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  مقــــدمــــة

تلو يفببث تلفلبب  مببف ف ببا    علببي يعلبببا تلل حيبب   ف يفببث تللعلببي جامعببث ثببظا ف ببا    بب  للأصبب           
فقببد  تلو يفببث تلنالنببث للجامعببث  خدمببث تل جل بب فتعلبببا    ف يفببث تل  بب  تلعل بب   بب تلو يفببث تلناةيببث تلجامعببث  

تغيات تلنظاة إل  تلجامعث مف أةها مؤسسث تع ل عل  تسلزتدة طظبها مف تلعلب  فتللنييبإ إلب  أةهبا أدتة  امبث 
خدمبث تل جل بب  فتن يبث تلبيوبث  فتلعبدد مجبا ت خدمببث تلجامعبث لل جل ب  فب  تللعلببي   فلل قيب  تللقبدو فتللن يبث  

. فقبد بباه  بات تلبدفر للجامعبث بدتيبث مبف (1)ت فتللدريب فتللأ يل فف  تلص ث فف  تللنييإ فغيا امف تل جبا 
تةلشببار تللعلببي  تلجببامع  فبب  أماياببا ملببأثاتل رالفلسببفث تلباف اتيببث  تلببو تلفلسببفث تللبب  تبلببورت ةليجببث منببا  ف ببا  

ةببب ف يفلبب  تللببدري  فتفل باع  فثقبباف  خببام رببال جل    فأصبب  ت تلجامعببات تقبوو ر دمببث تل جل بب  إلبب  فا
 (2)فتل    تلعل  

 فت قيب  تلجامعبات  دتخبل تلو يفث  اه للفعيل تآلليات  عف رعض  تل     إل  تل  للفث تلعال  دفل تتجهت    
ببيف  تلجامعيبث تل بدمات  تسبوي  مبدخل تبنبِّي  تآلليبات   اه بيف فمف فتل جل    بيف تلجامعث تللظح  مف تل زيد 

 تل  للفث تل جل   فقطاعات  مؤسسات 
فقبد  ففب  م للب  دفل تلعبال .اليـو  مبف تلنشباطات فب  عبال    ت كبيباتل فزءل   تللعلي يث  قطاع تل دمات يشغل  ف     

  فمبف أ ب  تلبو تللغيباتت  تللعلي يبث للج هبور عديدة أدت إل  تطويا تقبدي  تل بدمات   بلغياتت تأثا  ات تلقطاع  
توفببب تغييببا  ببال  تللشببايعات تل اوميببث  فتللطببورتت تلل نولوفيببث  فتللغيبباتت تلنقاايببث  ف ببو مببا ي نببل ت ببديات 

 . (3)تل سلهل يف رشال يسلجيب للوقعات  تللعلي يث فمسلو  تقدي  تل دمات 
 بات فالبظل عبف كوةهبا   حدينبث تلنشبأة   اوميبثتل  صبايثتل  فتحبدة مبف تلجامعبات   تلسبادتت   مدينبث  فامعبثفتعد  

فامعث ط وحث   تلما تلا  يفاض عل  تلجامعث ت ديات تسويييث تجعلها عل  تسبلعدتد ل وتفهلهبا فتللعامبل 
معهببا حلبب  تببل اف مببف تل نافسببث فبب  سببول تللعلببي  تلعببال  فتلجببامع  فتلببا  يالبب  فامعببات عايقببث  تت تبباري  

 تلجغاتفبب  موقعهببا ت يز ببا عببف غيا ببا مببف تلجامعببات فمنهببا ك ببا أا تلجامعببث ت لبباه رفببام تسببويييث  (4)حافببل 
 تل نشبب ت  مببف كبيبباة لنسبب ث فتل  لالببف للصببناعث كبيببات منفببات ي نببل فتلببا  ايبب  توفببد  تلببا  ت قلصبباد  فتإلقلببي 

 (5.).فتلوتد  تلص اتء ف  يل نل تن ويا فتعد  ص اتف   رظهيا فتل لصل مصا  ف  تلصناعيث

 
، ورقةةم ممدمةةم تممةة  مر  نماذج لبعض مشروعات جامعة المنصورة في خدمة المجتمع وتنمية البيئــةمهنى محمد غنايم : -1 

نةةوممبر ، ياميةةم شةةي،  ةةم  ،   21/22اتمومي اتسنوي اتسابع تمركز  طةةوير ات يمةةيم اتيةةاميي م اتياميةةم مةةي اتمي مةةع م ،  
 .53، ص 2000اتماهرة ، 

4 -Rini Wahynningsih: The Crisis and Impacts of Puplic Service In Indonesian Higher Education 
Three Case Studies , Ph, D, State University of New York at Buffalo, Dissertation Abstrscts 
Intrnational, Vol, 16, No, 1m 2000,P52.2  

لتعليمية بالجامعات المصرية في ضوء الفكر اإلداري تطوير إدارة تسويق الخدمات اشمر نصير مهرا، رضوا، :  - 3

 . 86، ص  م2012ياميم شي،  م  ، كميم ات ربيم ، ، رساتم دك وراه من ورة ،  المعاصر
 . م2013مار    25، ب اريخ 180قرار يمهوري رقم   - 4
، رساتم دك وراة، كميم ات ربيم، ياميم مدينم  األداء المتوازنتقييم أداء جامعة مدينة السادات باستخدام بطاقة نيمم منور محسب خاطر :  - 5

 .130، ص م2017اتسادات، 



3 
 

 وتساؤالتها: مشكلة الدراسة 

مدينببث تلسببادتت مببف تلعديببد مببف تل شبباظت   تت تلصببلث بوتقبب   ثتعباة  تلجامعببات تل صببايث عامببث فمنهببا فامعبب

 عبف تإلعبظا فب  قصبورتلجامعبث تإلدتر  فتل بدم  فتللب  ي ابف للدرتسبث أا تقبدو حلبو  تسبويييث لهبا منهبا  

 تلاقارث ةظ  ضع  تلجامعث منسوب  لدى فأرعاده تل جل   خدمث مفهوو غ وض  فتل  نيث. تلجامعيث تل دمات 

 تللسبوي  إلدترة تللنظي ب  تلهيابل فب  قصبور ففبود   (6)تل جل ب . تن يبث فب  تل عهبد  أف تل ليبث لبدفر فتل لارعبث

تلمبا تلبا  يفباض علب  فامعبث تلسبادتت تفعيبل ف يفلهبا  إلب  أدى م با تلعل ب  تل  ب   كبزاتفم ر نظ بات 

تل نافسبث تل  ليبث مب  تلقطباع تل بام فتلجامعبات تلخباى  فأا تنبله  أسباليب تسبويييث تللسويييث للبل اف مبف  

فديببدة منببل تسببلاتتيجيث تل  ببيو تلهرل فتللبب  ي اببف لهببا أا تقببدو حلببو  ةوعيببث فع ليببث ل شبباظت تللسببوي  فبب  

 تلجامعات تل صايث.

 التالي: تحيث تكمن مشكلة البحث في التساؤال

 ؟لجامعيث رجامعث مدينث تلسادتت ما فتق  تسوي  تل دمات ت 

 منه ، يتفرع و 

 جامعث مدينث تلسادتت؟ ر  جامعيثلسوي  تل دمات تلتلس  تلنظايث لما  -1

 ؟ تلسادتت  للسوي  تل دمات تلجامعيث رجامعث مدينث  تل قلاحات ما  -2

 :  البحثداف ــأه
   تآلت  ت قي   إل  تل    هدف ي

  ف لو مف خظل  مدينث تلسادتت جامعث تل دمات تلجامعيث ر تقدي  مقلاحات للفعيل تسوي  

 تل ش  عف تلقصور تل وفود ف  تسوي  تل دمات تلجامعيث رجامعث مدينث تلسادتت ببب 
ف  افله  بببادة معببفهيب عض ت سلاتتيجيات تل دينث  وي  بف  مجال إدترة تللس ببب تعايإ تل وتدر تل شايث تلعاملث

  ات تلجاةب.

 
 ، دك وراه رساتم ،القاهرة لجامعة حالة سةدرا  المجتمع  تنمية في الجامعة دور: زيد أبو محمد أحمد وماء - 6

 . 38،صم2005 ، اتماهرة ، ياميم ات ربويم ساترا اتد ميهد  
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 : البحث ية ــأهم
ف .مقلاحات للفعيل تسوي  تل بدمات تلجامعيبث تقدو لل ؤسسات تللابويث أةهامف   تل       ت   ا   تن   أ  يث     

 فتفعيلهاتساعد تل وتدر تل شايث تلعاملث ف  إدترة تللسوي  عل  تفه  تلدفتر تل اصث به  

 : البحث وأدواته ج ــــمنه
تلوصف     تل      تسل دو فت سل اةث  تل نه   تلش صيث  فتل ظحظث  تلش صيث  تل قابظت  عل   تلل     فتعل د 

ر  تللدري    يوث  أعالاء  مف  تل      ل جل    م نلث  عشوت يث  عينث  ط قت عل    مدينث   فامعث  اليات فتلطظب 
  (7)( طال ال 28532عالو  يوث تدري   ف)  (312)  عدد   فتل الغ  تلسادتت 

 البحث مصطلحات ،
 داء التسويقي: ألمفهوم ا

ي دد         مفهوما  تل احنيف  أغلب  ةظا  ففهث  مف  تللسويق   تلدتء  مفهوو  ةجاح    فإل ي نل  كبياة  درفث 
تل نظ ث    حياة  ف   مه ث  ماحلث  ي نل  فهو  فباللال   عدم   مف  خططه ا  تنفيا  ف   فتل ؤسسات  تل نظ ات 

 ( 8) أة   درفث ةجاح تل نظ ث ف  تلسول تلل  تل ق  بوتسطث تل نل   عل تلدتء تللسويق    إل فينظا 

 ويق:ـــــوم التســــ مفه
التسويق         جمعية  تلةشطث    عل تللسوي    األمريكيةتعرف  مف  مج وعث  تلسل    تلظهمثأة   تدف   للوفي  

  (9) تل سل دوفتل دمات مف تل نل  إل  تل سلهلو أف 

 تعريف الخدمات: 
عافببت تلج عيببث تلمايايببث لللسببوي  تل دمببث رأةهببا و تلنشبباطات أف تل نبباف  تللبب  تعبباض للبيبب  أف تللبب  تعبباض 

 (10)رصورة كاايث بيف تلسلعث فتل دمث  رت اطها رسل  معينث و إ  أا  ات تللعايإ ل  ي يز

تل دمببث  بب   أ  ةشببال أف سلسببلث مببف تلةشببطث  تت طبيعببث غيببا مل وسببث فبب   أاف نببات تعايببإ يخببا يقببول 
فمبو ف  تل دمبث أف تل بوترد تل اديبث   تل سبلهلوتلعادة فل بف لبي  ضبافريا أا ت بدا عبف طايب  تللفاعبل ببيف 

 (11)أف تلسل  أف تلةظ ث فتلل  يل  تقدي ها ك لول  ل شاكل تلع يل.

