
 

 

184 

 

 

www.jalhss.com

ISSN online: 2414 – 3383 

ISSN print: 2616-3810 

22

2018

 

تٕىَع ِصبدس اٌتّىًَ فٍ ربِعخ اٌٍّه سعىد فٍ ضىء 

 تزشثخ ربِعخ أوسفىسد

 

 

 

 

 اٌخالصخ

ْمفر بنموبَد ئنٗ زُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل جة٢َسفةلخ يٍ قحىخ غةيؼد أكُفٕول. 

ٔبنًُٓع بنٕٖفٙ بنًُؿٙ، ؾٛص زى ئػمبل ٔزٕيٚغ بَسحةَد نػًغ بَسكمير بنموبَد بنًُٓع بنٕٖفٙ بنسؿهٛهٙ، ٔ

ئلبوبذ يكسٗد جةنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل.  7يٕظفة ئلبوٚة يٍ  28جٛةَةذ أفىبل بنموبَد ٔبنحةنغ ػملْى 

 ٔكةَر أجىي بنُسةئع ية ٚهٙ:

ػمل يٍ زؼسًم غةيؼد بنًهك َؼٕل ػهٗ بنمػى بنؿكٕيٙ كًٗمو أَةَٙ فٙ بنسًٕٚم، ئنٗ غةَث  

 بنًٗةلو بٞقىٖ يطم بنٓىبكد بنًػسًؼٛد، ٔكىبَٙ بنحؿص، ٔيٓةوٚغ بٞٔقةف، ٔغٛىْة.

 ٔبنىَٕو بن٣ٟجٛد، بٞجؿةش بنكةوغٛد يٍ بنًػةنٍ بنحؿطٛد،زؼسًم غةيؼد أكُفٕول فٙ زًٕٚهٓة ػهٗ  

 يٟحؼد أكُفٕول، ٔزُٕٚق بنحؿٕش، ٔبنًٓةوٚغ ب٢َسطًةوٚد، ٔغٛىْة.ٔ

زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل  ئٌ أْى يؼٕقةذ زٟحٛق 

ْٙ: بنًؼٕقةذ بنًىزحٟد جغٛةت بنسٓػٛغ بنؿكٕيٙ نهسؼةٌٔ جٍٛ قٟةع بٞػًةل ٔبنسؼهٛى، ٔٚؼف 

 بَسطًةوبذ بنقٟةع بنكةٔ فٙ يػة٢ذ بنسؼهٛى.

ٚم بنسؼهٛى فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل ًٚكٍ ب٢َسفةلخ يٍ زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ ٞىؼ جمبئم غمٚمخ نسًٕ 

ئَٓةء ُٖةلٚق نًُةػمخ بنحةؾطٍٛ ػهٗ زؿٕٚم بنسَٕغ فٙ فسؽ جةت بنقحٕل نهٟهحد بٞغةَث، ٔ يٍ ق٣ل

ٔب٢َسٓةوٚد  بنسؼهًٛٛد بنكميةذ زقمٚى فٙ ٔبنسَٕغبٞجؿةش بنًسًًٛخ ئنٗ أػًةل ٔيٓةوٚغ زػةوٚد، 

 نًإَُةذ بنًػسًغ بنًكسهفد. 

زُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك ٔبقسسًر بنموبَد جؼمل يٍ بنسٕٖٛةذ بنسٙ زإكم ػهٗ ٚىٔوخ 

 َؼٕل، ٔبنسغهث ػهٗ بنًؼٕقةذ بنسٙ زؿم يٍ ننك.
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ABSTRACT  

This study aims to diversify the funding sources at King Saud University by applying 

Oxford University's experience. This study uses the analytical descriptive approach 

and descriptive survey. A questionnaire was distributed to the study population 

members, 28 administrative employees from funding departments at King Saud 

University. The results are as follows: 

1- King Saud University's funding relies mainly on the government support beside 

community partnership, research chairs, endowment projects, etc. 

2- Oxford University' funding relies on external researches from research councils, 

student fees, Oxford printing, research marketing, etc. 

3- The main obstacles of diversifying the sources of education funding at King 

Saud University compared to Oxford are the absence of governmental 

encouragement for private and educational sectors' cooperation and the lack of 

private sector investments in education. 

4- The experience of Oxford University can offer new fund alternatives to King 

Saud University by expanding foreign students, establishing funds to help 

researchers transform outstanding research into commercial businesses and 

projects, and increasing the provision of educational and advisory services to 

various community institutions. 

The study is concluded with recommendations that emphasize on the necessity of 

diversifying funding sources at King Saud University and overcoming the obstacles. 
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 ِمذِخ اٌذساسخ

ًٚى ػٗرىَة بنؿرةنٙ جسغٛرىبذ يسُرةوػد، َٔٓٛرد ؾٛرةوٚد ٔيؼىفٛرد ٔبَرؼد بنُٟرةم، زسٟهرث يرٍ يإَُرةذ                  

بنسؼهٛى بنؼةنٙ يٕبكحسٓة، ٔب٢َسػةجد نًسٟهحةزٓة، ٔزُكٛى كم بنػٕٓل ٔب٠يكةَةذ ٠يرمبل بنًػسًرغ جرةنكٕبلو بنحٓرىٚد     

 بنًإْهد بنسٙ ٚؿسةغٓة ٢َسكًةل يُٛىخ بنسًُٛد.

غى يٍ ب٢ػسىبف جأًْٛد بنسؼهٛى بنػةيؼٙ، ئ٢ أٌ قٛٛد زًٕٚهّ زظم ئؾمٖ بنقٛةٚة بنؿةكًد بنسٙ زؿرم  ٔػهٗ بنى     

(، قٕٖٗة فٙ ظرم زفرةقى أييرد زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنسرٙ ًٚرى جٓرة         2011كطٛىب يٍ زؿقٛق بْٞمبف بنسًُٕٚد نّ )ؾٍُٛ،

ٕ  بنؼةنى؛ َسٛػرد نسُرةوع   ٙ  بنًُر ٙ  ٔيٚرةلخ بنٟهرث   بنُركةَ ٗ  ل٘ٔب٢قسٗرة  ب٢غسًرةػ ٗ  بنسؼهرٛى، ئٚرةفد   ػهر ػرمل يرٍ    ئنر

ٖ  كةوزفرةع  بنؼٕبيرم ب٢قسٗرةلٚد،   ٔبٞغرٕو، ٔغٛىْرة    بنًرٕبل بنسؼهًٛٛرد،   زكرةنٛف  ٔبوزفرةع  نَٟرؼةو،  بنؼرةو  بنًُرسٕ

  (.2013بنًةنكٙ،(

يٍ أْرى بنسؿرمٚةذ بنسرٙ زٕبغرّ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ فرٙ بنُرةؾد          education fundingٔٚؼسحى زؿم٘ زًٕٚم بنسؼهٛى      

ٛد فٙ بنٕقر بنًؼةٖى، ٔزًلبل بنًٓرك٣ذ بنًسؼهقرد جةنسًٕٚرم زؼقٛرمب يرغ زُرةيٙ ب٢زػةْرةذ بنسرٙ زُرةل٘ جًٚرةلخ           بنمٔن

 (.2015فةػهٛسّ، ٔوفغ يُسٕٖ كفةءزّ بنُٕػٛد، ٔيٚةلخ بنًُٕ فٙ بنٟهث ب٢غسًةػٙ ػهّٛ )بنػًٛؼٙ،

      ٝ  إَٔبػٓرة  يرة، جًكسهرف   نًػسًرغ  ؾرد بنًسة funding sources بنسًٕٚرم  يٗرةلو  زًٕٚرم بنسؼهرٛى جسؿمٚرم    ٔٚرىزح

٘  بنُؿٕ بٞيطم ػهٗ ٔزٕغٛٓٓة ٔبَسطًةوْة زًُٛسٓة ػهٗ ٔبنؼًم بنؿكٕيٛد، ٔغٛى بنؿكٕيٛد، ٍ  بنره  بنًإَُرةذ  ًٚكر

 (.2005زكهفّ )بنؼسٛحٙ،  ٔغّ ٔجأقم أكًم ػهٗ ٔبنًػسًغ بنفىل زػةِ جٕظةئفٓة بنقٛةو يٍ بنسؼهًٛٛد

ٔفٙ بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد ٚؼسًم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ زًٕٚهّ ػهٗ بنمٔند، ٔيغ يٚرةلخ ب٠قحرةل ػهرٗ ْرهب بنُرٕع           

يٍ بنسؼهٛى، زظٓى أًْٛد زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنػةيؼةذ ٔزكفٛف بنؼثء ػهرٗ بنمٔنرد فرٙ يٚرةلخ يًٛبَٛرد يإَُرةذ       

زًٕٚهٛد بَسطًةوٚد غمٚمخ زىفغ يرٍ يًٛبَٛرد بنمٔنرد، ٔفرٙ َفرٍ       بنسؼهٛى بنؼةنٙ ٔننك جةنسفكٛى بنػةل فٙ ئٚػةل يٗةلو

 (.2012بنٕقر زىفغ يٍ يُسٕٖ َٕٔػٛد قميةزٓة ٔيكىغةزٓة )بنٟٕٚىقٙ،

ٔزؼسحى غةيؼد بنًهك َؼٕل يٍ بنػةيؼةذ بنىبئرمخ فرٙ بنًًهكرد بنؼىجٛرد بنُرؼٕلٚد، ؾٛرص ؾٗرهر ػهرٗ بنًىكرً               

 بنؼةنًٙ QSُٗٛف بنطةنص ػهٗ يُسٕٖ بنػةيؼةذ بنؼىجٛد ًٍٚ ز

(QS University Ranking,2016     ٔنٓة لٔو يإضى فٙ بنسٕبٖم يغ بنًػسًغ بنًؿهرٙ ٔبنسؼرةٌٔ يرغ يكسهرف ،)

يإَُررةزّ، ٔزقررمٚى بنكررميةذ بنسىجٕٚررد ٔبٞكةلًٚٛررد ٔب٢غسًةػٛررد زًةْررٛة يررغ قٟسٓررة ب٢َررسىبزٛػٛد بنسررٙ زًسررم ؾسررٗ    

 جًُسٕٖ أْمبفٓة زؿقق ؾسٗ ٔزٟٕٚىْة، ٔبٞكةلًٚٛد بوٚدب٠ل ، ٔبنسٙ زُؼٗ يٍ ق٣نٓة ئنٗ زؿٍُٛ بنػٕبَث2030

ٍ  ػرةل  ٔبنكفرةءخ، يًرة ؾرسى ػهٛٓرة بنحؿرص ػرٍ يٗرةلو زًٕٚرم غمٚرمخ نهٕفرةء جًسٟهحةزٓرة ٔػرمو ب٢كسفرةء               بنػرٕلخ  ير

 (.2015جةنسًٕٚم بنؿكٕيٙ يٍ بنمٔند )بنؿىجٙ،

لو زًٕٚهٓرة، ٔبنؼًرم ػهرٗ بجسكرةو جرمبئم      ًٍٔٚ ْهب ب٠ٞةو َؼر بنؼمٚم يٍ بنػةيؼةذ بنؼةنًٛد ئنٗ زُٕٚغ يٗة     

غمٚمخ نًٚةلخ لقهٓة، ٔيٍ أجىي زهك بنػةيؼةذ "غةيؼد أكُفٕول"، أقمو غةيؼد فٙ جىٟٚةَٛة، ٔبٞٔنرٗ فرٙ زٗرُٛف    

ؾٛرص بَرسٟةػر يٚرةلخ يٕبولْرة      (University of Oxford,2016)زرةًًٚ نهسؼهرٛى بنؼرةنٙ ػهرٗ يُرسٕٖ بنؼرةنى       

جهنك إًَٔنغة ًٚكٍ نػةيؼد بنًهك َرؼٕل ب٢َرسفةلخ يُرّ     بنسًٕٚم بنؿكٕيٙ، نسؼٟٙ بنًةنٛد ٔزكفٛٙ بػسًةلًْة ػهٗ

 فٙ قموخ بنػةيؼد ػهٗ ب٢ػسًةل ػهٗ َفُٓة فٙ بنسًٕٚم. 

       

 ِشىٍخ اٌذساسخ

زٓٓم غةيؼد بنًهك َؼٕل زٟٕوب كحٛىب، ٔيٚرةلخ يهؿٕظرد فرٙ ؾػرى بنٟهرث ػهٛٓرة؛ يًرة ٚػؼهٓرة جؿةغرد يسًبٚرمخ                

 ٔيُسًىخ نًٕبول يةنٛد زفٙ جةؾسٛةغةزٓة، ٔزُةػمْة ػهٗ ألبء وَةنسٓة بنسؼهًٛٛد ػهٗ أكًم ٔغّ.

ٙ  (، أٌ بنػةيؼةذ2015ٔنقم أٔٚؿر لوبَد بنؿىجٙ )    ٕ  لٔل يكسهرف  فر ّ بنؼرةنى ز  كحٛرىخ  يػسًؼٛرد  ٚرغٕٞة  بغر

ٙ  بنؼرةنٙ،  ػهرٗ بنسؼهرٛى   بنٟهرث  ٢يلٚرةل  َسٛػرد  ٕ  يقةجرم  فر  نًٕبكحرد  كفةٚسٓرة  ػرمو  أٔ بنًةنٛرد،  بنًكٗٗرةذ  زُرةق

( فرٙ أٌ يؿمٔلٚرد يٗرةلو    2015بنػةيؼرةذ. ٔبزفقرر يؼٓرة لوبَرد جهسرةغٙ )      نٓرهِ  بنسؼهًٛٛرد ٔبنكميٛرد   ب٢ؾسٛةغرةذ 

( أَرّ فرٙ ظرم    2015كًرة أٚرةفر بنرمقٙ )    ِ، ٔزؿُرٍٛ غرٕلخ يكىغةزرّ.   زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼرةنٙ ٚؼٛرق ئيكةَٛرد زٟرٕٚى    

 ٚؿرسى  بنػةيؼرةذ، يًرة   زًٕٚرم  بيلٚرةل يٓركهد   بنسىبغغ ب٢قسٗةل٘ بنُةئم فرٙ ػرمل يرٍ بنرمٔل بنؼىجٛرد؛ يرٍ بنًسٕقرغ       

 بنسؿم٘. ْهب ػًهٛد نًٕبغٓد ئغىبءبذ جةزكةن بنًحةلوخ
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ٔفًٛة ٚكٕ غةيؼد بنًهك َؼٕل، فٓرٙ زؼسًرم ػهرٗ بنرمػى بنؿكرٕيٙ كًٗرمو وئُٛرٙ نهسًٕٚرم، ؾٛرص جهرغ ؾػرى                

(؛ جةػسحةوْرة أكحرى   2015يهٛرةو وٚرةل )ٔيبوخ بنسؼهرٛى،     8بنًكٕٗ بنًةنٙ بنًؼسًم نٓة فٙ يًٛبَٛرد بنمٔنرد ؾرٕبنٙ    

( كهٛرد، ٔزًبٚرم ػرمل    29هرغ ػرمل كهٛةزٓرة )   بنػةيؼةذ بنُؼٕلٚد بنٓةيهد نكم بنسكٗٗرةذ بنُظىٚرد ٔبنؼهًٛرد، ؾٛرص ج    

أَٟٓسٓة ٔيُةًْةزٓة بنًػسًؼٛرد بٞيرى بنره٘ ُٚرسمػٙ ٚرىٔوخ بنحؿرص ػرٍ يٗرةلو زًٕٚرم جمٚهرد قةٖرد فرٙ ظرم              

 (.2017يهٛةو وٚةل )ٔيبوخ بنًةنٛد، 297، ٔبنه٘ ٚقمو جؿٕبنٙ 2016بنؼػً بنًةنٙ نًًٛبَٛد بنًًهكد 

 

ؼةنًٛرد ئنررٗ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚهٓررة، ٔبنحؿرص ػررٍ يٗرةلو غمٚررمخ فرٙ ظررم       ٔنقرم نػرأذ بنؼمٚررم يرٍ بنػةيؼررةذ بن        

بنسؿمٚةذ بنقةئًد، ٔيٍ أجىي بنسػةوت بنُةغؿد فٙ ْهب بنًػةل زػىجد غةيؼد أكُرفٕول فرٙ جىٟٚةَٛرة، ؾٛرص َٓرىذ      

 840يهٛررٌٕ غُٛررّ ئَررسىنُٛٙ ) 173( قررم جهررغ 2016-2015فررٙ زقىٚىْررة بنًررةنٙ بنُررُٕ٘ أٌ ئغًررةنٙ لقهٓررة نؼررةو ) 

ٌٕ وٚةل(، يًة غؼهٓة ًَٕنغة ٚٓةو ئنّٛ فٙ قموخ بنػةيؼةذ ػهٗ زُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم ٔػمو ب٢ػسًةل ػهرٗ يرة   يهٛ

 زكّٗٗ بنؿكٕيد فقٝ.

  

فررٙ ٚررٕء ننررك، فرراٌ ب٢َررسفةلخ يررٍ بنسػررةوت بنمٔنٛررد بنُةغؿررد فررٙ زُٕٚررغ يٗررةلو زًٕٚررم بنػةيؼررةذ )كسػىجررد        

بنًهك َؼٕل فرٙ زحُرٙ زٕغرّ زُٕٚرغ يٗرةلو بنسًٕٚرم نرمٚٓة، ٔزقهٛرم          أكُفٕول(، يٟهث أَةَٙ قم زُسفٛم يُّ غةيؼد

بػسًةلْة ػهٗ بنسًٕٚم بنؿكٕيٙ. ٔجٓهب زكًٍ يٓكهد بنموبَد فٙ بنؿةغد نسُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚرم فرٙ غةيؼرد بنًهرك     

 َؼٕل فٙ ٕٚء زػىجد غةيؼد أكُفٕول.

 

 أهذاف اٌذساسخ

 إًٌ: اٌذساسخ هزٖ تهذف

 ٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل. بنسؼىف ػهٗ ٔبقغ يٗةلو بنسً -

 بنكٓف ػٍ زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى. -

زقمٚى يقسىؾةذ ن٣َسفةلخ يٍ قحىخ غةيؼد أكُرفٕول فرٙ ٞرىؼ جرمبئم غمٚرمخ نسًٕٚرم بنسؼهرٛى فرٙ غةيؼرد بنًهرك            -

 َؼٕل.

 زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى.بنسؼىف ػهٗ يؼٕقةذ غةيؼد بنًهك َؼٕل فٙ زٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ  -

 

 أهُّخ اٌذساسخ

يٍ أًْٛد يإَُرةذ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ، ٔلٔوْرة بنفؼرةل فرٙ زكرىٚع غٛرم يرسؼهى يإْرم نسهحٛرد             بنموبَد أًْٛد زُحغ -

 بؾسٛةغةذ بنًػسًغ ٔيسٟهحةذ َٕم بنؼًم. 

 بنػةيؼةذ بنؼةنًٛد. ؾةغد بنػةيؼةذ ئنٗ بنسٟٕٚى بنًُسًى ٔية ٚهًيّ يٍ يٕبول يةنٛد، نسؿقٛق بنسُةفُٛد يغ  -

زؼسحررى بنموبَررد جًطةجررد زقٛررٛى نٕبقررغ يٗررةلو بنسًٕٚررم فررٙ غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل، ٔلوغررد ؾةغسٓررة نسُٕٚررغ زهررك         -

 بنًٗةلو جًة ٚس٣ءو يغ أْمبفٓة بنًُسقحهٛد.

يٍ بنًإيم أٌ ٚسى ب٢َسفةلخ يٍ َسةئع بنموبَد ٔزٕٖٛةزٓة فٙ ٞىؼ جمبئم غمٚرمخ نسًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ جٓركم       -

 و، ٔغةيؼد بنًهك َؼٕل جٓكم قةٔ.ػة

قررم زٛررٛف ْررهِ بنموبَررد ػًٕيررة  ئنررٗ بٞٞررى بنُظىٚررد فررٙ يػررةل زًٕٚررم يإَُررةذ بنسؼهررٛى بنؼررةنٙ يررٍ ؾٛررص       -

 بنسػةوت بنمٔنٛد )زػىجد غةيؼد أكُفٕول(.

 فٙ يػةل زٟٕٚى يُسٕٖ بنػةيؼةذ ٢ٕٖٔ نهؼةنًٛد. 2030زسفق بنموبَد يغ وؤٚد بنًًهكد  -
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 أسئٍخ اٌذساسخ

 تسعً اٌذساسخ إًٌ اإلربثخ عٓ األسئٍخ اٌتبٌُخ:

 ؟ية ٔبقغ يٗةلو بنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل

 ؟ية زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى

 ؟ية َحم ب٢َسفةلخ يٍ قحىخ غةيؼد أكُفٕول فٙ ٞىؼ جمبئم غمٚمخ نسًٕٚم بنسؼهٛى فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل

 ؟َؼٕل فٙ زٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى ية يؼٕقةذ غةيؼد بنًهك

 

 صذود اٌذساسخ 

زحؿررص ْررهِ بنموبَررد فررٙ يٗررةلو بنسًٕٚررم فررٙ غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل، ٔيٗررةلو بنسًٕٚررم فررٙ   اٌضددذود اٌّىضددىعُخ:

ى فرٙ غةيؼرد   غةيؼد أكُفٕول، َٔرحم ب٢َرسفةلخ يرٍ زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ ٞرىؼ جرمبئم غمٚرمخ نسًٕٚرم بنسؼهرٛ            

 بنًهك َؼٕل، ٔزقمٚى بنًقسىؾةذ نسُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل.

