
 20-44 ص ص، (2020) 02 العـــدد:/  02 املجلد
 بىيت والصحت الىفظيتر املجلت العلميت للعلىم الت

2865-2682 ISSN: 

4248-2682 : The Online ISSN 
 

 

 

 جطبيق الحىلمت الالنتروهيت بجامعاجىا العسبيت، املبرزاث املخطلباث، الخحدًاث         

Implementing e-governance in our Arab universities, 

justifications, requirements, challenges 

 1 حماى على الدهشان /د أ.

ت اإلاىىفُت مفش اظخار اـٌى التربُت والّمُذ الاظبم ليلُت التربُت حامّ 1  

اةف الاظاجزة  الّلميِمى اللجىت الّلمُت لفدق الاهخاج  للمخلذمحن لؽغل ٌو

 التربىي والاظاجزة اإلاعاِذًً جخفق اـٌى التربُت والخخىُي 
g_eldahshan@yahoo.com 

gamal.eldahshan@edu.menofia.edu.eg 

3715-0621-0002-https://orcid.org/0000 

    
 مظخخلص البحث:

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

اهطالقا مً ان حىلمت الجامعاث النتروهيا اصبحذ حخميت البد منها 

السجباوها بالحخمُت الخىىىلىحُت الىاججت ًِ  والبد مً جطبيقها فى حامعخىا العسبيت،

اهدؽاس اظخخذام جىبُلاث وؼبياث الحىاظِب وجىامي الثلافت اإلاجخمُّت بهزٍ 

جىاكؾ رلً مً خالٌ جىاٌو مفهىم الحىهمت فان الىسكت الحالُت ، الخىبُلاث

الالىتروهُت واَذفها وفىاةذَا  واإلابرساث والاظباب الى جذِى الى لشوسة جىبُلها فى 

حامّخىا الّشبُت واإلاخىلباث الالصمت لزلً والخدذًاث التى جىاحه رلً الخىبُم ، وكذ 

ا لشوسة ف  اهذث الىسكت شلذ هفعها ِلى ِلى اَمُت الحىهمت الالىتروهُت باِخباَس

ول اللىاِاث ، ومً بُنها كىاُ الجامّاث ، ولزلً بذأث مٍّم الذٌو وخيىماتها 

ومإظعاتها الجامُّت باالهخلاٌ ئلى الفماء الالىترووي مً أحل جلذًم خذماتها واداسة 

ؼئىنها مً خالٌ الاهترهذ وبمخخلف وظاةل الخىىىلىحُا الحذًثت ، بؽيل اظُش 

ت جىفحر اإلاخىلباث الالصمت ى ، والدث علوبخيلفت اكل ت لعِش الحاحت الؽذًذة والمشوٍس

 لخىبُلها والّمل الذاةم للخغلب ِلى ما كذ ًىاحه رلً الخىبُم مً جدذًاث ومّىكاث.
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 مقدمت:

 جدلُم اَذافها ًخىلب لشوسة وحىدًخفم الجمُْ ِلى ان هجاح اإلاإظعاث فى 

فى هفغ وخلىكه  وشف ول ألاظاظُت، وجدذد معئىلُت ألاوشاف بحن الّالكاث جدىم هٍم

ى ما اولم ِلُه  الىكذ بما ٌعهم فى جدلُم الؽفافُت والّذالت وجدلُم الاَذاف، َو

Starting from the electronic governance of universities, it has 

become an imperative that must and must be applied in our Arab 

university, because of its link with technological determinism resulting 

from the widespread use of computer applications and networks and the 

growth of societal culture with these applications, the current paper 

discusses this by examining the concept of electronic governance, its goals, 

benefits, justifications and reasons for calling The need to apply it in our 

Arab University, the requirements for that and the challenges facing that 

application, and the paper emphasized the importance of e-governance as 

a necessity that imposed itself on all sectors, including the university sector, 

and therefore most countries, their governments and university institutions 

began to move to the cyberspace in order to provide their services And 

manage its affairs through the Internet and with various means of modern 

technology, faster and at a lower cost, and stressed the urgent and 

necessary need to quickly provide the requirements for its application and 

permanent work to overcome the challenges and obstacles that this 

application may face. 

Key words: corporate governance; e-governance; university 

governance 
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 واإلاإظعاث اإلاىٍماث وافتمفىلح الحىهمت، والتى حّخبر الان مً الشواةض الاظاظُت 

 في ألاخحرة آلاوهت في واظّا هجاخا جىبُلها وخلم  خاـت أو واهذ ِامت ظىاء وؤلاداساث

 خاـت. الجامعيومً بُنها مجاٌ الخّلُم، والخّلُم  اإلاجاالث مً الّذًذ

 وال : الحىلمت الالنتروهيت مفهىمها اهدفها فىابدها وجطبيقها بالجامعت : أ

 مفهىم الحىلمت : 

لزي ًخم مً خالله ئداسة اإلاإظعاث وجىٍُم والخدىم الحىهمت حّنى الىٍام ا

ِمالها،  مً وحىد هٍم جدىم الّالكاث بحن ألاوشاف ألاظاظُت التي جإزش في ألاداء، أفي 

ت اإلاإظعت ِلى اإلاذي البُّذ وجدذًذ اإلاعئٌى واإلاعئىلُت، فى  هما حؽمل ملىماث جلٍى

ى اإلاإظعاث مً خالٌ خىهمت اواس مً اإلاؽاسهت والّذالت والؽفافُت واإلاعاءلت، وحعع

ت بدُث جيىن أِماٌ جلً  ِملُاتها ئلى جىفحر الخجاوغ بحن مخخلف وخذاتها ؤلاداٍس

 الىخذاث مىملت لبّمها البّن ، بما ًإدي الى جدلُم اَذافها وجدلُم الخمحز .

والحىهمت حّنى الاداسة الشؼُذة اللاةمت ِلى الجزاَت والؽفافُت واإلاعاءلت 

فدت الفعاد جدلُم الّذالت دون جمُحز وجىبُم اللاهىن ِلى الجمُْ مْ واإلاداظبُت وميا

مىً جىبُلها فى  مىٍمت خيىمُت او خاـت   أيجىفحر سكابت فاِلت داخلُت وخاسحُت ٍو

لى   ( . 7105و دولى.  )ِبذ هللا اللشش ى، أ ئكلُميو أمعخىي مدلى  أيِو

ار جخخلف  –ِلى الشغم مً وحىد اخخالفاث ِذًذة خٌى مفهىم الحىهمت

الا اهه فى الىكذ راجه ًىحذ ؼبه اجفاق   -باخخالف اإلاجاٌ الزي ًخم جىاولها فى ظُاكه

مإظعت ًذِم كذستها ِلى الخّامل مْ ما ًىاحهها  أيِلى ان جىبُلها ٌّضص مً هفاءة 

ى ما ًجّلىا فى  ض هُانها، ولبي  خاحت ماظت الى مً اصماث، َو ئسظاء كىاِذَا لخٍّض

، خاـت فى ”الدؽاسهُت، والؽفافُت، واإلاعاءلت“لى ِملُت زالزُت ألابّاد أدائها، بىاء ِ

ألن جىبُم الحىهمت ًإدي ئلى جأوحر الّالكت بحن الجامّت ومجالعها، وأصحاب الجامّت، 

حن، وولبت، ورلً ِلى أظغ ِلمُت  اإلافالح، والّاملحن فيها مً أوادًمُحن وئداٍس

ل واضحت، جدذد اإلاعإولُاث، وجمْ خًذا للع لبُاث، ومنها الفعاد والالمباالة والتَر

ا الزساُ الثالث  والهذس، هدُجت الىٍام الشكابي الزي ٌّبر ًِ مفهىم اإلاعاءلت، باِخباَس

 .للحىهمت ئلى حاهب الدؽاسهُت والؽفافُت
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أمحن ِام مجلغ خىهمت ٌّلىب هاـش الذًً فى َزا الاواس اؼاس حىلمت الجامعاث: 

مش الّام الجداد الجامّاث الّشبُت اإلابادسة التي جلّذمُذ بها اإلاإج الجامّاث الّشبُت

ا باظم حامّت الؽشق ألاوظي التي اظخمافذ الذوسة العابّت وألاسبّحن  ًُ شخف

ّلى ، ف!منها بذ ال  خخمُت …الجامّاث خىهمتالى ان   ،7102للمإجمش في ؼهش آراس ِام 

ا الشغم مً ان 
ً
 في ئسظاء كىاِذ الحىهمت الجامّاث الّاإلاُت اإلاشمىكت كىّذ ؼىو

ً
ال وٍى

ض هُانها، ولبي أدائها، بىاء ِلى ِملُت زالزُت ألابّاد الدؽاسهُت، الؽفافُت،  “لخٍّض

، فان حامّاجىا الّشبُت  لم جىً مىخبهت بُّذ ئلى خاحتها للحىهمت وىظُلت ”واإلاعاءلت

زي اوؽغلذ فُه حُّذ بها جمخحن كىاِذ ئداسة الّملُت ألاوادًمُت والبدثُت، في الىكذ ال

