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 امللخص
سات التعميمية ومؤسسات التعميم الفني خاصة ىي إن صناعة رأس المال الفكري في المؤس

يوفر التعميم نوعا من االستمرارية في اكتساب المعرفة عمى المستويين الشخصي العنصر األىم حيث 
حيث إن رفع  ،والبيئي خاصة في عالم يشيد تطورات سريعة في أنماط التكنولوجيا وأنظمة المعمومات

كمة إليو تتطمب إعادة ىيكمة أساليب العمل وأدوات تنظيمو وأنظمتو كفاءة العامل في تنفيذ الميمات المو 
في ظل ذلك  لتكون أكثر دعما  لنمو المعرفة والفيم الشخصي والجماعي ولقد أصبح رأس المال الفكري

االقتصاد التنافسي وعصر المعموماتية ىو رأس المال الحقيقي لممنظمات باعتباره الركن الذي يمعب 
في عممية االبتكار والتجديد وىو القادر عمى تحويل المعرفة إلى قيمة ومن ثم إلى ميزة الدور الرئيسي 

وفي إطار ذلك سعت الدولة المصرية إلى تطوير ميارات الطالب وذلك بإتباع نظام الجدارات ،   تنافسية
 وأيضا االستفادة من إمكانيتيم في إطار وحدات توظيف الطالب .

المال الفكري ، التعميم الفني ، عصر المعرفة ، االقتصاد ، التنافسية ، : رأس  الكلواث املفتاحيت
 الجدارات ، التكنولوجيا.

The industry of intellectual capital in educational institutions and 

technical education institutions in particular is the most important element, 

as education provides a kind of continuity in the acquisition of knowledge 

on the personal and environmental levels, especially in a world that is 

witnessing rapid developments in patterns of technology and information 

systems, as raising the efficiency of the worker in carrying out the tasks 

assigned to him. Requires restructuring of business methods Its organizing 

tools and systems to be more supportive of the growth of knowledge and 

personal and collective understanding. The intellectual capital in light of 

that competitive economy and the information age has become the real 

capital of organizations as the corner that plays the main role in the process 

of innovation and renewal and is able to convert knowledge into value and 

then into a competitive advantage. Within the framework of this, the 

Egyptian state sought to develop students ’skills by following the merits 

system, as well as making use of their potential within the framework of 

student employment units. 

Key words: 

 intellectual capital, technical education, age of knowledge, economics, 

competitiveness, competencies, technology. 
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  متهيذ
تعد التربية من أفضل وسائل المجتمع لتحقيق العقمية المرنة المتفتحة التي تستطيع مواجية 

( 777،  5222التغيرات السريعة والتي تنشا من التقدم العممي والتكنولوجي )عبد المعين سعد الدين،
ثراء نوعية الحياة ، وذلك عن طريق ، حيث  يمعب التعميم دورًا ىامًا في تعزيز النمو االقتصادي وا 

المعارف والبرامج والميارات التي تقدم لمطالب في إطار المراحل التعميمية المختمفة وذلك بيدف دمجو 
 في منظومة التنمية .

وى مراحمو، وخاصة التعميم الفني الذي أولت وفي خضم ذلك تم االىتمام بتطوير التعميم عمى مست 
اىتمامًا خاصًا بدعم تطويره،  حيث يعد التعميم الفني  المسئول عن إعداد النسبة األكبر من  لدولةا

(، والتي يجب أن تواكب متطمبات سوق العمل 44، 5212العمالة الفنية المدربة )محمود الروسان ، 
بين المنظمات عمى كافة المستويات حيث ك نظرا لحدة المنافسة من حيث التأىيل الميني والثقافي وذل

يتسم اقتصاد المعرفة بالتعقيد والديناميكية، وأصبحت المعرفة موردًا استراتيجيًا يتنامى بشكل تراكمي 
 .  ويؤثر بشكل كبير عمى المركز التنافسي لممنظمة

عصر المعموماتية ىو رأس المال في ظل ذلك االقتصاد التنافسي و  ولقد أصبح رأس المال الفكري
الحقيقي لممنظمات باعتباره الركن الذي يمعب الدور الرئيسي في عممية االبتكار والتجديد وىو القادر 

ولذا فان (،  2،  1291)مجمس النواب،   عمى تحويل المعرفة إلى قيمة ومن ثم إلى ميزة تنافسية
مؤسسات التعميم الفني خاصة ىي العنصر األىم صناعة رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية و 

يوفر التعميم نوعا من االستمرارية في اكتساب المعرفة عمى المستويين الشخصي والبيئي خاصة حيث 
حيث إن رفع كفاءة العامل في  ،في عالم يشيد تطورات سريعة في أنماط التكنولوجيا وأنظمة المعمومات

إعادة ىيكمة أساليب العمل وأدوات تنظيمو وأنظمتو لتكون أكثر تنفيذ الميمات الموكمة إليو تتطمب 
       (.  44،   5222دعما  لنمو المعرفة والفيم الشخصي والجماعي ) سعيد الخطيب  ، 

 هفهىم إدارة  رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت.  -أوال
س الرئيسية المكونة لمنظام يعتبر رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية ىو احد األس  

لى تنميتيا إاألسس الفكرية التي توجد في المؤسسة التعميمية والتي تسعى  عن التعميمي ، حيث يعبر
عن طريق التدريب المستمر لمعاممين بداخميا لإلسيام في تحقيق األىداف داخميا ولزيادة قدرتيا عمى 

، ويعبر رأس المال الفكري في ( Yolanda Córcoles،4 ,2013 ,المنافسة في المجال التعميمي  )
 المؤسسات التعميمية عن اآلتي:

  داخميا  ) لفكريةاالموارد الغير ممموسة واألنشطة التي تتيح لممؤسسة تطوير الجوانب المادية و  -
Yolanda Ramírez and Others, 2013, 28). 

يادة فعاليتيا في تحقيق أىدافيا ، المكونات الفكرية الموجودة داخل المؤسسة والتي تساىم في ز  -
 ومواجية التحديات المنوطة بيا 

2015  , 169  ) Atefeh Golshahi and others , ). 
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القوى البشرية بالمؤسسة التعميمية والتي تدعم عالقات المؤسسة بالمستثمرين والمنظمات المحمية  -
قيق استراتيجيات المؤسسة ودعم وذلك من خالل العمل في الييكل التنظيمي لممؤسسة من اجل تح

(130 , 2011 ,) قدرتيا التنافسية
 

 (  Roxanne Helm Stevens and others,. 

 مفيوم رأس المال الفكري التعميم الفني . -
يعبر رأس المال الفكري عن مجموع ما يمتمكو العاممين في المؤسسات التعميمية من الميارات 

ممية والعالقات التنظيمية والمعارف الضمنية الصريحة واستراتجيات والخبرات والمشاعر واالتجاىات الع
، ومن خالل ( 52،  5217)حامد الراشدي،العمل التي تساىم في تحقيق أىداف المؤسسة التعميمية 

ما سبق فانو يمكن صياغة تعريفا اجرائيا  لرأس المال الفكري في التعميم الفني عمى انو  القدرات 
كيا جميع العاممين سواء مدرسين أو أعضاء الييكل اإلداري وكذلك الطالب والتي الفكرية التي يتمم

تساىم في دعم قدرة المدرسة عمى تحقيق األىداف اإلستراتيجية لمتعميم الفني وتطوير رأس المال 
 .المادي داخل المدرسة بيدف تنمية قدرتيا التنافسية سواء في سوق العمل أو األسواق اإلنتاجية

 إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية . مفيوم -
إن مفيوم رأس المال الفكري والمؤسسات التعميمية مرتبطتين بعضيم ببعض ارتباطا وثيقا حيث 
دارتو  أن المؤسسات التعميمية يجب أن تدرك واقع رأس ماليا الفكري وتكون لدييا القدرة عمى قياسو وا 

قيمة ليذه المؤسسات ، حيث أن مفيوم رأس المال الفكري لم ينشا وتقييمو ، بما يساىم في إضافة ال
في ظل المنظمات التقميدية  والتي ال تولي أىمية لمتعميم ، والمعرفة بقدر ما عمى النتائج وتحقيق 
األرباح، لذا فان إدارة رأس المال الفكري تعبر عن  مجموعة العمميات التي تمارسيا المؤسسات 

يارات وخبرات ومعارف العاممين بيا بما يمكنيا من أن تبتكر القيمة المضافة التعميمية لتوظيف م
، وتعبر أيضا إدارة رأس المال الفكري عن  لمعممية التعميمية وتحقيق أىدافيا ورفع جودة أدائيا وتميزىا

كيفية االستفادة القصوى من المعارف داخل المؤسسة بصفتيا مورد محدود ويجب أن ينصب تركيزىا 
ى الجوانب التطبيقية في إطار التكتيكات واالستراتيجيات الخاصة بإدارة األصول الغير مادية والتي ال عم

ومما سبق يمكن صياغة تعريًفا ، (  474،  5212نبيل سعد ،تظير في ميزانية المؤسسة التعميمية  )
ك العمميات اإلدارية الداخمية إجرائًيا  إلدارة رأس المال الفكري في مدارس التعميم الفني كاآلتي :أنيا تم

التي تتركز عمى تنمية الميارات الخاصة لمعنصر البشري في المدارس الفنية لمحصول عمى النواتج 
المعرفية والتي تتمثل في االبتكارات واإلبداعات وأيًضا العالمات التجارية وحقوق الممكية الفكرية 