 غةيؼد بنًهك َؼٕل فٙ بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد، ٔغةيؼد أكُفٕول فٙ جىٟٚةَٛة. اٌضذود اٌّىبُٔخ:

 ِ.1438 -1437زى زٟحٛق ْهِ بنموبَد فٙ بنفٗم بنموبَٙ بنطةَٙ نؼةو  اٌضذود اٌضِبُٔخ:

 

 طٍضبد اٌذساسخِص

 :Funding Sources of Education)ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ )

ِ(. ٔٚقٗرم جٓرة فرٙ ْرهِ     1419ْٙ جٛةٌ بنُرهٟةذ ٔبنٓٛارةذ ٔبنَٕرةئم بنسرٙ زًرم بنسؼهرٛى جةنًرةل بنر٣يو )بنىْرمبٌ،          

 أْمبفٓة.بنموبَد جأَٓة بنػٓةذ بنسٙ زؼُٗ جسٕفٛى بنًٕبول بنًةنٛد بن٣ييد نهػةيؼةذ نسٗم ئنٗ زؿقٛق 

 

 :Diversify Sources of Funding)تٕىَع ِصبدس اٌتّىًَ )

( جأَٓررة بنسًٕٚررم يسؼررمل بنًٗررةلو بنرره٘ ٚؼسًررم ػهررٗ أكطررى يررٍ غٓررد فررٙ زررٕفٛى        2003ػىفٓررة )غُررٛى، ٔبنٛؿٛررٕ٘، 

يٗىٔفةذ بنسؼهرٛى، ٔٚسًطرم فرٙ بنرمػى بنًًُرٕؼ يرٍ بنمٔنرد ٚرًٍ بنًٕبيَرد بنؼةيرد ٔبنىَرٕو نهٟةنرث، ٔبنقرىٔ٘              

د، ٔبنسؼةٌٔ جٍٛ يإَُةذ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ ٔيإَُرةذ ب٠َسرةظ، ٔبَرسطًةو بنًرٕبول بنًةنٛرد نًإَُرةذ بنسؼهرٛى          بن٣ٟجٛ

بنؼرررةنٙ، ٔبَرررسطًةو يىبفرررق بنسؼهرررٛى بنؼرررةنٙ، ٔزُرررٕٚق بنُٓرررةٞةذ ب٠َسةغٛرررد نًإَُرررةذ بنسؼهرررٛى بنؼرررةنٙ، ٔبنسًٕٚرررم  

 بنًػسًؼٙ، ٔبنٕقف. ْٕٔ بنسؼىٚف ب٠غىبئٙ فٙ بنحؿص.

 (:Education Funding) تّىًَ اٌتعٍُُ

ْٕ يػًٕع بنًٕبول بنًةنٛد بنًكٗٗد نهسؼهٛى يٍ بنًٕبيَد بنؼةيد أٔ جؼٙ بنًٗةلو يطم بنٓٛاةذ أٔ بنسحىػرةذ أٔ  

بنىَٕو بن٣ٟجٛد أٔ بنًؼَٕةذ بنًؿهٛد ٔبنكةوغٛد، ٔئلبوزٓة جفةػهٛد جٓمف زؿقٛق أْمبف بنسؼهٛى قر٣ل فسرىخ ييُٛرد    

 (.2008ى٘، يؿملخ )ؾةيم ٔيٚمبٌ ٔبنحــؿٛ

ٔٚؼىف ئغىبئٛة: جأَّ زٕفٛى ٔئلبوخ ٔزكٟٛٝ بنًةل بنر٣يو نػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل نسرٕفٛى بؾسٛةغةزٓرة ٔزُفٛره أَٓرٟسٓة         

 جٓكم أكطى كفةءخ ٔفةػهٛد.

 

 اإلطبس إٌظشٌ واٌذساسبد اٌسبثمخ

يؿررةٔو: بنًؿررٕو بٞٔل: يٗررةلو زًٕٚررم بنسؼهررٛى بنؼررةنٙ فررٙ   3زررى زُررةٔل ب٠ٞررةو بنُظررى٘ نهموبَررد يررٍ قرر٣ل       

بنًًهكررد بنؼىجٛررد بنُررؼٕلٚد، ٔبنًؿررٕو بنطررةَٙ: َحررهخ ػررٍ غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل، ٔبنًؿررٕو بنطةنررص: َحررهخ ػررٍ غةيؼررد    

 أكُفٕول بنحىٟٚةَٛد.
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 وال: ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ اٌعبٌٍأ

 بنسقرةوٚى  نهػرمل، ؾٛرص زٓرٛى    ئضرةوخ  ٔأكطىْة بنؼةنٙ بنسؼهٛى ٕٚبغٓٓة بنسٙ بنًٓك٣ذ أػقم يٍ بنسًٕٚم يٕٕٚع ٚؼّم

 لٌٔ يٍ بنػٕلخ ػةل يُسٕٖ ػهٗ جةنسؼهٛى ٔبنًؿةفظد ب٢نسؿةم َُث فٙ بنًٚةلخ جٍٛ بنػًغ ًٚكٍ ٢ أَّّ ئنٗ بنمٔنٛد

 ئٚرةفٛد  يةنّٛرد  يٕبول ػٍ بنىًَّٛد، بنًٕبيَةذ قةوظ بنحؿص جةْظد، يًة غؼم أغهث بنمٔل زسػّ َؿٕ يةنّٛد زحؼةذ

 (.2015بنؼةنٙ )بنمقٙ،  بنسؼهٛى ػهٗ فٙ بنٟهث بنًٚةلخ نًٕبغٓد

 

 ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ اٌعبٌٍ

كرةٌ   ئنّٛ، نهنك بنه٘ ُٚسًٙ بنًػسًغ ٔفهُفد ٔبنُٛةَٙ ب٢قسٗةل٘ بنُظةو ٢قس٣ف زحؼة  بنسؼهٛى زًٕٚم أًَةٜ زكسهف

 َظةيٓة نسًٕٚم بن٣ييد بنًةنٛد بنًٕبول زٕفٛى ػهٗ زؼًم بنمٔل أٌ ػهٗنًبية 

ٍ  بنًٕبول ْهِ كةَر َٕبء بنسؼهًٛٙ بنسًُٕٚرد )بنؼسٛحرٙ،    ًٕٞؾةزٓرة  بنًػسًرغ نسؿقٛرق   أٔ بٞفرىبل  أٔ بنمٔنرد  ٞىٚرق  ػر

ًٚكٍ زقُرٛى يٗرةلو   (.  ٔجةنىغى يٍ بقس٣ف َظى بنسؼهٛى بنؼةنٙ ٔأَةنٛث ئلبوزّ ٔزًٕٚهّ جٍٛ بنمٔل، ئ٢ أَّ 2005

زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ ئنٗ ض٣ضد يٗةلو أَةَٛد ْٔٙ: يٗةلو بنسًٕٚم بنؿكٕيٛد ْٔٙ زًطرم أَرهٕت بنسًٕٚرم بنؼرةو،     

ٔيٗررةلو بنسًٕٚررم غٛررى بنؿكٕيٛررد ْٔررٙ زًطررم أَررهٕت بنسًٕٚررم بنكررةٔ، ٔأَررهٕت بنسًٕٚررم بنًكررسهٝ جررٍٛ بنؼررةو          

 ٔبنكةٔ.

 اٌعبَ(:ِصبدس اٌتّىًَ اٌضىىُِخ )أسٍىة اٌتّىًَ 

ّ  كةيرم  ٔلفرغ  بنسؼهرٛى  زًٕٚرم  بنمٔنرد  زسؿًم ؾٛص بنسؼهٛى، نسًٕٚم بنسقهٛم٘ بنًٗمو ْٕٔ  يًٛبَٛرةذ  يرٍ قر٣ل   زكةنٛفر

ٍ   أفرىبل  نكم يػةَة بنسؼهًٛٛد بنفىٔ ئزةؾد جغى٘ زكٗٛٗٓة ٚسى يؿملخ ٙ  بنًػسًرغ بنرىبغحٛ  زؿمٚرم  ٔٚرسى  بنرسؼهى،  فر

ٍ  بنسؼهرٛى  يًٛبَٛد (، ٔفرٙ بنًًهكرد بنؼىجٛرد بنُرؼٕلٚد، زٓركم يًٛبَٛرد بنسؼهرٛى        2013بنمٔنرد )بنؿىجرٙ،    يًٛبَٛرد  ٚرً

( يٍ ٔضٛقد َٛةَد بنسؼهرٛى فرٙ بنًًهكرد ئنرٗ أٌ بنسؼهرٛى      233% يٍ يًٛبَٛد بنمٔند نهؼةو بنًةنٙ، كًة زٓٛى بنًةلخ )27

ٕو جسرٕفٛى  يػةَٙ فٙ كةفد إَٔبع ٔيىبؾهّ، ف٣ زفى٘ بنمٔند وَٕية لوبَٛد ػهٗ بنمبوٍَٛ يقةجرم زؼهرًٛٓى، جرم زقر    

بنسؼهررٛى بنؼررةنٙ يررٍ قرر٣ل بنػةيؼررةذ ٔبنكهٛررةذ فررٙ يكسهررف بنسكٗٗررةذ )بنسقىٚررى بنررُٕٞٙ ػررٍ بنسؼهررٛى بنؼررةنٙ فررٙ  

 ِ(.1424بنًًهكد، 

 (2012ٔزسكٌٕ يًٛبَٛد بنسؼهٛى يٍ جُٕل يسؼملخ زُقُى ئنٗ قًٍُٛ: )بنٟٕٚىقٙ، 

 َفقةذ ضةجسد: زًٓم ضًٍ بنًحةَٙ، ٔبنًؼمبذ، ٔبنسػًٓٛبذ، ٔبٞضةش.

 َفقةذ لٔوٚد: زًٓم بنًىزحةذ ٔبٞغٕو، َٔفقةذ بنٗٛةَد ٔب٣ٖ٠ؼ ٔغٛىْة.

كًة زؼسًم بنؿكٕيةذ فٙ زًٕٚهٓة نهسؼهٛى ػهٗ ػمخ يٗرةلو يُٓرة: بنًٗرةلو بنٟحٛؼٛرد كرةنُفٝ ٔبنغرةي ٔبنًؼرةلٌ، أٔ         

ٔنرد ٔيرة زفىٚرّ يرٍ     بَٟٞٓد بنُٗةػٛد ٔبنسػةوٚد ٔيًسهكةزٓة بنؼقةوٚد، جة٠ٚةفد ئنٗ بنٛىبئث بنسرٙ زفىٚرٓة بنم  

 (.2006وَٕو ٔغىبيةذ ٔية زؿٗم ػهّٛ يٍ قىٔ٘ لبقهٛد ٔقةوغٛد )بنؼطًةٌ،

 ِصبدس اٌتّىًَ غُش اٌضىىُِخ )أسٍىة اٌتّىًَ اٌخبص(: 

ْٙ ية ٚسٕبفى نهُظى بنسؼهًٛٛد يٍ يٕبول يةنٛد أٔ غٛى يةنٛد، يحةْىخ أٔ غٛى يحةْىخ، ٚسى يٍ ق٣نٓرة زُفٛره بنحرىبيع    

 ً ٛرررد ٔزُررٛٛىْة؛ ٔننرررك جُرررحث ػػررً بنًًٛبَٛرررةذ بنؿكٕيٛررد ػرررٍ زغٟٛرررد بنُفقررةذ بن٣ييرررد نهسؼهرررٛى     ٔبنكٟررٝ بنسؼهٛ

 (. ٔزسًطم فًٛة ٚهٙ:2010")بنؼػًٙ، 

ْٔٙ ػحةوخ ػرٍ يحرةنغ يةنٛرد ٚرسى زؿٗرٛهٓة يرٍ بنٟر٣ت يقةجرم بنكرميةذ بنسؼهًٛٛرد بنًقميرد نٓرى              اٌذساسُخ: اٌشسىَ

نًبيٙ كًىؾهد وٚة٘ بٞٞفةل أٔ يىبؾم بنسؼهٛى جؼم ب٠نًبيٙ كرةنسؼهٛى  ٔغةنحة  ية ٚسى ننك فٙ يىبؾم بنسؼهٛى قحم ب٠

 (. 2002بنطةَٕ٘ ٔبنػةيؼٙ فٙ جؼٙ بنمٔل )ؾسفٙ، 

ْٕٔ أٌ زُسطًى بنًموَد ئيكةَٛةزٓة بنًةلٚد ٔبنحٓىٚد ٔزؿٕٚهٓة ئنٗ يٗرةلو ئَسرةظ جؿٛرص     اٌّذسسخ وىصذح إٔتبرُخ:

بنكميةذ بنسؼهًٛٛد كةنسغهٚرد بنًموَرٛد ٔبنُقرم بنًموَرٙ ٔبنٗرٛةَد      ٚسى زٕفٛى يٗةلو يةنٛد يُةَمخ فٙ زًٕٚم جؼٙ 

 (.2010)ػٌٕ،

نػرأذ بنؼمٚرم يررٍ بَٞظًرد بنسؼهًٛٛرد ئنررٗ يُرةػمبذ بنًػسًرغ بنًقميررد يرٍ بنًإَُررةذ أٔ         اٌّزتّعُددخ: اٌّشدبسوبد 

ٔبنَٕرةئم بنسؼهًٛٛرد   بٞفىبل، بنسٙ قم زكٌٕ يةنٛد ٔقم زكٌٕ ػُٛٛد كةٞوبٚٙ ٔبنًحةَٙ ٔبٞضةش ٔبٞغًٓخ ٔبٞلٔبذ 

 (.2002)بنؼُٛٗ، 
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ْٙ بنسؼةٌٔ جٍٛ يإَُةذ بنسؼهٛى ٔبنقٟةع بنكةٔ يٍ أغم ئزةؾد بنفىٖد نهقٟةع بنكةٔ فٙ بنسَٕغ  اٌخصخصخ:

 (.2005فٙ ئَٓةء بنًمبوٌ ٔبنػةيؼةذ ٔبنًىبكً بنحؿطٛد )بنؼسٛحٙ، 

ٗ يًٓةزٓرة بَٞةَرٛد نقرةء زؿقٛرق جؼرٙ      ْٕٔ قٛةو بنػةيؼد جًًةوَرد جؼرٙ بنُٓرةٞةذ بنًٛرةفد ئنر      اٌزاتٍ: اٌتّىًَ

 (.2000بنًٕبول بنًةنٛد بنسٙ زؼًي يٍ يٕبيَد بنػةيؼد َفُٓة )غةَى، 

ٍ   ػهٗ بنٕقف َظةو ٚؼم اٌخُشٌ: اٌىلف ٙ  بنسؼهرٛى  زًٕٚرم  يٗرةلو  أْرى  بنسؼهرٛى ير ٙ  بنًُرٕنظ  فر ّ  ب٠َر٣ي  ٚؼرٕل  ٔبنٛر

بنًكسهفرد   بنسؼهٛى يإَُةذ فٙ ب٣َ٠يٙ بنؼةنى ْٓمْة ٔبَؼد ػهًٛد َٓٛد يٍ ية زؿقق كم فٙ – بهلل جؼم – بنفٛم

 (.2013)بنؿىجٙ، 

زسًطررم فررٙ بنًؼَٕررةذ بنًقميررد يررٍ غٓررةذ قةوغٛررد َررٕبء كةَررر ل٢ٔ  أٔ يُظًررةذ لٔنٛررد أٔ    اٌذوٌُددخ: اٌّسددبعذاد

 (. 2005ئقهًٛٛد، جٓمف يُةػمخ بنمٔل بنًؿسةغد ػهٗ لػى َظًٓة بنسؼهًٛٛد )بنؼسٛحٙ، 

٘  زقمٚى ق٣ل يٍ ٔننك بنسؼهٛى، ٞىٚق ػٍ أيٕبنٓة وؤٌٔ بَسطًةو ٔزسٕنٗ :اٌخبصخ اٌششوبد نهٟهحرد   يةنٛرد  قرىٔ

 جسٟحٛرق  جؼٙ بنمٔل زكىغٓى، ٔزقٕو جؼم أوجةؾٓى يٍ غًء ػهٗ جؼم فًٛة بنٓىكةذ ْهِ ؾٕٗل يقةجم بنًؿسةغٍٛ

 (.2009زؼهًّٛ )ػهٙ،  َفقةذ ٚؼةلل يؼُٛة  يحهغة  نهٟةنث ٚقمو أٌ فٙ زسًطم ننك يٍ قىٚحد ٖٕوخ

 أسٍىة اٌتّىًَ اٌّختٍط ثُٓ اٌعبَ واٌخبص: 

ٚػًغ ْهب بنُٕع يٍ بنسًٕٚم جٍٛ يٗموٍٚ يًٍٓٛ ًْة: بنمٔند ٔبٞفىبل جٓرمف بنسغهرث ػهرٗ َقرةٜ بنٛرؼف فرٙ كرم        

يًُٓررة، ؾٛررص زسكفررم بنمٔنررد جسررٕفٛى بنكررميةذ بنسؼهًٛٛررد بَٞةَررٛد يررغ قٛررةو بٞفررىبل جررمفغ وَررٕو يؼُٛررد يقةجررم ْررهِ       

 (.2010ٔجهنك زؿسفظ بنمٔند جُهٟسٓة ػهٗ بنسؼهٛى ٔزؿًّٛ يٍ َهحٛةذ بنقٟةع بنكةٔ )ػٌٕ، بنكميةذ 

ٔجةنُظى نسًبٚم ؾػى بنٟهث ػهٗ بنسؼهٛى، ٔزًبٚم ب٠َفةم ػهّٛ؛ أٖحؿر بنؿةغد يهؿد ئنٗ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم      

ٍٛ كفررةءخ بَررسكمبو بنًررٕبول بنسؼهررٛى، ٔػررمو ب٢كسفررةء جًٗررمو ٔبؾررم، ٔبنحؿررص ػررٍ يٗررةلو غمٚررمخ، ئنررٗ غةَررث زؿُرر

 بنًسةؾد، ٔزؿٍُٛ ئلبوخ بنُظةو بنسؼهًٛٙ.

 

 ِعخ اٌٍّه سعىدحبُٔب: ٔجزح عٓ رب

كهٛررد يررٍ يكسهررف  23و، ٔٚحهررغ ػررمل كهٛةزٓررة 1957 زقررغ غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل فررٙ يمُٚررد بنىٚررة٘، بفسسؿررر ػررةو     

% يرٍ  1لٚد نٓهِ بنػةيؼرد يرة ٚؼرةلل    بنسكٗٗةذ بنؼهًٛد ٔبنُظىٚد، ٔنقم قٗٗر ؾكٕيد بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕ

كًرة ؾٗرم ػرمل يرٍ أَرةزهخ       زؼسحى بٞٔنٗ ػىجٛة  فٙ زُػٛم جىبءبذ ب٢قسىبع فٙ أيىٚكة ٔأٔؤجة، .يًٛبَٛد بنمٔند

ْهِ بنػةيؼد ػهٗ جرىبءبذ بقسرىبع يُرػهد يؿهٛرة  ٔػةنًٛرة ، ٔػهرٗ غرٕبئً ػهًٛرد يىيٕقرد ئقهًٛٛرة  ٔػةنًٛرة  كػرةئًخ             

يكسحررد، ٔيُسٓررفٍٛٛ غررةيؼٍٛٛ نسقررمٚى بنكررميةذ بنٗررؿٛد،      11زٛررى بنػةيؼررد أكطررى يررٍ     بنًهررك فٛٗررم بنؼةنًٛررد.  

يهٛةو ل٢ٔو جؿهٕل ػرةو   25يؿفظد بَسطًةوٚد ػقةوٚد ٔقفٛد زسػةٔي بنًهٛةو ل٢ٔو، ٔزُؼٗ ٌٞ زٗم ئنٗ  ٔزًسهك

ٗرهر غةيؼرد   . كًة زسًسغ جؼٙ كهٛةذ بنػةيؼد جةػسًةل لٔنٙ يٍ قحم جؼٙ بنًُظًةذ بنًسكٗٗد، ٔنقم ؾ2040

-2015بنؼةنًٙ نؼةو  QSػهٗ يُسٕٖ غةيؼةذ بنؼةنى، ٔبنطةنطد ػىجٛة، ٔفق يإْى  227بنًهك َؼٕل ػهٗ بنًىكً 

2016 (top universities,2017) ،٘(.2017، )ب٢قسٗةل 

 

 حبٌخب: ٔجزح عٓ ربِعخ أوسفىسد

بنؿكٕيرد بنحىٟٚةَٛرد، جرم زٓرسى  فرٙ      ، ٢ زرمٚىْة ٢ٔ زًهكٓرة   1096ْٙ يإَُد َظةيٛرد يُرسقهد، زرى ئَٓرةؤْة ػرةو      

يػةنٍ يغ ْٛاةذ ؾكٕيٛد زؿمل بزػةْٓة ب٢َسىبزٛػٙ ٔزىبقث ٣َيد أٔٚرةػٓة بنًةنٛرد؛ نهسأكرم يرٍ فؼةنٛرد ألبئٓرة،       

نهنك فٓٙ زسًًٛ جةَسق٣نٛسٓة ًَٔؼسٓة بنٕبَؼد؛ نًة زسًسغ جّ يٍ ؾىٚد فكىٚد ٔأكةلًٚٛد، ٔؾىٖرٓة ػهرٗ بَرسقٟةت    

(. زسكرٌٕ غةيؼرد أكُرفٕول    2011بنًًًٛخ، يًة غؼهٓة يقٗم بنكطٛى يٍ بنٟهحد بنمٔنٍٛٛ )َرؼم،  كةفد بنؼقٕل بنؼهًٛد 

يٍ بنػةيؼد بنًىكًٚد ٔبنكهٛةذ؛ زؿسٕ٘ بنػةيؼد بنًىكًٚد ػهرٗ بٞقُرةو بٞكةلًٚٛرد، ٔبنًىبكرً بنحؿطٛرد، ٔبنرمٔبئى       

كهٛرد نبزٛرة ٔيةلٚرة، ٔٚىجٟٓرة يرغ       38 ب٠لبوٚد، ٔػمل يرٍ بنًكسحرةذ ٔبنًسرةؾف، جًُٛرة زُرسقم بنكهٛرةذ بنحرةنغ ػرملْة        

(.  زٓرسى غةيؼرد أكُرفٕول جة٠َسرةظ بنحؿطرٙ، فٓرٙ       Oxford University,2017بنػةيؼد بنًىكًٚد َظرةو فرموبنٙ )  

غةيؼرد يرٍ َكحرد بنػةيؼرةذ بنحىٟٚةَٛرد، ٚسهقرٗ ضهطرٙ        20، ْٔرٕ زػًرغ ًٚطرم    Russell Groupػٕٛ فٙ يػًٕػد 
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ًسؿرمخ. ٔجةنسرةنٙ فٓرٙ زٗرُف بٞٔنرٗ ػهرٗ يُرسٕٖ غةيؼرةذ بنؼرةنى فرٙ           بنًُؽ بنًكٗٗرد نٟجؿرةش فرٙ بنًًهكرد بن    

 (.(Financial Statements,2016زُٗٛف زةًًٚ نهسؼهٛى بنؼةنٙ 

 

 اٌذساسبد اٌسبثمخ

ٚؼى٘ ْهب بنػًء أْى بنموبَةذ بنؼىجٛد ٔبٞغُحٛد يىزحد يٍ بٞقرمو ئنرٗ بٞؾرمش، ٔبنسرٙ زُةٔنرر يٗرةلو زًٕٚرم        

 بنسؼهٛى بنؼةنٙ ٔجمبئهّ.

