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 رياإلطـــار النظــ
 ث األولــالمبح
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 ث الثانيـــالمبح
 دور الوقف في دعم وتمويل الجامعات والمؤسسات التعليمية
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אאאאאאא،א
.

F،١٤٠٩،١٤٠٣Eאאא
א:

١–אא:
• אאאK
• אאא١٢٢٧. 

• א
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٢–אא١٢٨אK
אאF١٣٢٠Eאא

אא.
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א:Fאאא
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אאא،אאא
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אאאא.F،١٤٢٠א،
١٤٠٣E.
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 : دعم األوقاف لجامع القرويين في فاس:النموذج الثاني
אאאא
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אאF٥٠٠J١٢٠٠Eאא

،אאFאאאא
אא،אF٢٤٥Eאאא
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א،אאאאא،אאאאא

א.
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 . دعم األوقاف للتعليم في القدس الشريف:النموذج الثالث
F،١٤٠٣אEאאא

אא:?אאאאא
אאאאאאאא

א،אאאא
.Kאא?אאאא
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אאאא?.

אאאF،א
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• אא
אאא. 

אאאאא.
F١٨E
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אאאאא
אאאא?.F

א١٤א١٩٨٢E.

 :  دعم األوقاف لجامع قرطبة باألندلس::النموذج الرابع
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אאאאאאא
אא.K

אאא
אאאאאא.K

Fא،١٤٢١،٣١E.

 : مجمع الربع الرشيد في مدينة تبريز بإيران:النموذج الخامس
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٦٩٩אאא.
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אא
  اموع الكلي للمصاريف يف املرحلة األوىل من تأسيس الربع الرشيدي– ١  دينارا٢٣٧٠٥ً

  مصاريف إضافية لألرامل يف تربيز يف كل عام – ٢  دينارا٢٠٠ً

 ضافية مرحلة أوىل مصاريف إ– ٣  دينارا٢٨٤٣ً

  مصاريف إضافية مرحلة ثانية -٤  دينارا٤٨٧٠ً

      اموع الكلي للمصاريف النقدية يف الربع الرشيدي  دينارا٣١٦١٨ً
 

F٢E
אאא

 التأسيس اموع الكلي ملقدار اخلبز املستهلك يف املرحلة األوىل من – ١  منا٢٩٨٧٥٠ً

  إضافة أخرى – ٢  منا١٨٠٠ً

  زيادة مرحلة أوىل– ٣  منا١١٩٠٩ً

  زيادة املرحلة الثانية – ٤  منا٧٣٤٤٠ً

)خبز(اموع الكلي للمصاريف املمنوحة للربع الرشيدي بشكل مساعدات عينية   منا٣٨٥٨٩٩ً
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 :دعم الوقف للتعليم اإلسالمي لجنوب الهند: النموذج السادس
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١٩٥٥א
אאא.

אא،א،א
אאאאאא

אא.

١٢.

 :يسياإندون دعم المؤسسات العلمية في :النموذج السابع
אאא
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אאW
• אאאא
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אאאא،א
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 ثملخص المبحث الثال

 : تلخص الباحثة ما مت عرضه يف املبحث الثالث يف النقاط التالية
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אK 

٣J אאאאאאאא
אאאאאאאאא

אאK 
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 الرابعالمبحث 
 التجارب العالمية القائمة في تفعيل دور الوقف نحو تمويل الجامعات 

אאאאאאא
אאאא

،אאאאאא
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אאאאאא
אאאאאאא

אאאאא.
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 التجارب العربية واإلسالمية

 : تجربة البنك اإلسالمي للتنمية: أوًال
 : تعريف البنك اإلسالمي

אאא
،אאאא١٣٩٣K

 : هدف البنك اإلسالمي للتنمية

אאאאאא
،אאאאא

אאK
 : وظائف البنك اإلسالمي

אW
- אאאK
- אאאאאK
- אאאאאא

אאK
- אא،

אאא،KFא
،١٤٢٠א،٦J٧KE

 : املشاريع الوقفية للبنك اإلسالمي

،يف السبعينات أنشئ يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي           
אאאאא

١٣٩٦אאא،
،אאאאאאאz
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אאxאא،
אאW

١E אאK
٢E אאK
٣E אאאאאK
٤E ،אאאאא

K
٥E אאאK

אאאK
،א،אאאאאא

،אאאאא
KF،١٤٢٠א،١٢٤KE

 : ويف الثمانينات أسس البنك اإلسالمي للتنمية وقفاً خلمس جامعات إسالمية هي

١J אאאK
٢J אאאK
٣J אאFKE
٤J אאאK
٥J אאK

אF٠٠٠}٠٠٠}٦E،
אF٠٠٠}٠٠٠}١٢?EאK?

- אאאאא
אאאא

אאאKF،אא
١٤٢٠KE
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אאzאאאxאא
אאאאאאK

אאא١٤١٦
F٢٠Eאאאא

F٣٤٩٠EF٤٧EאאK
א،אאאא

אאz٣٠٠xF١٦٠E،
א،אאאא

אF١٩٩١Eאאאאאא
אא،אאאאא

אK
אאאאאאאאא

F١٤١٣L١٤١٧FE٩٣EF٧٧EF٣٥E
אאKF،١٤٢٠א،١٢٨J١٢٩KE

אאאאאא
אאאאK

م على  ١٩٨١املعهد العاملي للفكر اإلسالمي والذي أنشئ يف عام         إضافة إىل ذلك فهناك     

 : أساس وقفي يهدف إىل

١J ،א
אאאאאאאK

٢J אאאאK
٣J אאאאW

- אK
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- אאאאK
- אאK
- אאאK
- אאאK
- אאאאK

 : تجربة مؤسسة الملك فيصل الخيرية: ثانيًا
 : نشأة املؤسسة

אאF١٣٩٦J١٩٧٦E
אאאאאאאK

 : أهداف املؤسسة

١E אאאK
٢E אאאK
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٤E אאאא
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אK
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אK
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 : النشاطات

אאאאא
אאאא
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אא،אאא

אאאאא،אאאא
אאא

אאאאאאK
 : أقسام اإلنفاق اخلريي

אאאW
אאW،אאא

אאאאK
אאWאאאאא

א،אא،א،אאאא
אKKK

 : وفيما يلي عرض موجز هلذين القسمني
WאאאאW

אאאאא
אאאאאW

- אאאK
- אאאאאאK
- אאאאאאK
- אאאאK
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- אאאאK
 : ة أقسام، منهاولتحقيق ذلك حيتوي املركز على مكتبة فخمة وتضم عد

• אאK
• אאאK
• אK
• אאK
• א،א

אאא
אאאאK

• אK
• אK

אאאאאאא
אK
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אKF،١٤٢٢א،٩KE
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אאא١٩٧٦،W

א،א،אא،אאא،אKF،١٤٢٠א،
١٢٤KE
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אאאאא
١٥אא،

FK،١٤٢٢א١٠J١١E

אאאאא،
אאאאאאאאW

 :برامج املنح الدراسية

אאאאאאאאא
W

١J אאאאא
אאא،א،אK

٢J אאאאא
אאאאאאאאK

٣J אאאאא
K

٤J אאאא
אאאK

٥J אאאאאאא
אאאK

٦J אאאא
אאK

אאא،אאא
א٧٦٠KF،١٤٢٢א،١٢J١٣KE



 -٦٤-

 : سسة األمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيريةمؤ: ثالثًا
 : نشأة املؤسسة

אאאאא
،אאאאאא

אאאL٧٧א
١٤١٥K

 : أهداف املؤسسة

١J אאאא
אאאאאאK

٢J אאאאK 
٣J אאאאא

אK 
٤J אאאאאא

אאאאאK 
٥J אאאאאאK 
٦J אאאאאאא

אאאא
אאK 
 : مشروعات املؤسسة

אאאאאא
אאאאאW

- אאאK
- אאK 



 -٦٥-

- אWאאFKE 
אאאאW

 : الربامج األكادميية
 بريكلـي بالواليـات     –جبامعة كاليفورنيا   : برنامج الدراسات العربية واإلسالمية    -أ 