 

ــا . ماكببببز ت حصبببباء رالجامعببببث  تلسببببادتت مدينببببث( فامعببببث (7 ــداد بمجمـــوع بيـ ــة أعضـــاء أعـ ــدري  هيئـ ــام بالجامعـــة، التـ  الجـــامعي للعـ
 .م2018/2019

 .64ص 2013، , دار اتيازوري اتيمميم تمن ر وات وزيع, شما، عداد االستراتيجية التسويقية وعملياتهاإ: أحمد ب، مويزه  - 8
9-  R.Ayhanyilmaz (2005). Using of Marketing Communication for Distance Education 

Institutions, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol. 6, No. 2, P. 1. 

 
1-  AGlossary of Marketing Terms: Marketing Definition, Committee of Definitions, American 
Marketing Association, Chicago,1960, p.15.                                                                                                                                 
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تل اصبث   تللجاريبث  فتل سلشبايات سبات  ادفبث للباب  منبل تل  بظت فبعض  باه تل بدمات ت ارسبها مؤس      
فتلجامعببببات تل ليببببث  بين ببببا أةببببوتع أخببببا  ت ارسببببها مؤسسببببات غيببببا  ادفببببث للبببباب  منببببل تلجامعببببات تل اوميببببث  

 للع يببل  ببوفتلج عيببات تل يايببث فتلبلببديات  ففبب  كببل تلةببوتع فببذا تقببدي  خدمببث  تت ةوعيببث م لبباهة فخلبب   ي ببث 
 (12)  للنجاح.تل جا تلساس

 االطار النظرى 
 أوال : مفهوم التسويق

   يشيا إل  قدرة تل نظ ث عل The New Concept of Marketingإا مفهوو تللسوي  تل دي  

 تلبيث تحليافات فتوقعات تلع ظء تل الييف فتل اتقبيف مف خظل تقدي  تل دمات فإةلاج تل نلجات تلل  تف   

 بهاه ت حليافاتوتلو تللوقعات .

 تللسوي  عل  American Marketing Association (13)فتعاف ف عيث تللسوي  تلمايايث    

 أة   و تلع ليات تل لعلقث بل طيو فتنفيا تل فاهي  تل لعلقث راللسعيا فتللافي  فتللوهي  لألف ار فتلسل  

 فتل دمات؛ ف لو لل قي  ع ليات تلل ادل راتجاه إرضاء تلفاتد فمقابلث أ دتف تل نظ ث و . 

 المفهوم الموسع للتسويق: 
ميايبث  فتللطبور تلسباي  تلبا  يجعلب  يوتكبب كافبث إا مف إحدى تلصفات تل ه ث لعلب  تللسبوي   ب  تلدينا

ا تن صبببا  تللغيببباتت فتللطبببورتت تلسبببايعث فببب  تل يببباة تل عاصببباة   فلببب  يعبببد تللسبببوي  فببب  تلوقبببت تل اضبببا عل بببل
فعالياتبب  فةشبباطات  علبب  تلسببل  فتل بببدمات تللبب  ت نببل تإلطببار تللقليببد  فتلشبببا   لألةشببطث تللسببويييث  بببل إةببب  

يشببهد ثببورة تل علومببات فتللطببور تلل نولببوف  تلها ببل فبب  كافببث ماتفبب  تل يبباة يلنببافل  أصبب   فبب  عببال  تليببوو تلببا 
تل نيبببا مبببف تلفعاليبببات فتلةشبببطث تل لعلقبببث بلسبببوي  تلف بببار فتل نظ بببات تل اوميبببث فتل نظ بببات غيبببا تلاب يبببث  

 (14) فأص   تللسوي  أدتة مه ث فأساسيث ف  ةجاح تلو تلفعاليات.

تل قبول تل نادتة رأا تقبوو تلجامعبات أف تل بدترو أف تل ؤسسبات تللعلي يبث تلخباى ا عد أا كاا مف غيا  
ا  ا رال نظ ببات تللبب  تسببع  دت  بببل بلبنبب  فتطبيبب  تل فبباهي  فتلسبباليب تللسببويييث فيهببا لا تللسبببوي  كبباا مات طببل

 ث.لل قي  تلاب   ةجد تآلا تةلشار مفهوو تللسوي  ف  تل ؤسسات تل اوميث فتل يايث فتللعلي ي

 
 . 50، ص مرجع سابقنايي شبد اتوهاب هالل:  -  11
 ،سهامات البرامج الجماعية في خدمة الجماعة في تنمية العالقات االجتماعية للطالب الوافدينإ  :شمي يحيى ناصف - 12

 ،مصر ،ميمم دراسات مي اتخدم االي ماشيم واتيموم االنسانيم ،دراسم  مويميم مطبمم شمى اتطالب اتوامدي، بياميم األزهر
 (. 2013)،5ج ،34ع
 
13 - , New Jersey , 1996 ,P.1 Principles , Research and Education AssociationMarketing James Frich ,  
 11م، ص 2003، 1، دار اتمناهج تمن ر وات وزيع، شما،، طالتسويق اإلعالمي )المبادئ واالستراتيجيات(محمود اتصميدشي و ردينم يوسف:   - 14
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فقد ركز تل  ور تلساس  لهاه تل قالبث فب  توضبي  أ  يبث فإمااةيبث توسبي  ةطبال تطبيب  تللسبوي  لرعبد 
ا لهبات  مف مجاد تلسل  فتل دمات أف تل نظ ات تلهادفث للاب   فإة ا كالو تلو تلل    تهدف إلب  تلباب   فط قبل

ا كال ا ب  تلسياسب  أف قبد يابوا سبلعث أف خد  Productsتل فهوو تل وس  لللسوي  فبذا تل نبل    مبث  أف   صبل
منظ ث أف ف اة فباللال  ي اف ت سلعاةث رال فاهي  فتلسباليب تللسبويييث منبل درتسبث فت ليبل تلسبوتل فتلع بظء 
فتجز بببث تلسبببوتل  فت ديبببد تلسبببوتل تل سبببلهدفث فب بببوا تللسبببوي   فتل بببزي  تللسبببويق  رعناصببباه تل  للفبببث فببب  

 ةوع . تسوي  تل نل  مه ا كاا  ال  أف
فلقببد لجببأت رعببض تلجامعببات فبب  تلو يببات تل ل ببدة تلمايايببث فبب  تطبيبب  تل فبباهي  فتلسبباليب تللسببويييث  
فتسلفادت منها كنيالت  فسباعد ا  لبو لل بافج مبف تلعديبد مبف تل شباكل تللب  كاةبت توتفههبا  فمبف  بات تل فهبوو 

 إةطلقت تلو تلدرتسث.تل وس  لللسوي  

 لتسويقاألبعاد الجديدة لثانيا:  

ت  إا تل فهببوو تل وسبب  لللسببوي  تل شببار إليبب  فبب  تلفقبباة تلسببارقث  فعببل تلف ببا تللسببويق  ينطلبب  ليأخببا أرعببادل
 فديدة فيفاقلا فتسعث  مقارةث بللو تلل  كاةت سا دة ف  تل اتحل تلسارقث مف ع ا تلف ا تللسويق .

تللسببوي  يجببد رأةبب  مببا رببأرب  ماتحببل ر يسببيث  أف ل  هيببادة فبب  تلو ببا   تللسببويييث إا تل لل بب  ل اتحببل ة ببو علبب  
 (15)ةل صها كاآلت 

      ماحلث تل فهوو تإلةلاف   – 1

يابببوا ت ل ببباو تل شبببافع أف تل نظ بببث فيهبببا علببب  إةلببباج ك يبببات كبيببباة مبببف تلسبببل  فتل بببدمات فتلع بببل علببب  
 تللوس  ف   لو دفا ت  ل او رالنشال تللسويق .

 ماحلث تل فهوو تلبيع   – 2

يهل  بل قي  تلزيادة ف  إةلاج ك يات كبياة مف تلسبل  فتل بدمات أدى إلب  أا يابوا عباض تلسبل  أكببا  
مببف طلببب تلسببول  م ببا تضببطا تل نشبب ت إلبب  هيببادة تللنبباف  اي ببا بينهببا سببعيلا ة ببو توسببي  حصصببه  دتخببل 

عض تلةشطث تللسويييث فتلل  تهبدف إلب  هيبادة تلسوتل  ف ات أدى إل  تاكيز تل نش ت عل  فنوا تلبي  م  ر
 حج  تل بيعات.

 ماحلث تل فهوو تللسويق   – 3

يعلببببا تل سبببلهلو تلنهبببا    بببو ةقطبببث ت ةطبببظل ل  ةشبببال تقلصببباد  لل شبببافع أف تل نظ بببث  إ  ي طبببو 
ق  تل شببافع مج ببل ةشبباطات  علبب  ضببوء ت ديببد حافببات فرن ببات تل سببلهل يف  لببالو فقببد تحلببل تلنشببال تللسببوي

 فل ت ل او تل نظ ث أف تل شافع ف   اه تل احلث.

 
  . 52 – 43ص ص ،  مرجع سابق :محمود اتصميدشي، و ردينم يوسف - 15
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 ماحلث تل فهوو ت فل اع   – 4
ياكبببببز  بببببات تل فهبببببوو علببببب  أ  يبببببث خلببببب  تللبببببوتها فتلبببببلظ و ببببببيف مصبببببل ث تل جل ببببب  فمصبببببل ث تلفببببباتد 
)تل سلهل يف(  ف لو مبف خبظل ت فيبز تل شبافع أف تل نظ بث علب  ت قيب  تل صبل ث تلعامبث أف ل  فمبف ثب  تليب  

 تل  يث ت عل ارتت تل اب ث أ  تل صل ث تل اصث لل شافع أف تل نظ ث. ف 

ت فديدة     ف  تلنقال تللاليث ي اف توضي هاف ف خظل  اه تل اتحل أخا تللسوي  ي لد ليش ل أرعادل

 تلدعايث فتإلعظا فتللافي . -1

 تللنبؤ رالطلب فت ديد خصا ص تلع ظء تل الييف فتل لوقعيف. -2

 تلسلعث أف تل دمث.ت ديد رسوو  -3

 إيجاد قنوتت تللوهي . -4

 ثاةيال  تللعدد ف  عناصا تلنشال تللسويق  
كاةت أغلب تل نظ ات ف  تلساب  ت يل إل  ت علقاد رأا تسوي  تلسلعث أف تل دمث إة ا يلال ف إقناع تلعل اء 

ت راسل دتو سلعها أف خدماتها  ف و ما يعد ففقلا لل  ادئ تلعل يث تلل  تسلقا عليها  تلف ا تللسويق  ةشاطلا فتحبدل
 (16  )فقو مف أربعث أةشطث ضافريث؛ ليص   تلباةام  تللسويق  ةاف ا ف اه تلةشطث تلربعث   

 ت ديد حافات فرن ات تلع ظء تل سلهدفيف تل اليث فتل سلقبليث. -1

فت ديبببد تقيبببي  إمااةيبببات تل نظ بببث تل اليبببث فقبببدرتها علببب  موتفهبببث طل بببات فرن بببات تلعل ببباء   -2
 تل ناف  تلل  تعود عل  تل نظ ث مف فاتء  ات تللقيي .

تعديل تلسل  أف تل دمات تل اليث  أف تطويا سبل  فخبدمات فديبدة ل وتفهبث حافبات فرن بات  -3
 تلع ظء.