 

 أوال: اٌذساسبد اٌعشثُخ

ْمفر ئنٗ ٔٚغ زٕٗو يقسىؼ ٢َسطًةو بنقٟةع بنكرةٔ فرٙ بنسؼهرٛى كٓرمف بَرسىبزٛػٙ       (،5002دساسخ اٌطىق )

نسُٕٚررغ يٗررةلو بنسًٕٚررم. ٔبَررسكمير بنموبَررد بنًررُٓع بنٕٖررفٙ بنسؿهٛهررٙ، ٔكةَررر أْررى بنُسررةئع أٌ يٗررةلو زًٕٚررم   

بنسقهٛمٚد، ْٔٙ: بنسًٕٚم يٍ قحم بنمٔند، ٔبنسًٕٚم يرٍ قحرم بٞفرىبل،     بنسؼهٛى بنؼةو بنؼةنًٙ ٔبنًؿهٙ زًطهر جةنًٗةلو

ٔبنسًٕٚم بنهبزٙ، ٔبنًُةػمبذ بنكةوغٛد ٔبنقرىٔ٘ بنمبقهٛرد، ٔبنًٗرةلو بنغٛرى زقهٛمٚرد: يٓرةوكد بنقٟرةع بنكرةٔ         

 ٔب٢زػةِ َؿٕ بنكٗكٗد ٔغٛىْة.

ٙ بنًٍٛ، ٔبنسٕٖم  ئنرٗ بَٞرةنٛث بنسرٙ    ْمفر ئنٗ زٓكٕٛ ٔبقغ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ ف(، 5002دساسخ اٌجشعٍ )

ًٚكٍ أٌ زُٓى فرٙ زُٕٚرغ زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ ٔزٟرٕٚىِ. ٔبَرسكمير بنموبَرد بنًرُٓع بنٕٖرفٙ )زؿهٛرم بنٕضرةئق،             

بنحؿص بنًُؿٙ(، ٔأظٓىذ بنُسةئع أٌ يٍ أْى ي٣يؽ ٔبقغ بنسًٕٚم بنؼةنٙ فرٙ بنرًٍٛ يؿمٔلٚرد بنسًٕٚرم بنكرةوغٙ،      

كرررةٔ، ٔبنسٕظٛرررف غٛرررى بن٣ًئرررى نهًرررٕبول بنًةنٛرررد، ٔب٢ػسًرررةل ػهرررٗ بنًكٗٗرررةذ  ٔٚرررؼف يُرررةًْد بنقٟرررةع بن

بنؿكٕيٛد، ٔيٍ أجىي بنًؼٕقةذ بنسٙ زؿم يٍ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ بنًٍٛ: بَؼمبو بنًؿفرًبذ بنكةفٛرد نؼٛرٕ ْٛارد     

نٙ، ٔبَؼررمبو بنسررموٍٚ ػهررٗ ب٠َسةغٛررد بنؼهًٛررد، ٔٚررؼف بنررٕػٙ بنًػسًؼررٙ جأًْٛررد بنسحررىع نًإَُررةذ بنسؼهررٛى بنؼررة    

 بنسٓىٚؼةذ بنسٙ زكٕل بنػةيؼد ب٢َسطًةو فٙ يًسهكةزٓة.

ٙ  بنسؼهرٛى  نسًٕٚرم  جرمبئم  ٞىؼ ئنٗ ْمفر (،5022دساسخ صسُٓ ) ٙ  بنػرةيؼ ٘  بنؿكرٕي ٙ  بنًٗرى  قحرىبذ  ٚرٕء  فر

ٍ  بنٕٖرفٙ، ٔأَرفىذ   ٔبَرسكمير بنموبَرد بنًرُٓع    جؼرٙ بنرمٔل.   ٍ  َسرةئع  ػرمخ  ػر ٙ  بنسؼهرٛى  أٌ أًْٓرة:  ير  بنػرةيؼ

 بنًحرةنغ  ػهٗ ٚؿٗم ية بنػةيؼٙ، َٔةلوب  جةنسؼهٛى بنكةٖد ب٢ؾسٛةغةذ نسهحٛد ٚكفٙ ٢ٔ يؿمٔلب يٗى فٙ بنؿكٕيٙ

ٙ  كحٛرىب  زقرمية  ؾققرر  بنسحىػةذ بػسًمذ ػهٗ بنسٙ بنػةيؼةذ أٌ جةنكةيم، كًة ػًهّ ػهٗ ٚإضى يًة ٚؿسةغٓة بنسٙ  فر

 فّٛ. بنُقٕ نًٕبغٓد نهسًٕٚم غمٚمخ جمبئم ئٚػةل زؿةٔل أٌ بنسؼهًٛٛد بنُٛةَد أْمبفٓة، ٔػهٗ زؿقٛق

ٙ  بنسؼهرٛى  نسًٕٚم يقسىؼ ْمفر ئنٗ ٔٚغ زٕٗو (،5022دساسخ اٌضُّذٌ ) ٙ  بنُرؼٕلٚد  بنؼىجٛرد  جةنًًهكرد  بنؼرةن  فر

بنٟهرث ب٢غسًرةػٙ. ٔبَرسكمير بنموبَرد بنًرُٓع بنٕٖرفٙ بنسؿهٛهرٙ، ٔكةَرر أْرى بنُسرةئع ػرمو ئيكةَٛرد              يٚرةلخ  ظرم 

سؼهرٛى بنؼرةنٙ )بنسًٕٚرم بنؿكرٕيٙ( قةٖرد فرٙ ظرم بنٟهرث ب٢غسًرةػٙ ػهررٗ          ب٢َرسًىبو فرٙ ًَرٝ بنسًٕٚرم بنؿرةنٙ نه     

بنسؼهٛى فٙ بنًًهكد، ٔبنًٚةلخ بنًُرسًىخ فرٙ ػرمل بنُركةٌ، ٔأٌ يٓرةكم زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ فرٙ بنًًهكرد زؼرٕل ئنرٗ             

 ً سةؾرد فرٙ ْرهب    ب٢َسكمبو غٛى بنؼق٣َٙ ٔغٛى بنًىْم نهًٕبول بنًسٕفىخ، ٔٚؼف ب٢َسفةلخ يٍ بنٟةقةذ بنحٓرىٚد بن

 بنقٟةع. 

بنُرؼٕلٚد،   بنؼىجٛد جةنًًهكد بنؿكٕيٛد بنػةيؼةذ زًٕٚم يٗةلو ػهٗ بنسؼىف ئنٗ ْمفر (،5022دساسخ اٌضشثٍ )

ٙ  بنسؼهرٛى  نسًٕٚرم  جرمبئم  ٔبقسرىبؼ  بنػةيؼرةذ،  نسًٕٚم بنؼةنًٛد بنسػةوت أجىي ػهٗ ٔبنٕقٕف  بنػةيؼرةذ بنؿكٕيٛرد   فر

ٙ   أَرهٕت  بنموبَرد  ٔبَرسكمير  بنُرؼٕلٚد.  ٙ  بنًرُٓع بنٕٖرف ّ  نًرة  بنسؿهٛهر  بنؼرةنٙ،  بنسؼهرٛى  زًٕٚرم  ألجٛرةذ  زٛرًُس

ٙ  بنؼةنًٛرد  ٔبنسػرةوت  ٗ   َسرةئع  زٕٖرهر  بنًػرةل. ٔقرم   ْرهب  فر  بنؿكٕيٛرد  بنػةيؼرةذ  زًٕٚرم  يٗرةلو  أٌ بنموبَرد ئنر

 ب٢َسٓرةوٚد  بنؼقرٕل  ٔوَرٕو  بنمٔند، يًٛبَٛد يٍ بنُُٕٚد يكٗٗةزٓة فٙ زسًطم ػةو، يسٓةجٓد جٓكم ْٙ بنُؼٕلٚد

 لقهٓة يٗةلو نسُٕٚغ قٟٟة  أقىذ بنػةيؼةذ يٍ بنُسةئع جأٌ ػملب  أظٓىذ كًة ٔبْٞهٛد. بنؿكٕيٛد يغ بنًإَُةذ

 ٍ ٙ  ٞىٚرق  ػر ً  بنؼهًرٙ، ٔبٞٔقرةف،   بنحؿرص  كىبَر ٍ  يُرسفٛمخ  بٞجؿرةش،  ٔيىبكر  بنىبئرمخ نهػةيؼرةذ   بنسػرةوت  ير

 .ٔبٞيىٚكٛد بنحىٟٚةَٛد ٔبٞنًةَٛد،

 

ٗ  بنٛرٕء  ئنقةء ئنٗ ْمفر (،5022دساسخ اٌّبٌىٍ ) بنسؼهرٛى؛   نسًٕٚرم  بنًٟىٔؾرد  بنًكسهفرد  بنحرمبئم  أٔ بنًٗرةلو  ػهر

ٌ  قرمو  يُٓرة  ب٠فرةلخ  أغم يٍ ٔننك ٙ  بنسؼهرٛى  قٟرةع  َرًٛة  ٢ٔ بنسؼهًٛرٙ،  نهقٟرةع  بنًةنٛرد  بنًرٕبول  نسؼحارد  ب٠يكرة  بنؼرةن
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 بٞقه ٚىٔوخ أْى بنُسةئعبنُؼٕلٚد. ٔبَسكمير بنموبَد بنًُٓع بنٕٖفٙ، ٔكةٌ يٍ  بنؼىجٛد فٙ بنًًهكد بنؿكٕيٙ

 بٞفرىبل  كًٓةوكد ٔننك بنؿكٕيد، ْٕٔ بنىئٍٛ جػةَث بنًٗمو بنًًهكد فٙ بنسؼهًٛٙ ب٠َفةم نسًٕٚم يكسهفد جحمبئم

 ٔبنحٓىٚد بنٟحٛؼٛد بنًٕبول نكةفد بٞيطم ب٢َسطًةو ق٣ل يٍ ٔأقٛى ب بنكةٔ، بنقٟةع زؼهًٛٓى، ٔيٓةوكد زًٕٚم فٙ

 بٞقىٖ. نهػٓةذ بنًكسهفد ٔبنحؿٕش ب٢َسٓةوبذ كسقمٚى بنسؼهًٛٛد،نهًإَُةذ  بنًسةؾد

  

 حبُٔب: اٌذساسبد األرٕجُخ

ْمفر ئنٗ زؿهٛرم ًَرةنظ ٔأَرةنٛث بنسًٕٚرم بنؿكرٕيٙ نُظرةو بنسؼهرٛى         (Pranevičienė,2010)دساسخ ثشأسفُبْ 

بنؼرةنٙ ٔيؼىفرد يًبٚررة ٔػٛرٕت كررم زٗرٕو، كررهنك بٜنٛرةذ بنسررٙ زُرسكميٓة بنؿكٕيررد يرٍ أغررم زكٗرٕٛ بنًررٕبول         

نسًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ. بَسكمير بنموبَد بنًُٓع بنٕٖفٙ ٔيُٓع لوبَرد بنؿةنرد نػًرغ جٛةَرةذ بنموبَرد، ٔكرةٌ يرٍ        

بنُسةئع أٌ ُْة  ٞىم يكسهفد ًٚكٍ أٌ زسحؼٓة بنمٔند يٍ أغم زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ ٔبنسرٙ ٚؼسًرم زٟحٛقٓرة ػهرٗ        أْى 

أْمبف بنمٔند، فًٛة ٚسؼهق جةنسؼهٛى بنؼةنٙ ٔأٔنٕٚةذ َظةو بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ َٟةم ئلبوخ بنمٔند، ٔبنػٕبَرث بٞقرىٖ.    

د بنسًٕٚم بنًكسةوخ ٔآنٛةذ يىبقحد غٕلخ بنموبَةذ، ٔػمو بَسكمبو كًة ُٚحغٙ ػهٗ بنمٔل أ٢ زٕزى بنؼ٣قد جٍٛ ٞىٚق

 زكٕٗٛ بنسًٕٚم نًؿةٔند بنؿم يٍ ب٢َسق٣نٛد بنًإَُٛد نهسؼهٛى ٔيٚةلخ زُظٛى بنمٔند ٔبنُٟٛىخ ػهٛٓة.

ْمفر ئنٗ ئيمبل  ،(The European University Association,2011)دساسخ ساثطخ اٌزبِعخ األوسوثُخ 

ؼةذ ٔبنًمٚىٍٚ جأفٛم بنًًةوَةذ ٔب٢زػةْةذ ب٢جمبػٛد نحمء أٔ زٟٕٚى بَسىبزٛػٛةذ زُٕٚغ يٗرةلو  وؤَةء بنػةي

بنمقم بنكةٖد جٓى. ٔبَسكمير بنموبَد بنًُٓع بنٕٖفٙ ٔيرُٓع لوبَرد بنؿةنرد كرألبخ نػًرغ بنحٛةَرةذ، ٔكةَرر أْرى         

نًٚرةلخ بنرمقم يرٍ بنحؿرٕش جةنسؼرةٌٔ يرغ        بنُسةئع أٌ غةيؼد نٕفٍٛ أظٓىذ بنسأضٛى بنقٕ٘ نهكٟرٝ بنسًٕٚهٛرد بنسُةفُرٛد   

قٟةع بٞػًةل. ٔنكٙ زُػؽ يطم ْهِ بنكٟٝ فآَة زؿسةظ ئنرٗ أٌ ٚكرٌٕ نرمٚٓة نرٕبئؽ بنًهكٛرد بنفكىٚرد بنًُةَرحد، ٔأٌ        

زسؼةٌٔ يغ بنؿكٕيد بنًؿهٛد ٔب٠قهًٛٛد، ٔكهنك يغ بنُٗةػد؛ يٍ ق٣ل لػرى يحرةلوبذ بٞكرةلًٍٚٛٛ يرٍ قحرم بنقٛرةلخ       

 ًبذ.ٔزقمٚى بنسؿفٛ

ْمفر ئنٗ جؿص زُٕٚغ يٗةلو لقم بنسؼهٛى بنػةيؼٙ "بنًًةوَد بنحٕنُمٚرد   ((Rozmus,2013دساسخ سوصِىط  

ٔبنؿهٕل بنمٔنٛد"، بَسكمير بنموبَد بنًُٓع بنٕٖفٙ، ٔيُٓع لوبَد بنؿةند نػًغ جٛةَةذ بنموبَد، ٔكةٌ يرٍ أْرى   

فٙ جٕنُمب، ؾٛص ًٚكٍ زُفٛره جؼرٙ بنؿهرٕل بنًٟحقرد      بنُسةئع: ٚىٔوخ ئػةلخ بنسفكٛى فٙ يكٟٝ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ

فٙ بنػةيؼةذ بٞغُحٛد بنىبئمخ فٙ جٕنُمب، يطم: زٓػٛغ بنػةيؼةذ ػهٗ بَسطًةو أيٕبنٓى، ٔزٕظٛف يمٚىٍٚ يرٍ نٔ٘  

بنكحىخ فٙ بنًُةٖث ب٠لبوٚد جةنػةيؼد، ٔغؼم بنسقٛرٛى بنًإَُرٙ نهػةيؼرد ٚؼسًرم ػهرٗ فؼةنٛسٓرة فرٙ بنؿٗرٕل ػهرٗ          

نكةوغٛررد. ًٔٚكررٍ أٌ ٚررإل٘ بزحررةع ْررهِ بنسٕٖررٛةذ ئنررٗ ئٞرر٣م بنحؿررص ٔئيكةَررةذ بنسًُٛررد فررٙ بنؼمٚررم يررٍ   بٞيررٕبل ب

 بنػةيؼةذ.

، ْمفر ئنٗ فؿٕ جؼٙ بنؼٕبيم بَٞةَرٛد بنسرٙ زرإضى ػهرٗ ئٚرىبلبذ غةيؼرد       (Hutton,2013) دساسخ هىتىْ 

       ٙ بنسؿهٛهرٙ، ٔكرةٌ يرٍ أْرى بنُسرةئع       غىت بنُٓم، ٔغةيؼرد بنسكُٕنٕغٛرة غةيةٚكرة، بَرسكمير بنموبَرد بنًرُٓع بنٕٖرف

زؿقٛق غةيؼد غًو بنُٓم بنغىجٛد َػةؾرة ٚفرٕم يرة ؾققسرّ غةيؼرد بنسكُٕنٕغٛرة جػةيةٚكرة فًٛرة ٚكرٕ بنحرىبيع بنًرموخ            

نهمقم. ؾٛص ػًهر غةيؼّ غًو بنُٓم بنغىجٛد ػهرٗ زقُرٍٛ أَٓرٟسٓة بٞكةلًٚٛرد، ٔغٛرى بٞكةلًٚٛرد يرٍ قر٣ل زقهٛرم          

ٔوبذ، ٔؾسررٗ ئنغررةء بنحررىبيع بنسررٙ فٓررهر فررٙ زؿقٛررق أْررمبف بٞلبء بنًؿررملخ يررٍ قحررم    ػررمل بنًررٕظفٍٛ، ٔئنغررةء بنررم 

 بنًإَُد.

، ْرررمفر بنموبَرررد ئنرررٗ زرررٕفٛى جٛةَرررةذ ٔزٕٖرررٛةذ زرررمػى زٟرررٕٚى        ((Estermann,2013دساسدددخ اَسدددتشِبْ  

ٞٔؤجٛرد  بَسىبزٛػٛةذ نًٚةلخ  فؼةنٛد بنسًٕٚم، ؾٛص زؼسحى غًء يٍ يٓىٔع بنسؼىٚف بنًُسًى نىبجٟد بنػةيؼرةذ ب 

ؾررٕل فؼةنٛررد بنسًٕٚررم فررٙ بنسؼهررٛى بنؼررةنٙ، ٔقررم بَررسكمير بنموبَررد بنًررُٓع بنٕٖررفٙ، ٔيررُٓع ب٢َررسفسةء ٔبنًقررةج٣ذ  

لٔند،  ٔكةَرر أْرى بنُسرةئع: أٌ بنػةيؼرةذ َفُرٓة زُرةْى        22بنٓكٗٛد نػًغ جٛةَةذ ْهِ بنموبَد بنسٙ أغىٚر ػهٗ 

٣َسػةجد نهٛغٕٜ بنكةوغٛد ٔيرٍ قر٣ل بنُرؼٙ بنرمبئى ئنرٗ      فٙ زٓكٛم جٛاسٓة، يٍ ق٣ل زكٛٛف بنُهٕ  بنًإَُٙ ن

زؿُررٍٛ بنفؼةنٛررد ػهررٗ بنًُررسٕٖ بنًإَُررٙ ٔػهررٗ بنًُررسٕٖ بنررمبقهٙ، زسٟهررغ بنػةيؼررةذ جٓرركم يسًبٚررم ئنررٗ زؿُررٍٛ  

 ػًهٛةزٓة ٔيًةوَةذ بنسموٍٚ، ٔزغٛٛىب بنقٕٖ بنؼةيهد؛ يٍ أغم زؿٍُٛ بنفةػهٛد ٔزقمٚى "أفٛم قًٛد يقةجم بنًةل". 

، ْمفر ئنرٗ لوبَرد فؼةنٛرد ٔغرمٖٔ َٛةَرد زُٕٚرغ يٗرةلو بنرمقم )ب٠ٚرىبلبذ(          Masaii,2015)ِبسبٌ )دساسخ 

زررى بَررسكمبو ب٠ؾٗررةءبذ بنٕٖررفٛد ٔزؿهرر٣ٛذ بنؼةيررم    بنؿةنٛررد فررٙ غؼررم بنػةيؼررةذ بنؿكٕيٛررد جًبيحٛررة يُررسمبيد.  
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بنػةيؼرةذ بنؼةيرد،   ٞةنرث يرٍ ٞر٣ت ض٣ضرد يرٍ       200ب٢َسكٓةفٙ فٙ غُٕت بنٗرؿىبء بنكحرىٖ فرٙ أفىٚقٛرة، ػهرٗ      

كهنك بَسكمير بنموبَد ب٢َسفسةء بنهبزٙ نػًغ جٛةَةزٓرة، ٔكةَرر أْرى بنُسرةئع أٌ بنُٛةَرد بنؿةنٛرد نسُٕٚرغ ب٠ٚرىبلبذ         

كةَر أقم فؼةنٛد ٔؾٕٛٚد فٙ زهك بنػةيؼةذ بنسٙ ٢ زًبل زؼةَٙ يٍ ػمل كحٛى يٍ بنسؿمٚةذ جُحث ػمو ٔغٕل أيٕبل 

)ب٠ٚررىبلبذ( فقررٝ زررأضٛى يؿررمٔل، ؾٛررص أٌ َُررحد يُررةًْد يًٛبَٛررةذ ب٠َفررةم     كةفٛررد. ٔكررةٌ نسُٕٚررغ يٗررةلو بنررمقم  

 بنًسكىوخ ٢ زًبل يُكفٛد.