المادية أو البشرية لتعزيز المركز التنافسي لممدرسة  واستثمارىا لزيادة جودة المخرجات التعميمية سواء
 في األسواق المنوطة بيا .
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 خصائص رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت  . -ثانيا  
يعتبر رأس المال الفكري شامال  لجميع العمميات التنظيمية والمينية والسموكية واإلستراتيجية    

ائص رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية يمكن  فان خصذلك عمى  لممؤسسات ، وبناء
 (: 545-542، 5215)أسامة قرني واخرون ،   تصنيفيا عمى النحو التالي

الخصائص التنظيمية ، وترتبط بالبيئة المؤسسة التي تضمن تواجد رأس المال الفكري في جميع  -1
ستمر من خالل األفراد ، واحتواء المستويات اإلدارية ، والمرونة التي تساعد عمى التجديد الم

 التنظيم لمعالقات اإلدارية.
الخصائص المينية ، وترتبط بالعناصر البشرية داخل التنظيم وتتضمن امتالك الكثير من الميارات  -5

المينية والنادرة والخبرات المتراكمة والتي يصعب استبداليا ، والتمتع بدرجة تعمم تنظيمي عالية 
 ي .والتدريب أإلثرائ

الخصائص الشخصية والسموكية ، وترتبط بالعنصر البشري وبنائو الذاتي وتتضمن السبيل إلى  -4
المخاطرة واإلقدام عمى األعمال واألنشطة ، وحب العمل في ظل حاالت عدم التأكد ، واالستفادة من 

دد في اتخاذ خبرات اآلخرين والمبادرة في تقديم األفكار واالقتراحات البناءة والحسم وعدم التر 
توضيحيا ( إن رأس خصائص رأس المال الفكري يمكن 5215القرارات  ، ويرى )قرني وآخرون، 

 (: 545-542، 5215عمى النحو التالي )أسامة قرني واخرون ، 

ذات مستوى عالي يمتمكيا مجموعة محدودة من العاممين ال يمتمكيا غيرىم ،   قدرة عقمية يمثل  -1
ير ممموسة ذات اثر بالغ في زيادة األصول المادية الممموسة األخرى في صورة أصول فكرية غ

بالمؤسسة وتعظيميا  ، وىم األستاذة والباحثين وأعضاء ىيئة التدريس والطالب وأولياء األمور 
 وجميع المستفيدين من الخامات التعميمية بالمؤسسة .

ابتكاره وسعيو نحو تحقيق األفضل يتسم بطبيعة فردية جماعية حيث أن الفرد بأفكاره و عمقو و  -5
 يمثل األساس لتطوير رأس المال الفكري و مصدره و نموه وتطوره .

يتسم بطبيعتو التطورية حيث أن رأس المال الفكري أو الجماعي الجديد ىو نتاج رأس مال فكري  -4
وتشتد  سابق ويمثل األساس لتحقيق رأس مال فكري جديد أكثر تطورا والحقا بمتطمبات العصر ،

ىذه القدرة التطويرية عندما تشتد حاجة المجتمع إلى التطوير ، وتتسع سرعة ىذا التطور نتيجة 
التسارع في التطور التكنولوجي في نقل المعمومات عن طريق التطور المستمر في االتصاالت 

 وخدمات االنترنت.

مني يتمثل باألفكار والمعارف يتسم بالطبيعة الضمنية والصريحة ، حيث أن رأس المال الفكري الض -4
والخبرات والميارات الموجودة لدى الفرد ، في حين أن رأس المال الصريح يتسم بإنتاج رأس المال 
الضمني الذي ينفصل عن الفرد ويتحقق بشكل مادي ممموس ، أو ناتج غير ممموس ، وىي 
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وبراءات اختراع وعالمات األكثر أىمية في التحقق واقعيا والتي تتخذ أشكال نظم وبرامج وخطط 
 تجارية.

يتسم بطبيعة النظرية والتطبيقية معا، و طبيعيتو النظرية تعتبر من األساس النظري الذي يكون  -2
رأس المال الفكري وىو أفكار اإلنسان ومعارفو النظرية والتي يتم تطبيقيا باستخداميا عمميات 

فكار و المعارف التي ال يتم استخداميا و ارتباطا بكونيا ضمن رأس المال الفكري ، حيث أن األ
تطبيقيا واقعيا ال يمكن اعتبارىا ضمن رأس مال فكري ،  إذ أن ما يمكن تطبيقو واستخدامو في 
الواقع ىو الذي يتضمنو رأس المال الفكري ، والذي يتمثل في كونو أصال وموردا ىاما وأساسيا في 

 الوقت الحاضر .

لحدس ويستند في ىذا إلى العقل و المنطق ، ويستند إلى مؤشرات يقوم عمى أساس التجربة وا -7
معيارية تستخدم في االستدالل عمييا أساليب كمية بشكل محدد ودقيق ، خاصة أن التطورات 
التقنية توفر اإلمكانيات لممعالجة الدقيقة و الحساب العممي بما توفره من إمكانية لمبحوث العممية 

يتوفر من إمكانيات وبرامج تدعم الجوانب المعيارية لرأس المال الدقيقة وذلك عن طريق ما 
 الفكري .

يعتمد عمى خمق القيمة من خالل األداء المتميز الذي ينعكس عمى المنتجات و الخدمات المقدمة  -7
 ، بيدف تحقيق رضا العميل أي أن تكون مطابقة لمتوقعات ،أو حتى التطمعات الضمنية .

لمتقميد ، ويكون ذلك لطبيعة أصحاب رأس المال الفكري ، من حيث طبيعة يتسم بعدم قابميتو  -9
الثقافة الغالبة في المؤسسة ، وعدم إمكانية معرفة أو قياس مساىمة الموارد في الميزة خاصة 
البشرية منيا بسبب تداخل النشاطات والميام ، حتى وان انتقمت إلى مؤسسات منافسة فإنيا تجد 

وذلك يعود إلى التعقيد االجتماعي لمعالقات ، في إيجاد نفس الجو والعمل صعوبة في التأقمم ، 
 المحقق لمتوائم والتآزر مثمما موجود في المؤسسات األصمية .

 خصائص رأس المال الفكري في مدارس التعميم الفني . -

و من يعد رأس المال الفكري في التعميم احد أىم أركان المنظومة التعميمية وذلك لما يتمتع ب
خصائص تميزه عن باقي الموارد في المنظومة  ، ويعتبر التعميم الفني احد أركان ىذه المنظومة 
التعميمية ولذا فان خصائصو رأس المال الفكري تشترك وتتداخل مع الخصائص المميزة لو في 

 :( ,Simon Burgess .23-20 ,2016 ,المؤسسات التعميمة والتي يمكن حصرىا في اآلتي )
االنتشار ، ألنو يتواجد في جميع أجزاء الييكل التنظيمي لممدارس نظرا ألنو يمثل القوة الداعمة  -1 

 لممحافظة عمى استقراره وتطويره .
 االستمرارية ، ألنو مستديم في إطار العممية التعميمية داخل المدارسة.  -5
ي إطار أىدافيا الخاصة والتي رية ، حيث يساىم في سيولة تحديد عمل األقسام فادالالمركزية اإل -4

 .مع أىداف المدرسة ككل ل  تتكام
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 .ة الديمقراطية ، حيث يساىم في سيولة تبادل اآلراء في المشكالت التي قد تواجو المدرس -4    
اإلستراتيجية ، حيث يعبر عن الموارد النادرة داخل المؤسسة والتي تتسم بصعوبة القياس والتحكم  -2   

 .مى تكامل األدوار بين األقسام المختمفة والتي تساعد ع
 أهويت رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت. -ثالثا  

يعد رأس المال الفكري حجر الزاوية في المؤسسات التعميمية حيث يعبر عن القوى البشرية     
دية والمعارف التي تساىم في االرتقاء بالمستوى التنافسي لممؤسسة وذلك من خالل االبتكارات الما
 Abdul) التي تنتجيا وتتمثل أىمية رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية في اآلتي

Ghafoor Awan& Kashif Saeed, 2015 , 43): 
 يساعد عمى تنمية قدرة المؤسسة التعميمية في تطوير األساليب المينية واالبتكارات داخميا. -1
داخل المؤسسة التعميمية من حيث زيادة جودة المنتجات  يساعد عمى تنمية رأس المال المادي -5

 المادية التي تقدميا لممجتمع .
 يساعد عمى تطوير العالقات الخارجية لممؤسسة التعميمية بالمجتمع الخارجي . -4
 يساعد عمى إعادة التنظيم داخل المؤسسة من تطوير الييكل التنظيمي داخميا . -4
 يل البحوث واالبتكارات داخل المؤسسة بالمقارنة بكفاءتيا .يساعد عمى تقميل كمفة تمو  -2
يساعد في إنشاء المنظمات التعميمية الذكية و التي تساىم في إيجاد بيئة أكثر مينية وتطورا  -7

 تعتمد عمى التكنولوجيا و المعمومات المتوفرة لدييا ضمن نظام قيمي يعتمد عمى الشفافية .
 التعميم الفني . أىمية رأس المال الفكري في -