 إقناع تلع ظء راسل دتو خدمات تل نظ ث. -4

 تعدد أنواع التسويق: :  ثالثا 
فتحبد لللسبوي  ف بو تسبوي  تل نلجبات )سبل  فخبدمات(  أمبا فب  ف  تل فهبوو تللقليبد  لللسبوي  يوفبد ةبوع 

تل فهبوو تل عاصببا لللسبوي  فلوفببد خ سبث أةببوتع ر يسبث ف بب   تسبوي  تل نلجببات  فتسبوي  تل نظ ببات  فتسببوي  
 (17)تل  ام  فتسوي  تل وتق   فتللسوي  ت فل اع 

 تسوي  تل نلجات )تلسل  فتل دمات(  – 1
 

16 - Nathan kaufman, health care marketing: back to basics, conference proceedings, academy for healeh care 
cervices marketnng, 1987, p 35 

 م.2000،   132ص دار اتحاق تمن ر وات وزيع، شما،،  : استراتيجية التسويق )مدخل كمي وتحليلي(محمود اتصميدشي،  - 17
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فتسوي  تلسل  فتل دمات لفام بيعها  فياوا تللاكيز عل  تل سبلهل يف أف  ات تلنوع يلعامل م  تطويا 
 تل نلجيف أف تل وهعيف أف تل اومث ف نات ثظثث أةوتع مف تل نلجات    

تسببوي  تل نلجببات غيببا   تسببوي  تل نلجببات تل لينببث   بب  منلجببات مل وسببث  تت تسببل دتماتعلياديث ) 
 تسوي  تل دمات تل لينث  

تسببوي  تل نظ ببات  ف بب  ع ببارة عببف ةشبباطات تقببدو مببف خببظل تل نظ ببث بهببدف خلبب  أف تل  افظببث علبب   – 2
   (18)موتق  فتتجا ات سلوت معيف لل قي  أ دتف تل نظ ث  في اف تقسي   ات تلنوع إل 

ل  فتل ببدمات ر يبب    ياببوا تل صببول عببف إةلبباج تلسبب ةتسببوي  تلع ببال  ع ببار  -أ
ل  تقببببدي  تل ببببدمات تللعلي يببببث فبببب  تلجامعببببات علبببب  تل بببباب  أمببببالت ضببببافري ا  منبببب

 تل اوميث.

تإلعظ -ب  تسوي   منل  تإلعظم    من  تللسوي   فتلغاض  فتل ارج   تلدتخل  ف   و 
 إيصال ف اة أف رسالث أف دعايث معينث. 

 تللسوي  تلنقاف   منل تل لاح   فدفر تل لب  فتلجامعات. -ج

ياوا تللاكيز  نا عل  تلنشاطات تلل  تهبدف ل لب  تتجا بات فموتقب  فسبلوت تجباه   تسوي  تل  ام   –  3
 تلفاد  ف نات أربعث أةوتع  ا عث     

 .(19)(تسوي  تل وتق  -.تسوي  تلشعور أف تلعوتط - تسوي  تلشهاة أف تلس عث -تللسوي  تلسياس )

 تللسوي  ت فل اع    – 4

 ف و ع ارة عف تنفيا فمات  ث تلباتم  تلل  تؤثا ف  تل صول عل  أف ار تفل اعيث مظ  ث  فتلال ف ةوعيف  

تسببببوي  تلقالببببيث أف تلف بببباة   ف ببببو تل صببببول علبببب  تعلبببباتف فمسبببباةدة للف بببباة  -أ
 ت فل اعيث  منل  م اربث تإلر اب  فت ملناع عف تللدخيف  فغيا ا.

لاسبببا ل تإلعظميبببث تل  للفبببث عببببا تللسبببوي  تإلعظمببب   فيقصبببد رببب  تسبببوي  ت -ب 
 فسا ل تإلعظو تل  للفث؛ بهدف تللأثيا عل  فهود تلاأ  تلعاو.

  التسويق للخدمات الجامعية  اإلنترنت في اتاستخدام:  رابعا

قبببد سبببارعت تلجامعبببات فتل ليبببات فتل ؤسسبببات تللعلي يبببث تلخببباى فببب  تلبببدفل تل لقدمبببث  سبببل دتو فسبببا ل 
تلل نولوفيبا تل دينبث فب  مقبدملها تإلةلاةبت فب   ببل  تل جبا ت تللعلي يبث فتللابويبث ر جبال تللعلبي  تلعبال  كغيبباه 

 
 .م2004، 51، شما،، اتوراق تمطباشم واتن ر، ص 1، طدراسات في تحديث الجامعاتشبد اتيزيز أبو نبيم : - 18
مدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في خدمة عمالء الهاتف الخلوي في شركة الجوال من وجهة نظر العاملين بها في  حازم ياسر شبد اتيال:  - 19

 . م2007، 56اإلسالميم، غزة،  ص ،رساتم مايس ير، اتياميم فلسطين  
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فتللب   –طايب   ب اث تإلةلاةبت مف تل جا ت تلخباى تللب  تسبلفادت فب  تسبوي  خبدماتها رأسباليب حدينبث عبف 
ف نببات تلعديببد مببف ت سببل دتمات تلخبباى تللبب  تسببلفاد منهببا تللعلببي   –أ بار تل احبب  إليهببا فبب  تلعنصببا تلسبباب  

 تلعاو مف تإلةلاةت.
فف  درتسث قامت بها فدفى بنت فارفل ع ا عف تسل دتو   اث تإلةلاةبت فب  مؤسسبات تللعلبي  تلعبال   

 (20) ث لإلةلاةت ف  تل جال تللعلي  . فقد  كات عدة تسل دتمات مه

 تغييا ةظاو تللعلي  مف تللقليد  إل  تللعلي  تل عل د عل  تللقنيث  – 1

 تسل دتو   اث تإلةلاةت لغاتض تل    تلعل    – 2

 (21)ربو مال ات تلجامعات راإلةلاةت  – 3

 تسل دتو تإلةلاةت ف  إةجاه مشاري  مشلاكث بيف مشلاكيف رعيديف مااةلا   – 4

 تسل دتو تإلةلاةت ف  ملارعث ةشاطات فمشاري  تلطظب  – 6
ف تلطبظب  ا  ك با ي ابِّ ا فعليب  يزيد تإلةلاةت مف تلقدرة عل  ملارعبث مشباري  تلل باج للطبظب فتقيي هبا تقيي بل

 ه  رطايقث يليث .مف تللعاف عل  م يزتت فةوتقص مشاريع

 * األمور التي يجب أ  تراعيها المنشآت عند التسويق عبر اإلنترنت :
إا تل نشأة تلل  تاغب ف  تسل دتو تللسوي  عف طاي   ب اث تإلةلاةبت   ببد لهبا مبف ماتعباة عبدة أمبور 

 (22)مه ث   

منلجاتهبببا أف عببباض علببب  تل نشبببأة تللببب  تاغبببب رذةشببباء موقببب  أف موتقببب  لهبببا علببب   ببب اث تإلةلاةبببت للسبببوي   -1
 خدماتها أا تهل  رجعل موقعها أكنا فا بيث فإثارة   ل او تلزت ايف؛ لا لديه  ت ل امات م ددة تجابه  .

ت  -2 ت بلعاد عف تللسوي  غيا تلصادل تلا    ي  ل مال وةلا حيييي ا فمناس لا  ف نظل  إ ت قدمت تلشباكث فعبدل
معببيف  فلبب  تبب  بهببات تلوعببد فببذا مظيببيف تلزت ببايف سببيعافوا  لببو  علبب  تإلةلاةببت بلسببلي  منببل  مببا فبب  فقببت 

فلي  فقو تلزبوا تلا  لب  يلسبل  منلجب    فهبات تلزببوا سبي ار إحساسب  رعبدو تلاضبا عبف  باه تل نشبأة إلب  
 تآلخايف عبا تإلةلاةت.

ر يجب ماتعاة أا ت وا أسعار منلجات فخدمات تل نشأة تل عافضث عل  تإلةلاةت ملناسب ث مب  أسبعا -3
 تلشاكات تلخاى  فأا توض  رشال مقارا لها.

 عل  تل نشأة أا توفا تقاريا دفريث عف هت ا  موقعها فأفقات فطول مدة تلزيارة . -4

 
 86-61ص  :المرجع السابق - 20
 . 424 – 421ص   ، مرجع سابق:  ردينم يوسف ومحمود اتصميدشي  - 21
 ص .144(.2005)، شما، دار وائل تمن ر، 3، طتسويق الخدمات  :هاني حامد اتضموري  - - 22
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 أا تعل د تل نشأة سياسث ت دي  صف اتها تل عافضث عل  تإلةلاةت رشال مسل ا فدفر . -5

يجبببب أا تسبببل دو تل نشبببأة لغبببث سبببهلث تلفهببب   فليسبببت م شبببوة رال صبببطل ات تل عقبببدة تللببب  يصبببعب  -6
 فه ها. 

 مفهوم الخدمات الجامعيةسادسا:  
ف ببباه لجامعبببث لطببباف مبببا مقاببببل ث بببف معبببيف كافبببث تلةشبببطث تللببب  تقبببدمها تتعببباف تل بببدمات تلجامعيبببث رأةها   

مل وسبببث ف  تنبببل  عنهبببا أ  صبببورة مبببف صبببور تل ل يبببث تل بببدمات تلجامعيبببث غال بببا مبببا ت بببوا غيبببا مل و بببث أف 
 (23لطايقث تقدي  تل دمث. )

ففببديا رالبباكا تللأكيببد علبب  رعببض تلفببافل تلساسببيث بببيف مببا تقدمبب  تلجامعببث مببف خببدمات فبببيف مببا 
 (24يعاض ف  تلسوتل مف منلجات تف سل  ماديث ف لو ف  تلنقال تللاليث  )

ا ماديببث أكنببا مببف كوةهببا منلجببات مل وسببث  فالجامعببات تقببدو تلعلبب  أا تل ببدمات تل قدمببث فبب  تلجامعببات غيبب -
 فتل عافث فتإلبدتع فتل باة  فتل صاة  تقدو سيارتت فثظفات ف اات.

أا تل دمات تل قدمث ف  تلجامعات غيا منفصلث عف منلجيهبا  حيب  تسبلهلو تل دمبث تل نلجبث غال با فب     -
 ةف  تلوقت إةلافها.

 –أعالببباء  يوبببث تللبببدري  فتل ببباحنيف  –لعلي يبببث فتل  نيبببث رافببباءة مقبببدم  تل دمبببث تبببات و كفببباءة تل بببدمات تل -
 تلطالب  فقطاعات تل جل   تل  للفث. –فأيالا رافاءة مللق  تل دمث 

 ويمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها الجامعات إلى نوعين أساسيين هما:    

تقبدمها تلجامعبث لل سبلفيديف منبل  تللعلبي  تلكبادي      ف   تل بدمات تلجو ايبث تللب  أوال: الخدمات األساسية
 فتلباتم  تللدريبيث فتللعلي  تل سل ا فتل  اضاتت فتلندفتت تلعل يث  فت سلشارتت فتل  وا تلعل يث فغيا ا.