 

 اٌتعٍُك عًٍ اٌذساسبد اٌسبثمخ

ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنقىبءخ بنسؿهٛهٛرد نهموبَرةذ بنُرةجقد أٌ غًٛؼٓرة لوبَرةذ ؾمٚطرد ٞحقرر فرٙ قٟرةع بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ،            

زىكًْٛرة ػهرٗ زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ، ٔأْرى بنحرمبئم بنًًكُرد نسُٕٚرغ يٗرةلو           ؾٛص زسٓرةجّ يرغ بنموبَرد بنؿةنٛرد فرٙ      

( فرٙ  2005لوبَرد بنٟرٕم )   بنمقم، ٔنقم زُةٔنر جؼٙ بنموبَةذ غةَحة أٔ أكطى يرٍ غٕبَرث بنموبَرد بنؿةنٛرد يطرم     

( فرٙ غةَرث ٞرىؼ    2011غةَث بَسطًةو بنقٟةع بنكةٔ كًٗمو نسُٕٚغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى، ٔلوبَرد ؾُرٍٛ )     

فٙ غةَث زٟٕٚى بَسىبزٛػٛةذ زُٕٚرغ   EUA  (2011)جمبئم نسًٕٚم بنسؼهٛى بنػةيؼٙ بنؿكٕيٙ بنًٗى٘، ٔلوبَد 

 فٙ غةَث زُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم بنؿةنٛد نػؼم بنػةيؼةذ يُسمبيد. Masaii (2015)يٗةلو بنسًٕٚم، ٔلوبَد 

ٓةجّ يؼٓة فٙ بنٓمف بنؼرةو نهموبَرد   ، أقىت لوبَد نهموبَد بنؿةنٛد، ؾٛص زسRozmus (2013)ٔزؼسحى ٔلوبَد   

(، ؾٛرص  2013ْٕٔ زُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم فٙ بنػةيؼةذ جة٢َسفةلخ يٍ بنسػةوت بنمٔنٛد، ٔجةنًطم لوبَد بنؿىجٙ )

زُةٔنر غةيؼد بنًهك َؼٕل كًُٕنظ فٙ زُٕٚرغ يٗرةلو بنسًٕٚرم، ئ٢ أٌ يرة ًٚٛرً ْرهِ بنموبَرد كَٕٓرة وكرًذ ػهرٗ           

 ةنًٛد "أكُفٕول" فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم غةيؼد يؿهٛد "بنًهك َؼٕل". كًرة ٚسٛرؽ  ب٢َسفةلخ يٍ زػىجد غةيؼد ػ

ٙ  بنًُرؿٙ،  بنؿةنرد، ٔبنًرُٓع   جرٍٛ يرُٓع لوبَرد    يرة  بنُرةجقد  بنموبَرةذ  فٙ بنحؿطٛد بنًُةْع زُٕع بنُظرى٘،   ٔبنسؿهٛهر

           ٞ لٔبذ نػًرغ  نهسؼىف ػهٗ ٞرىم زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنػةيؼرةذ. ٔقرم بَرسكمير بنموبَرةذ بنُرةجقد ػرملب يرٍ ب

جٛةَةزٓررة، يُٓررة: بنًقررةج٣ذ، ب٢َررسفسةء بنررهبزٙ، زؿهٛررم بنٕضررةئق. ٔنقررم زررى ب٢َررسفةلخ يررٍ بنموبَررةذ بنُررةجقد فررٙ ئػررمبل   

 ب٠ٞةو بنُظى٘، ٔفٙ زؿهٛم َسةئع بنموبَد.
  

 اإلرشاءاد إٌّهزُخ ٌٍذساسخ

 ِٕهذ اٌذساسخ:

نسؿقٛق أْمبف بنموبَد زى بَسكمبو بنًُٓع بنٕٖفٙ بنسؿهٛهٙ بنقةئى ػهٗ غًغ ٔزؿهٛم بنًؼهٕيةذ بنسرٙ زٛرًُسٓة       

ٍ  بنظرةْىخ  جٛةَةذ ب٢َسحةَد، ٔألجٛةذ زًٕٚرم يإَُرةذ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ ٔقةٖرد بنػةيؼرةذ، ؾٛرص ٚقرٕو جٕٖرف           ير

ٙ  زُرةػم  ٔزؼًًٛرةذ  ئنرٗ بَرسُسةغةذ   نهٕٖرٕل كًٛة  ٔكٛفٛة ،  ػُٓة ٔبنسؼحٛى ٔزُٗٛفٓة بنًؼهٕيةذ غًغ ق٣ل  فٓرى  فر

(، ٔننك نًُةَحسّ ْٞمبف بنموبَرد بٞٔل ٔبنطرةَٙ ٔبنطةنرص، ْٔرٙ ػهرٗ      2007 ٔآقىٌٔ، )ػحٛمبذ ٔزٟٕٚىِ بنٕبقغ

بنسٕبنٙ، بنسؼىف ػهٗ يٗرةلو بنسًٕٚرم فرٙ غةيؼرد بنًهرك َرؼٕل، بنكٓرف ػرٍ زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ              

زقمٚى يقسىؾةذ ن٣َسفةلخ يٍ قحىخ غةيؼد أكُفٕول فٙ ٞىؼ جرمبئم غمٚرمخ نسًٕٚرم بنسؼهرٛى     يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى، ٔ

 بنًىبل لوبَسٓة بنظةْىخ ٖٔف ئنٗ ٚٓمف بنه٘ بنًُؿٙ بنٕٖفٙ بنًُٓع بَسكمبو فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل. كًة زى

ّ  نرك (، ٔن2006يرُٓى )بنؼُرةف،    كحٛرىخ  ػُٛرد  أٔ بنموبَرد  يػسًرغ  أفرىبل  غًٛرغ  بَسػٕبت ق٣ل يٍ نٓرمف   نًُةَرحس

بنموبَد بنىبجرغ ْٔرٕ بنسؼرىف ػهرٗ بنًؼٕقرةذ بنسرٙ زٕبغرّ غةيؼرد بنًهرك َرؼٕل فرٙ ئيكةَٛرد زٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد                

 أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى.

 

 عُٕخ اٌذساسخ

ئلبوبذ فٙ غةيؼد بنًهرك َرؼٕل ْٔرٙ كةنسرةنٙ: ئلبوخ أير٣  بنػةيؼرد،        7يٕظفة ئلبوٚة يٍ  28زًٓم ػُٛد بنموبَد 

ئلبوخ بنسكٟٛٝ ٔبنًًٛبَٛد، ب٠لبوخ بنًةنٛد، ئلبوخ بنًٓسىٚةذ، أٔقةف بنػةيؼد، ٔكةند ػًةلخ بنحؿص بنؼهًٙ نهكىبَٙ 

ؼهًٙ. ٔقرم زرى بقسٛرةوْى جٟىٚقرد بنؼُٛرد بنقٗرمٚد؛ يرٍ كرم ئلبوخ         بنحؿطٛد، ٔكةند بنػةيؼد نهموبَةذ بنؼهٛة ٔبنحؿص بن

يٍ وؤَةء بٞقُةو(، ؾٛص زى بقسٛةوْة َٞٓرة ب٠لبوبذ بنًؼُٛرد جةنموبَرد، ٔنرمٖ يٕظفٛٓرة بنقرموخ        3)بنًمٚى بنؼةو ٔ

 ػهٗ بنسؼىف ػهٗ بنًؼٕقةذ بنسٙ زٕبغّ غةيؼد بنًهك َؼٕل فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚهٓة.  
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 أداح اٌذساسخ

قٛق ْمف بنموبَد بنىبجغ ْٕٔ بنسؼىف ػهٗ يؼٕقةذ غةيؼد بنًهك َؼٕل فٙ زٟحٛق زػىجد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ    نسؿ

ئلبوبذ فرٙ غةيؼرد    7يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى، زى زًٗٛى بَسحةَد نٓهب بنغى٘ نسٕيٚؼٓة ػهرٗ يػًٕػرد يرٍ يرٕظفٙ     

خ زسُرةٔل بنًؼٕقرةذ بنسرٙ زؿرم يرٍ زُٕٚرغ       ( فقرى 16بنًهك َؼٕل، ٔنقم زكَٕر ألبخ بنموبَد فٙ ٖٕوزٓة بنُٓةئٛد يٍ )

يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى فرٙ غةيؼرد بنًهرك َرؼٕل، ٔبنسرٙ زُقُرى ئنرٗ ضر٣ش فارةذ: بنًؿرٕو بٞٔل: ٚسُرةٔل بنًؼٕقررةذ               

( فقرىبذ.  7( فقرىبذ. بنًؿرٕو بنطرةَٙ: ٚسُرةٔل بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد، ْٔرٕ ٚسكرٌٕ يرٍ )         6بنطقةفٛد، ْٕٔ ٚسكرٌٕ يرٍ )  

( فقىبذ. ٔننك ٔفقة نهًقٛةٌ بنىجةػٙ )يٕبفق جموغد ػةنٛرد،  3يؼٕقةذ أقىٖ، ٚسكٌٕ يٍ )بنًؿٕو بنطةنص: ٚسُةٔل 

 يٕبفق جموغد يسَٕٟد، يٕبفق جموغد يُكفٛد، يٕبفق جموغد يؼمٔيد(. 

 

 األسبٌُت اإلصصبئُخ

ةت بنًرمٖ  نسؿمٚم ٕٞل ق٣ٚة بنًقٛةٌ بنىجةػٙ )بنؿمٔل بنمَٛة ٔبنؼهٛة ( بنًُسكمو فرٙ يؿرةٔو بنموبَرد، زرى ؾُر          

( جؼم ننك زى 0.75= 3/4(، ضى زقًُّٛ ػهٗ ػمل ق٣ٚة بنًقٛةٌ نهؿٕٗل ػهٗ ٕٞل بنكهٛد بنٗؿٛؽ أ٘ )3=4-1)

ئٚةفد ْهِ بنقًٛد ئنٗ أقم قًٛد فٙ بنًقٛةٌ )أٔ جمبٚرد بنًقٛرةٌ ْٔرٙ بنٕبؾرم بنٗرؿٛؽ( ٔننرك نسؿمٚرم بنؿرم بٞػهرٗ          

 (:٣1ل بنػمٔل وقى )نٓهِ بنكهٛد، ْٔكهب أٖحؽ ٕٞل بنك٣ٚة كًة ٚسٛؽ يٍ ق

 

 

 (2رذوي سلُ )

 تضذَذ فئبد اٌّمُبط اٌّتذسد اٌشثبعٍ

 

 يٕبفق جموغد يؼمٔيد يٕبفق جموغد يُكفٛد يٕبفق جموغد يسَٕٟد يٕبفق جموغد ػةنٛد

3.41 – 4 2.61 – 3.40 1.81 – 2.60 1 – 1.80 

     

 

بنًإٚرد،   ٔبنُُرث  بنسكرىبوبذ،  بنموبَرد، ْٔرٙ:  كًرة زرى بَرسكمبو يػًٕػرد يرٍ بنسؿةنٛرم ب٠ؾٗرةئٛد نسؿهٛرم جُٛرةذ          

 ٔبنًسَٕٟةذ بنؿُةجٛد، ٔيؼةيم بوزحةٜ جٛىٌَٕ، ٔيؼةيم ضحةذ أنفةكىَٔحةـ، ٔب٢َؿىبف بنًؼٛةو٘.

 

 صذق وحجبد األداح

زى بَسكمبو ٞىٚقد بنٗمم بنظةْى٘ )ٖمم بنًؿكًٍٛ( نهسؿقق يٍ ٖمم ب٢َرسحةَد، ؾٛرص زرى ػىٚرٓة ػهرٗ ػرمل       

أػٛةء ْٛاد بنسموٍٚ فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل ٔغةيؼد ٞٛحد ٔكهٛةذ بنٓىم بنؼىجٙ ٔػرملْى  يٍ بنًسكٍٗٗٛ يٍ 

يؿكًٍٛ ٔيؿكًةذ نهسأكم يٍ أٌ ب٢َسحةَد زقٍٛ ية بَسكمير نقٛةَرّ، ٔقرم زرى ئغرىبء جؼرٙ بنسؼرم٣ٚذ بن٣ييرد         5

زٟحٛقٓرة يٛرمبَٛة ، ٔبنقٛرةو    ػهٛٓة جُةء ػهٗ يقسىؾةذ بنًؿكًٍٛ. ٔجؼم بنسأكرم يرٍ بنٗرمم بنظرةْى٘ ٞلبخ بنموبَرد زرى       

جؿُةت يؼةيم ب٢وزحةٜ جٛىٌَٕ نًؼىفد بنٗمم بنمبقهٙ ن٣َسحةَد ؾٛص زى ؾُةت يؼةيم ب٢وزحةٜ جٍٛ لوغرد كرم   

 ػحةوخ يٍ ػحةوبذ ب٢َسحةَد جةنموغد بنكهٛد نهًؿٕو بنه٘ زُسًٙ ئنّٛ بنؼحةوخ كًة زٕٚؽ ننك بنػمبٔل بنسةنٛد.
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 (5رذوي سلُ )

 52استجبط ثُشسىْ ٌٍّعىلبد اٌتٍ تضذ ِٓ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ فٍ ربِعخ اٌٍّه سعىد ْ= ِعبِالد 

 بنًؼٕقةذ بٞقىٖ بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد

 يؼةيم ب٢وزحةٜ بنفقىخ يؼةيم ب٢وزحةٜ بنفقىخ يؼةيم ب٢وزحةٜ بنفقىخ

1 0.721** 8 0.583** 14 0.689** 

2 0.762** 9 0.590** 15 0.725** 

3 0.707** 10 0.609** 16 0.571** 

4 0.764** 11 0.777** - - 

5 0.543** 12 0.792** - - 

6 0.569** 13 0.651** - - 

7 0.545** - - - - 

 0.01لبل ػُم يُسٕٖ  **

ػهرٗ بوزفرةع   ( ْٔرهب ٚؼٟرٙ ل٢نرد    0.01( أٌ غًٛرغ بنؼحرةوبذ لبنرد ػُرم يُرسٕٖ )     2ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل وقرى ) 

 يؼةي٣ذ ب٢زُةم بنمبقهٙ، ًٔٚكٍ بنٕضٕم جٓة فٙ زٟحٛق بنموبَد بنؿةنٛد.

( ٕٚٚرؽ يؼةيرم بنطحرةذ نًؿرةٔو ألبخ     3ٔزى قٛةٌ ضحةذ بنموبَد جةَسكمبو يؼةيم ضحةذ بنفةكىَٔحةـ، ٔبنػمٔل وقرى ) 

 بنموبَد ٔننك كًة ٚهٙ:

 (2رذوي سلُ )

 52خ ْ= ِعبًِ أٌفب وشؤجبط ٌمُبط حجبد أداح اٌذساس

 يؼةيم بنطحةذ ػمل بنفقىبذ بنًؿٕو بنىقى

 0.742 6 بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد 1

 0.764 7 بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد 2

 0.762 3 يؼٕقةذ أقىٖ 3

 0.865 16 بنطحةذ بنكهٙ

 

( أٌ يقٛةٌ بنموبَد ٚسًسغ جطحةذ يقحٕل ئؾٗةئٛة ، ؾٛص جهغر قًٛرد يؼةيرم بنطحرةذ    3ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل وقى )

، 0.742( ْٔررٙ لوغررد ضحررةذ ػةنٛررد، كًررة زىبٔؾررر يؼررةي٣ذ ضحررةذ ألبخ بنموبَررد يررة جررٍٛ )     0.865بنكهٛررد )أنفررة( )

 بَد بنؿةنٛد. (، ْٔٙ يؼةي٣ذ ضحةذ يىزفؼد ًٚكٍ بنٕضٕم جٓة فٙ زٟحٛق بنمو0.764

 

 إرشاءاد تىصَع االستجبٔخ

جؼم بنسأكم يٍ ٖمم ب٢َسحةَد ٔضحةزٓة زى بنؿٕٗل ػهٗ بنكٟةجةذ بن٣ييد نسٕيٚغ ب٢َسحةَد ٚمٔٚة ػهرٗ أفرىبل ػُٛرد    

بنموبَد، فقم قةير بنحةؾطرد جاوَرةنٓة نر١لبوبذ بنًؼُٛرد جةنموبَرد، ٔنقرم زرى بنرىل قر٣ل أَرحٕػٍٛ جٓركم كةيرم يرٍ              

 ػُٛد بنموبَد.غًٛغ أفىبل 

 

 عشض وِٕبلشخ ٔتبئذ اٌذساسخ

 فٙ ْهب بنػًء زى ػى٘ بنُسةئع ٔيُةقٓسٓة ؾُث زُهُم أَاهد بنموبَد، ٔننك ػهٗ بنُؿٕ بنسةنٙ:

 

 إربثخ اٌسؤاي األوي: ِب والع ِصبدس اٌتّىًَ فٍ ربِعخ اٌٍّه سعىد؟

ٕل، يطرم: )بن٣ئؿرد بنًُظًرد نهٓرإٌٔ     جؼم فؿٕ ٔزؿهٛم بٞلجٛةذ بنًسؼهقرد جًٗرةلو بنسًٕٚرم فرٙ غةيؼرد بنًهرك َرؼ       

(، )يٓرىٔع  2017ِ(، )يكسث بنؼ٣قةذ بنًػسًؼٛد،1415ِ(، )َظةو يػهٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ،1417بنًةنٛد نهػةيؼةذ، 
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(، )يىكرً  2017( ، )لبو َٓى غةيؼد بنًهرك َرؼٕل،   2017(، )أٔقةف غةيؼد بنًهك َؼٕل، 2017كىبَٙ بنحؿص، 

(، ًٚكٍ زقُٛى يٗةلو بنسًٕٚم فٙ غةيؼد بنًهرك َرؼٕل   2017ُى ب٢َسطًةو، (، )ق2017بنسموٚث ٔقميد بنًػسًغ،

 ٔفقة نهًؿةٔو بنسةنٛد:

 

 أوال: اٌتّىًَ اٌضىىٍِ:

زؼسًم غةيؼد بنًهك َؼٕل كغٛىْة يٍ بنػةيؼةذ بنؿكٕيٛد فرٙ بنًًهكرد ػهرٗ بنرمػى بنؿكرٕيٙ كًٗرمو أَةَرٙ فرٙ         

َرُٕٚد، ؾٛرص قرموذ ئٚرىبلبذ غةيؼرد بنًهرك َؼـــرـٕل يرٍ         بنسًٕٚم، ٔننك يٍ ق٣ل ية ٚكٕٗ نٓة يٍ يًٛبَٛرةذ  

( ية ٚؼةلل ضًةَٛد يهٛةوبذ وٚةل. 2015بنًًٛبَٛد بنؼةيد نهمٔند )ٔفقة نهحٛةٌ بنٗةلو يٍ ٔيبوخ بنسؼهٛى نهؼةو بنًةنٙ، 

ةل ئٚةفد ئنٗ ية زقميّ ٔيبوخ بنسؼهرٛى يرٍ زًٕٚرم نرحؼٙ بنًٓرةوٚغ ٔبٞجؿرةش، بٞيرى بنره٘ ألٖ ئنرٗ بوزحرةٜ ٔبػسًر           

بنسٟٕٚى ٔب٠َػةيبذ ٔبنسَٕغ فرٙ بنًٓرةوٚغ ػهرٗ يرة ٚكٗرٕ نٓرة يرٍ يحرةنغ يةنٛرد يرٍ بنمٔنرد، َٔظرىب نًىكًٚرد              

بنسًٕٚم بنؿكٕيٙ؛ فاٌ غةيؼد بنًهك َؼٕل زكٛغ ئنٗ بن٣ئؿد بنًُظًد نهٓإٌٔ بنًةنٛد فٙ بنػةيؼةذ، ؾٛرص زرُٕ   

مو جاقىبوْرة يىَرٕو يهكرٙ ٚؿرمل ئٚىبلبزٓرة      ( ػهٗ أٌ ٚكرٌٕ نكرم غةيؼرد يًٛبَٛرد يُرسقهد قةٖرد جٓرة ٚٗر        1بنًةلخ )

كًرة   .َٔفقةزٓة، ٔزكٛغ فٙ يىبقحد زُفٛهْة نمٌٕٚ بنًىبقحد بنؼةيد، ٔبنُُد بنًةنٛد نهػةيؼرد ْرٙ بنُرُد بنًةنٛرد نهمٔنرد     

 :( ػهٗ أٌ ئٚىبلبذ كم غةيؼد زسكٌٕ ي2ٍَٗر بنًةلخ )

 .ب٢ػسًةلبذ بنسٙ زكٕٗ نٓة فٙ يًٛبَٛد بنمٔند 

 ٔبنٕٖةٚة ٔبٞٔقةف. بنسحىػةذ ٔبنًُؽ

  .وٚغ أي٣كٓة ٔية ُٚسع ػٍ بنسٗىف فٛٓة 

 .أ٘ ئٚىبلبذ زُسع ػٍ بنقٛةو جًٓةوٚغ بنحؿٕش أٔ بنموبَةذ أٔ بنكميةذ بنؼهًٛد نٝقىٍٚ

( أٌ ػهررٗ كررم غةيؼررد زؿٛررٛى يٓررىٔع بنًًٛبَٛررد بنكةٖررد جٓررة جةنسُُررٛق يررغ كهٛررةذ بنػةيؼررد   3ٔغررةء فررٙ بنًررةلخ )

ػٓرة ٔئلبوزٓرة ػهرٗ أَرةٌ زقرمٚىبذ يٗرىٔفةزٓة ٔٚٗرؿث بنسقرمٚىبذ جٛرةٌ جرةنًحىوبذ           ٔيؼةْمْة ٔيىبكًْة ٔفىٔ

 .بنسٙ جُٙ ػهٛٓة بنسقمٚى

 ِ( ئنٗ ية ٚهٙ:1415( يٍ )َظةو يػهٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ،54كًة َٗر بنًةلخ )

َررةذ نهػةيؼررد بنقٛررةو جموبَررةذ، أٔ قررميةذ ػهًٛررد نػٓررةذ َررؼٕلٚد يقةجررم يحررةنغ يةنٛررد، ٔزررموظ ػةئررمبذ ْررهِ بنموب 

 ٔبنكميةذ فٙ ؾُةت يُسقم، زٗىف فٙ بٞغىب٘ بنسٙ ٚؿملْة ٔٚٛغ قٕبػمْة يػهٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ.

