
 الدراسات العليا في جامعة صالح الدين/  التخطيط االستراتيجي ألفاق ومستقبل التعليم العالي
 د. محمد صديق محمد 

264 

 التخطيط االسرتاتيجي ألفاق ومستقبل التعليم العايل
 يف جامعة صالح الدين الدراسات العليا

 
 محمد صديق محمد د.

 رئيس جامعة صالح الدين
 

 ملخص البحث:
يهػػ ؼلبحث ػػىلبحػػرلبحلىػػاؼل اػػرلكب ػػسلبحليجػػيجلباسػػلابلييالحا ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػالي  ىػػ ل

 يػػىللػػـلبسػػلي بـل بسػػ  لبحىايػػ لك ػػؽلبحكب سصػػ البحػػ يف لقػػـلب لػػابالبس ػػك الح سػػل ثؿلبح ال
ثىػ لبحلأدػ ل ػفلصػ  ه لكقث لهػ لل  كز ػ ل اػرلق  سيػ ل يػ ا   ػا لل(24بسلث س للأحف ل ػفل 

ك ػػػػفليػػػػ ؿلبح ى حيػػػػ لبا صػػػػ  ي لل (لل ايسػػػػا22 ل اػػػػرل يسػػػػ ل دكسػػػػ ل ػػػػفل قػػػػـللجثي هػػػػ
بح  ػػكال ػػاللاسػػلي ث  لبا ػػاب لب هػػا لبحسلػػ  بلث سسػػ لث  يػػ لبحػػرلليجػػيجلبسػػلابلييالحهػػ ب

بح يػػػػػ ا لبحق  سيػػػػػ ل ػػػػػالبحي  ىػػػػػ لقػػػػػـلبكصػػػػػرلبحث  ػػػػػىل ػػػػػ  ل ػػػػػفلبحلكصػػػػػي  لك ػػػػػ  ل ػػػػػفل
لبح  لا   .

 
 الفصل االول

 مشكمة البحث وأهميته
إفلي يسل س صالبحلىايـل الث  س لث  ي لبحرلل ييـليػ  لكس ػا لكب يػ لس  ػ  لك ػالل

ث  لثػػ الإفلحهػػ بلبح  ػػكالل.    ػ لذػػ للبحىس صػػالذػػكل  ػػكالبح ابسػػ  لبحىايػ لكثسػػ  ل  ك  لهػػ 
 ػأفللأذيػؿلبحىس صػالل   هال ض امللس كمليسهـل السهض لبحث  لكا ػال سػلكللبحاػث  

حاجاثػػػػ لكل ضػػػػيالبحث ػػػػىلبحىا ػػػػالث ح اسسػػػػ  لبحلاثكيػػػػ لكبحىا يػػػػ لكياػػػػؽل   ػػػػ  للكبحيثػػػػاب 
ل ايض ل فلذي  لل ايسي لكث  قيفلأ الحهل ي لهلك ا ك بلهلبايي ثي ل فل يىل:

 البحثااي ل ال ي ا لبحلىايـلبحى حالس ي لبحىس ص. 

   بحا سل فلبح سلكللباد  ي الث حي  ى  لكبح اسس. 
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  ثس  ل كب  ل ىاك  لي ل ال ي ا لبحلس ي. 

افلبذـل كالحالىايـلبحي  ىالذكلل  يؽل  يػ  لبحفػا لبحلديفيػ لكباث ب يػ لكدػ حؾلل
يفل اػػػرل كبيهػػػ لبحىػػػ حـل  يػػػ  لبح يل ػػػسلب بلأا سػػػ لحالىاػػػيـلبحيػػػ  ىالياػػػؽل ػػػكبجسيفل ػػػ  ال

ثقثػػػ  لكسيػػػ الك ػػػ  ايفل اػػػرلبحلديػػػؼلح ػػػاكؼلبحىػػػ حـلبحسػػػايى لبحل ييػػػالضػػػ فل اػػػد  ل
 فل يػػػػػػػىلبز يػػػػػػػ  لبحدق  ػػػػػػػ لبحسػػػػػػػد سي لكبح ج حثػػػػػػػ لثل ػػػػػػػ يىلبح يل ػػػػػػػسل بحلجػػػػػػػكالبحى ح يػػػػػػػ 

 p16 2004  (Aggarwa ػػ فلبجػػ ؽل سػػ فلباث ب ي  سػػ لبحفػػا لذػػكلبحضػػ  فلبحك يػػ لل 
كحىؿل  كب ػػػؿلبحل ييػػػالث اسػػػلي ث لبح س سػػػث لكبحجاي ػػػ لبح    ػػػ  كبيهػػػ ل حدػػػاليػػػل دفل ػػػف

بحلىايـلبحي  ىالذكلبح سػاكؿل ػفللجػكيالكلس يػ ل ػ اب لبحفػا لباث ب يػ لبحي  ػ لكبحلديفيػ ل
اسس ليي لبفلسا فلثأفلبحلىايـلبحى حالحيس ل  ايػ لي  يػ ل  سػ لثػؿلذػالل  البح يل س

كذس ؾلل ػػ ي  ل ضػػعل اػػرلد  ػػ لبح سػػلكي    ايػػ لبسل ييػػ لبيضػػ لحهػػ ل ػػا ك لب لصػػ  ملكب
  حىكح ػ لكبسيفػ مل ىػ ؿلبحدفػ   لبح بيايػ لكبحي اييػ ليىاػ لل دقيا لللكبيػهلبحلىاػيـلبحىػ حا

ل اسس  لبحلىايـلبحى حاللكبيهل اد  لدثيا للليس ل ال  ليألال:
   6  ضىؼلبحى   لثيفلبحلىايـلبحى حالكبحيكp 2002 Sinclair)لل 

 حلىايـلبحى حابحس جي ل ال اسس  لب. 

 لى  لكيه  لبااابؼل ارلبحلىايـلبحى حا. 

 لل(باسلاسي  4002ل بح اثا للل.باذل  ـلث حدـل ارل س  لبحديؼ 

د حؾل كضكعل  ـلب د سي لبحاػاكعل ػالثػاب بلبح ابسػ  لبحىايػ لك ػال  ػ  له لبايهػز لللللل
ايػ لد  يػ لكبحلػالك  ـلكيك لدكب ال ليصص ل اذا لث ل كبح ى ب لكبح سلاز   لبحلىاي ي 

لىلثػػا فلبذػػـل  ػػ  ـلبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػالبحي  ىػػ  لك ػػال    ػػ لبح  ػػ كابحلالل لػػ البحػػرل
 ػػ حل كا لذػػ للل لػػ الث حضػػاكا لبحػػرل( باسلاسي  4002ل  ػػزكز بيػػاب لبحل ػػكا ل يهػػ لل

بضػػ   لبحػػرلل ب ػػ   لبحس ػػال ػػالثػػاب بلبحلىاػػيـلكبح ابسػػ  لبحىايػػ لثػػ اي لثي يػػسل س صػػاذ 
 يػػػػىلييػػػػ لكضػػػػسليجػػػػ لبسػػػػلابلييي لل  امل ػػػػالبذػػػػ بؼلبحلىاػػػػيـلكبسػػػػلابلييي لهل ييػػػػاليػػػػ

يلضػ فلل حال كا لح  كبـلبح  ثا لل   لاايلهػ لا ػ ؽللجػكيالبحى ػؿل ػالبحي  ىػ  ل   ػ 
سػػي ؽللاػػػؾلبحيجػػ لث ي اهػػػ للػػك يال سػػػلكلل ػػػ حال ػػفلبا ب لحػػػ للبحدػػكب الد  ػػػ لحل سػػػيفل
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ل سػ    ح لفػؽل ايهػ ل ػالبحيجػ لبح اسػك  لبا ب لكلجكياللكاثجهلث  للل  ؽلباذػ بؼلب
ل(. باسلاسي 4002
  ػػػػ لب للبحػػػػرل هػػػػكالبح  يػػػػ لبحػػػػرلبحليجػػػػيجلباسػػػػلابلييالبحػػػػ مليهػػػػلـلثكضػػػػسلل

بحلصػػػكاب لبح سػػػػل ثاي لكباسػػػػلى ب لح ى حيػػػ لبح اػػػػد  لبح لك ىػػػػ لكلس يػػػ لبح ػػػػ ا لحالصػػػػ مل
ل بح اثػػػػػػػػػا للكبييػػػػػػػػػ  لبح اػػػػػػػػػكؿلحهػػػػػػػػػ لكبحلسثػػػػػػػػػالثأق اذػػػػػػػػػ لكباسىد سػػػػػػػػػ  لبحس ليػػػػػػػػػ ل سهػػػػػػػػػ ل

للل(باسلاسي  4002
ك فلبذـلبح    ـلك ال     لبح كبضيسلكبح   كابح ه  لبحلالل ل البفلسيجػجلحهػ لل

 .ذال  كالبح ابس  لبحىاي 

بفلج حػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػ لذػػكلبال ضػػكلذي ػػ لبحلػػ ايدلبح سػػل ثاال ػػ لثػػ لبفلل
يػػ اال اػػرل    ػػ لبح ابسػػ لسضػػسلب ػػ ـلب يسسػػ لبس ػػك ال سػػل ثاالحهػػ بلبحج حػػ لبحػػ ملاليػػزبؿل

يلا ػػػرلكيلأ ػػػؿلكيلىػػػاملحدقيػػػال ػػػفلبايلثػػػ اب لكباسػػػ ا لبحلػػػاللسػػػهـل ػػػالثسػػػ  لايصػػػيلهل
 يىلبفلبغاػ لجاثػ لبح ابسػ  لبحىايػ ليلكيهػكفلثىػ لبحليػاالل بحىا ي لكثس  ل بلهلباد  ي ي 

لحاى ؿل البحي  ى  ل حال ايد(.
ل  ػػػكفلثسػػػاؾلبحلػػػ ايد%ل ػػػسهـليال ل29بلضػػػعلإفلل2994 فػػػالب صػػػ  ي ل ػػػ ـللللل

ي  ىػ لافلل202ثاغل ػ  لي  ىػ  لبحػكجفلبحىاثػالبدقػال ػفلل2990كد حؾل فلثى ل  ـل
ل.ل(260 لل 2999ل بحسىي  بح  ي لبصث  لبدقالكبا لبحرلذ للبحف  للل

 اػرلصػىي لل  ػفلسلػ  بلبح ابسػ  ل(4002 د حؾلبد  ل ابس لبح ي حالكبياكفللل
ل4002بحىايػػ ل اػػرل سػػلكللبح  يسػػليالح ػػ ل ػػ ـلبحػػكجفلبحىاثػػالبفلسسػػث لجاثػػ لبح ابسػػ  ل

كلل %لحاػػػ دكال44.9 ػػػفلبحػػػ يفلي اسػػػكفل ػػػالبحليصصػػػ  لبحىا يػػػ لكبحلدسكحكييػػػ لثا ػػػ ل
%لح سػػ ىل  ػػ ليىسػػالبفلبحػػ يفلي اسػػكفل ػػالثػػاب بلبح ابسػػ  لبحىايػػ ل اػػرل سػػلكللل24.4

ب ػػػػ ل.%لح سػػػػ ىل22.2كل %لحاػػػػ دكال66.2بح  يسػػػػليال ػػػػالبحليصصػػػػ  لبايػػػػاللثاػػػػغل
سػػػػث لحثػػػػاب بلبحػػػػ دلكابلل ثا ػػػػ لسسػػػػث لبحػػػػ دكا فلبحػػػػ يفلي اسػػػػكفلبحليصصػػػػ  لبحىا يػػػػ لث حس

%لح سػػ ىل  ػػ ليىسػػالبفلسسػػث لبحػػ يفلي اسػػكفل ػػالل2.9كل %لحاػػ دكال2.9كبحلدسكحكييػػ ل
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%لل94.2ثػػاب بلبح ابسػػ  لبحىايػػ ل اػػرل سػػلكللبحػػ دلكابلل ػػالبحليصصػػ  لبايػػالللثاػػغل
للل92 لل 4002ل بح ي حا ح س ىللل92.2كل حا دكا

حػ بلبصػثعل ػػفلبحضػاكا لثسػ  لبس ػػك الكذيدػؿل سػػل ثاالحلاػؾلبحف ػ لك ػػؽل يجػجلبسػػلابلييال
يا ملبحرلبفليدػكفل ػا ك لبحى ايػ لبحلىاي يػ لبدثػال ػفل يػىلسك يػ لبحج حػ لبح ليػاالك ػال