 .بخىبُم مّاًحر لمان الجىدة، وئِادة الهُيلت بىاء ِلى جلً اإلاّاًحر

اث اإلادلُت والّشبُت فلذ  اـبذ  مُّاس الحىهمت الُىم مُّاًسا مهًما ِلى اإلاعخٍى

، أن أخذ أَم ألاظباب التي جدٌى دون اسجلاء غالبُت حامّاجىا الّشبُت في ظلم .والذولُت

بنى ِليها اللُمت  الخفيُفاث الذولُت َى 
ُ
في غُاب الحىهمت، مً خُث ئنها اللاِذة التي ج

ألاوادًمُت والبدثُت الخىافعُت ألي حامّت، وهي اإلادشن لّىاـش الخمّحز وؤلابذاُ 

ض كذستها والابخياس  . الخىافعُت، وحٍّض
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ن أهبر مؽيلت جىاحهها غالبُت حامّاجىا الّشبُت هي مؽيلت الاسجبان في اجخار ئ

وئلاِت الىكذ في الجذٌ والىلاػ، واخخالف آلاساء في ول كمُت مّشولت اللشاس، 

للبدث، والعبب في رلً َى ِذم الاخخيام ئلى أظغ ظلُمت واضحت في حعُحر الّملُت 

ألاوادًمُت، وفي غُاب الىٍشة الؽمىلُت لجمُْ أوشاف الّالكت اإلاؽترهت، بذًءا مً 

ً، واهتهاء بالىلبت. ول أصحاب اإلافالح، ظىاء أواهىا اإلامىلحن الحيىم ُحن أو اإلاعدثمٍش

ت، والعمّت الّلمُت  رلً ِلى خعاب اإلاحزة الخىافعُت في حْىدة اإلاخشحاث اإلاادًت واإلاّىٍى

 .وألاوادًمُت

ذ مً خاحخىا اإلااظت الى  جىبُم مّاًحر الحىهمت في مإظعاجىا َزا الامش ًٍض

ا مً اإلاإظعاث التي حعخّحن باإلاىهج الّل مي لحىهمت أدائها،  أن جفبذ الجامُّت وغحَر

الحىهمت ههًجا زابًخا للذٌو في ئداسة ؼإون مىاوىيها، وئداسة مفالحها الّلُا ِلى 

ا وظُلت خاظمت في الخّامل مْ اإلاخغحراث الّذًذة التى حؽهذَا  اث وافت، باِخباَس اإلاعخٍى

ها في اإلاجخمّاث اإلاّاـشة، واإلادافٍت ِلى الىُان اإلاإظس ي للجامّاث، واٌهاس حذًت

لها، وميافدت الفعاد، وختى  الح الؽاملت، وفي ولْ خذ لعىء ؤلاداسة وجَش ِملُاث ؤلـا

في معحرتها هدى الذًمىكشاوُت، وجىظُْ كاِذة اإلاؽاسهت الؽّبُت في اجخار اللشاس، 

 ًِ 
ً

وجشظُخ مبادب الؽفافُت، وخم اإلاىاوىحن في الحفٌى ِلى اإلاّلىماث، فمال

 .اب والّلاباإلاعاءلت في ُبّذيها، الثى 

 الحىلمت الالنتروهيت : 

فى ٌل ما  ؼهذجه وحؽهذٍ اإلاجخمّاث اإلاّاـشة مً زىسة جىىىلىحُت 

والىتروهُت فشلذ هفعها ِلى ول اللىاِاث، بذأث مٍّم الذٌو وخيىماتها 

ومإظعاتها الحيىمُت باالهخلاٌ ئلى الفماء الالىترووي مً أحل جلذًم خذماتها ِلى 

الحذًثت، بؽيل اظُش وبخيلفت اكل وبما ًدلم  الخىىىلىحُاظاةل الاهترهذ،  وبمخخلف و 

 حعاُس وألاهٍمت ، ومْ اللىاهحن وجىبُم واإلاؽاسهت واإلاعاواة والؽفافُت الّذالت مفاَُم

خماد هدى الاججاٍ  اإلاىٍماث والخدٌى ئلى والاجفاالث، اإلاّلىماث جىىىلىحُا ِلى الِا

 أخذ اإلاذاخل الالىتروهُت الحيىمت فاَُمبم ألاخز هدى الاججاٍ ؤلالىتروهُت، أـبذ
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ش ألاظاظُت ّشف ، الحيىمُت ؤلاداسة لخىٍى  - E الحيىمت الالىتروهُت  " باظم الاججاٍ َزا َو

Government "   0او الحىهمت الالىتروهُت 

فمْ الخىىس الخىىىلىجي والخلني وختى جىاهب اإلاإظعاث َزٍ الثىسة اإلاّلىماجُت 

ذ مً جبادٌ اإلاّلى  ماث واإلاّامالث الاجفالُت، وجيامل مخخلف ألاهٍمت والخذماث وجٍض

ت وجفاِلها، وصاد الاَخمام بمىلُى الحىهمت ؤلالىتروهُت التي حعاِذ  وألاكعام ؤلاداٍس

دت وجدعم  لت مٍش ت اإلاخاخت للمخّاملحن مْ اإلاإظعت بىٍش ِلى جلذًم الخذماث ؤلاداٍس

 مّلىماجُت جلىُت زىسة هي بل ومخىىس، حذًذ أظلىب بالفّالُت والؽفافُت.، وحّشف بانها

ُت هللت ئلى كادث ا ول الخاؿ اللىاُ وأحهضة الحيىمُت ألاحهضة جلذم في هِى  مً وغحَر

 ئليها الالىتروهُت ٌؽاس الحىهمت وباخخفاس الالىتروهُت، الخّامالث ئلى الخللُذًت ؤلاداساث

 الحيىمُت وغحر الحيىمُت وألاوؽىت في اللىاِاث الاهترهِذ ِلى الخلىُاث جىبُم بأنها

ت"  (.072، 7104)الُاط ؼاَذ واخشون،  .الخجاٍس

ّت في جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى جىامي  فلذ ظاِذث الخىىساث العَش

اللذساث اإلاإظعُت في مجاٌ الشكمىت، هما انها فخدذ اإلاجاٌ لخبني بشامج وجىبُلاث 

 في اللىاِاث الّامت ء اإلاإظس ي،الحىهمت الالىتروهُت، التي تهذف الى جدعحن الادا
ْ والفاِل هدى  لى اإلاعخىي اإلادلي هىاحه ـّىباث هبحرة في الاهخلاٌ العَش والخاـت. ِو

                                           

 
1

جىٍُم  والتي تهذف الى اواس كاهىويهي ظلعلت الّملُاث والاحشاءاث اإلاداوت ب : الحىهمت الالىتروهُت

اإلاّامالث واإلاّلىماث واإلاخاوباث  واإلاعدىذاث الشظمُت وغحر الشظمُت بحن الحيىمت واإلاىاوً وجامحن 

خماد ِلى جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث،  ظبل خفٍها واسؼفتها وسكمىتها وجىفحر آلُت الظترحاِها بااِل

خماد ِلى .  فهي خذمت الاالحيىمت الالىتروهُت ماأ لىتروهُت ملذمت مً الحيىماث إلاىاوىيها بااِل

مخشحاث ِملُت الحىهمت الالىتروهُت وتهذف الى جبعُي احشاءاث اهجاص الخّامالث الشظمُت بحن 

الحيىمت مً حهت ومىاوىيها ِلى معخىي الافشاد واإلاىٍماث والذواةش الحيىمُت الاخشي بؽفافُت ِالُت. 

خماد ِلى بىاباث الال ىتروهُت جفاِلُت مإمىه بؽيل وامل وحغزي بؽيل معخمش بىاجج ِملُاث بااِل

 الحىهمت

 ان اي جفعحر إلافهىم الحيىمت الالىتروهُت ًجب ان ال ًىففل ًِ مفهىم الحىهمت الالىتروهُت -

 الالىتروهُت فال خيىمت الالىتروهُت بذون وحىد خىهمت .
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داسة الالىتروهُت التي حّذ اَم سواةض الحىهمت الالىتروهُت، بعبب لّف الاَخمام ؤلا 

 ( .7100، طالى هاظم الصهيري ) . بالخدٌى الى الىٍم الاسؼُفُت الالىتروهُت

لىتروهُت جلً الحىهمت فيلمت الالىتروهُت ًلفذ بها فى مفىلح الحىهمت ؤلا

اظخخذام جىىىلىحُا اإلاّلىماث  هياإلاّخمذة ِلى الخىىىلىحُا، والحىهمت الالىتروهُت 

دت جدعم  ICTوالاجفاالث  لت مٍش لخلذًم الخذماث وجبادٌ مّلىماث ومّامالث بىٍش

 بالفّالُت والؽفافُت واإلاعاءلت .