نًػهرٍ بنػةيؼرد قحررٕل بنسحىػرةذ ٔبنًررُؽ ٔبنٕٖرةٚة ٔبٞٔقررةف بنكةٖرد جةنػةيؼرد، كًررة ٚػرٕي نررّ قحرٕل بنسحىػررةذ         

ق يغ وَرةند بنػةيؼرد، ٔزرىظ    بنًقسىَد جٓىٜٔ أٔ بنًكٗٗد ٞغىب٘ يؼُٛد، ئنب كةَر بنٓىٜٔ أٔ بٞغىب٘ زُف

 ْهِ بنسحىػةذ فٙ ؾُةت يُسقم زٗىف فٙ بٞغىب٘ بنسٙ ٚؿملْة ٔٚٛغ قٕبػمْة يػهٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ.

 

ٔٔفقة نًة َحق؛ فاَّ نكم غةيؼد فٙ بنًًهكد يًٛبَٛرد يُرسقهد، زًسهرك بنؿرق فرٙ بنسٗرىف فٛٓرة، كًرة ًٚكرٍ نهػةيؼرد           

يغ يإَُةذ بنًػسًرغ ٔأفرىبلِ، ٔجًرة ٚسفرق يرغ أْرمبفٓة ٔزٕغٓةزٓرة         زٕفٛى يٗةلو أقىٖ نسًٕٚم جىبيػٓة جةنسؼةٌٔ

 بنًُسقحهٛد، ْٕٔ ية َٛسى زٕٚٛؿّ فٙ بنًؿٕو بنسةنٙ.

 

 حبُٔب: ِصبدس اٌتّىًَ األخشي:

 نقم بَسٟةػر غةيؼد بنًهك َؼٕل، زٕفٛى يٗةلو أقىٖ نسًٕٚم جىبيػٓة، ٔزى بَسؼىبٚٓة فٙ بٜزٙ:

ٔبنكةٖرررد يطررم: بنرررٕيبوبذ، ٔبنٓٛارررةذ،   ٍٛ بنػةيؼرررد ٔبنًإَُررةذ بنؼةيرررد ٕٚغرررم زؼررةٌٔ جررر  اٌشددشاوخ اٌّزتّعُدددخ: 

ٔبنٓىكةذ ٔغٛىْة ٔننك يٍ ق٣ل ية زقميّ ْهِ بنػٓرةذ يرٍ لػرى يرةل٘ يسًٛرً نهػةيؼرد ٔيرة زقميرد بنػةيؼرد يرٍ           

بَسٓةوبذ ٔلٔوبذ زموٚحٛد ٔٔوِ ػًم نًُُٕجٙ زهك بنػٓةذ. ٔيٍ قر٣ل ْرهب بنسؼرةٌٔ، قرمير ػرمخ ْكٗرٛةذ       

يػًٕػد يٍ بنسحىػةذ بنُقمٚرد نهػةيؼرد فرٙ بنحرىبيع بنسٟٕٚىٚرد ٔكىبَرٙ بنحؿرص، ٔٚرأزٙ ػهرٗ وأَرٓى           ٔيإَُةذ 

 قةلو بنؿىيٍٛ بنٓىٚفٍٛ ٔأٖؿةت بنًُٕ بٞيىبء ٔأػٛةٌ بنًػسًغ.

، ؾٛرص ٚرسى   "جىَرةيع كىبَرٙ بنحؿرص   " ِ، ٔبفق يػهٍ بنػةيؼد ػهرٗ ئٞر٣م  1/4/1428فٙ زةوٚف  وشاسٍ اٌجضج: 

أْهٛرد(، أٔ لٔنٛرد، ٔزٓرًم بنٓرىكةذ، ٔبنًإَُرةذ،      -ْرحّ ؾكٕيٛرد  -غٓرد ُٔٞٛرد )ؾكٕيٛرد   زًٕٚهٓة يٍ ْركٕ، أٔ  
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(، 36كىَررٙ يقُررًد كةنسررةنٙ: بنكىبَررٙ بنٟحٛررد )   97ٔبنحُررٕ  ٔفررق ْررىٜٔ يؿررملخ، ٚحهررغ ػررمل بنكىبَررٙ بنحؿطٛررد    

 (.2017( )غةيؼد بنًهك َؼٕل،21(، ٔأقٛىب ب٠َُةَٛد )13(، ٔبنُٓمَٛد )27ٔبنكىبَٙ بنؼهًٛد )

 

ِ، ٔبفق يػهٍ غةيؼد بنًهك َؼٕل فٙ غهُرسّ بنُرةجؼد نهؼرةو بنػرةيؼٙ     1428/ 5/ 10فٙ زةوٚف  سَع األولبف:ِشب

ْـ ػهٗ ئَٓةء جىَةيع بٔقةف بنػةيؼد، ٔنقرم جرمأذ بنػةيؼرد أٔل يٓرىٔػةزٓة بنٕقفٛرد جةَرى "أجرىبظ        1428ْـ/1427

ذ بنٛٛةفرـد ٔبنفُمقرـد يىزحٟرـد جًػًٕػرـد     بنػةيؼد"، ٚسكٌٕ بنًٓـىٔع يـٍ أؾـم ػٓـى جىغـة يُٓـة أجرـىبظ نكميرـة  

فُمقٛـد ػةنًٛـد، ٔأجـىبظ يكسحٛـد، ٔٞحٛـد،   ٔقميةذ نهًإزًىبذ ٔب٢غسًةػةذ ٔب٢ؾسفة٢ذ، ئٚرةفد ئنرٗ بنكرميةذ    

بنسػةوٚررد ٔبَٞررٕبم. ٔنقررم قةيررر أٔقررةف غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل جةنؼمٚررم يررٍ بنػٓررٕل نسكررىٚى بنًسحررىػٍٛ ٔبنررمبػًٍٛ      

 (.2017ى زًُٛد بنًحةَٙ ٔبنقةػةذ ٔبنكىبَٙ بنحؿطٛد جأًَةئٓى )غةيؼد بنًهك َؼٕل،ٔب٢ؾسفةء جٓى، ػح

 ِشاوض األعّبي: 

ٚؼم يؼٓم بنًهك ػحم بهلل نهحؿٕش ٔبنموبَةذ ب٢َسٓرةوٚد جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل بنٕبغٓرد بنسؼةقمٚرد ٔيىكرً بٞػًرةل         

ذ بنًػسًررغ بنؿكٕيٛررد ٔبْٞهٛررد، ٔٚؼًررم  نسقررمٚى ب٢َسٓررةوبذ ٔبنكررميةذ ب٢َسٓررةوٚد يمفٕػررد بنررطًٍ نكةفررد يإَُررة 

بنًؼٓررم ػهررٗ بنسُُررٛق ٔبنسكةيررم ٔب٢َررسفةلخ يررٍ ئيكةَٛررةذ بنػةيؼررد بنفكىٚررد ٔبنًةلٚررد، ٕٔٚبٖررم َٓررةٞةزّ بنًسؼررملخ    

 (.2017جىٖةَد ٔيىَٔد ػةنٛد نٛكٌٕ ب٢قسٛةو بٞٔل نكةفد يإَُةذ بنًػسًغ )غةيؼد بنًهك َؼٕل،

سٕنٗ ئٖمبو بنكسث بنػةيؼٛد ٔبنًىبغغ بنؼهًٛد ٔبنًَٕٕػةذ بنؼهًٛد ٔبنطقةفٛد بنسٙ ز داس ربِعخ اٌٍّه سعىد ٌٍٕشش

فٙ ْرسٗ زكٗٗرةذ بنًؼىفرد، ٔزهسرًو فرٙ يُسػةزٓرة جُٛةَرد بنُٓرى بنؼهًرٙ فرٙ غةيؼرد بنًهرك َرؼٕل ٔزسقٛرم جسُفٛره                

وٚد بنىئُٛررد ْررىٔٞٓة، ٔزؼًررم بنررمبو ئنررٗ ئلبوخ أػًةنٓررة جأَررةنٛث بنقٟررةع بنكررةٔ جةػسحةوْررة أؾررم بٞنوع ب٢َررسطًة 

 (.2017بنسةجؼد نٕكةند بنػةيؼد نسٟٕٚى بٞػًةل)غةيؼد بنًهك َؼٕل،

بنه٘ ٚقٕو جسُفٛه يػًٕػرد يرٍ بنحرىبيع بنسموٚحٛرد ٔفرق غرمٔل ييُرٙ ؾُرث ؾةغرد           ِشوض اٌتذسَت وخذِخ اٌّزتّع

      ٞ َظًرد بنًؼًرٕل   بنًػسًغ، كهنك ٚؼًم ػهٗ زقمٚى ب٢َسٓرةوبذ ٔبنًقسىؾرةذ بنسموٚحٛرد نهػٓرةذ نبذ بنؼ٣قرد ٔفرق ب

جٓة، ٔٚقمو قميةزّ ئنٗ أفىبل بنًػسًغ، ٔبنقٟةػةذ بنؼُكىٚد، ٔػمل يٍ بنٓٛاةذ بنؿكٕيٛد، ٔننك جةنسؼةٌٔ يغ ػمل 

 (.2017يٍ بنٓىكةذ بنؼةنًٛد )َُٛكٕ، كةيحىٚمظ، يةٚكىَٕٔفر( )غةيؼد بنًهك َؼٕل،

زٕغررم ئلبوخ يكسٗررد جًُررًٗ "أيرر٣  بنػةيؼررد" زؼًررم ػهررٗ بَررسطًةو أيرر٣  بنػةيؼررد  اسددتخّبس ِشافددك اٌزبِعددخ:  

بنقةجهررد ن٣َررسطًةو جًررة ٚؼررٕل جةنفةئررمخ ػهررٗ يُُررٕجٙ بنػةيؼررد ُٔٚررةػم ػهررٗ زُررٕع يٗررةلو بنررمقم جًررة ٚكررمو بنؼًهٛررد  

 (.2017بنسؼهًٛٛد ؾُث زٕغٛٓةذ ئلبوخ بنػةيؼد )غةيؼد بنًهك َؼٕل،

 ئغىبءبزّ غًٛغ فٙ جّ ٚىزحٝ بنه٘ يٍ بنمػى بنؿكٕيٙ، غةنحة  ٚأزٙ َؼٕل بنًهك غةيؼد ٚمزًٕ ٣ٚؾظ، فاٌ ٔكًة     

ب٠لبوٚد ٔبنًةنٛد جةنمٔند، ؾٛص ٚٓكم بنُُحد بنكحىٖ يٍ زًٕٚم بنػةيؼد، جًُٛة بنسًٕٚم بنقةئى يٍ بنًٗةلو بٞقرىٖ  

ٝ   غؼهرّ ػةئقرة    يًرة  ٢ ٚٓكم ئ٢ َُحد ٚاٛهد غمب، ٓة كًىكرً أكرةلًٚٙ؛ ْٔرهب يرة أكرمذ      ٔيٓرةوٚؼ  بنػةيؼرد  أيرةو قٟر

 بنسؼهًٛٙ ب٠َفةم نسًٕٚم يكسهفد جحمبئم بٞقه ( جٛىٔوخ2011(، ٔلوبَد )بنؿًٛم٘،2013ػهّٛ لوبَد )بنًةنكٙ،

 بنؿكٕيد. ْٕٔ بنىئٍٛ بنًًهكد جػةَث بنًٗمو فٙ

 

 إربثخ اٌسؤاي اٌخبٍٔ: ِب تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ؟

غةيؼد أكُفٕول نقٛةلخ بنؼةنى فٙ يػةل بنحؿٕش ٔبنسؼهٛى يٍ قر٣ل بنٟرىم بنسرٙ زؼرٕل جةنفةئرمخ ػهرٗ بنًػسًرغ        زٓمف 

ػهٗ بنًُسٕٖ بنُٕٞٙ ٔبنًُسٕٖ بنؼةنًٙ. فؼهٗ يمٖ بنُُٕبذ بنًقحهد، فراٌ بنػةيؼرد ٔجُرةء ػهرٗ زقةنٛرم ٕٞٚهرد يرٍ        

فُّ ئنٗ زؼًًٚ ضقةفرد ب٢جسكرةو بنسرٙ زؼهرث فٛٓرة لٔوب      بنًُؽ بنموبَٛد بنًُسقهد ٔبنؿىٚد بٞكةلًٚٛد زٓمف فٙ بنٕقر َ

 ْةية.

ٔ  (Financial Statements,2015-16)ٔجؼم فؿٕ ٔزؿهٛم بٞلجٛةذ بنًسؼهقد جسًٕٚم غةيؼرد أكُرفٕول، يطرم:    

University of Oxford,2017) ٔ )(University of Oxford Strategic Plan 2013–18)  ٔ 

(University Funding Explained, 2014-15)ٔ 

 (Funding for technology development of Oxford University,2017) 

 ًٚكٍ بَسك٣ٔ أْى يٗةلو ٔجمبئم زًٕٚم غةيؼد أكُفٕول فًٛة ٚهٙ:
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% يررٍ ئغًرررةنٙ بنرررمقم ٚرررأزٙ يرررٍ زًٕٚرررم بٞجؿررةش بنكةوغٛرررد يرررٍ بنًػرررةنٍ بنحؿطٛرررد، ٔبنػًؼٛرررةذ بنكٛىٚرررد،   40

يهٌٕٛ غُّٛ ئَسىنُٛٙ  537جًة ٚؼةلل ٔبنُٗةػد، ؾٛص ٚؼسحى أكحى يٗمو لقم نهػةيؼدٔبنُٗةلٚق، ٔبنًإَُةذ، 

 يهٛةو وٚةل( َُٕٚة. 2)

 

 % ٚأزٙ يٍ بنًُؽ بنؿكٕيٛد، يٍ ق٣ل يػهٍ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ ٠َػهسىب، ٔبنكهٛد بنُٕٞٛد نهسؼهٛى ٔبنقٛةلخ.15 

 % يٍ بنىَٕو بن٣ٟجٛد.22

 زُٕٚق بنحؿٕش، ٔلػى بنؼًم بنكٛى٘.% يٍ لقم يٟحؼد أكُفٕول، 22ٔ

 % لقم ب٢َسطًةو.1

زرررمفغ بنىَرررٕو بنػةيؼٛرررد يرررٍ قحرررم غًٛرررغ بنٟررر٣ت بنرررهٍٚ ٚموَرررٌٕ نهؿٗرررٕل ػهرررٗ لوغرررد     اٌشسدددىَ اٌذساسدددُخ:

بنحكةنٕوٌٕٚ، أٔ بنمجهٕو أٔ ْٓةلخ فٙ بنػةيؼد، ٔجةنُُحد نًؼظى بنحىبيع بنموبَرٛد، ٔيؼرم٢ذ بنىَرٕو زؼسًرم ػهرٗ      

ً      .غُُٛد بنٟةنرث، ٔيؿرم ئقةيسرّ، ٔكرهنك يُرسٕٖ لوبَرسّ بنُرةجقد        ًهكرد بنًسؿرمخ   ٔزكسهرف يؼرم٢ذ وَرٕو ٞهحرد بن

ٔلٔل ب٢زؿةل بٞٔؤجٙ ػٍ غٛىْى يٍ بنٟهحد بنمٔنٍٛٛ، ؾٛص ٚؿٗرم ٞر٣ت بنًًهكرد بنًسؿرمخ ٔب٢زؿرةل بٞٔوجرٙ       

ػهٗ وَٕو أقم يٍ غٛىْى، كًة زكسهف بنىَٕو ؾُث بنسكٕٗ بنه٘ ٚىغث جموبَسّ بنٟةنرث، ٔزسرىبٔؼ يرة جرٍٛ     

بنموبَرررٙ بنٕبؾرررم، ٚرررسى لفؼٓرررة جةنػُٛرررّ      وٚرررةل نهفٗرررم  93.000ٔ  38.000جًرررة ٚؼرررةلل   19.335£ٔ  7.880£

أٚرةو يرٍ جرمء بنفٗرم كؿرم       7ب٠َسىنُٛٙ. كًرة ٟٚهرث يرٍ بنٟةنرث بنرمفغ قحرم جرمء بنفٗرم بنموبَرٙ، أٔ جؼرم يرىٔو            

أقٗٗ، ٔزًٓم بنىَٕو بنموبَٛد بنػةيؼٛد كةفد بنًىبفق بٞكةلًٚٛد ٔغٛىْة يٍ بنكميةذ بنسٙ ٚسى زٕفٛىْة يٍ قحرم  

 .ب٠قةيد أٔ ٔغحةذ بنٟؼةو بنكهٛد، ٔنكُٓة ٢ زًٓم

زُؼٗ بنػةيؼد ٢َسقٟةت أفٛم بن٣ٟت يٍ بنًًهكد بنًسؿمخ ٔبنكةوظ يٍ قر٣ل ػًهٛرةذ ْرفةفد     اٌطٍجخ اٌذوٌُُٓ:

 ًَٔٚٓد نهقحٕل جُةء ػهٗ أَةٌ ب٠َػةي ٔب٠يكةَةذ ٔػهٗ بنًُسٍٕٚٛ بنػةيؼٙ ٔبنموبَةذ بنؼهٛة.

ب٢غسًةػٛد ٔبنطقةفٛد نهًمُٚرد ٔبنًقةٞؼرد؛ يرٍ قر٣ل زرٕفٛى بنًىبفرق       زُٓى بنػةيؼد فٙ بنؿٛةخ  اٌّشبسوخ اٌّزتّعُخ:

ٔ ٞٔل 2016بنىٚةٚٛد ٔبنؿف٣ذ بنًَٕٛقٛد ٔبنًسةؾف ٔبنًسًُْرةذ ٔبنؿرمبئق، ٔبنٟر٣ت بنًسٟرٕػٍٛ. ٔفرٙ ػرةو       

يىخ كةَر غةيؼد أٔكُفٕول بنىبػٙ بنىئُٛٙ نًٓىغةٌ بنؼهٕو، يغ ية ٚٗةؾحّ يٍ يؼرةو٘ ٔزرموٚث ػًهرٙ ػهرٗ     

 ٟد، ٔػى٘ بنحةؾطٍٛ ٞجؿةضٓى ٔيُةقٓسٓة.بَٞٓ

ؾرةيذ بنػةيؼرد ػهرٗ غرةئًخ بنؿرمبئق ٔبنًكسحرةذ ٔبنًسرةؾف، ٔنٓرة لٔو كحٛرى فرٙ غؼرم             استخّبس ِشافك اٌزبِعدخ: 

يػًٕػةذ بنػةيؼد بنحؿطٛرد أكطرى قرموخ ػهرٗ بنٕٖرٕل ئنرٗ أكحرى غًٓرٕو يًكرٍ؛ ٔننرك ػرٍ ٞىٚرق زقرمٚى جىَرةيع               

 ةل بنًمبوٌ بنًؿهٛد ٔبنًٔبو ػهٗ بنًُسٍٕٚٛ بنُٕٞٙ ٔبنمٔنٙ. ٚكى نهًؼةو٘، ٔغ٢ٕذ ٔأَٟٓد ٞٞف

زمػى ػًةلخ بنػةيؼد بنًؼهًٍٛ بنًؿهٍٛٛ فٙ غًٛغ يىبؾم ؾٛةزٓى بنًُٓٛرد، ٔننرك يرٍ     اٌششاوخ ِع اٌزهبد اٌّضٍُخ:

قرر٣ل بنررسؼهى ٔبنسٟررٕٚى بنًُٓررٙ، ٔبنؿٗررٕل ػهررٗ أؾررمش بنحؿررٕش ؾررٕل ٞررىم بنسررموٍٚ ٔبنًٓررةوكد بنفؼةنررد فررٙ       

 ٚغ بنحؿطٛد. بنًٓةو

زؼسحرررى أكحرررى يٟحؼرررد غةيؼٛرررد فرررٙ بنؼرررةنى، ٔضرررةَٙ أقرررمو يٟحؼرررد جؼرررم يٟحؼرررد غةيؼرررد     ِطجعدددخ ربِعدددخ أوسدددفىسد:

ْٔررٙ ػحررةوخ ػررٍ قُررى فررٙ بنػةيؼررد ٚٓررًم بنٗررؿةفد بنسؼهًٛٛررد، زقررٕو جُٓررى بنًررٕبل      .(Balter,1994)كةيحىٚررمظ

نهػةيؼررد بنقررموخ ػهرٗ جُررٝ َٟررةم قررميةزٓة  ٔبنكرميةذ بٞكةلًٚٛررد ٔبنسؼهًٛٛررد فرٙ غًٛررغ أَؿررةء بنؼررةنى، ؾٛرص أٖررحؽ    

جهمب.  ٔزىكً بنًٟحؼد َٓةٞٓة ػهٗ يػًٕػد ٔبَرؼد يرٍ بنًػرة٢ذ يرٍ      52ػةنًٛة يٍ ق٣ل ْحكد يٍ بنًكةزث فٙ 

(، ٔبنقٗررٕ بنكٛةنٛررد نٟٞفررةل، ئنررٗ غةَررث ELTَٗررٕٔ بنسؼهررٛى ب٢جسررمبئٙ ٔبنطررةَٕ٘، ٔزؼهررٛى بنهغررد ب٠َػهًٛٚررد )

بنؼهًٛد ٔبنًػ٣ذ، ٔيػًٕػد ٔبَؼد يٍ بنقٕبيٍٛ. ٔٚحهغ ػمل بنهٍٚ زكرميٓى بنػةيؼرد   بنكسث بنػةيؼٛد ٔبنموبَةذ 

يررٍ قرر٣ل يٟررةجغ غةيؼررد أكُررفٕول نررسؼهى بنهغررد  ELTيهٛررٌٕ ٞةنررث يُررسكميٍٛ نًررٕبل  33فررٙ كررم ػررةو أكطررى يررٍ 

 ب٠َػهًٛٚد.

