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ﺷــﻬﺪ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ودﻋــﻢ اﺗﺨــﺎذ اﻟﻘــﺮار اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻤﺼــﺮي  -ﻣﻨــﺬ ﻧﺸــﺄﺗﻪ ﻋــﺎم  –١٩٨٥ﻋــﺪة ﺗﺤــﻮﱡﻻت؛
ﻟﻴُﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻣﺮﱠ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي .ﻓﻘﺪ اﺧﺘﺺ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘـﻪ اﻷوﻟـﻰ ) (١٩٩٩-١٩٨٥ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﺛﻢ ﻛﺎن إﻧﺸﺎء وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﺎم ) (١٩٩٩ﻧﻘﻄـﺔ ﺗﺤـﻮﱡل رﺋﻴﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺴـﻴﺮﺗﻪ؛ ﻟﻴُـﺆدي
دوره ﻛﻤُﺆﺳﺴﺔ ﻓﻜﺮ ) (Think Tankﺗﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣُﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ ذﻟك اﻟﺤﻴﻦ ،ﻳﺘﺒﻨﱠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ رؤﻳﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﻴﺰًا ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل دﻋـﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘـﺮار ﻓـﻲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﻨﱠﺎء ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻟﻤـﻮاﻃﻦ اﻟﻤﺼـﺮي اﻟـﺬي ُﻳﻌَـﺪﱡ ﻏﺎﻳـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻫـﺪﻓﻬﺎ
اﻷﺳﻤﻰ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻫﻠﻪ ﻟﻼﺿﻄﻼع ﺑﺪور أﻛﺒـﺮ ﻓـﻲ ﺻـﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،وﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻛﻔـﺎءة ﺟﻬـﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﻓﻌﱠﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ،
وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وﻓـﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ذﻟــك ،ﻳﺤﻤـﻞ ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت ودﻋــﻢ اﺗﺨـﺎذ اﻟﻘــﺮار ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘــﻪ ﻣﻬﻤـﺔ أن ﻳﻜــﻮن داﻋﻤًـﺎ ﻟﻜــﻞ ﻣﺘﺨــﺬي
اﻟﻘــﺮار .وﺣﺘــﻰ ﻳﺘﺴــﻨﻰ ﻟــﻪ ذﻟــك ،ﻓﺈﻧــﻪ ﻳﺴــﻌﻰ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار ﻷن ﻳﻜــﻮن أﺣــﺪ أﻓﻀــﻞ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻔﻜــﺮ ) (Think Tankﻋﻠــﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .وﻗﺪ واﻛﺐ ذﻟك اﻋﺘﺮافٌ إﻗﻠﻴﻤﻲﱞ ودوﻟﻲﱞ ﺑﺪوره اﻟﺠـﻮﻫﺮي ﻛﻤﺆﺳﺴـﺔ ﻓﻜـﺮ ،وﻫـﻮ ﻣـﺎ
ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺟـﻮاﺋﺰ ﺿـﻤﻦ ﻣﺴـﺎﺑﻘﺔ )ﺳـﺘﻴﻔﻲ أووردز( اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ اﻟﻤُﻌﻠـﻦ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ أﺑﺮﻳـﻞ  ،٢٠٢٢وﻣـﻦ
ﺑﻴﻦ ﺗﻠك اﻟﺠﻮاﺋﺰ (١) :ﺟﺎﺋﺰة ذﻫﺒﻴﺔ ،و) (٤ﺑﺮوﻧﺰﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻴﻦ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ٧٠٠ﻓﺮﻳـﻖ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﻦ ﻣـﻦ  ١٧دوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ
وﺷـﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ .ﻛﻤـﺎ ﻇﻬـﺮ ﻓـﻲ ﻧﺘـﺎﺋﺞ »ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﻔﻜـﺮ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴـﺔ ) Think Tanks and Civil Societies
 (Program, TTCSPﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٢١؛ ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت
ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻜﻮن:
 ﺿـــــــــﻤﻦ أﻓﻀــــــــــﻞ  ٢٠ﻣﺮﻛـــــــــﺰ ﻓﻜــــــــــﺮ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺴـــــــــﺘﻮى اﻟﻌــــــــــﺎﻟﻢ اﺳــــــــــﺘﺠﺎﺑﺔً ﻟﺠﺎﺋﺤـــــــــﺔ »ﻛﻮﻓﻴــــــــــﺪ «١٩-ﻟﻌــــــــــﺎم ٢٠٢٠
)ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣُﺤﺪد ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ(.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ٢١ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  ٦٤ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻛﺼـﺎﺣﺐ أﻓﻀـﻞ ﻓﻜـﺮة أو ﻧﻤـﻮذج ﺟﺪﻳـﺪ ﻗـﺎم ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮه ﺧـﻼل
ﻋﺎم  ،٢٠٢٠أﺧﺬًا ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻣﺼﺮي آﺧﺮ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر.
 ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ١٤ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ  ١٠١ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻌﺎم .٢٠٢٠
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القاعدة القومية للدراســـات

قائمـــــــــــــــــة ببليوغرافيـــــــــة
التجــــارب الدوليــــة فــــي التعلــــيم الجــــامعي وﺧﻼصــــة
توصيات الدراسات

القاعدة القومية
للدراســـــــــــــــــــــــات
قائمة المحتويــات
ملخص تنفيذي
يتناول هذا القسم نبذة عن القاعدة القومية للدراسات ،والهدف من النشرة الشهرية التـي تصـدر عـن
هذه القاعدة ،ومقدمة عن موضوع النشرة ،وهو )التجارب الدولية في التعليم الجامعي(.

