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 بجامعة دنقال تستثماريةاإل موازنةالعلى  أثر هجرة أعضاء هيئة التدريس
 م(0202 –م 0225للفترة من )

 قسم المحاسبة -تساعد أتستاذ م -أيمن عبد اهلل محمد أبوبكر  د.إعداد: 
 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية
 جامعة دنقال

 السودان -دنقال 
 متستخلصال

 ستثماريةاإل موازنةالهيئة التدريس على  هجرة أعضاءأثر هدفت الورقة إلى التعرف على 
أسةةات ة الجامعةةة مةةن حيةة  حجم ةةا ظةةاهرة هجةةرة تمثلةةت ملةةكلة الدراسةةة فةةى ، حيةة  نقةةالبجامعةةة د

اسةةتادام ، حيةة  تةةم للجامعةةة الموازنةةة اإلسةةتثماريةومةةن ثةةم مةةدذ أثةةر  لةة  علةةى وأسةةباب ا ودوافع ةةا 
الدراسةة  ةالوصفى التحليلى فى ه ه الدراسةةأأما فرضةيالمن ج اإلستنباطى، االستقرائى، التارياى و 

الموازنةةة توجةةد عالقةةة  ات داللةةة احصةةائية بةةين هجةةرة اىسةةتا  الجةةامعى وت بةة   تمثلةةت فةةى أنةة  ف
القةةدرة علةةى اإلداةةار هةةم النتةةائج التةةى توصةةلت الي ةةا الدراسةةة هةةو أن أ ومةةن أللجامعةةة اإلسةةتثمارية

أن أ ومةن أهةم توصةيات الدراسةة و التةدريس الجةامعىمن أهم أسةبا  هجةرة عضة وتأمين المستقبل
علةةى  الجامعةةة أن تسةةعى جاهةةدة فةةى الحةةد مةةن ظةةاهرة هجةةرة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس و لةة  برفةة  

 أعضو هيئة التدريس الجامعى ضمن اطط اعداد الموازنة  ايتقاضاه جور التىاىمقترح زيادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 2 - 

Abstract 

         The paper aimed to identify the impact of migration on the 

Members of the Body Teaching at the investment budget to University of 

Dongola, where was the problem of the study in the phenomenon of 

migration of university professors in terms of size and their causes and 

motives and then the impact on the investment budget of the University, 

where he was using deductive approach, inductive , historical and 

descriptive analysis in this study. As for the study were: the hypothesis 

that there are statistically significant relationship between the migration 

of a university professor and volatility of the investment budget of the 

University. One of the main results of the study is that ability to save and 

secure the future of the most important reasons for migration of 

university faculty member. One of the main recommendations of the 

study that the University should strive to reduce the phenomenon of 

migration of faculty members and by raising a proposal to increase wages 

paid to the faculty member within the university plans to prepare budget. 
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 بتسم اهلل الرحمن الرحيم
 ورقة بعنوان

 بجامعة دنقال الموازنة اإلتستثماريةأثر هجرة أعضاء هيئة التدريس على 
 م(0202 –م 0225)للفترة من 

 مقدمة :
العنصر البلرذ المؤهل هةو الثةروة اىوليةة ورأس المةال اىول وهةو مصةدر القيةادة   ُيعتبر 

د، وبةةدون النابةةة المتعلمةةة والمؤهلةةة تةةأهيال  رفيعةةا  ال يمكةةن ىذ ُأمةةة أن تتقةةدم فةةى عةةالم اليةةوم المعقةة
 أ (02 – 79م ، ص ص 7991أحمد زين المناوذ،)م ما كانأ
لقد ترت  على هجةرة هة ه الكفةاءات إنافةاح ملحةوظ فةى انتاجيةة العمةل بماتلةف ألةكال   

واحةدة وبمةا أن جامعةة دنقةال عةالى، ال هنية والعضلية وفةى جمية  القطاعةات علةى رأسة م التعلةيم ال
لمنضةوية تحةةت مظلةةة التعلةيم العةةالى، فقةةد ركةزت الورقةةة علةةى دراسةة هةة ه الملةةكلة مةن الجامعةةات ا

مكمةن الاطةر، ا  أن اى ذ فةى هة ه الحالةة يصةي  العقةول نفسة ا، تلة   بالجامعة والتى ظ ر ب ا
ف مسةةتويات ا وتاصصةةات ا وهةة ا الااليةةا التةةى تعمةةل علةةى تأهيةةل وتةةدري  العمالةةة الرفيعةةة بماتلةة

ا ا مةا أصةاب ا هة ا الةداء حتمةا   جامعةة دنقةاليمثل أاطر اىثر وهو بمثابة سةرطان ال جةرة، ا  أن 
سةةتنافح كفاءت ةةا فتاةةر س الةةى سةةوا العمةةل عناصةةر أقةةل تةةأهيال  وأفقةةر تةةدريبا  يضةةرون باالنتاجيةةة 

 والتنمية أ 
 : دراتسةلامشكلة 
 : تىاآلفى دراسة تمثلت ملكلة ال 

 الموازنةةة اإلسةةتثماريةتوجةةد عالقةةة  ات داللةةة احصةةائية بةةين هجةةرة اىسةةتا  الجةةامعى وت بةة   هةةل 
 ؟للجامعة

 : دراتسةلاف اهدأ
الموازنةةة أثةةر هجةةرة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس علةةى لتعةةرف علةةى افةةى  دراسةةةلاف اهةةدأ تمثلةةت 

 بجامعة دنقالأ اإلستثمارية
 : دراتسةلاهمية أ

لمسةةةتوذ العلمةةةى و المسةةةتوذ اعلةةةى  المتوقةةة  تقةةةديم ات افاضةةةاالمةةةن  دراسةةةةلاهميةةةة أتنبةةة   
و لة  ، ل ة ا الموضةو لعلميةة الالفيةة الةى تقةديم ا دراسةةلائج التوصل مةن نتةالتطبيقى حي  يتوق  ا

 من االل التنبؤ بإتجاهات وأسبا  هجرة أعضاء هيئة التدريس بالجامعةأ
 



 - 4 - 

 :الدراتسة ةضيفر 
 :ليةة التاضيلفر ار ااتبا تحاول الدراسة 

 الموازنةةة اإلسةةتثمارية/ توجةةد عالقةةة  ات داللةةة احصةةائية بةةين هجةةرة اىسةةتا  الجةةامعى وت بةة   7
 للجامعةأ
 : دراتسةلامنهج 

