ااعسةةتارارو االتحةةرر مةةق ااةةوف االالةةق الةةذب يوتةةاب الالبةة  اأع ةةاء 

 امعي.ايو  التدري  داخ  احلرو اجل
( الفرق بني متوسطات ادراكات الطلبة وتوقعاهتم ملستوى اخلدمات املقدمة جبامعة 8جدول رقم )

 حلوان لبعد اجلوانب التعاطف االجتماعي 

متوسة اةدراو  املتغ  و 
(E) 

متوسة 
 (P)التو عات 

-E)اليرق 

P) 

التعا ا 
 اعلتماعي

3 
يويل موايو اجلامع  الالب  ااتماًما لردًت 

 0.133- 2.5267 2.3933  ًيا() ف

9 
تولر اجلامع  ساعات عم  مالام  لظراف 

الالب  )مق  ي  الساعات التدريسي  االو   
 املف ص لتاد  اادمات التعليمي .....(

2.5976 2.4967 0.1009 

1 
اخما م لح  الاالو يف مادم  ااتمامات 

 2.7033 2.6267 اةدار  اجلامعي  اأع اء ايو  التدري 
-

0.0766 

2 
الراح املر   اال دا   ااخمح  يف التعام  داخ  

 0.2966 2.4867 2.7833 اجلامع 

 0.2966 2.4867 2.3533 ييد  موايو اجلامع  ا تيالات الالب  اااة  5
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اأخةةة ًا تلوسةةةب  لبعةةةد التعةةةا ا اعلتمةةةاعيو لةةة   أعلةةةى لةةةرق سةةةلر لةةةاء ملتغةةة  "ييدةةة  موايةةةو 
و د لةةاء بعةةد  لةةه متغةة  "يةةويل موايةةو اجلامعةة  الالبةة  (0.220-)  اااةةة " اجلامعةة  ا تيالةةات الالبةة

 يلين متغ  "اخمع م لح  الدارس يف  (0.133-)ااتماًما لردًت ) ف ًيا( بيرق 
السةةةةراجل ال ةةةةا : مةةةةا   ةةةة  الي ةةةةو  احلايايةةةة  بةةةةني تو عةةةةات الالبةةةة  يامعةةةة   لةةةةوا  جلةةةةود  اادمةةةة  

 ؟SERVQUALاد املفتلي  ملاياس الي وات التعليمي  اتدراند  ةا الًاا لألبع
لعلابةةةة  علةةةةى اةةةةذا التسةةةةا جل  ةةةةاو البا ةةةة  تسةةةةتفراا املتوسةةةةاات احلسةةةةابي  االيةةةةرق بةةةةني أبعةةةةاد 
متغةةة ات املايةةةاس نكةةة  لايةةةاس لةةةود  اادمةةة  موخمةةةع الدراسةةة  الًاةةةا لألبعةةةاد املفتليةةة  ملايةةةاس الي ةةةوات 

SERVQUAL(   يوخما تله الوتااة:2و ااجلداجل ر ) 
( الفجوة بني توقعات الطلبة جبامعة حلوان جلودة اخلدمة التعليمية وإدراكهم هلا وفًقا 9قم )جدول ر 

 SERVQUALألبعاد مقياس 

املتوسط  املتوسط اإلدراك البعد م
 الفرق التوق 

جودة اخلدمة وفًقا 
ملقياس 

SERVQUAL 

    مرخمي  0011- 9022 9032 امللموسي  3
 مرخمي  0003 9055 9052 اععتمادي  9
    مرخمي  0035- 9023 9092 اعست اب  1
 مرخمي  0032- 9021 9092 السالم  ااألما  2
    مرخمي  0007 9028 9055 التعا ا اعلتماعي 5
    مرخمي  0032- 9027 9013 املتوسة الكلي 2

رًا اجلامعةةة  ماةةةديت ةةةا مةةةق اجلةةةداجل السةةةابق أ  تاةةةو  الالبةةة  ملسةةةتوق لةةةود  اادمةةة  الةةة  تاةةةدمدا 

نا     مرخمي بشةك  عةاو بيةارق   SERVQUALتلي و  بني تدراناهت  اتو عاهت   سو ماياس 

و لاةةةد أ ةةةارت الوتةةةااة الةةة  توةةةة  تليدةةةا البحةةة  تر اعنابةةةاع السةةةلر عةةةق لةةةود  ااةةةدمات (0.16-)

-)و االسةةةالم  ااألمةةةا  (0.15-)و ااعسةةةت اب  (0.33-)املدرنةة  تجلامعةةة  يف الةةةاجل اجلوانةةةو امللموسةة  

و ابعةةةةد (0.01)و أمةةةةا يف الةةةةاجل لةةةةود  اادمةةةة  الةةةة  تاةةةةدمدا اجلامعةةةة  تلوسةةةةب  لبعةةةةد اععتماديةةةة  (0.14

لاةةةد نانةةة  تلدرلةةة  الةةة  ترخمةةةي الالبةةة  عيوةةة  البحةةة  ممةةةا يةةةدجل علةةةى أ   (0.07)التعةةةا ا اعلتمةةةاعي 
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يف الةةةاجل تاةةةد  اجلامعةةة  ياةةةع علةةةى عاتادةةةا العمةةة  حتسةةةني اتاةةةوير األبعةةةاد السةةةالب  اتعزيةةةز األبعةةةاد املولبةةة  

 اادم .

( االةة  أنةةدت علةةى أ  مسةةتوق 9002اتتيةةق اةةذه الوتةةااة مةةع نتةةااة دراسةة  ) شةةو و احلةةدايبو 

( %50لةةود  اادمةة  املادمةة  للالبةة  بشةةك  عةةاو مل حتاةةق مةةا تو عةةن الالبةة   يةة  مل ت ةة  الوسةةب   ةةىت )

  ممةةةا تو عةةةواو انةةةذله األمةةةر اأ  اادمةةة  الةةة  يتلاااةةةا الالبةةة  مل ت ةةة  تر متوسةةةة تو عةةةاهت  بةةة  نانةةة  أ ةةة

 تلوسب  ملعظ  اداار  ي  نان  تاديرات الالب  جلود  اادم  ال  يتلاواا أ   مما تو عوه.

(و االةة  أ ةةارت تر أ  مسةةتوق رخمةةا 9008اتتيةةق اةةذه الوتةةااة أيً ةةا مةةع نتةةااة دراسةة  )تاةةيو 

درلةة  اجليةةدو الكةةق لةةي  تر  الالبةة  عةةق أداء نليةةتد  خمةةعيا أا مابةةوجلو ايف أ سةةق احلةةاعت ي ةة  تر

 درل  الرخما املمتاز.

 & Zafiropoulos)انةذله احلةاجل تتيةق اةذه الوتةااة مةع نتةااة دراسة   ال بولةوس الةراان 

Vrana, 2008)  االةة  أنةةدت علةةى أ  ااةةدمات التعليميةة  احلاليةة  املادمةة  للاةةالب  ات مسةةتوق

 لود  أدك مق الد  نظرا .