يعد رأس المال الفكري احد أىم المحاور اليامة في  التعميم الفني ألنو يعبر عن حجم الثقافة      
الداخمية لمعاممين ، ويعبر بشكل غير مباشر عن إمكانيات ىذا النوع من التعميم من خالل االبتكارات 

 Mahetbا تكمن أىميتو في اآلتي )المادية التي ينتجيا الطالب في ىذا النوع من التعميم ولذ

Sagocak and Others, 2013 , 13-15 )  : 
يساعد عمى التنمية المينية المستدامة لممعممين من خالل التدريبات التي يتمقونيا في إطار  -1

 وحدة التدريب بالمدرسة .
الشراكة يساعد عمى تدعيم قدرة المدرسة التنافسية في سوق العمل من خالل تطوير آليات  -5

 المجتمعية مع المؤسسات المدنية أو الصناعية خارج المدرسة .
يساعد عمى تطوير المشروعات التعميمية داخل المدارس من خالل زيادة التمويل الداخمي  -4

 لممدرسة.
 . يساعد عمى تحقيق الجودة الشاممة بالمدارس من خالل الدعم المقدم لألبحاث واالبتكارات -4
 عمى تدعيم أالمركزية اإلدارية داخل المدارس في إطار السياسية التعميمية لمدولة.يساعد   -2    
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 أىمية إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية . -
تظير أىمية إدارة رأس المال الفكري في تكوين رصيد معرفي جديد نتيجة لمتفاعل بين المعرفة  

ن خالل الخبرات و القدرات واإلمكانيات باإلضافة إلى نشر الكامنة و المعرفة الصريحة  التي تتضح م
ىذه المعرفة واإلنتاج واالبتكار المستمر ، بما يؤدي الى تحقيق القدرة التنافسية بالمؤسسات التعميمية 
، وفي نفس السياق فان من أىم فوائد إدارة رأس المال الفكري أنيا تسمح باستخدام أكثر كفاءة 

مختمفة عمى نحو متزايد وتساعد في الحفاظ عمى رأس المال الفكري وتحسينو ، وفاعمية لمموارد ال
وتوجد مجموعة من األسباب تؤكد أىمية إدارة رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية وىي النحو 

 ( : 42 -52، 5217، )حامد الراشدي التالي 
 يائي لقياس أداء المؤسسة .إن اإلدارة الفعالة لرأس المال الفكري قد تكون المحدد الن -1
 تسعى إدارة رأس المال الفكري إلى زيادة إنتاجية العمل المعرفي . -5
زيادة النشاطات والعمميات التي تساعد عمى اكتشاف وتدعيم تدفق القدرات المعرفية و  -4

 التنظيمية لألفراد.
 ديدة .إكساب المؤسسة ميزة تنافسية تميزىا عن غيرىا لتفادي المنافسة الش -4
 هتطلباث تنويت  رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت . -رابعا  
تعد عممية تنمية رأس المال الفكري داخل المؤسسة التعميمية من أصعب العمميات التي تتم      

داخل المؤسسة نظرا ألنيا تنطوى عمى تكوين البنية المعرفية لمعاممين  وأيضا اكتشاف ميارتيم 
ياغتيا بشكل عممي بما يخدم أىداف المؤسسة ويمكن أن تتم ىذه العممية من خالل وتطويرىا وص

 توافر ثالث متطمبات ىم النحو التالي:
المتطمبات التربوية: تتطمب عممية تنمية رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية المتطمبات   -1

 :( 24،  5214شيرين مرسي ،  التربوية اآلتية )
وتأييد اإلدارة العميا لممؤسسة التربوية ، وينبع ىذا الدعم من إيمان اإلدارة بضرورة  توافر دعم -أ

التطوير والتحسين بقيمة األصول الفكرية وقدرتيا عمى خمق المزيد من القيمة المضافة ، 
 وزيادة القدرات التنافسية بالمؤسسة .

لتعين والحوافز ، واألساليب المتبعة تطوير النظم المتعمقة بسياسات الموارد البشرية مثل نظم ا -ب
 في التقييم وخطط وبرامج تدريب العاممين .

استقطاب أفضل المواىب البشرية ، أي أن تكون المؤسسة التعميمية متميزة   في االختيار  -جـ
واالختبار واستخدام العاممين الجدد وتوفير أسس التعمم ونقل الخبرة بين األجيال المتعاقبة من 

 ن .العاممي
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تشجيع العاممين وتحفيزىم عمى االنضمام لبرامج التدريب وتشارك المعرفة واكتسابيا وتوزيعيا  -د
 بين افراد المؤسسة .

الحفاظ عمى العاممين المتميزين وذلك من خالل توفير نظم وأساليب اإلدارة القائمة عمى الثقة  -ه
 وتشجيع اإلبداع واألفكار الجديدة .

ية: تطمب عممية تنمية رأس المال الفكري التعرف عمى استعداد المؤسسة التعميمية المتطمبات الثقاف -5
لتطبيق عممية اإلفصاح والتي تتضمن اإلفصاح عن المعمومات الداخمية ورؤية المؤسسة ، 
واعتبارىا عممية تعمم  يتم فييا مشاركة المعمومات بين جميعو أفراد المؤسسة وتتطمب ىذه العممية 

 : ( 24،  5214شيرين مرسي ،  ي )توافر ما يم
تطوير البرامج والفعاليات التي من شانيا تنمية وتطوير راس المال الفكري مناجل تعزيز المزايا  -أ

 التنافسية لممؤسسة التعميمية .
غرس القيم والمبادئ التي تعزز روح االنتماء لممؤسسة والوالء لمرؤساء والزمالء والتي تحفز  -ب

 البتكار .عمى اإلبداع وا
 ترسيخ مفيوم التعاون والمشاركة االيجابية اإلبداعية بين أفراد المؤسسة . -جـ
ترسخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولية لدى كافة العاممين بإدارة المؤسسة تجاه اكتشاف وتشجيع   -د

 رأس المال الفكري.
أساس ادارك ما تحتاج عممية التنمية إلى استراتيجيات خاصة من قبل اإلدارة  تقوم عمى  -ه

 تمتمكو المؤسسة من إمكانيات وموارد بشرية وفكرية.
تطوير األبحاث في نطاق الفائدة االقتصادية من البحوث األكاديمية ومردود ذلك عمى  -و

 المؤسسات االنتاجية والصناعية ومن ثم عمى االقتصاد الوطني .
في المؤسسات التعميمية إلى عدة  المتطمبات الفنية: تتطمب عممية تنمية رأس المال الفكري - 4

45-44 , 2013 ,) متطمبات فنية تتمثل في اآلتي
 

William Boateng, :) 
التحديد الدقيق والموضوعي لممقاييس ولممؤشرات والمعاير في تنمية وتطوير رأس الفكري بحيث  -أ

 تتفق مع أىداف المؤسسة التعميمية ورؤيتيا .
األصول والعمميات الفكرية التي تتم في المؤسسة وتأكيد  التوثيق المنظم والشامل لجميع -ب

 حقوقيا وحقوق األفراد بيا .
توافر الكفاءات البشرية واإلمكانيات الفنية والتي تزيد من قدرة المؤسسة عمى جمع وتحميل  -جـ

 البيانات الخاصة برأس المال الفكري واالستفادة منيا في تنمية األصول المعرفية بالمؤسسة .
توافر بيانات حديثة ونظم وقواعد معمومات فعالة توفر البيانات والمعمومات ذات الدقة  -د

 والمصداقية لتنمية رأس المال الفكري .
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المتطمبات المادية: يعد االستثمار في التعميم ىو احد ابرز العوامل في التنمية البشرية لممؤسسات  -4
شيرين مرسي ،  ن طريق زيادة التمويل كما يمي )التعميمية، ويمكن تنمية المؤسسات التعميمية ع

5214  ،24 ) : 
زيادة اإلنفاق التعميمي إلنشاء مدارس جديدة وتحسين المدارس القائمة عن طريق زيادة توفير  -أ 

البنية التحتية التعميمية ، وتوظيف المزيد من المعممين وتزويدىم بمجموعات تحفيزية، والتركيز 
التعميم والتدريب عمى الميارات عمى توزيع أكثر عدالة لمفرص التعميمية  عمى تعزيز الوصول إلى

 الحد من عدم المساواة القائمة عمى أساس الجنس والوضع االقتصادي والجغرافيا.
توجيو  زيادة االستثمار العام في التعميم نحو تدريب الشباب عمى العموم والتكنولوجيا واليندسة  -ب

التنمية الحديثة في ىذا العالم المعولم والتنافسي ، حيث أن العموم لمواجية تحديات النمو و 
 والتكنولوجيا ال غنى عنيما بدون شك لمتحديث والتحول االقتصادي .

إنشاء المزيد من المدارس اإلضافية وتنفيذ سياسات لزيادة الوصول إلى تعميم أفضل ،  والتحسين  -جـ
 يجب أال يضر تسجيل المدرسة بالجودة. 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث يمكن استكمال جيود الحكومات في تطوير قاعدة الموارد  -دـ
 البشرية من خالل زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير التعميم وال سيما في المرحمة الثانوية .