 . املتحدة األمريكية

אאאא–
אאא،

אא،א،אאא
١٩٩٨אאאא،

אאאאאאא،
אאW

١J אאאאK
אא
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٢J אאאא
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 -٦٦-

،אאאאאא،אאא،א
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אK
٤J אאא

אK
א،א،א

אאאK
٥J אאאK

،א،אא
אאאא٣٠٠٠אK

 : بية واإلسالمية جبامعة بولونيا بإيطاليابرنامج الدراسات العر -ب 

אא
אאאאאא

אאK
 : املوسوعة -ج 

אאאאאאא
אאאאאא
אאאאאא

Kאאאא
 : برنامج التربية اخلاصة -د  

 : نشأة الربنامج

אא١٩٩٧אא،
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א،אאאאאאא
،אאא،אא

אאאK
 : جماالت الربنامج
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אא،W
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אK

٢J ،אא
אאאאאK 

٣J אא،אאאאא
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אאאאK 
٤J אא،،

אא،אאאאK 

٥J אאאא،א،אאא
אאאK 

٦J אאאא
אאK 

 : مسار الربنامج

אאאאאא



 -٦٨-

F١٩٩٩E،אאאF٢٠٠١E،א
،אאאאא

אאK
F٢٨Eאא،א

א،אאאאאא
אאא،אK

F١٤EאאאF٣E
،אאאF١١Eאא

אאא،אאא
אא،K

אאא
אאKF،אאא٢٠٠٤אEK

 : لعزيز للعلوم والتقنيةمركز سلطان بن عبدا: ثانياً
אאאאאאאאא
אאאאא

אאאא
אK
 : األهداف الرئيسية للمركز

- אאאאK
- אא،אאאא

אאא،א
אאא

אאאK 
- אאא،א،אאא



 -٦٩-

אK 
- אאאאK 

 : للمركزاملرافق الرئيسية 

א
אאאW

- אאK
- אאK 

- אK 
- אK 
- אK 
- אK 
- אאK 
- אאאא٢٨٥K 

אאאאאאאאא
א،אאאא
אאאאאאא

אאF٢١٦EKFאאאא

،٢٠٠٤،١٤–٢١EK
 ):يونتديم(الت الطبية والتعليمية برنامج سلطان بن عبدالعزيز لالتصا: ثالثاً

אאF١٩٩٨Eא
אאאא

אאאאאאא
אאאאאאאK



 -٧٠-

٠אאא
،אא،אאאאאא
،אאאאאאא

אאאא،
א،אאאאא،א
אא،א،א

אאאKF،אאא٢٠٠٤אEK
 :  املؤسسة باملراكز واجلمعيات اخلرييةعالقة

אאאאאאאאא
אאאאאא

אאאאאא
אאK

 : تجربة مرآز بحوث ودراسات المدينة المنورة: رابعًا
אF١٤١٥Eא?אא?،

אאLאאאא،א
א،א،،אאאא

א،אאא،אא
،،א

א،אאאאא
אאאאאאW

- אK
- אK 
- אK 
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- אK 
אאאW

- אאאאא
،אאאW

J א،אא
אK

J אאאאK 
- אK
- אאאאK 

F١٤١٧E،אאאא
א،אאא

،א،
אא،אאאאאאא

אאאאאאא،،
אאאאK

١٤١٨אאאאא
אאאא

אאאW
- אאאא

א،אאאא
אאK

- אאאאK 
- ،אאאאא

אאK 
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- ،א
אאאאאאאאאא

אאאK 
- אאאאא

א،א،
אאאK 

- אאאאאאא
אאK 

- ١٤١٨אאא
אאאאאא

אW 
١J אאאא،אא

אא،אאאK
٢J אWאא،אא

،א
אא،אאאאא

אK 

٣J אאאא،אא
א،א،אא

אא،،
אאאאאאK 

 :متويل املركز

- אאאK 
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- אאK 
- אאK 

- ،אאאא
،א،אא

אאאא،
אאאא
،،،،K

F،١٤٢١א،٢٠٨J٣١٢EK 

 : تجربة مؤسسة الحرمين الشريفين: خامسًا
אאא

אאאאאא
،אא،אא،א

אא١٤٢٠אאאא،
،אאאא،
א،א،אא،אא
،אאאאא،אאאא

אאאKF،١٤٢٠א،٢١EK

 :التجربة الكويتية المعاصرة في إدارة األوقاف: سادسًا
אאא،

אאאא.אאאא
אאאאאאא

אאאא.
אא:



 -٧٤-

١–אאאאא.
٢–אאאאאאא

א.
٣–אאאאאאאא.

אאאאאאאא
אא:

- אא.
- אאאא.F،١٩٩٣א،٥٨E 

א١٩٩٣אאאא
אאאאאא

،F،١٩٩٦אEאא:?
א،אאא

אאא?
אאFא،١٤٢٠،Eאא:

- אא.
- אאאאא. 

- אא. 

- אאאאא. 

- אאא. 

- אאאא. 

- אאאא. 

- א،אאא
א. 
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- אא. 
 :يؤدي جمموعهما إىل حتقيق أغراضهاوتقوم استراتيجية األمانة على العمل يف اجتاهني 

אא:
אאאאאאא

אאא،א.
אא:

،אא
אאאאאא

אאאF،١٩٩٦אE.

F،٢٠٠٠Eאאא
אאאאאא.א

אאאאא
.אאאאאא

:
١–אאאאאאא.
٢–אאאאאאאא

אאאאאא.
F،٢٠٠٠Eאאאא
:

- אאאאאא
א.

- אא. 

- א: 



 -٧٦-

 : استثمار األموال الوقفية وتنميتهاإدارات :أوالً

،אאאאאאא
אא.אאאאאאא:

١–אא.אא
אא.F،٢٠٠٠،

٣٠٠E

٢–אאא
אא،אא

אאאW
- אאא.
- אאא. 

- אאאא. 

٣–،אאאאאאא
אאאא.

٤–אאאאאא
אאא.

٥ –אאא.
٦ –،אאאא

אאאא،
אאא.F،١٩٩٣א،

٦٠J٦١EK 

אאאא
אאאאאא،

אאאאאאא



 -٧٧-

אאאאאאא
אK

 : ةلصناديق الوقفيا قطاع :ثانياً

אאאאאאאא
אאא.F١٤٢٢אEא

א:?––،אאא
אאאאא

אאא،אאא
אאאא،א

אאא?٢٣
F،٢٠٠٠E?א

אאא.אא?٣٠٢

אאאאא:
 :أهداف الصناديق الوقفية

F،١٤٢٠א،٢٣Eאאאא:
- אאאא

א،א.
אאאאאא

אאא،אא
אאאאאא،

אאאאא:



 -٧٨-

F٣Eאאא
  الصندوق الوقفي لرعاية املعوقني- م١٩٩٤ ك. ماليني د٥

  الصندوق الوقفي للتنمية الصحية- م١٩٩٥ ك. ماليني د٥

  الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه- م١٩٩٥ ك. مليون د٢

  الصندوق الوقفي لرعاية املساجد- م١٩٩٥ ك. مليون د١٠

  الصندوق الوقفي للثقافة والفكر- م١٩٩٥ ك. مليون د١

  الصندوق الوقفي للتنمية العلمية- م١٩٩٥ ك. مليون د٥

  الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة- م١٩٩٥ ك.مليون د١

  الصندوق الوقفي لرعاية األسرة- م١٩٩٥ ك. مليون د٢
  الصندوق الوقفي لألمانة العامة لألوقاف- م١٩٩٥ 
  الصندوق الوقفي للتنمية اتمعية- م١٩٩٦ 
  صندوق الكويت الوقفي للتعاون اإلسالمي- م١٩٩٦ 

F،١٤٢٠א،١٣٣E

אא
אא،אאאאאא

אאאאאאאאא
אא.אאא

،אא،אא،אא،אא
אא،אאאאא
K

אא
אאאאאאאא

אאאאאאאאאאא
אאאKאאא،

.אא.
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ومبا أن مهمة الصندوق هي توزيعية حمضة، فإن إيراداته تأيت من عدة مـصادر ذكرهـا                

 :يف النقاط التالية) هـ١٤٢٠م، والشريف، ٢٠٠٠قحف، (

١–אאאאא.
٢–אאאאאאא.
٣Jאאאא.
٤–אאאאאאאאאא.

