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استعدادا  ادليةعال سالميةاإلًتبية كالماالنج   جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكوميةعادة تشكيل مؤسسة إ
 عادليةالامعة الستقالذلا كاجل
 

 ساللة ادلاجستَت
 جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنج

 
، كان كمؤسسة تعليمية إسالمية التمّيز و اجلائزات.  بكثرة  بالطبع ىي اجلامعة معروفة امعة العادليةاجل 

يف اجلامعة موالنا  يف تطوير العلوم الدينية و التكنولوجيا مبدأ يكون جلامعة العادليةكااإلطار األكادديي و الفلسفي  
 فعال عادليةكاجلامعة ال   ىذه اجلامعةأن حتقيق ، . نتيجة من ىذا ادلفهوم مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  لعلوم و التكنولوجياالربوبية و األنوسية لتندمج با قيمالأخذ اليت تتمثل على  يعرب عن جهدىا يف عملية التطوير

 واقعيا. احلضارةاإلنسان والبيئة و  حىت تكون تلك العلوم ذات السماحة حلياةسلتلفة  يف صور

القيم األلوىية مثل اإلديان و سيتحقق ذلك إذا العلماء الذين سعون يف ىذه عملية التطوير يتعانقون  
و اإلخاء  ةالقيم اإلنسانية مثل الرمحكما تأّسسون ب  و الصرب. و التوكلخالص و الشكر اإلو التقوى و  اإلحسان

سخيا يف و   ا، مقتصداأمينسعة القلب ، و لة و حسن الظن و التواضع والوفاء بالوعد ، او ادلساواة و العاد
 عملهم.
ت بع  اجلامعة لتصب  اجلامعة العادلية يعٌت بأخذ االتفاقات مع اجلامعات األجنبية بأنوا  من زلاوال 

التعاون. يتمثل التعاون يف صورة الندوات و ادلعتمرات العلمية عن شكل اجلامعة العادلية. على سبيل ادلثال، قد مت 
) أسًتاليا ( ،  Latrob كلية الًتبية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية و جامعة االتفاق بُت
يف  خلونالذين يد للطلبتها( االندماجيتطبيق العملى ادليداين )  PKLIجامعة مااليا ) ماليزيا ( يف تنفيذ  وكذلك
باسم  ذلك الستيفاء شروط التعاون مع ادلؤسسات الدولية كلICP  (International Class Program . ) برنامج  فصل

 .اجلامعة العادلية
 

إعادة تشكيل مؤسسية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مباالنق حنو الرتبية االسالمية املعاصرة 
 لمستوى العامليليف استقبال اجلامعة 

 1بقلم : د. ساللة احلاجة املاجستري 

 
 

                                                        
1
 محاضرة في كلية العلوم التربية و التعليم .   
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 ا . املقدمة 
اندماج  الدين يف مجيع ادلعرفة و العلوم, تتطلب جامعة موالنا مالك  ،عتمادا برسالة ىذه اجلامعة ا 

. حيمل الزمان التغَتات يف حياة إلنسانيف حياة ا  الواضالشيء  يف إسهامإبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 
سواء كان ماديا أو روحيا تكون توجيها  احلوائجقتنا  لألداء على مجيع االاحلياة،  ياألمة دائما يف مجيع نواح

الستمرار احلياة. ودلواجهة حاجات الناس  ماديا و روحيا، اليت ال هناية لو. جاء الدين و من  لو احلياة.  الدين  
مع ادلتعلقةمن ناحية. ومن كادلنهج ادلعتقد الىت تكون جزءا و النواة من النظام القيم ادلوجودة يف الثقافة من اجملت

. 2ناحية أخرى جاء الدين كاحملرك و ادلراقب ألعضاء اجملتمع حىت تعيش اجملتمع  بالقيم الثقافية و التعاليم الدينيو
 فلذالك, الدين لو قيمة ألوىية  و عملية يف وسط اجملتمع.

ال يكفي وحده دلواجهة تغَتات  سرعة تغيَت  الزمان ال نستطيع أن ضلددىا.  كلما سر   التطور يف العلوم 
الزمن.  تغيَت الزمن يؤثر على عملية حتويل ادلؤسسة ىذه اجلامعة لتصب  جامعة عادلية. ولتحقيق تلك اذلدف  
كرؤية كبَتة  حيتاج اإلستعداد الرئاسة و منهج إدارة جامعة إسالمية اجليد ، االندماج و ادلشاركة يف مجيع عناصر  

رؤية الكبَتة  إجتاه الغرض األساسي واض  لغاية حيث يعرف مجيع رجال األكاددييُت يف األكاددييُت.  دتلك ال
 ىذه اجلامعة. اجلامعة العادلية كرؤية ىذه اجلامعة تظهر يف : 

 اآلمال ادلرتفع و اثبات ادلعيار  ادلتفوق.  .1

 زراعة اإلذلام ,اذلمة , الغَتة , واإللتزام  .2

 ك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق الرد على  إمتياز جامعة موالنا مال .3

 اظهار القيم الذى يرفع مستوى جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.   .4

ادلوضوعى ادلرتبط  برجال األكاددييُت و البيئة التارخيي دليل على تطور جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  .5
 .3احلكومية ماالنق 

,دتثل على وجود اإلصالح و التغيَت  يف داخلية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  وىذه احلالة  
 احلكومية ماالنق لتكون جامعة عادلية. ىذا من الواقع الذى ال ديكن اإلبتعاد منو.

  
 ب. جامعة موالنا مالك إبراهيم احلكومية اإلسالمية مالنغ يف دوامة جامعة عاملية.  