 رأس المال الفكري في مدارس التعميم الفني . تنمية متطمبات  -
ل الفكري في التعميم الفني كجزء من تنميتو  في المنظومة التعميمية تتم عممية تنمية رأس الما

ككل ولذا فان المراحل التي يمر بيا ال تنفصل عن مثميتيا في المنظومة التعميمية ألنيا تعبر عن وجية 
نظر الدولة في الخريج الذي سوف يستقبمو سوق العمل وعمى ىذا األساس فان عممية تنمية رأس 

 في التعميم الفني تتم من خالل اآلتيالمال الفكري 
Omeje Osita and Others , 2015, 15- 18) 

  ): 
ربط المناىج المقدمة لمطالب بسوق العمل عن طريق التطوير المستمر طبقا الحتياجاتو ويتم ذلك  -1

 في إطار خطة الدولة اإلستراتيجية لمتنمية االقتصادية .
مة في ىذا المجال وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات االستفادة من خبرات الدول المتقد -5

 الدولية واالستفادة بما تقدمو من بحوث وخبرات في تطوير منظومة التعميم .
استمرار عمميات التدريب بالنسبة لمطالب حتى بعد التخرج لضمان مواكبتيم لممتغيرات التكنولوجية  -4

 الحديثة.
 برامج التدريب المقدمة لمطالب .زيادة االستثمارات الحكومية  في  -4
وضع برامج تدريبية متطورة ألعضاء الييكل اإلداري لضمان حسن إدارتيم لمموارد البشرية  -2

 الموجودة بالمدارس .
 وضع برامج تدريبية لممعممين عمى احدث ما توصمت العموم التقنية في مجاالتيم المختمفة . -7
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 مع احتياجات المدارس .زيادة إعداد المعممين بما يتوافق  -7
إيفاد المعممين في بعثات دراسية إلى الخارج لدراسة احدث التقنيات في مجاالت التعميم الفني  -9

 المختمفة .
زيادة التمويل الرسمي المقدم إلى الكميات التي تقوم بإعداد المعممين حتى يتثنى ليا توفير برامج  -2

 العمل .التدريب المناسبة في إطار احتياجات سوق 
زيادة إعداد المعينين من خريجي المدارس الفنية والذين يحممون شيادات جامعية في الوظائف  -12

 اإلدارية العميا لتغيير نظرة المجتمع الدونية لمتعميم الفني. 
المادي لمعاممين بالتعميم الفني عن طريق زيادة الرواتب ، وأيضا الطالب الذين يتقدمون  التحفيز -11

 رامج التدريبية أثناء الدراسة .في الب
 تنمية الشراكة مع المؤسسات الخارجية بيدف تنويع موارد تمويل العممية التعميمية . -15
 توفير التدريبات الخارجية لجميع الطالب والمعممين في نطاق الشراكة مع المؤسسات الخارجية . -14

 .  ليويتهكىناث إدارة رأس املال الفكري يف املؤسساث التع-خاهسا
تسعى المؤسسات التعميمية إلى تطوير أدائيا من خالل إدارة العناصر المتاحة داخميا وذلك   

بيدف االستفادة القصوى من ىذه المكونات في إطار تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية لضمان جودة 
لفكري في المخرجات النيائية من نظاميا الخاص ، وفي إطار ذلك يمكن تقسيم مكونات رأس المال ا

 (:45،  5211المؤسسات التعميمية إلى  )الياللي الشربيني ،
رأس المال البشري : وىو عبارة عن مجموعة الميارات والخبرات والمعارف الضمنية والصريحة  -1

والصفات والخصائص المختمفة الكامنة في العاممين بالمؤسسات التعميمية مع القدرة عمى استخدام كل 
كونو استخداما مرتبطا بتوليد معرفة جديدة ومبتكرات تساعد في حل المشكالت وتطوير ما تعمموه ويمتم

المؤسسات التعميمية حيث أن اليدف األساسي لممؤسسات التعميمية ىو إعداد الخريج القادر عمى 
مجابية متطمبات سوق العمل ، من خالل التدريبات و الميارات والمعارف المكتسبة داخميا بأقل جيد 

ت وتكمفة ، وتشجع ىذه المؤسسات عمى البحث واالبتكار لتحقيق ىذا اليدف ، وتكمن أىمية رأس ووق
المال البشري في انو يعبر عن تراكم رأس المال البشري يساعد في التقدم التقني ويساىم من خالل 

صول التعميم في تحسين الموارد البشرية وتطويرىا ، وأيضا يساعد عمى  زيادة االستثمار في األ
الممموسة وغير الممموسة من خالل العمل يعمل عمى رفع معدالت النمو المستديم ، حيث انو  في 

 عصر صناعات العقل البشري يتطمب أن يكون العمال من ذوي الميارات العالية والمتجددة.
النشر رأس المال الييكمي: ىو عبارة عن المعمومات والموجودات الفكرية وبراءة االختراع وحقوق  -5

التي تحصل عمييا المؤسسة وتجعميا جزء ال يتجزأ من ىيكميا التنظيمي وعممياتيا وثقافتيا وتتمثل 
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أيضا في األقسام المختمفة لممؤسسات التعميمية ويتضمن النظام األساسي بيا لدعم البنية التحتية 
 كنولوجيا المتقدمة .لمتدريس واألنشطة العممية والبحثية تسييالت مثل المكتبة ، والمعامل ، الت

رأس مال العميل : وىو يعبر عن االستثمار في رأس مال المؤسسات التعميمية من خالل التعاون  -4
مع المؤسسات الخارجية في المجتمع المحمي في إطار االستفادة المشتركة من إمكانيات التدريب 

 البشرية داخل تمك المؤسسات في مقابل تنمية البنية التحتية ليا.
رأس مال العالقات : ويتضمن عالقات المؤسسة التعميمية الخارجية والثقة المتبادلة بينيا وبين  -4

مؤسسات المجتمع المحمي ، وتتمثل أىميتو في جمع المعمومات عن حاجات المستفيدين ورغباتيم 
يجاد المعرفة من خالليا والتي تساعد في بقاء المستفيدين موالين لممدرسة، و  يعمل ودراستيا وا 

عمى ثبات العالقة بين اإلدارة في تمك المؤسسات والعاممين من ناحية والمستفيدين من ناحية 
اخرى وذلك من خالل ما تظيره نتائج دراسة رضا المستفيد وتحديد أوجو التعاون المناسبة معو 

 لالحتفاظ بو وكسب والئو لممؤسسة التعميمية.
عمى االبتكار وىو الثروة الفكرية المستقبمية ليا ،  رأس مال التجديد : ويعكس قدرة المؤسسة -2

ويتمثل في القدرة عمى البحث والتطوير وتنبي اإلبداع ، وعند قياسو يجب التركيز عمى نواتج 
 االستثمار في مجال البحث من خالل حصر عدد براءات االختراع التي حصمت عمييا المؤسسة  .

 لفني . مكونات رأس المال الفكري في التعميم ا -
يعد رأس المال الفكري  احد أىم مكونات المؤسسة التعميمية وعمى ىذا األساس فان مكونات رأس 

ولقد اقترح اتويان المال الفكري في التعميم الفني تعتبر احد ىذه المكونات في تمك المنظومة  ، 
(Atoyan نموذج لمكونات رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية  يرى البح ) ث أنو يالئم طبيعة

التعميم الفني ويتشابو مع مكونات ىذا النظام التعميمي وذلك في إطار أن التعميم الفني يحتوي عمى 
العناصر الواردة فيو من حيث العالقات الخارجية سواء مع السمطات السياسية والحكومية و المجتمع 

الممكية الفكرية الخاص بالمنتجات الخارجي ومؤسساتو في إطار القوانين المنظمة لعممو ، وأيضا 
المادية في إطار مشروع رأس المال داخمو ، والييكل التنظيمي بما يحتويو من بنى تحتية وبحثية  
وثقافية مؤسسية ورأس مال بشري والذي ىو عبارة عن الطالب وكافة العاممين في الييكل اإلداري 

 :( 542، 5215قرني وآخرون ،  اسامةوالمعممون والمشرفون ويتكون ىذا النموذج من )
 رأس مال العالقات الخارجية ، ويتكون من: -1
 عوامل التكامل ويتمثل في : وزارت الحكومة ، السمطات اإلقميمية ، الشركات ومؤسسات المجتمع -أ   
طرق التفاعل : العقود ، الشراكة طويمة المدى ، التعاون قصير المدى ، المشروعات   -ب  

 المشتركة .
 الممكية الفكرية ، و تتكون من : -5
 العناصر التقميدية : الممكية الفكرية ، حقوق النشر . -أ   
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العناصر غير التقميدية لمممكية الفكرية : االكتشافات ، اقتراحات التحسين ، معرفة االسرار  -ب  
 المكتبية.