אא،אא
א،،אא
אאאאא

אא.

،אאא
אאאא،אאא

אאא.
אאאאא

،אאאאאאא،א
א،א،.

אאאאאאא
אאא،אאא

אאא،אא
אF١٨Eאאא?אא

אאאאא
אאאאאאא?.F،١٤٢٠א،٢٥EK



 -٨٠-

 : التجربة الوقفية في المملكة األردنية الهاشمية:سابعًا
،אאאאאאא
אאאא،אאא

،אאאאאאא
אאK

א،אאא
אאאאאא

.
אאא:

١–אא.
٢–אאאאאא.
٣–אאאאא.
٤–אאאאאא

אאאאאא.
٥–אאאא.

אאאאאא
א:

• א،אא،אאאאא
،א،אא،

א.
• אאא. 
• אאאאאאאאא

אאאאאאא
אא. 



 -٨١-

• אאאאאא
אאאא. 

אF٢٦E١٩٦٦אאא
אא?אאאאאא

אאאאאאא،א
אאאאאאאאא،אא

אאאאא.
١–אאאאאאא.
٢Jאאאאאאא

אא.
٣–،אאאאאא.
٤–א،אא،אאאאא

אאאאאאאא
אאא.

٥–אא،אאאאא
،אאאאאאא

אאא.
٦–אאאאא،אאא.
٧–אאאאאא،א.

אאאאF٣Eאאאא
F١٦E١٩٩٧אא:

١–א،א،א،אא
אאאא،.
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٢–،אאא،אאאא
אא،אאאא

א.
٣–،אאאאאאאאא

א.
٤–א،אאא،א

א.
٥–א،אאא،אא

אאא.
٦–אאאאאא،

אאאאאא.
٧–،אאא،אאא

אא،א
אאאא،אאאא.F،

١٤٢٣،٦١٤J٦١٥E

אאאאא
אאאאא١٩٧٢א

אאאאא
אאאאאאאא

אאאא.
،אאאאא

אאאאאאאא
אאF٢٦E١٩٦٦،

א١٩٩٩F١٣Eא.אF٢٦E



 -٨٣-

אF٣Eאאאאא،אא
،אאא،אא

אF١٢٤٧Eאאאאאאא
אאאאאאא.

 :وحيدد دور الوقف اإلسالمي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف ااالت التالية

 : يف جمال التنمية االجتماعية:أوالً
–א:

אאאא
אאאאא

א،،،אא
אא،אאא.

–אאא:
F،١٤٢٣Eאאאא

אא،אאאFא
אEFאאEא

אאא.
–אא:

אאאאא
،אאאא،א
אאאאאאאא

א.
אאאאאאאא

،אאאאאאא
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אאאאאאא
א،אאא،אאאא

אאא،אאאאאא
אאא.

F،١٤٢٣Eאאא
אאאאאא

אא.אאאא
אאאא.

اء الضوء على بعض    ـحثة بإلق ولشرح أبعاد هذه التجربة املتميزة سوف تقوم البا       

امشيـة والـيت وضـحها      ل الوقـف يف اململكة األردنيـة اهل     الصيغ االستثمارية ألموا  

 :يف النقاط التالية) هـ١٤٢٣صالح، (

١Jאאא:אאאאאא
א،אאאאא.

٢–אא:אא
אאא،אאא

אא.
٣–אא:،אאאאאאא

،אאאאאא
אאא،אא

א،אאאא،א
אאא.

٤–א:אא
א،אא،אא



 -٨٥-

،אאאאאאא
אאאא.

٥–אא:،אא
،אאאאא

אאא،אאא
א،אא

א.
٧ –אא:،א،אא

אאאא،א
،אא،א
אאאאא،א

אאאאF١٢٣–١٢٤E. 
 :ارة األوقاف للنهوض مبؤسسة الوقف وحتقيق أهدافهخطط وبرامج وز

אאאאאאאא
א،אאאאא

אאאאאF،١٤٢٣E:
١J אאא،אאאא

אאאא،א،אאא
א.

٢J א،אאאאא: 

–אאאאאא
אאאאא.

–אאאאאאא.
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Jאאאאאאאא
א.

٣–א،אא
א،אאאא

אאאאא.א
א،אאאאאאאאאא

אאאא.
٤ Jאאאאאאא

אאא.
٥ –אאאאאאאא

אאאאאאאאא
א.

٦ –אאאא
אא،אאאאאאא

א.
٧ Jאא

אאאאאאא
אאאאאא،אא

אאאאא،אאאאא،
א.F١٢٤J١٢٨E 

 : التجربة السودانية:ثامنًا
אאאאאאאא

אאא،אא،
אאאאאאאא
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אאאא
אאאאא

אאאאאא
אאאאאא

אFK،١٩٩٤א،٤٢٩E

אאF١٩٩٤،אEאאאאא
١٩٨٦אאFאאE،

אאאא
אאאאאאאאא،א

אK
אאאא

אאאK
אאאאא١٩٩١א

F،٢٠٠٠E?Wאאאאא
אאאא
אאאאאאא،א

אאאK?٢٩٥
אאאא٥٪אא

אאאא
אאא،אאאK

واجلدير باالهتمام بالنسبة للتجربة السودانية هو قيام اهليئة باسـتخدام منـوذج            

 :ى اجتاهنيتنظيمي مبتكر يعمل أساساً عل

אאאא : األول االجتاه
K



 -٨٨-

אאאאאא، : الثاين االجتاه
K

:אאW
 אאאאא

אאאאא
א،אאאאאא

אאא
אK

אא
،אאאאאK

 :املشروعات اخلاصة
אKאא

אאW
١J אאאא

א،אאא
אא،אאאאא

אאאאאאא،א
אא

،אא
אאאK

٢J אאאא
אK

 :املشروعات الوقفية العامة

 אאאאאאאא
אאאאאא



 -٨٩-

אאאK
 :ومن أمثلة املشروعات العامة 

١J אK
٢J אאאאא

אאאאאאאא
אאאאאאKF،٢٠٠٠،

٢٩٧J٢٩٨E 

 : األسلوب التنظيمي إلدارة واستثمار األوقاف املوجودة:ثانياً

אאאאאאא
אאאאאא،אאא

אF،א١٩٩٤KE

אאאא:االجتاه األول 
אא،אK

אאאאK
אאאא :االجتاه الثاين 

אא،א
אאאKא

אאאK
ومن أجل املساعدة يف وضع وتنظيم اخلطط اإلمنائية ألموال األوقاف ومتويلها قامـت             
اهليئة بإنشاء عدد من املؤسسات الوقفية اليت تعمل يف جمال تدعيم النشاط اإلمنـائي للوقـف                

 :منها

١–אא،אא
K

٢–אאאאאא
אK



 -٩٠-

٣–אא،אאאאא
אאאא

אא،אאא
K

 :التجربة الترآية في األوقاف: تاسعًا
אאא١٣٣٦אא

١٩٢٠א،אאאאאא
אאא١٩٢٤אאאאא

אאאF٨٢٩Eאא
،אא١٩٢٦١٩٦٧

،١٩٦٧F٩٠٠Eאא
אF،א١٩٩٦אEא١٩٦٧١٩٩٥F٣٤٧٣E

אאאאKא
W

אאא:لقــسم األولا
אK

Kא :م الثاينـالقس
אW

אW
١–אאאK
٢–אK
٣–אאK

אאW
אאא



 -٩١-

אאאאאא
אאאאא

Kאאאאאא
אאאאאאאאאאK

אא
א،אא،

אא،אאאא
אאא،

W
١–אאאא،אא

٦٩١K
٢–אאאאאא

١٠٦K
٣–אאאאאאא

٧٤K
٤–אאאאא٣٠K

אאאאאאא
אאאא

אKאאK
 :وقاف وتأسيس اجلامعات احلديثة يف تركيااأل

אאאא
אאאאאאK

FאEאאאאא
Wא
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- אאK
- אK 
- אאW 
- אאK 
- אאאK 