 حتويل جامعة عادلية دتر بثالث خطوات : إن صلاح يف   ( Indrajitقال إندراجيت )  
عملية القص, من عمل احلذف أو قص عملية  رمسية  أو إدارية  الىت الجيب أن  ىي  ( Eliminationاحلذف ) 
 يعملو.

                                                        
2
 Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 50. 

3
 Eko Susilo, Sekolah Unggul Berbasis Nilai (Sukoharjo: Univet Bantara Press, 2003), 44. 
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 البساطة  ىو القص أو القصر عملية  رمسية و  إدارية  .1

 . 4التوحيد ىو الضم على عملية رمسية و إدارية .2
وذلذه اجلامعة  )جامعة موالنا مالك إبالاىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ( دتكن أن تتحقق ىذه األمور  

الثالثة يف دفعة واحدة. و لتقمة اخلطوات السابقة ، على جامعة موالنا  مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق 
ستطيع هبا تقصَت  ادلدة بُت تغيَت الزمن  و تطوير العلوم. البد أن يركز عميقا والضبظ ادلتعلق مبفهوم العلوم الىت ت

 من احلاجة الضرورية يف رلال التعليم  ىي إنشاء اجلامعة العادلية الىت ىي من أمر ادلعقول وال ديكن أن يرفضو. 
أشار جامعة عادلية على جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق لتكون جامعة إسالمية  

الىت تطور قدرة علومية الىت دتلكها حبد ملكية تامة تقوية االشاعة يف توحيد الدين و العلوم فحسب. بزاد التفوق 
واإلصلاز الىت دتلكها ىذه اجلامعة، يتجو التطور ادلؤسسية اىل جامعة عادلية تعمل كعملية الوصول و التحويل 

ق يف  تشكيل مركز العلوم وادلعارف و الثقافة اإلسالمية،  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالن
على األقل،  يعمل  مدير جامعة موالنا مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق بضع االستعداد جبد مع رجال 

 األكاددييُت ىذه اجلامعة لتصب  جامعة عادلية. وىذه العملية  تظهر  يف خطوة اسًتاجتية التالية  :
وتأسيس رؤية, بعثة, و الفلسفة )قيم( تربية الواأللباب يف معهد اجلامعة )معهد        سونان امبيل تطبيق  .1

 العايل(.
حتليل بيئة خارجية و داخلية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالننق ذلا دور ىام لتكون  .2

 جامعة عادلية. 
 . 5مي ادلستمر  من الوقت اىل الوقتأداء الربامج،  التننفيد, و التحكيم والتقو  .3

لكن من أىم تلك اإلسًتاجتية ىي العزمة الكبَتة  لتكون من إحدى اجلامعة العادلية يف العامل. نظرا من  
تلك البيانات السابقة ، مسامهة ىذه اجلامعة من مجيع اجملاالت ادلتعلقة بالعلوم  يتطلب الوعي لينتج العمل 

ر اإلجيايب ىف بناء احلضارة االسالمية الكاملة. يبٌت ىذا الوعي على أساس القيم األلوىية العلمية الىت دتلكها األث
مثل اإلديان و احملبة و التقوى  و االخالص و التوكل و الشكر  و الصرب. إضافة إىل ذلك بًتاكم القيم اإلنسانية 

والوفاء بالوعد ، أمُت،  مقتصد  و مثل صلة الرحم و اإلخاء و ادلساواة و العادلة و حسن الظن  و التواضع 
 .6سخية
القرارات الىت أخذهتا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق ذلا أثر كبَت يف نظام ثقافة  

ادلؤسسية. فلذالك, احلماسة ادلهنية الىت تطبقها يف إدارة جامعة إسالمية دتلك التنائ  ادللونة يف مؤسسة ىذه 
                                                        
4
  Eko Richardus Indrajit. et al., E-government in Action (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 45 

5
 Husein Umar, Strategic Managemen in Action, Konsep, Teori, dan Teknik Mneganalisis manajemen Strategis 

Strategic Business Unit Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, dan Wheelen-Hunger, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 19-27 

6
  Nurcholis Madjid, Masyarakat Religious  (Jakarta: Paramadina, 1997),  hlm. 98-100. 
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(   عن القيم الوظيفية لتصب   Agustinusكان يف مدة قصَتة أو طويلة. إختذ من فكرة أغوستنوس )  اجلامعة سواء
 جامعة عادلية، فعلى ىذه اجلامعة أن يهتم باألمور التالية منها :

 من  اجلهة يف تطور ىذه اجلامعة ادلقصودة. .1

 ساعد  ىذه اجلامعة على تكيف التغيَتات الواقع. .2

 معة أكثر فعاال. جعل  إدارة  ىذه اجلا .3

 تعيُت التفوق ىذه اجلامعة يف ادلنافسة الًتبية اإلسالمية نسبيا.  .4

 النشاط يف جعل اسًتاجتية تعلو قدرة ىذه اجلامعة دلنع ظهور ادلشكلة يف ادلستقبل. .5

 اشًتاك رجال األكاددييُت يف جعل اسًتاتيجية ستكون أكثر  دفعا يف تنفيذه.  .6

 اجلامعة. نقص األنشطة ادلًتاكمة يف ىذه .7

  7كراىة رجال األكاددييُت ىذه اجلامعة سوف تقل بذاتو. .8
لذلك, قرارات ىذه اجلامعة لتصب  جامعة عادلية ذلا توجيو ادلستقبلية االسًتاتيجية لدى مؤسسة ىذه  

اجلامعة. والسبب أن  لو أثر متعددة خاصة على رجال األكاددييُت لتحقيق جامعة اسالمية طبيعية  دتلك هبا 
 أربعة أركان، وىي : الروح العميقة ، األخالق السامية ، آفاق ادلعرفة الواسعة و االحًتاف الناضج.