  ف بب  تل بببدمات تللبب  تسببا   فببب  تسببهيل ع ليببث تللعلبببي  فتل  بب  تلعل بب  فخدمبببث ثانيــا: الخـــدمات المســاعدة
ل علببب  خبببدمات تلسببباف تلطظبببب   فخبببدمات تللببباميف تلصببب   فتلدفتت فتلفهبببزة فتل عامبببل تل جل ببب   فتشبببل 

 (25)فتلورش تلفنيث ففحدتت تللسجيل فغيا ا. 

 تسويق الخدمات الجامعية سابعا:  

 
  من ورة، غير  دك وراة، رساتم  ،المحليجامعة المنيا ومجتمع المنيا  علىمطبقة دور الجامعة في خدمة المجتمع دراسة  : أميمم شبد اتمادر أحمد  - 23

 .79ص   ، 2001    اتمنيا، ياميم   ات ربيم، كميم 
24 -kotler,p.&Armstrong, G.Op.Cit.p.7.  

،  ميمم ا حاد اتياميات اتيربيم، اتيدد اتسابع واتثالثو،، األمانم اتيامم  التعليم الجامعي بين ازدياد الطلب ومشكالت التمويل : داخل حس، يريو - 25

 ` .419ص، 2000ال حاد اتياميات اتيربيم، شما،، 
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يعاف تللسبوي  لل بدمات تلجامعيبث رأةب  كافبث تلةشبطث تإلدتريبث تللب  تهبل  بل ديبد تحليافبات تلع بظء غيبا    
تل ل وسببث مببف تلجامعببث  فتللبب  عببادة مببا يسببلهل ها تلع يببل عنببد تإلسببلظو  فيغطبب  تسببوي  تل ببدمات مج وعببث 

رتعيبببث  فخبببدمات إر ببباديث فتسبببعث مبببف تل جبببا ت كلسبببوي  ت سلشبببارتت فببب  تل جبببا ت تلطبيبببث فتلهندسبببيث فتلز 
 (26). فخدمات فنيث  فخدمات إدتريث  فخدمات عامث ......فغيا ا 

ف ببو كافببث تلةشببطث فتإلفبباتءتت فتلدفتت تل ل نلببث فبب  فهبب  تحليافببات تلع ببظء فتطببويا تل ببدمات تللبب  تببوفا 
له   أ  أة  مج وعبث مبف   ي ث م يزة له   فت ديد أسعار ا  فتللافي  لها رفاعليث  فتوهيعها  فتقدي ها رسهولث

 (27). أدفتت تللسوي  تلل  تع ل م  رعال  تل عض لللبيث تحليافات تلع ظء  

فف  ضوء  لو  نات مبف يعباف تسبوي  تل بدمات تلجامعيبث رأةب  مج وعبث تلةشبطث فتلو با   تللب  تقبدمها   
تحليافببات أصبب اب تل صببال  عببف تلجامعببات لصبب اب تل صببال  فبب  إطببار تلبيوببث مببف خببظل تللاكيببز علبب  

طاي  فهبود تسبويييث مل املبث ينبل  عنهبا حسبف توقب  تحليافبات تلطبظب فأصب اب تل صبل ث فحسبف إرضباء 
 اه ت حليافات  فيل  فيها ت قي  أ دتف تلجامعثعف طاي  رضا تلطظب فأص اب تل صال  تل  للفبيف مبف 

 (28تلجامعث.)

ع ليبث إدتريبث مسبوولث عبف ت ديبد فتوقب  تل بدمات تلجامعيبث رأةهبا  ك ا ي اف تللعبيا عف مفهوو تسوي        
تحليافات تلع ظء فتلع ل عل  تلبيها مف خظل تلل طيو فتللنفيبا لللسبوي  فتللسبعيافتللافي  فتللوهيب  لألف بار 

 (29).فتلسل  فتل دمات ل ل  تلل اد ت تلل  تلب  أ دتف تلجامعث فتلع ظء ف  يا فتحد 

سيث للسوي  تل دمات    تللفاعل بيف تلقدرتت تلجامعيبث فمطالبب تلع بظء ل ب  تل قب  أ بدتف تلف اة تلسا   
 تلجامعث.

مفهببوو تللسببوي  لل ببدمات تلجامعيببث  بببد أا يبببدأ مببف تحليافببات تلع ببظء كأ ببدتف أساسببيث للجامعببث أ  ت ديببد 
 تلع ظء.ت حليافات فتلان ات فمف ث  أ  منها يلوفب تل  افلث أف  لل قي  رضا 

 تللسوي  لل دمات تلجامعيث  و ع ليث ربو خدمات فف ا   تلجامعث ر افات تلع ظء.

 (30)عناصر المفهوم التسويقى للخدمات الجامعية 

 تللاكيز عل  تل دمث تل قدمث فتل سلفيديف منها  فمد  حافث تل جل   إل  خدمات معينث دفا غيا ا. - 
  فت سبلغناء عبف  تلهدف تلا ي  مف إةلاج تل دمبث  بو إ ب اع حافبات تل سبلهلو  فت قيب  ت كلفباء تل  لب  -

 خدمات تلجهات تل نافسث م ليث أف أفنبيث.
 

26 - . Britain,2011. p.13.ADictionnary of Markketing, Oxford Universty PressCharles Doyle:  
 .م2007، 51 يريب، سرور شمي إبراهيم ، دار اتمريخ، اتمممكم اتيربيم اتسيوديم، ص   أساسيات التسويق، ميميب كو مر، وياري أرمس رونج:  - 27
 .م2010، 56اتدار اتيامييم، اإلسكندريم، ص  اإلدارة اإللكترونية، خاتد ممدوح إبراهيم :  - 28
29 , 2006, P25.Excel Bookes, New DelhiImplemntation,  and Serveses Marketing Conceepts,  C, Bhattacharjee:

Planning 
 .122، 121، ص ص دار مرحم تمن ر،وات وزيع،اتمنيا نحو تطوير التعليم الجامعي،  :را د صبري اتمصبي - 30
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 تل دمث تلجامعيث  فتوفيا تل علومات تلل  تفيد ف  ت سل دتو تلجيد.تعظي  تلفا دة تل افوة مف  -
فبالو فبذا تللسبوي  فب  مجبال تل بدمات تلجامعيبث  يشبيا إلب  تلييباو بب عض تلةشبطث فتلجهبود تللب  تللب  
تسبببلطي  مبببف خظلهبببا تلجامعبببات أا تعبببزه مبببف دفر بببا فببب  خدمبببث مجل عهبببا  فأا ت قببب  تل بببوترد تل اليبببث تللببب  

 ببدة عليهببا فعلبب  تلعببامليف بهببا  خاصببث أا تلجامعببات لببديها تل قومببات تل ؤ لببث لببالو  فهبب  تالبب  تببنعا  رالفا
صببفوة مببف تلعل بباء فتل ببباحنيف فبب  م للبب  تلل صصبببات  فت للببو تلبنيببث تلساسببيث مبببف ماتكببز ر نيببث فأبنيبببث 

 (31)تعلي يث ففرش فمعامل فماتف  ملنوعث ي اف أا تسلغل ك وتق  تةلاج فتسلن ار. 

 (32)ات تل فهوو تلعديد مف تل زتيا لل ؤسسث تلجامعيث فتلل  منها في ق   

 تلل ويل تلاتت  أكنا مف تلل ويل تل اوم .  ت عل اد عل -1
 هيادة قدرة تلجامعث عل  ت سلجارث لللغياتت ت قلصاديث فت فل اعيث. -2
 ت سيف فودة تل دمات تلجامعيث فكفاءتها تل ؤسسيث فتإلةلافيث. -3
  - تسلقظليث تلجامعثدع   -4

يلالبب  مببف خببظل تلعبباض تلسبباب  أا مفهببوو تسببوي  تل ببدمات تلجامعيببث   يعنبب  ت ويببل تلجامعببات إلبب   
مؤسسات تجاريث أف صناعيث تسع  إل  مالاعفث أرباحها  فإة ا  و فلسفث فديدة تلبنا با تلجامعبات للعزيبز 

سسبات   فدعب  تسبلقظليث تلجامعبات فت عل باد دفر ا ف  خدمث تل جل   مف خظل تلبيث تحليافبات أفباتده فمؤ 
 تلاتت  أكنا مف تلل ويل تل اوم .عل  تلل ويل 

 أهمية تسويق الخدمات الجامعيةثامنا: 
أ  يبببث تللسبببوي  لل بببدمات تلجامعيبببث فببب  كوةببب  فسبببيلث فلبببي  غايبببث فهبببو فسبببيلث للبببوفيا مصبببادر ملعبببددة ت  ببف 

تلبببابو فتللبببدتخل فتللشبببارو ببببيف تلبببنظا ف بببا   تلا يسبببيث للجامعبببث للل ويبببل تلببباتت  للجامعبببات  ففسبببيلث لزيبببادة 
 (33فتل ل نلث تللعلي    فتل    تلعل    فخدمث تل جل   .)

فيعبببد تللسبببوي  لل بببدمات تلجامعيببببث ع ليبببث ديناميايبببث ر عنبببب  أةهبببا سبببايعث تللجببببافب فمبل ببباة   فهببب  تسبببباعد 
تل نلجببات فتل ببدمات لللبيببث تلببو ت حليافببات فتقببدي ها لصبب اب تلجامعببات علبب  ت ديببد ت حليافببات فتطببويا 

تل صببال  تلببايف ي لبببافوا إليهببا  فباللبببال  فعنببد تل بببدي  عببف أ  يببث تسبببوي  تل ببدمات تلجامعيبببث ين غبب  طببباح 
مج وعث مف تلسولث  مف ت  ها  ل ا ت توفبد حافبث للسبوي  تل بدمات تلجامعيبث؟ ف بل ي ابف تعل بار تل بدمات 

 (34ت؟ ف ل تلعدد تلفوات تل سلفيدة منها ؟)تلجامعيث منلجا

 
 .417، ص مرجع سابقداخل حس، يريو:  - 31
32 - Levy. D.C. (2006). Market University, Comaratives Education Review.50. p.120. 
 سويق اتخدمات اتيامييم ودوره مي  حسي، اتمدرة ات نامسيم تمياميات اتسيوديم، رساتم دك وراه، كميم ات ربيم، ياميم أم  بدر مبروك اتي يبي:  - 33

 . 15، ص 2015اتمري، اتمممكم اتيربيم اتسيوديم، 
34  -: Marketing Strateges for Higher Education Institutions : Technological  Purnedu Tripathi and Siran Mukerji        

Consideration and Practices, United Stat of America,IGI Globalk2013,PXV.   
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فلإلفارث عف  اه تللسا  ت فت ديد أ  يبث تللسبوي  لل بدمات تلجامعيبث   ببد مبف إدرتت ففهب  فلسبفث تللسبوي  
 (35لل دمات تلجامعيث أف  فتلل  ت لل  عف فلسفث تلبي  فيظها لو تإلخلظف اي ا يل  )

 لسل  مل وسث.تل دمات تلجامعيث غيا مل وسث  بين ا ت -

 تل دمات تلجامعيث غيا ملجاةسث بين ا تلسل  ملجاةسث. -

يل  تةلاج تل دمات تلجامعيث مف خظل تللفاعل بيف تلجامعث فتلع ظء فأص اب تل صال   أما ف  تلسل  يل   -
  لو ف  تل صن  فقو.