عانيةن التعلةةي  اجلةةامعي يف م ةةر مةق مةةوا ق خمةةعا تتم ةة  يف تاةةادو ايرلةع البا ةة   لةةه تر مةةا ي

الةةةوظ  اابةةةوط املسةةةتوق املعةةةريف ابةةةةء عمليةةةات التاةةةويرو حمداديةةة  م ةةةادر التمويةةة  احلكوميةةة  مةةةق ميزانيةةة  

الدالةةةة و ا لةةةة  الةةةةود مةةةةوارد لويليةةةة  تخمةةةةالي و اتزايةةةةد أعةةةةداد الاةةةةالب ات ةةةةف    ةةةة  الكليةةةةات اجلامعيةةةة و 

التعليمي  تلارق االتاويات التاليدي و ات ف  اةيانة  اةدارية  اتاةادو الةوظ  املالية   ااعنشغاجل يف اجلوانو

ااةداريةةةة  ااجلمةةةةود يف بعةةةةي الاةةةةرارات االلةةةةوااا الةةةة  ع تتواسةةةةو ا بيعةةةة  املرسسةةةةات التعليميةةةة  االعلميةةةة  

ف  ةات الة  االبح ي  ااني اجل التعلي  اجلامعي عق ر بةات الاةالب اا تيالةاهت  االةود العديةد مةق الت

ع لةةدو أا تشةةبع  الةةات الاةةالب تلدرلةة  األار ااعني ةةاجل بةةني مةةا تعلمةةن الاالةةو امةةا يرديةةن لعةةاًلو 
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اخمعا  در  تدار  اجلامع  علةى التعامة  مةع املشةكالت احلاياية  الة  هتة  الالبة  اتاةد  خةدمات تعليمية  

العمة و األمةر الةذب يةردب يف الوداية  تر متميز  أا متابع  الالب  بعةد التفةرا احماالة  ربةة اجلامعة  بسةوق 

عااةةد علةةى اعسةةت مار يعةةادجل ةةةيرًاو ااةةذا يرنةةد احلالةة  تر تعةةاد  الوظةةر يف األبعةةاد السةةلبي و امةةا حتتةةوب 

عليدا مق متغ ات ،دف تغي اا يف اع اه املر وب لينو ا لةه مةق ألة  اعرتاةاء ذسةتوق لةود  اادمة  

علةةى األداء اجلةةامعيو  ةةىت ياةة  أا يتال ةةى اليةةراق بةةني تدرانةةات الاةةالب  التعليميةة و ممةةا يةةوعك  تجيابيًةةا

 اتو عاهت  بشاهنا.

 القسم السابع

 التصور املقرتح لتطوير جودة اخلدمات التعليمية باجلامعات املصرية

اخةةربات بعةةي  SERVQUALعلةةى خمةةوء نتةةااة الدراسةة  امليدانيةة  الًاةةا ملايةةاس الي ةةوات 

ي  ميكق اخمع الت ور املارتح يف خموء الموع  مق املتالبات الالزمة  لتحايةق اةذا اجلامعات العربي  ااأللوب

مدمة   عملية  الت ور االذب يوالق مق اةميا  العميق  مهي  تايةي  ا يةاس ااةدمات الاالبية و تعتبةار أهنةا

 لتاوير احتسني ةور  اجلامعات امل ري  احتسني مرنزاا التوالسي.

 حتقيق التصور املقرتح:متطلبات ميكن أن تساهم يف 

اواو الموع  مق املتالبات ال  ميكةق أ  تسةاا  يف حتايةق اتوييةذ الت ةور املاةرتح االةذب يدةدف تر 

 تاوير احتسني لود  اادمات الاالبي  تجلامعات امل ري :

   جيةةةو أ  تبةةةدأ اجلامعةةةات امل ةةةري  بوخمةةةع رسةةةال  ةةةةا تاةةةود األداء اتكةةةو  مولدةةة  تاةةةدمات الاالبيةةة

وف أماو املوالس  ادلي  االعاملي و احتايق امليةز  التوالسةي  ا لةه مةق خةالجل  يةاس اجلةود  تعتباراةا للو 

ترنز على ت باع  الات الاالب املستييديق اتعم  على حتايق التميز يف لةود  ااةدمات التعليمية  

ادةة  سةةي علد  عمةةالء اجلامعيةة و لاعتاةةاد الاةةالب أ  اجلامعةة  حتاةةق ر بةةاهت  دااًمةةاو اهتةةت  بتابيةةق آرا
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داامةةني ا لةةه مةةق خةةالجل تلةةراء عمليةة  تايةةي  سةةوق ااةةدمات اجلامعيةة   ةةىت يكةةو  اةةةدف الودةةااي 

للمرسسةة  اجلامعيةة و اعسةةتمراري  يف حتسةةني اخمةةع ااةةدمات اجلامعيةة  يف السةةوقو تةخمةةال  لتحسةةني 

 املرنز التوالسي بني اذه اجلامعات األخرق.

 لةةى املشةةةارن  يف تاةةةد  ااةةةدمات الاالبيةة : لاجلامعةةة  الاااةةةد  يف الةةةاجل التانيةةد علةةةى الايةةةاد  الااامةةة  ع

تاد  خدمتدا اةي تلةه الة  تلتةزو  داء اادمة  بشةك  ةةحيا امةق أاجل مةر  ااةذا يتالةو أ  تلتةزو 

الايةةاد  العليةةا  سةةلوب املشةةارن  يف اةدار  ملرالعةة  اتايةةي  الوةةةوجل تر درلةة  الد ةة  يف خةةدمتدا ةيةة  

ل امع  ا عارًا تسعى دااًمةا تر حتاياةنو ااةذا يتالةو اليحةص الشةام  ادمة  علةى أ  يكو  ادلًا ل

لر ذر ل  اعختبار  ب  التاو  أب اختبار عيوة  حمةداد  مةق الالبة  ادتملةني ةبةداء آراادة  اتولدةاهت  

 وتااة.ليما خيص اادم  املادم  ااملشان  ال  يوالدوهنا د العم  على تعديلدا الًاا ةذه ال

  تولةةةةةن تدار  اجلامعةةةةةات امل ةةةةةري  بسةةةةةوق العمةةةةة  الاةةةةةاليبو لتتحةةةةةرق ا تيالةةةةةات اتو عةةةةةات ااةةةةةدمات

الاالبي و التدرو أ  اذه اع تيالات االتو عات تتغ  مق ا   آلخر بتوايل املتغة ات الة  معظمدةا 

د  اةدار  حتةةةةدتت يف البيوةةةة  امل ةةةةري  اأ  تكةةةةو  لةةةةود  ااةةةةدمات اجلامعيةةةة  علةةةةى رأس البوةةةةود يف ألوةةةة

اجلامعي و لاحلرص علةى اجلةود  جيةو أ  يةت  يف املرا ة  األار يف عمليةات اةنتةاا )نمةدخ ( الةي  

اعاتمةةاو ،ةةةا يف املرا ةةة  األخةةة   )نمفةةةرا( ااعناةةةالق مةةةق اع تيالةةةات اليعليةةة  للاةةةالبو امةةةق د 

اةذه اع تيالةاتو ليوبغةي أ  ت مي  اةيان  االلوااا ااملاررات التعليمي  ااادمات اجلامعي  ذا يلر 

ااةةدمات يف التعلةةي  اجلةةامعي أساًسةةا علةةى ترخمةةاء الاالةةو املسةةتدله ات ةةباع ا تيالاتةةن تاةةوو للسةةي  

"املبةةةدأ األسةةةاس الةةةذب  Oriented-Studentار باتةةةنو ااكةةةذا جيةةةو ي ةةةبا التولةةةن تلاالةةةو 

 دك  تدار  اجلامعات امل ري ".
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 عةةين خمةةرار  تلةةراء الدراسةةات املستيي ةة  ااملسةةا بغةةرض حتديةةد تدار  ر بةةات الالبةة  اتو عةةاهت : ااةةذا ي

ا تيالات ر بات اتو عات الالب  ب ور  ااخمح  اربة اذه الر بات تلادرات املالية  ةةذا الاالةوو 