فةةةةى هةةةة ه الدراسةةةةة اتبةةةة  الباحةةةة  المةةةةن ج اإلسةةةةتنباطى، اإلسةةةةتقرائى، التةةةةارياى والوصةةةةفى 
 التحليلىأ

 حدود الدراتسة :
 الحدود المكانية: جامعة دنقالأ 
 مأ0272م وحتى عام 0225مانية: الفترة من عام الحدود الز  

 : الدراتسةجمع بيانات  أتساليبو ت ادو أ
 أيات والرسائل الجامعية  ات الصلةتم الحصول علي ا من الكت  والدور  البيانات الثانوية:/ 0
حيةةة  تةةةم الحصةةةول علي ةةةا مةةةن المقةةةابالت واالسةةةتبانات التةةةى وزعةةةت علةةةى  / البياناااات ايولياااة:0

 جامعة دنقالأ لتدريس بكلياتأعضاء هيئة ا
  هيكل الدراتسة :
 :الى  اهداف الدراسة فقد تم تقسيم ألادمة 

 / الدراسات السابقةأ7
 االطار النظرذ للدراسةأ / 0
 / الدراسة الميدانيةأ3

 : الدراتسات التسابقةأواًل: 
سةة علةى الدر الصةلة بموضةو  ات ات  اسالدر اح بعح استعر إتم  الدراسةح اغر ألادمة 

 تي:االحو لنا
تتسرب أعضاء هيئة التادريس مان مستستساات ) م(7991تناولت دراسة)معدذ آل مة ه ، 

وقةد  الدراسة ال   ادهاعدإء تم استقصإئمة ال قنية من االاسة ميداء در اجر ا( و ل  بالتعليم العالى
 أأعضاء هيئة التدريس بجامعة المل  سعودلى ائمة القاتم توجي  ه ه 

 أظاهرة تسر  أعضاء هيئة التدريس من جامعة المل  سعود فى تمثلت ملكلة الدراسة
 تى :اال تسة فى الدر ا ضياتتمثلت فر 
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هنالةةة  اتجاهةةةات العضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس والةةة ين هةةةم علةةةى رأس العمةةةل حيةةةال اةةةروج م مةةةن / 7
 أ الجامعة سواء مؤقتا  أو بصفة دائمة

 أ جامعةيتج  أعضاء هيئة التدريس الى القطا  الااص عند اروج  من ال  /0
 أالى العمل اارس الجامعة ونتجعل أعضاء هيئة التدريس يتج هنال  أسبا  / 3

 :ليةالتاط النقايتعلق ب افيم أعضاء هيئة التدريسى أع ر تستطالإلى اتسة الدر القد هدفت 
فيمةا يتعلةا بمةدذ تفكيةرهم معرفة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس وال ين هةم علةى رأس العمةل / 7

 أ امعةللعمل اارس الج
معرفةةة اتجاهةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس والةة ين هةةم علةةى رأس العمةةل فيمةةا يتعلةةا بالقطاعةةات / 0

 أ التى يفضلون العمل في ا
 أ معرفة أهم العوامل المؤثرة على اتجاهات م للتسر )أو البقاء فى منظمت م االكاديمية(/ 3

 تمثلت نتائج الدراتسة فى اآلتى:
 أ ة أفراد البح  للاروس من الجامعة مؤقتا  هنال  اتجاه قوذ لدذ غالبي/ 7
 أ ُيعزذ تسر  أعضاء هيئة التدريس الى قلة التعويح المادذ ال ذ يتقاضاه / 0
هنالةة  عوامةةل تنظيميةةة متعلقةةة بةةبعح الجوانةة  اىكاديميةةة ككثةةرة العةة ء التدريسةةى وتعةةارح / 3

 أ جدول المحاضرات م  ارتباط عضو هيئة التدريس اارس الجامعة
 النتائج التى توصلت اليها الدراتسة :أهم 
ىعضةاء هيئةة التةدريس ب ةدف زيادتة  بنةاء علةى دراسةة متأنيةة / إعادة النظر فى الكةادر المةالى 7

 تأا  بعين اإلعتبار الج د ال ذ يب ل  عضو هيئة التدريسأ
عنةةد اتيةةار والتأكةةد مةةن وجةةود االسةةتعداد النفسةةى والعملةةى للعمةةل كأسةةتا  جامعةةة سةةواء / دقةةة اال0

تعيةةةين المعيةةةدين أو المحاضةةةرين أو تعيةةةين أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس مةةةن حملةةةة الةةةدكتوراة الةةة ين لةةةم 
 تتبناهم الجامعة عند مواصلة تعليم م العالىأ

/ اجةةراء مقابلةةة الاةةروس لاعضةةاء الةة ين لةةدي م الرغبةةة فةةى الاةةروس مةةن الجامعةةة بصةةفة دائمةةة أو 3
 دفعت م للاروسأمؤقتة، و ل  ب دف التعرف على العوامل التى 

أن ةةا قةةدر ركةةزت علةةى أسةةبا  تسةةر  أعضةةاء بقة السةةاسةةة الدر ا يتضةةل للباحةة  مةةن اةةالل
هيئةةة التةةدريس فةةى جامعةةة الملةة  سةةعود، إال أن موضةةو  الورقةةة تنةةاول هةة ه اىسةةبا  ومةةدذ أثرهةةا 

 داال جامعة دنقالأ الموازنة اإلستثماريةعلى 
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 :لدراتسةل اإلطار النظرىثانيًا:
تعتبر الجامعة بمثابة" مؤسسة  ات أهمية بالغة في أي مجتم  من المجتمعات ، ة:مفهوم الجامع

 (أ 032م ، ص 7955،فرد  أ مليتف ي تمثل اإلنسانية والحقيقة وتقبل أفكار االارين " )
 هجرة:مفهوم ال

ُينظةةةر الةةةى ال جةةةرة غالبةةةا  كقةةةرار يتاةةة ه الفةةةرد إلاتيةةةار المكةةةان الةةة ذ يعمةةةل ويعةةةي  فيةةة ، 
ر فةةى تراف صةريل مةن ميثةاا حقةوا االنسةان ب ة ا الحةا، لكةن هة  القةرار الفةردذ الُحةمةدعوما  بةاع

رة، ف ةةو يسةةيرا  جةةدا  مةةن الجوانةة  ال اتيةةة الُحةة حقيقةةة أمةةره يالةةو مةةن الجوانةة  ال اتيةةة فيمةةا عةةدا جةةزء  
 بلةدهياض  لجملة عوامةل ومحةددات موضةوعية، ف نةا  العوامةل أو القةوذ الطةاردة التةى تنلةأ فةى 