للل.ليصص  ل لسك  ل ارلصىي لبحليصص  لبحىا ي لكباسس سي 
 يػسلبحيهػ  ل ػالبحك ػ لبح  ضػالكث  لبفلبحليجيجلباسلابلييالي  رلث ذل  ـليل

ك حؾلحفكب  للبحدقيا لكثىػ لبفللثػيفلث سػهلثػاغـلبيف   لػهل ػالثىػملبا يػ فل هػكلب ضػؿل ػفل
 ػػ فلثسػ  ليجػ لبسػػلابلييي لسػاي  للسػػلس ل اػرل   ػ  ل ػػفلبح ابسػ  لكبحث ػػكىلل  ػ ـلكيػك ل

بحلػػاللسلداػػؼلبح  ضػػال سػػلاه  لليػػ ا لبح  ضػػال ػػفلبيػػؿلاسػػـلصػػكا ل سػػل ثاي لا ػػ ؽل
 سػػل ثؿلي يػػ لحالىاػػػيـلبحىػػ حالب لضػػػ لبحضػػاكا لبحلىػػاؼل اػػػرلبحكب ػػسلحيدػػػكفل حػػي ل اػػػرلكل

لكيك ل قؿلذ بلبحليجيجل فل   هلحثاكغلباذ بؼلباسلابلييي .
كللياػرل اػدا لبحث ػىل ػفليػ ؿلبذ يػػ لك ثػااب لبيػاب لبحث ػىلبح ػ حال لػػلاي لل

لث  ليألال:ل
 ل الي  ى لصػ البحػ يفلكذػ بلبحلىاؼل ارلكب سلبح ابس  لبحىاي لثي يسل س صاذ .1

يكضػػعل ػػ لل ل يػػهلديجػػ ل سػػل ثاي لحلسػػلف  ل سهػػ لبحيهػػ  لبحىايػػ ل يػػىللسػػ   ذ ل
 لل. ارلبحل كجلحا ل ياب لبح سل ثاي لكبلي  لباياب ب لبحدفيا لح حؾ

كيك لبحليجػيجلباسػلابليياليسػ   ل اػرلل  يػ لييػ اب لبحى ػؿلكبحجايػؽلبا ضػؿل .2
 .ي ـلبح ابس  لبحىاي ل ال اسس  لبحلىايـلبحى حاكبا قؿلحل  يؽلباذ بؼلث  لي

ي دػػفلباسػػلف   ل ػػفلذػػ بلبحث ػػىلد ابسػػ  ل سػػل ثاي لحل  يػػ لبح  ػػ كالبحا يسػػ ل ػػال .3
 (.بح ابس  لبحىاي  بحليجيجلح سل ثؿلبحلىايـلكيصكص لل

حكضػػسلباسػػ حي لكبحلػػ بثيالل(بحي  ىػػ  لكلبحدايػػ    ػػ للسػػ   لبح اسسػػ  لبحلاثكيػػ ل .4
 ػػسلبح ابسػػ  لبحىايػػ لثػػااللكبضػػ  لك حػػؾلث  ػػ بىلبس  ػػ ل  ػػؿلبح ز ػػ لحالى  ػػؿل

 . لس س  لك لف  ا لثىي  ل فلبحل  جسلكبحلض ا 
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 ػػالي  ىػػ لصػػ الل(بح ابسػػ  لبحىايػػ  لىلثػػال ابسػػ لاب ػػ  ل ػػالبحليجػػيجلح سػػل ثؿل .5
 .بح يفل ارلبحصىي لبا اي الكبح  اال ارل  ل اـلبحث  ى

ل
 اهداف البحث :

لبحرل:يه ؼلبحث ىلبح  حالللللل
بحلىػػػػػاؼل اػػػػػرلكب ػػػػػسلبحليجػػػػػيجلباسػػػػػلابلييالحا ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ ل ػػػػػفلكيهػػػػػ لس ػػػػػال .1

 بحل ايسييف.

 .ب لابال بس ك ا(لا  ؽلكل سل ثؿلبح ابس  لبحىاي لك ؽلبحكب س .2

 

 حدود البحث :
ي لصػػالبحث ػػىلبح ػػ حال اػػرلبحل ايسػػيفل  ػػفلحػػ يهـلبحيثػػا لكبح ػػاذايفلحلػػ ايدلجاثػػ للللللل

ل(.4009ل–ل4002 ي  ل الي  ى لص البح يفلحاى ـلبح ابسالبح ابس  لبحىاي ل البحدا
ل

 تحديد المصطمحات :
 التخطيط :

ث سػػػهلبحى ايػػػ لبح لصػػػا لبح سػػػل ا لبحلػػػاللثػػػ أل ثػػػؿل  ايػػػ لب ػػػ ب لل(2922 ا ػػػهلحجفػػػال  لل
   ػػ ل لبحيجػػ لكبقس  هػػ للػػـلل  يػػ لبحكسػػ  ؿلحلسفيػػ ذ لكبااػػابؼل ايهػػ لك ل ثىلهػػ لقػػـلل كي هػػ 

ل(لل240  ل4000
بحجاي ػػ لبحلػػاللضػػىه لبح اسسػػ ل ػػالبالي ذػػ  ل ثأسػػهل)cooper  2922 ا ػػهكلل

بح س سػػػث لح لجاثػػػ  لكب ىهػػػ لثل ايػػػؿلب د سيػػػ للجثي  لهػػػ لك ػػػفلقػػػـلكضػػػسلبسػػػلابلييي ل لد  اػػػ ل
لللل  cooper  1985حا سل ثؿلثأساك ل  يىلل 
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ث لػػػهلبحكسػػػيا لبحلػػػاللػػػا ملبحػػػرلبدلاػػػ ؼلبسسػػػ لبحجػػػاؽلل(2922 ك ا ػػػهلبحسػػػا الل
ل بح ايػػاملكبيػػاكف. ؿلاسػػلي بـلبح ػػكبا لبح ل  ػػ لبسػػلي ب  لي  ػػؽلباذػػ بؼلبح ايػػك كبحكسػػ  
للل(422 لل 4002

 هػكل ابسػ لل ث سهلبح  ا ل ارلبحلسثالبكلب ػ ب ل ػ ل ثػؿلبحلسفيػ ل(4004 ك ا هلب   لل
كبيليػ الكسػػ  ؿللس ػػيـلكلكييػػهلبح ػػكبا لبحثاػػاي لكبح   يػ لحل  يػػؽلذػػ ؼل ىػػيفلكبضػػعل  ػػ  ل

كل  ي لباذ بؼلكبا  ػ ؿلبحكبيػ لب باذػ لكلاليػ لبا  ػ ؿلل  ل ىيس لك      ال لا لز سي
لككضػػسلكسػػ  ؿللسفيػػ ذ   لل 4002ل بح ايػػاملكبيػػاكف ل.ألكحكي لهػػ لكل  يػػ لبحك ػػ لبحػػ ـز

للل(422
لى ايؼلبايايفلحاليجيجلث اي ثػ ل ػفلباسػ ا لبحل حيػ لل(4002 كحي لبحدايالل

ل:
  ؼل؟   بلساي لبفلسفىؿل؟لبمل  لذكلبحه .1

 بيفلس ؼلبألفل فل حؾلبحه ؼل؟ .2

 ػػػ لذػػػالبحىكب ػػػؿلبحلػػػاللسػػػ   س ل اػػػرلل  يػػػؽلبحهػػػ ؼل؟لكلاػػػؾلبحلػػػالل ػػػؼل ػػػ  ؽل .3
 ب   س ل؟

   لذالبحث ب ؿلبح ل   لبحلالي دفلباسلى س لثه لحل  يؽلبحه ؼل؟ .4

ل ل (لللللللل 4002ل بحدايا   لذكلبحث يؿلبا ضؿل فلثيفللاؾلبحث ب ؿل؟ل .5
 

 االستراتيجية :
(لث سه لبحيججلكباساػج لبح س  ػ لبحلػاليػلـلكضػىه لثجاي ػ ل4002 ا ه لبح  يسفل لللل

كثػيفلذػ للبحاسػ ح لل  س   للض فلياؽل اي ل فلبحلج ثؽلثػيفلاسػ ح لبح اسسػ لكبذػ ب ه 
ل(. لباسلاسي 4002ل بح  يسف لل.كبحثي  لبحلاللى ؿلثه لثصكا ل ى ح لكدف   ل  حي 

ل
 التخطيط االستراتيجي :
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ث سػهلبحى ايػ لبحلػالللضػ فلكضػسلكلصػ يـلك ػفلقػـللسفيػ لل(4002 لداياك ا هلبحل
لكل يػػػػػػيـلباذػػػػػػ بؼل ب لبا ػػػػػػ لبحثىيػػػػػػ لكبحلػػػػػػاللا ػػػػػػالبحػػػػػػرلل  يػػػػػػؽلباذػػػػػػ بؼلبح اسػػػػػػك  

ل(للل4002  بحدايا
لثػػػػهلبح اسسػػػػ لحل  يػػػػ لبح ػػػػاباب لبح لىا ػػػػ للللل ك ا ػػػػهلبح  يسػػػػفلث سػػػػهلبسػػػػاك ل ػػػػس ـلل ػػػػـك

يكيلهػػ لكبسػػل اباذ ل اػػرلبح ػػ للبحجكيػػؿلكلدػػكفلذػػ للثػػ ا كالبح ه ػػ لكبحيكذايػػ لحث   هػػ لك 
لبح ضػػػػػ ي لث ق ثػػػػػ لباسػػػػػ دلحدػػػػػؿلبحيجػػػػػجلبحلػػػػػاليػػػػػلـللجكياذػػػػػ لألمل لػػػػػا لز سيػػػػػ لا  ػػػػػ 

ل(.باسلاسي لل4002  بح  يسف
 

 الفصل الثاني
 الخمفية النظرية

 اوال : انواع التخطيط :
 ثػ  ل لليصسؼلبحليجيجل س لبح ي ا لبح يلاف ل ػفل يػىلباذػ بؼلكبحػز فلكبحل
ل.ل(2 (لد  ل البحادؿل22  4009     د

ل
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لللللللللل
كياػػ ؿلبحليجػػيجلباسػػلابلييال  ايػػ  للهػػلـلث  ػػ ب لبحيجػػجلباس سػػي لحا اسسػػ لل

بكل اػرلل بكل ارل سػلكللبحػكزبا ل قػؿلكزبا لبحلاثيػ لكبحلىاػيـل بحلالللـل فل ثؿلبا با لبحىاي 
ل بح ايػام قػـلبيليػ البحثػ ب ؿلكل كي هػ  سلكللبح  اس ل يىليلـلي سلبح ىاك   لكل اياهػ ل

للل(444 ل 4002
لكيلض فلبحليجيجلباسلابلييالسل ل اب ؿل   ي لثيفلس ك ييفلكلل قؿلث  ليألال:

 ل ايؿلبحكب س 

 ل ييـلبح ض ي ل 

 بحلسثال 

 كضسلباذ بؼل 

  بحلسفي 

 بحاص لكبحا  ث ل 

للل(4 كد  ل البحادؿللل

ل
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 ػػػػػػسلبح ابسػػػػػػ  لبحىايػػػػػػ لحل  يػػػػػػ لباذػػػػػػ بؼلكيل ػػػػػػ  لبسػػػػػػاك لاسػػػػػػـلباذػػػػػػ بؼلثل ايػػػػػػؿلكبلللل
 يػػىلييػػ للثسػػالج ػػكالل.باسػػلابلييي ل اسػػـلباذػػ بؼلكل ايػػؿلبحكب ػػسل  ايلػػ فل لػػ بيال ف

 ػالل(بحكب ػسلبح ػ حا لسجاؽلبسج   لكب ىيػ ل ػالضػك لبح ػ اب لكبا د سػ  لبح  حيػ لل(بذ بؼ 
لكضػػسلباذػػ بؼل ػػاللك ػػ ل بحي  ىػ لك ػػ ليىػػ  لبحس ػػال ػػالباذػػ بؼللثىػػ لحسلػ  بلل ايػػؿلبحكب ػػس

ضػػػػػك لبالي ذػػػػػ  لبحى  ػػػػػ لحاكب ػػػػػسلبح ػػػػػ حال ػػػػػسلبيػػػػػاب لبحلىػػػػػ ي  لبح ز ػػػػػ لحلسسػػػػػيـل ػػػػػسل
ل.بحج ك   