 

  العوملية.اإلسالمية وسط دوامة  احلضارةج. 
وجود متطلبات جامعة عادلية,  يتحرك اجلامعات يف عملية التغيَت  فعاال  يف مجيع اجملاالت من ناحية ،  

لنظام التعليمي، احملاضر ، ادلرافق ، والرئاسة وغَت  ذلك من التغيَتات الىت تناسب مع ومن ناحية أخرى تغيَت  ا
متطلبات جامعة عادلية. تشجع التكنولوجيا و ادلعلومات على ىذه احلالة، تعمل مجيع اجلامعات التغيَتات غَت  

كل اجلامعات حىت  ال تظهر  زلدودة. حيث تظهر  ادلنافسة الشديدة  بُت اجلامعات. تشعر اجلو ادلنافسية يف  
احلدود ادلتعلقة جبودة التعليم ادلتبوعة. لكن ، بالنسبة اىل ىذه اجلامعة ) جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية 
احلكومية ماالنق( الىت ذلا ادليزة اخلاصة، وجود ادلنافسة الشديدة لو أثر إجيايب حيث تشجع اىل  تطوير و تنمية 

 جودة ادلؤسسة. 
وىذه احلالة تعمل  إلستيفاء  شروط التعاون بادلؤسسة الدولية، إضافة اىل ذلك ، حتاول اجلامعة عن  

تسليم الطلبة األجنبية . و يف اإلطار األكادديية، تشجيع  نشر  اجمللة الدولية مهم أيضا. وىذا يعٌت ، الدرجة الىت 
ماالنق( كجامعة عادلية.  حتمل ىذه  -احلكومية  حتملها ىذه اجلامعة )جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية

اجلامعة  الرؤية والتنائ  على متطلبات اجملتمع الواسعة لتحقيق التعليم األحسن. يتوسع تلك آمال اجملتمع على 
                                                        
7
 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik-Pengantar  Proses Berpikir Strategik (Jakarta: Binarupa Aksara, 

1996), hlm 17 
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ىذه اجلامعة لتصب  جامعة عادلية، والدليل على ذلك، بأن ىذه اجلامعة ) جامعة أولوا االلباب ( جتلس يف ادلرتبة  
   8(.webometrikلسادس والعشرون" من مئة جامعة يف اندونسيا حسب وبومًتيك )"ا

 ( 2115( ) ادلوافق يناير webometrikاجلدول اآلتية تبُت عن رتبة اجلامعة يف اندونسيا حسب وبومًتيك ) 

 مقام

 التفوق

مقام 
 نفتاحاال

 مقام

 أثر

مقام 
 احلضور

 جامعة
 مقام

 عامل

قام
م

 
سيا

دوي
إن

 

 1 414 جامعة غاجامادا 292 224 18 2144

 2 532 جامعة إنونيسيا 316 389 219 1874

 3 622 ادلعهد تكنولوجية باندونق 478 292 583 2259

 4 813 جامعة الزراعة بوغور 463 957 13 2812

 5 1112 جامعة ديفونيغارا 961 1561 17 3195

 6 1111 جامعة براوجيايا 587 1167 57 3611

 7 1211 جامعة فاجاجاران 1321 745 248 3842

 8 1389 جامعة احلادي عشرة مارس 791 673 65 5442

 9 1518 رالصلايجامعة إ 729 1967 757 3144

 11 1647 دارما جامعة غونا 1738 1213 196 4831

3515 815 2273 796 
 عشرتكنولوجي احلادي الادلعهد 
 نوفمرب

1688 11 

 12 1691 الًتبية إندونيسياجامعة  451 1324 197 5442

 13 1726 جامعة سيمارانغ احلكومية 1436 1169 176 5442

 14 1781 جامعة حسن الدين 1198 2297 368 3996

 15 1787 جامعة ماالنق احلكومية 1283 1633 28 5442

 16 1833 جامعة فًتا ادلسيحية 1114 2671 156 4175

 17 2138 جامعة بينا نوسنتارا 562 2411 92 5442

 18 2143 جامعة جغجا كرتا احلكومية 1565 1812 146 5442

                                                        
88

 http://www.kopertis12.or.id/2015/12/11/peringkat-perguruan-tinggi-versi-webometrics-edisi-januari-
2015.html, diakses 13 November 2015 pukul 17.45 WIB 

http://www.kopertis12.or.id/2015/12/11/peringkat-perguruan-tinggi-versi-webometrics-edisi-januari-2015.html
http://www.kopertis12.or.id/2015/12/11/peringkat-perguruan-tinggi-versi-webometrics-edisi-januari-2015.html
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 19 2122 جامعة سريوجيايا 1349 1514 712 5442