تلسبل  يبل   لبو رطايقبث  إا تل دمات تلجامعيث يجا  فيها تإلةلاج فتللوهي  فت سلهظت ف  يا فتحد بين ا ف  -
 منفصلث فمسلقلث تلو ا  .

 تل دمات تلجامعيث ياوا فيها تلع ظء مشاركيف ف  تإلةلاج  تما ف  تلسل    يشاركوا ف  ع ليث تإلةلاج.. -

 تل دمات تلجامعيث  ي اف ت زينها  بين ا تلسل  ي اف ت زينها. -

 سل  تأخا مااا ف  ماحلث تلبي .ماحلث تلبي  ف  تل دمات تلجامعيث   تأخا مااةا  أما تل -

فباللببال  تافبب  تل  يببث تلفلبب  للبنبب  ف ببا تللسببوي  لل ببدمات تلجامعيببث فبب  أةبب  ياكببز علبب  تلع ببظء فكببالو 
علبببب  تلجوتةببببب تلخببببا   تت تلصببببلث رالع ببببل تللجببببار   فجببببديا رالبببباكا أةبببب  مبببب  تقلببببص تلل ويببببل تل اببببوم  

ء كوسببيلث لزيببادة تلببدخل فإيجبباد مصببادر فديببدة للجامعببات أد   لببو لل  بب  عببف فببام لجبباب أفالببل تلع ببظ
للل ويل تلجامع  فتللغلب عل  تل شاظت تل اليث تلل  تلعاض لها تلجامعبات  فت قيب  أعلب  عا بد ر با يقلبل 

 (36ةس ث تلهدر تف تلفاقد تل اد  ل وترد تلجامعث.)

تللنافسب  للجامعبث ف لو  رتفباع فتاف  ت  يث تسوي  تل دمات تلجامعيث إل  دفره ف  ت سبيف تل اكبز       
فتيبببباة تللنبببباف  بينهببببا لللببببأثيا علبببب  تلع ببببظء فأصبببب اب تل صببببال  فتلع ببببل علبببب  تسببببل الله  راافببببث تلطببببال 

 (37فتلساليب.)

فقد أدركت تلجامعات أا تلخا ر فهوو تللسوي  فتسلاتتيجيات  فم ارسات  تلسا دة ف  إدترة تلع ال يساعد   ف
ف  ت سيف قدرتتها  فرفب  كفباءة تلدتء بهبا  تلمبا تلبا  يبنعا  ببدفره علب  قبدرة تل ؤسسبات تلجامعيبث علب  

 (38)فاب تلع ظء مف فهث  فإيجاد مصادر فديدة للل ويل مف فهث أخا . 

 يل   ما  فمف تلس اب تلل  أدت إل  هيادة أ  يث تسوي  تل دمات تلجامعيث ف  تلعقود تلخياة

 كسب مزيد مف تل سلفيديف رال دمات تلجامعيث. -

 
35 - ndia,2007,p7.Rao, Rama Mohana: Services Marketing, Dorling Kindersleu, I 
36 - David: Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line: The Marketing of Higher Education,  International  L, Kirp  

Journal of Educational Advancement, Vol(5),NO(2),2003,P196. 
(، األمانم اتيامم  41اتياميات اتيربيم، )ميمم ا حاد دور شبكة اإلنترنت في تفعيل التسويق الجامعي، أحمد محمود أحمد، شاصم شبد اترحم، :  - 37

 .م2003، 42ال حاد اتياميات اتيربيم، شما،، ص 
38 -Kotler,P&Lee,N. (2006). Marketing in the Public Sector: Around Map for Improved Performance, Wharton 

School Publishing, P,10. 
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 هيادة فام تل نافسث بيف تلجامعات تل اوميث فبعالها  أف بينها فبيف تلجامعات تل اصث. -

 ميث تلخاى.هيادة ت تجاه تللسويق  ف  تل نظ ات تل د  -

 هيادة ت  ل او راإلدترة تللسويييث فباللال  تبن  ت سلاتتيجيات تللسويييث. -

 تللغياتت تلسايعث فتل لظحقث ف  سول تل دمات تلجامعيث. -

 (39)تلثار تإليجابيث ل  وا تللسوي  ف  مجال تل دمات. -

 تاسعا: تصنيف الخدمات الجامعية 

تلجامعيببث فهنببات مببف يصببنفها فبب  ضببوء تلجهببد تل بببافل مببف أفببل تقببدي ها فدرفببث تلعببدد تصببنيفات تل ببدمات 
تل  بباطاة تل اصببث رال صببول عليهببا  ف نببات تصببنيإ يخببا ط قببا للسببول تل سببلهدفث  ببل  بب  خببدمات فاديببث أو 
خبدمات للهيوبات فتل ؤسسبات تل جل عيبث  فتصبنيإ يخبا علبب  ضبوء مبد  تعقبد تل فباءتت تل طلوببث فتصببنيإ 

امل م  تلع بظء ر يب   بل يبل  تللعامبل معهب  رصبورة م ا باة أف مبف خبظل فسبطاء  فمب  تعدديبث يخاففقا لللع
 (40 اه تللصنيفات ي اف تصنيإ تل دمات تلجامعيث عل  تلن و تللال   )

خبدمات تسلشبباريث م ا باة تطلبهببا تلجهببات تل  للفبث تببل  عببف طايب  تللعاقببد تل  ا ببا مب  أعالبباء  يوببث  ➢
 تللدري  أف م  رعض تلوحدتت  تت تلطار  تل ام راعل ار ا بيوت خباة 

خببدمات تلر بباا تللعاقديببث تل ات طببث رجهببات تل  بب  تلعل بب  سببوتء كاةببت م ليببث أف أفنبيببث فبب  ف يبب   ➢
 تل جا ت فتلل صصات.

تل ببدمات تللدريبيببث للن يببث مهببارتت تلعببامليف فبب  مؤسسببات تإلةلبباج فتل ببدمات فإكسبباب مهببارتت فديببدة  ➢
 لألفاتد ف  م لل  تل جا ت تللدريبيث.

خدمات تللوعيث فتسلنارة تلاأ  تلعاو مف خظل عقد تل ؤت اتت فتلندفتت فت فل اعات خدمات تل عوةث  ➢
ل تلل نولوفيا  فغال ا ما تاكز  باه تلنوعيبث مبف تل بدمات علب  تلجوتةبب تلفنيث فتل دمات تإلر اديث تل لعلقث بنق

 تإلدتريث فتلهندسيث فتلزرتعيث فتلصناعيث.

 خدمات تعلي يث فتلل  تسا   ف  تن يث فتطويا خباتت فمهارتت فقدرتت تلطظب   ➢

ل بببوترد تل شبببايث  خبببدمات إدتريبببث ف ببب  تل ات طبببث ربببذدترة تلعبببامليف  فتل بببدمات تل اليبببث فتل لابيبببث  فإدترة ت ➢
 فف   فت ليل تلبياةات تل ؤسسيث  فتل اتفعث فتللدقي  فتل دمات تلقاةوةيث.

تل ببدمات تلعامببث منببل مسلشببايات تلجامعببث فتلسبباف رال ببدا تلجامعيببث  فخببدمات تلطعبباو  فأمبباكف ركببف  ➢
 (41تلسيارتت  فع ليات بي  تل لب  اطث تل او تلجامع .)

 
 . 8ص(،  2002)، اإلسكندريم، اتدار اتيامييم، التسويق مدخل منهجي وإداري أساسيات بحوث  :سماشيل محمد اتسيد إ - 39
 .154، مرجع سابق، صالخدمات الجامعية بين عرض المتاح واالستجابة لما هو مطلوب قتسويإبراهيم صديق شمي:   - 40

41 -  A, Demillo  Richard & Andrew, Young.143 مرجع سابق، ص  : 
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لجامعيبببث تعبببد مج وعبببث تلةشبببطث فتل نببباف  تللببب  تسبببلطي  أا تقبببدمها ففببب  ضبببوء  ببباه تللصبببنيفات فال بببدمات ت
تلجامعث إل  أطاتف أخا  ) تلع ظء( فت وا رشال أساس  غيا مل وسث ف  تؤد  إل  مل يث أ    ء يخبا  

 (42تلما تلا  فاض عل  تلجامعث تو يإ ت لياات تللسوي  فتلل  تل نل اي ا يل   )

 للجامعث.إةشاء صورة قويث  •

 تلل ا  ف  تلل لفث فتللزتيد تلساي . •

 ت ويف فاي  تسوي  قو . •

 إةشاء باةام  لللسوي  قو . •

 إةشاء فامعث ماةث فقابلث للل يإ. •

 أهداف تسويق الخدمات الجامعيةعاشرا:  
ي اببف تلقببول رببأا تلجامعببث تل عاصبباة فمببف خببظل توفههببا ة ببو تسببوي  خببدماتها تلجامعيببث تسببع  إلبب  ت قيبب    

 دفيف ر يسيف أفله ا  أا تقوو تلجامعث رالدفتر تل ناليث تل نوطث بها ة و مجل عها تلا  تعيش اي  مف خظل 
سببعيها للنهببوض رببأفاتده فتن يببث مؤسسببات  فتل سببا  ث فبب  رفعببث تقلصبباده فمسببلوته تل عيشبب   أمببا تلهببدف تلنبباة  

تللعلبي  تلجبامع   فتللوفب  رقبوة ة بو تقلبيص  فيات و بلوفيا تلجامعث موترد ت ويل إضاايث ف   بل ترتفباع ت لفبث
 (43 اوم  تل قدو لل ويل .)تلدع  تل

 فيشل  مف  ايف تلهدفيف تلا يسييف عدد مف تلغاتض تلفاعيث فتلل  مف بينها ما يل   

 تللعايإ فتللبليغ ر دمات فمنلجات تلجامعث. -1

 تلجامعيث.إقناع تلج هور ر زتيا فخصا ص تل دمات فتل نلجات -2
بياا تلفافل تلساسيث بيف خدمات فمنلجات تلجامعث  فتلجامعات تلخاى تل  ليبث فتلعال يبث  تلمبا تلبا    -3

 يدع  فام تل قاء فت سل اتر ف   ل سياسث تل نافسث تلعال يث للجامعات.

 تقويث تلعظقات تللسويييث م  تل ؤسسات فتلجهات تل اوميث فغيا ا. -4

 امعث فكالو تل نافسيف لها فتقدي  ت قلاتحات فتللوصيات لللطويا فتلل دي  فتللجديد.درتسث سول تلج -5
دع  س عث تلجامعث فمااةلها تلعل يبث ببيف تلجامعبات تل صبايث فتلعال يبث مبف خبظل هيبادة حجب  تإل  بال   - 6

يا منلجاتهبا عل  تل دمات تلجامعيث فت سلفادة منها  فت قي  تلجامعث عوت بد ماديبث تسبلفيد منهبا فب  تطبو 
 فخدماتها فدف  ع ليث تللقدو فتلنهوض رال جل   فتطوياه

 مبررات تسويق الخدمات الجامعيةحادي عشر: 

 
42 - M, Govindarajan: Marketing management Concepts, Cases, Challenges and Trends, 2th, prentice- Hall of India 
Private Limited, New Delhi,pp 31-32,2007. 