 ٚهٙ:زؼسحى يٍ أْى يٗةلو بنمقم نهػةيؼد، ًٔٚكٍ زٕٚٛؿٓة كًة  اٌتجشعبد وإٌّش واٌهجبد:

ٔ       24يهٌٕٛ غُٛرّ ئَرسىنُٛٙ )   5 ي٣ٚرٍٛ وٚرةل( يرٍ     7£ )يهٛرٌٕ   1.6يهٛرٌٕ وٚرةل( يقميرد يرٍ يإَُرد بُٚرةيٕوٖ 

 يحةلوخ أفىٚقٛة ٠لبوخ بنؿكى فٙ لػى يموَد ج٣فةزُٛك ٔيمػًد يٍ بنؿكٕيد.

 6سىنُٛٙ )يهٛررٌٕ غُٛررّ ئَرر  1.3ي٣ٚررٍٛ وٚررةل( يررٍ بنًػًٕػررد ب٠جمبػٛررد ٔزقىٚحررة    7يهٛررٌٕ غُٛررّ ئَررسىنُٛٙ )  1.9

 ي٣ٍٚٛ وٚةل( يٍ َْٕع كَٕع غٕكٙ كهٕت نهًُؽ بنموبَٛد نهٟهحد بنقةليٍٛ يٍ بنٍٗٛ.
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يٍ بنًةَؿٍٛ َسٛػد نؿًهد غًغ بنسحىػرةذ   12000ي٣ٍٚٛ وٚةل( زى غًؼٓة يٍ أكطى يٍ  4£ ) 900.000أكطى يٍ 

 نسؿقٛق أقٗٗ قمو يٍ بنمػى نؼًم ٔؾمخ أجؿةش ؾًةٚد بنؿٛةخ بنفٟىٚد.

يهٌٕٛ وٚةل( نُٗمٔم بنًُؽ بنموبَٛد بنًسٟةجقد فٙ أكُفٕول بنؼهٛة، جٓمف وفغ  500غُّٛ ئَسىنُٛٙ ) يهٌٕٛ 100

ٙ      500£ )يهٌٕٛ 120قًٛسٓة ب٠غًةنٛد ئنٗ  يهٛرٌٕ   900£ )يهٛرٌٕ  200يهٌٕٛ وٚةل( نٛٗرم ؾػرى بنٕقرف بنكهرٙ بنر

 وٚةل(.

جمبػٙ جؼُٕبٌ: "ؾًهد غةيؼرد أكُرفٕول"،   أٞهقر غةيؼد أكُفٕول ؾًهد نهسفكٛى ب٠ 2008فٙ ػةو  دعُ اٌخشَزُٓ:

بنسٙ زٓمف ئنٗ لػى بَٟٞٓد ٔبٞقُةو بٞكةلًٚٛد بنًسفق ػهٛٓة يٍ بنٟر٣ت بنًإٚرمٍٚ، ٔكرهنك ب٢َرسطًةو فرٙ بنحُٛرد       

بنسؿسٛد ٔوأٌ بنًةل ٔبنًىبفق، ٔبنًكسحةذ ٔبنًسةؾف ٔغٛىْة يٍ بنًٓةوكةذ ٔبنحىبيع بٞكةلًٚٛرد، ؾٛرص َرةًْر    

ي٣ٚرٍٛ وٚرةل( ئنرٗ يحهرغ      7يهٛرةو غُٛرّ ئَرسىنُٛٙ)     1.2غ بنؿرم بٞلَرٗ نًًٛبَٛرد بنكرىٚػٍٛ يرٍ      ْهِ بنؿًهد فرٙ وفر  

بنؼمٚرم   2012أػهٗ، ٔزؿٕٚم ْهِ بنًًٛبَٛد ئنٗ َُٕبذ ػمٚمخ قةليد، ٔكةٌ فٙ بَسقحةل ْهب ب٠َػةي فٙ أٔبئرم ػرةو   

يهٛةو غُٛرّ ئَرسىنُٛٙ    3طم فٙ زٕفٛى ، زى ب٠ػ٣ٌ ػٍ  ْمف غمٚم نهًًٛبَٛد ٚس2012ًيٍ بنحةؾطٍٛ، ٔ فٙ أكسٕجى  

يهٛرةو غُٛرّ ئَرسىنُٛٙ    2.4، أكطرى يرٍ   2016يهٛةو وٚةل(، ٔقم جهغ يػًٕع ية بكسُحسّ بنؿًهد فٙ َٓةٚرد ٕٚنٛرٕ    14)

 يهٛةو وٚةل(. 11)

ئٌ زؿمٚم ئٚىبلبذ زًٕٚم بنحؿٕش ٚؼسًم ػهرٗ يٗرمو بنسًٕٚرم ٔٞحٛؼرد بنًؼةيهرد، ٔٚٗرُف بنرمقم         تّىًَ اٌجضىث:

 "بنًُؽ بنحؿطٛد ٔبنؼقٕل"، ٔٚكٛغ ب٢ػسىبف جةنمقم يٍ زًٕٚم بنحؿٕش نهًؼةٚٛى بنسةنٛد:زؿر جُم 

ٚسى ب٢زفةم يغ بنٓٛاةذ ٔيػةنٍ بنحؿٕش فٙ بنًًهكد بنًسؿمخ، ٔبنًفٕٚٛد بٞٔؤجٛد ػهرٗ أَرةٌ أٌ ٚرمفغ نهػةيؼرد     

 ػٕ٘ َقم٘ يقةجم بنسكةنٛف بنسٙ زكحمزٓة فٙ ألبء بنحؿٕش.

اد ؾكٕيٛد، ٚسى ب٠َفةم نٛكٌٕ بٞلبء يؿمل ًٍٚ ؾةند جؼُٛٓة، ؾُث بنؿم بنًًُٕؼ جًٕغث بنسًٕٚم ئٌ غةء يٍ ْٛ

 بزفةم بنسًٕٚم.

بنسًٕٚم يٍ بنًإَُةذ بنكٛىٚد ٔبنُٗةػد ٚسى ٔفق بٍَٞ بنًُٕٗٔ ػهٛٓة فٙ ْىٜٔ بزفةقةذ بنسًٕٚرم بنفىلٚرد،   

 قةجم بنسكةنٛف ٔية زى ئَفةقّ ػهٗ بنحؿص.ٔٚؿسُث بنمقم جٓة ًٍٚ بنًُؽ غٛى بنؿكٕيٛد، ٔٚؿق نهػةيؼد بنُمبل ي

يهٛرةو غُٛرّ ئَرسىنُٛٙ.     5ئنرٗ أكطرى يرٍ     2016جهغر قًٛد أٔقةف غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ آقرى زقىٚرى ػرةو        األولبف:

 ٔزُقُى ئنٗ:

أٔقةف يقٛمخ: زؿمل فٛٓة بنػٓةذ بنًةَؿد يةْٛرد بنًُؿرد بٖٞرهٛد ئنرٗ بٞجرم، يرغ ئٚرىبلبذ ب٢َرسطًةوبذ بنسرٙ أَفقرر           

 أغىب٘ يقٛمخ ٔيؿملخ يٍ قحم بنػٓد بنًةَؿد.ػهٗ 

أٔقةف لبئًد غٛى يقٛمخ: زؿمل فٛٓة بنػٓةذ بنًةَؿد يةْٛد بنٓحد بٖٞهٛد ئنٗ بٞجم، يغ ئٚرىبلبذ ب٢َرسطًةوبذ بنسرٙ    

 أَفقر ػهٗ بنًقةٖم بنؼةيد نهػةيؼد.

        ٕ قرف لبقرم يكٗٗرةذ    ُٔٚحغٙ زُػٛم ب٢ػسىبف جةنرمقم بٞٔنرٙ ٚرًٍ بٞٔقرةف بنمبئًرد يرٍ ؾٛرص وأٌ يرةل بن

 بنٕقف بنمبئى.

يهٌٕٛ وٚةل( َُٕٚة ػهٗ بنرمػى بنًرةنٙ نهٟهحرد     53يهٌٕٛ غُّٛ ئَسىنُٛٙ ) 11زُفق أكُفٕول  اٌّسبعذاد اٌطالثُخ:

غُٛررّ  3700بنػررةيؼٍٛٛ. ؾٛررص ًٚكررٍ نهٟرر٣ت يررٍ بَٞررى نبذ بنررمقم بنًررُكفٙ بنؿٗررٕل ػهررٗ يررة ٢ ٚقررم ػررٍ       

 أنف وٚةل( َُٕٚة. 17ئَسىنُٛٙ )

زؿررسفظ غةيؼررد أكُررفٕول جط٣ضررد ٖررُةلٚق نًُررةػمخ بنحررةؾطٍٛ بنػررةيؼٍٛٛ ػهررٗ زؿٕٚررم بنحؿررٕش   أوسددفىسد:صددٕبدَك 

بنػٛمخ ئنٗ أػًةل غٛمخ، فٓٙ زسٛؽ نهحؿٕش بنػةيؼٛد أٌ زسٟٕو ئنٗ لوغد ًٚكٍ أٌ زظٓى فٛٓة فةئرمخ زػةوٚرد نسرأيٍٛ    

ٔبنحؿررص بنؼهًررٙ جةنسؼررةٌٔ يررغ غةيؼررد   بنًًٚررم يررٍ ب٢َررسطًةوبذ، ٔٚقررٕو جررالبوخ زهررك بنٗررُةلٚق ْررىكد بنسكُٕنٕغٛررة  

أكُفٕول. كًة زٕفى غةيؼد أٔكُفٕول نهًُسطًىٍٚ يٍ بنقٟةع بنكةٔ فىٖد ن٣َسطًةو، فٙ ْىكةذ بنسكُٕنٕغٛرة،  

 كًة أَٓة زٕفى بنسًٕٚم نًٛةٌ ؾٕٗل بنٓىكةذ ػهٗ بنًٕبول بنكةفٛد نهًىبؾم بٞٔنٛد نسٟٕٚى بنًُسػةذ بنسػةوٚد.

ٕٚم غةيؼد أكُفٕول نى ٚقسٗى ػهٗ بنًُؽ بنؿكٕيٛد فقٝ، جم ػًم ئنٗ زٕفٛى جرمبئم يسؼرملخ   ٔكًة ٣ٚؾظ، فاٌ زً    

يطم: زًٕٚم بٞجؿةش، ٔبنىَٕو بن٣ٟجٛد، ٔبَرسطًةو يىبفرق بنػةيؼرد، ٔبنسحىػرةذ، ٔغٛىْرة، ْٔرهب يرة أكرمذ ػهٛرّ          

، Rozmus (2013)، ٔلوبَررد  EAU (2011)(، ٔلوبَررد 2013بنؼررمل يررٍ بنموبَررةذ يطررم لوبَررد بنًررةنكٙ )

ؾٛررص أٌ بنػةيؼررةذ بنسررٙ بػسًررمذ ػهررٗ زهررك بنحررمبئم، بَررسٟةػر زٟررٕٚى جىبيػٓررة ٔأَٓررٟسٓة بنسؼهًٛٛررد ٔبنحؿطٛررد       

 ٔب٢غسًةػٛد كًىكً أكةلًٚٙ،   ٔب٢ػسًةل ػهٗ َفُٓة فٙ بنسًٕٚم. 
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إربثخ اٌسؤاي اٌخبٌج: ِب سجً االستفبدح ِٓ خجشح ربِعخ أوسفىسد فٍ طشس ثذائً رذَذح ٌتّىَدً  

 عٍُُ فٍ ربِعخ اٌٍّه سعىد؟اٌت

جؼم فؿٕ ٔزؿهٛم بٞلجٛةذ بنًسؼهقد جسًٕٚم غةيؼد بنًهك َؼٕل ٔزًٕٚم غةيؼد أكُفٕول، فاَّ ًٚكرٍ ب٢َرسفةلخ يرٍ    

 زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ ٞىؼ جمبئم غمٚمخ نسًٕٚم بنسؼهٛى فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل يٍ ق٣ل بنًقسىؾةذ بنسةنٛد:

ٟهحد بٞغةَث، َرٕبء ػهرٗ بنًُرسٕٖ بنػرةيؼٙ أٔ بنموبَرةذ بنؼهٛرة، فُُرحد قحرٕل         بنسَٕغ فٙ فسؽ جةت بنقحٕل نه -

 غةيؼد بنًهك َؼٕل نهٟهحد بنمٔنٍٛٛ ٚاٛهد غمب.

ئَٓةء ُٖةلٚق نًُةػمخ بنحةؾطٍٛ ػهٗ زؿٕٚم بٞجؿرةش بنًسًٛرًخ ئنرٗ أػًرةل ٔيٓرةوٚغ زػةوٚرد نسرأيٍٛ بنًًٚرم          -

 يٍ ب٢َسطًةوبذ نهػةيؼد.

ٙ  بنسَٕرغ  - ٔب٢َسٓرةوٚد نًإَُرةذ بنًػسًرغ بنًكسهفرد جٓركم أكحرى، ٌٞ بنكرميةذ         بنسؼهًٛٛرد  ذبنكرمية  زقرمٚى  فر

 بنًقميد ؾةنٛة قهٛهد، ٔنبذ َفغ يؿمٔل.

زفؼٛم لٔو بٞٔقةف ٔبنسَٕغ فٛٓة، فًٓةوٚغ بنٕقف بنؿةنٛد غٛى يكسًهد، ٔنى ٚرسى ب٢َرسفةلخ يرٍ لقهٓرة جةنٓركم       -

 بنًأيٕل كًٗمو جمٚم نهسًٕٚم.

ٔبنًػسًغ بنًرمَٙ ػهرٗ بنسحرىع نرمػى زًٕٚرم بنػةيؼرد، فؿػرى بنسحىػرةذ ٢ٚرًبل يؿرمٔل           زٓػٛغ قٟةع بٞػًةل  -

 ٔجُُث ٚاٛهد ٢ زفٙ جةنسٟهؼةذ.

بَسطًةو ٔزٕظٛرف كةفرد يرٕبول بنػةيؼرد يرٍ قر٣ل ب٢َرسفةلخ يرٍ بنًىبفرق بنىٚةٚرٛد ٔبنًسرةؾف ٔبنًسًُْرةذ              -

 بنىًَٙ نه٣ٟت.ٔئزةؾسٓة ٞفىبل بنًػسًغ، جم٢ يٍ ئغ٣قٓة جًػىل َٓةٚد بنمٔبو 

ٙ  ٔيؼُٕٚة، ؾٛص أٌ بنمػى بنؿةنٙ يؿمٔل ٢ٔ ٚفٙ جًسٟهحةزٓرة  يةلٚة  بنػةيؼد فٙ بٞجؿةش يىبكً لػى -  ئَػرةي  فر

 .نهػةيؼد وٚؼٓة ٔٚؼٕل يُٓة بنًػسًغ، ُٚسفٛم زٟحٛقٛد أجؿةش

زفؼٛم بنٓىبكد يغ بنػٓةذ بنًؿهٛد كٕيبوخ بنسؼهٛى، ٔننك يٍ ق٣ل بنًٓرةوكد بنفؼةنرد نهًؼهًرٍٛ فرٙ بنًٓرةوٚغ       -

 بنحؿطٛد، جًة ٚؼٕل جةنُفغ ػهٗ بنػةيؼد. 

 ب٢َسفةلخ يٍ بن٣ٟت بنقمبيٗ )بنكىٚػٍٛ( ٔبٞفىبل بنًٓسًٍٛ جةنؼهى، نهًُةًْد فٙ لػى زًٕٚم بنػةيؼد. -

ٙ  ُٚرٓى  جًة بنكةٔ بنقٟةع يإَُةذ يغ دبنًػسًؼٛ بنٓىبكد زفؼٛم - ٍ  فر  يرغ  بنػةيؼرد نسسرٕبءو   يكىغرةذ  زؿُرٛ

 . بنؼًم َٕم بؾسٛةغةذ

يٚةلخ َٓةٜ لبو َٓى غةيؼد بنًهك َؼٕل، ٔزَٕٛغ َٟةم قميةزٓة جٓكم أكحى يؿهٛة ٔلٔنٛة، نسٗم يٟحٕػةزٓرة   -

 بنًؿهٙ.   ٞكحى ْىٚؿد يًكُد يٍ بنًُسفٛمٍٚ، ؾٛص أٌ قميةزٓة بنؿةنٛد يؿمٔلخ جةنُٟةم

 

إربثددخ اٌسددؤاي اٌشاثددع: ِددب ِعىلددبد تطجُددك تزشثددخ ربِعددخ أوسددفىسد فددٍ تٕىَددع ِصددبدس تّىَددً     

 اٌتعٍُُ؟

نهسؼىف ػهٗ يؼٕقةذ زٟحٛق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى، زرى بَرسكمبو بنًسَٕرٟةذ            

 بنُؿٕ بنسةنٙ:بنؿُةجٛد ٔب٢َؿىبف بنًؼٛةو٘ ٢َسػةجةذ أفىبل بنموبَد، ٔننك ػهٗ 
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اٌّتىسطبد اٌضسبثُخ واالٔضشاف اٌّعُبسٌ ٌّعىلبد تطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ 

 اٌتعٍُُ

ب٢َؿررررررررررررررررررررررررىبف  بنًسَٕٟةذ بنؿُةجٛد بنًؼٕقةذ و

 بنًؼٛةو٘

لوغرررررررد  بنسىزٛث

 بنًٕبفقد

 ػةنٛد 1 0.52 3.36 بنًؼٕقةذ بٞقىٖ 1

 يسَٕٟد 2 0.51 3.17 بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد 2

 يسَٕٟد 3 0.45 3.13 بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد 3

 يسَٕٟد - 0.42 3.22 بنًسَٕٝ بنؿُةجٙ بنؼةو

 

( أٌ ُْة  يٕبفقد جموغد يسَٕٟد جٍٛ أفرىبل ػُٛرد بنموبَرد ػهرٗ يؼٕقرةذ زٟحٛرق       4ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل وقى )

( ٔجرةَؿىبف  3.22زػىجد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل جًسَٕرٝ ػرةو )            

( ٔجررةَؿىبف يؼٛررةو٘  3.36(، ؾٛررص زررأزٙ بنًؼٕقررةذ بٞقررىٖ جةنًىزحررد بٞٔنررٗ جًسَٕررٝ ػررةو )      0.52يؼٛررةو٘ )

( جموغرد  0.51( ٔجرةَؿىبف يؼٛرةو٘ )  3.17( جموغد يٕبفقد ػةنٛد، زهٛٓرة بنًؼٕقرةذ بنطقةفٛرد جًسَٕرٝ ػرةو )     0.52)

يٕبفقد يسَٕٟد، ٔفٙ بٞقٛى زرأزٙ بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد كأقرم يؼٕقرةذ زٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ            

(، جموغررد يٕبفقررد 0.51ف يؼٛررةو٘ )( ٔجررةَؿىب3.13يٗررةلو زًٕٚررم بنسؼهررٛى جػةيؼررد بنًهررك َررؼٕل جًسَٕررٝ ػررةو ) 

و( ٔبنسٙ زٕٖهر ئنٗ أٌ ُْرة  بنؼمٚرم   2007يسَٕٟد. ٔقم بزفقر َسٛػد بنموبَد بنؿةنٛد يغ َسٛػد لوبَد بنحىػٙ )

يٍ بنًؼٕقةذ بنسٙ زؿم يرٍ زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ فرٙ بنرًٍٛ، كًرة بزفقرر َسٛػرد بنموبَرد بنؿةنٛرد يرغ َسٛػرد لوبَرد               

ٕٖهر ئنٗ أٌ ُْة  بنؼمٚم يٍ بنًٓةكم بنسرٙ زٕبغرّ زًٕٚرم بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ فرٙ بنًًهكرد        و( ٔبنسٙ ز2011بنؿًٛم٘ )

بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد أجىيْة: ب٢َسغ٣ل بنغٛى ػق٣َٙ نهًٕبول، ٔٚؼف ب٢َسفةلخ يرٍ بنٟةقرةذ بنحٓرىٚد.، كًرة بزفقرر      

يٗرررةلو بنرررمقم  ( ٔبنسرررٙ زٕٖرررهر ئنرررٗ أٌ زُٕٚرررغ Masaii,2015َسٛػرررد بنموبَرررد بنؿةنٛرررد يرررغ َسٛػرررد لوبَرررد )  

)ب٠ٚىبلبذ( فٙ بنسؼهٛى بنؼةنٙ جػُٕت بنٗؿىبء بنكحرىٖ بٞفىٚقٛرد ٕٚبغرّ بنؼمٚرم يرٍ بنسؿرمٚةذ جُرحث ػرمو ٔغرٕل          

ٔبنػمبٔل بنسةنٛد زُةقّ جُٕع يٍ بنسفٗٛم يؼٕقرةذ زُٕٚرغ يٗرةلو بنسًٕٚرم فرٙ غةيؼرد بنًهرك َرؼٕل،          أيٕبل كةفٛد.