قف ولكل وقف من هذه األوقاف أهداف خاصة أسس من أجلها فعلى سبيل املثال و             
 :دراسات العلوم اإلسالمية يهدف إىل

١–אאאאK
٢–אאK
٣JאאאאאK
٤–אאאאK
٥–אאאאאא

אאאאK
٦–אK
٧–אאאK
٨ –אאאK
٩ –אאאאאאאא

אK
١٠ –אאאאאאאא

אK
אאאאאאא

،אאאאאK
F،א١٩٩٦Eאא

אאK
אאא



 -٩٣-

אאאא،א
،א

א،אאאאאא
אאא،אאאא

،אאאא
אאאאאאא

،אאאK
אאאאאאאא،

אאאאא
KK

אאאאא
אאאאאאאKKאא

אא،אאאאא
אאאאאא

אאאאK
אאF،١٤٢٣אEאא

،א
אאאאאK

F،١٤٢٣אE،
אאאא
،אאא،אא

،،אאאא
אK

אא
אאאK
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 التجارب الغربية
א،אאאאא

،אאאא
אא،אאאא
אאאאא،א

א،אאא
אאאאאאאאא

אK
אאאא(The trust)

אא?אאא
א،אאאא

،אW
FאE،אאאK

אאFאEאאאאא
אאאאאK

אאאאא
،אאאאאא

אאאאאאא
א،אאאאKF،א

١٤٢٠،١١٨KE
אאF،٢٠٠٠E):אא

אאFFoundationEא
،א،א

،،א،K
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،אאאאFpublic 

FoundationEאאא،FprivateFoundationE
אאא،א

Kאאא
אK

FFoundationEא
אאא

אאאא،
،אK

אאאאFNonprofit 

CorporationEאאFTrustEאFFoundationKE
א،،א

،אאא
אא FCharitableTrusts EאאFFamily TrustsEא

אאאא
אF،٢٠٠٠،٢٤J٢٥E 

א א א :א
،אאאאא

،،אאאאא
אאאאאאאא

אאאא،אא
אאאא،

FEא١٩١٣



 -٩٦-

F٢٥٠Eאאא
אאאאאא
א،אאאאא

אאאK
Fא،١٤٢٣EFEא

אFE١٩٠٦א
١٩١١אאFEndowmentEא
،FE١٩٧٥א،

אאאא
،אאאאאאאאא

FEFאEא٢٠٠٠،،
،אאאאאא
אאאאא

אK
א

אאאאאא
אK

אאאאא
אאאאאא

אאK
אאאאאא

אאאFEאא
אאאאא



 -٩٧-

אאא،א
אאאאK

אאאאאא
אאאאאאא

אK

 :التجربة األمريكية في األوقاف: أوًال
אאא،אאאא

،אאאאאא
אאאאא،

אא١٩٨٣F٢٢Eא
אאאאא،א

،אאא١٩٨٩אא
אF٣٢٠٠٠Eא
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 :مؤسسات الشركات) ٢
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 : املؤسسات التشغيلية) ٤
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אאאFoundations

אאF١٩٩٦FE،٢٠٠٠،٥٤KE
 مؤسسات تشغيلية مؤسسات جمتمعية مؤسسات شركات مؤسسات مستقلة اموع

 
 %  %  %  %  % 

 ٢,٣٢٣٥,٦ ١ ٤١١ ١,٩٦٩٤,٩ ٣٦,٨٨٥٨٨,٥ ٤١,٥٨٨١٠٠ عدد املؤسسات
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 للتعليم %٢٥

 للخدمات اإلنسانية %١٧

 للصحة %١٦

 للفنون والثقافة %١٢

 للخدمات االجتماعية العامة %١٢

 للبيئة ورعاية احليوان %٥

 للمساعدات اخلارجية %٣

 للعلوم االجتماعية واإلنسانية %٣

 مساعدات دينية %٢
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 النفقات شهادات الدكتوراه  البكالوريوسشهادات الطلبة اجلامعات
 مصدر التمويل
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 قيمة األوقاف مليون دوالر اسم اجلامعة

 ٥,١١٨ جامعة هارفارد . ١
 ٣,٦٦٥ جامعة تكساس . ٢
 ٣,٠٠٣ جامعة برنستون . ٣
 ٢,٨٣٣ جامعة بيل . ٤
 ٢,٤٢٨ جامعة ستانفورد . ٥
 ١,٦٨٣ جامعة كولومبيا . ٦
 ١,٦٥٨ جامعة أموري . ٧
 ١,٥٨٩جامعة ماستشوتس . ٨
 ١,٥٣٣ جامعة واشنطن . ٩
 ١,٤٨٣ جامعة تكساس . ١٠
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F٨E
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 النسبة إىل اإلمجايل مليون دوالر البيان

 %٣١,٣ ٤٠٧ الدخل من الطالب 

 %٢٤,٨ ٣٢٤ الدخل من األحباث املدعومة

 %٥,٩ ٧٧ اريةهبات لالستخدامات اجل

 %٢٢,٨ ٢٩٨ الدخل من استثمار األوقاف

 %١٥,٢ ١٩٩ مصادر دخل أخرى

 %١٠٠ ١,٣٥٠ إمجايل الدخل 
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 اسم اجلامعة
قيمة األوقاف لكل 

 )ألف دوالر(طالب 
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 :ومسؤوليات هيئة الوقف اإلسالمي بأمريكا الشمالية هي على النحو التايل
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 ،אW

אא،אא ) أ 
אאK

F٢٠E،F٣٠٠٠Jאא، )ب 
٥٠٠٠EK
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 : ألوقافا: أوالً
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 : استثمار أموال العمل اإلسالمي: ثانياً
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 : صندوق استثمار األمانة: ثالثاً
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 . مشروع اخلدمات وقد سبق اإلشارة إليها: رابعاً
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 : وقد تبينت هذه املؤسسة األولويات التالية
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 رابعالملخص المبحث 
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ات ــلدراسا
 ة ـــــالسابق
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 الدراسات السابقة: ثانيًا
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אאאK
 . تعرض للوقف ودوره يف احلياة العلمية والتعليمية: النوع األول

 . تناول موضوع الوقف اإلسالمي وإسهاماته املقدرة يف كافة ااالت: النوع الثاين
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 : وع األولــلنل اــات التي تمثـــالدراس
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 : وع الثانيـــل النـــات التي تمثـــالدراس
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 : وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات يف
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من الدراسات ومن خالل ما سبق تلخص الباحثة جوانب استفادة الدراسة احلالية  

 : السابقة يف النقاط التالية
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 الثالثالفصــــل 

 إجــــراءات الــدراسة
ة )  ١ نهج الدراس  م

ة )  ٢ ع الدراس  مجتم

ة)  ٣  أداة الدراس

صائية  )  ٤ اليب اإلح األس

ة  ي الدراس ستخدمة ف  الم
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 إجراءات الدراسة
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 : منهج الدراسة: أوًال
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 : وصف مجتمع الدراسة: ثانيًا
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 )١٠(جدول رقم 

 املنطقة الغربية وسطىاملنطقة ال
املنطقة 
 اجلنوبية

 املنطقة الشرقية
 الوظيفة 

جامعة اإلمام 
حممد بن سعود

جامعة امللك
 سعود

جامعة أم  
 القرى

جامعة امللك
عبدالعزيز

اجلامعة 
اإلسالمية

جامعة امللك
 خالد

جامعة امللك
 فهد

جامعة امللك
 فيصل

 اموع

 ٨ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ مدير اجلامعة
 ٢٠ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ ٣امعاتوكالء اجل

 ٧١ ١٠ ٨ ٧ ٥ ١٢ ٩ ١٤ ٦عمداء الكليات
 ١٤٣ ١٧ ١٦ ١٢ ١٣ ٣١ ١٤ ٢٨ ١٢وكالء العمداء 
 ٣٥٧ ٧٠ ٢٢ ٤٣ ١٣ ٧٩ ٥٦ ٥٤ ٢٠ رؤساء األقسام

 ٥٩٩ اموع الكلي

F،אאא١٤٢٢،١٤٢٣אא،E
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אאאאאאא
אאאK