مىٍمت الُىوعيى الحىهمت الالىتروهُت ِلى انها اظخخذام اللىاِاث  وحّشف

الّامت لخىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث بهذف جدعحن حعلُم اإلاّلىماث والخذماث 

وحصجُْ حؽاسهها مْ اإلاىاوىحن في ِملُت ـىْ اللشاساث وحّل الحىهمت افمل مً خُث 

 ( 4، 7102فّالُت اإلاعاءلت والؽفافُت )ِىاد واٌم خمىد ، 

ماٌ بىاظىت وشق حذًذة  باِادةوحّشف اًما ِلى انها ِملُت جخّلم  ابخياس ألِا

ٌى ئليها مً خالٌ مىكْ  ت ئمياهُت الـى إلدماج وجيامل اإلاّلىماث وجىفش فـش

 (5، 7102الىترووي.)ِباط بذسان،

وحّشف بىمي للحىم ٌعخخذم وافت ألاوؽىت ؤلالىتروهُت لخىٍُم الّالكاث 

حن الىُاهاث الخىٍُمُت داخل الذولت الشظمُت وغحر الشظمُت بما ًذِم ـُاهت اإلادؽابىت ب

العُاظاث وآلُاث جىفُزَا، لخدلُم الذًملشاوُت وخماًت خلىق اإلاىاوً والحفاً ِلى 

) .اظخلالله وصٍادة الىفاءة في جىصَْ الخذماث الالىتروهُت بما ًدلم الخىمُت اإلاعخذامت

 (071، 7107ًمان ِبذ اإلادعً صوي، ئ

وهى حّشف اًما ِلى انها  ظلعلت الّملُاث والاحشاءاث اإلاداوت باواس 

جىٍُم اإلاّامالث واإلاّلىماث واإلاخاوباث واإلاعدىذاث الشظمُت  والتي تهذف الى كاهىوي

وغحر الشظمُت بحن الحيىمت واإلاىاوً وجامحن ظبل خفٍها واسؼفتها وسكمىتها وجىفحر آلُت 

خماد ِلى جى حري، بُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماثالظترحاِها بااِل  .( 7171)ٌالٌ هاٌم الَض

هؽفذ أصمت حاةدت وىسوها أَمُت دوس الحيىمت الالىتروهُت في جلذًم فلذ 

خذماث أظاظُت للمىاوىحن مثل ُمخابّت الخّلُم ًِ ُبّذ والاظدؽاساث الىبُت وجىفحر 
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 ًِ أظالُب جلىُ
ً

شة إلداسة ألاصمت البُاهاث ًِ الجئدت وجبادلها بحن الذٌو ، فمال
َ
ت ُمبخى

ش الحيىمت الشكمُت بداحٍت ئلى دٍِم خيىمي ِلى  خعً الخّامل مّها، والًضاٌ جىٍى

اث   .ُمخخلف اإلاعخٍى

 
وللذ اهذث دساظاث ِذًذة ِلى ان جىبُم هٍام الحيىمت ؤلالىتروهُت ظىف ًىفش       

شة بً كاًذ،   (27106الّذًذ مً اإلاضاًا جخمثل في آلاحي: ) فاومت َص

: خُث أهه باخالٌ الحاظب آلالي مدل الىٍام الُذوي طسعت أداء الخدماث -0

الخللُذي، اخذر جىىسا في جلذًم الخذمت للجمهىس خُث كلذ الفترة الضمىُت الالصمت 

ت جذفم اإلاّلىماث والبُاهاث مً الحاظب آلالي بخفىؿ  ألداء خذمت ٌّىد رلً ئلى ظِش

م بها في وكذ مدذد كفحر حذا. َزا فمال ًِ الخذمت اإلاىلىبت، ومً زم ًخم اللُا

ف  ؤلاهجاص ؤلالىترووي للخذمت ًخمْ لشكابت أظهل وأدق مً جلً التي جفشك ِلى اإلاٌى

 في أداء أِماله في هٍام ؤلاداسة الخللُذًت.

لت الخللُذًت ٌعتهلً جخفيض الخهاليف -2 ت بالىٍش ماٌ ؤلاداٍس : ًالخَ أن أداء ألِا

وساق واإلاعدىذاث وألادواث الىخابُت. َزا فمال ِلى أهه ًدخاج همُاث هبحرة حذا مً ألا 

ف ورلً لالواُل ِلُه والخىكُْ ما ًفُذ رلً وئخالخه ئلى  ئلى الّشك ِلى أهثر مً مٌى
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ف أخش. ومً ؼأن رلً وله اسجفاُ جيالُف أداء الخذمت، ورلً هٍشا السجفاُ أزمان  مٌى

 وأظّاس اإلاىاد الالصمت ألداء الخذمت.

: ال ؼً الّمل ؤلاداسي الخللُذي العاةذ آلان ًدعم از إلاحساءاث إلادازيتاخخص -3

ت ورلً ألهه ًدخاج في مٍّم ألاخُان ئلى مىافلت أهثر مً  بالّذًذ مً الخّلُذاث ؤلاداٍس

ف اللاةم  ت ِلى الّمل اإلاىلىب، َزا فمال ًِ العماث التي جلحم باإلاٌى حهت ئداٍس

حاصة أو ال ًخىاحذ في ميان ِمله ومً زم ًخّىل بأداء الخذمت والزي كذ ًدفل ِلى ئ

 أداء الخذمت مً ًىم ئلى أخش. 

م الحيىمت ؤلالىتروهُت الزي ًمىً    ولللماء ِلى َزٍ البحروكشاوُت فاهه ئجباُ وٍش

ت وظهىلت جىفحرا للىكذ والجهذ والىفلاث ورلً  ا بعِش جبعُي َزٍ ؤلاحشاءاث، وئهجاَص

 (05، 7115اث وأِذاد الّاملحن. )مدمذ الفحرفي، خاـت فُما ًخّلم بأماهً ؤلاداس 

  : وفىابدها الالنتروهيت الحىلمت هدافأ

 (4، ص2002)علي لطفي، ًلى فُما جخمثل ِذة َذافأ لىتروهُتؤلا للحىهمت نئ

  ّت وغحر جلذًم الخذماث للمىاوىحن اإلادلُحن وخفىلهم ِلى الخذمت العَش

ًملشاوُت ومؽاسهتهم في حمُْ اإلايلفت ، وجمىحن اإلاىاوىحن مً مماسظت الذ

ادة هفاءة الىخذاث اإلادلُت مما ًترجب ِليها جىفحر  اللماًا هما حّمل ِلى ٍص

 . اإلاّامالث ص ال هجاالىكذ وخفن الضمً الالصم 

 .ت  جدلُم الاجفاٌ الفّاٌ والخللُل مً الخّلُذاث الاداٍس

 جفاٌ خلم بِئت ِمل افمل مً خالٌ جفُّل اظخخذام جلىُاث اإلاّلىماث والا

في اإلاإظعاث وجأظِغ بيُت جدخُت للحيىمت الالىتروهُت حعاِذ ِلى الّمل 

بيل ٌعش وظهىلت مً خالٌ جدلُم الاوعُابُت والخفاِل وجدعحن واحهت 

 . الخىاـل بحن الحيىمت وحهاث الّمل الاخشي 

  جدلُم الؽفافُت والّذالت ومىذ الحم في معاءلت اداسة اإلاإظعت للجهاث

 . اإلاّىُت
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 ت مشاحّت ألا جدلُم ف داء مً خاسج اِماء الاداسة الخىفُزًت جيىن لها مهام ـش

الخُاث لخدلُم سكابت فّالت ومعخللت  . واخخفاـاث ـو

  م اسؼفت الىتروهُت جخممً وجدخفَ بيل جىفحر كاِذة بُاهاث ًِ وٍش

 ليها.ئاوؽىتها، وجمىً اإلاإظعاث اإلاخخلفت مً الشحُى اليها وكذ الحاحت 

ىاةذ الحىهمت الالىتروهُت فان لها وفىاةذ ِذًذة، وجخمثل ما فُما ًخّلم بفأ

ىت ِبذ الخالم ِبذ هللا : جلً الفىاةذ فُما ًلى هي  (7103،  )ٍص

 الفىابد الاقخصادًت :  وجخمثل جلو الفىابد فيما ًلى:  .1

 جىفحر اإلااٌ والىكذ والجهذ ِلى حمُْ الاوشاف اإلاخّاملت بالحىهمت الالىتروهُت . 

 ًٌى ، ثٌهىس مفهىم خذ م ًخمثل فى لشوسة ـو ى ـو رَاب العلّت أالدعٍى

 . لى الّمُل ولِغ الّىغئالخذمت 

  مً حؽخِذ الجهىد واصدواحُت بّن الاحشاءاث في الحيىمت 
ً
جىخُذ الجهىد بذال

 . الخللُذًت، مً خالٌ حمْ الجهىد وجىخُذَا مً خالٌ بىابت الىتروهُت واخذة

 ت حذًذة مً خالٌ ا لخيامل بحن الحيىمت الالىتروهُت فخذ كىىاث اظدثماٍس

م اظخخذام الخىبُلاث الخلىُاث والخبادٌ  والخجاسة الالىتروهُت ورلً ًِ وٍش

 . الذاخلي للبُاهاث هفعها

 وجخمثل جلو الفىابد فيما ًلى : : دازيتالفىابد إلا  .2

  ُفي، داسة الالىتروهُت وجىٍُم ِملُاتها وجدعحن ألا جىبُم مفهىم ؤلا داء الٌى

م الىاخذوالّمل بشو   .ح الفٍش

 اللماء ِلى البحروكشاوُت والشوجحن الزي ًىحذ في الحيىمت الخللُذًت . 