ل(4  ي دفلبحس البحرلبحى ايليفلد  ليألال البحادؿلل

ل
 ثانيا : مراحل التخطيط االستراتيجي: 

لىلثػػالبحيجػػ لبحىسصػػالبحف  ػػؿل ػػالبملس ػػ ـللىاي ػػاليهػػ ؼلبحػػرللجػػكيالبحى ايػػ لل
لىاي يػػ لث يلاػػؼل س صػػاذ لكبثى  ذػػ لكليسػػ لذػػ للبحيجػػ لبحلكيهػػ  لكبحج ك ػػ  لبحيػػ   لبح

 يىلب لثػا لبسػ حي لبحليجػيجلكل سي لػهل ػفل كباذ بؼلبحلاللسىرلببح اسس لبحرلل  ي ه 
ل  P6 2003 Pelgrum بكحكيػ  لكبس سػي  لبحليجػيجلبحلاثػكمل ػالبح اسسػ  لبحلىاي يػ ل

ل.)
 صػػػػالبحس ػػػػ ـلبحلىاي ػػػالثأد اػػػػهلكبحػػػ مليسثػػػػسل ػػػػفلكلاػػػ ؿلذػػػػ للباسػػػ حي للجكيا سل

بسػػلابلييي لبحلاثيػػ لبح كضػػك  لحاسػػـل سػػ البحلاثيػػ ل ػػالبح يل ػػسليػػ ؿل لػػا ل ىيسػػ ل اثيػػسل
 فل يىللجكيالبح س ذبلكباس   لبح ابسػي لكديفيػ لب ػ ب لبحدػ  الل(24  4006كبح كؿ 
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  &للp20  1995  othersبحل ايسػػػالكبحثس يػػػ  لكبح سػػػ  لبح ابسػػػالثاػػػدؿل ػػػ ـل 

(Macgilchristل  ػػ ليدػػكفلغيػػ  لبحليجػػيجلبح ىػػكؽلبحػػ ملييػػؿلثلػػكبزفلبحس ػػ ـلبحلاثػػكمل 
ل ك ػػ للصػػثعلبحسف ػػ  لب اػػرل ػػفلبحػػكبا ب لكسػػاثي  لبيػػالللىيػػؽللجػػكيالبحى ايػػ لبحلىاي يػػ ل

حػػػػ بلسىل ػػػػ لبسػػػػ حي لبحليجػػػػيجلبحي يػػػػ  لث اب اهػػػػ لبح يلافػػػػ لكسىلثاذػػػػ لضػػػػاكا ل ا ػػػػ ل ػػػػال
ل(.p25  2920 Coombsبح اسس  لبحلاثكي ل 

ل اب ؿلبحليجيجلد  ليألال:ل(4002 ك  ل   لبح اياملل
 .ل  ي لباسلابلييي  .1

 . ابس لبحكب سلكلك يالبح ىاك    .2

 .ل  ي لباذ بؼ .3

 . ا ا لكضسلبج البحيج  .4

 . ا ا لب ابالبحيج  .5

 . ا ا لبحلسفي  .6

 (446 لل 4007ل بح ايام ل.بح ل ثى لكبحل كيـ .7

لب ؿلبحليجيجلباسلابلييالد  ليألال:    ل الل(2992 لب  لبحزذابفل
   لكل ػكيـلبحثي ػ لبحي اييػ لح اسسػ لبحلىاػيـلبحىػ حالثي ػسلبح ىاك ػ  لالمرحمة االولى : 

 ػػػػكؿلبح ل يػػػػاب لبحثي يػػػػ لكب ػػػػ ب لبا لابضػػػػ  لكبحلسثػػػػكأ ل كحهػػػػ لكب ػػػػ ب لي صػػػػ لحسلػػػػ  بل
ل.بحف  

ح اسسػػػ لكدػػػ حؾلي ػػػسل  ػػػ لكل ػػػكيـلس ػػػ ـلبحلىاػػػيـلبحىػػػ حالثلصػػػسيؼلبالمرحمةةةة الثانيةةةة : 
ل.ك   لكل كيـلبح اسس  لبح س  س ل كل ايؿلبح ىاك   لبح ز  لحاليجيجلباسلابلييا

ك فلباػهالبحل سيػ  لبح سػلي   ل ػالل بحل كيـلبح بياالحا اسس لبحي  ىي المرحمة الثالثة : 
لي سل ىاك   لبحل كيـلبح بلالح اسس لبحلىايـلبحى حالذال:

ل(O لل Weaknessesل(W أيك  ل ػفل:للكذػال ػل WOTS – UPبسػاك ل .1
Opportunitiesل ل T)لThreats ل ل S)لStrengths ب ػ لللUP لىسػالل 



 الدراسات العليا في جامعة صالح الدين/  التخطيط االستراتيجي ألفاق ومستقبل التعليم العالي
 د. محمد صديق محمد 

224 

Units Planningكيادزلذ بلباساك ل اػرلبحل ػكيـلبحػ بياالحدػؿلك ػ  ل ػفللل
 ػػػفل يػػػىلس ػػػ جلبح ػػػك لكبحضػػػىؼلكبح يػػػ جالبحلػػػاللهػػػػ  ذ ل ك ػػػ ب لبحليجػػػيجل

 (.اكبحفا لبح ل   لح سلق  الكبحس كلكبحلجكل

بسػػػػاك لباسػػػػلثي فل:لكيلجاػػػػ للدييػػػػؼلباسػػػػ ا لحاػػػػل  ـل ػػػػسلبحكضػػػػسلبحيػػػػ  ل .2
 .حا اسس لايي زلبذ بؼلبح اسس لكبسلابلييي له 

س ػػ  البا ل ػػ  لبادػػ  ي ال:لكذػػالبسػػلثي س  ل  سسػػ ليػػالللصػػ ي ه ل ػػفل ثػػؿل .3
ح ػػػاملل( Accreditation Associationي ىيػػ  لبا ل ػػػ  لبادػػػ  ي ا 

 .  لبحلىايـلبحى حال ال ي ا لبحهي  لبحل ايسي بحل كيـلبح بلالح اسس

صػػي غله لكلسفيػػ ذ لكللدػػكفل ػػػفلل بالي ذػػ  لباسػػلابلييي لحا اسسػػ لالمرحمةةة الراب ةةة :
للل(92 ل 2992 لبحزذابف بح ه ـلبحلاثكي لكبغابضه لكبذ ب ه لك ض ي ذ لباسلابلييي لل

لللللللل
 للل
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 :ثالثا : مزايا وفوائد التخطيط االستراتيجي  
 .ي  ـل ي ك  لبذ بؼلحادكب الحفه ه لكلسفي ذ  .1

يػػػػ  سلبا با لبحػػػػرلبا  جػػػػ لث كبا ذػػػػ لبح  حيػػػػ لكبحثاػػػػاي لبح ز ػػػػ لحل  يػػػػؽللاػػػػؾل .2
 .باذ بؼ

ي  ؿلبا با لك اك ه لبح يلاف لبحرللسسيؽلب   حهػ ل  ػ ليػا ملبحػرل سػسل ػ كىل .3
 .بحلض ا لثيفلباساج لبح يلاف 

 .حي ايي لكبح بياي يس   ل ارلبياب ل  اي  لبحا  ث لب .4

ي اؿل فلبحه الكبحضي عل البح ػكبا لكبا د سيػ  ل ػفليػ ؿللك يفهػ لث اسػاك ل .5
 با قؿل

 .يس   لبا با ل ارلباسلاابؼلبح سل ثاالكبحل كجلألملل يياب ل سل ثاي  .6

 .ييىؿلبحد  البدقالبسل ابابلكج أسيس ل فلي ؿل ىا  لبح سل ثؿ .7

لاسي زل .8  .بحى ؿبايلص ال البحز فلبح ـز

 .بسلث بؿلبحىاكب ي ل البحى ؿلث اس حي لبح س   لكبح ثا ي  .9

 .ييىؿلبحكصكؿلح ذ بؼلب اليسيال   لاللل  ؽلباذ بؼلث كس ل .11

 .ياسـلصكا ل سل ثاي لييىؿلبح سيالكبحااي لكبض  لك     ل .11

 .يياؽلبحق  لح للبحدكب ال البح اسس ل فلي ؿلاض ذ لثصكب ل  للفىاهل .12

لللللل(4002ل بحدايا لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لراب ا: م وقات التخطيط االستراتيجي :ل

 هػػػالث  يػػػ لبحػػػرلل(سػػػسكب ل ػػػ دقال2 بفلباسػػػلابلييي لذػػػالبحيجػػػ لثىيػػػ  لبح ػػػ لل .1
بسػػل ابالبح ػػاكؼلكبحل ييػػاب لبحسػػايى ليػػا ملثهػػ لبحػػرل كبيهػػ لكب ػػسلي يػػ لليلاػػؼل

 .سي ل ايهل   ليا ملبحرل ااه  فلبحكب سلبح ملث

 ػػ ـل ػػ ا لبح اسسػػ ل اػػرلل  يػػ لباذػػ بؼلكثسػػ  ليجػػ لبسػػلابلييي لثػػ حاغـل ػػفلبفل .2
حدػػسه لالل لاػػؾل  ك ػػ  لل با با لحػ يه لبي ػػ فلد  ػػؿلثأذ يػ لبحليجػػيجلباسػػلابلييا
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 يػىلبفلبحيجػ للىثػال ػفلب د سيػ  لل ك  اب للاذاه لبحرلكضسليججلبسػلابلييي 
 .كب بلبسلى س لث ح يالحكضسلبحيججلحفللدكفل   ا ل ارللسفي ذ ب با لبح اسس ل

بصػػج بـلب با لبح اسسػػ  لثىػػ ـللػػك البا ػػكبؿلبح ز ػػ لحل جيػػ لسف ػػ  لبحيجػػ لك ػػفل .3
 .قـلي دـل ايه لث حفاؿ

 .  ـلكضكالبح ساكحي  ل بيؿلب با لبح اسس  لكضىؼلبحهيدؿلبحلس ي ا .4

اب لبح اسسػ  لكبساػ  حهـلثػ  كال  ـلباذل ػ ـلثػ حليجيجلباسػلابلييال ػفل ثػؿل ػ  .5
 .ب باي لبيال

لبحيجػػػػػ لباسػػػػػلابلييي ل اػػػػػرل ابسػػػػػ لبح  ضػػػػػالكبح  ضػػػػػاكبحلسثالث ح سػػػػػل ثؿ ل .6 ل ػػػػػـك
ك ػ لسػكعلبحلىاػيـلبحػ ملل   ح اسس لل   لباذ بؼلبح اب لل  ي ه ل ارلبح ػ للبحثىيػ 

 هػػاللادػػزل اػػرلثىػػملبحليصصػػ  لبحسػػ  ا لك ملبحػػس  لبح ػػ  ل يهػػ ل لثػػ ألل لايػػ ل
كذػػػػػ بلل(422 ل 4007بح ايػػػػػام ل ليجيجلحألذػػػػػـل ػػػػػ ح هـل  ا ػػػػػؿلبذ يػػػػػ للثػػػػػ ح

يلجاػػ للػػك يالثي سػػ  لك ىاك ػػ  لد  يػػ لكثىدسػػهليكبيػػهلبح يججػػكفلصػػىكث  ل ػػال
ل.ثس  لبذ بؼلكسي س  ل سل ثاي لك ؽلذ للبح لجاث  لبحىا ي 

ذسػػ ؾلب ل ػػ  لسػػ   لثػػأفلبحليجػػيجلباسػػلابلييالذػػكل  ػػؿلح كبيهػػ لباز ػػ  لكذػػ بل .7
 هكلبسػاك لحدػؿلبح ػاكؼلكضػاكاملحا     ػ ل اػرلبح اسسػ  لل ي جر لب ل   

 (p64004 Prinborgne بح ىسي لكلجكياذ ل فلبيؿلبحيك  لكس كلبا ضؿلل

ل
لالفصل الثالث

اػػ ؿل يل ػػػسلبحث ػػػىلبح ػػ حالب ضػػػ  لذي ػػػ لبحلػػ ايدل ػػػالبحدايػػػ  لحي  ىػػ لصػػػ البحػػػ يفل
ل:(بحىاي    فلح يهـلبحيثا لكبح اذايفلحل ايدلجاث لبح ابس  ل