ىسةةتا  الجةةامعى الةى ال جةةرة، وهنةةا  القةةوذ الجا بةة التةةى تنلةةأ فةى البلةةد المضةةيف وتغةةرذ وتةدف  با
، لةيس للفةرد بلةدهاالستا  وتلجع  على ال جرة، كما أن هنا  عوامةل أاةرذ تجبةره علةى البقةاء فةى 

فةةى جميةة  هةة ه العوامةةل والمحةةددات أذ داةةل، كمةةا ياضةة  الفةةرد أيضةةا  لكثيةةر مةةن القيةةود والقةةوانين 
 (أ722هة م ،ص 7271)مازن بلية، ة والاارجية التى تحد لحد كبير حركت  واتجاه  المحلي

 اينماط الرئيتسية للهجرة :
تجدر االلارة الى أن هنا  ثالثة أنماط رئيسية لل جةرة مارسة ا أسةات ة الجامعةات  

  السودانية، يمكن تصنيف ا كاالتى:
 أ/ االنتدا  أو االعارة أ
  / ال جرة الملروعة أ

 ال رو  أ س/
إن التكلفةةة الفعليةةة التةةى يتحمل ةةا السةةودان اليةةوم بسةةب  ال جةةرة هةةى فقةةده لايةةرة الكفةةاءات  

والكةةةوادر التةةةى أنفقةةةت الدولةةةة فةةةى سةةةبيل اعةةةدادها االكةةةاديمى وتأهيل ةةةا وتةةةدريب ا الكثيةةةر مةةةن المةةةال 
علةةةي م  والوقةةةت، فقامةةةت الدولةةةة بتنلةةةئت م ورعةةةايت م وتعلةةةيم م مةةةن مواردهةةةا الضةةةئيلة وعقةةةدت آمةةةاال  

  (أ1م ، ص 7991)أحمد زين المناوذ، ألكسر حلقة الفقر المزمنة
 هجرة ايتستاذ الجامعى المسهل :

ال لةةة  أن هجةةةرة اىسةةةتا  الجةةةامعى مةةةن هةةة ا البلةةةد تلةةةكل اسةةةارة فادحةةةة باعتبةةةار ال ةةةدر  
صرها االستثمارذ فى مجال تعليم م وتدريب م واحتياس الوطن لم ارات م، كما أن ال جرة تاتار عنا

دومةةا  مةةن بةةين اىسةةات ة اىكثةةر م ةةارة واىفضةةل تعليمةةا  واىطةةول ابةةرة واىعلةةى كفةةاءة بوجةة  عةةام، 
والفراغ ال ذ تحدث  هجةرة أسةات ة الجامعةات المةؤهلين باسةتمرار تلةغل  عناصةر أاةرذ غيةر مدربةة 

لل جةرة لتحةل أو أقل كفاءة فى الغال  لتأا  قسةطا  كافيةا  مةن الابةرة والتةدري  يؤهل ةا هةى اىاةرذ 
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محل ةةةا عناصةةةر أ اةةةرذ أقةةةل تةةةأهيال ، وهكةةة ا تبةةةدو مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالى وكأن ةةةا مراكةةةز لتةةةدري  
وتأهيةةل أسةةات ة الجامعةةات لل جةةرة، كيةةف ال يكةةون  لةة  والمسةةتادمون مةةن جامعةةات الةةدول االاةةرذ 

كةةوادر  يتفحصةةون اللةة ادات ويغربلةةون الكفةةاءات السةةودانية ليضةةمنوا بةة ل  أن ةةم قةةد أاتةةاروا أفضةةل
البلد تدريبا  وتعليما أ ومن العسير جدا  تعةويح هةؤالء العلمةاء ىن ةم يعةدون صةفوة منتقةاة ال يجةوز 

)أحمةةد  التفةريط في ةا بةأذ حةةال مةن االحةوال وااصةة فةةى الظةروف الحاليةة التةى يمةةر ب ةا السةودانأ
 (أ 75م ، ص 7991زين المناوذ،

لالزمةة للتطةور االقتصةادذ قةد يةتم فةى ن بناء مصةن  أو تأهيةل أذ مةن المةوارد االاةرذ اا 
غضون عام أو عامين، أما اعداد مةواطن إلةى مسةتوذ التاصةص العلمةى الةدقيا والابةرة، يحتةاس 
الةةى حةةوالى ربةة  قةةرن مةةن الزمةةان بجانةة  ضةةرورة تةةوفر مسةةتوذ معةةين لةة  مةةن الةة كاء وقةةدرة ااصةةة 

 على التحصيل أ
م السةودان سةنويا  بسةب  ال جةرة تتجةاوز ن قيمة العلماء من أسات ة الجامعات ال ين يفقدها 

كل حسا  بالجني  أو الدوالر، ولقد اهةتم الكتةا  بتقةدير تكلفةة التكةوين واالعةداد العلمةى للكفةاءات 
السودانية بماتلف مستويات ا التعليمية، وقةد اسةتادم فةى  لة  نمةا س رياضةية أاة ت فةى االعتبةار 

دية، ممةةا تدفعةة  الدولةةة فةةى سةةبيل تعلةةيم أبنائ ةةا ماتلةةف العناصةةر والمتغيةةرات المحاسةةبية واالقتصةةا
وربةةط كةةل  لةة  بالسةةنين الطويلةةة التةةى يقضةةي ا الفةةرد فةةى الةةتعلم، وتبةةين مةةن  لةة  أن الفةةرد الواحةةد 

ألف دوالر، أما إ ا زاد تعليم  الةى فتةرة 22لحظة تارج  من الجامعة يكون قد كلف الدولة حوالى 
ألةف دوالر، أمةا الة ين ينةالون  55اليف اعداده الى نحو ثال  أعوام فقط ما بعد الجامعة ترتف  تك

تعلةيم م فةوا الجةامعى اةةارس السةودان تتضةاعف بةالطب  تكلفةةة اعةدادهم، إ  أن دراسةة الماجسةةتير 
ألةةف دوالر  722والةةدكتوراة فةةى بريطانيةةا أو فةةى أمريكةةا لمةةدة امسةةة أعةةوام، تكلةةف الدولةةة مايقةةار  

د هةةة ه اىمةةةوال طيلةةةة فتةةةرة را  لعامةةةل الةةةزمن وافترضةةةنا تجميةةةللفةةةرد الواحةةةد، هةةة ا ا ا لةةةم نضةةة  إعتبةةةا
 أ  الدراسة