  ل، وؤلا ت ظشاُ في جىفُز الاحشاءاث ؤلا اخخفاس الهشم الاداسي الدعلعلي الىٍى داٍس

ا  . واخخفاَس
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  حعهل ِملُت الشكابت والاؼشاف ِلى اداء اإلاإظعاث ِبر جدذًذ أوش الشكابت

 . لجان اإلاخخففت وجىبُم الؽفافُت والاففاحالذاخلُت وحؽىُل ال

 الفىابد الاحخماعيت : وجخمثل جلو الفىابد فيما ًلى :  .3

  ًجاد مجخمْ ئجدفحز اإلاىاوىحن الظخخذام الحىهمت الالىتروهُت وبالخالي

 . مّلىماحي كادس ِلى الخّامل مْ اإلاّىُاث الخلىُت ومىاهبت ِفش اإلاّلىماث

 ت الخىاـل الاحخما ذ حعهُل وظِش عي مً خالٌ الخىبُلاث الالىتروهُت والبًر

 . الالىترووي وغحٍر

 م اظخخذام الخىبُلاث جفُّل ألا وؽىت الاحخماُِت اإلاخخلفت ًِ وٍش

 .الالىتروهُت الىثحرة

فى الىكذ الشاًَ مً اإلافاَُم التي جالقي وللذ اـبدذ الحىهمت الالىتروهُت 

ً والاكخفادًحن هٍشا ل ىثرة وجىُى اظخخذاماتها، فى ٌل اَخمام الّذًذ مً اإلافىٍش

الاهدؽاس الىاظْ لخىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث فى الّذًذ مً اإلاإظعاث 

الاكخفادًت ئلى اإلاإظعاث الحيىمُت ئلى اإلاعدؽفُاث واإلاىٍماث الاحخماُِت وختى 

ت، وهزلً  مإظعاث الخّلُم الّالي   اإلاىٍماث الخحًر

 عاث الحىلمت الالنتروهيت بالجام

ّت دًىامُىُت، بِئت في حّمل الجامّت ألن  وحىد الى ادي بذوسٍ َزا الخغحر ظَش

 إلاضاًا  الىعي وصٍادة والّىإلات  الؽذًذة للمىافعت هٍشا  جدعم  بالخّلُذ مؽىالث

 ًِ والبدث الّمل وشق  في الخللُذًت الىشق  الخخلي ًِ ِليها فشك بذوسٍ َزا الحىهمت،

 .اإلافالح واصحاب بحن الجامّت الثلت حعىس  بىاء جممً حذًذة اخشي  وشق 

 اظتراجُجي، باِخباس خُاس  ن الذِىة الى جىبُم الحىهمت الالىتروهُت فى حامّاجىائ

 اإلاّشفت ، وؽش الخىىىلىجي الخىىس  :  مىاهبتًلف وساءٍ مبرساث ِذًذة مً بُنها  ِفشي 

 ، سفْبها ماث والاجفاالثاإلاّلى  جىىىلىحُا ئداسة وجأَُل والاجفاالث اإلاّلىماث بخىىىلىحُا

ادةؤلا  الاحشاءاثالّاملحن، اخخفاس  أداء هفاءة ت، ٍص وظهىلت جبادلها  البُاهاث دكت داٍس

ادة نها ، ٍص  .الاداء في الخيلفت وخفن ؤلاهخاحُت وجخٍض
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ا مً اإلاإظعاث، مهمت الحىهمت للغاًت ؼانها فى  ؤلالىتروهُت ، فى الجامّت هغحَر

 وهي الؽفافُت للحىهمت ظاظُتألا  واإلابادب بالّىاـش جبيجش  ليىنها رلً ؼان الحىهمت

 . الفعاد وميافدت واإلاعاءلت والّذالت

 اظخخذام ِلى  الجامّاث كذسةوحّشف خىهمت الجامّاث الىتروهُا ِلى انها  

الحىهمت فيها بما ًمىً ان ٌعهم  مبادب جلىُاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاٌ لخىبُم

فحن مً الىالب ول بحن الثلت فى جىفحر واداء  الجامّت ، داخل الخذَسغ ُئتَ وأِماء اإلاٌى

ّاث ماٌ وفم الدؽَش  راث الاوشاف وافت واللىاهحن، ومؽاسهت ومعاءلت ومؽاسهت الِا

 أَذافها جدلُم الجامّاث وصٍادة كذستها ِلى هفاءة معخىي  لشفْ اللشاساث اجخار في الفلت

هى ف ،الشابّت الثىسة الفىاُِت جدذًاث هتإلاىاح مخشحاتها حىدة لممان أدائها وجدعحن

ت بالجامّت  مً جأدًت التزاماتها لجمُْ اإلاعخفُذًً  هٍام افتراض ي ًمىً الاحهضة ؤلاداٍس

باظخخذام الخلىُاث الالىتروهُت اإلاخىىسة مخجاَلت اإلايان والضمان مْ جدلُم حىدة 

ت وألامً في اإلاّلىماث   .والعٍش

م الحىهمت الالىتروهُت بالجامّاث، فلذ واهىالكا مً اَمُت ولشوسة جىبُ

 ( والتي كذمذ همىرج 7101ِىاهللا ) ِثمان جىاولتها دساظاث ِذًذة منها دساظت ِبحر

الّالي بمفش، ودساظت  الخّلُم وصاسة ؤلالىتروهُت ِلى الحيىمت مفهىم لخىبُم ملترح

اك ِؽـىػ ) مىً ان ( التي ظّذ الى الخّشف ِلى آلالُاث والىمارج التي 7103ًٍس

 حعاِذ اإلاىٍماث جىبُم خىهمت جىىىلىحُا اإلاّلىماث، 

( همىرحا للحىهمت ؤلالىتروهُت 7103) Matthias ماجُىط وكذمذ دساظت

مخممىا زالزت أهىاُ مً الحىهمت ؤلالىتروهُت  وهي الحىهمت ؤلالىتروهُت إلسلاء الّمُل، 

ذفذ والحىهمت ؤلالىتروهُت هّملُاث وجفاِالث، والحىهمت ؤلالىترو هُت هأدواث،  َو

( الى جلُُم معخىي خاهمُت جىىىلىحُا اإلاّلىماث في 7105دساظت مدمىد الّخُبي )

( هُفُت اظخخذام مذخل 7106حامّت الىاةف، وجىاولذ دساظت هٌى ولفاح الّجزي)

ذ،  ش أداء مذًشي مذاسط اإلاشخلت الابخذاةُت بذولت اليٍى الحىهمت الالىتروهُت فى جىٍى

( ًِ دوس جىبُم الحىهمت الالىتروهُت 7106صجحري ومدمذ الغضالي، ودساظت )وظُم ال

( التي 7106فى جدلُم حىدة الخّلُم الّالي بجامّت الاهباس، ودساظت الّىىد ابشاَُم )
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لى الخّشف ِلى الاججاَاث الحذًثت فى جىبُم الحىهمت الالىتروهُت بالجامّاث ئظّذ 

 Michael Backusوظّذ دساظت مِؽُل باوىطداء الجامعي الاسدهُت وجدلُم الخمحز فى ألا 

 ( ئلى جدذًذ ئواس مفاَُمي للحىهمت ؤلالىتروهُت وولّها فى الذٌو الىامُت . 7107)

ا اهذث ِلى  ا لشوسة أجلً الذساظاث وغحَر َمُت الحىهمت الالىتروهُت باِخباَس

فشلذ هفعها ِلى ول اللىاِاث، ومً بُنها كىاُ الجامّاث، ولزلً بذأث مٍّم 

ذٌو وخيىماتها ومإظعاتها الجامُّت باالهخلاٌ ئلى الفماء الالىترووي مً أحل جلذًم ال

خذماتها واداسة ؼئىنها مً خالٌ الاهترهذ وبمخخلف وظاةل الخىىىلىحُا الحذًثت، بؽيل 

اظُش وبخيلفت اكل، هما اهذث جلً الذساظاث ان الحاحت الى جىبُلها صادث بذسحت هبحر 

خماد ِلى الالت وبّذ الثىسة الفىاُِت ا  لشابّت بخىبُلاتها اإلاخخلفت التي جىظّذ فى الِا

ىىاعي فى مجاٌ الخّلُم، هما اجضح ألا ا مً جىبُلاث الزواء الـا جمخت والشوبىجاث وغحَر

ت جىفحر اإلاخىلباث الالصمت  ت لعِش مً جلً الذساظاث الحاحت الؽذًذة والمشوٍس

 حه رلً الخىبُم مً جدذًاث ومّىكاث.لخىبُلها والّمل الذاةم للخغلب ِلى ما كذ ًىا

 بالجامعت :  إلالنتروهيتزاهيا : املبرزاث التى جدعى الى ضسوزة جطبيق الحىلمت 

، باِخباس خُاس ان الذِىة الى جىبُم الحىهمت الالىتروهُت فى حامّاجىا  

الخىىىلىجي،  الخىىس  ، مىاهبتًلف وساءٍ مبرساث ِذًذة مً بُنها ِفشي  اظتراجُجي

اإلاّلىماث  جىىىلىحُا ئداسة وجأَُل والاجفاالث اإلاّلىماث بخىىىلىحُا إلاّشفتا وؽش

ادة الاحشاءاث الّاملحن، اخخفاس أداء هفاءة ، سفْبها والاجفاالث ت، ٍص البُاهاث  دكت الاداٍس