 : أداة الدراسة: ثالثًا
אאאאאאא

אאאאאW
  وقتنا احلاضر يف تفعيل متويل اجلامعات السعودية؟ما واقع الوقف يف

אאאאאא
אW

אאWאאW
אאאאאא

،אאא،א
אאאאאאא

אK
،אא :المحور األول 

אאאאאK
،אא :انيثالمحور ال 

אאאאאאא
אK

،אאאא
אאאאאFKאאF١E

א،אאF٢EאאKE
אאאאא
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אאא،،
אאאאאK

אאW
،אאאאאאא

،אאאאא
אאאאא

א،אאW
אא :ور األول المح 

אאאFW،،،א
،KE

اني  ور الث אאאאא :المح
א،א،

אאFWא،א،א،א،אE،
אאאאא

אאK
אאאאא

אאאא
א،אKFאאF٣EKE

 : صدق االستبانة
אאא

،אאאאאאאא
אאא

K
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 : ثبات أداة الدراسة
אאאאאאא

FCronpach,s AlphaEא،F٩٣٤}٠Eא
אאאאK

 : تطبيق االستبانة
،אאא

אאאאאאא
אאFKאאF٤KEE

אאאאאאאאא
אאאאאא

١٦٣٩L١٢L٨L١٤٢٤FKF٥KEE
אאאא

אK
אאאאאאאאאא

אאאאא
אא٤٩٠٠٤٥L٨L١٤٢٤،

אאאאFKאאF٦E،F٧E،F٨E،
F٩E،F١٠E،F١١E،F١٢EK

אאאא
٥٠٣٦١٢٥L٨L١٤٢٤،א،

אא،،אא،א
אאK

 : جمع المعلومات: رابعًا
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אאאאא
אא،אאאאא،אא

W
E  د ق البري ر طري אא: عب

،א،אא،א
،אא،א،אא

אאא
א،אאא

א،א،אא
א،אאא،א

אאK
אאא

K
E ة ساعد للباحث אאאWم

א،אא،K
אאאא

א،אאאאאא
אאאאאK

אF٣EאאאK



 -١٣٣-

 ديةيبني طريقة ذهاب وإياب االستبانات من قبل الباحثة لكل اجلامعات السعو) ٣-١(الشكل رقم 
مالحظات طريقة عودة االستبانات إىل الباحثةطريقة إرسال االستبانات من قبل الباحثةاجلهة املرسلة إليها االستبانات

 م  مناولة بالربيد مناولة بالربيد
 اجلامعة

 بدون خطابخبطاببدون خطابخبطاببدون خطاب خبطاببدون خطاب خبطاب

  √     √   جامعة  أم القرى  ١

  √     √   جامعة امللك عبدالعزيز جبدة ٢

     √    √ اجلامعة اإلسالمية باملدينة ٣

     √    √ جامعة امللك خالد بأا ٤

٥ 
جامعة امللك فهد للبترول 

 واملعادن بالظهران
√    √     

     √    √ جامعة امللك فيصل باألحساء ٦

  √     √   جامعة امللك سعود  ٧

    √     √  اإلمام حممد بن سعودجامعة ٨

אאאאאF١٣E
F١٦KE

אאאאאא
אאK

 ة والفاقدة منها يف جامعات املنطقة الغربيةيوضح عدد االستبيانات املرسلة والعائد) ٢/٣(الشكل 

 اجلامعة اإلسالمية جامعة امللك عبدالعزيز جامعة أم القرى
االستبانات  الوظيفة

 املرسلة
االستبانات 
 العائدة

االستبانات 
 الفاقدة

االستبانات 
 املرسلة

االستبانات 
 العائدة

االستبانات 
 الفاقدة

االستبانات 
 املرسلة

االستبانات 
 دةالعائ

االستبانات 
 الفاقدة

 - ١ ١ ١ - ١ - ١ ١ مدير اجلامعة
 ١ ١ ٢ ٢ - ٢ ١ ١ ٢وكالء اجلامعات
 ١ ٤ ٥ ٢ ١٠ ١٢ ٣ ٦ ٩ عمداء الكليات
 ٩ ٤ ١٢ ٣ ٢٨ ٣١ ٤ ١٠ ١٤ وكالء العمداء
 ٧ ٦ ١٣ ٢٣ ٥٦ ٧٩ ١١ ٤٥ ٥٦ رؤساء األقسام

אF٣L٣Eאאאא
אאK



 -١٣٤-

 )٣/٣(الشكل 

 جامعة امللك فيصل باألحساءجامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالظهران
االستبانات  الوظيفة

 املرسلة

االستبانات 

 العائدة

االستبانات 

 الفاقدة

االستبانات 

 املرسلة

االستبانات 

 العائدة

االستبانات 

 الفاقدة

 - ١ ١ - ١ ١ عةمدير اجلام

 - ٢ ٢ ١ ٢ ٣وكالء اجلامعات

 ٥ ٥ ١٠ ٢ ٦ ٨عمداء الكليات

 ٨ ٩ ١٧ ٦ ١٠ ١٦ وكالء العمداء

 ٣٥ ٣٥ ٧٠ ٤ ١٨ ٢٢ رؤساء األقسام

 
 يوضح عدد االستبانات املرسلة والعائدة يف جامعات املنطقة الوسطى ) ٤/٣(الشكل 

 سعودجامعة اإلمام حممد بن  جامعة امللك سعود
االستبانات  الوظيفة

 املرسلة

االستبانات 

 العائدة

االستبانات 

 الفاقدة

االستبانات 

 املرسلة

االستبانات 

 العائدة

االستبانات 

 الفاقدة

 - ١ ١ ١ - ١ مدير اجلامعة

 ١ ٢ ٣ ٤ - ٤وكالء اجلامعات

 - ٦ ٦ ٤ ١٠ ١٤عمداء الكليات

 ٦ ٦ ١٢ ٢٠ ٨ ٢٨ وكالء العمداء

 ٥ ١٥ ٢٠ ٣٥ ١٩ ٥٤ رؤساء األقسام

 
 عدد االستبيانات املرسلة والعائدة يف جامعة امللك خالد باملنطقة اجلنوبية ) ٥/٣(شكل 

 االستبانات الفاقدة االستبانات العائدة  االستبانات املرسلة  الوظيفة 

 - ١ ١ مدير اجلامعة
 - ٢ ٢ وكالء اجلامعات
 ١ ٦ ٧ عمداء الكليات
 ٦ ٦ ١٢ وكالء العمداء

 ٢٥ ١٨ ٤٣ قسامرؤساء األ



 -١٣٥-

אF١١EאאאאאK
F١١E

 النسبة املئوية  االستبانات العائدة  عدد االستبانات املرسلة 

٦٣,٣ ٣٧٩ ٥٩٩% 

אאא
אאאא،F٤٧E

אF٣٧٩Eאא،אF٣٣٢E،א
F١٢EK

 :  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الدرجة الوظيفية
F١٢E

 النسبة املئوية العدد البيان
 %٥٧،٧ ١٩٠ ؤساء األقسامر

 %٢٠،٢ ٦٧وكالء عمداء الكليات
 %١٦،٩ ٥٦ عمداء الكليات
 %٣،٦ ١٢ وكالء اجلامعات
 %٢،١ ٧ مدراء اجلامعات
 %١٠٠ ٣٣٢ اموع

 يوضح الرسم البياين ألفراد عينة الدراسة) ٦/٣(شكل 

57.70%

2.10%
3.60%

16.90%

20.20%

رؤساء األقسام وآالء عمداء الكليات عمداء الكليات
وآالء الجامعات مدراء الجامعات
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 : تحليل المعلومات: خامسًا
א א א :אא

אאאאאאא
אאאאא،א?SPSS ? 