ُٕٚغ يٗةلو زًٕٚهٓة، ٔبػسًةلْة ػهٗ جرمبئم ػمٚرمخ غؼهسٓرة زؼسًرم     ٔننك جة٢َسفةلخ يٍ زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ ز

 ػهٗ َفُٓة فٙ بنسًٕٚم. 

 

 أواًل: اٌّعىلبد اٌخمبفُخ ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ.                   

ًٕٚررم بنسؼهررٛى، زررى بَررسكمبو نهسؼررىف ػهررٗ بنًؼٕقررةذ بنطقةفٛررد نسٟحٛررق زػىجررد غةيؼررد أكُررفٕول فررٙ زُٕٚررغ يٗررةلو ز  

بنسكىبوبذ ٔبنُُث بنًإٚد ٔبنًسَٕٟةذ بنؿُرةجٛد ٔب٢َؿرىبف بنًؼٛرةو٘ ٢َرسػةجةذ أفرىبل بنموبَرد، ٔننرك ػهرٗ         

 بنُؿٕ بنسةنٙ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )4رذوي سلُ )
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 (2رذوي سلُ )

اٌخمبفُخ َىضش اٌتىشاساد وإٌست اٌّئىَخ واٌّتىسطبد اٌضسبثُخ الستزبثبد أفشاد اٌذساسخ ٔضى اٌّعىلبد 

 52ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ ْ= 

 

( أٌ يؿٕو بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو        5وقى )ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل 

(. ٚحهرغ بنًسَٕرٝ بنؿُرةجٙ    3.50، 2.86( فقىبذ زىبٔؾر بنًسَٕٟةذ بنؿُةجٛد نٓى جٍٛ )6زًٕٚم بنسؼهٛى ٚسًٍٛ )

أفىبل ػُٛد بنموبَد (، ْٔهب ٚمل ػهٗ أٌ ُْة  يٕبفقد جموغد يسَٕٟد جٍٛ 0.51( جةَؿىبف يؼٛةو٘ )3.17بنؼةو )

 ػهٗ بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل. 

ٔبنُقةٜ بنسةنٛد زُةقّ جُٕع يٍ بنسفٗٛم بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗرةلو زًٕٚرم   

 بنسؼهٛى، ٔننك ػهٗ بنُؿٕ بنسةنٙ:

( ْٔٙ )ٚؼف بنرٕػٙ بنًػسًؼرٙ جأًْٛرد بنسحرىع نًإَُرةذ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ( جةنًىزحرد بٞٔنرٗ          2ذ بنفقىخ وقى )غةء

(، ْٔهب ٚمل ػهٗ أٌ ُْة  يٕبفقد جموغد ػةنٛد جٍٛ أفىبل ػُٛد 0.69( ٔبَؿىبف يؼٛةو٘ )3.50جًسَٕٝ ؾُةجٙ )

بنؼرةنٙ يرٍ بنًؼٕقرةذ بنطقةفٛرد نسٟحٛرق       بنموبَد ػهٗ أٌ ٚؼف بنٕػٙ بنًػسًؼٙ جأًْٛرد بنسحرىع نًإَُرةذ بنسؼهرٛى    

زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل، ٔقم بزفقر َسٛػد بنموبَد بنؿةنٛرد يرغ   

و( ٔبنسٙ زٕٖهر ئنٗ أٌ ٚؼف بنٕػٙ بنًػسًؼرٙ جأًْٛرد بنسحرىع نًإَُرةذ بنسؼهرٛى      2007َسٛػد لوبَد بنحىػٙ )

 ٙ زؿم يٍ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ بنًٍٛ.بنؼةنٙ يٍ بنًؼٕقةذ بنس

( ْٔرٙ )ئًٚرةٌ بنًػسًرغ جًػةَٛرد بنسؼهرٛى، ٔزؿًرم بنمٔنرد كةفرد َفقةزرّ بنسٓرغٛهٛد ٔبنىأَرًةنٛد(            3غةءذ بنفقرىخ وقرى )  

(، ْٔهب ٚمل ػهٗ أٌ ُْة  يٕبفقد جموغد ػةنٛد 0.67( ٔبَؿىبف يؼٛةو٘ )3.32جةنًىزحد بنطةَٛد جًسَٕٝ ؾُةجٙ )

 بنفقىبذ و

 لوغد بنًٕبفقد

 ٝ
َرررررررررررررررررررررر

بنًسٕ

ٙ
ُةج
ؿ
بن

 

ف 
ىب
ؿررررررررررررررررررر

َ٢
ب

٘
و
بنًؼٛة

 

ث
ىزٛ
بنس

 

غد بنًٕبفقد
و
ل

 

 أٔبفررررررررررررق 

 جٓمخ
 ٢ أٔبفق أٔبفق

 ٢ أٔبفق 

 جٓمخ

  %   %   %   % 

1 

نرررٍٛ ب٢ػسقرررةل جرررأٌ بنسؼهرررٛى بنػرررةيؼٙ   

جؿةغررد ئنررٗ لػررى، فٓررٕ يررٍ يُررإٔنٛد     

 بنمٔند.

8 
28.

6 
9 

32.

1 

1

0 

35.

7 
1 

3.

6 
 يسَٕٟد 6 0.89 2.86

2 
ٚررررؼف بنررررٕػٙ بنًػسًؼررررٙ جأًْٛررررد    

 بنسحىع نًإَُةذ بنسؼهٛى بنؼةنٙ.

1

7 

60.

7 
8 

28.

6 
3 

10.

7 
0 

0.

0 
 ػةنٛد 1 0.69 3.50

3 

ئًٚةٌ بنًػسًغ جًػةَٛد بنسؼهٛى، ٔزؿًرم  

بنسٓرررررررغٛهٛد  بنمٔنرررررررد كةفرررررررد َفقةزرررررررّ   

 ٔبنىأًَةنٛد.

1

2 

42.

9 

1

3 

46.

4 
3 

10.

7 
0 

0.

0 
 ػةنٛد 2 0.67 3.32

4 

يؿمٔلٚد بنؿٕبفً بنًؼُٕٚد بنسٙ زٓرػغ  

أفررىبل بنًػسًررغ ٔيإَُررةزّ ػهررٗ زقررمٚى  

 بنسحىػةذ.

1

0 

35.

7 

1

5 

53.

6 
1 3.6 2 

7.

1 
 يسَٕٟد 3 0.82 3.18

5 
ٚؼف ضقد جؼٙ بنًسحىػٍٛ جايكةَٛةذ 

 بنػةيؼد.
7 

25.

0 

1

5 

53.

6 
6 

21.

4 
0 

0.

0 
 يسَٕٟد 5 0.69 3.04

6 

ٚررؼف بنطقررد جررةٞلٔبو بنسررٙ ًٚكررٍ أٌ    

زإلٚٓة بنًإَُةذ بنسؼهًٛٛد فٙ زٟرٕٚى  

يكىغةذ يإَُةذ بٞػًرةل ٔب٠َسرةظ   

 .بنكةٖد

1

1 

39.

3 

1

0 

35.

7 
7 

25.

0 
0 

0.

0 
 يسَٕٟد 4 0.80 3.14

 يسَٕٟد - 0.51 3.17 بنًسَٕٝ بنؿُةجٙ بنؼةو
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ُد بنموبَد ػهٗ أٌ ئًٚةٌ بنًػسًغ جًػةَٛرد بنسؼهرٛى، ٔزؿًرم بنمٔنرد كةفرد َفقةزرّ بنسٓرغٛهٛد ٔبنىأَرًةنٛد         جٍٛ أفىبل ػٛ

يٍ بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل. ٔٚىغرغ  

( يٍ ٔضٛقد َٛةَد بنسؼهٛى فٙ 233ٗ ننك بنًةلخ )ننك ئنٗ أٌ بنسؼهٛى فٙ بنًًهكد يػةَٙ ٔؾق نهػًٛغ، كًة َٗر ػه

 (.2011بنًًهكد )بنؿًٛم٘، 

أية أقم بنًؼٕقةذ يٍ ٔغٓد َظرى ػُٛرد بنموبَرد، فٓرٙ )ٚرؼف ضقرد جؼرٙ بنًسحرىػٍٛ جايكةَٛرةذ بنػةيؼرد(، ؾٛرص            

 (، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ ُْرة  يٕبفقرد     0.69( ٔبَؿرىبف يؼٛرةو٘ )  3.04غةءذ جةنًىزحد بنكةيُرد جًسَٕرٝ ؾُرةجٙ )   

جموغد يسَٕٟد جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهرٗ أٌ ٚرؼف ضقرد جؼرٙ بنًسحرىػٍٛ جايكةَٛرةذ بنػةيؼرد يرٍ بنًؼٕقرةذ          

بنطقةفٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل. ٔٚىغغ ننك ئنٗ زؼطرى  

بنػةيؼرد فرٙ ئزًرةو بنًٓرةوٚغ ٔب٢َرسفةلخ يرٍ        جؼٙ بنًٓةوٚغ، ٔزأقى ئزًةيٓة، يًة غؼرم بنرحؼٙ ٚٓركك جايكةَٛرةذ    

 بنسحىػةذ كًة ٚػث.

( ْٔٙ )ب٢ػسقةل جأٌ بنسؼهٛى بنػةيؼٙ نٍٛ جؿةغد ئنٗ لػى، فٕٓ يٍ يُإٔنٛد بنمٔند( جةنًىزحد 1غةءذ بنفقىخ وقى )

(، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ ُْرة  يٕبفقرد جموغرد يُكفٛرد        0.89( ٔبَؿىبف يؼٛرةو٘ ) 2.86بنُةلَد جًسَٕٝ ؾُةجٙ )

جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهٗ أٌ ب٢ػسقةل جأٌ بنسؼهٛى بنػةيؼٙ نٍٛ جؿةغد ئنرٗ لػرى، فٓرٕ يرٍ يُرإٔنٛد بنمٔنرد يرٍ        

بنًؼٕقةذ بنطقةفٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل. ٔٚىغرغ           

ٗةلٚد بنسٙ زؿسى ػهٗ بنػةيؼرد بنحؿرص ػرٍ جرمبئم ٔػرمو      ننك ٢يلٚةل بنٟهث ػهٗ بنسؼهٛى بنػةيؼٙ، ٔبنسغٛىبذ ب٢قس

 ب٢ػسًةل ػهٗ بنسًٕٚم بنؿكٕيٙ.

 

 حبًُٔب: اٌّعىلبد اٌتٕظُُّخ ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ.

نهسؼىف ػهٗ بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد نسٟحٛق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى، زرى بَرسكمبو            

بنسكىبوبذ ٔبنُُث بنًإٚد ٔبنًسَٕٟةذ بنؿُرةجٛد ٔب٢َؿرىبف بنًؼٛرةو٘ ٢َرسػةجةذ أفرىبل بنموبَرد، ٔننرك ػهرٗ         

 بنُؿٕ بنسةنٙ:
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 (6رذوي سلُ )

 اٌتىشاساد وإٌست اٌّئىَخ واٌّتىسطبد اٌضسبثُخ الستزبثبد أفشاد اٌذساسخ ٔضى اٌّعىلبدَىضش 

 52اٌتٕظُُّخ ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ ثزبِعخ اٌٍّه سعىد ْ=  

 

 

( أٌ يؿٕو بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗرةلو  6ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل وقى )

   ٍ (. 3.25، 2.79( فقرىبذ زىبٔؾرر بنًسَٕرٟةذ بنؿُرةجٛد نٓرى جرٍٛ )      7) زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهرك َرؼٕل ٚسٛرً

(، ْٔهب ٚمل ػهٗ أٌ ُْة  يٕبفقد جموغرد يسَٕرٟد   0.45( جةَؿىبف يؼٛةو٘ )3.13ٚحهغ بنًسَٕٝ بنؿُةجٙ بنؼةو )

ٛى جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهٗ بنًؼٕقةذ بنسُظًٛٛد نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهر     

 جػةيؼد بنًهك َؼٕل.

ٔبنُقةٜ بنسةنٛد زُةقّ جُرٕع يرٍ بنسفٗرٛم بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو             

 زًٕٚم بنسؼهٛى، ٔننك ػهٗ بنُؿٕ بنسةنٙ:

َٕرٝ  ( ْٔٙ )بنًىكًٚد بنٓرمٚمخ، ٔكطرىخ ب٠غرىبءبذ ب٠لبوٚرد بنًؼقرمخ( جةنًىزحرد بٞٔنرٗ جًس       11غةءذ بنفقىخ وقى )

(، ْٔهب ٚمل ػهٗ أٌ ُْة  يٕبفقرد جموغرد يسَٕرٟد جرٍٛ أفرىبل بنموبَرد       0.65( ٔبَؿىبف يؼٛةو٘ )3.25ؾُةجٙ )

ػهررٗ أٌ بنًىكًٚررد بنٓررمٚمخ، ٔكطررىخ ب٠غررىبءبذ ب٠لبوٚررد بنًؼقررمخ يررٍ بنًؼٕقررةذ بنسُظًٛٛررد نسٟحٛررق زػىجررد غةيؼررد   

مل ننك ػهٗ ؾةغد بنػةيؼرد ئنرٗ زٟرٕٚى أَظًسٓرة     أكُفٕول فٙ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل. ٔٚ

 ب٠لبوٚد ٔبنًةنٛد، جًة ُٚٓى فٙ زحُٛٝ ئغىبءبذ زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚهٓة.

( ْٔررٙ )ٚررؼف قُررٕبذ بنسٕبٖررم بنًحةْررى جررٍٛ بنػةيؼررد ٔقٟررةع بٞػًررةل( جةنًىزحررد بنطةَٛررد   8غررةءذ بنفقررىخ وقررى )

هٗ أٌ ُْرة  يٕبفقرد جموغرد يسَٕرٟد جرٍٛ أفرىبل       (، ْٔهب ٚمل ػ0.57( ٔبَؿىبف يؼٛةو٘ )3.21جًسَٕٝ ؾُةجٙ )

بنموبَد ػهٗ أٌ ٚؼف قُٕبذ بنسٕبٖرم بنًحةْرى جرٍٛ بنػةيؼرد ٔقٟرةع بٞػًرةل يرٍ بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد نسٟحٛرق           

 بنفقىبذ و

 لوغد بنًٕبفقد

ٙ
ُةج
ؿ
ٝ بن

َ
بنًسٕ

ف   
ىب
ؿرررررررررررررررررررر

َ٢
ب

٘
و
بنًؼٛة

 

ث
ىزٛ
بنس

 

غد بنًٕبفقد
و
ل

 

 أٔبفرررررررررررررررررررررق 

 جٓمخ
 ٢ أٔبفق أٔبفق

 ٢ أٔبفررررررررررررررق 

 جٓمخ

  %   %   %   % 

7 

ٚرررررؼف بنهرررررٕبئؽ بنسرررررٙ زرررررُظى 

ئَررررٓةو بنقٟررررةع بنكررررةٔ فررررٙ    

 بنسًٕٚم.

 يسَٕٟد 5 0.65 3.14 3.6 1 3.6 1 67.9 19 25.0 7

8 

ٚرررررررؼف قُرررررررٕبذ بنسٕبٖرررررررم  

بنًحةْررى جررٍٛ بنػةيؼررد ٔقٟررةع     

 بٞػًةل.

 يسَٕٟد 2 0.57 3.21 0.0 0 7.1 2 64.3 18 28.6 8

9 

ٚؼف بنسىكًٛ ب٠ػ٣يٙ ػهرٗ  

بنًٓررةوكد بنسررٙ ٚقررميٓة بنقٟررةع  

 بنكةٔ نهػةيؼد.

 يسَٕٟد 3 0.69 3.21 3.6 1 3.6 1 60.7 17 32.1 9

10 

ٚؼف بنٕػٙ جةنًػرة٢ذ بنسرٙ   

ًٚكٍ أٌ ُٚٓى بنقٟرةع بنكرةٔ   

 فٙ زًٕٚهٓة.

 يسَٕٟد 4 0.79 3.21 3.6 1 10.7 3 46.4 13 39.3 11

11 
بنًىكًٚرررررد بنٓرررررمٚمخ، ٔكطررررررىخ   

 ب٠غىبءبذ ب٠لبوٚد بنًؼقمخ.
 يسَٕٟد 1 0.65 3.25 0.0 0 10.7 3 53.6 15 35.7 10

12 
غٛررررةت ٔغررررٕل ئلبوخ يكسٗررررد  

 زؼُٗ جسًُٛد يٕبول بنػةيؼد.
 يسَٕٟد 6 0.81 3.07 3.6 1 17.9 5 46.4 13 32.1 9

13 

غٛررةت بنررُظى بنسررٙ يررٍ ق٣نٓررة    

ًٚكرررٍ فرررى٘ وَرررٕو ويًٚرررد     

جؼرٙ بنكرميةذ بنسؼهًٛٛرد    ػهرٗ  

 .نهٟةنث

 يسَٕٟد 7 0.74 2.79 7.1 2 17.9 5 64.3 18 10.7 3

 يسَٕٟد - 0.45 3.13 بنًسَٕٝ بنؿُةجٙ بنؼةو
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زػىجد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل. ٔٚىغرغ ننرك ئنرٗ ٚرؼف بنرٕػٙ                

 ع بٞػًةل، نكهق فىٔ غمٚمخ نهسًٕٚم.جأًْٛد زٕبٖم بنػةيؼد يغ قٟة

أية ألَٗ لوغةذ بنًٕبفقد ْرٙ )غٛرةت ٔغرٕل ئلبوخ يكسٗرد زؼُرٗ جسًُٛرد يرٕبول بنػةيؼرد(، ؾٛرص غرةءذ جةنًىزحرد            

(، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ ُْرة  يٕبفقرد جموغرد يسَٕرٟد        0.81( ٔبَؿىبف يؼٛرةو٘ ) 3.07بنُةلَد جًسَٕٝ ؾُةجٙ )

ت ٔغٕل ئلبوخ يكسٗد زؼُرٗ جسًُٛرد يرٕبول بنػةيؼرد يرٍ بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد        جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهٗ أٌ غٛة

نسٟحٛق زػىجد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل. ٔٚىغرغ ننرك ئنرٗ بػسًرةل               

 بنػةيؼد ػهٗ بنسًٕٚم بنؿكٕيٙ، ٔٚؼف ب٢ْسًةو جاٚػةل يٗةلو غمٚمخ نهسًٕٚم.

ٛرةت بنرُظى بنسرٙ يرٍ ق٣نٓرة ًٚكرٍ فرى٘ وَرٕو ويًٚرد ػهرٗ جؼرٙ بنكرميةذ بنسؼهًٛٛرد              أية أقم بنفقرىبذ فٓرٙ )غ  

(، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ    0.74( ٔبَؿرىبف يؼٛرةو٘ )  2.79نهٟةنث(، ؾٛص غةءذ جةنًىزحد بنُةجؼد جًسَٕٝ ؾُرةجٙ ) 

َرٕو  ُْة  يٕبفقد جموغد يسَٕٟد جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَرد ػهرٗ أٌ غٛرةت بنرُظى بنسرٙ يرٍ ق٣نٓرة ًٚكرٍ فرى٘ و         

ويًٚد ػهٗ جؼٙ بنكميةذ بنسؼهًٛٛد نهٟةنث يرٍ بنًؼٕقرةذ بنسُظًٛٛرد نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ          

يٗررةلو زًٕٚررم بنسؼهررٛى جػةيؼررد بنًهررك َررؼٕل. ٔٚىغررغ ننررك ئنررٗ ٚررؼف ب٢ْسًررةو جٕغررٕل َظررى ٔبٚررؿد ٠يكةَٛررد       

 بنسًٕٚم.ب٢َسفةلخ يٍ جؼٙ بنكميةذ بنسٙ زقميٓة بنػةيؼد كًٗمو نسُٕٚغ يٗةلو 

 

 حبٌخًب: اٌّعىلبد األخشي ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ.