االرتنيز على تسعاد الاالو الي  الرد ترخماانو ايتالو  لةه حتايةق مسةتوتت عالية  مةق اجلةود  يف 

يةوق االتميةز األمةر الةذب يتالةو خمةرار  اليدة  الكةايف لتو عةات الالبة و  اادمات التعليمية  ت ةمق الت

نمةةةا يوبغةةةي أ  تةةةدرو اجلامعةةةات امل ةةةري  أ  عمالءاةةةا لةةةديد  ر بةةةات حتويليةةة  اا تيالةةةات داخليةةة و 

لاجلامعةة  اوةةا توةةتة ا تيالةةات املسةةتدله ار باتةةن احتةةااجل تزايةةده ذةةزية مةةق أنسةةو ااةةدمات ة ةةباع 

اجلامعةةة  مةةةدخاًل لرخمةةةةيىا ياةةةوو علةةةى املبةةةادر و مستةةةةن األساسةةةي  اةةةي الايةةةةاد   اةةةذه الر بةةةات ااوةةةا تاةةةةدو

التحويليةة  ااألنشةةا  املوظمةة  للفةةدمات اجلامعيةة و لاجلامعةة  حتةةااجل  يةةاد  الاةةالب اتعمةة  علةةى تو ةةع 

 ا تيالاهت  اانتشاف اع تيالات األن ر عمًاا اال  مل تشبع بعد.

 مي  ب ور  داري  ا له تلوظر للمرسسة  اجلامعية  مةق الدة  تلراء مرالع  اتدار  أداء اادمات التعلي

نظر الاالةو املرتاةو امةا يتالةع تليةن اةذا الاالةوو ااوةا ياةوو اةداريةو  ااملتف  ةو  ذرالعة  دارية  

 لألداء الووعي للفدمات التعليمي  ةي  يشم :

 تدار  األداء للفدمات املادم  )اتت مق عمليات التفاية ااملرا ب (. -أ

 األداء الذب تادو بن اذه اادمات مق خالجل: تايي  -ب

 تايي  احتسني خدمات الاالب الًاا للمعاي  الدالي . -

مةةةق  ةةةاليف نةةةواح رايسةةةي  لةةةألداء ااةةةي التةةةدري  االوشةةةاط البح ةةةي املدةةةين  التدريسةةةي  أداء اةيوةةة تايةةةي   -

 ااادمات ال  يت  تادميدا للاالب.

 لد  ا تيالات الاالب اتت مق:  -ت

 ي آلراء الاالب احلاليني.استاالع داخل -
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 استاالع عق رخما الاالب اارجيني عق اادمات ال   دم  ة  أ واء الدراس . -

 تايي  الاالب للموااة ااملاررات ااملوايني اأع اء ايو  التدري  تجلامع . -

 ق خمةةرار  أ  تاةةدو الةةربامة األنادمييةة  تجلامعةةات امل ةةري  أدلةة  علةةى أ  ااةةدمات االتسةةديالت ااملرالةة

الةة  تاةةدمدا اجلامعةة  ناليةة  لةةدع  لةةود  اةةذه الةةربامةو اأ  تكةةو  تلةةه ااةةدمات متواسةةب  مةةع املةةوارد 

 املتا   للمرسس  اتكو  متا   جلميع الاالب اأع اء ايو  التدري  االعاملني على  دو املسااا 

 االةةةذب  امالةةةو أساسةةةي مةةةق ماالةةةو اعاتمةةةاو يةةةود  اادمةةة  وتتبةةةاع نظةةةاو الياظةةة  اةسةةةرتاتي ي  ااةةة

يتالو اعاتماو ب ور  مستمر  ذ اعت اادم  السلبي  االعم  على حتسةيودا اتاويراةا اعسةيما مةا 

يتعلةةةةق مودةةةةا ذ ةةةةاعت اععتماديةةةة  ااملاديةةةة  االتحسةةةةني االتاةةةةوير املسةةةةتمر للم ةةةةاعت اةجيابيةةةة  االةةةة  

مق اراء  له او التوبةر  أادرت الالب  لين است اب  تجيابي   ىت حتالظ اجلامع  على مسعتداو ااةدف

تلوخمةةعي  املسةةتابلي  لل امعةة   ةةاه عمالادةةا اموالسةةيداو امةةق ألةة  اسةةتغالجل اليةةرص املتا ةة  ملوالدةة  

التدديدات ال  تيرخمدا اةذه التغة ات ةية  يعمة  اةذا الوظةاو علةى تةول  املعلومةات ال ةراري   ةوجل 

داريةة  علةةى الالبةة  لدراسةة  التغةة  يف تدراندةة  املوالسةةني االالبةة  احلةةاليني اادتملةةني اتلةةراء البحةةويف ال

اتو عةةاهت  حنةةةو ااةةةدمات اجلامعيةةة  ا ةةرص اةدار  اجلامعيةةة  علةةةى حتسةةةني لةةود  ااةةةدمات علةةةى خمةةةوء 

 تو عات الالب  االرت يو الداا  تعرتاخمات الالب  ااعست اب  ةا بسرع .

 ق أداء عةةاجل يف تاةةد  ااةةدمات خلةةق موةةا  توظيمةةي تجيةةايب تسةةوده  االةة  تةةرمق تجلةةود  االتميةةز احتايةة

 التعليمي  للاالب ايشعر لين الاالب ذشارنتد  يف عملي  ةوع الارارات يف األمور ال  ل د .

  تنشةةةاء اتيعيةةة  دار مكاتةةةو تسةةةويق ااةةةدمات التعليميةةة  تجلامعةةةات ليكةةةو  مةةةق بةةةني أاةةةدالدا خلةةةق

ادمات ملوالد  املوالس  ااارلية  ااستمراري  خدم  تعليمي  ليد  للاالب االعم  على تاوير اذه ا
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االداخليةةةة  االا ةةةةاء علةةةةى عواةةةةةر ال ةةةةعا املولةةةةود  ،ةةةةا اتعريةةةةا الاالةةةةو املسةةةةتييد ذةةةةزات الةةةةوده 

 اادمات ال  تادمدا اجلامع .

التصةةور املقةةرتح علةةى ضةةو  املتطلبةةات السةةابقة ميكةةن أن يتنةةاول التصةةور املقةةرتح 

 حموريني أساسيني هما على النحو التايل:

ور األاجل: ايتعلةةق بعمليةةات حتسةةني ااةةدمات الاالبيةة  تجلامعةةات امل ةةري  الًاةةا لألبعةةاد املفتليةة  ادةة

 على الوحو التايل: SERVQUALملاياس الي وات 

  امللموسةةي : ناملبةةا  احلدي ةة  ااملكةةا  املةةوظ  املةةريا ااملكتبةة  ملةةا ةةة  مةةق أ ةةرًا نبةة ًا يف نظةةر الاةةالب عوةةد

تاةةةدمدا اجلامعةةة  امةةةق ااةةةدمات الةةة  يوبغةةةي اعاتمةةةاو ،ةةةا يف اةةةذا البعةةةد:  تاةةةو  لةةةود  اادمةةة  الةةة 

خدمات املرالقو ال ةيص مكتةو أا ا ةد  يف نة  نلية  تاةدو اادمة  عةرب اةنرتنة  اتكةو  مسةوول  

االتواة  اتةول  اسةاا  عق متالبات اخدم  الااعات التعليمي  ااعاتمةاو خبةدمات اةسةكا  الاةاليب 

الةةق اجلامعة  اخمةةرار  اعاتمةةاو تاةةدمات املكتبيةة  مةق خةةالجل: تنشةةاء مرنةةز يف نةة   ناة  موتظمةة  بةةني مر 

نلي  ) رل  تعلة ( ي ة  الكتةو املرلعية  لأل سةاو اياةدو بعةي ااةدمات التعليمية  نةاملواد اةلكرتانية  

 االةةدارتت ايةةرتبة اةةذا املرنةةز تملكتبةة  الرايسةة  يف اجلامعةة و االعمةة  علةةى لةةود  مكتبةة  تلكرتانيةة  بكةة 

لامعةةة  الةةة  ع تولةةةد ،ةةةا مكتبةةةات ت ةةة  عةةةدًدا نبةةة ًا مةةةق الكتةةةو ااملرالةةةع املتف  ةةة  الةةة  دتالدةةةا 

 الالب  االوسااة املتعدد .