 رأس المال البنائي والتنظيمي ، ويتكون من : -4
 مي لمجاالت العمل التعميمية ، البحثية ، البنية التحتية ، اإلنتاجية .الييكل التنظي -أ    
 لوائح رأس المال الفكري : الداخمية، و الخارجية . -ب    
رأس المال الييكمي االجتماعي : ثقافة المؤسسة ، المعايير الموجودة لمسموك ، العالقات  -جـ     

 غير الرسمية ، الحرية األكاديمية .
 واعد المعرفة : قاعدة االنترنت ، القاعدة الوثائقية .ق -د    
 رأس المال البشري ، ويتكون من : -4
 الطالب. -العاممين بالوحدات الييكمية ، التعميمية ، اإلنتاجية ، اإلدارية .    ب -أ  

ا
 
 منارج إدارة رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت . -سادس
ممية إدارية عمى التحكم في مكونات رأس المال الفكري  في تعمل إدارة رأس الفكري كع  

المؤسسات التعميمية من اجل تعظيم االستفادة من المخزون المعرفي داخميا لتحقيق أىدافيا ،وكل ذلك 
يتم في إطار عدة مراحل تناولتيا العديد من النماذج العالمية ، وتنطوي إدارة رأس المال الفكري  في 

 : (   554،  5211ية ،  عمى اآلتي )كمثوم بن ثامر  ،المؤسسات التعميم
إدارة رأس المال البشري : تتم عممية إدارة رأس المال البشري من خالل التخطيط الستغالل لمموارد -1

دارتيا بشكل سميم ، والعمل عمى تحويل المعارف الفردية من ضمنية إلى صريحة أو إلى  البشرية وا 
 الل تخزينيا ونقميا ونشرىا وتنفذييا  .معارف تنظيمية ، وذلك من خ

إدارة رأس مال العمالء: تيدف عممية  إدارة رأس مال العمالء إلى خمق واكتشاف العمالء وكسب  -5
رضائيم ومن ثم إقامة عالقة منفعة متبادلة بينيم  والسعي إلى معرفة مفيوم  والئيم جذب العمالء وا 

 جل الوصول إلى ميزة تنافسية محورىا العميل .دقيق لما يجب أن تكون عميو المنظمة من ا
إدارة رأس المال الييكمي: وتعبر عن إدارة المكونات الفكرية داخل الييكل اإلداري لممنظمة وذلك   -4

من خالل ثقافة المنظمة والييكل التنظيمي والقوانين التي تحكمو ، وأيضا نظام المعمومات الداخمي 
 بالمنظمة   . 

ة إدارة تمك المكونات فانو قد ظيرت عدة نماذج إدارية بيدف تنمية وتطوير وفي إطار عممي 
عممية إدارة رأس المال الفكري لتحقيق االستفادة القصوى من المكونات المعرفية لرأس المال الفكري  

 داخل المؤسسة التعميمية . 
ي تناولت عممية إدارة  مكونات ابرز النماذج العالمية إلدارة رأس المال الفكري :  تعددت النماذج الت -

رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية نظرًا الختالف األنظمة التربوية بين الدول ،وأيضا اختالف 
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ستراتيجية إداراتيا ، ومن تمك  طبيعة ىذه المكونات داخل المؤسسات التعميمية في الدول المتقدمة وا 
 النماذج :  

 .( Loureiro, Teixeira  ,2011)  نموذج : وريرو، تيشيرا  -1
قدم ىذا النموذج رؤية إلدارة رأس المال الفكري بالجامعات األوربية اعتمادا عمى تجارب ثالث 
دول ىي الدنمارك وبولندا والنمسا وذلك من خالل التقارير التي تقدميا الحكومات عن راس المال 

واألىداف التي يجب تحقيقيا والعناصر  الفكري في الجامعات وذلك في إطار مكونات رأس المال الفكري
التي يجب توافرىا ومؤشرات القياس التي من خالليا يتم تقييم عممية إدارة المكونات  عمى النحو التالي 

(Miguel Loureiro&Antonio Teixeira , 2015, 117) : 
 التعميم :  –األىداف والميمة  -أ
 عناصر رأس المال الفكري : -
 ري : عدد المدرسين .رأس المال البش -
 رأس المال الييكمي : عدد غرف التدريس ، عدد المعامل . -
 رأس مال العالقات : عدد المشاركات الخارجية في المؤتمرات . -
 مؤشرات األداء : عدد رسائل الماجستير والدكتوراه المسجمة ، مستوى التأىيل األكاديمي . -
 البحث :  –األىداف والميمة  -ب
 -عناصر رأس المال الفكري : -
 رأس المال البشري : عدد الباحثين المبعوثين إلى الخارج . -
 رأس المال الييكمي : عدد معامل البحث . -
 رأس مال العالقات : عدد  قواعد البيانات المتوفرة لمباحثين ، عدد المؤتمرات الخارجية . - 
البتكارات ، عدد األوراق البحثية المقدمة في مؤشرات األداء : عدد البحوث المسجمة ، عدد ا -

 المؤتمرات.
 وسائل االتصاالت :  –األىداف والميمة  -جـ
 عناصر رأس المال الفكري : -
 رأس المال البشري : عدد اإلداريين المتصمين بالعمالء الخارجين. -
 رأس المال الييكمي : أداوت وأساليب االتصاالت  . -
 حجم االتصاالت مع العمالء ، الندوات .رأس مال العالقات :  -ـ
يمكن تمخيص  مؤشرات األداء : إجمالي اإليرادات من االتصاالت ،  إجمالي العقود مع الشركات ، و -

 فائدة ىذا النموذج عمى النحو التالي:
يمكن أن يساعد مديري الجامعات عمى تحديد الكمية والنوعية األىداف في كل من الميمات الثالث    -

 االتصاالت (. –البحث العممي  –التعميم  )
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 سوف يساعد مديري الجامعات عمى التحكم في األداء العام .  -
يمكن أن يوضح عناصر رأس المال الفكري الرئيسية التي تساعد عمى تحسين اداء كل ميمة   -ـ

 تعميمية .
ل التأثير الكمي ألنشطة يمكن أن يبمغ أصحاب المصمحة حول اإلنجازات في كل ميمة تعميمية  وحو  -

 الجامعة في بيئتيا.
 . Petrash, 2010 )نموذج بتراش ) -5

نموذجا يمكن استخدامو إلدارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعميم  Petrash )قدم بتراش ) 
ويتكون من ستة مراحل تبدأ بجمع المعمومات وتكوين المخزون الفكري ثم تصنيف المخزونات الفكرية 

ع اإلستراتيجية ووضع أساليب قياس نتائجيا ومن ثم يتم إجراء مقارنة مرجعية مع ومن وض
  (: 44،  5215فاطمة الربابعة ، )   المؤسسات التي تعمل في ذات المجال ثم عمى النحو التالي

المنظورة ،  تكوين سجل لحفظ مخزون رأس المال الفكري الحالي يتم فيو تحديد كافة األرصدة غير - أ
  .ثم البحث عن موازنة تتكفل بالمحافظة عمييا ودفع تكمفة صيانتياومن 

تصنيف رأس المال الفكري إلى ثالثة فئات رئيسية، تشمل: فئة لرأس المال الذي تستخدمو المنظمة -ب
 تستخدمو المنظمة وفئة لما يتوقع أن تستخدمو المنظمة، وفئة لما ال بالفعل،

 . 
لسجل المطور بحيث تحدد كيف يمكن وضع خطة عمل تشغيمية صياغة إستراتيجية باستخدام ا-جـ

الفجوات بين مكونات رأس المال الفكري من واقع اإلستراتيجية وتمك المرصودة من واقع  توضح
لمسجل الحالي، ومن ثم توجيو الموارد الالزمة لدعم رأس المال الفكري نحو سد  اإلمكانيات الفعمية

 تمك الفجوات. 

ل الفكري ) ربما بمساعدة جية استشارية خارجية(، وكذلك تحديد فرص التسويق أو قياس رأس الما -د
 .عمى حقوق استغالل عالمات تجارية من المؤسسات األخرى الحصول

إجراء مقارنة مرجعية، وذلك بتنظيم مكونات رأس المال الفكري ومقارنتو بوضع المنظمات   -ىـ
 .عمى السوق والفرص والتحديات تقييم درجة سيطرة المنظمة المنافسة من أجل

االستثمار، فبعد التعرف عمى قيمة رأس المال الفكري الحالي وحقيقة الوضع التنافسي ومواضع   -و
رأس المال المخطط والفعمي، تستطيع المنظمة عندئذ التحرك في إتجاه ملء تمك  الفجوات بين

ي الداخمي أو من خالل اكتسابيا من استيعابيا من خالل التطوير الذات الفجوات والتي من الممكن
 مصادر خارجية.

  ( Stevens, Brown , Russell,2014 ) .   ستيفنس ، براون ، راسل.: نموذج  -4
قدم ىذا النموذج من خالل دراسة أعدىا الباحثون حول إدارة رأس المال الفكري الفاعمة في 

دارة رأس غير الربحية، قدموا من خالليا نم مؤسسات التعميم العالي ودجًا مقترحًا يساعد في االىتمام وا 
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  (التعميم العالي بطريقة فاعمة، وكان النموذج عمى النحو التالي ؤسساتالمال الفكري الموجود في م
Roxanne Stevens and Others,2014, 126-134): 

 .  المستوى األول: البيئة الكمية  -أ
يحتوي عمى مجموعة من العوامل الخارجية و غير  يتميز ىذا القطاع بأنو عبارة عن المحيط الذي

ذات التأثير العالي عمى طبيعة عمل المنظمة واتخاذ القرارات واالستراتيجيات المتبعة في  المسيطر عمييا
التشريعات  النظام االقتصادي ) المحمي والعالمي(، القوى التنافسية، الموارد التناقصية، مثلالمنظمة، 
 التنظيمية.