ادة نها، ٍص  وجدلُم الخمحزالاداء،  في الخيلفت وخفن ؤلاهخاحُت وظهىلت جبادلها وجخٍض

مىً   :  اظخّشاك جلً اإلابرساث فُماوالخىافعُت، ٍو

0.  ٌ  أؼياٌ مً هؽيل ئلُه ًىٍش ٌّذ لم ؤلالىتروهُت للحيىمت والحىهمت ان الخدى

 أهثر اإلاىاوىحن حّلذ التي الّاإلاُت الخغحراث خخمُت جفشلها ٌّخبر بل الشفاَُت

شوف لحُاة وجىلّا اهفخاخا ٌ  مً الّذًذ بادسث أفمل، وللذ ٌو  الّالم دو

ٌ  لخلىُاثا َزٍ مً لالظخفادة  ئلى الحيىمت الخللُذًت ؤلاداسة مً للخدى

 ألاداء فّالُت مً جدذ التي واإلاّىكاث اإلاؽىالث ِلى والخغلب ؤلالىتروهُت

 جخدىم لم التي البلذان وبحن بُنها الشكمُت الفجىة والحذ مً احعاُ الحيىمي،
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 جلذم دسحت به جلاط الزي اإلاُّاس التي أـبدذ الحذًثت ، الخىىىلىحُاث في بّذ

ا  ( ، و 1، 7105) لُلى مىالي، .ألامم ت اإلاخلذمت باِخباَس مً اإلاذاخل ؤلاداٍس

 ، ً ُب الزي ٌؽهذٍ اللشن الحادي والّؽٍش اإلاعاًشة للخلذم الخىىىلىجي الَش

فشهت الاداساث الخابّت للمإظعاث  ومىاهبت لخلً  الخىىساث الخىىىلىحُت ِو

 ش الخىىىلىحُا والشكمىت وومً بُنها الجامّاث، بما ًخىافم ومخىلباث ِف

 جمخت والحىظبت...الخ. ألا

ا مً   الجامّاث خىهمت ما اهذث ِلُه الّذًذ مً الذساظاث مً أَمُت .7 هغحَر

 كذستها ٌٍّم مً مما مخشحاتها وحىدة أدائها هفاءة سفْ اإلاإظعاث في

للل مًالخىافعُت،  ت فجىاث وحىد ٍو  الجامّاث بحن هبحرة وحّلُمُت ئداٍس

أخشي،  وجذُِم الخىاـل  حهت مً الذولُت حهت والجامّاث ًم الحيىمُت

واإلاؽاسهت بحن اوشاف الجامّت، اداسة واِماء َُئت جذَسغ ووالب، واِماء 

ن جىبُم الحىهمت ئ( و 1، 7104اإلاجخمْ اإلادُي بالجامّت. )ههى الحاًً، 

ذ مً دوسَا في جدلُم الاَذاف اإلاشحىة منها  الالىتروهُت فى الجامّاث ظحًز

ـت واهىا في ِفش الاكخفاد اإلاّشفي والشكمي الزي ًدخم ِلى مإظعاث خا

الخّلُم الّالي ومخخلف الجامّاث ظىاء واهذ جابّت لللىاُ الّام او الخاؿ 

فشهت الاداساث الخابّت لها بما ًخىافم ومخىلباث  بان جىاهب َزٍ الخىىساث ِو

شة .ِفش الخىىىلىحُا والشكمىت والحىظبت...الخ  (.7106بً كاًذ ، )  فاومت َص

وحىد كفىس واضح فى اظخفادة الجامّاث مً جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث  .1

ملُاتها، ولّف وحىد هٍام اداسي  والاجفاالث فى جىفُز واداسة اوؽىتها ِو

خماد ِلى الاظالُب  الجامّاث بمٍّم الىترووى ِفشي  ت، والِا اإلافٍش

ت كذًمت التى   ِليها، اللاةمحن واحتهاداث راهشة ِلى حّخمذ الخللُذًت، وهٍم اداٍس

حن، وصٍادة في بؽيل ادي الى الخىذط مّف البحروكشاوُت  أِباء أِذاد ؤلاداٍس  ٍو

ْ الىفء ؤلاهجاص ِلى اللذسة ،  2OO9،اإلاجالغ اللىمُت اإلاخخففت (والعَش

77 .) 

ّاث  .2 غُاب الؽفافُت واإلاعاءلت وجفص ى بّق ـىس الفعاد واللفىس فى الدؽَش

ت ، اإلاىٍمت للّمل ّاث واللفىس في فى هثحر مً الجامّاث اإلافٍش  اإلاىٍمت الدؽَش
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ت غُاب لها، ت ألاوادًمُت، الحٍش ا مً  اجخار في الؽذًذة واإلاشهٍض اللشاساث وغحَر

ت الجامّاث أداء معخىي  جذوي ِلُه جشجب مما اوحه اللفىس،  والزي اإلافٍش

 .خفيُفاث الّاإلاُت للجامّاث جشجُبها فى الِلى  بذوسٍ أوّىغ

 الّامت، الىفلاث مخىلباث لخىفحر اإلافاخبت واإلاؽاول الاكخفادي الشوىد  .3

ل الّىإلات مثل-اإلادُىت والخغحراث هىس  والخذٍو ت حذًذة حهاث ٌو  في وكٍى

 أو الّاإلاُت، الخجاسة وسابىت ،الذولي  والبىً الاجداد ألاوسوبي، ( الذولي الاكخفاد

ٌ  ىئل جذِى ،)والخىمُت الاكخفادي الخّاون  مىٍمت  ( العىق  هدى ؤلاًذلىجي الخدى

 (.07، 7102ساهُا ِبذ اإلاّض ،  

الّمل،  واخخُاحاث ظىق  الجامعي الخّلُم مخشحاث بحن الفجىة احعاُ  .4

خاـت وان الّالم  إلاهً ووٌاةف اإلاعخلبل، لألِذادولّف اإلاهاساث اإلاىلىبت 

 ٌِّؾ زىسة ـىاُِت سابّت جخخلف ًِ ظابلها مً زىساسث، زىسة حّخمذ ِلى

الىفاءة، والتى  لخدعحن اإلاجاالث مخخلف في الخىىىلىحُا اإلاخلذمت اظخخذام

 مً اوؽىت اإلاجخمْ واداسة ِملُاجه واوؽىخه .  ًخجضأ اـبدذ حضء ال

 مخيامل، غحر بؽيل بمبادئها أو جىبُم الحىهمت بمبادب الىعي معخىي  جذوي   .5

 ومدذودًت ت،واإلاؽاسه واإلاداظبُت بالؽفافُت الخاـت غُاب اإلابادب وهزلً

 خالٌ مً اللشاساث  ـىْ في اإلافالح أصحاب ولّف مؽاسهت اإلاالُت، اإلاىاسد

 ( .12، 7100ضحاوي ،  بُىمي  (ى فاِلمجخمع خىاس

ذم مّشفي همخىي الجامّاث الاظتراجُجُت لذوس  الشؤٍت غُاب .6 بذوسَا  اللُام ِو

ى ما اوّىغ بؽيل اإلاجخمْ وخذمت ئهخاج الّلم في اإلاىلىب   الفجىة ادةٍص فى َو

ت الجامّاث بحن  وحامّاث الّالم اإلاخلذم، الامش الزي ًبرس لشوسة جفُّل اإلافٍش

ت بالجامّاث الحىهمت مبادب ٌ  ئلى باإللافت ، الخدذًاث جلً إلاىاحهت اإلافٍش  جدى

ِذًذة.)ؼُماء ِلى ِباط،  بحروكشاوُت أحهضة جمم مإظعاث ئلى الجامّاث

7171  ،313.) 

ت و واللىاةذ والىٍم اللىاِذ هثرة .7  ،الاحشاءاث البحروكشاوُت بالجامّاثؤلاداٍس

ت وفؽلها فى اخذار حغحراث فى البىاء  ئلى باإللافت حمىد الاحشاءاث الاداٍس

 الاسبّت الفىاُِت الثىسة حلبذ ِذاد،  هماظالُب ؤلا أو أالبرامج،  وـأ الاوادًمي
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ت الالىتروهُت  التى جبرس لشوسة جىبُم الحىهمت، الجذًذة الخدذًاث مً مجمِى