אאW
J אאK
J אאK 

J אאאK
אאאא

אאאאאאא
אאאאאא

אאאאאאK
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 الرابــــع الفصــــل 

 

 

 عـــــرض وتفسير النتائج



 -١٣٨-

 ل الرابعـــــالفص
 عرض وتفسير النتائج

 : دــــتمهي
א،אאא

،אאאאאא
،אאאא

،אאאאאאאא
א،אאאאאאאא

אאאאאאא
אאK

אאאאאאאאא
،אאאאא

א،א،אאאאאא
אאאאא
אאאאאא

א،אאאא
אאאא

אאK

 : عرض وتفسير النتائج
אאאאאא

אא،אאF٥EF١E
אF٤Eאאא،

F٤L٥Z٨}٠Eא،W



 -١٣٩-

F١٣E
א

א١–٨}١
א٨١}١–٦}٢

א٦١}٢–٤}٣
א٤١}٣–٢}٤

א٢١}٤–٥

אאאאא
،אאאאאאF٢٣E

א،אF١٧EאאF١٧KE
אאאאאא
אאא،אאא

אאאא،K

 ): قف في الوقت الراهنوواقع ال: (عرض ومناقشة نتائج المحور األول: أوًال
אאאאאא

אאאאאאW
F١٤E

אאאאאאא
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــارة الرقم

 ١,٠٤ ١,٦٥ توفري السكن الالئق ألعضاء هيئة التدريس  ١

 ١,١١ ١,٧٤ إنشاء كراسي علمية يف التخصصات اجلامعية املختلفة ٢

 ١,١٣ ١,٦٩ دعم التأليف اجلامعي  ٣

 ١,١٤ ١,٩٤ ة دعم البحوث العلمي ٤



 -١٤٠-

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــارة الرقم

 ١,١٢ ١,٩٤ دعم اجلوائز العلمية اليت تقدم ألفضل البحوث العلمية  ٥

 ١,١٣ ١,٦٥ دعم املؤمترات العلمية  ٦

 ١,١٩ ١,٨٩ املسامهة يف إنشاء املكتبات املتخصصة  ٧

 ١,١١ ١,٩٠ ) خارجية/ داخلية(توفري االت العلمية  ٨

 ١,٢٤ ١,٨٧ طباعة  الكتب اجلامعية  ٩

إنترنـت، وحـدة    (جتهيز املكتبات بوسائل التقنية احلديثة       ١٠

 ). املعلومات واحلاسب اآليل

١,٢٠ ١,٧٧ 

 ١,٢٠ ١,٥٤ إنشاء املستشفيات التعليمية اجلامعية  ١١

 ١,٠٧ ١,٤٨ إقامة املدن اجلامعية  ١٢

مـساجد، أنديـة    (توفري املرافق األساسية للمدن اجلامعيـة        ١٣

 )اخل..  ثقافية، مالعب 

١,١٠ ١,٨٠ 

 ١,١٥ ١,٥٢ حتديث املعامل يف كليات اجلامعة  ١٤

 ١,١٤ ٢ إنشاء قاعات التدريس  ١٥

 ١,٠٦ ١,٤٨ صيانة األبنية التعليمية يف اجلامعات  ١٦

 ١,٢٦ ١,٥٩ دعم خدمات الرعاية الصحية للطالب احملتاجني  ١٧

 ١,٢٠ ١,٨٣ دعم خدمات التغذية للطالب احملتاجني  ١٨

 ١,١١ ١,٩٣ السكن ااين للطالب توفري  ١٩

 ١,١٤ ٢,٠٢ ) خارجياً/ داخلياً (توفري املنح الدراسية للطالب  ٢٠

 ١,٢٠ ١,٥٩ دعم حوافز التفوق العلمي للطالب  ٢١

 ١,٢٠ ١,٥٩ دعم رعاية الطالب املوهوبني  ٢٢

 ١,١١ ١,٥٨ دعم املراكز الصيفية الطالبية  ٢٣

 ١,٠٢ ١,٧١ املتوسط العام  

אF١٤Eאאאא
F١J٢,٦Eאאא

،אאאאאא
אאאאאא
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אאאאאKאא
אאאF١,٧١EאF٠٢}١KE

אאאאאא
אאאאאא
،אאאאאאאאא

אאאאאא
א،אאא
אאאאאאא
אאאאאא

אK

 : رح وتفسير نتائج المحور األول الخاص بواقع الوقف في الوقت الراهنش
אאאאW

 : األنشطة العلمية: البعد األول
F١٥E

אא
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــارةالرقم 

 ١,٠٤ ١,٦٥ توفري السكن لالئق ألعضاء هيئة التدريس  ١
 ١,١١ ١,٧٤ إنشاء كراسي علمية يف التخصصات اجلامعية املختلفة ٢
 ١,١٣ ١,٦٩ دعم التأليف اجلامعي  ٣
 ١,١٤ ١,٩٤ دعم البحوث العلمية  ٤
 ١,١٢ ١,٩٤ دعم اجلوائز العلمية اليت تقدم ألفضل البحوث العلمية  ٥
 ١,١٣ ١,٦٥ رات العلمية دعم املؤمت ٦

 ١,٠١ ١,٧٧ املتوسط العام  

١J אאאF١Eא?
אאאא?،א
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אF٦٥}١EאF٠٤}١Eאא
אאאאאא

אK
٢J אאאF٢Eא?

אאאא
אא?،אאF٧٤}١Eא

F١١}١Eאאאא،
אאא

אאאK
٣J אאאF٣Eא?

אאאא?،
אאאאאF٦٩}١E

אF١٣}١Eא،אאא
אאאא

אK
٤J אאאF٤Eא?

אאאא?،
אאאF٩٤}١EאF١٤}١E

אאאאאא
אאאK 

٥J אאאאF٥Eא
?אאאאאא

אא?،אאא
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אאאאאאK
אאאאאF٩٤}١Eא

F١٢}١KE 
٦J אאאאF٦Eא?

אאאאא?א،
אאאא

،אאאאאאא
F٦٥}١EאF١٣}١KE

אאא
אא،אא،אאא،אא
א،אאאאאאא

אאאאF٧٧}١EאF٠١}١KE
אאאאאא
אאאאא،אאא

،אאאאאאאאאא
،אאאאאאאאאאא

،אאאאא
אאאאא

אK
אאאאא
א،אאאאאא

אאאאאאא
אאאK
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אאאאא
אאאאאאK

Fאאאא،٤٧EK
אאאאאאא

אאאK
אאאאא

אאאאאא،א
אאאאאא

אאא،אאא
،אאאאאא

אאאא،
אאאאאאא
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 : التجهيزات العلمية: البعد الثاني
 )١٦(جدول رقم 

 التجهيزات العلمية

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــارة الرقم

 ١,١٩ ١,٨٩ ة يف إنشاء املكتبات املتخصصة املسامه ٧

 ١,١١ ١,٩٠ ) خارجية/ داخلية(توفري االت العلمية  ٨

 ١,٢٤ ١,٨٧ طباعة  الكتب اجلامعية  ٩

إنترنـت، وحـدة    (جتهيز املكتبات بوسائل التقنية احلديثة       ١٠

 ). املعلومات واحلاسب اآليل

١,٢٠ ١,٧٧ 

 ١,٢٠ ١,٥٤ امعية إنشاء املستشفيات التعليمية اجل ١١

 ١,٠٧ ١,٤٨ إقامة املدن اجلامعية  ١٢



 -١٤٥-

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــارة الرقم

مـساجد، أنديـة    (توفري املرافق األساسية للمدن اجلامعية       ١٣

 )اخل..  ثقافية، مالعب 

١,١٠ ١,٨٠ 

 ١,١٥ ١,٥٢ حتديث املعامل يف كليات اجلامعة  ١٤

 ١,١٤ ٢ إنشاء قاعات التدريس  ١٥

 ١,٠٦ ١,٤٨ معات صيانة األبنية التعليمية يف اجلا ١٦

 ١,٠٤ ١,٦٨ املتوسط العام  

אF١٦EW
١J אאאF٧Eא?