 21 2162 جامعة زلمدية حغحاكرتا 2162 893 1961 5442

 21 2185 جامعة رييو 2238 2892 841 3842

 22 2188 جامعة إيسا أونغول 3193 966 1328 5442

 23 2195 جامعة مرجو بووانا 1569 3237 2161 5442

 24 2311 جامعة زلمدية ماالنق 718 3115 121 5442

 25 2331 جامعة أودايانا 3838 3641 354 4175

 26 2371 جامعة سومطرة الشمالية 1191 1998 596 4442

 27 2396 جامعة إندونيسا اإلسالمية 673 2176 1552 5442

5442 763 3613 1541 
موالنا مالك إبراىيم جامعة 

 االسالمية احلكومية ماالنق
2416 28 

 29 2575 جامعة زلمدية سوراكارتا 561 5152 515 5442

 31 2626 جامعة شيعة كوواال 2231 1672 1652 3144

4831 5797 3611 563 
جايا ادلسيحية  جامعة أدتا
 إندونيسيا

2655 31 

5442 181 3611 2872 
و  ةاإلداريادلعهد العايل للعلوم 

 AMIKOMاحلاسوب 
2751 32 

5442 33 5692 699 
 اجلامعة يف علم احلاسوب

(UNIKOM) 
2769 33 

5442 267 5692 1189 
جامعة شريف ىداية هللا 

 اإلسالمية احلكومية جاكرتا
2781 34 

 35 2832 جامعة مجبَت 926 5117 131 5442

 36 2915 جامعة بينكولو 4718 3221 361 5442

 37 2975 جامعة ناراتاما 2831 3629 641 5442

 38 3112 جامعة سورابايا 2273 5284 854 4442

 39 3147 جامعة أندلس 2715 3157 1351 5442

 41 3161 جامعة جندرل سوديرمان 1422 3928 1183 5442
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 41 3172 جامعة المفونق 3563 5219 317 4831

 42 3122 جامعة أمحد دىالن 3318 4983 1398 4175

 43 3346 جامعة فنجا سكيت تيغال 4784 2161 3471 5442

 44 3353 سورابايا اإللكًتوينادلعهد  1251 5112 1112 5442

5442 9341 4396 3211 
ادلعهد العايل للعلم احلاسوب 

 سورابايا
3364 45 

 46 3495 جامعة سورابايا احلكومية 1168 7111 313 5442

 47 3552 الًتبية غانيساجامعة  4611 3686 1754 5442

5442 1114 4542 4711 
و  ةادلعهد العايل للعلوم اإلداري

 احلاسوب جباكرتا
3621 48 

 49 3622 جامعة ماراناتا ادلسيحية 5675 3865 1414 5442

5442 1758 4478 2766 
 معهد العلوم و التكنولوجيا

AKPRINDO 
3623 51 

 51 3648 احلكوميةجامعة ميدان  2182 7257 183 5442

 52 3719 غا بَت بانقسانجامعة سي 8474 1269 6359 5442

 53 3764 جامعة سام راتوالنغي 3513 7158 631 4831

5442 1269 4713 4442 

و  ةادلعهد العايل للعلوم اإلداري
 احلاسوب و ادلعهد العاىل للعلم

 MDPقتصاد اال

3765 54 

 55 3818 ادلسيحية جامعة ستياوجانا 2932 7816 513 4831

 56 3945 جامعة بادانق احلكومية 2654 6615 791 5442

5442 141 8615 4179 
  اجاق جامعة سونان كايل

 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا
4287 57 

 58 4377 جامعة بارىياغان ادلسيحية 6622 7822 1517 4175

5442 4855 2972 7569 
جايت نق جامعة سونان غونو 

 اإلسالمية احلكومية باندونق
4385 59 

 61 4385 جامعة تاصلونق بورا 5736 4292 3275 5442

 61 4452 جامعة أدتاجايا جبوكجاكرتا 5894 7467 447 5442
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 62 4458 جامعة غورونتالو احلكومية 3151 8516 518 5442

5442 3945 3818 6721 
و  ةادلعهد العايل للعلوم اإلداري

 احلاسوب إندونيسيا
4465 63 

 TELKOM 4488 64ادلعهد التكنولوجي  3784 4477 4321 5442

 65 4515 جامعة ديان نوسوانطارا 3237 7134 1478 5442

 66 4526 جامعة وديامنداال ادلسيحية 8487 9463 2123 3149

 67 4548 جامعة تَتبوكا 3176 5883 2836 5442

 68 4552 ادلعهد التكنولوجي الوطٍت 8111 4629 2334 5442

 69 4594 جامعة ودياتاما 4176 7522 1162 5442

 71 4611 جامعة تارومانيغارا 5197 8712 269 5442

 71 4664 جامعة دوتا واجانا ادلسيحية 2912 6531 2592 5442

 72 4797 كيتا جامعة تري س 5341 5811 2913 4831

 73 4837 ماكاسار احلكوميةجامعة  4955 5787 1915 5442

5442 2412 7941 1634 
جامعة سلتان أغونق  اإلسالمية 

 احلكومية
4889 74 

 75 4913 جامعة سوغيا برانطا ادلسيحية 4618 9649 315 5442

 76 5153 جامعة تادوالك 4712 11456 1199 4442

5442 599 11281 3165 
 اإلسالمي سوغو ادلعهد ويل
 احلكومي

5144 77 

 TELKOM 5192 78جامعة  2161 9252 1873 5442

 79 5197 حامعة نوسا جندانا 11276 2796 7172 5442

 81 5318 جامعة منكورات المبونق 3371 9611 1214 5442

 81 5337 جامعة جاكرتا احلكومية 4124 4888 6739 5442

5442 5186 4134 11386 
 مجهورية ادلعلمُتجامعة تربية 

 جبوكجاكرتانسيا و إند
5432 82 

 83 5585 جامعة بينا دارما 4231 9272 1639 5442

 84 5598 جامعة بيليتا ىارابان 6528 9296 991 5442
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 85 5622 نسيا بدنباسرو ندإ ادلعهد الفٍت 5398 9968 868 5442