نجد أن عضو هيئة التدريس فى الجامعة، بحكم موقع  يجة  أال يقةاس وظيفيةا  بالعةاملين 
فةةى بقيةةةة فئةةةةت الادمةةةة المدنيةةةة، ىنةةة  اىسةةتا  الةةة ذ يؤهةةةل الم نةةةدس والمعلةةةم والطبيةةة  والمحةةةامى 

المحاسةة  واالدارذ وغيةةرهم مةةن الاةةريجين، عليةة  فالعنايةةة بةة  واالعالمةةى والقاضةةى واالقتصةةادذ و 
نمةةو س والقةةدوة الحسةةنة والرائةةد للمجتمةة ، وهةةو فةةن تقةةدير ىهةةل العلةةم الةة ين رفع ةةم اه، بإعتبةةاره اى

عملى مستمر ال ينت ى فى يوم معين ويوم  العملى غير محدد حي  يقضى جل وقت  فى البح  
متنقال  بين المصادر والمراج  والدوريات، سعيا  وراء المعلومة  واعداد المحاضرات، صباحا  ومساء

الحديثة من أجل المواكبة والتطوير، لبناء جيةل مجاهةد مسلةةل بةالعلم وااليمةان، ورغةم هة ا يضةطر 
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بعضةة م إلةةةى التعةةةاون مةةة  جامعةةةات أاةةةرذ بةةال راحةةةة تمكةةةن م مةةةن االسةةةترجا  أو البحةةة ، ولةةةوالهم 
هةةةة ، ص 7225ات، لقلةةةت م ونةةةدرت م أ )صةةةبحى عبةةةد الحفةةةيظ،لتعثةةةرت الدراسةةةة فةةةى هةةة ه الجامعةةة

 (أ 727
 :الجامعىأتسباب ودوافع هجرة االتساتذة 

ال ل  أن أسبا  ودواف  ال جرة تتميز من حي  أهميت ا وقوة تأثيرها مةن لةاص آلاةر،  
 فقد أجم  عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس الم اجرين تقريبا  بأن  الحافز اىساسى لل جرة هو
البح  عن دال اقتصادذ أوفر ومسةتوذ معيلةة أفضةل، وبالتأكيةد فةإن هة ا الحةافز يمثةل عنصةرا  
م مةةا  لعمليةةة ال جةةرة بصةةورة عامةةة، والتالةةو أذ دراسةةة حتةةى اآلن مةةن التعةةرح لةة  ووضةةع  فةةةى 
مقدمةةة اىسةةبا  الدافعةةة لل جةةرة، ويةة ه  الةةبعح الةةى قيةةاس التفةةاوت فةةى الةةدال كمؤلةةر لقيةةاس 

 (أ722هة م ،ص 7271)مازن بلية،  عة الى ال جرة أالميل أو النز 
تعتبةةر الفةةةوارا مةةةا بةةين الرواتةةة  المنافضةةةة فةةى السةةةودان والعةةةروح الماديةةة المغريةةةة فةةةى  

الاارس بمثابة الداف  الرئيسى ل جرة االستا  الجامعى، وال ل  أن االجةر المرتفة  يمثةل حةافزا  قويةا  
دة فةى الحيةاة، والرغبةة فةى تحسةين المركةز االجتمةاعىأ لل جرة ىن  يتمالةى مة  المتطلبةات المتزاية

إن تاصص العلماء ومركزهم العلمى واالجتماعى يفرح علي م أن يعيلوا فى مستوذ معةين وأن 
يتصةةةرفوا بلةةةةكل يحفةةةظ ل ةةةةم ولعةةةةائالت م الكرامةةةة الواجبةةةةة، ااصةةةة ونحةةةةن فةةةةى مجتمةةة  تلعةةةة  فيةةةة  

ات االجتماعيةةة، وهةةم فةةى الغالةة  غيةةر مةةؤهلين المظةةاهر والمقةةاييس الماديةةة دورا  بةةارزا  فةةى العالقةة
للقيام بأعمال ُأارذ إضةافية تزيةد مةن دال ةم بالقةدر الة ذ قةد يحتاجونة  لمواج ةة تكةاليف المعيلةة 
ومطالةةة  الحيةةةاة، إضةةةافة الةةةى  لةةة  نجةةةد أن واجةةة  المحافظةةةة علةةةى كرامةةةة مركةةةزهم وااتصاصةةة م 

حتى تل  التى تتوافر لةدي م القةدرة علةى  العلمى يحول بين م وبين القيام ببعح اىعمال االضافية
 القيام ب ا أ
هك ا يمكن القول بأن  عملية ال جرة تكون بالنسةبة ىعةداد كبيةرة مةن االسةات ة الم ةاجرين  

) عبةد  بمثابة ورقة يانصي  يطمل اىستا  من ورائ ا إجتياز حاجز الفقر والت مي  االجتمةاعى أ
 (أ53 - 50ه ،ص ص  7271الرحمن أبو عمة، 

  هجرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دنقال:
من االل كليةة ىعضاء هيئة التدريس ساهم جامعة دنقال في مجال بناء و رف  القدرات ت

طالةةةة  و طالبةةةةة ( فةةةةي ماتلةةةةف  050الدراسةةةةات العليةةةةا و البحةةةة  العلمةةةةي أ فقةةةةد ارجةةةةت الكليةةةةة )
مةةةن حملةةةة  11ير و مةةةن حملةةةة الماجسةةةت 752مةةةن حملةةةة الةةةدكتوراه و  07التاصصةةةات ، مةةةن م 

الدبلوم العالي أ أما المسجلين لنيل درجات عليا بالكلية في ماتلةف التاصصةات فقةد بلةد عةددهم 
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دبلةوم عةةالي أ كمةا تحتةوي الجامعةة علةى العديةةد  01ماجسةتير و  725دكتةوراه  59( مةن م 030)
حملةة درجةة مةن  1( مةن م 011من القدرات المتمثلة في أعضةاء هيئةة التةدريس و البةالد عةددهم )

مةةةةةةةن حملةةةةةةةة  22مةةةةةةةن حملةةةةةةةة الماجسةةةةةةةتير و  725مةةةةةةةن حملةةةةةةةة الةةةةةةةدكتوراه و  702اىسةةةةةةةتا ية و 
 م(أ0277)جامعة دنقال، اللؤون العلمية، .البكاالريوس