ل
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 عينة البحث :
لـلبيلي ال يس ل فلبحل ايسييفلثادؿل ص مل  ػفلحػ يهـلبحيثػا لكبح ػاذايفلحلػ ايدلللللللل

جاث لبح ابس  لبحىاي لك حؾلحالىاؼل ارلكب سلبح ابس  لبحىاي ل ػفلكيهػ لس ػاذـلكثاػغل ػ  ل
با سػػ ـل ػفليػػ ؿلل.بسػل  ل سػػ   ل كث الثػػ ل ا يػ لبسػػل  ل ل ايسػػالكل ايسػي ل(22 بحىيسػ ل

ل:ل(2 كبحداي  ل البحي  ى ل فل دكالكبس ىلكث يلص ص  ل يلاف لد  ل الي كؿلا ـل
ل(2 ي كؿلا ـل

ليكضعلب  ب لبحل ايسييفل س لبحيسدلكبح الث لبحىا ي لكبايلص  لللللل
لبايلص  لبح الث لبحىا ي لبحيسد

لصا  لبسل  ل س   لبسل  لبسقرل دا لبسس سي ل اـك ل اـك
ل42ل42ل49ل6ل26ل49

ل22ل22ل22
 

 اداة البحث :
لث ا ل   ل ارل:ل(بسلثي ف   ـلبحث  ىلث   ب لب ب لبحث ىل

 ابسػػ لبسػػلج  ي لحىػػ  ل ػػفلبحل ايسػػييفلحل  يػػ لبذػػـلبح يػػ ا لباس سػػي لحلجػػكيال .1
 . س صال  كالبح ابس  لبحىاي 

 لللل.باج عل ارلبذـلبا ثي  ل ب لبحى    .2

ل( 4002 (لكدػ حؾل  يػ دلبحػ  سهكامل4 2 اػر  يىللـلب  ب لبسلثي فلث ا ل ػ  ل
  ا ل كز  ل ارلق  سي ل ي ا .لثى ل اضػهل اػرلحيسػ ليثػاب لل(24لأحؼلباسلثي فل فل 

اثػػ ب لاأيهػػـل ػػال ػػ للصػػ  ي لبحف ػػاب لكبح يػػ ا لحا ػػاملبح ىسػػال بحصػػ ؽلبح ػػ ذام( ل
يابال ى  ػػؿل دػػ حؾللػػـلبسػػل. يػػىللأدػػ لبحث  ػػىل ػػفلبحصػػ  ي لكبسل ػػ  لبحف ػػاب لحا يػػ ا 
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ل ايسػػييفل ػػ  هالباسػػلثي فلل(20 بحقثػػ  لثجاي ػػ لب ػػ   لبايلثػػ الثلجثيػػؽلباسػػلثي فل اػػرل
ل.%ل22 ى  ؿلقث  ل  حالكلثاغل

 التطبيق وطريقة التصحيح : 
ل(22 كبحثػػػ حغل ػػػ  ذـلل(2  اػػػرلبحىيسػػػ لباس سػػػي ل ا ػػػؽلل(باسػػػلثي ف جث ػػػ لبا ب لللللل

/لل2/لل2بح صػػكؿل اػػرلباسػػلي ث  لثلػػ اي ل يػػىللػػـلل4002/لل24/ل2ل ايسػػالثلػػ اي ل
ل.4009

لكلـلبحلص يعلث  ج  لبح اي  لحدؿل  ا لكد  ليألال:ل
ل2غيال كب ؽللللل لللل4   ي للللل لل4 كب ؽللل

 الوسائل االحصائية : 
 .لـلبسلي بـلبح لكسج  لبح س ثي لكباس اب   لبح ىي اي  .1

 . ى  ح ل ى  ؿلبالث جلثياسكف .2

ل
 الفصل الرابع

ل الذ بلبحفصؿل املبحسل  بلك س  ا له لك   لألذ بؼلبحث ىلبح  حال:لسيلـ
حالىػػاؼل اػػرلبحكب ػػسلبسػػلي ـلبحث  ػػىلباسػػلث س لك ػػفليػػ ؿلبح ى حيػػ لبا صػػ  ي ل .1

اسػػػػػلي ث  لب ػػػػػاب لبحىيسػػػػػ للػػػػػـل سػػػػػ  لبحلدػػػػػاباب لكبسػػػػػليابالبح لكسػػػػػجلبح سػػػػػ ثال
حلػػػاليلدػػػكفل سهػػػ لكباس ػػػابؼلبح ىيػػػ املحدػػػؿل  ػػػا ل ػػػفل  ػػػاب لبح يػػػ ا لبحق  سيػػػ لب

 .باسلثي ف

ثاػػغلبح لكسػػجلبح سػػ ثالل( بح يػػ ؿلباكؿ  فػػال يػػ ؿلبحثػػاب بلكبح  ػػااب لبح ابسػػي لل
بملبفل.(4د ػ ل ػاليػ كؿل  (4كذالل ايث ل ايث ل فلس ج لبحكسػج ( 4.026 حف اب لبح ي ؿ

ثػػاب بلك  ػػااب لبح ابسػػ  لبحىايػػ لل لػػ البحػػرلليجػػيجلبسػػلابلييالب ضػػؿلحلال ػػالبحػػرل ػػ لذػػكل
ل.يهل البح كؿلبح ل     ا

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 (2)جدول 
 .البرامج والمقررات الدراسية –المجال االول 
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يلػػػيعلبح سػػػـلبحىا ػػػالبح صػػػكؿل اػػػرل حيػػػؿلل2
ي لػػػكمل اػػػرللكصػػػيؼلحا  ػػػااب لبح ابسػػػي ل

لث بي لبحفصؿلبح ابسال س

ل0.62ل4.6ل2ل9ل42

يكي للد  ؿل ىا الثيفل  ػااب لبح ابسػ  لل4
لبحىاي ل

ل0.29ل4.46ل20ل22ل42

يلفػػؽل سػػلكلل  ػػااب لبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػفلل4
 يػػػػػىلبحلصػػػػػ يـلكبحلػػػػػ ايدل ػػػػػسلبح ىػػػػػ ييال

لبح ايىي لبحى ح ي ل

ل0.222ل2.20ل42ل20ل20

ل ػػفلل2 ل جػػالبح  ػػااب لأ ػػ ىل ػػ ل ػػالبحىاػػـك
لا  ل ا ي ل ى

ل0.42ل2.22ل42ل2ل24

للكب ػػػؽلثػػػػاب بلبح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لك س ذيهػػػػ لل2
ل سل لجاث  لسكؽلبحى ؿ

ل0.22ل2.26ل40ل2ل2

لى لبح  ااب لكبح س ذبلبحي ص لث ح ابسػ  لل6
بحىايػػػػػػػػ لحاجاثػػػػػػػػ لحالى  ػػػػػػػػؿل ػػػػػػػػسللجثي ػػػػػػػػ  ل

للدسكحكيي لبح ىاك   

ل0.29ل2.29ل40ل2ل20

لبحي  ىػػػػػػ لب ضػػػػػػ  لذي ػػػػػػ لبحلػػػػػػػ ايدلل2 لاػػػػػػـز
ثأ ػػػػػػ ب ل اػػػػػػػؼليضػػػػػػـل ىاك ػػػػػػػ  لحا  ػػػػػػػاال

ل0.24ل4.24ل2ل2ل42
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بح ابسػػػػال لد  اػػػػ ل ػػػػفللكصػػػػيؼل  لػػػػكلل
لل( Course Portfolio بح    ل

لػػػػػالثجل  ػػػػػااب لبح ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ لثػػػػػ حكب سلل2
لبحىا ال ال ي ؿلبحليص ل

ل0.20ل4.22ل22ل20ل40

ل
بحكب ػػسلضػػىؼلب هػػالل(بح يػػ ؿلبحقػػ سا ب ػػ لث حسسػػث لحاػػس ـلبحي صػػ لث  ضػػ  لذي ػػ لبحلػػ ايدل

ل(2.90 كيػػك لبحليجػػيجلحلاػػؾلبحػػس ـل يػػىلثاػػغلبح لكسػػجلبح سػػ ثالح ي ػػؿل  ػػاب لبح يػػ ؿل
للل(4 د  ل الي كؿلل(.4 كذالب ؿل فلس ج لبحكسجل

ل
 (3)جدول 

 النظم الخاصة باعضاء هيئة التدريس –المجال الثاني 
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بفللػػػ ايدلجاثػػػ لبح ابسػػػ  لبحىايػػػ لحػػػهلكضػػػسلل9
ل ىسكملي  لث حي  ى ل

ل0.92ل2.22ل22ل40ل20

بفلبح يػػػ ـلثلػػػ ايدل  ػػػااب لبح ابسػػػ  لبحىايػػػ لل20
ثدفػػ   ليىػػ ليػػز بل ػػفل ىػػ ييالل ػػكيـلب ضػػ  ل

لذي  لبحل ايدل

ل0.92ل4.46ل20ل24ل44

لكيػػػػػػػ ل ىػػػػػػػ ييال  ػػػػػػػ   لكبضػػػػػػػ  لايلثػػػػػػػ الل22
لح ابس  لبحىاي بح    يفلث حل ايدل الثاب بلب

ل0.92ل4.04ل2ل40ل2

ل0.29ل4.22ل2ل44ل22بفل ى ػػػـلبح ػػػ   يفلث حلػػػ ايدل ػػػالبح ابسػػػ  لل24
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بحىاي لذـل  فلللكب الح يهـليثا ل البح يػ ؿل
بحليصصػػػػالبحػػػػرلي سػػػػ لباث ػػػػ ىلبحىا يػػػػ ل

لبح ساكا 
يا اؾلب ض  لذي  لبحل ايدل اػ اد ل ى حػ لل24

 ػػػػاللصػػػػػ يـلكب با لكلسفيػػػػ لكلجػػػػػكيال سػػػػػ ذبل
ل ااب لكثاب بلبح ابس  لبحىاي ك 

ل0.99ل2.26ل49ل22ل2

ياػػػػػ اؾلبحجاثػػػػػ ل ػػػػػالل ػػػػػكيـلب ضػػػػػ  لذي ػػػػػ لل22
بحلػػػ ايدلث ح ابسػػػ  لبحىايػػػ لك  ػػػ لأل ب هػػػـل ػػػال
لػػػ ايدلبح  ػػػػااب لكبااػػػابؼل اػػػػرلبحاسػػػػ  ؿل

لثأسلي بـلس   ال ىل   لح حؾلبح امل

ل0.92ل2.22ل46ل24ل6

يػػػػلـلل يػػػػيـلب ب لب ضػػػػ  لذي ػػػػ لبحلػػػػ ايدل ػػػػالل22
 ابس  لبحىاي لثكبسج لبح سـلبحىا ػالثاػدؿلبح

ل سل ـل

ل0.92ل2.22ل26ل40ل9

يػػػػػلـلباسػػػػػلى س لث اسػػػػػ ل  ل ػػػػػفل كملبحيثػػػػػا لل26
كبح ىا  ل فلي  ى  لبيالل سػ ل ػ ـللػك ال
بح ليصصػػػػػػػيفلحلػػػػػػػ ايدلثىػػػػػػػملبح  ػػػػػػػااب ل

لبح ابسي 

ل0.92ل4.06ل24ل22ل22

ل

  ػ لثاػغلبح لكسػجلل(  يػ ؿلبحق حػىبح ب  ل فلبس حي لل ايدلجاثػ لبح ابسػ  لبحىايػ لكل كي هػ ل
 لد ػ ل ػاليػ كؿلل(4  هػكلب ػؿلثدقيػال ػفلس جػ لبحكسػجلل(2.622 بح س ثالحف ػاب لبح يػ ؿل

ل.2
حػػػ بليفلػػػاملب ػػػ   لبحس ػػػالكبحليجػػػيجلحهػػػ ل ػػػفل يػػػىلدكسهػػػ لل لػػػ البحػػػرلبحلسكيػػػسلكبحلجػػػكيال

للل.اثلد امكبحل كيـلبح سل الكبلث علباس حي لبح  يق لبحلاللايسل ارلبحلفديالبحىا الكب
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 (4)جدول 
 اساليب التدريس والتقويم –المجال الثالث 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

بي 
سا

الح
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وس
لمت

ا
ري 

 يا
الم

ف 
حرا

االن
 

يكيػػػ للسػػػكعلكلػػػكبزفلثػػػيفلبسػػػ حي لبحلػػػ ايدلل22
لبح يلاف ل

ل0.49ل4.02ل22ل22ل22

لسػػ علبسػػ حي لبحلػػ ايدلثػػ ح كبالباسل ػػ  ملل22
بحجاثػػػ لكبح  اسػػػيفلكبحىصػػػؼلبحػػػ ذسالثػػػيفل