5442 1375 11197 3423 
 ادلعهد العايل االسالمية احلكوميةا

 ساالتيغا
5663 86 

 87 5696 نسيا سوراكرتاو إند ادلعهد الفٍت 5813 8376 2111 5442

 88 5715 جامعة بنكا بليتونق 7621 5553 4888 5442

 89 5774 جامعة زلمدية فرورجيا 6639 8861 1686 5442

 91 5948 جامعة نوسانتارا  االسالمية 13871 2135 11422 5442

 91 5989 جامعة باصلاسيال 7711 7655 2662 5442

 92 5993 جامعة سانتا دارما 2319 8735 4134 5442

 93 6116 جامعة باندونق االسالمية 4174 11692 1453 5442

 94 6116 ادلعهد الفن اإلندنسيا 3681 9798 2418 5442

 95 6297 جامعة زلمدية مسارانق 3649 11242 1454 5442

 96 6345 جامعة باسوندان 5592 8437 3529 5442

 97 6412 جامعة ترونوجويو 6187 9911 1936 5442
 98 6438 جامعة موالوارمان 6836 5357 7963 5442
 99 6444 جامعة مالك الصاحل 4539 7461 5685 5442
 111 6549 جامعة زلمدية د، ىامكا 6197 6648 6249 5442

  
جديا . على األقل، ىذه اجلامعة العادلية كمفهوم رئيسي يف تطوير نوعية التعليم العايل حتتاج اىتماما  

الرؤية العظيمة لدى جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية لتكون جامعة عادلية جتب أن تكون التوجيو 
الرئيسي يف تطوير ادلؤسسات ادلستندة إىل تنمية اجلودة. و من ىنا جيب على مجيع  األكاددييُت يف ىذه اجلامعة 

ت الواردة يف اجلامعة العادلية. ينبغي ىذه  النقطة لتكون نقطة رئيسيا على مجيع التواصل بالقيم واالسًتاتيجيا
 رؤساء اجلامعة إلظهار اجلدية والصالبة و االستقرار يف الرؤية ضلو مستوى جامعة عادلية.

تطوير جامعة موالنا مالك إبراىيم االسالمية احلكومية لتصب  جامعة عادلية على أساس الوعي إىل  
ار يف تطوير اإلسالم كمحور جلميع أشكال احلياة البشرية. وىذه االشارة بأن اإلسالم ال يعلم  أمتو االستمر 

اجلوانب األلوىية و الفهم يف العبادة فحسب، ولكن يف الواقع أيضا بأن اإلسالم قادر على التحدث األكثر  و 
 .Mcوآخرون الىت نقلو  Bossertإعتماد على رأي ادلشاركة يف تقدمي احلضارة القائمة على أجل العلم والدين مشولية. 



Proceeding International Conference of Islamic Education: Reforms, Prospects and Challenges 
Faculty of Tarbiyah and Teaching Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang 

December 2-3, 2015 
ISSN-2477-3638 

 

Page 765 of 770 

Pherson  ضلو مستوى  اجلامعة العادلية، جتب أن  اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف تنمية
 هتتم  خطوات ضرورية منها : 

بعضها. و بناء على ىذا ، جيب أن تكون قادرة على وضع برنامج  األكادديية و الالأكادديية الىت تندمج  مع  .1
ينبغي أن تكون إدارة ىذه اجلامعة قادرا على تعرف ادلشاكل اليت تظهر يف إدارة اجلامعات اإلسالمية ، و يف 

 نفس الوقت قادرة على ختصيص ادلوارد فعاال،

يع جيدا و ديكن الوصول إليها من قبل مج يفهماإلسالم و العلم جيب أن  يف اندماجتقنُت التطور العلمي  .2
رجال األكاددييُت يف ىذه اجلامعة . وىكذا، فإن تقنُت ادلعرفة الىت تندمج االسالم والعلم قادر  علىى إعطاء 

ضلو مستوى جامعة مؤسسة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية األثر  اإلرتباطي على تطوير  
 عادلية. 

حيث ثقة اجلمهور على ىذه اجلامعة رئيسا بكوهنا   احملافظة على جودة التعليم بشكل مستمر و مستدامة .3
ىذه اخلطوة التحويلية  من شأهنا تعزيز اذليكل العلمية و ادلؤسسية ضلو مستوى اجلامعة  9كجامعة عادلية.

 العادلية.

مع وضع منزلة إحدى اجلامعات العادلية، ومن ادلتوقع أن تصب  ىذه اجلامعة قادرا على ان تكون جامعة  
فيها تطوير العلمي على أساس تكامل االسالم و ا لعلم يف مواجهة عصر العودلة. حتقيقا ذلذه الغاية ،  تستمر 

تنمية اسًتاتيجية ادلؤسسية اليت يتم تنفيذىا ، ويكون مستعدا للتدخل يف تطبيق  رؤية و رسالة الىت تركز على 
يع رجال األكاددييُت ىذه اجلامعة قادرين  حتقيق ىذا اذلدف. وىذا اذلدف ال ديكن أن تتحقق إال إذا كان مج

على التحرك بكل جهده و ادلتحمسُت يف عملهم مع  ثقتهم  يف حتقيق األىداف مبا يتماشى مع معايَت جامعة 
 10على مستوى عادلي.