يلةةكل أعضةةاء هيئةةة التةةدريس بجامعةةة دنقةةال مةةوردا  هامةةا  يسةةتفاد منةة  لعةةدد مةةن السةةنوات، 
ضةةوء هيئةةة التةةدريس اليضةةمن لةة  حةةا ونتيجةةة لضةةغوطات الحيةةاة المعيلةةية أصةةبل مايتقاضةةاه ع

أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فقةةط مةةن  (75) عةةددالعةةي  الكةةريم، علةةى ضةةوء  لةة  فقةةدت جامعةةة دنقةةال 
م اىمر ال ذ قد يؤثر على الموازنة اإلسةتثمارية بالجامعةة و لة  ا ا 0270 –م 0277االل عام 

ا امج الدراسةةةات العليةةةنظرنةةةا الةةةى العوائةةةد التةةةى يمكةةةن أن يسةةةاهم في ةةةا عضةةةوء هيئةةةة التةةةدريس كبةةةر 
والةةةدورات التدريبيةةةة والمةةةؤتمراتأأأ الةةةد، ولكةةةن مايحةةةد  اآلن يةةةتم النظةةةر فقةةةط الةةةى اىجةةةر الةةة ذ 
يتقاضةةةاه هةةة ا العضةةةوء والةةة ذ يمكةةةن أن يتةةةوفر للجامعةةةة حةةةال هجرتةةة  للاةةةارس وهةةة ا أمةةةر اةةةاط  

 التلعر ب  الجامعة فى الزمن القري أ

 : تعريف الموازنة

مي وقيمي(، عن اطة النلاط المتعلقة بفترة مالية مقبلة، ووسيلة هي تعبير رقمي )ك      
للرقابة الفعالة على التنفي ، وأداة يتم من االل ا توزي  المسؤوليات التنفي ية بين العاملين، حتى 
يمكن تقييم اىداء، ومتابعة التنفي ، والتحقا من إنجاز اىهداف الموضوعة، واتاا  القرارات 

  (Boone, E.& Kurtz,1992,p211 )فالموازنة تحقا هدفين رئيسيين، هما:المطلوبةأ ل ا، 

 يقصد بالتاطيط رسم سياسة مستقبلية، ووض  اطة لاملة، تتطل : :  . التخطيط والتنتسيق0

، وك ل  اىهداف طويلة اىجل وقصيرة وحدة تحديد اىهداف الرئيسية والفرعية لل  أأ
 اىجلأ 

كمية مواد، ساعات عمل، “اس وحدات قياس عينية  أ وض  الاطة أوال  على أس
، ثم تترجم إلى وحدات قياس مالية، م  ”إلد… وحدات ادمات، عدد منتجات، 

 أ وحدةالعمل على تحقيا التوازن المالي واالقتصادي لل

 سأ توزي  المسؤوليات التنفي ية بين العاملين، حتى يمكن تقييم أداء العاملينأ 
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ال يتوقف دور الموازنة عند وض  الاطة فقط، إ  إن التاطيط ما هو :داء. الرقابة وتقييم اي0
إال  الاطوة اىولى للرقابة على اىنلطةأ ومن َثم ، ينبغي االلتزام بالاطة، االل التنفي ، ومتابعة 

ال  أصبحت الاطة تقديرات، ال جدوذ من اأ )محمد فارذ مكى  ل  التنفي ، ورقابت ، وا 
 أ (792م، ص0222وآارون،

 ل ل ، فإن الرقابة، هي الدور الحقيقي، ال ي تؤدي  الموازنة، من طريا: 

 متابعة اىداء الفعلي لانلطةأ  أأ

  أ مقارنة اىداء الفعلي م  الماططأ

 سأ تحليل االنحرافات، والتعرف على أسباب ا، وعالج ا، في الوقت المناس أ 

اإلدارة “نة، ب  ا اإلجراء، على تمكين اإلدارة من مبالرة م مت ا، بأسلو  تساعد المواز 
، أي توج  اإلدارة انتباه ا إلى ما هو اارس عن Management By Exceptions” باالستثناء

الماطط، تاركة ب ل  اىمور الروتينية، التي تسير سيرا  طبيعيا ، من دون أن تضي  وقت ا في 
 مبالرة تل  اىمورأ

  فكرة الموازنة:

من أهم أهداف اإلدارة العلمية الحديثة، في مستوذ الوحدة االقتصادية أو الدولة ككل،       
االستادام اىمثل للطاقات، المادية والبلرية، وتنمية أكبر قدر من الموارد، تحقيقا  ىهداف 

 التي ُتعد  جزءا  من أهداف المجتم أ و الملرو ، 

بتاطيط الموارد واالستادامات، لفترة مالية مقبلة، م  مراعاة الظروف ُتعد  الموازنة،      
المحيطة بالوحدة االقتصادية، والمتوق  سريان ا االل تل  الفترةأ ثم ُيراق  التنفي  الفعلي للاطة 
الموضوعة، كي ُتحقا اىهدافأ فإ ا ما انحرف التنفي  الفعلي عن الاطة الموضوعة، فإن 

حة، في الحال، حتى ال يتراكم االنحراف، وتزداد الاسائرأ اإلدارة تتا  القرا  رات الُمصحِّ

 (027م، ص0220)مؤيد عبد الحسين الفضل، وآارون،ومن ثم فالموازنة تتطل : 

 تاطيط سياسة منسقة للمستقبلأ       أ7

 تنفي  الاطة، ورقابت اأ       أ0
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حة، ىي انحرافات، وع      أ3  الس مسببات اأ اتاا  القرارات الُمَصحِّ

 ل ، تعمل الوحدة االقتصادية، وهي في أمان من التقلبات االقتصادية، على ضوء 
وال يقتصر اتبا  أسلو  ، باالستعداد المسبا، لمواج ة المعوقات المنتظرة، واىاطار المتوقعة

زنة الموازنة على أنلطة معينة، بل يمتد إلى كل فر ، وقطا ، م ما كان نلاط أ فأسلو  الموا
يطبا في المنلةت كافة، سواء كانت تقوم بنلاط صناعي أو زراعي أو تجاري أو مالي أو تؤدذ 
ادمات ااصة أو عامة، وسواء كانت المنلأة ملروعا  فرديا ، أو لركة ااصة أو عامة، أو 
ج ازا  أو وزارة، أو هيئة أو إدارة حكومية، وسواء كانت ه ه المنلأة تمارس نلاط ا في ظل نظام 

 أ التراكي أو رأسمالي

ياتلف أسلو  الموازنة، في ظل النظام االقتصادي الماطط، عن  في ظل النظام 
االقتصادي الرأسمالي، من حي  مدذ ارتباط اطة الوحدة االقتصادية بالاطة العامة للدولةأ ففي 