 . وى الثاني: البيئة الصناعيةالمست -ب
يعرف ىذا القطاع أنو مجموعة العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في طبيعة عمل مؤسسات التعميم 

: التصنيف " مثل التصنيف السنوي مثلوالمؤسسات التي تعمل في نفس مجال عمل المنظمة،  العالي،
ات ذات العالقة"، االعتماد، السمعة أو نصف السنوي الصادر عن وزارة التربية والتعميم أو المنظم

 والشيرة.
 المستوى الثالث: أشكال رأس المال الفكري.  - جـ

ويمثل ىذا المستوى كافة أشكال رأس المال الفكري، والتي تظير في مستوى واحد في المنظمة، حيث 
تشمل و  . منيا يغطي مستوى من المعرفة لدى المنظمة مرتبط بشكل يومي في عمل المنظمة أن كل

رأس المال البشري ويشمل:المنح الدراسية المقدمة ،أعضاء الييئة  · : ىذه األشكال المكونات التالية
رأس المال الييكمي ويشمل: التكنولوجيا المستخدمة، الثقافة التنظيمية، األصول المادية،  ، التدريسية

مجمس األمناء، المانحون، الطمبة، رأس مال العالقات ويشمل:  و البرامج األكاديمية، الموارد المالية،
 .اإلدارة،،المجتمع المحمي، وكاالت االعتماد أولياء األمور، الكميات، الموظفين،

 النموذج األوربي إلدارة رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية .  -4
ويل البحوث في صمم ىذا النموذج مجموعة من الباحثين التابعين لموكالة التنفيذية لمتعميم العالي وتم

رومانيا وذلك في إطار مشروعات تطوير أداء الجامعات من خالل إدارة رأس المال الفكري داخميا 
 Giustina .433-428   ,2016)  وتضمن ىذا النموذج سبعة مستويات ىي عمى النحو التالي 

Secundo ,  :) 
ع بدرجة اكبر أو اقل بعض جمع البيانات: جميع الجامعات األوروبية تجم -المستوى األول   -أ

البيانات لممحاسبة ، أو اإلدارة أو المساءلة الخارجية مثل عدد الطالب ، الدرجات الممنوحة ، عدد 
المشروعات البحثية ، عدد الموظفين ،  وبعض ىذه المؤشرات يمكن أن تكون ذات صمة برأس 

 المال الفكري  .
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تنطوي  أنظمة إدارة رأس المال الفكري  عمى تعريف  إدراك رأس المال الفكري:  -المستوى الثاني  -ب
األصول الفكرية الفريدة لمجامعة وىذه األصول يمكن أن تكون مختمفة عن جامعة إلى أخرى وفقا 

 لميمتيم . 
تعديل نظام جمع البيانات والرصد:.يمكن تحديد البيانات مع مختمف األىداف  -المستوى الثالث  -جـ

معين ، لتقييم األداء عمى المستوى الداخمي )بين اإلدارات المختمفة( أو   لتحسين أداء عمل جامعي
ألغراض المقارنة الخارجية ، وكل ىذه المبادرات يجب أن تكون بعناية وصفيا وتنظيميا حول ىدف 

 كمي استراتيجي شامل. 
ديري الجامعة قياس رأس المال الفكري:ىذه العممية تنطوي عمى تكاليف كبيرة لم -المستوى الرابع -د

والمجتمع األكاديمي  الذين لدييم القدرة  عمى توفير معمومة إضافية ،  وتستند نظم القياس التي 
تعمل بشكل جيد عمى مجموعة محدودة من المؤشرات ورؤية مشتركة بشأن األساس المنطقي وراء 

 البيانات المجموعة .
يمكن أن يكون نشر تقارير عن راس المال اإلفصاح عن رأس المال الفكري :   –المستوى الخامس -ىـ

الفكري  مؤشرا عمى ما وصمت الجامعة إليو من تقدم ، فالتقارير ينبغي أن تخدم وظيفتين: مساءلة 
أصحاب المصمحة الخارجيين وكذلك دافعي الضرائب عمى نطاق واسع، وتوفير المعمومات الحيوية 

 لمقرارات اإلدارية . 
ر واتخاذ القرارات:  وينطوي عمى استخدام المعمومات عن رأس المال التفسي -المستوى السادس -و

الفكري في اتخاذ القرارات اليومية حيث يجب أن تشكل جزءا ال يتجزأ جزء من سياسات توظيف 
الموارد البشرية وقرارات االستثمار ، وكذلك مجموعة إطار المداوالت حول إستراتيجية التدويل 

 بتكرة وجدول أعمال بحثي جديد. لمجامعة ، وتطوير مناىج م
اإلستراتيجية والتخطيط : نظام إدارة رأس المال الفكري الذي يعمل بكامل طاقتو  -المستوى السابع -ز

عادة اختراع نقاط القوة الفريدة لمجامعات وأىداف ووسائل طويمة  ينطوي عمى إعادة تقييم دورية وا 
ن مستوى النضج استخدام المعمومات حول األصول المدى وقصيرة المدى لتحقيقيا،  وبالتالي يتضم

عادة تعريف الميمة والقيم واألىداف والخطط  الفكرية لمراجعة العمميات الداخمية لمجامعات ، وا 
 اإلستراتيجية .

 نموذج ) الراشدي ( .-2
( نموذجا إلدارة رأس المال الفكري المؤسسات التعميمية  حيث يمكن من  5214اقترح ) الراشدي ، 

خاللو إدارة مكونات رأس المال الفكري داخمو من رأس مال العالقات ، الممكية الفكرية ، الييكل البنيوي 
، ورأس المال البشري عن طريق التخطيط السميم والتنظيم الجيد لقواعد البيانات واستقطاب أفضل 

ة  ويتكون ىذا النموذج من العناصر لو  والتقييم المستمر لتمك العمميات لتحقيق أفضل النواتج التعميمي
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حامد الراشدي  ) أربعة خطوات متداخمة ومتتابعة ومتكاممة مع بعضيا البعض وىي عمى النحو التالي 
 ،5217 ،47-49  :) 
التخطيط : وفييا يتم جمع البيانات والمعمومات الخاصة بالمؤسسة التعميمية ، وتحديد وصياغة   -أ

ة رأس المال الفكري ، وتحديد األدوار والجيات واألطراف ذات التوجيات اإلستراتيجية وأىداف إدار 
 العالقة ، ووضع مؤشرات النجاح وفقا لألىداف الموضوعة .

التنظيم : وفي ىذه الخطوة يتم تنظيم المعمومات والبيانات المخصصة لعممية إدارة رأس المال  –ب
لمال الفكري المتوفرة بالمؤسسة الفكري وتجييز قواعد البيانات لتخزين بيانات ومعمومات رأس ا

 التعميمية .
القيادة : وفي ىذه المرحمة يتم توجيو أصول رأس المال الفكري لتكون لدييا المقدرة عمى اإلبداع  -جـ 

 والتمييز مع القدرة عمى صناعة واستقطاب رأس المال الفكري .
ات السابقة وادخال التحسينات التحسين و التطوير : ويتم ذلك من خالل التقييم المستمر لمخطو  -د 

والتطويرات عمييا بما يتالءم مع ظروف وقدرات المنظمة وبما يستجد عمييا من مستجدات داخمية 
 او خارجية.

ا
 
 قياس رأس املال الفكري يف املؤسساث التعليويت. -سابع

مية قياسو يعد رأس المال الفكري من الموارد الغير ممموسة في المؤسسة التعميمية ولذلك فان عم
تكون صعبة خصوصا ألنيا قد ال تدخل في الحسابات الختامية لممؤسسة بشكل مباشر ، ولكن عمى 
 الرغم من ىذا فنيا تساىم تنمية القدرة التنافسية لممؤسسة مما يؤثر بشكل ما عمى الوضع المالي ليا.

 أىمية قياس رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية . -1
قياس رأس المال الفكري من العمميات الالزمة لممؤسسة لمعرفة ما تحقق انجازه من تعد عممية      

استغالل من موارد المؤسسة البشرية والتنظيمية والعالقات االجتماعية ، وأيضا تفيد في وضع الخطط 
لتمكين المؤسسة من عالج المشكالت الناتجة عن سوء استغالل تمك الموارد ، ولذلك تنبع أىمية 

 Rocco Frondizi and 8 , 2019رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية في اآلتي ) قياس

Others , :) 
ضرورة قياس قيمة المؤسسة وأدائيا بصورة دقيقة وكاممة ، خصوصا في مجتمعات تتعاظم فييا  -أ 

 ة .قيمة المؤسسات التعميمية حيث تشكل المعرفة جزاءا كبيرا من قيمة المنتج وقيمة المؤسس
عدم استطاعة األساليب التقميدية قياس رأس المال الفكري تقدير وقياس رأس المال الفكري  -ب 

بالمؤسسات والتي يشكل جزاءا كبيرا من أصوليا ، مع العمم أن األساليب المحاسبية التقميدية ال 
 تولي عناية كبير بأىمية رأس المال الفكري بالمؤسسات .
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موجودة لقياس رأس المال الفكري ، قادرة عمى قياس ما ال تقيسو األساليب إن النماذج الحديثة ال -جـ
التقميدية ، عمى سبيل المثال قياس رأس المال البشري ورأس المال أالبتكاري ، ورضا العميل وغيرىا 

 ، حيث أن ىذه النماذج تزود بأدوات قياسية قادرة عمى القياس الدقيق ألداء المؤسسة وقيمتيا .
ساليب الحديثة الموجودة لرأس المال الفكري تركز عمى قياس قيمة المؤسسات في الحاضر إن األ -د

 والماضي والمستقبل بينما تركز األساليب القديمة عمى الماضي فقط .
إن األساليب المحاسبية التقميدية غير كافية لبناء التوجيات اإلستراتيجية، كذلك يتم استخدام  -ه   

فكري كأداة تكميمية لقياس نقاط القوة والضعف في ضوء عممية المقارنة مقاييس رأس المال ال
 المرجعية .