القدرة وادلشاركة من رجال األكاددييُت ىذه اجلامعة لتحقيق ىدفهم لتكون جامعة عادلية من احدى  
سسية الىت ديكن حتقيقها فعالية وكفاءة. وينبغي أن تكون عملية التحول ادلؤسسي ضلو الدرجة األىداف ادلؤ 

اجلامعية العادلية  أولوية قصوى يف بناء ثقة اجلمهور يف ىذه اجلامعة ) جامعة أولو االلباب ( يف إنتاج متخرجُت 
 قيم اإلسالمية. قادرين على ادلسامهة بدور فعال يف بناء احلضارة العادلية ادلؤسس بال

من شكل االتساق ىذه اجلامعة ىي بأن تصب  جامعة عادلية لعملية التغيَت  األساسي يف بناء احلضارة.   
لذلك ينبغى على ىذه اجلامعة ان يطور جودة ادلؤسسات على حد سواء يف نطاق سواء كان يف مدة قصَتة أو 

                                                        
9
 Mc Pherson B.L., Crowson R.L., Pitner N.J., Managing Uncertainly Administration Theory & Practice in 
Education (Columbus Ohio: Charles E. Merril Publishing Company, 1986), 86. 

10
 Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan  (Jakarta: Bumi Aksara, 

1994), hlm. 63 
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مرار التحسينات ادلؤسسية والتغيَتات استمراريا.  تلك طويلة. ومن ىنا جيب على ىذه اجلامعة أن يبتكر  مع است
  11العمليات ختطط و تستمر عملها لتصب  جامعة عادلية.

جتعل نوعية ادلؤسسية أولوية  قصوى اليت ال ديكن فصلها من ىذه اجلامعة. احملافظة وتنمية نوعية ادلؤسسة  
ت و ادلسامهات على اعطاء التغيَتات  خاصة على تشكل ىويتو ودتثل فيها العامل ذلذه اجلامعة. تشهد االصلازا

اجملتمع االسالمي جتعل النقطة األفضل لوجود االلتزام وذلك لتنمية ىذه اجلامعة ىف مستوى العادلي. إضافة اىل 
 ذلك وجود معايَت اخلاصة الىت حتفظ ىذه اجلامعة حفظا تاما منها : 

 جتري عملية التعليم على اساس االسالم و العلم  .1

 نمية ادلرافق احلديثة لتكون قادرا على استجابة احتياجات األكادديية و الالأكادديية. ت .2

 احملاضر  ، الطالب ، ادلوظف وادلوارد البشرية ادلهنيُت.  .3

 12اصلاز أكادديية الطلبة سواء كان احمللي و العادلي.  .4

محاسة  ىذه  اجلامعة لتصب  جتري أنشطة تنمية العلوم يف اجلامعة شللوءة بالقيم االسالمية، لذلك،   
جامعة عادلية جيب عليو أن تكون قادرة على مشاركتو باألنشطة العلمية، و يف نفس الوقت،  تطلب ىذه اجلامعة 
احللول للحصول على األنشطة العلمية الىت دتلك هبا األدوار و ادلسامهات يف اجملتمع. وكل ىذا العمل تعمل 

ىى هتتم ببناء احلضارة االسالمية يف تسلسل احلضارة العادلية.  لذلك، ينبغى ألجل تقوية ىوية ىذه اجلامعة الت
على تطوير  العلوم ادلتكاملة باالسالم و العلم  توضيحا بالقيم ادلهنية الروحية قادرا على اعطاء ادلعٌت و توحد 

 حبياة اجملتمع يف عصرنا ىذا. 
جامعة عادلية  تظهر يف "صياغة التفكَت" دتتحن  ومن أكرب التحديات الىت تواجهها ىذه اجلامعة لتصب  

وعي ىذه اجلامعة لتكون قسما من اقسام اجملتمع العادلي ألن فيها االتساق و التكيف و ادلسابقة بادلعايَت  و 
 القيم الواسعة. فلذلك، إنشاء نوعية التعليم مبعايَتىا العادلي تتوفر فبها الشروط اآلتية : 

 كادديي،  م استخدام نتائج  ىذا البحث لتخطيط خرجيُت ىذه اجلامعة ادلقصودة. عقد البحث على رجال األ .1
 تستخدم نتائج ىذا البحث لتقوية النظام األكادديية و الالأكادديية من خالل عملية التعليم األحسن.    .2
حيكم و يفحص إدارة الضمان اجلودة عملية التعليم و انتاج التعليم من خالل التقومي  و االختبار  سنويا الىت  .3

 تتناسب باخلطط األساسي اجلامعي. 
النشر  و التعارف و انشغال اخلرجيُت يف رلال التعليم سواء كان يف اخلارج أو يف الداخل. و حتليل ىذه  .4

 13و استخدامها من مجيع النواحي. العمليات مجيعها على قبوذلا
                                                        
11

 Edward Sallis, Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan, Terj. Ahmad Ali Riyadi 
dan Fahrurrazi, (Yogyakarta : IRCiSoD, 2006), hlm. 78.  
12

 Sergiovani, The Principalship : A Reflective Practice Perspective (Boston : Allyn And Bacon, Inc.1987), hlm. 56 
13

 Bounds, G., Beyond Total Quality Management Toward the Emerging Paradigm, New York: Mc Graw Hill Inc., 
1994., hlm. 54. 
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اإلتصال مع الدول العامل لو أثر كبَت  يف مجيع العمليات من ناحية و القيم من ناحية أخرى الىت ترتبط  
بطبع مؤسسة ىذه اجلامعة. اعتمادا شلا سبق ذكره ، فعلى ىذه اجلامعة أن تكون قادرة علىى أخذ القيم ونتيجة 

. لذلك ـ احلاجة اىل مهارة إدارة ادلؤسسة اإلتصال مع دول العامل الىت تساىم يف تطوير ادلؤسسة سهما كبَتا
 لتوضي  رؤية ىذه اجلامعة لتصب  جامعة عادلية سوف تتحقق هبا. 