بينما ال ظل النظام االقتصادي الماطط، ترتبط اطة الوحدة االقتصادية بالاطة العامة للدولةأ 
ترتبط اطة الوحدة االقتصادية التي تعمل في ظل النظام الرأسمالي بالاطة العامة للدولةأ وعدا 

 ه ا االاتالف، فإن فكرة التاطيط والرقابة مطبقتان في النظاَمْينأ
 الجارية :الموازنة تبويب 

أيمةةةةةةةةةن عبةةةةةةةةةداه محمةةةةةةةةةد ) لكةةةةةةةةةل مؤسسةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةود التاليةةةةةةةةةة:الموازنةةةةةةةةةة / تتكةةةةةةةةةون 7
 (أ372م،ص 0272ر،أبوبك

 أ/ االيرادات :
 الدعم الحكومى أ -
 االيرادات ال اتية للمؤسسة أ -

   / المصروفات :
الفصل االول للمصروفات ويلمل الروات  واالجور وساعات التدريس االضافية والعالوات  -

 والبدالت والمزايا التأمينية والدعم االجتماعى العام وغيرها من المزايا أ
 ثانى للمصروفات ويلمل مصروفات الادمات الجارية والتسيير أالفصل ال -
 الفصل الثال  للمصروفات ويمثل المصروفات الرأسمالية أ -
 الفصل الراب  ويلمل التنمية واالستثمار أ -
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 التنمية : موازنةثالثًا: 
اطةةةة التةةةي التنميةةةة وفقةةةا  لمةةةا هةةةو وارد فةةةي هةةة ه الالئحةةةة وفةةةي اطةةةار ال موازنةةةةتقةةةدم مقترحةةةات ( 7)

 (أ02م، ص7995)وزارة التعليم العالى والبح  العلمى،  تضع ا المؤسسة على النحو التالي :
 أارذ أ -سالمعدات واآلالت   -   والمنلةت انى المب - أ

التنميةةةة اسةةةتكمال الملةةةروعات القائمةةةة قبةةةل اللةةةرو  فةةةي  موازنةةةة( يراعةةةي عنةةةد تقةةةديم مقترحةةةات 0)
 ملروعات جديدة أ

ملروعات الجديدة تقدم مع ا دراسات متكاملة تلمل دراسة الجدوذ ومواق  البناء ( عند تقديم ال2)
 والتصميمات والتكلفة المبدئية لكل ملرو  والطاقة االستيعابية ل  أ

التنميةةةة للبنةةةود  موازنةةةةو  الموازنةةةة اإلسةةةتثمارية( يراعةةةي عةةةدم االزدواس بةةةين مةةةا هةةةو مطلةةةو  فةةةي 3)
 المتلاب ة أ

 انية:الدراتسة الميد :ثالثاً 
 مجتمع الدراتسة:

حيةةة  يمكةةةن مةةةن اةةةالل كليات ةةةا اإلحةةةدذ علةةةر  تمثةةةل مجتمةةة  الدراسةةةة فةةةى جامعةةةة دنقةةةال 
التعةرف علةى اصةائص مجتمة  الدراسةةة عةن طريةا إسةقاط النتةةائج المستالصةة مةن دراسةة العينةةة 

 ج الدراسة على المجتم  كل أومن ثم تعميم نتائ
 عينة الدراتسة:

و لةة  بإاتيةةار عينةةة علةةوائية  % مةةن مجتمةة  الدراسةةة52 تةةم استقصةةاء عينةةة تقةةدر بنسةةبة 
واقةةة  مةةةن ( 1كليةةةات جامعةةةة دنقةةةال حيةةة  وقةةة  اإلاتيةةةار علةةةى عةةةدد)أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس بمةةةن 
مةةةن مجتمةةة  722حيةةة  بلةةةد عةةةدد أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس الةةة ين تةةةم استقصةةةاؤهم ( كليةةةة 77عةةةدد)

 الدراسةأ
جميةة  افةةراد مجتمةة  البحةة  تتةةاح ل ةةم  " ااتةةار الباحةة  العينةةة العلةةوائية والتةةى تعةةرف بةةأن 

فرصةةةة متسةةةاوية ومسةةةتقلة لكةةةي يةةةدالوا العينةةةة اي إن لكةةةل فةةةرد فةةةي المجتةةة  نفةةةس االحتمةةةال فةةةي 
نبيةةةل دقيةةةل فريةةةد، ال ةةةادذ ادم  "أ)االاتيةةةار وان ااتيةةةار اي فةةةرد ال يةةةؤثر فةةةي ااتيةةةار الفةةةرد اآلاةةةر

ة حيةةة  تنتلةةةر كليةةةات حيةةة  وجةةةد الباحةةة  بأن ةةةا تالئةةةم مجتمةةة  الدراسةةة (أ55م، ص0222،محمةةةد
جامعة دنقال على امتداد الوالية اللمالية، وقد قام الباح  بإعطةاء هة ه الكليةات أرقامةا  وتةم سةح  

أرقامةا   )أعضةاء هيئةة التةدريس(ح  بإعطةاء أفةراد العينة( عينات علوائيا ، بعد  ل  قام البا1عدد)
نة فرصا  متساوية للةداول ضةمن و ل  ب دف اعطاء افراد العي حي  تم الط ه ه اىرقاممتسلسلة 

 ( رقما  كعينة علوائية ىعضاء هيئة التدريسأ22عينة البح ، بعد  ل  تم سح )
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 وتسائل تحليل بيانات الدراتسة الميدانية:

هنال  طرا ووسائل كثيرة لتحليل البيانةات اإلجتماعيةة إال أنة  قةد تةم ااتيةار برنةامج حةزم  
  (أ57م،ص0222)بكرذ الطي  موسى،(أ spssعية)التحليالت اإلحصائية للعلوم اإلجتما

ختبار الفرضيات:  مناقشة وا 
توجاد عالقاة ذات داللاة احصاائية باين هجارة ايتساتاذ الجاامعى وتذباذب  ( يوضا::0جدول رقام)

 .للجامعة الموازنة اإلتستثمارية
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درجة  العبارة الرقم
 الحرية

متستوى  مربع كاى
 المعنوية

 العالقة

للجامعة  و التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثماريةهنال  أثر ل جرة عض 7
 و اىجر ال ذ يتقاضاه عضو هيئة التدريس الجامعى ضعيف

 غير معنوية 730. 18515 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 0
 و عدم توفر م ارات االتصال ومالئمة البيئة الجامعية