لادلس  ل ه اب لبحلفديالباسل   مل

ل0.24ل2.92ل24ل42ل2

للػػػػكب ـلبسػػػػ حي لبحلػػػػػ ايدلبح سػػػػلي   ل ػػػػػسلل29
لجثيى لبح  االبحىا ال

ل0.42ل2.24ل22ل22ل22

لىل ػػ لبسػػ حي لبحلػػ ايدلبح سػػلي   لث ايػػ لل40
كبحكسػػػ  جلل Data showدثيػػػا ل اػػػرل
للل Multimediaبح لى   ل

ل0.24ل2.26ل42ل20ل2

لكيػػػ لبسػػػ حي للػػػ ايدل  ػػػ   لحدػػػؿل  ػػػاالل42
للل(      ابسال

ل0.22ل2.22ل44ل24ل20

يػػػػػػلـل ابيىػػػػػػ لبسػػػػػػ حي لبحلػػػػػػ ايدلكبحل ػػػػػػكيـلل44
لحلجكياذ لثصف ل سل ا ل

ل0.42ل2.26ل42ل20ل22

سػػػػػػػػ  ابل ػػػػػػػػ للػػػػػػػػا لاػػػػػػػػد كمل ػػػػػػػػفلبحجػػػػػػػػ  لل44
ثيصػػك لبسػػ حي لبحلػػ ايدل ػػالبح ابسػػ  ل

لبحىاي ل

ل0.44ل0.24ل22ل26ل22
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سػػػػ حي لبحلػػػػ ايدلبح لثىػػػػ لبحجاثػػػػ للاػػػػيسلبل42
ل ارلبحلفديالبحىا الكباثلد ام

ل0.24ل2.62ل44ل22ل2

لل
ثاػػػغل لكسػػػجلل( بح يػػػ ؿلبحابثػػػس كذدػػػ بلث حسسػػػث لح ل ثىػػػ لبا ب لكبح سػػػ  ح لث ح ابسػػػ  لبحىايػػػ ل

لللللل.ل(4 كذكلب ؿلثدقيال فلس ج لبحكسجلل(2.624 بح س ثالحف اب لبح ي ؿل
ل.ل2د  ل الي كؿلل

ل
 (5)جدول 

 متاب ة االداء والمساءلة بالدراسات ال ميا -المجال الرابع 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

بي 
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

 يا
الم

ف 
حرا

االن
 

لكيػػػػػ لبذػػػػػػ بؼلكيجػػػػػػ لبسػػػػػػلابلييي ل اػػػػػػرلل42
 سػلكللبحي  ىػ لحا ابسػػ  لبحىايػ للػلـل اػػرل
أس سػػػػػػه ل ابيىػػػػػػ لأ ب ل  ػػػػػػ   لبح ابسػػػػػػ  ل

لبحىاي 

ل0.24ل2.62ل44ل22ل2

لكيػػػػػ لبذػػػػػػ بؼلكيجػػػػػػ لبسػػػػػػلابلييي ل اػػػػػػرلل46
ل سلكللبحداي لحا ابس  لبحىاي 

ل0.22ل2.2ل22ل40ل2

لا ػػػسل  ػػػػ   لبح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لل ايػػػػابل ػػػػفلل42
لأ ب ه لبحرل يادلبحي  ى ل

ل

ل0.22ل2.22ل44ل24ل20
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يكي للسسػيؽل اػرل سػلكللبا سػ ـلبحىا يػ لل42
لحثاب بلبح ابس  لبحىاي ل بيؿلبحداي ل

ل0.02ل2.22ل46ل22ل2

لجثػػؽلس ػػـلكسي سػػ  لحا ػػسل سػػلكلليػػك  لل49
لسكبلبلبح ابس  لبحىاي 

ل0.04ل2.26ل42ل22ل4

لكيػػػ ل ىػػػ ييالحل ػػػكيـليػػػك  لب ضػػػ  لذي ػػػ لل40
لل ايدلبح ابس  لبحىاي 

ل0.40ل2.24ل29ل22ل22

لكيػػ ل ىػػ ييالأليليػػ البح ػػ   يفل اػػرلب با لل42
لبح ابس  لبحىاي لث حي  ى 

ل0.22ل2.22ل42ل20ل2

يػػػ ل سػػػكب لث حي  ىػػػ لح سفلػػػ البح سػػػل اللكلل44
 ارلبحي  ىػ  لبحى ح يػ لبحاب ػ  ل ػال يػ ؿل

لبح ابس  لبحىاي 

0.22ل2.24ل40ل22ل2
ل4

بحاػػػف  ي لذػػػالبحىسصػػػالبح ػػػ دـل ػػػالي يػػػسلل44
بح   اسػػػػػػػػ  لبا بايػػػػػػػػ لكبحفسيػػػػػػػػ لبحي صػػػػػػػػ ل

لث ح ابس  لبحىاي ل

ل0.22ل2.64ل44ل22ل2

ل
ككيػػك لل ىػػ لل(بح يػػ ؿلبحيػػ  د س ػػ ـلبا باملكحالأدػػ ل ػػفلكيػػك لبحليجػػيجلباسػػلابلييالحا

كذػكلبيضػ لب ػؿل ػفلس جػ لل(2.294 ثاغلبح لكسجلبح سػ ثالحف ػاب لبح يػ ؿلل كثادؿلكب ىا
ل.6د  ل الي كؿللل بملبفلالكيك لحاليجيجل الذ بلبح ي ؿل( 4 بحكسجل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل



 نسانيةمجلة جامعة تكريت للعلوم اإل
 (9002)  آب           (               8العدد )           (            61المجلد )

224 

 (6)جدول 
 م االداري لمدراسات ال مياالنظا –المجال الخامس 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

بي 
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

 يا
الم

ف 
حرا

االن
 

بفل ىػػػػ ييالكبيػػػػاب ب لبح ثػػػػكؿل ػػػػالبح ابسػػػػ  لل42
لبحىاي لللسـلث حكضكالكبحسهكح ل

ل0.02ل2.22ل42ل24ل22

يلسـلبا بايػكفلث ح ابسػ  لبحىايػ لث ايػ ل  حيػ لل42
ل فلبحدف   لكبح هسي ل

ل0.26ل2.24ل42ل22ل9

لى ػػػػػؿل  ػػػػػ   لبح ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ ل اػػػػػرللػػػػػك يالل46
بح  ـلحاجاثػ ل ػفلبحسػكب البح ىسكيػ ل ػسلبحػ  ـل

لبح  حالاث  قهـلث  البا د فل

ل0.02ل2.24ل42ل22ل2

يسػػػػػػهؿلا ضػػػػػػ  لذي ػػػػػػ لبحلػػػػػػ ايدلبالصػػػػػػ ؿلل42
ثػػػػػػػػ ا باييفل ػػػػػػػػال  ػػػػػػػػ   لبح ابسػػػػػػػػ  لبحىايػػػػػػػػ ل
كبح صػػػػػػكؿل ػػػػػػسهـل اػػػػػػرلبح ىاك ػػػػػػ  لكبحػػػػػػ  ـل

لبح  لـز

ل0.44ل2.6ل42ل24ل24

يىل ػػػػػػ لبحس ػػػػػػ ـلبا باملثصػػػػػػف ل ب  ػػػػػػ ل اػػػػػػرلل42
ل سيػػػ  لبح ىاك ػػػ  لكبالصػػػ ا لبح  يقػػػ ل ػػػال

لد   لباياب ب 

ل0.02ل2.64ل42ل40ل2

ل
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  ػػ لب هػػا لل(بح يػػ ؿلبحسػػ  د كحال  ػػؽل ػػفلكيػػك لليجػػيجلحالسػػهي  لبحلىاي يػػ لكبحث قيػػ ل
ل  ػػاب لب ح يػػ ؿلث ح   اسػػ ل ػػسلبح يػػ ا لبايػػاللبسيف ضػػ لاػػ ي بلحا لكسػػجلبح سػػ ثالحى ػػـك

ل.ل2د  ل الي كؿللل(2.22  يىلثاغلبح لكسجل
ل

 (7)جدول 
 التسهيالت الت ميمية والبحثية -المجال السادس 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ
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ا
ري 

 يا
الم

ف 
حرا

االن
 

للػػػػػكب البح يلثػػػػػاب لبح  يقػػػػػ لبح ز ػػػػػ لأليػػػػػاب لل49
لث  ااب لبح ابس  لبحىاي لبحث كىلبح لىا  ل

ل0.04ل2.26ل42ل22ل4

لل يػػػزل   ػػػ  لبح   ضػػػػاب لحجاثػػػ لبح ابسػػػػ  لل20
بحىايػػػػػ لث حلس سػػػػػ ل ػػػػػسل لجاثػػػػػ  لبحلىاػػػػػيـل ػػػػػال

لبح س ذبل س لبحليصص  ل

ل0.02ل2.22ل40ل20ل2

للػػػػػػػكب اليػػػػػػػ    لد  يػػػػػػػ لحاى ايػػػػػػػ لبحلىاي يػػػػػػػ لل22
لجاث لبح ابس  لبحىاي لل لكبحث قي لك   لح  لياـز

0.20ل2.22ل42ل22ل6
ل4

ياػػػ اؾلب ضػػػػ  لذي ػػػػ لبحلػػػػ ايدل ػػػػالليجػػػػيجلل24
لكليصي لبحلسهي  لبحلىاي ي لكبحث قي ل

ل0.24ل2.22ل46ل24ل2

للػػػػػك البيهػػػػػز لبحدك ثيػػػػػكلالكاػػػػػثد لبالصػػػػػ ؿلل24
حد   لبايلص صػ  ل ػالل(باسلاسي  بحى ح ي ل

لبا س ـلبح يلاف لحجاث لبح ابس  لبحىاي ل

ل0.02ل2.24ل44ل2ل2
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ثاػػغلل( بح يػػ ؿلبحسػػ ثس ث لح اػػابؼلبحىا ػػال اػػرلث ػػكىلجاثػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ لكذدػػ بلث حسسػػ
كذ بليىسالبسسػ ل ىػ لث  يػ لبحػرلليجػيجلبسػلابلييالل(2.622  لكسجل  اب لبح ي ؿلددؿل

ا  ب لكلجثيؽلبحيججلحاث كىلبحىا ي لحاجاث لكد حؾللكييههـلايليػ ال كبضػىيهـلبحث قيػ ل
ل.ل2 الي كؿلللد  ل. البج الكيججل  د  لاصيس 

ل
 (8)جدول 

 االشراف ال ممي عمى البحوث الخاصة بالدراسات ال ميا -المجال السابع 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا
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غ

بي 
سا
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لمت

ا
ري 

 يا
الم

ف 
حرا

االن
 

لجثػػؽلبحي  ىػػػ لس ػػػ ـلكب ىيػػػ لا ػػػ ب لكلجثيػػػؽلل22
يجػػجلبحث ػػىلبحىا ػػالحجاثػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ ل

ل  اػػػػػػػػرل سػػػػػػػػلكلل لل باسسػػػػػػػػ سي بحىاػػػػػػػػـك  اػػػػػػػػـك
ل(......صا  

ل0.24ل2.22ل42ل20ل2

يػػػلـللكييػػػػهلبحجاثػػػػ لحا ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لايليػػػػ الل22
 كبضػػيىهـلبحث قيػػ ل ػػالبجػػ البحث ػػىلبحىا ػػال

لحاي  ى ل/لبحداي ل/لبح سـلبحىا ال

ل0.44ل4.24ل22ل22ل22

لجثؽل ى ييال  ػ   لايليػ البح اػا يفل اػرلل26
لبحاس  ؿلبحىا ي لكل كيـلب ب هـل

ل0.2ل2.6ل42ل22ل6

ب ي سػػػػ ليفل ػػػػ لبح اػػػػا يفلبحػػػػرلبحك ػػػػ لبحدػػػػػ  الل22
ح اػػابؼلبحىا ػػال اػػرلجاثػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ ل

ل0.20ل2.24ل42ل24ل6



 الدراسات العليا في جامعة صالح الدين/  التخطيط االستراتيجي ألفاق ومستقبل التعليم العالي
 د. محمد صديق محمد 