 . 94ص   المرجع السابق: - 43
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قبببد أحبببدثت تلعول بببث تغيببباتت فتسبببعث فسبببايعث فببب  صبببناعث تل عافبببث فتعبببا   تل نافسبببث فببب  تقبببدي  تل بببدمات      
للنشبببال تل عافببب  م بببا أحبببدا تغيبببات فببب  طبيعبببث تل عاايبببث فتلل نولوفيبببث ليصببب   تلسبببول  بببو تل  بببات تلساسببب  

ببيولهبببا تل  يطبببث فببببالظافف تلعال يبببث فتل  ليبببث  ف ببباا علببب  تلجامعبببات أا تلوسببب  فببب   اتلجامعبببث ةظبببات للأثا ببب
أةشطلها فخدماتها تسلجارث لالغول فت ديات تفل اعيث فتقلصاديث  فأص    نات تطل  ة و تلسبول تلجبامع  

 مف خظل تللوفهات تللاليث  

 لوس  ف  تلجامعات فتل ليات تل اصث.تل .1
 تإلدتريث فدع  تسلقظل تلجامعات. ثتلل ول إل  تلظماكزي  .2

 تللعافا م  تلقطاع تل ام مف خظل تللدريب فتل  وا تللعاقديث.  3

 فاض رسوو عل  طظب تللعلي  تلجامع . 4

فتللعلبببي  تل بببوته  فتللعلبببي  ت عل ببباد علببب  صبببيغ فأة بببال فديبببدة لللعلبببي  تلجبببامع  كالدرتسبببات تل سبببا يث  5
 (44تل سل ا.)

 تدعيم صلة الجامعة بالمجتمع
لبب  يعببد مببف تل  اببف تعل ببار تلجامعببات مؤسسببات تعلي يببث تعنبب  بل بباي  تل فبباءتت فتل ببوتدر فبب  تل جببا ت     

تل ل للفبببث ف سبببب  أف تعل ار بببا مجببباد ماتكبببز ر نيبببث تقبببوو ربببذفاتء أر ببباا أكادميبببث مل صصبببث  أف أا تعبببيش 
ر عببزل عببف تل جل بب  تل  ببيو بهببا راببل مببا يوتفهبب  مببف ت ببديات فمشبباظت فباببل مببا ي لبب  ربب  مببف ط وحببات 
فأمال  لات فقد صار مفهوو خدمث تل جل   مه ث أساسيث مف تل هاو تل سندة إل  تلجامعات ف  سعيها لل قيب  

عالبباء  يوببث تللببدري  تللبباترو فتللفاعببل مبب  مجل عهببا  مببف خببظل تقببدي  تل ببدمات تل  للفببث  ففضبب  خببباتت أ 
 فإمااةاته  تل  نيث ف  سبيل ت قي  رسالث تلجامعث ك عقل للف ا تإلةساة  فماكز رت د لللطويا

 (45)فتإلبدتع فدع  مسياة تللن يث. 
فبالو ي ابف تلقبول أا مفهبوو خدمبث تل جل ب  يعنب  تقبدي  تلجامعبث ل بل مبا ي لافب  تل جل ب  أفباتدت فمؤسسبات 

ث فمشافعات ر نيث فإةلافيبث فتسبويييث فتسلشبارتت عل يبث ففنيبث  مسبل دمث فب   لبو مف باتم  فأةشطث تعلي ي
 (46)فماتكز ا ففحدتتها تل اصث.  ثكافث تإلمااةات تل لاحث لديها عف طاي  كلياتها فأقسامها تلكادي ي

 مف تلس  فتلل  مف أ  ها ما يل  فيقوو  ات تل فهوو عل  مج وعث 

 
، اتماهرة،  وتوجيهاته مع التركيز علي تجربة جامعة بغدادالتمويل الذاتي للتعليم العالي في الدول النامية   :شبد اإلته اتخ اب، ميداب اتيناد  - 44

 . 11 -10ص ص (، 2001)اتدار اتدوتيم تالس ثمارات اتثماميم، 
، اتم  مر اتمومي اتسنوي اتحادي ش ر تمركز  طوير ات يميم اتياميي،  دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة : مصطفي محمود رمضا،  - 45

شي،  م ، مركز  طوير ات يميم اتياميي،   م، يامي2004ديسمبر  19-18مي اتف رة م،  العربي أفاق اإلصالح والتطوير،التعليم الجامعي بينوا،: 
  .555ص 
 . 32، ص مرجع سابقيبل شمي حامد حس،،  - 46
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لجامعث لل جل   تلطور فتلغيا ت عا للقنيات تلعصا فمسبلجدتت   فتقبدو تل جل ب  أا تل دمات تلل  تقدمها ت  -
 فملطل ات .

أا تلجامعببث تقببدو خببدماتها لل جل بب  مببف خببظل ماتكز ببا ففحببدتتها تل اصببث  فتللبب  توفببد إمببا دتخببل فببدرتا  -
 تلجامعث أف خارفها.

ل شبببافعات تللسبببويييث تل ات طبببث بهببباه تلنبببوع مجبببا ت خدمبببث تلجامعبببث ل جل عهبببا ببببيف تلةشبببطث تللعلي يبببث فت -
 (47)تل دمات ف لو لل صول عل  عا د ماد  يدع ها.

 خطوات تسويق الخدمات الجامعية

 تحديد استراتيجية تسويق الخدمات الجامعية -أ

عطاء إ  عل ت سلاتتيجيث  تلييادة  يقلصا دفر ف  تل نظور ل طث  أف تلن و فتلسلوب  أفتت سلاتتيجيث         
ك ببا أةهببا تع ببل فتة ببا يببل  ض عنهببا تيالببا تللف يببا ت سببلاتتيج  لل قيبب  تلن ببو تل سببلقبل .  تلشبباكثلنجبباح  ر يببث

تليي ببث  ف بب  خطببث  بباملث خلبب  بهببدف  تلسببيال علبب  تل عل ببدة تل ناسبب ثا تلعديببد مببف ت سببلاتتيجيات يتطببو علبب  
فتأخبا فب  تعل ار با ف يب  تإلمااةبات تل لاحبث فتللب  يسبلفاد منهبا لل قي  أ دتف فتض ث ف  فلاة همنيبث م بددة   

 (48)ف  تسوي  تل دمات تلجامعيث  ف   بالو ت دد تإلطار تلعاو للجهود قبل تةجاه تلع ل. 

يعبد تل نبل  أف تل دمبث تل قدمبث لل سبل دميف أ ب  عناصبا تل بزي  تللسبويق    تصميم الخدمات الجامعيـة:  -ب
 (49)يجد  مع  كافث عناصا تل زي  تللسويق  تلخاى.لا منلجا سيوا لف 

تلبيوبببث  فعبببيف تل ا بببايف فغيبببا تل  ا بببايف فببب فيقصبببد رال بببدمات تلجامعيبببث مج بببوع مبببا تقدمببب  تلجامعبببث لل نل 
 تل  يطث رالجامعث فمف خظل ماوةاتها تلجامعيث تلساسيث ف   

مسببلو   فببباحنوا علبب  درفببث كبيبباة مببف تلماةببث تلطاقببث تل شببايث تل ل يببزة مببف أسبباتاة مؤ لببوا علبب  أعلبب   -
 فتل وضوعيث.

تل  بباة  فتل نشببات تلجامعيببث تلع ظقببث ر ببا تالبب   مببف قاعببات درو فم اضبباتت فمال ببات فمظعببب فأفنيببث  -
 فمطاع  فمسارح فغيا ا.

 تل دي . تل عامل فتل عدتت فتلفهزة تل  نيث تلل  توتكب تلقفزة تلل نولوفيث تلها لث تلل  يشهد ا تلعصا -

 
، رساتم مايس ير، غير من ورة، كميم  مستقبلي لتطوير دور الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لخدمة المجتمع   رتصو :سماح زكريا محمد  - - 47

 .78ص (، 2006)ات ربيم، ياميم بنها، 
 .137-136ص ص (، 2008)اإلسكندريم، اتدار اتيامييم،   التسويق المتقدم،  : محمد شبد اتيظيم - 48
49 - 2005). Principles of Marketing. 11 Edition, Pearson prentice Hall, New Jersey, Kotler, P, & Armstrong. G. (-

P.234. 
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فتلنوع تل دمات تلل  تقدمها تلجامعات تل عاصباة بلنبوع فبافع تل عافبث تللب  ت ويهبا تلجامعبات ضب ف أقسبامها 
تلكادي يث فت صصاتها تلفاعيث  فالظل عف تللنوع تل بيا ف  تلفوات تل سلفيدة مف  اه تل دمات حي  تشب ل 

ت فمؤسسات  فمف بيف  اه ت  ل دمات قطاعات فتسعث مف ل جل   أفاتدل

 تل دمات ت سلشاريث ف  تل جا ت تلهندسيث فتلزرتعيث فتلطبيث فتللابويث فتللجاريث فغيا ا. -

 تل دمات تإلر اديث ف  مجال ةقل تلل نولوفيا فتل جا ت تلنفسيث فتلص ث تلعامث فتنظي  تلساة فغيا ا. -
لعل يبث فب  قطاعبات صبناعيث فإةلافيبث خدمات تل  وا تلعاقديث فتلل  ت لافهبا تلجهبات تل هل بث ربال  وا ت  -

 فخدميث.

 (50. )مهارتته  فإكسابه  مهارتت فديدة خدمات تدريبيث للعامليف ف  م لل  مؤسسات تلدفلث للن يث -

 جـ ـ تسعير الخدمات الجامعية
راخلصبار مبا فيعد تسعيا تل دمات تلجامعيث مف تلعناصا تل ه ث ف  تليث تللسوي  فخطوتتب   حيب  يعنب     

يدفع  تل سلفيد إل  تل نل  ) تلجامعث ( مقابل تل صول عل  تل دمث سوتء كاةت تعلي يث   ر نيث  تدريبيث  أف 
 (51)تسلشاريث.

 ترويج الخدمات الجامعية:
يعد تللافي  تلعنصا تلساس  تلا  تعل د علي  تلجامعث ف  تإلعبظو عبف خبدماتها  فمبف خظلب  يبل  تللوتصبل 

أصب  ت تلع ليبث تللسبويييث فب  حافبث إلب  م فبزتت إلت امهبا اي با يسب    ف ث فتل جل ب  تل  بيو بهابيف تلجامع
راللافي  أف تنشيو تل بيعات  حي  تعط  تل ؤسسات تل عينث بلقدي  تلسل  أف تل بدمات م فبزتت لللبافي  إلب  

بيبببب  تل نببببل  أف  منلجاتهبببا فخببببدماتها ك البببباعفث تلسبببلعث بببببنف  تلسببببعا  أف ففبببود مسببببارقات مصبببباح ث لع ليبببث
تل اافات تل اليبث فتلهبدتيا فب   بل تللسباب  تلبا  تشبهده تل نظ بات لل قيب  أعلب  معبد ت تل بيعبات فتلوصبول 
رال سبببلفيد إلببب  أحسبببف حبببا ت تلاضبببا فتلقببببول أمبببباو منافسبببث قويبببث فتبببدف  مسبببل ا لسبببل  فخبببدمات تسببببلهدف 

 (52)تلسول.