 
 .الزمن التغري و التنوع يف حتركت ماالنج،   إبراهيم مالك موالنا جامعة تقدم. د

 مستعدين فيها الناس كل ليس أن مع اجلامعة أىل جليع الكبَت التاثَت حيمل ادلؤسسي التحويل
 مثل أىلها من لكثَت اإلزعاج ستبدي العادلية اجلامعة إىل ماالنج ادلالكي اجلامعة حتويل عملية تسريع. دلواجهتو
 لبع  وكذا ، التدريس حق عنهم سيزيل العادلية اجلامعة كمدرسي التأىل مقدار يكملوا مل الذين األساتذة بع 
 ديثلوا و يتخلقوا أن يقدروا مل أو العادلي، بادلستوى اجلامعة مثل العمل أسلوب التبا  متزودين غَت اجلامعة موظف
 .ادلؤسسة مجود عن الدفع يلزم العادلية كاجلامعة اجلامعة ىذه تنسيب مع لذلك. 14ماالنج ادلالكي اجلامعة صفة

 الذين العامل أضلاء مجيع يف العلماء لطبع ديشي و يتوتر ال ماالنج ادلالكي جلامعة ادلؤسسي التطوير
 ماالنج ادلالكي احلكومية اإلسالمية اجلامعة اتبعو اليت العادلية اجلامعة فكرة. الدائم الكشف و االبتكار يف يقومون
 لكن فحسب العلمي للتقدم  اإلسهام على القادر ادلتخرج ينتج حىت العلمي االبدا  و االكتشاف وجود يطلب
 .الكلي بالشكل اإلنسانية احلياة رفع و الًتقية عمل يف ادلشاركة على قاردا

 و جتماعية اإل بالوقائع وثيقا ارتباطا يرتبط أن الزم العادلي بادلستوى اجلامعة داخل العلمي للبنيان الشرط
 اجلامعة جتاه تطويره يف اجلامعة بو سارت الذي العلمي، التصويغ يكون أن على ىذا، أكد حيث العادلي، التعامل
 . تطويره و اجملمع يف اإلجيايب التأثَت إسهام و التطبيق على القادر ادلوضوعي العلم حيصل أن العادلية،

 العلم تناسب( 1:  التالية إيدي هللا عبد قالو كما العناصر أربع يشمل األقل على العلمي التناسب ىذا
( 4 ادلستقبل و اليوم يف  احلياة بتطور العلم تناسب( 3 العمل، مبطالب العلم تناسب( 2 ، العامل رلتمع بأحوال
  15. احلديثية العلموم بتطور ماالنج ادلالكي احلكومية اإلسالمية اجلامعة قبل  من ادلنتج العلم تناسب

 
  االختتام -ه

 إىل ماالنج ادلالكي احلكومية اإلسالمية اجلامعة تطوير و احلماية جتاه بو يقتٌت الذي النظام بناء تنسيق
 التعليم داخل النظام بناء عملية. ذكيا عمال و عميقا جهدا يلتمس بالطبع كبَت مشرو  ىو  العادلية اجلامعة
 النظام كان التحديات، تلك مواجهة.  الطويلة ادلراحل مسَت تلزم و ادلعقدة العالقة ذات عملية ىي العايل

                                                        
14

Bernard Boar, H., The Art of Strategic Planning for Information Technology. Ed. Ke-2 (New York: John Wiley 
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 جودة سيمة و صفة ىي اليت ادلتكاملة العلوم تطوير يف اجلامعة أىل قدرة على يتأسس  العادلية اجلامعة الستقبال
 .العادلي اجملتمع يدي بُت ماالنج ادلالكي احلكومية اإلسالمية اجلامعة

 عن ادلالكي اجلامعة استغنت بالتايل العادلية معة كاجلا اجلامعة ىذه تنسيب مع أن ىي ادلهمة النقطة
 مساعدي كل حتميس يف اجلامعة تسعى أن التحويل، فًتة ىذه يف لذلك. أوسع بشكل الًتبية استقالل توجيد
 .العادلية اجلامعة درجة محل و محاية يف ادلشاركة و إسهام يف الًتبية

 التطوير عملية يف الفعالة اجلامعة باسم يعٍت اجلامعة، ذلذه الناس يف معروف ادلستمر للتطوير على القدرة
 يتمثال أن ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة رياسة و الًتبوية نظام ادلبدأ، ىذا من. العلمي
 للتأثَت قوية يكون أن التايل يف األساسية القوة ىذه. العادلية اجلامعة إىل التحويل عملية أساس و ادلتينتُت كالقّوتُت

 إىل حتويلها من اجلامعة رسالة و  الرؤية يف ما لتحقيق   اجلامعة ىذه أىل مجيع حتريك و التنسيق و الًتشيد و
 .  16ةعملي أسر  و فعالة أحسن يكون ح التكنولوجيا و العلوم تطوير مركز و العادلية اجلامعة

 العادلية، كاجلامعة ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة حتقيق يف الرسالة من انطالقا
 العادلية، اجلامعة بدرجة بل. الزمان مرور مع تتواتر لن العايل التعليم خدمات ثالث يف ادلًتكز العلوم تطوير فأساس
 إبراىيم مالك موالنا اجلامعة حاولت واحدة بدفعة و تنقطع ال اليت احلضارة كسلسلة حاضرة العلمي النشاط كل

 اجملتمع تطوير و (public service) العامة اإلجتماعية اخلدمة حتضَت يف ماالنج احلكومية اإلسالمية
(community development)  التوايل و االستمراري بالشكل  . 