226 

لثادؿليي ل
ب ي سػػػ ليػػػلـلبااػػػابؼل اػػػرل كضػػػك   لثىيػػػ  لل22

ل فلبيلص  لبح ااؼلحه .ل
ل0.26ل2.64ل46ل20ل9

ل
ثاػػػغلبح لكسػػػجلبح سػػػ ثالل( يػػػ ؿلبحقػػػ  فبح  كذدػػػ بلث حسسػػػث لحل سيػػػ لبح ىاك ػػػ  لكبالصػػػ ا ل

ل(.4 كذالبيض لب ؿل فلس ج لبحكسجلل(2.292 حف اب لبح ي ؿل
كذ بليىسالبسػهلحػيدلذسػ ؾلبذل ػ ـلثاػدؿل ا ػك ل ػالبسػلي بـلبحل سيػ  لكدػؿل ػ لذػكل ػ يىل

ل9 البالص ا لحه للبحااي  .لد  ل الي كؿلل
ل

 (9)جدول 
 ت:تقنية الم مومات واالتصاال -المجال الثامن 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

بي 
سا
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وس
لمت

ا
ري 

 يا
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ف 
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االن
 

يكيػػ لبذل ػػ ـل ا ػػك ل ػػال  ػػ   لبح ابسػػ  لل29
بحىاي لث اسلف   ل فلدؿل  لذػكل ػ يىل ػال

لل سي لبالص ا ل

ل0.029ل2.22ل44ل42ل4

يػػػػػػػػػػا ملبحلكسػػػػػػػػػػسل ػػػػػػػػػػالبسػػػػػػػػػػلي بـلل سيػػػػػػػػػػ لل20
بح ىاك   لكلبالص ا لبحػرلل  يػؽل زيػ ل

بحلف  ػػػػؿلثػػػػيفلجاثػػػػ لبح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ ل ػػػػفل
لكب ض  لذي  لبحل ايدل فليه لبيال

ل0.49ل2.22ل40ل20ل22
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ذس حػػػػػػؾلبليػػػػػػ لل لصػػػػػػ   لحلك يػػػػػػؼلل سيػػػػػػ لل22
بح ىاك   لحاسهػكملث حى ايػ لبحلىاي يػ ل ػال

لبح ابس  لبحىاي لكبحث كىلبح ز  لحه 

ل0.44ل2.24ل42ل9ل24

ذسػ ؾل   ػػ  لثي سػػ  لح سلياصػػ  لبحث ػػكىلل24
سػػػ  ؿلبحي  ىيػػػ لث حي  ىػػػ ليػػػلـلل ػػػ يقه لكبحال

ثاػػدؿل سػػل الح  ػػ   ل سهػػ ل ػػفل ثػػؿلجاثػػ ل
لبح ابس  لبحىاي 

للل0.26ل2.64ل46ل20ل9

ل
يالأملبحث  ػػىل ثىػػ لبحلىػػاؼل اػػرلكب ػػسلبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػفليػػ ؿلكيهػػ لس ػػالبحل ايسػػييف

  ػػكالكضػػسلبس ػػك اليلضػػ فلثسػػك ل ه ػػ لداايػػ ل سػػل ثاي لثأ ل ػػ  لبحليجػػيجلباسػػلابلييالح
ل.بح ابس  لبحىاي 

 انموذج مقترح لنجاح محور الدراسات ال ميا باالعتماد عمى ب ض البنود المهمة :
 كضسلبسلابلييي لد  ا لحا ابس  لبحىاي ل فل يىلباذػ بؼلكبح ىػ حـلكبحيػ  لبحلسفيػ ل

كذػػ بليلجاػػ لل يػػيـل ا ػػالك كضػػك الحثػػاب بلبح ابسػػ  لبحىايػػ لبح    ػػ ل  حيػػ ل ػػال
 (.2  لبحلىايـلبحى حالد  ل البحادؿلي  ىلس لك اسس 
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ل
 (4)شكل 

 يوضح نموذج التخطيط االستراتيجي بمكوناته االساسية الثالثة المترابطة ال ناصر
 (2111 ،شكل من اعداد الباحث مأخوذ عن الكرخي)
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 ل باذل ػػػ ـلث اسػػػل ابالبح اسسػػػالح اسسػػػ  لبحلىاػػػيـلبحىػػػ حال هػػػك فلبسػػػدلبحسيػػػ ا
 لبدقػػال س سػػي لحىكب ػػؿلبحل ييػػالكبحلثػػ يؿل   ي لػػ البحػػرلبح ابسػػ  لبحىايػػل ثاسػػ  ب

لك يال س  ليلسـلث اسل ابالكباسل اباي لح بليي للثسػالثػاب بلل دسهػ ل ػفللسفيػ ل
ل(باسلاسي ل  زكز ل.يججهػ لكل  يػؽلبذ ب ه 

 يىلثػػالباسػػل  لبحيػػ  ىال سصػػالذػػ ـليػػ بل ػػالبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػأفللس يػػ ل  ابلػػهل
 (.2 قاىل لس كملباض علد  ل البحادؿبس سي للادؿل لك ه ابلهل البثى  

ل

ل
 كدػػ حؾلييػػ للس يػػ ل  ابلػػهل ػػفليػػ ؿلبل  ػػ لبحفػػا لحػػهلحا اػػ اد ل ػػالبح ػػال اب ل

ل.كبحسػػ كب لبحىا يػػ ل ب لبحى  ػػ لث ايلصػػ  لك اػػرلبح سػػلكللبح  اػػالكبحػػ كحا
كد حؾلبدس ثهل ه اب ل الح   ل  ي  لدكسه ل سصالذ ـل ػفلكسػ  ؿلبح صػكؿل

رلبح ىاك ػػػ  لكس اهػػػ لبحػػػرلبحا ػػػ لبح  ايػػػ لد ػػػ لذػػػكل ػػػالبحػػػ كؿلبح ل   ػػػ لبحلػػػال اػػػ
للثسرلثاب بلبحل ايدلثا  له لبح  اي لكلسىرلبحرللىاػـلح ػ  لل دػسهـل ػفلل  يػؽل

 .لجكال ا الكق   ال البح يل س

 لػػػػػك يالب ضػػػػػ  لذي ػػػػػ للػػػػػ ايدل ػػػػػفلبح يلصػػػػػيفلبح ىػاك ػػػػػػيفلث سػػػػػلكبذـلبحىا ػػػػػالل
 .كدف  لهـ

 بحل ايسي لكبح س    ل فلي ؿلبح   هـلث كاب للجكياي ل يلاف .لجكيالبحىس صال 
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 باسفلػػػػ ال اػػػػرل صػػػػ  البح ىاك ػػػػ  لكاثػػػػجل اسسػػػػ  لبحلىاػػػػيـلبحىػػػػ حالثهػػػػ ليسػػػػهـل
 . س ذ  لبيي ثي ل ال كبدث لذ للبح اسس  لحدؿل  لذكلي ي 

 ضاكا لب    ل ابس لكل ييـلبحاػكب علبحي صػ لث ح ابسػ  لبحىايػ لث حػ بيؿلكبحيػ االث ػ ل
 .لس س لكباذ بؼلبحى   لحا ابس  لبحىاي لك ل ثى لثاب يه ي

  بسل   لجاث لبح ابس  لبحىاي لك ؽل ى ييالبس سي. 

بيلي البحصفك ل فلثيفلجاثػ لبحثداكايػكدلك ل ثىػ ل سػيالهـلبحىا يػ ليػ ؿلسػسكب ل - أ
 بحي  ى لك حؾل فلي ؿل:

  بيلي اذـل فلبح لفك يفلبكل فلبحاثسلباكؿل البح  ى. 

 كبايلث اب لي ؿلسسكب لبح ابس بحلياي ل. 

  ب ل   لبحسيؿلبح ابسالحاج ح. 

 حاج ح لل(بح  اسيف ل كيـلباس ل  ل. 

كييػ لبفلايدػكفلبيػاب ل ايػ لك ىيػ الك يػ لثػؿلل بيلي الب ل ػ فلاػ  ؿلحا ل ػ  يف - ب
 .يض ؼلحا ىي البحس ثؽ

بكل سػػ   لث  ػػىلل( ىيػػ  بيضػػ علبح ااػػعلبحػػرل ا اػػ للػػ اي ل ػػفليػػ ؿللىييسػػهل - ج
 لسػػسكب ليلىػػاملي حهػػ لبح ااػػعلحػػثىملبح هػػ ـلباد  ي يػػ لبحث قيػػ لكلف ػػ لحىػػ 

 ػػػفلي حهػػػ لب د س لػػػهلك  ابلػػػهلكدف  لػػػهل يدػػػكفلبح سػػػـلبحىا ػػػالبسػػػ دل ػػػالبح   ػػػهل
 للللل.ث ح ابس  لبحىاي لكلأذياهلحيدكفل ضكلل ايسال سل ث 

بةاع فهناك مبةررات ودواعةي لتطةوير الت مةيم ال ةالي مةن خةالل هةذا االنمةوذج بأت
لاسموب التخطيط االستراتيجي تتمثل ب:

 هسػػ ؾل هػػفلل اي يػػ لليلفػػالك هػػفلل ل ػ ي  ل اػػرل سػػلكللبا ػػ ب لكبحلأذيػػؿلحاى ػػؿ 
 .ي ي  لل هالكذس ؾللس  الحألذل  ـلث كملباث بعلكباثلد ا

 لكبحليصصػ  لبحىا يػ لكلل قػؿلث هػكالبحل سيػ لبح  ي ػػ ل ل ػ ي  ل اػرل سػلكللبحىاػـك
 . ىاك   لكبالص ؿلكبحهس س لبحكابقي لكبحلدسكحكيي لبح يكي كبحد ثيكلالكاثد  لبح
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 للدػػ  الل ل ػػ ي  ل اػػرل سػػلكللسك يػػ لبحلىاػػيـلكبسلاػػ ال   ػػفل لجاثػػ  لبحلىاػػيـلبحيػػـك
كباال ػػػػ  لثيػػػك  لبحلىاػػػيـلكلاثيػػػػ لبحجاػػػ ل اػػػرلبحلىاػػػػيـلل(ل  يػػػؽلبح سػػػ كب  بحفػػػا ل

 .بحى حالكيصيص لبحلىايـ

  كب سلبألسلػ ال ػالبح يل ػسل  ىجيػ  لبحىكح ػ لل  ي  ل ارل سلكللباسفل ال ارل
با لص  ي ل اضػ ل اػرل اسسػ  لبحلىاػيـلبحىػ حال اػرلكيػهلبحيصػك لباسفلػ ال
ثاػػػدؿلكبسػػػسلك  يػػػػؽل  ػػػ ليىسػػػػاللػػػ يؿل ج  ػػػػ  لباسلػػػ ال ػػػػالبحليجػػػيجلحالىاػػػػيـل

 .بحى حا

ل  ذا لسزؼلبحى كؿل  لث أ للأي ل س الأيال اللللل ل  ي  ل ارل سلكللذيا لبحى كؿ
ل يىلث أ لبح كؿلبحس  ي لث سلق  اللللللل( ل كيالبحى كؿ  صالبحىكح  ليجاؽل ايه لللللللللل

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.كبسل ج  لذ للبحى كؿل فلبيؿلل ضيالبحلس ي لكبحلجكيالللللللل
 قػػػؿلبحي  ىػػػ للسػػػكعلبس ػػػ جلبحلىاػػػيـلبحىػػػ حالك هػػػكالبسػػػكبعلي يػػػ  ل ػػػفلبحي  ىػػػ  ل 

 (p13 2992 Carlson .بح فلك  لكبحلىايـل فلثى لكبحي  ى  لبا لابضي 

دػػؿلذػػ بلب للبحػػرلكيػػك لبحلفديػػالث سػػ حي للجػػكيالبحلىاػػيـلبحىػػ حالكبح ابسػػ  لبحىايػػ ل ػػفللللل
لي ؿلباس ك الث حليجيجلباسلابلييالحه لحل  يؽلبحيك  لكبحل ييا.