 معنوية 023. 23.915 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 3
 يوجد استادام للطاقات البلرية والمادية بالجامعةو 

 غير معنوية 420. 8.138 1

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 2
 ت فى الرات و ت ب   العالوات والبدال

 معنوية 001. 26.456 75

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 5
 يوجد انحرافات سالبة بالموازنة االستثمارية بالجامعةو 

 معنوية 021. 24.505 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 5
 قل المعرفة اىكاديمية بالمعرفة العملية بجامعات ُأارذ أكثر تقدما  و ص

 معنوية  005. 22.701 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 1
و الدال ال ذ يتقاضاه عضو هيئة التدريس الجامعى ال يتوافا م  متطلبات 

 الحياة المعيلية

 معنوية  020. 028501 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 1
 بالاارس مرتفعةو العروح المادية 

 معنوية 000. 258127 75

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 9
 للجامعة و هجرة عضو هيئة التدريس الجامعى تلكل اسارة فادحة

 غير معنوية 261. 17.500 70

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 72
 و ال در اإلستثمارذ فى مجال تعليم وتدري  عضو هيئة التدريس الجامعى

 معنوية 000. 45.859 75

للجامعة  ريةهنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثما 77
و صعوبة تعويح عضو هيئة التدريس اىكثر م ارة واىفضل تعليما  

 واىطول ابرة

 معنوية 000. 50.241 75

للجامعة  هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى على الموازنة اإلستثمارية 70
 و تسر  عضو هيئة التدريس الجامعى وعدم عودت  من ال جرة الاارجية

 معنوية 000. 50.242 70

 م0200المصدر: اعداد الباحث من بيانات اإلتستبانة،
هجةةرة اىسةةتا  (: والةة ذ يوضةةل ااتبةةار العالقةةة بةةين 7بيانةةات الجةةدول بةةالرقم)يتضةةل مةةن  

وباإلعتمةاد علةى  ، ومةن اةالل اإلحصةاء الوصةفى للجامعة الجامعى وت ب   الموازنة اإلستثمارية
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عطةةةى بعةةةح اُىسةةةس المن جيةةةة للتأكةةةد مةةةن صةةةحة اإلحصةةةاء اإلسةةةتداللى وهةةةو مربةةة  كةةةاذ الةةة ذ ي
 العالقة، كانت كاآلتى:

للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 7
علةى مسةتوذ  ، بنةاء  معنويةر عيف عالقة غياىجر ال ذ يتقاضاه عضو هيئة التدريس الجامعى ض

 أ 0.05وهو أكبر من  730.المعنوية 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 0

عةدم تةوفر م ةارات االتصةال ومالئمةة البيئةة الجامعيةة عالقةة معنويةة، بنةاء  علةى مسةتوذ المعنويةةة 
 أ 0.05وهو أقل من  023.

للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 3
وهةو أكبةر  420.، بنةاء  علةى مسةتوذ المعنويةة  يوجد استادام للطاقات البلرية والمادية بالجامعةة

 أ 0.05من 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 2

 قةلوهةو أ 001.عنويةة، بنةاء  علةى مسةتوذ المعنويةة ت ب   العالوات والبدالت فى الراتة  عالقةة م
 أ 0.05من 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 5

عالقةةة معنويةةة، بنةةاء  علةةى مسةةتوذ المعنويةةة  يوجةد انحرافةةات سةةالبة بالموازنةةة االسةةتثمارية بالجامعةةة
 أ 0.05وهو أقل من  021.

للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثماريةالعالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى  /5
صقل المعرفةة اىكاديميةة بالمعرفةة العمليةة بجامعةات ُأاةرذ أكثةر تقةدما  عالقةة معنويةة، بنةاء  علةى 

 أ 0.05وهو أقل من  005.مستوذ المعنوية 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثماريةلجةامعى علةى / العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس ا1

الدال ال ذ يتقاضاه عضو هيئة التدريس الجامعى ال يتوافا م  متطلبات الحياة المعيلية عالقة 
 أ 0.05وهو أقل من  020.معنوية، بناء  على مستوذ المعنوية 

للجامعةة و  اريةالموازنةة اإلسةتثم/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 1
مةن  قةلوهةو أ000.، بنةاء  علةى مسةتوذ المعنويةة عالقةة معنويةة بالاةارس مرتفعةةالعروح الماديةة 

 أ0.05
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للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقةة بةين هنالة  أثةر ل جةرة عضةو التةدريس الجةامعى علةى 9
عنويةةة، بنةةاء  علةةى مغير عالقةةة هجةةرة عضةةو هيئةةة التةةدريس الجةةامعى تلةةكل اسةةارة فادحةةة للجامعةةة 

 أ 0.05من  كبروهو أ 261.مستوذ المعنوية 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقة بين هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى علةى 10

عالقةةة معنويةةة، بنةةاء  ال ةةدر اإلسةةتثمارذ فةةى مجةةال تعلةةيم وتةةدري  عضةةو هيئةةة التةةدريس الجةةامعى 
 أ 0.05من  لقوهو أ 000.على مستوذ المعنوية 

للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثمارية/ العالقة بين هنال  أثر ل جرة عضو التدريس الجامعى علةى 77
عالقة معنوية، صعوبة تعويح عضو هيئة التدريس اىكثر م ارة واىفضل تعليما  واىطول ابرة 

 أ0.05وهو أقل من  000.بناء  على مستوذ المعنوية 
للجامعةة و  الموازنةة اإلسةتثماريةل جرة عضو التدريس الجامعى علةى  / العالقة بين هنال  أثر70

عالقةة معنويةة، بنةاء  علةى  تسر  عضو هيئة التدريس الجامعى وعدم عودت  من ال جرة الاارجية
 أ 0.05وهو أقل من  000.مستوذ المعنوية 

اسةة ، نالةص ( والمتعلا بمتغيرات فرضية الدر 7استنادا  الى نتائج جدول العالقات بالرقم) 
 الموازنة اإلستثماريةتوجد عالقة  ات داللة احصائية بين هجرة اىستا  الجامعى وت ب   الى أن  

%مةةةن مجمةةةل عالقةةةات 15للجامعةةةة ، حيةةة  أظ ةةةرت النتةةةائج أن نسةةةبة العالقةةةات المعنويةةةة تمثةةةل 
متغيةةةرات الفرضةةةية لةةة ل  فةةةإن فةةةرح الدراسةةةة صةةةحيل، ويمكةةةن تعمةةةيم هةةة ه النتيجةةةة علةةةى مجتمةةة  