نهسؼرىف ػهرٗ بنًؼٕقرةذ بٞقرىٖ نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى، زرى بَرسكمبو                

جةذ أفرىبل بنموبَرد، ٔننرك ػهرٗ     بنسكىبوبذ ٔبنُُث بنًإٚد ٔبنًسَٕٟةذ بنؿُرةجٛد ٔب٢َؿرىبف بنًؼٛرةو٘ ٢َرسػة    

 بنُؿٕ بنسةنٙ:
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 (2رذوي سلُ )

 َىضدددش اٌتىدددشاساد وإٌسدددت اٌّئىَدددخ واٌّتىسدددطبد اٌضسدددبثُخ السدددتزبثبد أفدددشاد اٌذساسدددخ ٔضدددى اٌّعىلدددبد         

 52ثزبِعخ اٌٍّه سعىد. ْ=  األخشي ٌتطجُك تزشثخ ربِعخ أوسفىسد فٍ تٕىَع ِصبدس تّىًَ اٌتعٍُُ 

     

( أٌ يؿٕو بنًؼٕقةذ بٞقىٖ نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُرفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗرةلو     7ٚسٛؽ يٍ ق٣ل بنػمٔل وقى )

 (.3.46،  3.29بنؿُةجٛد نٓى جٍٛ )( فقىبذ زىبٔؾر بنًسَٕٟةذ 3زًٕٚم بنسؼهٛى جػةيؼد بنًهك َؼٕل ٚسًٍٛ )

ٔبنُقرةٜ بنسةنٛرد زُرةقّ جُررٕع يرٍ بنسفٗرٛم بنًؼٕقرةذ بٞقررىٖ نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُررفٕول فرٙ زُٕٚرغ يٗررةلو            

 زًٕٚم بنسؼهٛى، ٔننك ػهٗ بنُؿٕ بنسةنٙ:

نسؼهرٛى(  ( ْٔرٙ )غٛرةت بنسٓرػٛغ بنؿكرٕيٙ ٠قةيرد بنسؼرةٌٔ ٔبنسُُرٛق جرٍٛ قٟرةع بٞػًرةل ٔب          16غةءذ بنفقرىخ وقرى )  

(، ْٔررهب ٚررمل ػهررٗ أٌ ُْررة  يٕبفقررد جموغررد 0.64( ٔبَؿررىبف يؼٛررةو٘ )3.46جةنًىزحررد بٞٔنررٗ جًسَٕررٝ ؾُررةجٙ )

ػةنٛررد جررٍٛ أفررىبل ػُٛررد بنموبَررد ػهررٗ أٌ غٛررةت بنسٓررػٛغ بنؿكررٕيٙ ٠قةيررد بنسؼررةٌٔ ٔبنسُُررٛق جررٍٛ قٟررةع بٞػًررةل   

        ٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك        ٔبنسؼهٛى يرٍ بنًؼٕقرةذ بٞقرىٖ نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فر

َررؼٕل. ٔٚىغررغ ننررك نسكفررم بنمٔنررد جكةفررد َفقررةذ بنسؼهررٛى، ٔغٛررةت ٔغررٕل ئغررىبءبذ ٔبٚررؿد زهررًو قٟررةع بٞػًررةل       

 جة٢َسطًةو فٙ بنسؼهٛى.

( ْٔٙ )ٚؼف بَسطًةوبذ بنقٟةع بنكةٔ فٙ يػة٢ذ بنسؼهٛى بنًكسهفرد يرغ َرموخ بنًٓرةوٚغ     15غةءذ بنفقىخ وقى )

(، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ    0.55( ٔبَؿرىبف يؼٛرةو٘ )  3.32ٓسىكد جٍٛ بنػةَحٍٛ( جةنًىزحد بنطةَٛد جًسَٕٝ ؾُرةجٙ ) بنً

ُْة  يٕبفقد جموغد ػةنٛد جٍٛ أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهٗ أٌ ٚؼف بَسطًةوبذ بنقٟةع بنكرةٔ فرٙ يػرة٢ذ بنسؼهرٛى     

ٞقرىٖ نسٟحٛرق زػىجرد غةيؼرد أكُرفٕول فرٙ       بنًكسهفد يرغ َرموخ بنًٓرةوٚغ بنًٓرسىكد جرٍٛ بنػرةَحٍٛ يرٍ بنًؼٕقرةذ ب        

زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل. ٔٚىغرغ ننرك ئنرٗ ػرًٔف بنقٟرةع بنكرةٔ ػرٍ ب٢َرسطًةو فرٙ               

 بنسؼهٛى، َسٛػد نكطىخ ب٠غىبءبذ ب٠لبوٚد ٔزؼقٛمْة.

 بنفقىبذ و

ٙ لوغد بنًٕبفقد
ُةج
ؿ
ٝ بن

َ
بنًسٕ

 ٘
و
ف بنًؼٛة

ىب
ؿ
َ٢
ب

 

ث
ىزٛ
بنس

 

غد بنًٕبفقد
و
ل

 أٔبفررررررررررررررررق  

جموغررررررررررررررد 

 ػةنٛد

أٔبفق جموغرد  

 يسَٕٟد

أٔبفرررررررررررررررررق 

جموغرررررررررررررررد 

 يُكفٛد

 أٔبفرررررررررررق 

جموغرررررررررد 

 يؼمٔيد

  %   %   %   % 

14 

قهرررررد بنسػرررررةوت بنُةغؿرررررد  

نسؼرررةٌٔ يإَُرررةذ بنسؼهرررٛى 

 بنؼةنٙ، ٔبنقٟةع بنكةٔ.

 ػةنٛد 3 0.81 3.29 3.6 1 10.7 3 39.3 11 46.4 13

15 

ٚؼف بَسطًةوبذ بنقٟرةع  

بنكرررررةٔ فرررررٙ يػررررررة٢ذ   

بنسؼهررٛى بنًكسهفررد يررغ َررموخ   

بنًٓرررةوٚغ بنًٓرررسىكد جرررٍٛ 

 .بنػةَحٍٛ

 ػةنٛد 2 0.55 3.32 0.0 0 3.6 1 60.7 17 35.7 10

16 

غٛررةت بنسٓررػٛغ بنؿكررٕيٙ  

٠قةيررد بنسؼررةٌٔ ٔبنسُُررٛق   

جرررررررٍٛ قٟرررررررةع بٞػًرررررررةل 

 ٔبنسؼهٛى.

 ػةنٛد 1 0.64 3.46 0.0 0 7.1 2 39.3 11 53.6 15

 ػةنٛد - 0352 3336 بنًسَٕٝ بنؿُةجٙ بنؼةو
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ٔ   14غةءذ بنفقىخ وقى ) بنقٟرةع بنكرةٔ( جةنًىزحرد    ( ْٔٙ )قهد بنسػةوت بنُةغؿد نسؼةٌٔ يإَُرةذ بنسؼهرٛى بنؼرةنٙ، 

(، ْٔرهب ٚرمل ػهرٗ أٌ ُْرة  يٕبفقرد جموغرد ػةنٛرد جرٍٛ         0.81( ٔبَؿرىبف يؼٛرةو٘ )  3.29بنطةنطد جًسَٕٝ ؾُرةجٙ ) 

أفىبل ػُٛد بنموبَد ػهٗ أٌ قهد بنسػةوت بنُةغؿد نسؼةٌٔ يإَُةذ بنسؼهٛى بنؼةنٙ، ٔبنقٟةع بنكةٔ يرٍ بنًؼٕقرةذ   

 ٙ زُٕٚرغ يٗرةلو زًٕٚرم بنسؼهرٛى جػةيؼرد بنًهرك َرؼٕل. ٔٚىغرغ ننرك ئنرٗ            بٞقىٖ نسٟحٛق زػىجد غةيؼد أكُفٕول فر

 بزػةِ بنقٟةع بنكةٔ ن٣َسطًةو جؼٛمب ػٍ يػة٢ذ بنسؼهٛى.

  

 تىصُبد اٌذساسخ

 جُةء ػهٗ بنُسةئع بنسٙ زٕٖهر نٓة بنموبَد َٕٖٙ جًة ٚهٙ: 

 بنًقسىؾةذ بنٕبولخ فٛٓة.ب٢َسفةلخ يٍ زػىجد غةيؼد أكُفٕول ػهٗ بنُؿٕ بنٕبول فٙ بنموبَد، يٍ ق٣ل  -

زٟررٕٚى بَٞظًررد ب٠لبوٚررد ٔبنًةنٛررد فررٙ غةيؼررد بنًهررك َررؼٕل، جًررة ُٚررٓى فررٙ زحُررٛٝ ئغررىبءبذ زُٕٚررغ يٗررةلو     -

 زًٕٚهٓة، ٔزقهٛم بػسًةلْة ػهٗ بنمػى بنؿكٕيٙ.

 بنسَٕغ فٙ يٓةوٚغ بٞٔقةف فٙ غةيؼد بنًهك َؼٕل. -

بنؼرةنٙ، ٔننرك يرٍ قر٣ل َٔرةئم ب٠ػر٣و ٔيإَُرةذ        زٕػٛد أفىبل بنًػسًرغ جأًْٛرد بنسحرىع نًإَُرةذ بنسؼهرٛى       -

 بنًػسًغ بنًكسهفد.

 زقمٚى بنؿٕبفً بنًؼُٕٚد بنسٙ ُزٓػغ أفىبل بنًػسًغ ٔيإَُةذ ػهٗ زقمٚى بنسحىػةذ. -

 بزكةن ب٠غىبءبذ بن٣ييد نهؿم يٍ بنًىكًٚد بنٓمٚمخ جةنػةيؼد، ٔزحُٛٝ ب٠غىبءبذ ب٠لبوٚد. -

 ٔقٟةع بٞػًةل جةنًًهكد. فسؽ قُٕبذ زٕبٖم فؼةند جٍٛ بنػةيؼد -

زقمٚى بنمػى بنكةفٙ نًىبكً بٞجؿةش فٙ غةيؼد بنًهك َرؼٕل، ٔيٚرةلخ َٓرةٞٓة فرٙ ئَػرةي أجؿرةش زٟحٛقٛرد ٚؼرٕل          -

 وٚؼٓة نهػةيؼد.

بنسٓػٛغ بنؿكٕيٙ ٠قةيد بنسؼةٌٔ ٔبنسُُٛق جٍٛ قٟةع بٞػًرةل ٔبنسؼهرٛى، ٔزقرمٚى جؼرٙ بنسُر٣ٛٓذ نًإَُرةذ        -

 ػةذ.بٞػًةل يقةجم زهك بنسحى

ئغىبء لوبَد يُسقحهٛد نًؼىفد يقمبو بنؼةئرم بنُرةزع ػرٍ زػىجرد بنحرمبئم بنًقسىؾرد نسُٕٚرغ يٗرةلو بنسًٕٚرم فرٙ            -

 غةيؼد بنًهك َؼٕل.

 

 اٌّشارع

 اٌّشارع اٌعشثُخ

(. زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ بنًٍٛ: بنٕبقغ ٔئيكةَٛةذ بنسٟٕٚى. وَةند لكسٕوبِ 2007بنحىػٙ، بنؼً٘ ػهٙ. ) (1)

 كهٛد بنسىجٛد، قُى ب٠لبوخ بنسىجٕٚد، غةيؼد بنًهك َؼٕل، بنىٚة٘.غٛى يُٕٓوخ. 

بنًقسىؾد. جؿص يُٕٓو.  ٔبنحمبئم بنًٓةكم يٗى: فٙ بنؼةنٙ بنسؼهٛى (. زًٕٚم2015جهسةغٙ، يىٔخ يؿًم. ) (2)

 (.3) 16يػهد كهٛد ب٢قسٗةل ٔبنؼهٕو ب٢قسٗةلٚد، غةيؼد بنقةْىخ، يٗى، 

(. غىٚمخ بنىٚة٘، زى 41-37نسًُٛد بنؼةْىخ نهًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد )(. قٟد ب2015بنحهٕ٘، ػحم بن٣ُو. ) (3)

  http://www.alriyadh.com/1095880ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 2/6/1438بَسىغةػّ فٙ 

ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438(. أٔقةف بنػةيؼد. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017غةيؼد بنًهك َؼٕل.) (4)

http://endowments.ksu.edu.sa/ar 

زةوٚف: (. يؼٓم بنًهك ػحمبهلل نهحؿٕش ٔبنموبَةذ ب٢َسٓةوٚد. زى بَسىغةػّ فٙ 2017غةيؼد بنًهك َؼٕل. )  (5)

  https://kai.ksu.edu.sa/ar/node/1135ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438

ِ، ػهٗ 12/7/1438(. يٓىٔع كىبَٙ بنحؿص. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017غةيؼد بنًهك َؼٕل. ) (6)

  http://chairs.ksu.edu.sa/arبنىبجٝ: 

ِ، ػهٗ 12/7/1438(. يكسث بنؼ٣قةذ بنًػسًؼٛد. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017غةيؼد بنًهك َؼٕل. ) (7)

 http://community.ksu.edu.sa/ar/comm-co-arبنىبجٝ: 

http://www.alriyadh.com/1095880
http://endowments.ksu.edu.sa/ar
http://endowments.ksu.edu.sa/ar
https://kai.ksu.edu.sa/ar/node/1135
http://chairs.ksu.edu.sa/ar
http://community.ksu.edu.sa/ar/comm-co-ar


22

2102

208 

 

ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438ب٢َسطًةو. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: (. قُى 2017غةيؼد بنًهك َؼٕل. ) (8)

https://pa.ksu.edu.sa/ar/pa_invest_Side_Brief  

نػةيؼٙ (. زًٕٚم بنسؼهٛى ب2008ؾةيم، يؿًم ػحم بن٣ُو؛ ٔيٚمبٌ، ًْةو جموبٔ٘؛ ٔبنحؿٛى٘؛ بنُٛم يؿًٕل. ) (9)

 ٔبّزػةْةزّ بنًؼةٖىخ. بنقةْىخ، ػةنى بنكسث.

(. جمبئم يقسىؾد نسًٕٚم بنسؼهٛى فٙ بنػةيؼةذ بنؿكٕيٛد جةنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد 2015بنؿىجٙ، يؿًم. ) (10)

 .103، ػمل 26"غةيؼد بنًهك َؼٕل إًَٔنغة". يػهد كهٛد بنسىجٛد فٙ غةيؼد جُٓة، يٗى، بنًػهم 

 جؼٙ قحىبذ ٕٚء فٙ بنًٗى٘ بنؿكٕيٙ بنػةيؼٙ بنسؼهٛى نسًٕٚم . جمبئم(2011ؾٍُٛ، قةنم يُٕٗو. ) (11)

 .315- 245، 14ٔبنمٔل. يػهد بنسىجٛد. 

 يٚةلخ ظم فٙ بنُؼٕلٚد بنؼىجٛد جةنًًهكد بنؼةنٙ بنسؼهٛى نسًٕٚم يقسىؼ (. زٕٗو2011يُةل. ) بنؿًٛم٘، (12)

 .941 -903(، ٔ 4) 5بنُفٍ.  ٔػهى بنسىجٛد فٙ ػىجٛد بنٟهث ب٢غسًةػٙ. يػهد لوبَةذ

(. ب٠َكُموّٚد: بنمبو بنػةيؼٛد 1(. أَةَٛةذ بنسًٕٚم ٔب٠لبوخ بنًةنٛد. )ٜ 2002ؾُفٙ، ػحمبنغفةو. ) (13)

 بنػمٚمخ.

 ِ، ػهٗ بنىبجٝ:12/7/1438(. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017لبو َٓى غةيؼد بنًهك َؼٕل. ) (14)

(15) https://ksupress.ksu.edu.sa/ar/Pages/AboutUs.aspx 

(. زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ بنٍٕٞ بنؼىجٙ. ٔوقد يقميد ئنٗ 2015لًُٚحى،  26-22بنمقٙ، َٕو بنمٍٚ. ) (16)

بنؼىجٙ. ب٠َكُموٚد،  بنٍٕٞ فٙ بنؼهًٙ بنؼةنٙ ٔبنحؿص بنسؼهٛى ػٍ بنًُإٔنٍٛ نهٕيوبء ػٓى بنكةيٍ بنًإزًى

 يٗى.

ًّةٌ: لبو ٔبئم.3و(. فٙ بقسٗةلّٚةذ بنّسؼهٛى. )ٜ  2008بنّىْمبٌ، ػحم بهلل يبْٙ. ) (17)  (. ػ

(. بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ جىٟٚةَٛة. ٖؿٛفد بنٓىم، بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد، زى بَسىغةػّ  2011َؼم، فٕبي ) (18)

  http://www.alsharq.net.sa/2011/11/30/26649ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 2/6/1438

(. بَسطًةو بنقٟةع بنكةٔ فٙ بنسؼهٛى بنؼةو فٙ بنًًهكد بنؼىجٛد 2005بنٟٕم، َُةء جُر ػحم بنؼًًٚ. ) (19)

بنُؼٕلٚد: ْمف بَسىبزٛػٙ نسُٕٚغ يٗةلو بنسًٕٚم. وَةند لكسٕوبِ غٛى يُٕٓوخ. كهٛد بنسىجٛد، قُى ب٠لبوخ 

 د بنًهك َؼٕل: بنىٚة٘.بنسىجٕٚد، غةيؼ

 بنُؼٕلٚد بنؼىجٛد بنًًهكد فٙ بنؼةنٙ بنسؼهٛى زًٕٚم (. يٗةلو2012بنٟٕٚىقٙ، َٕبل جُر َؼم. ) (20)

 لوبَد يقةوَد. لوبَةذ ػىجٛد فٙ بنسىجٛد ٔػهى بنُفٍ. بنُؼٕلٚد. ٔجىٟٚةَٛة:

ٔألٔبزّ  يفٕٓيّ بنؼهًٙ بنحؿص (.2007كةٚم. ) ػحمبنؿق، ػحمبنىؾًٍ، ٔ ػمٌ، نٔقةٌ،  ػحٛمبذ، (21)

 بنفكى. لبو بٞولٌ: ػًةٌ،.ٔأَةنٛحّ

(. ئَٓةو بنقٟةع بنكةٔ فٙ زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةو جةنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد. وَةند 2005بنؼسٛحٙ، فٓم. ) (22)

 لكسٕوبِ غٛى يُٕٓوخ. كهٛد بنسىجٛد، قُى ب٠لبوخ بنسىجٕٚد، غةيؼد بنًهك َؼٕل.

بٞٞفةل بنؿكٕيٛد جًمُٚد بنىٚة٘: ؾهٕل يقسىؾد. (. يٓك٣ذ زًٕٚم وٚة٘ 2006بنؼطًةٌ، ُْةل٘. ) (23)

 وَةند يةغُسٛى غٛى يُٕٓوخ. كهٛد بنسىجٛد، غةيؼد بنًهك َؼٕل: بنىٚة٘.

ًّةٌ: لبو بنًُٛىخ . 2010بنؼػ3ًٙ يؿًم. ) (24)  (. ب٠لبوخ ٔبنسكٟٛٝ بنسىجٕ٘. ػ

 يكسحد : بنىٚة٘ ؼد،بنىبج بنٟحؼد بنُهٕكٛد. بنؼهٕو فٙ بنحؿص ئنٗ بنًمقم (.2006ؾًم. ) ٖةنؽ بنؼُةف، (25)

 .بنؼحٛكةٌ

 . نهسكٟٛٝ، بنكٕٚر بنؼىجٙ بنًؼٓم بنسؼهٛى. ػهٗ بنؼةئم يؼمل ( قٛة2002ٌػحمبنقةلو. ) ػهٙ، (26)

 (. بنًموَد بنسىجٕٚد بنًُسػد: بنًُةنظ ٔبنٕبقغ. بنىٚة٘، بنًإنف. 2010ػٌٕ، ٔفةء. )  (27)

بنسًٕٚم غٛى بنسقهٛمٚد. بنًإزًى بنؼهًٙ (. بنمٔو بنسًُٕ٘ نهػةيؼةذ بنؼىجٛد ٔيٗةلو 2000غةَى، يؿًم.) (28)

 .301-252َُٛةٌ.ٔ 19-17نًػهٍ بزؿةل بنػةيؼةذ بنؼىجٛد، جٛىٔذ 33بنًٗةؾث نهمٔوخ 

(. زُٕٚغ يٗةلو زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ لٔل يػهٍ بنسؼةٌٔ 2003غُٛى، أؾًم، ٔبنٛؿٕٛ٘، ٖحىٚد. ) (29)

 بنكهٛػٙ. يػهد بنسىجٛد، غةيغ بٞيْى، يٗى.

بنؼةنًٙ. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف:   QSغةيؼد ػىجٛد ٔفق يإْى 20(. أفٛم 2017ب٢قسٗةل٘. ) (30)

  https://ae.aliqtisadi.com/679334ِ. ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438

https://pa.ksu.edu.sa/ar/pa_invest_Side_Brief
https://pa.ksu.edu.sa/ar/pa_invest_Side_Brief
https://ksupress.ksu.edu.sa/ar/Pages/AboutUs.aspx
https://ksupress.ksu.edu.sa/ar/Pages/AboutUs.aspx
http://www.alsharq.net.sa/2011/11/30/26649
https://ae.aliqtisadi.com/679334


22

2102

209 

 

نؼىجٛد بنُؼٕلٚد. (. جمبئم زًٕٚم بنسؼهٛى بنؼةنٙ بنؿكٕيٙ فٙ بنًًهكد ب2013بنًةنكٙ، ػحم بهلل يؿًم. ) (31)

 .146 -113بنًػهد بنُؼٕلٚد نهسؼهٛى بنؼةنٙ. بنؼمل بنؼةْى، ٔ 

 1ِ(. بن٣ئؿد بنًُظًد نهٓإٌٔ بنًةنٛد فٙ بنػةيؼةذ. 1416ٜيػهٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ. ) (32)

ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438(. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017يىكً قميد بنًػسًغ ٔبنسموٚث بنًُسًى. ) (33)

https://cttc.ksu.edu.sa/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%A

F%D8%A7%D9%81-0 

ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 12/7/1438(. زى بَسىغةػّ فٙ زةوٚف: 2017يؼػى بنًؼةَٙ. ) (34)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1/ 

ِ(. بنسقىٚى بنُٕٞٙ ػٍ بنسؼهٛى بنؼةنٙ فٙ بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد. بنىٚة٘، 1424ٔيبوخ بنسؼهٛى بنؼةنٙ. ) (35)

 غةيؼد بنًهك َؼٕل.

ِ، 2/6/1438(. نًؿد ػٍ بنًًٛبَٛد. زى بَسىغةػّ 2015ؼهٛى فٙ بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد. )ٔيبوخ بنس (36)

  https://www.moe.gov.sa/ar/Pages/Budget.aspxػهٗ بنىبجٝ: 

. 2017بنحٛةٌ بنؼةو يٍ بنًًٛبَٛد بنؼةيد نهمٔند  (. َُكد2017ٔيبوخ بنًةنٛد فٙ بنًًهكد بنؼىجٛد بنُؼٕلٚد. ) (37)

ِ، ػهٗ بنىبجٝ: 2/6/1438زى بَسىغةػّ 

https://www.mof.gov.sa/budget2017/Documents/The_National_Budget_Ar.pdf 
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