ل
 االستنتاجات :

لالضك لسل  بلبحث ىل:بسلسلبلبحث  ىل للللل
بفل يػػ ا ل  ػػكالبح ابسػػ  لبحىايػػ لث د اػػهلي لػػ البحػػرلليجػػيجلبسػػلابلييالداايػػ ل .2

 . سل ثاي ل س لبحث ىل فلبحيك  لكبحلجكيا

ب هالبحكب سلث سس لث  ي لبحرلليجيجلبسلابلييالحه بلبح  ػكال ػالدػؿل ي الػهل ػال .4
 .ي  ى لص البح يف
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 التوصيات :
ليكصالبحث  ىلث  لي لال:

اكا لباذل ػػ ـلثػػ حليجيجلباسػػلابلييالد سػػاك ل ضػػ املحثسػػ  ل سػػل ثؿلب ضػػؿلضػػ .2
 حا ابس  لبحىاي لكيا ؿلبحليجيجلبحثسك لبالي ل:

 ػػػفل ثػػػؿل اسسػػػ  لبحلىاػػػيـلبحىػػػ حالكبحث ػػػىلبحىا ػػػالل(بحجاثػػػ  باذل ػػػ ـلثػػػ حياييفل -لأ
ل اػػرل كب ػػ لق ثلػػ لك ليسػػ ل ث  لثػػ اذـلبسػػ دلباسج  ػػ لبحىا يػػ لبحاصػػيس لبحلػػالل ػػـك
 اػػيدلبح هػػـلليػػايبلب ػػ ب لدثيػػا ل ػػفلجاثػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ لكسػػ لبحاػػكبغالث ػػ ال ػػ ل

حػػ بل اػػرلبحي  ىػػ  لبفللػػكحالذػػ بلبحي سػػ لل.ذػػكل هػػـلسك يػػ لبح ليػػاييفلكدفػػ  لهـ
  ػػػ بابلبك ػػػال ػػػفلبحىس يػػػ لكلكييػػػهلبحيهػػػك لكبا د سػػػ  لبح   يػػػ لكبح ىسكيػػػهل ػػػفلأيػػػؿل

 .ل  يؽلذ بلبحه ؼ

ـلبحىػػ حالثي سثيػػهلبحل سػػالكبحيػػ  ىالك ػػلعلبح يػػ ؿلب ػػ ـلبحليجػػيجلحالكسػػسل ػػالبحلىاػػي -ل 
 .بس  جلي ي  ل سه

كبح ػػكب زلبحلاػػييىي لا ضػػ  لذي ػػ لل(ا لصػػ  ي لبحلىاػػيـ بحليجػػيجلث حػػ  ـلبح ػػ حالل-لا
بحل ايدلحلهي  ل س  لبدػ  ي ال ػ  زل اػرلبحث ػىلكبح ابسػ ل ػالبح ابسػ  لبحىايػ لث ػ ل

 . ىا  لكباسلي ث لا لي ي  لبحلس ي يلفؽلكبح كالبح لك سل فلبحث ىل الزي   لبح

بحليجيجلاسفل البحي  ى لك اسس لبحلىايـلبحىػ حال اػرلبح يل ػسلك اػرلبحي  ىػ  لل -ل 
 .باياللحا ا اد لبحف  ا ل اللي البحلجكالبحىا الكبح ض ام

بحليجػػيجلا ػػ   لذيدايػػ لبحس ػػ ـلبحلىاي ػػالثاػػدؿلد  ػػؿلكاػػ  ؿلكب جػػ  ل زيػػ ل ػػفل -لق
 .ابس  لبحىاي ل فلي ؿللجكيال ى ييالبا ب لحهـباسل  حي لأل با لبح 

بحليجيجلحلجكيالثاب بلك س ذبلبح ابسػ  لبحىايػ لث ػ ليسػلس لبحيػهل ػالضػك لبحاايػ لل -لك
بحكب ىيػػػػػػ لحل سػػػػػػيسهلث ػػػػػػ ليس سػػػػػػ لب لي يػػػػػػ  لبحج حػػػػػػ لك يكحػػػػػػهلك كبذثػػػػػػهلك  ابلػػػػػػهللللللللللل

 .ث اسلف   ل فلباس حي لكبحل سي  لبح لثى ل الذ بلبح ي ؿ
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 رحات :مقت
لي لاالبحث  ىل  ليألال:لللللل
بيػػػػاب ل ابسػػػػ  لللضػػػػ فلبحليجػػػػيجلبح سػػػػل ثاالحا ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لث يػػػػ ا لبيػػػػالل .2

 . يلاف ل   اس ل سلس   الحا كؿلبح ل    

ل.بياب ل ابس  ل   قا لكا كؿل ل ياب لبيال .4
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با با لكلبحليجػػػػػيجلل(4002    ػػػػػ .لل    ػػػػػك لكبثػػػػػابذيـل اب ػػػػػ  لكيػػػػػ ؿل بح ايػػػػػامل-20

ل.باا فل    فل  بالبحفدال 2جل بحلاثكملل
بح كب  ػػػ لثػػػيفل يايػػ  لبحلىاػػػيـلبحىػػػ حالكب لي يػػػ  لسػػػكؽلل(4002 ل.   ػػػ ل بح اثػػال11-

ل.بحى ؿلث ح  اد لبحىاثي لبحسىك ي 
http" www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6202 

ل اػػاكعلبحيجػػ لبح سػػل ثاي لحالىاػػيـلبحيػػ  ىال ػػالبح  ادػػ ل(4002 زذيػػا.ل بحػػ  سهكامل-24
لبحىاثي لبحسىك ي ل

http" www.kau.edu.sa/postgraduate/aafaq.htm 

  بال2(لب با لبحيػػػك  لبحاػػػ  ا ل ػػػالبحلاثيػػػ لكبحلىاػػػيـ.ج4009 .   د  صػػجفرلس ػػػال-24
لباا ف    ف غي ب لحاساالكبحلكزيس

بح ػػػػػال الللل با صػػػػػ  لكبحلسثػػػػػك لكبحليجػػػػػيجلباسػػػػػلابلييا(4002 ل. ييػػػػػ ل بحدايػػػػػال-22
ل   فلباا فلل سك  ثال(24ل-24 ل–با ص  البحىاثالباكؿل

كبا د سػ  ل(لبا لي يػ  ل4002 . ل الك ث لبح   ا ل ص ـل     لكبحسكال  ي حال-22
ل. جثى لبحي  ى لباا سي ل.بحىا ي لكبحلدسكحكيي لبحكجسي 

لل 2جل بحليجػػيجلبحلاثػػكملبجػػػ الح ػػ يؿللس ػػكملي يػػػ ل(4000 ل.ب  ػػ ل اػػػال    ػػ ل-26
ل.باا فل    فل  بالبح س ذؿلحاساا

بحليجػػػػيجلباسػػػػلابلييالكبحلىاػػػػيـلبحىػػػػ حال ػػػػالبح  ادػػػػ لل(4002 ل.بثػػػػابذيـل بح  يسػػػػفل-22
ل.بحىاثي لبحسىك ي 

http" www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5373 

لفدالبحي  ذياملبح ادزلبحى ح البح ابس  لبحىاي ل البحل(4002 ل.   ك ل  زكز-22

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6202
http://www.kau.edu.sa/postgraduate/aafaq.htm
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5373
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لبحثيض   حيثي .لللللللل ح ابس  لكبث  ىلبحدل  لل
ل يا للل ديؼلس  ؽلسك ي ل  حي ل البح ابس  لبحىاي ل(.2999 ل.    ل بحسىي ل-29
ل.262 ل-229 ل 42بحسس لل 242   لل  جال بحلاثي ل

؟لك ػػ  بلسايػػ لل.ل ػػ  بل ػػ ى. ػػال صػػالبح ىاك  ليػػ ل(4002 ل. ثػػ لبح ػػ   ل سػػ   ل-40
لس فلبحلاثكيكفل؟

http" www.informatics.gov.sa/modulaes 
 بال 2جل (لبحليجػػػيجلبحلاثػػػكم4002اثيس ذػػػ  مل اػػػى فلكبح كؿ بسػػػ   يؿل   ػػػ . ل-42

ل   ف باا ف.   حـلبحق    لحاساالكبحلكزيس
 ادزل بحليجػػػيجلباسػػػلابلييالح اسسػػػ  لبحلىاػػػيـلبحىػػػ حال(2992 ل.سػػػى ل بحزذابسػػػال-44

ل.ي  ى لبـلبح الل بحث كىلبحلاثكي لكبحسفسي 
 

 جام ة صالح الدين  رئاسة
 (1)ممحق 

لاستبيان
 االستاذ الفاضل / االستاذة الفاضمة :

ل.....تحية طيبة
لبحث  ػػىلثػػ ياب ل ابسػػ ل ػػكؿل بحليجػػيجلباسػػلابلييالا ػػ ؽلك سػػل للللللللل ثؿلبحلىاػػيـلي ػػـك

للل(.بحى حالحا ابس  لبحىاي ل الي  ى لص البح يفل
ث  لبفلبح ابس  لبحىاي لذالب ػ لبح  ػ كالبحا يسػي لحال ػ ـلبحىا ػال ػالبحي  ىػ  لك يػىلبفل
ل بحسكب لباس سي لحسي الليجػيجلكلجػكيالثػاب بلبح ابسػ  لبحىايػ لذػـلب ضػ  لذي ػ لبحلػ ايد

ح ي ػ لكب دػ ادـلبح ث  ػ لك حػؾلث اي ثػ ل اػرل  ػاب لح بليأ ؿلبحث  ىلباسلف   ل ػفلباب دػـلب
 لكبح دػػكفل(4002ل بحػػ  سهكام باسػػلثي فللبح ىػػ ل ػػفل ثػػؿلبحث  ػػىلكبح ػػأيك ل ػػفل  يػػ دل

http://www.informatics.gov.sa/modulaes
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حيلسػػسرلحاث  ػػىلب لػػابالبس ػػك الحلجػػكيالذػػ بل (ل  ػػا ل كز ػػ ل اػػرلق  سيػػ ل ي ا 24 ػػفل 
ل.بح  كالبحه ـل ارلبس دلكب ىالكحيدلب لابضا

ل
 شكر والتقديرتقبموا وافر ال

ل
ل
ل
ل
ل

 الباحث
 د.محمد صديق محمد

 رئيس جام ة صالح الدين
ل
ل

لبح ىاك   ل:
لبحداي ل/لللللللللللللللللللللللللبح سـل/للللل

لبحيسدل/لللللللللللللللللل دالللللللللللللللبسقرللل
لبح الث لبحىا ي ل/لللللللللبسل  للللللللللللللبسل  ل س   للللللل

ل
ل
ل
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 .البرامج والمقررات الدراسية –المجال االول 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

يلػػػيعلبح سػػػـلبحىا ػػػالبح صػػػكؿل اػػػرل حيػػػؿلي لػػػكمل اػػػرل 1
للكصيؼلحا  ااب لبح ابسي ل سلث بي لبحفصؿلبح ابسا

   

   ليكي للد  ؿل ىا الثيفل  ااب لبح ابس  لبحىاي ل 2
صػ يـليلفؽل سلكلل  ااب لبح ابس  لبحىاي ل فل يػىلبحل 3

لكبحل ايدل سلبح ى ييالبح ايىي لبحى ح ي ل
   

ل فل ىا  ل ا ي  4    لل جالبح  ااب لأ  ىل  ل البحىاـك
للكب ػػػؽلثػػػاب بلبح ابسػػػ  لبحىايػػػ لك س ذيهػػػ ل ػػػسل لجاثػػػ  ل 5

لسكؽلبحى ؿ
   

لى لبح  ااب لكبح سػ ذبلبحي صػ لث ح ابسػ  لبحىايػ لحاجاثػ ل 6
لك   حالى  ؿل سللجثي   للدسكحكيي لبح ىا

   

لبحي  ىػػ لب ضػػ  لذي ػػ لبحلػػ ايدلثأ ػػ ب ل اػػؼليضػػـل 7 لاػػـز
 ىاك   لحا  االبح ابسال لد  اػ ل ػفللكصػيؼل  لػكلل

لل( Course Portfolio بح    ل

   

لالثجل  ااب لبح ابس  لبحىايػ لثػ حكب سلبحىا ػال ػال يػ ؿل 8
لبحليص ل

   

ل
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 .النظم الخاصة باعضاء هيئة التدريس –المجال الثاني 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

بفلبحلػػػػػ ايدل ػػػػػالبح ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ لحػػػػػهلكضػػػػػسل ىسػػػػػكمل 9
لي  لث حي  ى ل

   

بفلبح يػػ ـلثلػػ ايدل  ػػااب لبح ابسػػ  لبحىايػػ لثدفػػ   ليىػػ ل 11
ليز بل فل ى ييالل كيـلب ض  لذي  لبحل ايدل