2

خﻼصة توصيات الدراسات
يتناول هذا القسم أهم التوصيات التي تم استخراجها من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية
المختلفة في موضوع )التجارب الدولية في التعليم الجامعي(.

3

بيانات الدراسات
يتناول هذا القسم بيانات الدراسات التي تناولت موضوع )التجارب الدولية في التعليم الجامعي(،
وتشمل هذه البيانات :عنوان الدراسة – المؤلف – الناشر – سنة النشر – المستخلص – المصدر.

19

كشاف المؤلﱢف
يتناول هذا القسم قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات ،وهذه القائمة مرتبة هجائيًا،
وأمام كل مؤلف رقم النشرة.

41
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ملخص تنفيذي
ﱢ
تمثــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ﺛمــرة رصــد وتجميــﻊ وتوﺛيــﻖ للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات وبحوﺛًــا
تتعلـﻖ بمجــاﻻت التنميـة اﻻقتصــادية واﻻجتماعيـة فــي مصـر ،ســواء صـدرت عــن هيﺌـات أو مؤسســات أو مراكـز بحــوث
مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة .ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــﻜل مــن أشــﻜال اﻹعــﻼم الجــاري،
تهـدف إلــﻰ إمـداد المســتفيد بصـفة دوريــة بحاجتـﻪ مــن الدراســات التـي تــدﺧل ضـمن نﻄــاق اهتمامـﻪ .وتصــدر النشــرة
شهر يا ،وتﻀم في كل عدد موضوعً ا من الموضوعات المتعلقة بقﻀـايا دعـم القـرار والتنميـة ،والموضـوعات المهمـة
التي تﻜون محل اهتمام متخذي القرار داﺧل مصر.

وتحتوي النشرة في هذا العدد علﻰ ) (٢٠بيان دراسة باللﻐة العربية في موضوع التجارب الدولية في التعليم الجـامعي،
والمتاﺣـة علـﻰ قاعـدة بيانـات الدراسـات عـن مصـر ﺧـﻼل الفتــرة مـن عـام  ٢٠١٨ﺣتـﻰ عـام  ،٢٠٢٢كمـا تقـدم النشـرة ﺧﻼصــة
توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثيـة التاليـة :كليـة التربيـة بجامعـة سـوهاج ،كليـة التر بيـة بجامعـة
الفيوم ،كلية التربية بجامعـة عـين شـمﺲ ،جمعيـة تﻜنولوجيـا البحـﺚ العلمـي والفنـون ،الجمعيـة المصـرية لﻼقتصـاد
السياسي واﻹﺣصاء والتشريﻊ ،المؤسسة العربية للتربية والعلوم واﻵداب ،الجمعية المصرية للتربية المقارنة.

مقدﱢ مة عن التجارب الدولية في التعليم الجامعي
أﺻــﺒﺢ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻳﻤﺜــﻞ ﻣﻮﺿــﻮﻋًﺎ ﺣﻴﻮﻳًــﺎ ﻷﻗــﻼم اﻟﻤﻔﻜــﺮﻳﻦ واﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻤﻴـﺰ ﺑــﺎﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻣﺪاﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻄـﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻓـﻲ ﺿـﻮء ﺧﺒـﺮات اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ،وﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷـﻰ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي.
وﻧﺸﺮة "اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت :ﺧﻼﺻﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺎت" ﺗﻘﺪﱢم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌـﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﺼـﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ،واﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻨـﺎول ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺘﺠـﺎرب اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ ،وﺗـﻢ اﺧﺘﻴـﺎر أﻫـﻢ اﻟﺘﻮﺻـﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺧﻠُﺼﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺧﻼصة توصيات الدراسات



ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﻤﻘــﺎرن ﻟﺘﺠــﺎرب ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑــﺎرﻳﺲ دوﻓــﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﺪرﻳــﺪ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ إدﻧﺒﺮه اﻷﺳﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺿــﺮورة اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤــﺔ وﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ واﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ،
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ أﺳـــﺲ واﺿـــﺤﺔ وﻣﻮﺿـــﻮﻋﻴﺔ ﺳـــﻠﻴﻤﺔ ﻳـــﺘﻢ ﻓـــﻲ ﺿـــﻮﺋﻬﺎ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﻌـــﺎم ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬه
اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ ﺑﻨــﻮد اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﻤﻜــﻦ زﻳــﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﻟﺒﻨــﺪ اﻟﻤــﻨﺢ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 oإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼـﺮي ،وﻳﺴـﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘـﻪ اﻷﻓـﺮاد
واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺢ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق.
 oﺗﺨﺼــﻴﺺ ﺑﻌــﺾ اﻟﻀــﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم ﻟﺼــﺎﻟﺢ ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤــﻨﺢ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ،ﻛﺎﻟﺮﺳــﻮم
اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘـﺮف اﻟﻤﺴـﺘﻮردة ،واﻹﻋﻼﻧـﺎت ،وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،وﻓـﺮض
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻠًﺎ "ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ" ،وﺗﺴـﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻨﺢ.
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 oﺗﺒﻨﻲ ﻧظﺎم ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض ﻋﻠـﻰ
درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳـﺘﻘﺮار ،وﻳـﺘﻢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟـﻪ ﺗﻘـﺪﻳﻢ دﻋـﻢ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﻜﻤﺎل
ﺗﻌﻠــﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ،وﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﺪوﻟـــﺔ إﻧﺸــﺎء ﻫﻴئــﺔ ﻗﻮﻣﻴــﺔ ﺗﺘﺤﻤـــﻞ
ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ إﻗــﺮاض اﻟﻄـــﻼب ،وﻟﻬــﺎ ﻣﺼــﺎدر دﺧـــﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ،ﻣﺜـــﻞ:
ﺗﺤﺼــﻴﻞ ﺿــﺮاﺋﺐ ﻋﻠــﻰ أرﺑــﺎح اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ
ﻣﺼـــﺮ ،وﻗﺒـــﻮل اﻟﺘﺒﺮﻋـــﺎت واﻟﻬﺒـــﺎت ،ﻣـــﻊ ﺿـــﺮورة اﺳـــﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠـــك
اﻷﻣﻮال.
 oﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌـﺪ ،وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ ،وذﻟـك ﻟﺰﻳـﺎدة
ﻣﻮارد ﺗﻠك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ إﻣﻜﺎﻧـﺎت وﻣـﻮارد
ﺗﻠـــك اﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺮاﻛـــﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴـــﺔ ،ﺑﺤﻴـــﺚ ﻳﻤﻜـــﻦ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 oاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋـﺎت ﻟﺼـﺎﻟﺢ
دﻋـــﻢ اﻟﻤـــﻨﺢ اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎﻟﻲ ،ﻣـــﻊ ﻧﺸـــﺮ
ﺛﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ ﺑـــﻴﻦ أﻓـــﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ،ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل
ﻣﺸـــــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴـــــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـــــﺔ ،واﺳـــــﺘﺨﺪام أﻣـــــﻮال اﻟﺰﻛـــــﺎة
واﻟﺘﺒﺮﻋــﺎت ،واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺨــﺮﻳﺠﻴﻦ وﻣﺤﺒــﻲ اﻟﻌﻠــﻢ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻗﺒﻮل ﻣﺴـﺎﻋﺪﺗﻬﻢ وﻫﺒـﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
 oﻣﺤﺎوﻟــــﺔ ﺟــــﺬب اﻟﺘﻤﻮﻳــــﻞ اﻟﺨــــﺎرﺟﻲ اﻹﻗﻠﻴﻤــــﻲ واﻟــــﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟــــﻪ
ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤـﻨﺢ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ،
ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻗﻨــﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت واﻟﻤﻨظﻤــﺎت واﻟﻬﻴئــﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ
واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻄﻼب ،وﺗﺒﻨـﻲ
ﻧﻤﺎذج ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺢ.
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ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻲ اﻟﺼـﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺒﺤﺜـﻲ اﻟـﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ،وأن
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
 oإﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺗﺤﺘـﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣﻠﺨﺼـﺎت إﻧﺠﻠﻴﺰﻳـﺔ ﻟﺠﻤﻴـﻊ اﻷﺑﺤـﺎث اﻟﺘـﻲ
ﺗﺼــﺪر ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﺠــﻼت ،ﻣــﻊ إﺗﺎﺣــﺔ ﻋﻤــﻞ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ ﻛﺎﻣﻠًــﺎ ﺑﻠﻐــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴًﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ.
 oإﻟﺰام أﻋﻀﺎء ﻫﻴئﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻀﺮورة ﻋﻤـﻞ أرﺷـﻔﺔ ذاﺗﻴـﺔ ﻹﻧﺘـﺎﺟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻧﺸﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد اﻟﻤﺮﺟﻌـﻲ ﺑﺈﻧﺘـﺎﺟﻬﻢ
اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
 oإﻗﺎﻣــﺔ ورش ﻋﻤــﻞ دورﻳــﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑــﺄﻫﻢ ﻣﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﺸــﺮ اﻟــﺪوﻟﻲ وﻓﻘًــﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼــﺺ ،وﻛــﺬﻟك
اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺑــﺄﻫﻢ اﻟﻤﺠــﻼت وﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،وﺧﺎﺻــﺔ اﻟﻤﺠــﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ ﻟﻠـﺮﺑﺢ
واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻣﺠﺎﻧًﺎ أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﻳـﺔ ،وﺗـﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ
ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻤﺠﻼت.
 oإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﻤﻐﺘـﺮﺑﻴﻦ ،ﻣﻤـﺎ ﻳﺴـﻬﻢ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة
ﻣــﻦ اﻟﺨﺒــﺮة اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻐﺘــﺮﺑﻴﻦ ،وﺗﻨﻤﻴــﺔ ﺷــﻌﻮرﻫﻢ ﺑﻤﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠــﺎه ﺗﻨﻤﻴــﺔ
ﻗـﺪرات وﻛﻔــﺎءات زﻣﻼﺋﻬــﻢ ﺑﺎﻟــﺪاﺧﻞ ،وإﻛﺴـﺎب اﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧﻞ ﺧﺒـﺮة اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻟــﺪوﻟﻲ ،واﻟﻌﻤــﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻹﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﻗﻨﺎﻋـــﺔ اﻟﻘﻴـــﺎدات اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴـــﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﺘﺼـــﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـــﺎت ودورﻫـــﺎ ﻓـــﻲ رﺳـــﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮه ،وﻋﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﻓـﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ وﺟـﻮدة وﺗﻤﻴـﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري



ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ ﻋﻤﻼق ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ – ﻋﻠـﻰ ﻣﺮاﺣـﻞ – إﻟـﻰ ﺟﺎﻣﻌـﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻮى ،وﻟﻬـﺎ ﻣﻜـﺎن
ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻖ ذﻟك ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ:
 oدراﺳــﺔ اﻟﻤﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ )ﻣﺸــﺮوع  ،٢١١وﻣﺸــﺮوع  ،٩٨٥وﺧﻄــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺼــﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ
اﻟﻤﺰدوﺟــﺔ( دراﺳــﺔ ﻣﺘﺄﻧﻴــﺔ ،وﻣﺤﺎوﻟــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ ﻣــﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺼــﺮي ﺑﺴــﻴﺎﻗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳ ـﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.
 oاﻟﺘﺨﻄـﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤـﻲ اﻟﺴـﻠﻴﻢ ﻟﻬـﺬا اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻘـﻮﻣﻲ ،ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام أﺳـﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴئـﻲ  ،SWOT Analysisواﻟــﺬي
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨظﻮر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت.
 oاﻟــﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﻲ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ،ﻣــﻊ ﺗﻮﻇﻴــﻒ أﺟﻬــﺰة اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟــﻪ ،ورﺻــﺪ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه ،ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ وأﻫﻠﻴﺔ.



اﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻟﻢ واﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮﻳﻦ – ﺑﺼــﺮف اﻟﻨظــﺮ ﻋــﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘــﻪ – ﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼــﺮي،
وﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﺧﻮل إﻟــﻰ ﻣﻴــﺪان اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،وذﻟــك ﻣــﻦ ﺧــﻼل إزاﻟــﺔ اﻟﻘﻴــﻮد واﻟﻌﻘﺒــﺎت أﻣــﺎم
ﺗﻮاﺻــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ واﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻌﻬــﺎ ،وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺷﺮاﻛﺎت وﺗﻮأﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.



ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oاﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺘﻤﻴـﺰة،
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺻﺪ وﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ،ﻷن ﻛﻞ ﺑﻴـﺎن
وﻣﺆﺷــﺮ ﻟــﻪ درﺟــﺔ ﻗﻴــﺎس وﻓﻘًــﺎ ﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴــﺰ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳــﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳــﺪ ﻧﻘــﺎط اﻟﻘــﻮة واﻟﻀــﻌﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺜــﺮ دﻻﻟــﺔ ،ﻣﻤــﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﻴــﺰ ﺑﻤﺆﺳﺴــﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
 oﻣﺴﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺗﺘﻮاﻓـﻖ وذات ﺻـﻠﺔ ﺑﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ وﻣﺆﺷـﺮات ﻫـﺬا اﻟﻨﻤـﻮذج ،وذﻟـك
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
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ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ )ﻣﺜـﻞ :ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺟﻮرﺟﻴـﺎ – ﺟﺎﻣﻌـﺔ إﻧـﺪﻳﺎﻧﺎ( ﻓـﻲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﻷداء
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oﺗﻘــﺪﻳﻢ ﺑــﺮاﻣﺞ ﻣﻘﺘﺮﺣــﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟــﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻟﻠﻄــﻼب ﻳﻤﻜــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ واﻟﻜﻠﻴــﺔ،
وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب وأﻋﻀﺎء ﻫﻴئﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﺒﺎدل
اﻟﻤﻌﺎرف واﻷﻓﻜﺎر واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 oاﻻﻫﺘﻤـــﺎم ﺑﻮﺣـــﺪة وﺗﻜﺎﻣـــﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓـــﺔ واﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺒﻴئﻴـــﺔ ﺑـــﻴﻦ اﻟﻤﻘـــﺮرات اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ ،واﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻧﺸـــﻄﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﺤﺼـﻴﻠﻬﻢ اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲ ،وﺗﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ اﻻﺑﺘﻜـﺎري ﻟـﺪى اﻟﻄـﻼب وزﻳـﺎدة اﻟﺪاﻓﻌﻴـﺔ
ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب.
 oاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ داﺧـﻞ اﻟﻜﻠﻴـﺎت ﻓـﻲ ﺗﺨﺼﺼـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدة ،ﻣﺜـﺎل :ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت ﺗﻌﻠـﻢ
ﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ،وﻳــﺘﻢ إﻋــﺪاد دورات ﻓــﻲ اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻷﺧــﺮى ،وأﻳﻀًــﺎ
إﻋﺪاد ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﻤﺰدوﺟـﺔ ،ﻣﺜـﻞ :اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ اﻟﻮراﺛﻴـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻋﻠـﻢ اﻷﺣﻴـﺎء وﻋﻠـﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴـﺎء،
وﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻷﺣﻴـﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻢ اﻷﺣﻴـﺎء ،وﻛﻴﻔﻴـﺔ
ﻋﺒﻮر ﻫﺬه اﻟﺠﻴﻨﺎت واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺮوﻣﻮﺳﻮم ﻵﺧﺮ وذﻟك ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء.



ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨـﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﻓـﻲ إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪوﻟـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،وإﻗﺎﻣـﺔ
ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ اﻷداء وﺗﺤﻔﻴـﺰ اﻻﺑﺘﻜـﺎر وﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻟﻤﺸـﻜﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬـﺎ
ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
 oاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دوﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺔ ﻋﺒـﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻟﺴـﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ اﻷﻗـﺮان وزﻳـﺎدة
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،واﻋﺘﺒﺮت ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧظﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘـﺪرﻳﺐ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
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 oاﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ دوﻟــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،وﻛﺎن ذﻟك ﻧﺎﺗﺠًـﺎ ﻋـﻦ ﺗﻮﺻـﻞ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺪراﺳـــﺎت إﻟـــﻰ أﻫﻤﻴـــﺔ اﻟـــﺪور اﻟـــﺬي ﺗﻘـــﻮم ﺑـــﻪ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻓـــﻲ
ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﻤﺸــﻜﻼت ،وﻟﻬــﺎ دور ﻣﻬــﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﻮر ﺑﺎﻟﻌﺰﻟــﺔ،
واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ،وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.



ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧظﺎم اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴـﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠك ﺳﻌﻮد ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oإﻧﺸﺎء ﻫﻴئﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﻟﻬـﺎ رؤﻳـﺔ ورﺳـﺎﻟﺔ وأﻫـﺪاف
ﻣﺤــﺪدة ،وﻟﻬــﺎ ﻫﻴﻜــﻞ ﺗﻨظﻴﻤــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،وﻣﺼــﺎدر ﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻣﺤــﺪدة ﺗﻤﻜﻨﻬــﺎ
ﻣــﻦ ﻣﻤﺎرﺳــﺔ دورﻫــﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻤﻨظﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺠﺘﻤـــــﻊ ،واﺳـــــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤـــــﺎء واﻟﺒـــــﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴـــــﺰﻳﻦ ﻓـــــﻲ ﻣﺨﺘﻠـــــﻒ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷداء اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ.
 oﺗﺴﻌﻰ اﻟﻬﻴئﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﺑﺤﺜﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺒﻴـﺔ ﻣﺘﻤﻴـﺰة ﻟﻠﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت ،وﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻤــﺎدي واﻟﻤﻌﻨــﻮي اﻟﻤﻨﺎﺳــﺐ،
ودﻋـــﻢ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ﺑﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ اﻟﻤﺤﻠـــﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت
اﻟﺪوﻟﻴــــﺔ ،واﻻرﺗﻘــــﺎء ﺑﻤﺴــــﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌــــﺎت وزﻳــــﺎدة ﻓــــﺮص ﺗﻘــــﺪﻣﻬﺎ ﻓــــﻲ
اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ،ورﺑــﻂ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
 oﻣــــﻦ اﻟﻤﻤﻜــــﻦ أن ﻳﺘﺒـــــﻊ ﻫــــﺬا اﻟﻨظــــﺎم إﻟـــــﻰ "ﺻــــﻨﺪوق اﻟﻌﻠــــﻮم واﻟﺘﻨﻤﻴـــــﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ" ﺑﺎﻋﺘﺒـــﺎره أﺣـــﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳـــﻞ اﻟﺒﺤـــﺚ
اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ،وﻟــﻪ ﻣﺼــﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﻣﺤــﺪدة ،وﻳﻘــﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺒــﺮاﻣﺞ
اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،وإﻧﺸــﺎء اﻟﺒــﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪﻳــﺪة
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.
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ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ،وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oاﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻫﻴــﻞ اﻟﻄــﻼب ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻷﻛــﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﺑــﺮاﻣﺞ اﻟــﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠ ـﻰ
اﻟﻤﻘﺮرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺪراﺳﻲ ،وأن ﻳﺘﻢ إﻋﺪاده وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻣﻬﻨﻴًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺠﻮاﻧـﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﻘﺮر ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨظﺮي.
 oوﺿــﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ ﻛﺤﺼــﻮل اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ درﺟــﺎت ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤــﻮاد ذات اﻟﺼــﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ،ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺎر ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ) (٥درﺟﺎت ﻓﻲ اﻷﻳﻠﺘﺲ أو ﻣﺎ
ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ.
 oﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺿـﺢ ﺑﻴـﺎن اﻟـﺪرﺟﺎت ﻟﻠﻄـﻼب
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﺗــﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠــﺎل اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺘــﺄﻫﻴﻠﻲ ،وذﻟــك ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻹﻓــﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺒــﺮة
ﺟﺎﻣﻌﺔ )ﻧﻴﻮ ﺳﺎوث وﻳﻠﺰ(.
 oﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻘﺮرات اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻤﺴـﺎر اﻟﺪراﺳـﻲ اﻟـﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒـﻮن إﻛﻤـﺎل اﻟﺪراﺳـﺔ ﺑـﻪ
ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺒﻜــﺎﻟﻮرﻳﻮس ،ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ ﺑﻨظــﺎم اﻟﺴــﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤــﺪة أﺳــﺒﻮﻋﻴًﺎ ،وﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺴــﺎرات وﻣﺠــﺎﻻت اﻟﺪراﺳـﺔ،