  اععتمادي : التانيد على خمرار  تاد  اادمة  يف الو ة  الةذب يالبدةا الاالةو ابد ة  ترخمةي  مو ةن

شةةةيالي  يف التعامةةة  مةةةع الالبةةة  ا لةةةه مةةةق اتعةةةرب عةةةق مةةةدق الةةةاء اجلامعةةة  تلتزاماهتةةةا ا ةةةاهو احتايةةةق ال

خةالجل احلةرص علةةى تاةد  اعةود اا عيةة  للالبة و ااةعةال  الواخمةةا عةق الوتةااة ادااةة  لعةاًل ت  نانةة  

سةةلبي  أا تجيابيةة و امةةق خةةالجل التعةةرف علةةى ا تيالةةات الالبةة  اليعليةة  االتعةةرف علةةى تو عةةات الالبةة  
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الالبة  اتو عةاهت و اأخةةذ آراءاة  امارت ةاهت  علةةى  مةق ااةدمات اخمةةرار  اعسةت اب  السةريع  حلالةةات

حممةةة  اجلةةةد االعمةةة  علةةةى سةةةد الي ةةةو  بةةةني تو عةةةات الالبةةة  ااادمةةة  املدرنةةة  االتيةةةوق علةةةى تو عةةةات 

 الاالب احتايق اعمتياز يف لود  اادمات املادم  مق خالجل:

 البح  املستمر عق الوساا  املواسب  لزتد  رخماء الاالب. -

 التدري  االعاملني على العواي  تلاالب. تدريو أع اء ايو  -

 ميالا  العمي  بتاد  مستوتت عالي  اجلود  مق اادمات تيوق تو عاتن. -

  اعسةةت اب : التانيةةد علةةى خمةةرار  التعامةة  اليعةةاجل ااعسةةت اب  لشةةكااب الاةةالب االعمةة  علةةى  لدةةا

اةة  لعةةدو رخمةةاه عةةق مسةةتوق بسةةرع  انيةةاء  ااملبةةادر  يف تاةةد  اادمةة و لشةةكوق الالبةة  عبةةار  عةةق تر 

لود  اادم  التعليمي  اعدو تاد  اادم   سو الوعد بتول اا مق  ي  التو ي و السلووو أمنةاط 

ان  لةةةدق الالبةة  اخمةةعا امل ةةةدا ي  أا ال اةة  يف اجلامعةة  نتي ةةة  اعت ةةاجلو ممةةا يتسةةةبو يف الةةود مشةة

األمةةر الةةذب يتالةةو الرت يةةو ل ةةعا مدةةار  املةةوايني أا عةةدو  ةةدرهت  علةةى لدةة  ا تيالةةات الالبةة و 

الداا  تعرتاخمات الالب  ااعست اب  ةا بسرع  االتايي  املستمر للاالبو امتابعتد  لتحديد لوانةو 

 ال عا أا األخااء املفتلي  اعاللدا.

   األمةةةا  اااةةةدمات األمويةةة  ايتالةةةو اةةةذا البعةةةد خمةةةرار  حتايةةةق اع مووةةةا  لاةةةالب اجلامعةةةات امل ةةةري

ادم  للو مق اااةا أا اااةر أا الشةه  ةاماًل اع مووةا  الويسةي ااملةادبو نمةا االتانيد على أ  ا

يوبغةةي أ  تكةةو  اوةةاو تيعيةة  دار تدار  األمةةق االسةةالم  لتعمةة  علةةى مةةدار اليةةووو مةةق ألةة  خمةةةما  

سةةالم  اأمةةق احلةةرو اجلةةامعي نلةةنو اأ  تعمةة  اةدار  علةةى تاةةد  خةةدمات أمويةة   ةةامل  داخةة  اخةةارا 

ي الرايسي االتعاا  على ن و مع ازار  الداخلي  يف خمما  السالم  خةارا احلةرو اجلةامعي احلرو اجلامع

ااملرالق املرلا و اأ  تستفدو اجلامع  املعدات احلدي   اأنظمة  الةدااار التليزيونية  املغلاة  الة  تسةتفدو 



 411د. حسام محدي عبد احلميد السيد                        

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

تمةع اجلامعة  م ة  لتول  املرا ب  يف مو ةا السةياراتو نمةا يوبغةي تةولر الموعة  ااسةع  مةق ااةدمات جمل

 )مكالح  احلرااقو اتايي  املفا رو االاياد  اآلمو و االتعام  مع املعداتو تدار  الوياتت ااار (.

  التعا ا: خمرار  التانيةد علةى تبةداء راح ال ةدا   ااحلةرص علةى الاالةو ات ةعاره  مهيتةن االر بة  يف

يةة  ااعلتماعيةة  املولدةة  للالبةة  داخةة  تاةةد  اادمةة   سةةو  الاتةةن االتةةزاو الد ةة  يف الوسةةاا  الرتاد

ارداةةات تشةةم  أمةةانق جللةةوس الالبةة   الكليةةات امودةةا: خةةدمات التغذيةة  االةةرتايا اتةةول  مسةةا ات

 على  ك  الموعات اتول   ا ات عرض تادو برامة خاة  نالتعلي  اال ح  االيق االرتخم .

ت التعليمية  الاالبية  الة  تاةدمدا اةدارات ادور ال ا : اخيتص بعمليات التحسني املستمر لبعي اادما

 تجلامعات امل ري  على الوحو التايل:

 مق خالجل استحدايف تدار  يف ن  لامعة  تعةين تلتوليةن اعاتماو خبدمات اةر اد االتولين الااليب :

اد ااةر ةةةاد الاةةةاليبو مةةةع تةةةول  الكةةةوادر البشةةةري  املرالةةة  للعمةةة  يف اةةةذه اةدار  تاةةةوو بتوليةةةن اتر ةةة

الاالب االتعريا تلتف  ات املتا   ا راط الابوجلو انظاو الدراس و تةخمال  تر تنشةاء اتيعية  

دار ا ةةد  التوليةةن ااةر ةةاد الاةةاليب بكةة  نليةة  ةيةة  تعمةة  علةةى تةةول  اةر ةةاد الويسةةيو اةر ةةاد 

 اعلتماعي.