אאאאא?
אאאF٨٩}١Eא

F١٩}١Eאאאא
אאאK

٢J אאאאF٨Eא?
אאאאFא

Eאאא،
אאאFאE

F٩٠}١EאF١١}١Eאאא
אאאאK 

٣J אאא?א
אאא?אא،

אF٨٧}١EאF٢٤}١E
אאאא

אאK 



 -١٤٦-

٤J אאא?אא
אאאFא،

אאKKKאE،אאאא
אאא

אאF٧٧}١EאF٢}١Eא
אאאא

 Kא

٥J אאאא
אאאאא
אאא

א،אאאאא
F٥٤}١EאF٢}١KE 

٦J אאאא
אא?אאא،

אאא،א
אאאאF٤٨}١Eא

F٠٧}١KE 
٧J אא?א

אאאאאFא،א
א،א،אאא?Eאא،

אאאאא
אאאאF٨}١EאF١}١KE 



 -١٤٧-
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 : الخدمات الطالبية:  الثالثالبعد
 )١٧(جدول رقم 

 اخلدمات الطالبية
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايب العبـــــــاراتالرقم 
 ١,٢٦ ١,٥٩ دعم خدمات الرعاية الصحية للطالب احملتاجني  ١٧
 ١,٢٠ ١,٨٣ مات التغذية للطالب احملتاجنيدعم خد ١٨
 ١,١١ ١,٩٣ توفري السكن اجلاين للطالب  ١٩
 ١,١٤ ٢,٠٢ ) خارجياً/ داخلياً (توفري املنح الدراسية للطالب  ٢٠
 ١,٢٠ ١,٥٩ دعم حوافز التفوق العلمي للطالب  ٢١
 ١,٢٠ ١,٥٩ دعم رعاية الطالب املوهوبني  ٢٢
 ١,١١ ١,٥٨ لطالبية دعم املراكز الصيفية ا ٢٣
 ١,١ ١,٧٣ املتوسط العام  

 : الخدمات الطالبية: مناقشة نتائج البعد الثالث
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السبل التي تؤدي إلى تفعيل دور : عرض وتفسير نتائج المحور الثاني: ثانيًا
 الوقف في خدمة الجامعات السعودية 

 )١٨(جدول رقم 

 اجلدول العام الجتاهات عينة الدراسة حول عبارات احملور الثاين
ياالحنراف املعياراملتوسط احلسايب العبـــــــــــــارة الرقم

١ 
زيادة الوعي الديين بني أفراد األمة يف فضل اإلنفاق يف سبيل           

 اهللا من خالل الوقف خاصة على العلم 
٠,٥٨ ٤,٨٠ 

 ٠,٤٩ ٤,٨٣ إنشاء مؤسسات وقفية متخصصة لدعم اجلامعات  ٢

٣ 
 وقفية تعتمد يف متويلها على احلجـج الوقفيـة          جامعةإنشاء  
 العلمية

١,١٦ ٣,٧١ 

٤ 
اقفني ودراسة إمكانيـة اإلفـادة منـها        النظر يف شروط الو   

 لصرف ريعها على اجلامعات
٠,٦٤٩٧ ٤,٦٠ 

٥ 
دعوة املؤسسات الوقفية للمـسامهة يف بعـض مـشاريع          

 اجلامعات 
٠,٦٨٣٩ ٤,٤٨ 
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ياالحنراف املعياراملتوسط احلسايب العبـــــــــــــارة الرقم

٦ 
 بـإجراء البحـوث     تعـىن (مراكز بأحباث الوقـف     إنشاء  

 ). والدراسات عن الوقف وسبل تفعيله
٠,٦٢٤ ٤,٥٢ 

 ٠,٥٩٧١ ٤,٥٥لتفعيل دور الوقف يف دعم اجلامعات عقد الندوات العلمية  ٧

٨ 
فتح قنوات االتصال املعريف بـني اجلامعـات واملؤسـسات        

 الوقفية يف اتمع 
٠,٥٧٧١ ٤,٧٠ 

٩ 
حتفيز القطاع اخلاص على اإلسهام يف أعمال الوقف اخلريي         

 املتعلقة باإلنفاق على اجلامعات 
٠,٧٧٢٥ ٤,٤٠ 

١٠ 
مبادرات فردية إىل عمل مؤسسي     حتويل عمليات الوقف من     

منظم من خالل إنشاء صناديق وقفية متخصـصة يـصرف          
 ريعها على اجلامعات 

٠,٦٣٨٣ ٤,٥٢ 

١١ 
تشكيل جلان علمية من ذوي االختصاص من أستاذة اجلامعة         
والبحث العلمي يف ااالت اليت ختدم أغراض تنمية االموال         

 . الوقفية
٠,٦٢١٦ ٤,٧٠ 

 ٠,٩٠٤١ ٣,٩٣ ارية لرؤوس األموال يف الصناديق الوقفية التنمية االستثم ١٢

١٣ 
الستقطاب الصدقات  ) خاصة/ حكومية  (انتداب هيئة وقفية    

 اجلارية واستثمارها يف التعليم 
٠,٦٣٢٢ ٤,٧٠ 

 ١,٢٧ ٣,٥٥ اإلعالن عن املشاريع اليت حتتاج إىل التربعات الوقفية  ١٤

 ١,١٩ ٣,٦٨ تسمية املنشآت الوقفية باسم أصحاا ١٥

 ١,٢٩ ٣,٨٤ العمل على إقامة حفل تكرميي سنوي لتكرمي املوقفني  ١٦

١٧ 
االستفادة من التجارب العاملية املعاصرة بعد تطويعها وفـق         

 أحكام الشريعة اإلسالمية
٠,٦٣ ٤,٦٧ 

 ٠,٣٩ ٤,٣٣ املتوسط العام
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 : ملخص نتائج الدراسة
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אאאאאא

אאאאא
אאאאK 

٤J אאאא
אאאK 

٥J ،אאאאא
אאאאא

אK 

٦J אאאא
אאאאאא

אKKKאK 

٧J ،אאאאאא
אאK 



 -١٧٧-

٨J אא
אאאא،אאאא

אאאאK 

٩J אאאאא
אא،

אאאאא
אK 

١٠J אא
אאאא،א
אאאאאאא

אK 

١١J אאאאאא
אאאאאא

،אאK 

١٢J אאאאאא
אאאאא

אאא
אK 

  : ات المستقبلةـــ للدراساتـــالمقترح

אאאאאW

١J אאאאאאא



 -١٧٨-

אאאא
אאאK 

٢J ،אאאאא
אא

אK 

٣J אאאאאאאא
א،אK







 
 
 