تساعد عمى توسيع الروابط بين راس المال الفكري فيما يتعمق بالجامعات بالمنافسة  ، وخاصة  -و
 فيما يتعمق بإنشاء المعرفة مع التركيز عمى النظام اإليكولوجي .

غيرات التعميمية كالطالب واألستاذة والمناىج و التطورات التعميمية يعتبر النيج مفيًدا إلدارة مت -ز
 الحديثة.

 الشفافية ، حيث يتم الكشف عن استخدام المؤسسة التعميمية لمموارد العامة. -حـ
يتم من خالل عممية القياس تقييم التأثير النقدي واألخالقي واالجتماعي والبيئي الناتج عن  -ط

ذلك ألن التدابير المالية التقميدية ال تظير شيًئا حول مدى فعالية المنظمة المؤسسة التعميمية ، و 
 .في تعزيز التعاون الدولي

 نماذج قياس رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية . -5
تعد عممية قياس رأس المال الفكري عممية متكاممة حيث يتم خالليا قياس مكوناتو المختمفة 

جة عن عممية إداراتيا وتقييميا لمعرفة مدى استفادة المؤسسة التعميمية بيدف حصر المخرجات النات
منيا ومدى تحقيقيا لميزة نسبية عن المؤسسات األخرى في مجاالت المنافسة المختمفة ، تتعدد نماذج 

 قياس رأس المال الفكري بالمؤسسات التعميمية  كما يمي .
 سسات التعميمية .نموذج الراشدي لقياس رأس المال الفكري بالمؤ  -أ

( نموذجا لقياس رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية  5214اقترح ) الراشدي ،  
يشمل كل جوانب رأس المال الفكري حيث تعدد األبعاد بما يضمن صدق عممية القياس في إطار عدد 

 (: 27،  5214من المؤشرات الفرعية عمى النحو التالي  )حامد الراشدي ، 
 ول : كفاءة األفراد ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية :البعد األ  -
 القدرة عمى التعمم . -نوعية األفراد .       -القيادة اإلستراتيجية.           -  
 كفاءة عمميات تدريب األفراد .       - 
 قدرة األفراد عمى المشاركة في صنع القرار. - 
 ين ويمكن قياسو عن طريق المؤشرات اآلتية:البعد الثاني : إبداع األفراد العامم -
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 الدخل المتأتي من األفكار األصمية . -القدرة اإلبداعية لإلفراد .              - 
 البعد الثالث: سموك ومواقف األفراد ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية : -
 درجة الرضا .    -التفاعل مع القيم المؤسسية.         - 

 متوسط سنوات الخدمة . -وران األفراد .                معدل د - 
 ب: مؤشرات قياس إدارة رأس المال الييكمي:

 البعد األول : ثقافة المنظمة ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية : -
 تطابق العاممين مع رؤية المنظمة ومنظورىا . -طبيعة بناء ثقافة المنظمة  .                     -
 لبعد الثاني : الييكل التنظيمي ويمكن قياسو عن طريق المؤشرات اآلتية :ا -
 صالحية نظام الرقابة بالمنظمة . -توضيح العالقة بين السمطة والمسؤولية والمنفعة .       -
 البعد الثالث : التعمم التنظيمي ويمكن قياسو عن طريق المؤشرات اآلتية : -
 الستفادة منيا .  بناء شبكة معمومات داخمية وا - 
 بناء مخزون تعميمي لممنظمة و استخدام ىذا المخزون . - 
 البعد الرابع : العمميات التشغيمية ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية : -
 مستوى جودة المنتج . -كفاءة العمميات التشغيمية .     -فترة العمميات التجارية .         - 
 المعمومات  ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية :البعد الخامس : نظم  -
 الدعم المتبادل والتنسيق بين العاممين .    -  
 المشاركة في المعرفة . -توافر البيانات والمعمومات ذات العالقة بأنشطة المنظمة وأعماليا .    -  

 جـ :  مؤشرات قياس إدارة رأس مال العالقات: 
 لتسويقية األساسية  ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية :البعد األول : القدرات ا -
 القدرة عمى خدمة المستفيدين  . -بناء واستخدام قاعدة بيانات المستفيدين .     - 
 القدرة عمى تحديد حاجات المستفيدين . - 
 البعد الثاني : كثافة السوق  ويمكن قياسيا عن طريق المؤشرات اآلتية : -
الوحدات المباعة إلى عدد  -األسواق المحتممة .           -سوقية.        الحصة ال -  

 المستفيدين .
 سمعة العالمة التجارية  .          -  
 البعد الثالث : والء المستفيدين  ويمكن قياسو عن طريق المؤشرات اآلتية: -
 اء العالقات مع المستفيدين. حجم االستثمار في بن -شكاوى المستفيدين.    -رضا المستفيدين.     -
 ( :  Skindia Navagitorمقياس سكنديا ) -ب

يعد ذلك و   ) Edvinsson & Malone ,2004اقترح ىذا النموذج من قبل ايدفنسون & مالون )
المقياس لقياس رأس المال الفكري بمدارس التعميم من أفضل النماذج نظرا ألنو يقيس جميع عناصر 
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، ويقسم المدارس ، وأيضًا ألنو يقيس المؤسسة التعميمية كمؤسسة إنتاجية ، المنظومة التعميمية ب
 (: 22،   5214)الياللي الشربيني،   رأس المال الفكري لممنظمة إلى أربعة أشكال أساسية

ويتضمن المقدرات والكفاءات المميزة الجمعية، القدرات واإلمكانات ، ميارات : رأس المال البشري  -
بداعاتيم .وخبرات العام  مين والمدراء وابتكاراتيم الخالقة وا 

رأس المال الييكمي: ىو البناء التحتي المساند لرأس المال البشري ويتضمن  : العمميات التنظيمية   -
 ، اإلجراءات  ، والتكنولوجيات ، ومصادر المعمومات ، وحقوق الممكية الفكرية .

عالقات الشركة مع الزبائن ، المجيزون ، وىيئات  : يمثل القيمة المتجسدة في رأسمال الزبون -ـ
 الصناعة ، ومنافذ التسويق .

.ويتألف كل مكون لرأس المال رأس المال التنظيمي ويتألف من رأسمال اإلبداع ورأسمال الزبون  -
 :  . ( 27،   5214، ،)الياللي الشربيني الفكري  من عدة مؤشرات لقياسو كاآلتي

 :رأس المال البشري  -  

الوقت  -الوقت الكمي .       -عدد أعضاء ىيئة التدريس.      -عدد العاممين.            -
 الجزئي .      

 نسب المينيين.          -نسبة اإلداريين.   -نسبة العاممين في مجال البحوث.         -   
مجموع نفقات  -يادة      الق -التدريب  .        –معدل الزيادة السنوية في العاممين.        -  

 العاممين .
 رأس مال العمالء :   -  

 ارتباط الطالب المناىج الدراسية . –العمالء وأصحاب المصمحة .               -
 المناىج الالصفية لمطالب .   -المناىج الصفية في التعميم عن بعد.        -
 دة في عدد الطالب .الزيا –العدد الكمي لمطالب .                      -
 رضاء العمالء. –النسبة بين عدد الطالب والموظفين .       -

 رأس المال الييكمي: -  
 عدد أجيزة الكمبيوتر لكل موظف . –الدعم التكنولوجي  .                                   -
 لكمبيوتر .سالمة أجيزة ا -عدد األفراد القادرين عمى التعامل مع االنترنت         -
 مدى الرضا عن الخدمات االلكترونية .  -تكمفة التكنولوجيا لكل طالب .                         -

 الممكية الفكرية: -  
الدخل من براءات االختراع .                          -الممكية الفكرية    –عدد براءات االختراع  .  -   
 الدخل من حقوق الطبع والنشر –
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اث
 
 جهىد الذولت يف تنويت رأس املال الفكري يف هذارس التعلين الفني . -اهن

تحرص الدولة عمى االستفادة القصوى من القوى البشرية واإلمكانيات المادية المتوفرة في التعميم 
الفني نظرا لدوره في أسواق العمل واألسواق اإلنتاجية ، ومن ثم تسعى الدولة باستمرار إلى تطوير رأس 

لمال البشري ورأس المال الييكمي في ىذا النوع من التعميم مما يعزز من رأس مالو الفكري والذي ا
يصب في النياية في خدمة االقتصاد الوطني ، ومن ىذه الجيود العمل عمى توظيف الطالب عقب 
 التخرج فيما يعرف بوحدات تيسير األعمال والتي تعمل عمى تدريب الطالب في نطاق المدارس ثم
محاولة إيجاد فرص عمل ليم وأيضا مشروع رأس المال بالمدارس والذي ييدف إلى تدريب الطالب 

 داخل المدارس وأيضا تحقيق أرباح تدعم عممية التطوير داخل المدارس ، وتشمل ىذه الجيود عمى.
 وحدات تيسير االنتقال إلى سوق العمل : – 1