 ر ةاد الةواييي  ةادريق علةى اادمات اةر ادي  الواييية  ااملدوية : خمةرار  أ  يكةو  الاةاامو  علةى اة

تاةةد  املشةةور  الوايييةة  للاةةالب امسةةاعدهت  يف حتديةةد املسةةار الةةواييي ااملدةةين اتةةدعيمد  يف اختيةةار 

الواةةااا الةة  تةةتالءو مةةع مدةةاراهت  اااتمامةةاهت و ااستكشةةاف لةةرص العمةة  املتا ةة و اعاةةد ملتايةةات 

  واء الدراس .ااييي  مع رلاجل األعماجل لتسويق مدارات الالب  اخرباهت  أ

  ااةةدمات التعريييةة  تلكليةة  ااجلامعةة : تاةةد  املعلومةةات الةة  تسةةاعد الالبةة  علةةى الةةا   ةةرار اعلتحةةاق

تلكلي  ااجلامعة  مةق خةالجل معرلة  التف  ةات املفتلية  ا بيعة  الدراسة  تلكلية  ااجلامعة  الة  يوةوب 
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بكليةةةات اجلامعةةة  اااةةةدمات الةةة  اعلتحةةةاق ،ةةةا اتةةةول  دليةةة  مي ةةة  مابةةةوع اتلكةةةرتا  عةةةق الدراسةةة  

 تادمدا.

  تيعيةة  خةةدمات الرعايةة  ال ةةحي  مةةق خةةالجل التوسةةع يف تيعيةة  خةةدمات الرعايةة  ال ةةحي  مةةق خةةالجل

 املرنز ال حي امستشيى اجلامع  االعواي  الابي  االاوارئ.

  خدمات التسويق ااةعالو: العم  على الود موتةدتت تلكرتانية  اتةةدار ةةحا لامعية  انشةرات

 ري  اتنشاء مو ع تلكرتا  حمديف دااًما تملعلومات ااألخبار عق اادمات ااألنشا  الاالبي .دا 

  ااةةدمات املاليةة : تةةول  اعستشةةارات املتعلاةة  برسةةوو الدراسةة  انيييةة  السةةدادو ااةعةةال  عةةق الاةةراض

الرسةةةوو الاالبيةةة  ااملةةةوا الدراسةةةي  املادمةةة  للالبةةة  امةةةوا بعةةةي الاةةةالب تعيةةةاء لزاةةةي أا نامةةة  مةةةق 

 الدراسي  امساعد  الاالب على  راء ألدز  نمبيوتر حمموجل اتكاليا التغذي  ااملواةالت.

   خةةةدمات الةةةةوظ  اجلامعيةةةة : العمةةةة  علةةةى الةةةةود أدلةةةة  ااماةةةةق توخمةةةا ليةةةةًدا  اةةةةوق الالبةةةة  ااالبةةةةاهت

ااحلةةةاعت الةةة  ميكةةةق ليدةةةا تو يةةةع عاةةةوتت علةةةيد  اتوخمةةةيا  ةةةرق تاةةةد  الشةةةكااب أا التظلمةةةات أا 

  رتا ات.اع

  خةةدمات الةةبالو بةةوردBlackboard  العمةة  علةةى تنشةةاء نظةةاو الةةبالو بةةورد بكةة  نليةة  ااةةو نظةةاو

ت ةةميمن للسةةماح تدار  املاةةرر الدراسةةي اتاةةد  ااةةدمات التعليميةة  للاةةالب عةةرب  ةةبك  اةنرتنةة  ا  

تةدري  الًدةا للاالب اأع اء ايو  التدري  عستفداو املةوارد ااألنشةا  عةرب اةنرتنة  الة  تكمة  ال

لولةةنو نمةةةا أنةةن يسةةةاعد أع ةةاء ايوةةة  التةةةدري  يف الرتنيةةز علةةةى أسةة  اتدار  الوتةةةااة احتسةةةني األداءو 

ايسةما نظةاو الةبالو بةورد ألع ةاء ايوة  التةدري  تخمةال  مةوارد للاةالب للوةةوجل تليدةا عةرب اةنرتنة  

اةات الة    تنشةا اا خةارا م   البااربويو و االييديوو اال وتو االرسوو املتحرنة  ا  اةا مةق التابي
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نظةةةاو الةةةبالو بةةةوردو تةخمةةةةال  تر تعزيةةةز عمليةةة  التعلةةةةي  االةةةتعل و ايتةةةيا اةةةةذا الوظةةةاو للاةةةالب الايةةةةاو 

 تلعديد مق الواااا ذا يف  له ما يلي:

 الوةوجل تر املوارد املستفدم  يف تدري  املارر ال  يت  اخمعدا على اةنرتن . -

 الا    عرب اةنرتن . تلراء اعختبارات ااعختبارات -

 املشارن  يف املوا شات العلمي  عرب اةنرتن  مع زمالاد  مق الاالب ااملعلمني. -

 تاد  الوالبات عرب اةنرتن . -

 عرض املارر الدراسي احمتواه. -

 التحاق مق درلاهت  الاالب امدق تادمد  خالجل الي   الدراسيو م   اعختبارات الو يي . -

  اع تيالةةةةةةات اااةةةةةةة  يوبغةةةةةةي أ  تيعةةةةةة  اتاةةةةةةدو اجلامعةةةةةة  خةةةةةةدمات  اب ااةةةةةدمات اااةةةةةةة  بةةةةةةذاب

اع تيالةةةات اااةةةة  تشةةةم  املوا ةةةا اامل ةةةاعد اأمةةةانق خاةةةة  للعةةةرتت ناملةةةدرا االتسةةة ي  اتةةةول  

أمةةةانق خاةةةة  يف الااعةةة  للمةةةدرس االاالةةةو ايتالةةةو  لةةةه اسةةةتحدايف تدار  تعةةةين بشةةةرا  الاةةةالب 

ايني لتاةةةد  الرعايةةة  اعلتماعيةةة  االويسةةةي  اتتبةةةع اةةةذه  اب اع تيالةةةات اااةةةة  مةةةع تةةةول  األخ ةةةا

اةدار  اناةةةو راةةةي  اجلامعةةة  لشةةةوو  الاةةةالب اتعمةةة  علةةةى تةةةول  اةمكةةةاانت االت ديةةةزات املسةةةاعد  

للاةةةةةةالب  اب اع تيالةةةةةةات اااةةةةةةة  م ةةةةةة : معامةةةةةة  نمبيةةةةةةوتر خاةةةةةةة و نراسةةةةةةي متحرنةةةةةة و موا ةةةةةةا 

مرالةق اجلامعة و اتةول  اةمكةاانت اااةدمات للسياراتو سالمل خاة و سيارات تواة  بةني الكليةات ا 

الالزمةة  لرعايةة  املواةةوبني م ةة : تنشةةاء مرانةةز متكاملةة  ملمارسةة  املبةةدعني مةةق خالةةةا تبةةداعاهت و ت ةةمي  

بةةةرامة ت راايةةة و تةةةول  الكتةةةو ااأللدةةةز و توويةةةع ااختيةةةار األنشةةةا  االةةةربامة عاليةةة  املسةةةتوق الةةة  تةةةذني 

 ملمارستد  الاياد  أ واء الاياو ،ذه األنشا .موااو الاالب مع ت    اليرة  
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   ااةةدمات الربيديةة : تةةول  ا ةةد  خاةةة  تلربيةةد بكةة  نليةة  اتةةرتبة تلربيةةد الرايسةةي يف اجلامعةة  ةيةة

تولر اذه الو د  ةواديق خاة  تلاةالب اتتةور املسةوولي  عةق ال ةحا االوشةرات ااسةتالو اتوزيةع 

 الربيد.

 نشةةةاء مرنةةةز تر ةةةاد أنةةةادميي أا ا ةةةد  مشةةةور   البيةةة  داخةةة  الكليةةة  خةةةدمات اةر ةةةاد األنةةةادميي:  ت

ل ةةما  توليةةن الالبةة  ا ةة  مشةةكالهت  املفتليةة  امسةةاعدا  يف اختيةةار التف ةةص املواسةةو اتعةةرييد  

 تلارق العملي  للمذانر  اتعرييد   نظم  الوااا اجلامع  االكلي .