 (.  103، 7100حّفش، .) فاسوقبالجامّت فى لىء مخىلباث وجدذًاث جلً الثىسة

ان جىبُم الحىهمت الالىتروهُت فى الجامّت ظىف ًىفش لها فىاةذ ِذًذة ليل   .01

 اوشاف الجامّت الىالب واليلُت ومىٍىمت الخّلُم بففت ِامت، وكذ رهش

(Shrivastava, et al,2014)  ًباليعبت ،الفىاةذ َزٍ أبشص  م  ٌ ى  للجامّت، الـى

ت اإلاّلىماث ئلى  الجىدة ، ِالُت ئلىتروهُت خذماث ، جىفحر ميان أي مً اإلاشهٍض

ادة واإلاؽاسهت  ِملُت مبخىشة، جدعحن حّلُمُت أدواثالىلىح ؤلالىتروهُت، ٍص

ادة فانهاما باليعبت للىالب، أاللشاس ،  ـىْ  مؽاسهتهم في ًمىً ان حعهم فى ٍص

ٌ  حسجُل، وحعهُل حسجُل دخىلهم ِلى  الخّلُمُت الؽإون  الصخص ي الذخى

ٌى الى اإلادالشاث  ليل والب ِلى مىفاث الجامّت واظاجزتهم وصمالئهم والـى

واإلاّلىماث  الخذماثمّهم وجىفحر  الاحخماعيوالىذواث الافترالُت والخىاـل 

ة الجامّت واإلاّامالث مّهم ، وحعهُل اسظاٌ اإلاالخٍاث والاظخفعاساث الى اداس 

ا مً الفىاةذ فى جىفحر الخيالُف الجهذ والىكذ، وباليعبت لليلُاث ًمىً  وغحَر

ٌى الى البُاهاث واسؼفتها  ان حعهم الحىهمت الالىتروهُت فى معاِذتها ِلى الـى

نها واظترحاِها وجبادٌ بُاهاث الىتروهُت مْ الجامّت والحفٌى ِلى  وجخٍض

ش الاخفاةُت ًِ اداءَا بذكت  تالخلاٍس ، هما ان لها فىاةذ ِذًذة حّىد وظِش

ش الاَذاف الجامُّت ِلى اإلاذي البُّذ  الخّلُميِلى الىٍام  هيل مً بُنها جىٍى

، وجمىحن اليلُاث والىالب وحصجُْ مؽاسهتهم فى الخّلُميوجدعحن الىٍام 

وصٍادة كذستها ِلى جىفحر معخىي ِالي مً الؽفافُت وجدذ مً ٌاَشة  اداسجه .

سي الىاجج اـال مً الاجفاٌ اإلاباؼش بحن اوشاف الجامّت بغشك الفعاد الادا

  . اهجاص اإلاّامالث والخذماث. 
 زالثا:  مخطلباث جطبيق الحىلمت الالنتروهيت بجامعاجىا العسبيت : 

 ان جىبُم الحيىمت الالىتروهُت فى الجامّت ًخىلب امىس ِذًذة مً بُنها : 

 الشفافيت مثل مبادا مً مىهجخض بما الالنتروهيت الحىلمت زقافت وشس 

بحن ول اِماء مجخمْ الجامّت، وفى َزا الاواس ًجب واملظاءلت، واملشازلت،  

؛ ختى 
ً

ِلى الجامّاث ان جيىن أهمىرًحا في جىبُم الحىهمت ِلى هفعها أوال
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حعخىُْ بالخالي اإلاعاِذة في خىهمت جلً اإلاإظعاث وفًلا إلاىهج ِلمي مً 

عُت ِلى هاخُت، والخأظِغ لخلً الثلا فت واإلاّشفت مً خالٌ اإلاعاكاث الخذَس

مً هاخُت أخشي. أي أنها كاِذة  والذهخىساٍمعخىي البيالىسٍىط واإلااحعخحر 

اهىالق للحىهمت التي ال جضاٌ غاةبت ًِ غالبُت اإلاإظعاث في بالدها الّشبُت، 

ت، الؽفافُت إلابذأ الجامّت في اللُاداث وجبني  احشاةُت خىي خالٌ مً ؤلاداٍس

ت الخّامالث لجمُْ وؤلاففاح الىلىح  ظُاظت ّضص ح  بالجامّت ألاوادًمُت ؤلاداٍس

 كُم ًشسخ مما ، اإلابادسة سوح وحصجُْ بالجامّت اإلاؽاسهت للّاملحن مجاٌ فخذ

 لخدلُم اللشاساث ـىاِت في الحلُلُت مً اإلاؽاسهت اإلاعخفُذًً ًمىً و الجزاَت

 .الجامّت أَذاف

 ت كادسة ِلى جىفحر ول البُاهاث ًِ الجامّت  جىفحر بيُت جدخُت الىتروهُت كٍى

واوؽىتها واللادسة ِلى  ئخذار الخفاِل بحن مجلغ ألامىاء ومجلغ الجامّت 

ومجلغ الّمذاء واليلُاث وألاكعام وؤلاداسة، وبحن البيُت ألاظاظُت الخدخُت 

 دِمواللاِذي وألاخالقي واللُمي، و  اإلاّلىماحيللحىهمت التي حؽمل ألاظاط 

 مً مىثف بؽيل الجامُّت الخذماث في اإلاّلىماث جىىىلىحُا اظخخذام فُّلوج

ل - خالٌ  سكمي مدخىي  ئلى الخّلُمُت باإلاإظعاث الخّلُمي اإلادخىي  جدٍى

م  ُف الفّاٌ لها فى ِملُاث الخذَسغ والخلٍى  .والخٌى

  الالىتروهُت ليل اوؽىتها:  فىجاح اي ججشبت للحىهمت  لألسؼفتوحىد هٍام

ُت مشجبي بىحىد هٍام الاسؼفت الالىتروهُت، الن وحىد هٍام اسؼُف الالىتروه

مخيامل ظُإدي الى فخذ اإلاجاٌ امام اإلاىاوىحن للحفٌى ِلى مّلىماث وافُت 

ت، فمال ًِ امياهُت فخذ الخذمت الى فماء اوظْ مً  إلهجاص  مّامالتهم الاداٍس

ٍّشف بىفعه سؼُف الىوني بالخالخففذ، ار ًمىً للمىاوً ان ٌّخمذ ِلى ألا 

مّامالث خاـت مثل، جشوٍج مّاملت الحفٌى  إلهجاص وجدمُل وزاةله اإلاىلىبت 

ِلى حىاصاث العفش ودفْ الفىاجحر و حعذًذ الغشاماث ... الخ. و لخدلُم َزٍ 

الفّالُت البذ مً اللُام بدىفُز ظلعلت مً خىىاث الاسؼفت الالىتروهُت 

)والٌ هاٌم  .مت الالىتروهُتالّملُت والتي ظُيىن لها فىاةذ ِذًذة للحىه

حري   .(7100، الَض
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 ولْ الخىي ؤلاحشاةُت للخىفُز، زم جىبُم مّاًحر الحىهمت، ومخابّت جىفُزَا. 

  ا التي  ادلتئِذاد خماد مّاًحَر للحىهمت ًخممً الخىىاث الىاحب اجباِها اِل

هي الُىم خخمُت ال بذ منها، وي جخمىً حامّاجىا مً الذخٌى ئلى الخفيُفاث 

ا مإظعت راث الذ ولُت، ههذف مشجبي بلُمتها الحلُلُت في بلذَا، باِخباَس

ش والخىمُت والنهىك الىلي في حمُْ  أَمُت فاةلت في معحرة الخدذًث والخىٍى

 .أكىاسها الّشبُت

 

  زابعا  : الخحدًاث التى جىاحه جطبيق الحىلمت الالنتروهيت بجامعاجىا العسبيت   :

ت ئلى اِخماد بشامج وجىبُلاث الحىهمت الالىتروهُت را وان جىحه الذٌو اإلاخلذمئ

ت والفىُت مشجبي فيها بالحخمُت الخىىىلىحُت الىاججت ًِ  في الّذًذ مً الىٍم الاداٍس

اهدؽاس اظخخذام جىبُلاث وؼبياث الحىاظِب وجىامي الثلافت اإلاجخمُّت بهزٍ 

ش بشامج الحىهمت الالىترو هُت في حامّاث الذٌو الخلىُاث. فأن الحاحت ئلى جىبُم وجىٍى

ش  الىامُت ٌّذ خاحت ملحت ولشوسة بلاء في ٌل الشغبت اإلاتزاًذة لهزٍ الذٌو ئلى جىٍى

ىال ئلى بىاء مجخمْ  خماد ِلى جىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث ـو هٍمها الجامُّت بااِل

 .مّلىماحي مخيامل
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س الى الان وسغم ول رلً فان الحىهمت الالىتروهُت بمفهىمها الخلني لم جشي الىى 

ى ما ًشحْ  ، َو وجدذًاث ِذًذة جىاحه رلً  ألظبابفى الىثحر مً حامّاث جلً الذٌو

منها ما ًخّلم لّف البيُت الخدخُت لخىبُلاث جىىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى اإلاعخىي 

اإلادلي، وافخلاس اإلاجخمْ الى زلافت مّلىماجُت جمىىه مً الافادة مً جلً الخىبُلاث، 

ذم وحىد اداسة ال ىتروهُت فاِلت، جخىافش لها  بشامج اسؼفت الىتروهُت  مخياملت التى ِو

حّخبر بمثابت البىابت الشةِعُت لىجاح جىبُم الحىهمت الالىتروهُت فى حامّاث الّشبُت، 

مىً اظخّشاك ابشص الخدذًاث التى جىاحه جىبُم وجفُّل الحىهمت الالىتروهُت فُما  ٍو

 ًلى .