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺠﺎل دراﺳﻲ ،ﺣﺘـﻰ ﻳﻜـﻮن اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻋﻠـﻰ دراﻳـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣـﺔ ،ﻣـﻊ
وﺿﻊ وﺣﺪات ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺮر وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧـﺐ اﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ ،وذﻟـك ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻹﻓـﺎدة ﻣـﻦ ﺧﺒـﺮة ﺟﺎﻣﻌـﺔ )ﻧﻴـﻮ ﺳـﺎوث
وﻳﻠﺰ(.
 oأن ﺗﺘﻨــﻮع ﻓﺘــﺮات ﺑــﺪء اﻟﺪراﺳــﺔ ﻟﻀــﻤﺎن اﺳــﺘﻘﻄﺎب أﻛﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻄــﻼب ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮ ى اﻟﻌــﺎﻟﻢ ،ﻧظ ـﺮًا ﻻﺧــﺘﻼف
ﻣﻮاﻋﻴــﺪ اﻧﺘﻬــﺎء اﻟﻄــﻼب ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ،ورﺑــﻂ ﻣــﺪة اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺘــﺄﻫﻴﻠﻲ ﺑﺄﻫ ـﺪاف
اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗــﻪ ،وارﺗﺒــﺎط ﻣــﺪة اﻟﺪراﺳــﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ وﻓئﺘــﻪ ﺳــﻮاء ﻟــﺬوي اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻟﻌــﺎدي أو اﻹﻧﺠــﺎز
اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.
 oأن ﺗﺘﻨﻮع أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣـﻦ ورش ﻋﻤـﻞ واﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮﻳـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴـﺔ وﻣﻘـﺎﻻت وﻓﻘًـﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺪراﺳـﺔ وﻃﺒﻴﻌـﺔ
اﻟﻤﻘﺮر وأﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﺗﺒﻨﻲ أﺳﻠﻮب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط اﻟﺪرﺟﺎت ) (GPAﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﻠـﻲ،
واﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ آﺧـﺮ إذا ﻓﺸـﻞ ﻓـﻲ ﻣـﻮاد اﻟﺒﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻷﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺮة،
وأن ﻳـــﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺪرﺟﺎت واﻟﻨﺴـــﺐ اﻟﻤئﻮﻳـــﺔ ﻟﻠﻨﺠـــﺎح واﻟﺮﺳـــﻮب ﻟﻜـــﻞ ﻣـــﺎدة ورﺑﻄﻬـــﺎ ﺑﺄﻫـــﺪاف اﻟﺒﺮﻧـــﺎﻣﺞ واﻟﻤﺠـــﺎل
اﻟﺪراﺳﻲ.
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ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج وﺧﺒﺮات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣﺜﻠـﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼـﺮي ،ﻧﻮﺻـﻲ ﺑﻤـﺎ
ﻳﻠﻲ:
 oاﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻷﺑﺤـﺎث اﻟﺤﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬـﺎ ،ﻣﺜـﻞ اﻟـﺪﻧﻤﺎرك واﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ،وزﻳـﺎدة
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ،ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ،
ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة وزﻳﺎدة اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.
 oﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳـﻴﻊ ﻧﻄـﺎق اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ،وزﻳـﺎدة ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻤﻴـﺰ
ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺮوض اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻇﻬﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟـﻰ زﻳـﺎدة
إﻗﺒﺎل اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻴﻦ واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻤﻬﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،
 oإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ واﻹﺑـﺪاع ،ﻋﻠـﻰ ﻏـﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻷوروﺑﻴـﺔ ،ﻟﺘﺤﻔﻴـﺰ اﻻﺑﺘﻜـﺎر وزﻳـﺎدة اﻟﻘـﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨظـﻴﻢ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻬـﺪف إﻟـﻰ ﺗﺜﻘﻴـﻒ ﺟﻴـﻞ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ رواد اﻷﻋﻤـﺎل
واﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪﻛﺘﻮراه اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة.
 oﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻧﻤــﻮذج "ﻣﺜﻠــﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ" ﺑــﻴﻦ ﻋــﺪة وزارات ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺘــﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ
ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وﺗﻨﺴــﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺘﺤﻤــﻞ وزارة اﻟﺘﺠـﺎرة واﻟﺼــﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮزارات اﻷﺧﺮى ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤـﺚ واﻻﺑﺘﻜـﺎر
داﺧﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ اﻟﻨﺮوﻳﺞ.
 oإﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار دوﻟﺔ ﻓﻨﻠﻨﺪا ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ،
وﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴئﺔ ﻛـ"ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺣﻲ" ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻠﻘﻲ اﻟـﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺗﻌﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻣﺞ ﺑﻴﻦ أﺳﺲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ زﻳـﺎدة أﻧﺸـﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜـﺎر ﺑـﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
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ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺗﺠــﺎرب وﻣﻤﺎرﺳــﺎت ﺑﻌــﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oوﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ ،وﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارﻳﺔ ﺗﺴـﺘﻬﺪف زﻳـﺎدة اﻟـﺪﺧﻞ وﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ واﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.
 oﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻫﻴئـــﺔ اﻟﺘـــﺪرﻳﺲ واﻟﻌـــﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎﻻت اﻟﺘﻄـــﻮﻳﺮ واﻟﻨﻤـــﻮ ،وإﻋﻄـــﺎء اﻷوﻟﻮﻳـــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋـﺎت وﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺣﻤـﻼت ﻣـﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
 oﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻨﻮات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺰﻳـﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ اﻟـﺬاﺗﻲ ﻛﺒـﺪﻳﻞ ﻋـﻦ اﻟﺤﻜـﻮﻣﻲ ،ﻣﺜـﻞ :اﻟﺮﺳـﻮم
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﺳﺘئﺠﺎر اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ أو اﻷراﺿﻲ ،واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨظﻢ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
 oإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺮﺳـﻮم
دراﺳﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒـﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت واﻫﺘﻤﺎﻣـﺎت
اﻟﻄﻼب ،ﻣﺜﻞ :اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴـﺎ ،وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ.
 oاﺳـــﺘﺤﺪاث ﺑـــﺮاﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴـــﺔ ﺗﻌـــﺰز اﺳـــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤـــﺎﻧﺤﻴﻦ واﻟـــﺪاﻋﻤﻴﻦ ،وذﻟـــك ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل إﻧﺸـــﺎء ﺻـــﻨﺎدﻳﻖ وﻗﻔﻴـــﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ،ﻛﺈﻧﺸــﺎء "ﺻــﻨﺪوق ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت" ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ دﻋﻤــﻪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺒﺮﻋــﺎت واﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳـﺔ،
واﺳﺘﻐﻼل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
 oإﺑـــﺮام ﻋﻘـــﻮد اﺳـــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻌـــﺰز اﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴـــﺔ واﺳـــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺴـــﺎﻫﻤﻴﻦ ،وﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﻋﻘـــﻮد اﻟﺸـــﺮاﻛﺔ ﺑـــﻴﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤـــﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨــﺎص ﻣــﻦ اﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ.
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ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﺧﺒــﺮات ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻧظــﺎم اﻟﻘﺒــﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ،وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oأن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘـﺪﻳﻢ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ اﻟﺼـﻒ اﻟﺜﺎﻟـﺚ اﻟﺜـﺎﻧﻮي ،ﺣﻴـﺚ ﻳـﺘﻢ ﺗﻘـﻮﻳﻢ اﻟﻄـﻼب وﻓﻘًـﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺪل اﻟﺘﺮاﻛﻤـﻲ
ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رؤﻳـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻋـﺪم وﺻـﻮل اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻟﻠﻤﻌـﺪل اﻟﻤﻄﻠـﻮب ﻟـﺪﺧﻮل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي.
 oﻳﺸــﺘﺮط اﻻﻧﺘﻬــﺎء ﻣــﻦ إﺗﻤــﺎم ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻣـــﻦ أﺣــﺪ اﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﻤﺤــﺪدة واﻟﻤﻌﺘــﺮف ﺑﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒـــﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،وأن ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤـﻮاد
ﻓــــﻲ اﻟﺼــــﻒ اﻟﺜــــﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟــــﺚ اﻟﺜــــﺎﻧﻮي ،ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﺟﻤﻴــــﻊ اﻟﻜﻮرﺳــــﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴــــﺔ اﻟﺘــــﻲ ﺗــــﻢ اﻟﺤﺼــــﻮل ﻋﻠﻴﻬــــﺎ،
واﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﻲ اﺷﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ،واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻪ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوراق.
 oأن ﺗﻘـــﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺔ ﺑﺈﻋـــﺪاد اﻟﻄـــﻼب ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﻨﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳـــﺔ ،وإﻋﻄـــﺎﺋﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻜﻮرﺳـــﺎت ﻹﻛﺴـــﺎﺑﻬﻢ
اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ،ﻣﺜـﻞ :ﻣﻬـﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴـﺔ ،وﻣﻬـﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ اﻟﻨﻘـﺪي،
وﻣﻬــﺎرات اﻹﺑــﺪاع ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺘﺨﺼــﺺ ،ووﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤــﺚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،واﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،وﻣﺤﺎﺿــﺮات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ،ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻘــﻮم اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻣــﻦ ﺑــﻴﻦ ﻫــﺬه
اﻟﻤﻬﺎرات ،وﻳﻠﺰم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺮﺣﻼت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴـﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ،وﺣﻀـﻮر ورش اﻟﻌﻤـﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
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ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﺧﺒـﺮة اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ إدارة اﻟﻤﻮاﻫـﺐ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ،وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 oأن ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺤﺪدة ﺳﻠﻔًﺎ وﻟﻴﺲ ﻋﺸـﻮاﺋﻴًﺎ ،وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻓﺮﻳـﻖ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌـﺪ
ﻟﺬﻟك ،وﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻴﻨﺴﻮري.
 oاﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﻨظﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺎت آﻻﻣﻮ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺗﻜﺴﺎس.
 oﻣﻨﺢ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻮﺣﺪات ذات اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟﺨـﺎص ﺑﻌـﺾ اﻟﺼـﻼﺣﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﺤﻔﻴﺰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻜﻔﺎءات ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﻟـﺬﻟك،