 توزيع الخدمات الجامعية
تلقبباترتت تل لعلقبث رأمبباكف تقببدي  تل ببدمات تلجامعيببث  فكيايبث توهيعببا علبب  تلجهببات تل سببلفيدة يعببا تللوهيبب  عببف 

فت ديد ةطال فتس  فمسلو  تللوهي  مف أفل توصيل تل نل  تلجامع  مف ماتكبز إعبدتده فتصبنيف  إلب  ماتكبز 
 (53)ل فت ق  ط وحات .ت سلفاده من  فتطبيق   ف لو ف  تلوقت فتل ااا تل ظ   فبال يايث تلل  تاض  تلع ي

 
اتم  مر اتمومي األول ت سويق اتخدمات اتيامييم، يمسات   الخدمات الجامعية )القيمة والتسويق والعائد(،  : محمد شبد اتسالم شا ور - 50

 .79ص (، 1998)اتم  مر وأوراق اتيمل، اتماهرة، اتميم  األشمى تمياميات، 
 .209ص (،2001)، اتماهرة، دار قباء، استراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرين : أمي، شبد اتيزيز حس، - 51
 .127-125، ص ص قمرجع ساب، محمد شبد اتيظيم - 52
 .241(،ص 2005، شما،، دار وائل تمن ر، )أصول التسويق نايي ميال، رائف  وميق : - 53
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 متطلبات تسويق الخدمات الجامعيةثاني عشر: 

  استقالل الجامعة -أ

يقصد راسلقظل تلجامعث أا ت وا تلجامعث قادرة عل  أا ت دد غاياتها  فأسباليب بلبوه  باه تلغايبات فب  حايبث 
حايلهبببا فببب  تللبببدري   فدفة بببا أ  ضبببغول أف تهديبببدتت مبببف  بببأةها أا ت بببل رال ه بببث تلجامعيبببث  أف ت بببد مبببف 

فتل    تلعل ب   فخدمبث تل جل ب   فإدترة  بؤفةها تلدتخليبث  فيابوا عليهبا فتفبب أدتء تل سباءلث تل جل عيبث مبف 
 (54)منطل  تل سووليث تل لييث حي  تلصلث تلوثيقث بيف تل ساءلث فت سلقظليث.

 تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة : -ب 

قهببا ل لقببات تلجببودة تلشبباملث  ا رشببال مل ببوع رفعببل تت اعهببا فتطبيتلعابيببث تطببور أدتء ببا كنيببات مببف تلجامعببات إ
فت ل امهبببا بلطوياتلعنصبببا تل شبببا  فحسبببف تدري ببب   فت ديبببد أ بببدتف فرسبببالث تلجامعبببث فمسبببللزمات تطبيببب  إدترة 

   (55)تلجودة تلشاملث. 

ع يل  تلل سيف تل سل ا  فت سلناد إل  مدخل إدترة تلجودة تلشاملث ر ا يلال ن  مف م ادئ أ  ها تللوف  رالف  
يعلبببا  يه بباثقافببث تنظي يببث تلوتفبب  مبب  مببدخل تلجببودة تلشبباملث  يللقبب  مبب  تللوفبب  تللسببويق  للجامعببث فبب  أا كل

تل سببلفيدفا مببف تل دمببث  بب  م ببور تلع ببل دتخببل تل نظ ببث  فمببف خظلهبب  يببل  توفيبب  كافببث تلةشببطث تلكادميببث 
ل سبلويات لل قيبب  رن بباته   ك ببا تببل  ع ليبات تللطببويا فتلل سببيف لجببودة تل دمببث فتإلدتريبث فتل اليببث علبب  كافببث ت

 تل قدمث للوصول إل  رضا تلع يل فت قي  ط وحات  فرن ات .

 تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة -ج

يللببزو تلهيابببل تللنظي بب  تلقبببا   علببب  تسببوي  تل بببدمات تلجامعيببث ر فهبببوو تللسبببوي  تل ببدي   فتلبببا  ينببباد      
دء رالع يببل  فتلوصببول فبب  تلنهايببث إلبب  تلع يببل مبب  أخبباه فبب  ت عل ببار طببول ماتحببل تلع ببل  ف ببات يعنبب  رالببب

ضببافرة تفبباتء تلدرتسببات تل سلايالببث فتل سببوحات تللبب  تهببدف إلبب  معافببث فت ديببد تحليافببات فرن ببات تلع ببظء 
  ثب  توفيب  ف يب  تلجهبود رصورة فتض ث  فربو  اه ت حليافات رذمااةات تلجامعبث فقبدرتتها تل اديبث فتل شبايث

 (56)م  ت قي  عوت د ملنوعث تسلفيد منها تلجامعث ف  تطويا أدت ها. مف أفل إرضاء تلع يل فإبهاره

 
التعليم العالي في  حول اس مالل اتياميات، نظرة ممارنم، اتم  مر اتسنوي اتثام، ش رتمبحوث اتسياسيم بينوا، :  : مصطفي كامل اتسيد - 54

، مركز اتبحوث واتدراسات اتسياسيم، كميم االق صاد واتيموم  2005مبراير 17-14، مي اتف رة م، مصر،خريطة الواقع واستشراف المستقبل
 .643،ص (2005اتسياسيم، ياميم اتماهرة، )

، اتم  مر اتيربي األول حول اس  راف مس مبل  تسويق الجامعات عالميا من خالل مدخل الجودة الشاملة  : وصاف سييدي، بوحنيم قوي - 55

 .311(،ص2005، اتماهرة، ياميم اتدول اتيربيم، اتمنظمم اتيربيم تم نميم اإلداريم، )2005إبريل  21-17ات يميم، مي اتف رة م، 
 30-26، ندوة اإلدارة االس را يييم تمم سسات ات يميميم، مي اتف رة م، مدخل استشرافي  –إعادة اختراع الجامعة :  صل محيوبما، ميب  - 56

 .150(، ص 2005، اإلسكندريم، ياميم اتدول اتيربيم، اتمنظمم اتيربيم تم نميم اإلداريم )2005يونيو 
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فيببل  ت طببيو ف يبب  ف ببا   تللسببوي  فبب  تل اكببز تلببا ي  رالجامعببث فيلببول  أمببا كببل فحببدة تسببويييث رال ليببات 
مديا تنفيا  ) عادة فكيل تل ليث لشؤفا تل جل   فتلبيوث (  يعلبا مسبؤف  عبف تسبوي  خبدمات تلوحبدة  فيقبوو 

 ا م ا اة  تل اكز تلا ي  بل  يل كل فحدة بنفقات  اه تل دمات رصورة م ا اة أف غي

 فيل وا تلهيال تللنظي   للسوي  تل دمات تلجامعيث مف تلعناصا تللاليث 

شبؤفا مجل  إدترة ماكز  لشووا خدمبث فتن يبث تلبيوبث علب  مسبلو  تلجامعبث با اسبث ةا بب ر بي  تلجامعبث ل  -
 .خدمث تل جل   فتني ث تلبيوث

 تلا يسيث رال ليث.ت ديد عظقث مجل  تإلدترة تل اكز  رالوحدتت  -

 ففود فحدة تسويييث ر يسيث رال كليث ينبن  منها فحدتت مل صصث  فتشاف عل  تلو تلوحدتت. -

 ت ديد عظقث تلوحدة تلا يسيث رال ليث رالقساو تل  للفث. -

 (57)ت ديد عظقث تلوحدة تلا يسيث  رال ليث رالوحدتت تل ل صصث. -

 (58  )جل   فتن يث تلبيوث رالمور تللاليثفي لص تل جل  تل اكز  لشؤفا خدمث تل 
درتسببث فتقلبباتح تلسياسببث تلعامببث فتل طببو فتل شببافعات فتل ببدمات فتلببباتم  تلدتع ببث لببدفر تلجامعببث فبب  خدمببث  -

 تل جل   فتن يث تلبيوث.
ث تلييباو رالدرتسبات تل سب يث لللعباف علب  تل شباظت تللب  يوتفههبا تلنشبال تإلةلباف  فموتقب  تلع بل تل  للفب -

 فت ديد تلدفرتلا  ي اف أا تقوو ر  تلجامعث ل لها.
تلييبباو رالدرتسببات تإلسببلطظعيث لللعبباف علبب  تل ببدمات تللدريبيببث فت سلشبباريث فغيا ببا فتللبب  مببف  -

 تل فلاض أا تقدمها تلجامعث دع ا لدفر ا ف  خدمث تل جل   فتلنهوض ر .

 نشر ثقافة تسويق الخدمات الجامعية -د

ت سببلعدتد لنقافببث تسببوي  تل ببدمات تلجامعيببث رذ كبباء تلشببعور لببد  أعالبباء  يوببث تللببدري   فتلعببامليف يببل  خلبب  
رالجامعبببث  رعبببدو تلاضبببا عبببف تلوضببب  تل بببال  لجبببامعله   فت فيبببز   علببب  تجايبببب تلبببنظ  تلجديبببدة  فتلسببباليب 

تءتت فتلنببوتت  فينطلبب  تل دينبث فبب  ت ةفلبباح علبب  تل جل ب  فتلبيوببث  فأا يعبب  تلج يبب  تل بدتف فتل طببو فتإلفببا 
 (59) لو مف تل سلويات تلدة  لل ديد ت حليافات ث  تل سلويات تلعليا للل طيو ث  تلدة  لللنفيا.

 ضاء هيئة التدري  عتطوير أس  ومعاير تقويم أداء أ -ه

 
 .190ص   : مرجع سابق، االستراتيجي وجودة تسويق الخدمات الجامعيةالتخطيط : رمضا، محمد محمد اتسيودي - 57
اتماهرة، اتمطابع  ، بشأن تنظيم الجامعات المصرية والئحته التنفيذية،  1972( لسنة 49جمهورية مصر العربية: القانون رقم )- - 58

 . 19(، ص 1998األميريم،)
مي اتف رة   الي، ندوة اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات التعليمية،: استراتيجيات التطوير في التعليم الع إيما، صاتح حس،  - 59

 . 153، اإلسكندريم، ياميم اتدول اتيربيم، اتمنظمم اتيربيم تم نميم اإلداريم، ص 2005يونيو  30-26م، 



21 
 

تء فمببف أ بب  تل فايببات تللبب  ين غبب  توتفا ببا فبب  عالببو  يوببث تللببدري  كفايببث خدمببث تل جل بب  فتللبب  تلعلبب  رببذفا 
تل  ببوا تللطبيييببث  أف تقببدي  تل ببدمات ت سلشبباريث  فدرتسببات تلجببدف  ت قلصبباديث  فإمببدتد تلصببناعات تلقا  ببث 
رال علومات تلفنيث فتإلدتريبث تلجديبدة فإعطباء تل بباتت تل ناسب ث ل بل تل شباظت تللقنيبث فتإلدتريبث تللب  تعلباض 

مف تل    فتللطويا فتليياو راللدريب فتللعلبي  طاي  تلصناعث  فتللعاف عل  تحليافات تل ؤسسات فتلشاكات 
تل سل ا فتلةشطث تإلةلافيث تلل  تدرعوت د ملنوعث عل  تلجامعث تلل  ينل   إليها  فتليياو راللجديد ف  تل    

 (60)فتل عافث لل ايا تلوتق  فكش  أرعاده تل ييييث.
ف ا فهبا  فببذا تلجامعببث ي ابف لهببا أا تببؤد  فل با كاةببت خدمبث تل جل بب  تعببد تلو يفبث تلنالنببث للجامعببث فمبف أ بب  

 اه تلو يفث مف خظل إمدتد تل جل ب  ربال وتدر تل شبايث تل سبوولث عبف دفب  عجلبث تللن يبث  ك با ي ابف للجامعبث 
أا ت دو تل جل   مف خظل ت ادل تل باتت فتل علومات بيف أعالاء  يوث تللدري  بها فبيف تل باتء ف  موتقب  

 (61)تل    تلعل   فتلل نولوف  ل ل مشاظت تل جل   فمعافث قالايا تل سلقبل. تلع ل تل  للفث  فتوفي 

 تحقيق الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع  -و
يعبببا مفهببوو تلشبباتكث عببف مسببلو  تلعظقببث بببيف تلجامعببث فمؤسسببات تل جل بب   فتللبب  غال ببا مببا ت ببوا 

ت لافهببا تل ؤسسببات تإلةلافيببث تلصببناعيث فتللجاريببث موقوتببث ر ببد  همنبب  معببيف  رغبباض حببل مشبباظت معينببث 
 فتل ؤسسات تل دميث  ففض  تل طو تل ناس ث لل د منها فتللغلب عليها.