 تقدم مواجهة عند ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة أن على السابقة الرؤية تؤكد
 ادلتكامل العلم تطوير عملية كان ذلك فمع. تطوره و الزمان تغَت سريعا تتبع و تتحرك بل خلو، يف ليس الزمان
 ذا ادلتكامل العلم ذلك كون حىت تتطور و تدور أن عليها. تتوقف ال أن التكلوجيا العلوم و الدينية العلوم بُت

 اإلنسانية احلياة مشكلة و العلمية ادلشكلة جلميع ادلخرج حُت كل يعطي إحساس

 باسم ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة لكون واسع بشكل اجملتمع أمانة من
  تظهر  اجملتمع حلياة الفائدة إسهام على القادرة اإلسالمي العايل التعليم مؤسسة

 مالك موالنا اجلامعة لدى اخلارجي اجملتمع اقتنا  و إجيايب شعور يعطي العايل أمبيل سونان معهد وجود
 تكامل تطوير من الواقع الدليل و كالرمز العايل أمبيل سونان معهد كون. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم
 من اقتباسا. العادلية اجلامعة درجة نيل يف اجلامعة  المكانية اجملتمع تفاعل و االقتنا  ترقية يعطي بالعلوم اإلسالم
 مالك موالنا اجلامعة تفخر اليت كثمرة يتمكن العايل أمبيل سونان ادلعهد وجود  ناسوتيون  بو ادلنقول كارفُت رأي
 و العقلية بُت مجع ادلمثلة الًتبية احتياج عن اجملتمع مرام يتجاوز بل يكافئ و ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم
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 يستطيع العايل أمبيل سونان معهد أن يتوقع لكن دائما، يتغَت التعليم جودة على اجملتمع رأي أن ولو. الروحانية
 و اجملتمع تطور مع يوافق دائما اجلامعة عناصر كأحد كونو حىت تعليمو جودة و اإلجيايب الشعور ذلك يتحمل أن

 مالك موالنا اجلامعة يف التعليم جودة يكون ألن ادلدير يد يف مستمرة و زلمية تكون أن الرتبة ىذه. 17الزمان
 .  وقت كل ترتقي و تزايد ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم

 يف عاليا أمال ديلك العادلية اجلامعة ضلو ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة تطوير
 حتديات جييب أن يستطيع الذي العايل الًتبوي النظام كأحد العلوم و اإلسالم بُت األكادديي التكامل حتضَت
 جتاه ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة تطوير جرينفيلد، و بلومربق فكرة باقتباس.  الزمان
 النظام يتبع اجلامعة يف القرار كل( 1:  التالية احملاولة اتبع ادلؤسسة حتويل كان إذا سيتحقق العادلية اجلامعة
 قيم على يتأسس أن تطوير يف القرار كل( 2. العادلية اجلامعة إىل ادلؤسسة تطوير يف مشكلة حلل  ادلتداول
 خدمة جودة ترقية ليساعد حُت كل اجلودة اختبار جيري أن( 3 (the value based juggler) االقتنا 
 ’people plus follow thrught’ علي ادلتأسسة الرياسة تطبيق  يداوم اجلامعة مدير( 4. اجملتمع إىل اجلامعة
 على. 18العادلية اجلامعة جتاه ادلؤسسة أمانة تنفيذ عند اجلامعة أىل قلوب يف احلماسة و االلتزام و الوفاء لبناء
 يف واحد كمرصد ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة جعل يف ادلعتمدة اخلطوة ذاك األقل
 يف اإلسالمية اجلامعات تطوير شكل مالحظة عن فضال ضرورية اخلطوات ىذه. العامل يف اإلسالمي التعليم رلال
 مستوى يف العادلية اجلامعة كون. سلتلفة خصائص حتمل منها واحد كل اجلامعات تلك تزل مل العامل أضلاء مجيع
 موالنا اجلامعة بو صرحت كما العلوم و اإلسالم بُت جيمع الذي العلمي التطوير ناحية من صروريا يكون العادلي
 رؤية جيعل سوف العادلية كاجلامعة منسب فبحمل. اليوم ىذا يف ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
 ستنفذىا اليت القرارات كل زلددة، و واضحة  رسالتها و ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة
 العلمي النشاط صورة يف الكايف و الكلي بالشكل اإلسالم يقدم وكذلك الزمان، بتطور موضوعية و واقعية أكثر
 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة بو تشرفت الذي العامل يف اإلسالم قوة ينه  سوف الذي ىذا. ادلستمر
 .ناج  سعي ىو احلقيقة يف ماالنج احلكومية

 اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة جانب من مطلوبة  األمينة و القوية اإلدارة و الرياسة دور
 لذلك. العادلية اجلامعة ضلو  اجلامعة أىل مجيع إثارة على القادرة ادلؤسسية  اخلطة تشكيل يف ماالنج احلكومية
 رعاية حتت ادلنظومة كل بُت ادلنظمة اإلداري و التعليمي النظام تطوير يف اجليدة الصلة إىل اجلامعة احتاجت
 يف تؤثر تلقائيا اجلامعة  يف اإلدارية العمليات من كل. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا اجلامعة
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 أىل جانب من اجلدي و الكبَت التأييد إثراء يف ادلراحل أىم من اخلطوات تلك. العادلية اجلامعة ضلو اجلامعة تطوير
 . للناس العلم إنتاج يف عاديا شيئا وليس الروح لو  اجلامعة رحاب يف العلمي التطوير ىذا يكون حىت ، اجلامعة

 القيم تطبيق عن يعرب كذلك إبراىيم مالك موالنا جامعة يف العلمي التطوير كان ذلك على زيادة
 .   اإلنسانية احلضارة بناء يف العادلية اجلامعة باسم دورىا و كوهنا يأيّد وىي عميق، و واسع بشكل اإلسالمي
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