 

د الاةةةةةةةةةةاليبو اسةةةةةةةةةةرتلع  بتةةةةةةةةةةاري  (و عمةةةةةةةةةةاد   ةةةةةةةةةةوو  الاةةةةةةةةةةالبو اةر ةةةةةةةةةةا3اجلامعةةةةةةةةةة  اةامشيةةةةةةةةةة  ) -30

3/39/9039. 

http://www.hu.edu.jo/eguide/Studerit/stud30.htmRetrieved Dec.2012 

اجلامعةةةةةةةةة  اةامشيةةةةةةةةة  )ب(و عمةةةةةةةةةاد   ةةةةةةةةةوو  الاةةةةةةةةةالبو الرعايةةةةةةةةة  للالبةةةةةةةةة  املعةةةةةةةةةو نيو اسةةةةةةةةةرتلع  بتةةةةةةةةةاري  

30/30/9039. 

http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/stud31 .htmRetrieved Dec.2012 

اجلامعةةةةةة  اةامشيةةةةةة  )ا(و عمةةةةةةاد   ةةةةةةوو  الاةةةةةةالبو دااةةةةةةر  اةيوةةةةةةات الاالبيةةةةةة و اسةةةةةةرتلع  بتةةةةةةاري   -33

33/30/9039. 

Retrieved  

http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/stud36.htmDec.2012From: 

ي  اجلامعةةةةةةةةة  اةامشيةةةةةةةةة  )د(و احلايبةةةةةةةةة  اةلكرتانيةةةةةةةةة و مكتبةةةةةةةةة  اجلامعةةةةةةةةة  اةامشيةةةةةةةةة و اسةةةةةةةةةرتلع  بتةةةةةةةةةار  -39

35/30/9039 

Retrieved Dec.20l2From:  

http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/stud59.htm 
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 3/5/9031اجلامع  اةامشي  )اة(و داار  اادمات االرعاي  الاالبي و اسرتلع  بتاري   -31

Retrieved 2013 from: http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/stud9.htm 

 93/39/9039(: عماد   وو  الاالبو اسرتلع  بتاري  اجلامع  اةامشي  )ا

Retrieved  

http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/studlO.htmDec.2012From: 

 33/39/9039اجلامع  اةامشي  )ز(و دلي  الاالو اجلامعيو اسرتلع  بتاري   -32

RetrievedDec.20 1 2Fromhttp://www.hu .edu.jo/Regulations/student 

اجلامع  اةامشي  )ح(و مكتو ةوداق املله عبد هللا ال ةا  ابةق احلسةني للتومي /لعر ةاد املدةين اسةرتلع  

 3/39/9039بتاري  

Retrieved Dec.20 1 2From 

http://www.hu.edu.jo/eguide/Student/stud6.htm: 

 39/39/9032اجلامع  اةامشي و )ط(و الرعاي  ال حي  األالي و اسرتلع  بتاري   -35

Retrieved Dec .201 4Fromhttp://www.hu.edu.jo/eguide/Student/StUd 52 

.htm  

 و م ر.؟9007/9033لامع   لوا : ااا  اةسرتاتي ي  ل ما  اجلود و  -32

 5/39/9039لامع   لوا  )أ(: تدار  خدم  اارجيني يامع   لوا و اسرتلع  بتاري   -37

http://www.helwan.edu.eg/alumfli/RetrieVedD .2012fom 

لامعةةةةة   لةةةةةوا  )ب(:  اةةةةةاع  ةةةةةوو  التعلةةةةةي  االاةةةةةالبو لدةةةةةاز نشةةةةةر اتوزيةةةةةع الكتةةةةةاب اجلةةةةةامعيو  -38

 .39/39/9039اسرتلع  بتاري  

Retrieved Nov.2012 From  

http://www.helwan.edu.eg/studentalTairseCtOr/?Page_id27 

اةةالبو نبةةذه عةةق  اةةاع التعلةةي  االاةةالبو اسةةرتلع  لامعةة   لةةوا  )ا(:  اةةاع  ةةوو  التعلةةي  اال -32

 9039بتاري  
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Retrieved Dec.2012  

http://www.helwan.edu. eg/studentaffaisectOrFrOm: 

لامعةةةةةةة   لةةةةةةةوا  )د(:  اةةةةةةةاع  ةةةةةةةةوو  التعلةةةةةةةي  االاةةةةةةةالبو املكتبةةةةةةةة  الر ميةةةةةةة و اسةةةةةةةرتلع  بتةةةةةةةةاري   -90

39/39/9039. 

Retrieved http://www.heIwan.edu.egIstdentaffairSeCtOr/dig1t1ib.11tmI 

FromDec.2012  

 2/2/9031لامع   لوا  )أ(: اةدار  العام  لرعاي  الشبابو اسرتلع  بتاري   -93

Retrieved July 2013 from 

http://www.helwan.edu.eglstudefltaffairsectOr/?Page_id153 

 9/2/9031لع  بتاري  لامع   لوا  )ب( اةدار  العام  للشوو  الابي و اسرت  -99

Retrieve April 2013 from  

http://www.he1wan.edu.eg/studentaITairSectOr/?page_id=158. 

 8/39/9039لامع   ار )أ(و اادمات الاالبي و تدار  اادمات الاالبي و اسرتلع  بتاري   -91

Retrieved Dec.2012  

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services /ssd/ifldex.phpFrom 

 .9039/9031لامع   ار: )ب( الدلي  اجلامعي لالب  البكالوريوس  -92

 33/39/9039لامع   ار )ا(و اادمات الاالبي و اسرتلع  بتاري   -95

http://www.qu.edu.qa/students/servlcesRetrjeved Dec.2012From: 

دعةةةةة  تعلةةةةة  الاةةةةةالبو اسةةةةةرتلع  بتةةةةةاري  لامعةةةةة   اةةةةةر )د(و الالبةةةةة و ااةةةةةدمات الاالبيةةةةة و مرنةةةةةز  -92

2/39/9039. 

Retrieved Dec.2012  

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/slsc/index.phpFrom: 

لامعةةةةةة   اةةةةةةر )اةةةةةةة(و الالبةةةةةة و ااةةةةةةدمات الاالبيةةةةةة  مرنةةةةةةز ااةةةةةةدمات املدويةةةةةة و اسةةةةةةرتلع  بتةةةةةةاري   -97

2/39/9039 
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Retrieved Dec.2012  

http://www.qu.edu.qa/students/services/csc/jndex phpFrom: 

 .2/39/9039لامع   ار )ا(و الالب و اادمات الاالبي ةو املوا الدراسي و اسرتلع  بتاري   -98

ar/students/admission/scholarshjps/ /http://www. Qu 

  لامعةةةةةةةةة   اةةةةةةةةةر )ز(و الالبةةةةةةةةة و ااةةةةةةةةةدمات الاالبيةةةةةةةةة و اةر ةةةةةةةةةاد األنةةةةةةةةةادمييو اسةةةةةةةةةرتلع  بتةةةةةةةةةاري -92

2/39/9039 

Retrieved Dec2O12 From 

http://www.qu.edu.qa/students/services/slsc/acadeniic_advising.php 

 2/39/9039لامع   ار )ح(و الالب و اادمات الاالبي و العياد  الابي و اسرتلع  بتاري   -10

Retrieved Dec.2012  

http://www.qu.edu.qa/students/services/cIinic/index.phpFrom: 

لامعةةة   اةةةر )ط(و الالبةةة و مرنةةةز دعةةة  تعلةةة  الالبةةة و ا ةةةد  الةةةدع  األنةةةادمييو اسةةةرتلع  بتةةةاري   -13