فل   ت بوا تلجامعبث مؤ لبث إلقامبث عظقبث  باتكث مب  تل ؤسسبات ت فل اعيبث فتإلقصباديث فبذا عليهبا أا تبوفا 
 (62)عدد مف تلس ات تلهامث فتلل  مف بينها

 تعل ار تللن يث ت قلصاديث م ورت  اما ت وي  رسالث تلجامعث فتلال ن  أ دتفها. -1

 إقامث ر وا مشلاكث م  تل ؤسسات تلصناعيث فتإلةلافيث تل  للفث.-2

 ت اليا أعالاء  يوث تللدري  فتلعامليف بها عل  تقدي  إسهامات ف  أةشطث تللن يث ت قلصاديث.-3

 ا ف  تلل نولوفيا تل دينث.ت قي  إفادة تل جل   تل  يو به -4

تلل ول تلنوع  فب  دفر تلجامعبث فب  خدمبث تل جل ب  ليصب   بناربث فلسبفث تفل اعيبث عامبث توفب  تلجامعبث   -5
 ف  م ارسث تلدفريف تآلخايف ف  ا  تللعلي  فتل    تلعل  .

 
 

اتم  مر  ،اإلنفاق علي البحث والتطوير كمؤشر للتنمية في بعض الدول المتقدمة والناميةمصطفي شبد اتمنيم  يبا،:  - 60

، مركز  طيوير ات يميم  1996نوممبر  7-5اتدوتي اتمومي اتسنوي اتثاتث، اتبحث اتيممي مي اتياميات و حديات اتمس مبل، م، 
 . 34اتياميي، ياميم شي،  م  ، اتماهرة، ص 

المتفيرات العالمية واالتجاهات  تطوير أداء عضو هيئة التدريس بالجامعات في ضوء :   ريف محمد  ريف، أحمد شبد اتف اح اتزكي - 61

 . 42(، ص2006(، اتيزء اتثاني،، كميم ات ربيم، ياميم األزهر،  )130، ميمم ات ربيم، اتيدد)الحديثة
  (، 2004) ، ميمم دراسات مي ات يميم اتياميي، اتيدد اتساد ، التحالفات والشراكات بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية  يوسف سيد محمود: - 62

 .36ص 



22 
 

 نتائج البحث :.

 إلى مجموعة من النتائج هى :بعد تطبيق أساليب المعالجة اإلحصائية وتحليل النتائج تم التوصل 
 رالعديد مف عناصا تلقوة فمف أ  ها   تل ل   مدينث تلسادتت فامعث  أا 

ات  فففود رن ث صادقث ف  تقدي  كامل تلدع  ل لي فامعث مدينث تلسادتت دع   يادتت تللعلي  لدفر  -
 لل قي  دفر ا تلعال  .تلجامعث 

إضافث إل    تلدترسيفتوتفا عدد كبيا مف أعالاء  يوث تللدري  تل  يزيف فتل ل صصيف ف  تعلي   -
 ففدفد إدترييف مل يزيف يقوموا رالع ال تإلدتريث فف  تل لطل ات تللقنيث تل دينث.

عل  أدتء مهامها فأع الها    تلجامعثتوتفا بنيث ت ليث فيدة مف مبن  فقاعات درتسث فتجهيزتت تساعد  -
 بيسا فسهولث. 

 ك ا أا بها مج وعث مف تلنقال ت لاج إل  ت سيف منها 
 نقاط تحتاج إلى تحسين 

 رالجهود تللسويييث رشال عاو.  تلجامعثضع  ت ل او  -
ت لاتت   - ل دماتها    تلجامعث  عدو  راللسوي   خظلها  مف  تقوو  أا  ي اف  تلل   تلعال يث  تل نلديات  ف  

 فأع الها.
لجامعثضع - تل اليث  تلقدرتت  تلجامع     تلسادتت   ثمدين      تللعلي   ف   تل بياة  تللطورتت  تللزتيد  ف   ل 

 فت رتقاء بها إل  أفالل مسلوى م اف.  تلجامعثفتل افث إل  تعزيز قدرتت 
عل    - تنف   تجعلها  كبياة  قدرتت  ت لو  فتلل   تلعابيث  تلدفل  ب عض  تلجامعات  ل عض  تل ايث  تل نافسث 

 أيالا.  تلدترسيفتلع ليث تللعلي يث فتغدل عل  
   مقترحات البحث

تلفنوا    خاصث تل درفات   الجامعث  ر  تل اديث  ت  ل او بلطويا تل وترد   - فتل عامل فقاعات تلةشطث فمسارح 
حي  يساعد   الجامعث  عل  هيادة خل  تل ساحات تل الاتء فت  ل او رذةشاء تل ظعب تل اصث رم  تلع ل  

 .لها تللنافسيث تل يزة  لو ف  ت ق 
ف     - تلاق    تللعامل  معد ت  فرف   تللجهيزتت  لل سيف  تل دى  طويلث  خطث  خظل    تلجامعث  فض   مف 

فمجارتة تللغياتت تلعال يث مف  -  تعلي يث  أفهزة  -  عاض   أفهزة  -  حاسوب   أفهزة)تطويا توفيا فتسل دتو  
 .تل وتصفات  ف  فتلجودة رالنوعيث  حي  ت سلفادة رالل دينات تل سل اة م  ت  ل او

فخاصث   تلعال يث  تللنافسيث  فتلع ل عل  تطوياه رشال مسل ا فت للزتو ر وتصفات   تلجامعث  ت  ل او ر وق    -
 تاحث تل علومات.تلو تل لعلقث رسهولث ت سل دتو ففدفة فإ
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فكببببالو تطببببويا أدفتت تللقيببببي   تل لبببب  لببببألدتء تلبببباتت  تللقببببوي  مؤ بببباتت  فمناقشببببث تلع ببببل علبببب  ماتفعببببث -
فتلع بببببل علببببب  تسبببببل دتو أدفتت فديبببببث منبببببل رطاقبببببث تلدتء تل لبببببوتها فتللغايبببببث  الجامعبببببث تل سبببببل دمث ر

 .تلعاسيث
ت  ل بباو ر عبباييا تخليببار أعالبباء  يوببث تللببدري  تل نلببدبيف مببف حيبب  تل فبباءة أف  فت للببزتو رال وضببوعيث  -

 فتلشفاايث ف  ع ليات ت خليار ثاةيا.
ليث فتللعببدد فتلخببا رال قببايي  تلعال يببث عنببد تقيببي  ت للببزتو ر عبباييا تللقيببي  تلجيببد منببل تل وضببوعيث فتلشبب و  -

 أدتء أعالاء  يوث تللدري .
للعزيببز قببدرتها  تلجامعببث ت  ل بباو رع ليببات تل  بب  تلعل بب  فدعبب  تل  ببوا فتلدرتسببات تللبب  تجبباى دتخببل  -

 تللنافسيث.
رافليباه فتللب  تشبهد  تلجامعبث تلسع  لل صبول علب  ت علباتف تلبدفل  رالوثبا   تلاسب يث تللب  تصبدر ا  -

 .تلجامعث تلطظب تلدرفات تلعل يث تلل  ت ن ها 
 تلدتخل  فتل ارف  ل اتعاة  افل ت علاتف تلدفل  ر  افاتها. تلجامعث ت  ل او بلطويا ةظاو   -
  تحليافبببات سبببول تلعبببال    إعبببادة تلنظبببا فببب  تصببب ي  تل نبببا   فتل قبببارتت للالببب  فببب  ت عل بببار تللوفببب  -

 .جامعث تلتلع ل  قدرتت تلطظب  موترد  
تللاكيببز علبب  تن يببث تلقببدرتت تلف ايببث للدرتسببيف فتللاكيببز علبب  مهببارتت تللف يببا تلناقببد فتللف يببا ت بل ببار   -

فت بببببدتع   ف لببببو مببببف خببببظل ت عل بببباد علبببب  تنفيببببا تلببببباتم  تلعل يببببث تلجيببببدة فت عل بببباد علبببب  ةظبببباو 
 تل شافعات تللعلي يث.

  ي  ي صبص ل بل باةبام  فثيقبث تلالب ف تسبلاتتيجيات ر الجامعث  تلع ل عل  توثي  تلباتم  تللعلي يث ر -
تلوسبببا و  فطبببال تللبببدري  تل بببادة تصببب ي  تللعلي يبببث فأسببباليب  فتل  افبببات  تليياسبببيث فتل عببباييا تلبببلعل 

 فأساليب تللقوي . تل سل دمث
تل لبببوتفاة فتلع بببل علببب  تنويببب  تلنظببباو تللعلي ببب  مبببف حيببب  ت عل ببباد علببب  تلجامعبببث ت سبببلفادة مبببف ةقبببال  -

 .تلعال  تل شاظت م  ت للزتو رالل امل فتللوف   حل -تل ادة - تل عل  - تلطالب 
فتبوفيا تل صبادرة تل سباعدة علب  ت قيب   تلجامعبث تللاكيز عل  تاسي  ثقافث تلبلعل  تلباتت  لبدى مجل ب   -

 تللعل  تلاتت  مف كلب فدفريات ففسا و إليالافةيث فقاعات فمعامل فغيا ا.
تلعال يث ف  تقدي  تل دمات تللعلي يث فتإلدتريث للطظب سوتء ف  ةسب تلطظب إل   ت للزتو رال عاييا  -

 أعالاء  يوث تللدري  أف ةسب تإلدترييف إل  تلطظب.
ت  ل بباو را سببل اع إلبب   بباافى تلطببظب فتلعببامليف فإيجبباد ةظبباو لللغايببث تلاتفعببث حيبب  يسببلقبل  بباه تلشبباافى 

 فيع ل عل  حلها رشال فار  
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