 لدراسةأا
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 النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

وال يفةى  اىجر ال ذ يتقاضاه عضو هيئةة التةدريس الجةامعى ضةعيفأكدت نتائج الدراسة بأن / 7
 بمتطلبات الحياةأ

مةةن أهةةم أسةةبا  هجةةرة  القةةدرة علةةى اإلداةةار وتةةأمين المسةةتقبلن / الصةةت نتةةائج الدراسةةة الةةى أ0
 عضو التدريس الجامعىأ

صةةةقل المعرفةةةة / توصةةةلت الدراسةةةة الةةةى أن هجةةةرة عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس الجةةةامعى تسةةةاعد فةةةى 3
 أاىكاديمية بالمعرفة العملية بجامعات ُأارذ أكثر تقدما  

هةدر بمثابةة الفراغ ال ذ سيحدث  هجرة عضو هيئة التدريس الجامعى / أكدت نتائج الدراسة بأن 2
 تلقاه مؤارا أوال ذ تدري  التعليم و الإستثمارذ فى مجال 

تعويح عضو هيئةة التةدريس اىكثةر م ةارة واىفضةل  / توصلت نتائج الدراسة الى أن  يصع 5 
 أتعليما  واىطول ابرة

 يوجد انحرافات سالبة بالموازنة االستثمارية بالجامعة أ/ أبانت نتائج الدراسة بأن  5
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 ثانيًا: التوصيات:

 ايتقاضاه جور التىاى ضاء هيئة التدريس ال بد من رف  مقترح زيادةللحد من ظاهرة هجرة أع/ 7
 أعضو هيئة التدريس الجامعى ضمن اطط اعداد الموازنة القادمة

ال بد أن تسعى الجامعة جاهدة فى تحسين البيئة الجامعية و ل  بتوفيركل من المكات  الجيدة / 0
 فى توصيل المادة العلمية للطال أ والوسائل التعليمية الحديثة والقاعات التى تساعده 

الةدورات التدريبيةة  ان تالا توأمة م  الجامعات الاارجيةة و لة  مةن أجةل تةوفيرعلى الجامعة / 3
صةةةقل المعرفةةةة اىكاديميةةةة والتةةةى تمكةةةن عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس الجةةةامعى مةةةن الاارجيةةةة المنتظمةةةة 

 أبالمعرفة العملية بجامعات ُأارذ أكثر تقدما  
هرة ال جةةةرة الاارجيةةةة لعضةةةو هيئةةةة التةةةدريس الجةةةامعى علةةةى الجامعةةةة أن تسةةةعى للحةةةد مةةةن ظةةةا/ 2

 جاهدة فى تنفي  ماطط سكنى داال المدينة الجامعية يعالج ملكلة اإلسكانأ 
لةةيس  اإلنتبةةاه إلةةى أن اإلستعاضةةة بالمتعاقةةدين مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريسيجة  علةةى الجامعةةة / 5

 أاىكثر م ارة واىفضل تعليما  واىطول ابرة عضو هيئة التدريسل بمثابة البديل الناجل
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية:
 الكتب:

أبوعمةةةة، عبةةةد الةةةرحمن محمةةةد، لمحةةةات مةةةةن حةةةدي  اىسةةةات ة، الريةةةاح دار مؤسسةةةة اليمامةةةةة / 7
 ةأه7271،للنلر

 أةه7271، نلر، فى محيط الجامعات، بيروت دار رهام للطباعة وال / بلية، مازن0
، عضو هيئة التدريس الجةامعى، إعةداده، مسةؤوليات ، ملةكالت ،  قاضى، صبحى عبد الحفيظ/ 3

 أةه7225، مكة، دار مركز البحو  التربوية والنفسية
مليةةت، فةةردأ  ، أسةةتا  الجامعةةة، ترجمةةة جةةابر عبةةد الحميةةد جةةابر، القةةاهرة، دار الفكةةر العربةةى / 2

 مأ0225،للنلر
 أم0222، لطي ، أسالي  البح  العلمى، الارطوم، مطبعة جى تاونموسى، بكرذ ا /5
 مؤيةد وآارون،التحليةل الكملةةى وأثةره فةى ترلةةيد القةرارات اإلداريةةة،عمان، ،عبةد الحسةين الفضةةل /5

 مأ0220دار زهران للطباعة والنلر،
 مأ0222مدال استراتيجى فى المحاسبة اإلدارية،محمد فارذ وآارون، ،مكى /1
، يةةةل دقيةةةل ، ال ةةةادذ ادم محمةةةد، الةةةدليل الةةةى البحةةة  العلمةةةى فةةةى العلةةةوم االجتماعيةةةةنب ،فريةةةد/ 1

 أ م0222الارطوم:دن، 
 الرتسائل الجامعية:الدوريات و 

آل مةةة ه ، معةةةدذ بةةةن محمةةةد، تسةةةر  أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس مةةةن مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالى،  /7
 أم7991اىول الرياح، مجلة اإلدارة العامة، المجلد الثامن والثالثون، العدد

أيمن عبداه محمد أبوبكر، المحاسبة عن تكلفة المةوارد البلةرية وأثرهةا علةى رفة  كفةاءة اىداء  /0
بمؤسسات التعليم العالى بالسودان، رسالة دكتوراة غير منلورة فى المحاسبة ، جامعة دنقال، كلية 

 مأ0272الدراسات العليا
 ايوراق:

أسات ة الجامعات السودانية " ، ورقة قدمت لمؤتمر تنميةة البيئةة المناوذ ، أحمد زين ، " هجرة  /7
 أم 7991نوفمبر قاعة الصداقة  -الجامعية 

 المنشورات واللوائ::
 أم0221 ،جامعة دنقال ، دليل جامعة دنقال ، ادارة الجامعة ، دنقال /7
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اآلدا  والدراسةات  ، كليةة(7جامعة دنقال، أمانة اللؤون العلمية، إجتما  مجلس اىسات ة رقةم) /0
 مأ0277اإلنسانية،

الالئحةةةة الماليةةة والمحاسةةةبية الموحةةدة لمؤسسةةةات التعلةةةيم  وزارة التعلةةيم العةةةالى والبحةة  العلمةةةى،/ 3
    أم7995العالى والبح  العلمى

 ثانيًا: المراجع باللغة اإلنجليزية:
1- Boone, E.& Kurtz, L. Management, Fourth edition, MC Graw-Hill, 

NewYork, 1992. 

 