، وىي تتبع رئيس قطاع التعميم الفني  5214لسنة  594تم إنشاء ىذه الوحدات بموجب القرار
والتجييزات بديوان عام الوزارة ، وتوجد وحدات مماثمة في المديريات يرأسيا مدير عام التعميم الفني 

 (.    :  5 -1، 5214بكل مديرية ، وتكون اختصاصاتيا كاآلتي )وزارة التربية والتعميم ، 
ا تيسير انتقال الطالب تنوعة التي من شانيدراسة وتطور وتعزيز وتقديم الخدمات الم -أ

 إلى سوق العمل. والخريجين
دراسة اثر المبادرات والمشروعات والتجارب المختمفة التي تعزز انتقال الطالب الى سوق  -ب   

 العمل .
نتقال العمل لتعظيم االستفادة اقتراح السياسيات واآلليات واألطر المعيارية لخدمات تيسير ا -جـ   

 الجيات المانحة ورجال األعمال وذلك بالتنسيق مع اإلدارات والوحدات المعنية . من
مكانيات المحافظات . -د     نشر التجارب والعمل عمى تنفيذىا وفق لظروف وا 
 تقديم تقرير نصف سنوي عن أنشطة المحافظات في إطار أىداف وعمل الوحدة . -ه   
 ة لتعزيز انتقال الخريجين إلى سوق العمل .العمل عمى جذب فرص التمويل المختمف -و   
مراجعة كافة البرامج التدريبية التي تقدميا الوحدات الفرعية ودراستيا مع جيات االختصاص  -ز   

 وتقديميا لالعتماد من األكاديمية المينية لممعممين .
وير أي مبادرات تعزيز وتدعيم دور الوحدات الفرعية بالمحافظات الريادية الستحداث أو تط -حـ   

 مدرسية  داخل المحافظات .
مكينيم من تنفيذ الميام رفع كفاءة العاممين بالوحدات الفرعية بمديريات التربية و التعميم لت -ط

داريا، ويتم تحقيق تمك األىداف من خالل التوجيو واإل  المطموبة رشاد الميني لمطالب فنيا وا 
ية وتوفير معمومات وخدمات إرشاد جماعية وخدمات واإلرشاد لمسيرة الحياة العمم  وىو التوجي

مشورة فردية من شأنيا مساعدة األفراد عمى إدارة مستقبميم الميني في أي مرحمة عمرية 
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خالل مراحل  مسيرة الحياة، وأن يتولوا إدارة حياتيم ، ويساىم ىذا القرار بتثبيت منظومة 
 التوجيو الميني بالتعميم الفني من خالل:

 عمى المعممين ومن ثم تدريبيم . الحفاظ -
 ضمان استمرارية الخدمة حتى بعد االنتياء من المشروعات الداعمة . - 
 معمم . 7222صرف األموال عمى تدريب عدد محدد من المعممين وبجودة عالية في حدود  -
 يمكن إنياء التدريب وتغطية المدارس بالخدمة في خالل خمس إلى ست سنوات .  -
 ف وظيفي وميام محدد قابمة لمقياس و المحاسبة .تطوير وص -
 222تقوم الوزارة بتحديد أوجو صرف الدعم الموجو من شركاء التنمية ، ولقدم تم إنشاء نحو  -

التعاون وحدة بيدف تدريب ألف طالب في العام ، ويدعم المشروع خمسة شركاء ىم منظمة 
ونة األمريكية ومنظمتي العمل الدولية واألمم األلماني، ومشروع دعم إصالح  التعميم الفني والمع

 .المتحدة لمتنمية الصناعية
  -نظام الجدارات : -5

نشأ ذلك النظام  في الواليٌات المتحدة األمريكية في أواخر الستيٌنيات ف جامعة فموريٌدا، وما 
بإعادة تشكيٌل  لبث أن ذاع صيٌتو في األوساط التربوية عمى المستوى العالم وذلك لما حممو من آمال

التربية وبرامجيا صياغة تتماشى مع روح العصير الحديٌث وتواكب توجياتو" ، وتأثرت التربيٌة القائمة 
عمى الجدارات بنظرة اإلدارة العممية   ذات المنشأ الصناعي ، والحركات السموكية في التعميم في 

عن مجابية حاجات اإلنسان  منتصف القرن العشرين ، كما ظيرت نتيجة عجز المناىج التربوية
 (. 57،  5212حمدي رجب ،)  المعاصر ، وقمة حدوث تغير في أداء الخريجين

 -تكوين نظام الجدارات: -
 -تكوين الجدارة : -أ
تحميل الميام الوظيفية وذلك عن طريق تقسيم المينة إلى ميام بيدف بحدث قياس التغيرات التي  - 

 .طرأت عمى الوظيفة من آن إلى آخر 
تكوين المناىج وذلك من خالل تحديد الميام ومن ثم تحديد المعارف والميارات والسموكيات ومن ثم  - 

 تحديد المعدات واألدوات المطموبة .
التحميل ، ويشمل تسجيل البيانات المتعمقة بالوظيفة واألمور المرتبطة بالعمل بيدف الحصول عمى  -ـ 

 يفي .الخريطة المينية والمسار والوصف الوظ
  -تكوين الوحدات : ويتم تصميميا عمى النحو التالي : -ب
 تصميم المناىج القائمة عمى وحدة أو أكثر . - 
تكوين وحدة الجدارة الرئيسية من جدارات فرعية ترتبط بالميام التي سيؤدييا الطالب في مكان  - 

 العمل .
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 دائيا .يتم تصميم الوحدات بحيث تكسب المتعمم الميارة المراد أ -ـ 
 التقويم : يتم التقويم عمى النحو التالي : -جـ
 اختبار تحصيمي معرفي . -
 بطاقة مالحظة األداء المياري . -
 بطاقة تقييم منتج . -
 تقييم الجدارات الكامنة  عن طريق المقاييس النفسية . -
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 املراجع
 املراجع العربيت : -أوال
ة رأس المال الفكري بالجامعات المصرية مدخل لتحقيق قدرتيا أسامة قرني وآخرون ، إدار  -1

،  كمية  49، العدد  12التنافسية ، مجمة الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية،المجمد 
 . 5215التجارة جامعة بني سويف، بني سويف ، مصر ، 

قياسو وتنميتو كجزء من ادارة المعرفة في الياللي الشربيني الياللي ، إدارة رأس المال الفكري و  -5
، جامعة المنصورة ، جميورية مصر  55مؤسسات التعميم العالي ، مجمة بحوث التربية النوعية، العدد 

 .5211العربية ،
حامد الراشدي، إدارة رأس المال الفكري في المؤسسات التعميمية ، مكتبة الممك فيد ، المممكة  -4

 .5217العربية السعودية ، 
حمدي رجب ، مباديء تطوير التعميم الفني القائمة عمى الجدارات ، إدارة التعميم الفني ، وزارة  -4

 .5212التربية والتعميم ، القاىرة،  جميورية مصر العربية ،
معيد ،  دور التعميم في بناء رأس المال البشري: األراضي الفمسطينيةسعيد محمد الخطيب ،  -2

 ..5222، فمسطين ،  قتصاديةأبحاث السياسات اال
شيرين مرسي ،  تفعيل دور التعميم الجامعي في تمبية متطمبات تنمية رأس المال الفكري )دراسة  -7

 . 5214، كمية التربية ، جامعة بنيا ، مصر ،  54، مجمد 22مستقبمية( ،مجمة كمية التربية ، العدد 
منتجة في المراحل التعميمية المختمفة ) دراسة عبد المعين سعد الدين ، :تقويم دور المدرسة ال  -7

-11ميدانية( ، المؤتمر العممى الثمث عشر " االعتماد و ضمان جودة المؤسسات التعميمية" الفترة 
، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة  باالشتراك مع كمية التربية ببني سويف ، جامعة القاىرة ، دار 14

 .5222الفكر العربي ، القاىرة، 
فاطمة الربابعة ، مستويات راس المال الفكري في منظمات االعمال ، مجمة النيضة ، العدد االول  -9

 .5215، كمية االقتصاد والعموم السياسية  ، جامعة القاىرة ، مصر ،    14،المجمد 
ع في كمثوم بن ثامر ، العيد فرحتمية، االسثمار في راس المال البشري واثره عمى ادارة االبدا -2

مارس   54-55المنظمات المتعممة، الممتقى الدولى الخامس" رأس المال الفكري في المنظمات العربية" 
 .5211، جامعة الشمف ، الجزائر ،

محمود محمد العجموني، "أثر رأس المال الفكري في اإلبداع في ، محمود عمي الروسان  -12
ق لمعموم االقتصادية والقانونية، العدد الثاني، المصارف األردنية)دراسة ميدانية(، مجمة جامعة دمش

 .5212 دمشق ، سوريا ،، جامعة 57المجمد 
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، القاىرة . جميورية 42، مادة رقم 1291( لسنة  142مجمس النواب ، قانون التعميم رقم )   -11
 .1291مصر العربية، 

لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  نبيل سعد ، مداخل حديثة في إدارة المؤسسات التعميمية ، دار الفجر -15
 .5212مصر ، 

بشان تشكيل وحدات  57/7/5214( بتاريخ 594وزارة التربية والتعميم ، قرار وزاري رقم ) -14
 .    5214لتيسير االنتقال لسوق العمل ، القاىرة ، 
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