وجخمثل فى لّف جلً البيُت :   والخنىىلىحيتجحدًاث جخعلق بالبييت الخحخيت  .0

، و فى لّف ؼبياث ، وبيء اظخىمالها بىثحر مً اليلُاثبالجامّاث

الاجفاالث داخل ألاكعام واليلُاث اإلاخخلفت، وبحن بّمها البّن، لّف 

خماداث اإلاالُت اإلاخففت لّملُت الخدٌى ئلى هٍم الخلاهت لّف البيُت ، الِا

الخيالُف اإلاشجفّت للبيُت ، فى ٌل  ت الجامُّتالخدخُت للمىخباث الشكمُ

ل البذًلت؛ مما ًإزش ِلي هفاءة اظخخذام  ،الخدخُت لّف مفادس الخمٍى

 .جىىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث في الجامّاث

ل  ٌّذ مً الخدذًاث الشةِعُت التى جىاحه الّذًذ مً  .7 فمّف الخمٍى

 الحيىماث الّشبُت الن هجاح ملف الحيىمت ؤلالىتر
ً
 هبحرا

ً
ال وهُت ًخىلب جمٍى

ى ما ال جلذس ِلُه بّن الحيىماث الّشبُت فى الذٌو التى حّاوي  ؛ َو
ً
ومعخمشا

أولاُ اكخفادًت غحر معخلشة أو حّاوي مً الذًىن، ختي ًخم الخغلب ِلي َزا 

لها لبرهامج /  اإلاّىق، ًجب أن حغحر َزٍ خيىماث  جلً الذٌو مً ظُاظت جمٍى

ل الحيىمي ئلي الؽشاهت مْ مؽشوِاث الحيىمت ؤلالى تروهُت مً الخمٍى

اإلاعخخذم)معخلبل الخذماث الحيىمُت ظىاء وان شخق وبُعي أو اِخباسي(؛ 

َزة العُاظت جدمل اإلاعخخذم جيلفت جىفُز وحؽغُل الخذمت الحيىمُت  و
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هبذًل ًِ الخيلفت التى ًخدملها اإلاعخخذم فى الاهخلاٌ مً وئلي الجامّت/ 

ف الحيىمي لخأدًت اإلافلحت الحيىمُت با إللافت ئلي جيلفت ِمىالث اإلاٌى

ى ما   للىٍام الىسقي، َو
ً
ا مً جيالُف ًخدملها اإلاعخخذم وبلا الخذمت وغحَر

تهُئت البيُت الخدخُت للجامّت بما في رلً احهٍض الاجفاٌ  ًخىلب لشوسة 

حن للّمل ِلى الخلىُاث الحذًثت ورلً بخخفُق ب الاداٍس  واإلاّلىماث وجذٍس

 والاجفاالث واإلاّلىماث الخلىُاث مجاٌ في اإلانهي الخأَُل لذِم اإلاىاصهت مً حضء

 . الجامعيالخّلُم  مإظعاث في الالىتروهُت الاداسة وجىبُلاث

وجخّلم جلً الخدذًاث فى اللفىس الىاضح كفىس في فهم  -:جحدًاث جىظيميت .1

 وادسان مفهىم الحىهمت ؤلالُىتروهُت مً كبل بّن اداساث الجامّت، جذوي

ش  هفاءة الجهاص ؤلاداسي بها ، حمىد الهُاول الخىٍُمُت بما ال ٌصجْ ِلي الخىٍى

وجدذًث  والخجذًذ والفُاهت اإلاعخمشة لألحهضة اإلاخىفشة وإلاّامل الخىىىلىحُا

 البُاهاث واوعُابها 

وجخمثل  ،  جحدًاث قاهىهيت وحشسيعيت )البييت القاهىهيت للحىلمت الالنتروهيت( .4

فلذ ، .بالحىلمت الالنتروهيت غياب اطاز قاهىوي خاصجلو الخحدًاث  فى 

بشهامج للحيىمت ؤلالىتروهُت ًدخاج  أياؼاساث دساظاث ِذًذة الى  ئن جىفُز 

ئلي أظاط كاهىوي مإزش وهافز ، وللذ فؽلذ بّن الحيىماث الّشبُت فى ملف 

ّا ث الحيىمت ؤلالىتروهُت بعبب ججاَلها للبيُت اللاهىهُت الالصمت وئكشاس حؽَش

ّاث الصمت هزهش منها  ىان ِذة حؽَش حعاَم فى ئهفار الخذماث ؤلالىتروهُت ؛ َو

ُت والبُاهاث الصخفُت  كاهىن اإلاّامالث ؤلالىتروهُت ، كاهىن خماًت الخفـى

( ، 2، 2012حمد البظيىوى ، أ) .للاهىن ميافدت الجشاةم اإلاّلىماجُت باإللافت

يعاث وغيرها، ولرلو بضسوزة اصداز جلو الدشس  ويىص ى فى هرا الاطاز 

مليت  أيعلى اوشاء واعخماد  لمخطلب إلالينتروهيتاعخماد مفهىم الحىلمت 

الخنىيً املنهي والخقني،  ولرلو معاهداو حامعت حدًدة حنىميت او اهليت 

 املىحىدة والدشسيعاث القىاهين في الىظس ةإعادًخطلب ضسوزة  الخحديهرا 
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 واملشازلت املسوهت ًحقق يير، وبماالخغ مخطلباث مع ًخالءم بما وحعدًلها،

 واملحاطبيت للجميع .  املظاءلت ويفعل القسازاث، فى اجخاذ والالمسلصيت

حن بالجامّاث وجخمثل فى   -:جحدًاث زقافيت .3 جخىف بّن الّاملحن وؤلاداٍس

ت الخللُذًت الى هٍام  ت مً  ول حذًذ، مخمثال فى حغُحر الىٍم ؤلاداٍس اإلافٍش

، لّف الىعي الثلافي بخىىىلىحُا اإلاّلىماث ِلى اإلاعخىي ؤلاداسة الالىتروهُت

ت في ، و الخىٍُمي الاحخماعي ظُادة الثلافت الىسكُت في الخّامالث الاداٍس

مً كبل  تؤلالُىتروهًُىحذ كفىس في فهم وادسان مفهىم الحىهمت ،  الجامّاث

 .داساث الجامّتئ

ل هٍام الّمل بالحيىمت مً  -جحدًاث مجخمعيت: .6 الىٍام الىسقي ئلي ئن جدٍى

دٍىدولت ًخىلب أن ًيىن َذف كىمي  أيالىٍام ؤلالىترووي فى  بمىافلت  ٍو

لي سأظها اللُادة العُاظُت للذولت. بّن الذٌو  ودِم أحهضة ألامً اللىمي ِو

ت أِلي جخّلم باألمً أو ميافدت  الّشبُت واهذ لذيها أَذاف كىمُت راث أولٍى

اب أو جدلُم وفشة  جدعحن معخىي دخل الفشد وألاظشة لزلً و  اكخفادًتالاَس

 .فؽلذ فى جىبُم الحيىمت ؤلالىتروهُت

ن جىفحر ن الامش ًخىلب لشوسة مشاحّت جلً الخدذًاث  أل أ هسي: فئهىاوخخاما 

ض البيُت الشكمُت للجامّت وحعهُل  خذماث حامُّت مإجمخه رهُت مً ؼأهه حٍّض

الح ؤلاداسي  بالجامّت، وفى َزا الاواس ًمىً   ؤلاحشاءاث الجامُّت وجفُّل بشامج ؤلـا

لجامّاجىا ان حعخفُذ مً خبراث الذٌو الاخشي خاـت بّن الجامّاث فى دٌو الخلُج  

 التى خللذ وفشة فى َزا اإلاجاٌ . 

 

 

 



 حىلمت الالنتروهيت بجامعاجىا العسبيت، املبرزاث املخطلباث، الخحدًاث   جطبيق ال 
 

41 

 

 ملساحعقابمت ا 

املعىقاث ألازبعت مللف الحنىمت إلالنتروهيت فى ( : 7107) خمذ الذظىقىأ    .0

مخاح ِلى    2019ًىلُت 06 عددالدوى العسبيت، مجلت عالم زقمى 

http://alamrakamy.com/article/417  

ش ألامم اإلاخدذة للحيىمت ؤلالىتروهُت:  الامم اإلاخدذة    .7 الحيىمت الشكمُت  “جلٍش

 . 7171، ًىلُى   7171

، مذخل  7، هنتروهيتالحىلمت الال، (7107) اًمان ِبذ اإلادعً صوي      .1

ت  .ئداسي مخيامل، اللاَشة ، اإلاىٍمت الّشبُت للخىمُت ؤلاداٍس

 املؤطظيت الحىلمت لىظم مقازهت دزاطت( : 7100اإلالُجي) سلا ضحاوي، بُىمي  .2

 ،مصس في منها إلافادة وامهاهيت وشمبابىي  أفسيقيا حىىب مً - مل في للجامعاث

ت الخاظْ الّلمي اإلاإجمش  الخّلُمُت، وؤلاداسة اإلالاسهت إلاتربُت للجمُّت اإلافٍش

ٌ  في والخىمُت الخّلُم : بّىىان لُا، كاسة دو    .005 – 20داس الفىش الّشبى ،  أفٍش