 -١٧٩-

  والمراجــعادرــــالمص
١J אא.
٢J ،אF١٤٠١E،א،

אא،،،٥אL٢٢٣٨K 
٣J א،אאא–

א،،אאא،. 
٤J אא،אF٧٧٩E،א،

WאK 
٥J אF٦١٤Eא،א،K 
٦J ،אא،אאאא

א،٢א،:אאK?٢٠٧K? 
٧J אא،אאF١٤١٩،١٩٨٩E،א،

K،אאK،א،א،אא
١K 

٨J אא،אF١٤١٠Eאא،
،،אא،א٣א،٧٢K 

٩J אF١٤٠٧Eא،אא،Wא
،٤٦א،אאK 

١٠J ،אFKE،،א،Wא
K 

١١J ،אF١٩٨٠EאאאF٦٤٦–
١٩٢٣L١٢٥٠–١٥١٧א،אWאאK



 -١٨٠-

١٢J ،אF٢٠٠٠EאאאKWא
אK 

١٣J אאF٢٠٠٠E،אא،אא
،،א،אא،אא

א١٢–١٠١٤٢١K
١٤J ،،F١٩٧٢Eאאא،WאאאK

?٥K? 
١٥J ،אF١٤١٧L١٩٩٦Eאאאא

אא،אא
א،אא،،١٣J١٥אא،،

،אא٣٣٦J٣٤٧K
١٦J ،،F١٤٢٢L٢٠٠١Eאא

،אא،Wא،אF١E،
אאK

١٧J ،א،אF١٤٢٢E،אאא،
אאאאאK 

١٨J א،F١٩٧٧E،אאא،W
אK

١٩J ،،F١٩٩٣Eאאא،F
אE

K



 -١٨١-

٢٠J ،،F١٤٢٢EאאF
אאEאאאא

אאאאאא،
א،אאK 

٢١J א،אF١٤١٦Eאאא،١،
א،אאאאK 

٢٢J ،–אאאאא،
،א،٢אL٢٨٩K 

٢٣J ،א،F١٤١٧L١٩٩٦Eאאא
אאא،.K

٢٤J א،אF١٤١٧Eאא
אא،א،K 

٢٥J ،אF١٤٢٠Eאאא،א،
אK 

٢٦J ،،F١٩٩٣E،אא
א،K 

٢٧J אא،F١٤١٥L١٩٩٤E،אאא
אאאאאא،،

אWאאK 
٢٨J א،אF١٩٨١Eאאאא،

אאW،אא١٦٩K 



 -١٨٢-

٢٩J אא،F١٤٢٢E،אאאאא
אאאאאא

אאאאאא،
אK 

٣٠J א،אF١٤٢٢Eאאאא
אאאאאאא

אאאאאא
אאא،K 

٣١J ،אF١٣٢٤Eאאא،،
א،אK

٣٢J א،אF١٩٩٦Eאאאא،
،אאאK 

٣٣J א،אFKEאא،.
אאK 

٣٤J א،אF١٤٢٢E،אאא
אאאאאא،

،אאאאאא
אK 

٣٥J ،אF١٤٢٢Eאאא
،אאאאא

אK 
٣٦J ،F١٤٠٥E،א،אאא

אאF٦،٢٤E١١٧J١٤٩K 



 -١٨٣-

٣٧J ،F١٩٨٤Eאאא،W
אK

٣٨J אא،F١٤٢٢Eאא
אKאאאאא،

،אאאאאאא
אK 

٣٩J ،אF١٤٢٠Eאאא
،אאאא،١٩–١٨

،א١٤٠٢אאאא،K
٤٠J ،F١٤٠٣L١٩٨٣Eאא

،אא
،אאאא،א،١٨אJ٢٠،

אW،אאא١٢٥אJ١٤٨K 
٤١J ،א،אאא،אאא،

،٥L٣٥٤K 
٤٢J ،אF١٤١٨L١٩٩٧Eא،١،،

א،אK
٤٣J ،אF١٩٩٣E،אאאא،

F١J٣L٥KE 
٤٤J ،،אF١٤٠٢Eא،٣א،،

אK 



 -١٨٤-

٤٥J ،אF١٤٠٨،١٩٨٨Eאא
אאאא،א،

אאאK 
٤٦J ،אF١٩٩٧Eאא

אא،א،٣٦،K 
٤٧J ،א،אF١٤٢٠E،אא

א،אאאא،١K 
٤٨J א،אF١٤١٠L١٩٨٩Eאא

אאאאאא،،
אא،אK

٤٩J א،אF١٤٢٠Eאא،
،אאאאא،K

٥٠J א،אF١٤٢٢Eאא
،אאאאאא،

אאאאאא
אWאK 

٥١J ،F١٩٧٨E،،،،אא
א،אאאWאאK 

٥٢J א،אF٢٠٠٠Eאאא
אאאאאאאאא،

،،،אאא٦K 
٥٣J ،אF١٤٢٠Eאא،

א،אK



 -١٨٥-

٥٤J ،א،F١٤٢٣Eאאא،אא
Wא،אF٢EאK 

٥٥J א،F١٤٠٥E،אא
אאאאא،א،٥١١K 

٥٦J א،אF١٤٢١Eאאא
אאאאא،

،אא،א،אא،
אאK 

٥٧J אאא،،א
،אאK 

٥٨J אא،אF١٤٢٠Eא
،אאאאאא

אאאאא،K 
٥٩J אא،אF١٤٢١Eאא

א،א
،א،אאK

٦٠J א،F١٩٧٧Eאא
א،א،٤٣٦K 

٦١J ،אF١٩٧٣Eאא
KKאא،K 

٦٢J ،אF١٩٧٤Eאאא،K



 -١٨٦-

٦٣J א،אF١٩٩٤Eאאא،
،אאאאאאא،

،אאK
٦٤J א،אF١٤٢٢Eא،،،،

،אאאאא،
،אאאאאאא

אK
٦٥J אא،F١٤١٧LE١٩٩٧Eאא

אאאF
،א،אאאא،אא

،אK 
٦٦J אF١٩٨٤E،אא–א–،

،אWאאK
٦٧J אא،אאF١٤٢٢EאאאאK

אאאאאא،
،אאאאאא

אK 
٦٨J ،אF١٤٠٦Eאאא،

אK 
٦٩J ،אF١٤٠٣L١٩٨٣Eאא

،א،אאאא
אאאא،١٨א–٢٠،אWא

אאאK 



 -١٨٧-

٧٠J ،אF١٤١٩E
אאאא،

אא،אאאK 
٧١J אא،F١٤٠٩،١٩٩٨Eאא،

א:אאK 
٧٢J אF١٩٧٦Eא،א،،

אאאאK
٧٣J ،F٢٠٠٠E،אאW،א،،

WאאK 
٧٤J ،F١٤١٩L١٩٩٨Eאאאא،

אאא،K
٧٥J ،אF١٤٠٥Eאאא

א،١א،WאאאK 
٧٦J ،אF١٩٨٣Eאא

אא،א،،K 
٧٧J א،_F١٣٩٧Eאאא،

١א،א،K
٧٨J אא،F١٤٢٢EאאאK

אאאאאא،
،אאאאאא

אK



 -١٨٨-

٧٩J ،א،אF١٤٢٢EאאאK
אאאאאא،

אאא،אאאאK 
٨٠J ،،אF١٢٩٤Eא،١،

٤،אא،٣٤K 
٨١J א:אF١٩٩٤Eאאא

א،،א،אא
،،א١אK

٨٢J א،אF١٤٢٢EאאK
אאאאאא،

א،אאאאאאK 
٨٣J ،אFK١٤٢٢EאאK

אאאאאא،
،אאאאאא

אK 
٨٤J ،אF١٤٢٠Eאאא

،אאאא
א،א،K

٨٥J ،אF١٤٢٢EאאאK
אאאאאא،

אאאא،אא
אK 



 -١٨٩-

٨٦J אא،אFKEאאאא.
،אאK

٨٧J ،،אאאא،١،،Wא
אאK 

٨٨J ،F١٣٩٥L١٩٧٥Eאא،٣،،
WאאK 

٨٩J אא،אF١٤٢٠Eאאא
אאאא،١٨–١٩

א،אK
٩٠J ،אF١٤٢٠Eאאאא

אאאאאאא
אאא،א،١٢K 

٩١J ،אF١٤١٤L١٩٩٤Eאא
אא،W،Wאא–

אאK 
٩٢J ،אF١٣٨٨Eאאא،

،א،K 
٩٣J ،אF١٩٧٦E،אאאאא

אא،K 
٩٤J ،אF١٩٩٤E،אאאאא،

אאאא،،
،אאאK 



 -١٩٠-

٩٥J ،אאF١٤١٧E،
א،١١،:،אאא٨٥K 

٩٦J אא،FKEאאא،
אא،אא،،א

אF١٥٦J١٥٧KE
٩٧J אא،אF١٤١٩Eאא،א،

אאאK 
٩٨J אא،אF١٤٢٣E،אאא

Wא،אF٢EאK 
٩٩J אאF١٤١٤Eאאאאא

אK



 

ة ــــــقائم
 قــــــالمالح



 

 )١(ملحق رقم 
 االستبانة في صورتها األولية



 

 )٢(ملحق رقم 
أسماء المشارآين في تحكيم 

 استبانة الدراسة



 

 )٣(ملحق رقم 
 االستبانة في صورتها النهائية



 

 )٤(ملحق رقم 
خطاب رئيس قسم اإلدارة 

 التربوية والتخطيط



 

 )٥(رقم ملحق 
 خطاب عميد آلية التربية



 
 )١٢-٦(ملحق رقم 

 ة ـــات الخاصـــالمخاطب
 انة ـــق االستبـــبتطبي



 
)١٦-١٣(ملحق رقم 

خطابات وآالء الجامعات للدراسات 
  العليا والبحث العلمي



 

 )١٨(ملحق رقم 
ارات            ة الدراسة حول عب جداول اتجاهات عين
ة   سبل المقترح ضمنة ال اني والمت ور الث المح

ل الجا   ي تموي ف ف ل دور الوق ات ملتفعي ع
   .السعودية





 

 )١٧(ملحق رقم 
ول     ة ح ة الدراس ات عين داول اتجاه ج
ع         عبارات المحور األول والمتضمنة واق

   . الوقف في الوقت الراهن