2/39/9039 

Retrieved Dec.2012 From: 

http://www.qu.edu .qa/students/services/academicsuppo,-/ index php 

لةةةدع  األنةةةادمييو ارش عمةةة  الو ةةةاح لامعةةة   اةةةر )و(و الالبةةة و مرنةةةز دعةةة  تعلةةة  الالبةةة و ا ةةةد  ا -19

 2/39/9039األنادمييو اسرتلع  بتاري  

Retrieved  

Dec.20! 2http://www.qu.edu.qa/ar/students/serviceS/aca(ICmicSUI)POrt/ 

acadernic_success_workshops.php 

ة تاةةوير اداد ةة  لامعةة   اةةر )جل(و الالبةة و مرنةةز دعةة  تعلةة  الالبةة و ا ةةد  الةةدع  األنةةادمييو بةةرانم -11

 2/39/9039اسرتلع  بتاري   It Expressتللغ  اة ليزي  
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Retrieved  

Dec.20l2From:http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/aCademiC 

support/express_it. Php 

 ةةرا  لامعة   اةر )و(و الالبةة و مرنةز دعةة  تعلة  الالبةة و ا ةد  الةةدع  األنةادمييو بةةرانمة تةدري  األ -12

 2/39/9039)تدري  الزمالء(و اسرتلع  بتاري  

Retrieved Dec.2012  

From:http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/academiCSuPPOrt/P 

eer_tutoring.php 

 2/39/9039لامع   ار ) (: نشا  اجلامع و اسرتلع  بتاري   -15

Retrieved Dec.2012 From: 

http://www.qu.edu.qa/ar/theuniversity/history.php 

 9031-9030لامع   ار: ااا  اةسرتاتي ي و  -12

لامعةةةةة   اةةةةةر )ص(: الالبةةةةة و مرنةةةةةز دعةةةةة  تعلةةةةة  الالبةةةةة و ا ةةةةةد  الةةةةةدع  األنةةةةةادمييو اعستشةةةةةارات  -17

 2/39/9039األنادميي و اسرتلع  بتاري  

RetrievedDec.2012  

http://www.qu.edu.qa/ar/students/services/academicsupport/aCade 

mic_counseling.php 

(: اةيو  الاومية  ل ةما  لةود  التعلةي  ااععتمةادو الةدلي  اةر ةادب 9008ادوري  م ر العربي  ) -18

لتةةول  املتالبةةات الالزمةة  ل ةةما  لةةود  التعلةةي  ااععتمةةاد ملرسسةةات التعلةةي  العةةايل اةةةةدار األاجلو ازار  

 التعلي  العايلو الااار .

(:  انو  توظي  اجلامعات اعاحتن التوييذي  الًاا آلخر التعديالتو 9002ادوري  م ر العربي  ) -12

 اةيو  العام  لشوو  املاابع األم ي و ازار  التعلي  العايلو الااار .–الابع  الرابع  االعشريق املعدل  
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دمة  التعليمية  بكلية  الرتبية  (: لةود  اا9002احلدايبو داااد عبد املله ا شو و اةدق عبةد هللا ) -20

(و ص 2ة   مق الد  نظر  لب  األ ساو العلمي و اجمللة  العربية  ل ةما  لةود  التعلةي  اجلةامعيو العةدد )

 .308-29ص

(: مةةدق رخمةةا  لبةة  نليةة  اع ت ةةاد يف لامعةة   لةةو عةةق مسةةتوق 9002احلسةةوي و سةةلي  تبةةرااي  ) -23

مسةةةحي و اللةةة  لامعةةة  دمشةةةق للعلةةةوو اع ت ةةةادي  االاانونيةةة و  األداء اةدارب ااألنةةةادميي لكليةةةتد : دراسةةة 

 138-985و العدد ال ا و ص ص95اجمللد 

(: حتسةةةني لةةةود  خدمةةة  التعلةةةي  اجلةةةامعي تسةةةتفداو منةةةو ا 9002احلكةةةي و ليةةة  علةةةي اآخةةةرا  ) -29

QFDالعةةدد  و دراسةة  تابيايةة  يف نليةة  اةدار  ااع ت ةةاد/ لامعةة  الكولةة و اللةة  مرنةةز دراسةةات الكولةة و

 .992-383ال ا  عشرو اةةدار األاجلو ص ص

(: لةةةود  اادمةةة  التعليميةةة  اأ راةةةا علةةةى رخمةةةي الالبةةة  دراسةةة  9039محةةةدا و خالةةةد حممةةةد  ةةةالجل ) -21

تابيايةةة  علةةةى  لبةةة  لامعةةة  العلةةةوو التابيايةةة  اااةةةة و املةةةرلر العةةةريب الةةةدايل ال ةةةا  ل ةةةما  لةةةود  التعلةةةي  

   البحريق.العايلو اجلامع  االي ي و مملك

(:  ياس لود  اادم  التعليمية  املادمة  لالبة  الدراسةات العليةا 9039احلوربو سليما  اآخرا  ) -22

يف نليةة  تدار  األعمةةاجل )دراسةة  ميدانيةة  علةةى ت لةةي  لامعةةات الشةةماجل( املوةةار  للبحةةويف االدراسةةاتو اجمللةةد 

 .978-923و األرد و ص ص 3و العدد 38

(:  يةاس مسةتوق لةود  خةدمات امل ةارف اةسةالمي  العاملة  9002  )ااالدبو أميق لتحي ل  -25

يف للسةةاني )مةةةق الدةةة  نظةةر العمةةةالء(و رسةةةال  مالسةةت و مادمةةة  تر  سةةة  تدار  األعمةةاجلو نليةةة  الت ةةةار  

 اجلامع  اةسالمي  بغز و للساني.

 5/3/9031دلي  اجلامعات املاليزي و اسرتلع  بتاري   -22

Retrieved Jan. 2013 from  
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http://malaysianeducationresalah. blogspot. Corn 

(: ااةةدمات الاالبيةة  يامعةة  املووليةة  دراسةة  حتليليةة  آلراء الالبةة و 9001الداشةةا و اةةاجل علةةي ) -27

ةةة  ماةةدو تر املةةرلر السةةووب العا ةةر )العةةريب ال ةةا ( ملرنةةز تاةةوير التعلةةي  اجلةةامعيو لامعةة  املسةةتاب  يف 

 و مرنز تاوير التعلي  اجلامعيو نلي  الرتبي و لامع  عني مش و م ر.9جمللد الو ق العريبو ا

(: أ ةةر لةةود  اادمةة  التعليميةة  الةةود  اة ةةراف علةةى رخمةةا  لبةة  9033الربيعةةيو ليةة  اآخةةرا  ) -28

الدراسات العليةا يف اجلامعةات األردنية  اااةة و املةرلر العةريب الةدايل ل ةما  لةود  التعلةي  العةايل/ لامعة  

الزر ةةةاء اااةةةة و األرد و مةةةرلر اجلةةةود و اجلةةةزء ال ةةةا و املةةةرلر العةةةريب الةةةدايل األاجل ل ةةةما  لةةةود  التعلةةةي  

 العايلو لامع  الزر اءو اململك  األردني  اةامشي .

http://iusst.org/index.php?option=comrokdownloads&view=fiIe&ta=dow

nload&id=1 109%3Aras2l3—39&Itemid= 103 

(  يةةاس لةةود  اادمةة  يف التعلةةي  التاةةين 9031الرخمةةاو ةةةادق اليةةد عبةةده ا سةةقو لاخمةة  عبةةاس ) -22

