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  امللخص

سعت العديد من اجلامعات حول العامل للتحول إيل اجلامعات الذكية حيت تستطيع املنافسة حملياً وإقليمياً وعاملياً، لذا 
ودف الدراسة إيل تقييم مدي توافر مقومات . ه اجلامعات بتوفري متطلبات ومقومات اجلامعات الذكيةبدأت هذ

. ومتطلبات اجلامعات الذكية يف جامعة مدينة السادات مبصر، باإلضافة إيل وضع خطة مقترحة للتحسني يف املستقبل
من أعضاء هيئة التدريس  ٣٥٠زيعها علي عدد ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحثان بتصميم استمارة استقصاء، وتو

وقد توصلت . SPSS V.25استمارة صاحلة باستخدام برنامج  ٢٨٤مت االعتماد علي حتليل . جبامعة مدينة السادات
الدراسة إيل توفر بعض متطلبات ومقومات اجلامعات الذكية يف جامعة مدينة السادات بدرجة معقولة مثل األشخاص 

وعلي الرغم من توفر بعض متطلبات . رة الذكية، وبيئات التعلم الذكية، ولكن ال يوجد مباين ذكيةاألذكياء، واإلدا
  .ومقومات اجلامعات الذكية جبامعة مدينة السادات، إال أا حباجة إيل تطويرها وحتسينها حىت تتوافر بشكل أكرب

لذكية، اإلدارة الذكية، بيئات التعلم الذكية، جامعة اجلامعات الذكية، األشخاص األذكياء، املباين ا: الكلمات املفتاحية
  مدينة السادات، مصر

abstract 
Many universities around the world are seeking to become smart universities so that they 
can compete locally, regionally and globally. The study aims to evaluate the availability 
of the requirements of smart universities at the university of Sadat city in Egypt, as well 
as to develop a proposed plan for improvement in the future. To achieve the goal of the 
study, the researchers designed a survey form and distributed it to 350 faculty members 
at university of Sadat city. Only 284 valid forms were analyzed by SPSS V.25. The 
study found that there are some of the requirements of smart universities at university of 
Sadat city reasonably, such as smart people, smart management, and smart education 
environments, but there are no smart buildings. Despite the availability of some 
requirements of smart universities at the University of Sadat City, but it needs to be 
developed and improved to become more available. 
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