   

لكيػػػػػ ل ىػػػػػ ييال  ػػػػػ   لكلكبضػػػػػ  لايلثػػػػػ البح ػػػػػػ   يفل 11
لبح ابس  لبحىاي لث حل ايدل الثاب ب

   

بفل ى ػػػـلبح ػػػ   يفلث حلػػػ ايدل ػػػالبح ابسػػػ  لبحىايػػػ لذػػػـل 12
  ػػفلللػػكب الحػػػ يهـليثػػا ل ػػالبح يػػػ ؿلبحليصصػػالبحػػػرل

لي س لباث  ىلبحىا ي لبح ساكا 

   

ياػػػػػ اؾلب ضػػػػػ  لذي ػػػػػ لبحلػػػػػ ايدل اػػػػػ اد ل ى حػػػػػ ل ػػػػػال 13
لصػػ يـلكب با لكلسفيػػ لكلجػػكيال سػػ ذبلك  ػػااب لكثػػاب بل

ل بح ابس  لبحىاي

   

ياػػػػػػ اؾلبحجاثػػػػػػ ل ػػػػػػالل ػػػػػػكيـلب ضػػػػػػ  لذي ػػػػػػ لبحلػػػػػػ ايدل 14
ث ح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لك  ػػػػ لأل ب هػػػػـل ػػػػاللػػػػ ايدلبح  ػػػػااب ل
كبااػػابؼل اػػرلبحاسػػ  ؿلثأسػػلي بـلس ػػ  ال ىل ػػ  لحػػ حؾل

لبح امل

   

يػػػػلـلل يػػػػيـلب ب لب ضػػػػ  لذي ػػػػ لبحلػػػػ ايدل ػػػػالبح ابسػػػػ  ل 15
لبحىاي لثكبسج لبح سـلبحىا الثادؿل سل ـل

   

باسػػلى س لث اسػػ ل  ل ػػفل كملبحيثػػا لكبح ىا ػػ ل ػػفليػػلـل 16
ي  ىػػ  لبيػػالل سػػ ل ػػ ـللػػك البح ليصصػػيفلحلػػ ايدل
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لثىملبح  ااب لبح ابسي ل
ل

 اساليب التدريس والتقويم –المجال الثالث 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

   ليكي للسكعلكلكبزفلثيفلبس حي لبحل ايدلبح يلاف ل 17
بحلػػػػ ايدلثػػػػ ح كبالباسل ػػػػ  ملكبحىصػػػػؼلللسػػػػ علبسػػػػ حي  18

بح ذسالثيفلبحجاث لكبح  اسيفلادلسػ  ل هػ اب لبحلفديػال
لباسل   مل

   

للػػػكب ـلبسػػػ حي لبحلػػػ ايدلبح سػػػلي   ل ػػػسلجثيىػػػ لبح  ػػػاال 19
لبحىا ال

   

لىل ػػػ لبسػػػ حي لبحلػػػ ايدلبح سػػػلي   لث ايػػػ لدثيػػػا ل اػػػرل 21
Data show كبحكس  جلبح لى   للMultimedia لل

   

   للل(     لكي لبس حي لل ايدل     لحدؿل  اال ابسال 21
يػػػلـل ابيىػػػ لبسػػػ حي لبحلػػػ ايدلكبحل ػػػكيـلحلجكياذػػػ لثصػػػف ل 22

ل سل ا ل
   

سػػػ  ابل ػػػ للػػػا لاػػػد كمل ػػػفلبحجػػػ  لثيصػػػك لبسػػػ حي ل 23
لبحل ايدل البح ابس  لبحىاي ل

   

لاػػػيسلبسػػػػ حي لبحلػػػ ايدلبح لثىػػػػ لبحجاثػػػ ل اػػػػرلبحلفديػػػػال 24
لباثلد امبحىا الكل

   

ل
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 متاب ة االداء والمساءلة بالدراسات ال ميا -المجال الرابع 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

لكيػػ لبذػػ بؼلكيجػػ لبسػػلابلييي ل اػػرل سػػلكللبحي  ىػػ ل 25
حا ابسػػ  لبحىايػػ للػػلـل اػػرلأس سػػه ل ابيىػػ لأ ب ل  ػػ   ل

لبح ابس  لبحىاي 

   

 سػػػلكللبحدايػػػ لللكيػػػ لبذػػػ بؼلكيجػػػ لبسػػػلابلييي ل اػػػر 26
لحا ابس  لبحىاي 

   

لا ػػػػسل  ػػػػ   لبح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لل ايػػػػابل ػػػػفلأ ب هػػػػ لبحػػػػرل 27
ل يادلبحي  ى ل

   

يكيػػػػػ للسسػػػػػيؽل اػػػػػرل سػػػػػلكللبا سػػػػػ ـلبحىا يػػػػػ لحثػػػػػاب بل 28
لبح ابس  لبحىاي ل بيؿلبحداي ل

   

لجثػػػػػػؽلس ػػػػػػـلكسي سػػػػػػ  لحا ػػػػػػسل سػػػػػػلكلليػػػػػػك  لسػػػػػػكبلبل 29
لبح ابس  لبحىاي 

   

ييالحل ػػػػػػكيـليػػػػػػك  لب ضػػػػػػ  لذي ػػػػػػ للػػػػػػ ايدللكيػػػػػػ ل ىػػػػػػ  31
لبح ابس  لبحىاي 

   

لكيػػػػ ل ىػػػػ ييالأليليػػػػ البح ػػػػ   يفل اػػػػرلب با لبح ابسػػػػ  ل 31
لبحىاي لث حي  ى 

   

لكيػػػػػػػػ ل سػػػػػػػػكب لث حي  ىػػػػػػػػ لح سفلػػػػػػػػ البح سػػػػػػػػل ال اػػػػػػػػرل 32
لبحي  ى  لبحى ح ي لبحاب   ل ال ي ؿلبح ابس  لبحىاي 

   

يػػػسلبح   اسػػػ  لبحاػػػف  ي لذػػػالبحىسصػػػالبح ػػػ دـل ػػػالي  33
لبا باي لكبحفسي لبحي ص لث ح ابس  لبحىاي ل

   

ل
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 النظام االداري لمدراسات ال ميا –المجال الخامس 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

بفل ىػػػػػ ييالكبيػػػػػاب ب لبح ثػػػػػكؿل ػػػػػالبح ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ لللسػػػػػـل 34
لث حكضكالكبحسهكح ل

   

  حيػػػ ل ػػػفلبحدفػػػ   ليلسػػػـلبا بايػػػكفلث ح ابسػػػ  لبحىايػػػ لث ايػػػ ل 35
لكبح هسي ل

   

لى ػػؿل  ػػ   لبح ابسػػ  لبحىايػػ ل اػػرللػػك يالبحػػ  ـلحاجاثػػ ل ػػفل 36
لبحسكب البح ىسكي ل سلبح  ـلبح  حالاث  قهـلث  البا د فل

   

يسهؿلا ض  لذي  لبحل ايدلبالص ؿلث ا باييفل ػال  ػ   ل 37
بح ابسػػػػ  لبحىايػػػػ لحا صػػػػكؿل ػػػػسهـل اػػػػرلبح ىاك ػػػػ  لكبحػػػػ  ـل

لبح  لـز

   

يىل ػػ لبحس ػػ ـلبا باملثصػػف ل ب  ػػ ل اػػرلل سيػػ  لبح ىاك ػػ  ل 38
لكبالص ا لبح  يق ل الد   لباياب ب 

   

ل
 التسهيالت الت ميمية والبحثية -المجال السادس 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

للػػكب البح يلثػػاب لبح  يقػػ لبح ز ػػ لأليػػاب لبحث ػػكىلبح لىا ػػ ل 39
ل.س  لبحىاي ث  ااب لبح اب

ل
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لل يػػزل   ػػ  لبح   ضػػاب لحجاثػػ لبح ابسػػ  لبحىايػػ لث حلس سػػ ل 41
ل سل لجاث  لبحلىايـل البح س ذبل س لبحليصص  ل

   

ل 41 للكب الي    لد  ي لحاى اي لبحلىاي ي لكبحث قيػ لك  ػ لح ػ لياػـز
لجاث لبح ابس  لبحىاي لل

   

ياػػػػ اؾلب ضػػػػػ  لذي ػػػػػ لبحلػػػػ ايدل ػػػػػالليجػػػػػيجلكليصػػػػػي ل 42
لحلسهي  لبحلىاي ي لكبحث قي لب

   

للػػػػػػػػك البيهػػػػػػػػز لبحدك ثيػػػػػػػػكلالكاػػػػػػػػثد لبالصػػػػػػػػ ؿلبحى ح يػػػػػػػػ لللللللللل 43
حد  ػػػػػ لبايلص صػػػػػ  ل ػػػػػالبا سػػػػػ ـلبح يلافػػػػػ لل(باسلاسيػػػػػ  

لحجاث لبح ابس  لبحىاي ل

   

ل
 االشراف ال ممي عمى البحوث الخاصة بالدراسات ال ميا -المجال السابع 

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

لجثػػؽلبحي  ىػػ لس ػػ ـلكب ىيػػػ لا ػػ ب لكلجثيػػؽليجػػجلبحث ػػػىل 44
ل بحىا ػػػػػػالحجاثػػػػػػ لبح ابسػػػػػػػ  لبحىايػػػػػػ ل اػػػػػػػرل سػػػػػػلكلل بحىاػػػػػػػـك

لصا  ل باسس سي  ل(...... اـك

   

يػػػػػلـللكييػػػػػهلبحجاثػػػػػ لحا ابسػػػػػ  لبحىايػػػػػ لايليػػػػػ ال كبضػػػػػيىهـل 45
بحث قيػػ ل ػػالبجػػ البحث ػػىلبحىا ػػالحاي  ىػػ ل/لبحدايػػ ل/لبح سػػـل

لبحىا ال

   

لجثػػػػػؽل ىػػػػػ ييال  ػػػػػ   لايليػػػػػ البح اػػػػػا يفل اػػػػػرلبحاسػػػػػ  ؿل 46
لبحىا ي لكل كيـلب ب هـل
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ب ي سػػ ليفل ػػ لبح اػػا يفلبحػػرلبحك ػػ لبحدػػ  الح اػػابؼلبحىا ػػال 47
ل ارلجاث لبح ابس  لبحىاي لثادؿليي 

   

ب ي سػ ليػلـلبااػابؼل اػرل كضػك   لثىيػ  ل ػفلبيلصػػ  ل 48
لبح ااؼلحه .ل

   

ل
 تقنية الم مومات واالتصاالت: -من المجال الثا

فق الفقرات ت
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

 

يكيػػ لبذل ػػ ـل ا ػػك ل ػػال  ػػ   لبح ابسػػ  لبحىايػػ لث اسػػلف   ل 49
ل فلدؿل  لذكل  يىل الل سي لبالص ا ل

   

يػػا ملبحلكسػػسل ػػالبسػػلي بـلل سيػػ لبح ىاك ػػ  لكلبالصػػ ا ل 51
ابسػػػ  لبحىايػػػ لبحػػػرلل  يػػػؽل زيػػػ ل ػػػفلبحلف  ػػػؿلثػػػيفلجاثػػػ لبح 

لكب ض  لذي  لبحل ايدل فليه لبيال

   

ذس حػػػؾلبليػػػ لل لصػػػ   لحلك يػػػؼلل سيػػػ لبح ىاك ػػػ  لحاسهػػػكمل 51
لث حى اي لبحلىاي ي ل البح ابس  لبحىاي لكبحث كىلبح ز  لحه 

   

ذسػػػػػػػ ؾل   ػػػػػػػ  لثي سػػػػػػػ  لح سلياصػػػػػػػ  لبحث ػػػػػػػكىلكبحاسػػػػػػػ  ؿل 52
  ل سهػػ لبحي  ىيػػ لث حي  ىػػ ليػػلـلل ػػ يقه لثاػػدؿل سػػل الح  ػػ 

ل فل ثؿلجاث لبح ابس  لبحىاي 

   

ل
ل
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    This paper studied the status of post-graduate education at 

Salahaddin University through a questionnaire distributed to a 

sample of University faculty after being validated for its reliability. 

The outcome of the study was that the University require strategic 

planning for post-graduate studies. The study made a number of 

recommendations for improving the status of post-graduate 

education at Salahaddin University. The study also suggested a 

model to be used for Strategic planning at Salahaddin University 

based on the conclusions reached. 