دراسةةةة  اسةةةةةتاالعي  آلراء عيوةةةة  مةةةةةق التدريسةةةةيني يف املعدةةةةةد التاين/العمةةةةار و اللةةةةة  التاةةةةينو اجمللةةةةةد السةةةةةادس 

 .970-925االعشرا و العدد الرابعو ص ص

يف م ةر مةق موظةور اجلةود  االعدالة و اسةرتلع  بتةاري  (: ر ي  للتعلي  العةايل 9008زيتو و حميا ) -50

3/39/9032 

http://www.pidegypt.org/down Ioad!24--2008cducationonf/r/ D8’%AF.’7 

2O D9/85/ D8/ AcD D98A/ D8% A7/2Oc D8% B27 D94 8A4” D8 AA/ 

D9 88’4D9’% 86.pdf 

اجلامعيةة  دراسةة  تابيايةة  املكتبةة   (:  يةةاس لةةود  خةةدمات املكتبةةات9007سةةعيدو مسةة  مةةد   ) -53

 .922-975ص ص  9و العدد 32املرنزي  يامع و الل  لامع  تكري  للعلوو اةنساني و اجمللد 
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(: لود  التعلةي  العةايل امعةاي  اععتمةاد األنةادميي  ربة  التعلةي  9002ةرببو اال  عبد الاادر ) -59

-328(و ص ص 2لةةةود  التعلةةةي  اجلةةةامعيو العةةةدد ) اجلةةةامعي ااةةةاص يف األرد و اجمللةةة  العربيةةة  ل ةةةما 

372. 

ار ةةة   -و(: لةةةود  التعلةةةي  العةةةايل يف األرد و لامعةةة  الزر ةةةاء األاليةةة  منو ًلةةةا9007ةةةةياوو زنةةةرت ) -51

عمةة  مادمةة  للمةةرلر السةةادس لعمةةداء نليةةات اآلداب يف اجلامعةةات األع ةةاء يف احتةةاد اجلامعةةات العربيةةة  

 عتمةةةةةةةةةةةةاد األنةةةةةةةةةةةةادميي"و لامعةةةةةةةةةةةة  اجلوةةةةةةةةةةةةا و  ةةةةةةةةةةةةرابل و لبوةةةةةةةةةةةةا و "حنةةةةةةةةةةةةو خمةةةةةةةةةةةةما  لةةةةةةةةةةةةود  التعلةةةةةةةةةةةةي  ااع
http://saufa.yu.edu.jo/download/5-3.doc 

(: خمةبة اجلةود  يف التعلةي  العةايل اعال تةن تلتومية و الةربانمة األنةادميي 9030الاراانة و اخليةا ) -52

مديوةةة  احلسةةةق العلميةةة و  لألسةةةبوع العلمةةةي األرد  ااةةةام  عشةةةر: )العلةةةوو االتكوولوليةةةا: حمرنةةةا  للتغيةةة (و

 األرد 

http://swI.rss.jo/fiIcs %D9% S6% D8%A9.doc. 

(:  ياس لةود  خمرلةات التعلةي  العةايل مةق الدة  نظةر اجلامعةات 9039الظامليو حمسق اآخرا  ) -55

و 20ابعي مرسسات سوق العم  دراس  حتليلي  يف مواا  اليرات األاسةو الل  اةدار  ااع ت ةادو ع 

 373-327لرابع  اال ال و و ص صالسو  ا

(:  يةةاس لةةود  ااةةدمات التعليميةة  يف 9007عا ةةورو يوسةةا  سةةني االعبادلةة و  ةةالجل ع مةةا  ) -52

و اجلامعةة  اةسةةالمي  بغةةز و اللةة  لامعةة  األ  ةةىو اجمللةةد احلةةادب MBAالدراسةةات العليةةا:  الةة  بةةرانمة 

 .398-28عشرو العدد األاجلو ص ص

(:  يةةاس لةةود  خةةدمات املكتبةةات اجلامعيةة  دراسةة  تابيايةة  علةةى 9005عبةةاسو اشةةاو عبةةد هللا ) -57

و ص ص 3و ع33خدمات مكتبات لامع  املله عبد العزيز يد و الل  مكتبة  امللةه لدةد الو وية و مةة

15-53. 
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(: أداار اةدار  اجلامعية  يف م ةر علةى خمةوء التحةدتت املعاةةر و 9005عشيب و لتحي درايش ) -58

 و معدد اةدار  العام و الرتضو السعودي .9و العدد 25م و اجمللد الل  اةدار  العا

http ://www9.qu.edu.qaIcedr/edu_weekJflIes/presentaion/cc D8 % A F % 

20%D981 %DS%AA%D8%AD%D9%8A%20 D8%AFD8%B1 %  

D9%88%D9%8A%D8%B4%20%D8%B9%D8CkB4%D9%8A%I)8.%A

8%D8%A9.doc 

(: تبين تسرتاتي يات التميز يف التعل  االتعلي  اداراا يف حتايةق 9039الاادر )الياداءو ساو عبد  -52 

امليةةةز  التوالسةةةي  املسةةةتدام  ملرسسةةةات التعلةةةي  العةةةايل: لامعةةة  الو ةةةاح الو ويةةة   الةةة  دراسةةةي و املةةةرلر العةةةريب 

ةداريةةة  تلتعةةةاا  مةةةع األاجل تسةةةرتاتي يات التعلةةةي  العةةةايل الاةةةية املةةةوارد البشةةةري و املوظمةةة  العربيةةة  للتوميةةة  ا

-اجلامعةةة  اةامشيةةة و الامعةةة  الاةةةاار و يمدوريةةة  م ةةةر العربيةةة و ااحتةةةاد اجلامعةةةات العربيةةة و اجلامعةةة  اةامشيةةة 

 األرد .

(: تايةي  لةود  اادمة  التعليمية  تسةتفداو أدا  نشةر اايية  9007آجل ليحا  تي ةار عبةد اةةادب ) -20

ر لةةةةة  الةةةةةدنتوراه يف  سةةةةة  تدار  األعماجل/نليةةةةة  اةدار  : دراسةةةةة  حتليليةةةةة  آلراء  لبةةةةة  م-QFD–اجلةةةةةود  

 390-83ااع ت اد/ لامع  بغدادو الل  اةدار  ااع ت ادو العدد السابع االستو و ص ص

(: ت ةةةةةار عةةةةةاو ل ةةةةةما  الووعيةةةةة  اجليةةةةةد  للتعلةةةةةي  اجلةةةةةامعي 9002نمةةةةةاجلو سةةةةةييا  عبةةةةةد اللايةةةةةا )  -23

اليلسةةةايينو بةةةرانمة الرتبيةةة  ادااةةةر  يف التعلةةةي  اجلةةةامعي  اليلسةةةايين: ار ةةة  عمةةة  مادمةةة  تر املةةةرلر "الووعيةةة 

 خمبة الووعي  يف لامع  الادس امليتو  و مديو  راو هللاو للساني.



 404د. حسام محدي عبد احلميد السيد                        

  4102العدد الثالث   جامعة املنوفية  -جملة كلية الرتبية

http://w4w.qou.edu/arahic/quhityDepartnwnt/quIitvConfernce/pepars/s 

ession1/sotian.htrn  

: معاي  الرتخيص ااععتماد ملرسسات (9033اجملل  األعلى للتعلي و ايو  التعلي  العايل ) -29

 التعلي  العايل بدال   ارو الدا  و  ار.

( دار تدار  اجلود  الشامل  يف اعرتااء تادم  ال حي : دراس  9001خمتارو ايياء بو  لراد ) -21
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