جطبيق الحىلمت الالنتروهيت بجامعاجىا ( : 7171حماٌ ِلى الذَؽان )ٌ( )  .3

  ِلى العسبيت ضسوزة عصسيت مخاح

https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_

D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1

%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9   

اك ِؽىػ وفىاص والـذ ) .4 حىلمت جنىىلىحيا املعلىماث: ميزة (، 7107ٍس

 5-4، ملخلى حامّت بعىشة ، الجضاةش، اطتراجيجيت في ظل اقخصاد املعسفت

 . 7-7، ؿ ؿ  7107ماًى 

ما ظلُالحى )  .5 الحىلمت والخخطيط الاطتراجيجي فى الجامعاث  (،7105ٍس

، مجلت اجداد الجامّاث الّشبُت للبدىر فى الخّلُم الجامعي الّذد اللبىاهيت

 167 - 171ؿ ؿ   1اإلاجلذ  76

http://alamrakamy.com/article/417
http://alamrakamy.com/article/417
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/43729542/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الىوىُت  الاظتراجُجُت:  هٍشة ِلى  (7102الؽبىت الّشاكُت اإلاّلىماجُت ) .6

 مخاح ِلى  لحىهمت الالىتروهُت الّشاكُت ومشاخل ِملها،ل

survey.html-government-e-un-https://iraqiblogs.blogspot.com/2014/07/source 

تروهيت فى صلب وشازة الخعليم ادزاج الحىلمت الالن( : 7103ؼهاب بىدن ) .7

 /http://archive.alchourouk.com/140164/691/0مخاُ ِلى   العالي بخىوع

 املصسيت بالجامعاثالحىلمت  مبادا جفعيل( :  7171ؼُماء ِلى ِباط )  .01

ت ولُت التربُت حامّت  -السابعت الصىاعيت جحدًار الثىزة ملىاحهت اإلاجلت التربٍى

اج   .  7171غ اغعى – 54الّذد –ظَى

حري  .00 زشفت الالنتروهيت : البىابت العمليت للحىلمت ألا :  (7100) والٌ هاٌم الَض

في  آلادابوسكت ِمل ملذمت الى اإلاإجمش الثامً ِؽش ليلُت  الالنتروهيت،

ت .   .7100-01-07الجامّت اإلاعدىفٍش
حري  .07 الحىهمت الالىتروهُت والحيىمت الالىتروهُت مخاح ِلى  :  والٌ هاٌم الَض

post.html-http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog 

حري، فالل ِبذ ِلى خشمُي اللشش ى:   .01  الخخطيطوالٌ هاٌم خمحر الَض

مجلت  -الجامعاث في الحىلمت الالنتروهيت جىطين في ودوزه الاطتراجيجي

 .17-7.ؿ ؿ 7106 -20الّذد   02  -اإلاجلذ   –للّلىم الاوعاهُت واظي 

بحروث  –الذاس الّشبُت للّلىم هاؼشون  – : عصس الفسص الرليتِباط بذسان  .02

-  7102  

ض ِبذ ِثمان ِبحر .03  مفھىم لخىبیم  ملترح همىرج:  (.7101)ِىاهللا الٍّض

 –ىساٍ غحر ميؽىسة سظالت دهخ -الّالي الخّلیم وصاسة ِلى ؤلالىتروهُت الحيىمت

م  –ولُت الخجاسة   .7101 –حامّت الضكاٍص

 الحىلمت جطبيق هحى الاججاهاث( : 7106الّىىد ابشاَُم الهشوه )  .04

 : الجامعي ألاداء في جميز وأزسها ألازدهيت الخاصت الجامعاث في إلالنتروهيت

ماٌ –غحر ميؽىسة سظالت ما حعخحر  –مُذاهُت دساظت  حامّت الؽشق  -ولُت الِا

شان  –الاوظي   . 7106 –خٍض

https://iraqiblogs.blogspot.com/2014/07/source-un-e-government-survey.html
http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://drtazzuhairi.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
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الحىلمت الالنتروهيت في جفعيل الخجازة دوز (،7102ِىاد واٌم خمىد ) .05

 45-4( ،ؿ ؿ 4، الجمُّت الّشاكُت لخىىىلىحُا اإلاّلىماث، الّذد )الالنتروهيت

لخطىيس الادازة مً خالى  مدخل  الجامعاث متحىل:  (2011) حّفش فاسوق  .06

 –حامّت اللاَشة  بُتر للت الّلُا الذساظاث ُتول  ،العلىم التربىيت –املشازلت 

 . 174 -102الّذد الاٌو ؿ ؿ 07اإلاجلذ 

شة بً كاًذ حامّت بشج .07 جفعيل دوز الحىلمت الالنتروهيت ( :   7106)  فاومت َص

ج -في مؤطظاث الخعليم العالي ٍش ٍش بدث ملذم  -دساظت خالت لجامّت بشج بِى

اةف وألدواس في لىء الى اإلاإجمش التربىي: الخّلُم الّالي في  الىوً الّشبي الٌى

ل 73-71الاكخفاد اإلابني ِلى اإلاّشفت اًام    7106 أفٍش

 وججازب هاجحت هماذج إلنتروهيت حنىمت إزطاء مخطلباث(، 7105لُلى مىالي ) .71

شبُت ِاإلاُت   PRA  nchen.de/77687/mue-https://mpra.ub.uniOnline atِو

Paper No. 77687, posted 21 Mar 2017 06:40 UT 

مخاح ِلى  ماصن مهذي خبِب الّلابي:  الحىهمت الالىتروهُت وأبّادَا  .70

http://www.alnoor.se/article.asp?id=272199 
للخعليم  القىميجقسيس املجلع ( :  7117)اإلاجالغ اللىمُت اإلاخخففت .77

 اللاَشة . –سةاظت الجمهىسٍت  – 14ًِ دوسجه  والخنىىلىحيا العلميوالبحث 

جقييم مظخىي حالميت جنىىلىحيا املعلىماث في (، 7102مدمىد الّخُبي ) .71

ت، الجامّت حامعت الطابف باطخخدام مقياض لىيذ ، مجلت الّلىم ؤلاداٍس

 .015 -77، ؿ ؿ 0الّذد  ، 20ألاسدهُت، اإلاجلذ 

 في ألاداء جحظين على الحىلمت جطبيق أزس(، 7104ههى اخمذ الحاًً ) .72

 -)الظىزيت للجمازك العامت املدًسيت حالت دزاطت(الحنىميت  املؤطظاث

 . 7104 –الجامّت الافترالُت العىسٍت  –سظالت ماحعخحر 

جطىيس أداء مدًسي مدازض املسحلت الابخدابيت ( 7106هىاٌ ولفاح الّجزي ) .73

سظالت ماحعخحر ،حامّت  ،بدولت النىيذ فى ضىء مدخل الحىلمت الالنتروهيت

 حىىب الىادي،  ولُت التربُت بالغشدكت 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77687/
http://www.alnoor.se/article.asp?id=272199
http://www.alnoor.se/article.asp?id=272199
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1+%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%89+%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa+%d9%81%d9%89+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d8%af%d8%ae%d9%84+%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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جطبيق الحىلمت الالنتروهيت (، 7106وظام ِلى خعحن، مدمذ خاصم الغضالي) .74

، اإلاجلت ىد الخعليم العالي مً خالى الترليز على جهاليف الجىدةعلى ح

 714-705، ؿ ؿ 0، الّذد ، 3اإلاغشبُت لالكخفاد، اإلاجلذ 

جقييم ججسبت جطبيق الحنىمت الالنتروهيت في ، (7104الُاط ؼاَذ واخشون ) .75

ت للذساظاث اإلاداظبُت واإلاالُت، الّذدالجصابس ، الجضاةش ؿ 1، اإلاجلت الجضاةٍش

 .065-077ؿ

مخاح ِلى  !منها بد ال  حخميت …الجامعاث حىلمت: ٌّلىب هاـش الذًً  .76

-http://www.aradomtm.org/?p=845&fbclid=IwAR3

-s0HNJD8RXGUjgufLYtPk207P1jrLr9A0vsEJ6q3

BiXGXuPGNEb95QE 
 وججاسب هاجحت همارج ئلىتروهُت خيىمت ئسظاء (، مخىلباث7105لُلى مىالي )  .77

شبُت ِاإلاُت   PRA  muenchen.de/77687/-https://mpra.ub.uniOnline atِو

Paper No. 77687, posted 21 Mar 2017 06:40 UT 

مخاح ِلى  -  الّالي(: خىهمت مإظعاث الخّلُم  7105ِبذ هللا ظشوس اللشش ى ) .11

post_27.html-com/2017/05/blogalqurashi.blogspot.-http://academy 

، بدث ملذم الىظسيت والخطبيق العمليالحنىمت الالنتروهيت بين ِلى لىفى،  .10

الاداسة الّامت الجذًذة والحيىمت  –الى  اإلاإجمش العادط للحيىمت الالىتروهُت 

 7115دٌعمبر، دبي  07، 7أًام  -الالىتروهُت

ىت ِبذ الخالم ِبذ هللا  .23       NANCEZINAEGOVER الالىتروهُت الحىهمت :ٍص

    مخاح ِلى ومفاَُم( )مفىلحاث
https://egovernancezina.wordpress.com/author/zinaabdall/ 

ت،   .11  .7115مدمذ الفحرفي، الاداسة الالىتروهُت، داس الفىش الجامعي، الاظىىذٍس

1-  Shrivastava ، R.K ، Raizada،A.K & Saxena.N (2014) . "Role of e-

governance to strengthen higher education system in india " ، IOSR 

Journal of Research & Method in Education (IOSR-JRME) ،4(2)،p57-62 
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