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
 oإﻋﺪاد ﻧﺸﺮة دورﻳـﺔ ﻋـﻦ اﻷداءات واﻹﻧﺠـﺎزات اﻟﻤﺒﺪﻋـﺔ واﻟﻤﺘﻤﻴـﺰة ﺑﺎﻟﻜﻠﻴـﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺸـﺠﻊ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺬب
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ داﺧﻠﻬﺎ.
 oﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﺮى ودوﻟﻴﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬـﺎ ﻳﺤﻀـﺮﻫﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﻮن واﻟﺨﺒـﺮاء
ﺳــﻮاء داﺧــﻞ ﻣﺼــﺮ أو ﻣــﻦ ﺧﺎرﺟﻬــﺎ ،ﻣــﻊ ﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ اﻟﻤﺨﻄﻄــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ.
 oوﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ واﺿـﺤﺔ ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴـﺰﻳﻦ واﻟﻤﺒـﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤﻮﻫـﻮﺑﻴﻦ ،ﺳـﻮاء ﻣـﻦ
أﻋﻀﺎء ﻫﻴئﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ أو اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻹدارﻳـﺔ ،وﺗـﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻟﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻗﻴـﺎدات ﻣﺆﻫﻠـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﻣﻮاﻫﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
 oاﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﺳﻮاء اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ أو اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ رﺻﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻤﻮاﻫـﺐ ،وذﻟـك
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻛـﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ودﻗﻴﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻜﻔـﺎءات اﻟﻤﺘﻤﻴـﺰة
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻳﻮﺿـﺢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻷﻋـﺪاد واﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت واﻟﻨﻮﻋﻴـﺎت وﻣﺠـﺎﻻت
اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
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 oﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴئﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻣﻌﺎوﻧﻴﻬﻢ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻟﻬﻢ ،وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤـﻞ ﻳﺮاﻋـﻲ
اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺠــﺪي ﺑﺎﻟﻤﻮاﻫــﺐ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻣﻴﺘﺸــﺠﻦ ،ﻣــﻊ إﻧﺸــﺎء إدارة ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﻴــﺎت واﻟﺘﻘــﺪم
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺘﻨﻘﻼت ،وﺗﻬﻴئﺔ ﺑﻴئﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺠﻌﺔ وﺟﺎذﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ.
 oﺗﻔﻌﻴــﻞ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ وﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮار ،ﻣــﻊ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﻬــﻢ واﻻﺳــﺘﻤﺎع إﻟــﻰ
آراﺋﻬـــﻢ ،وﻋﻘـــﺪ ﻣﻨﺘـــﺪﻳﺎت واﺟﺘﻤﺎﻋـــﺎت ﺷـــﻬﺮﻳﺔ ﻟﺤـــﻞ ﻣﺸـــﻜﻼﺗﻬﻢ وﺗﻄـــﻮﻳﺮ أداﺋﻬـــﻢ ،ﻛﻤـــﺎ ﻫـــﻮ اﻟﺤـــﺎل ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ
وﺳﻜﻮﻧﺴﻦ.
 oﺗــﻮﻓﻴﺮ ﺑﻨﻴــﺔ ﺗﺤﺘﻴــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ،وﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﻻﺑﺘﻜــﺎر واﻹﺑــﺪاع واﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺑﻮﺳــﻄﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ ،ﻣــﻊ ﺗﻘــﺪﻳﻢ اﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻣﺎﻟﻴًــﺎ وﻣﺎدﻳًــﺎ وﻣﻌﻨﻮﻳًــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫــﺐ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻫﺎرﻓــﺎرد وأوﻫــﺎﻳﻮ
وﺗﻜﺴﺎس.
 oإﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻫــﺐ واﻟﻤﺘﻤﻴــﺰﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﻏــﺮار ﺟﺎﻣﻌــﺔ أو ﻣﻌﻬــﺪ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴــﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ،
وإﻧﺸﺎء وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜـﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ،ﻛﺄﺣـﺪ أﻫـﻢ أﺷـﻜﺎل رﻋﺎﻳـﺔ اﻟﻤﻮاﻫـﺐ واﻟﻜﻔـﺎءات اﻟﻤﺘﻤﻴـﺰة،
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﺳﻂ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.
 oوﺿـــﻊ ﺧﻄـــﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴــــﺔ ﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻮاﻫــــﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳـــﺔ ،وإﻳﺠــــﺎد ﺻـــﻒ ﺛــــﺎنٍ ﻣـــﻦ اﻟﻘﻴــــﺎدات اﻟﻤﺆﻫﻠـــﺔ ﻟﺘﺤﻤــــﻞ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ اﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ وﻻﻳـﺔ ﻣﻴﺴـﻮري
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 oوﺿﻊ إدارة ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ ﻛﻮاﺣـﺪة ﻣـﻦ أﻫـﻢ اﻷوﻟﻮﻳـﺎت ﻹدارة اﻟﻤـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ،وﺗﻘـﺪﻳﻢ دراﺳـﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ
وﻫﺎدﻓــﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻳﻴــﻞ ،وإﻧﺸــﺎء ﻣﺮﻛــﺰ ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻟﻠﻤــﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻫﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ.
 oاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻏﺮس اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل
ورش ﻋﻤــﻞ وﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻔﺮدﻳــﺔ واﻟﺬاﺗﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤــﺎل ﻓــﻲ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴــﺎ
وﺑﻨﺴــﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ،وﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻮاﻫــﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌــﺔ ﻫﺎرﻓــﺎرد ،وﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺴ ـﻠﻮك
اﻟﻘﻴﺎدي ﺑﺠﺎﻣﻌﺘﻲ ﺗﻜﺴﺎس وأوﻫﺎﻳﻮ.
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 (1دراسة مقارنة لتمويل المنﺢ الدراسية في بعﺾ الجامعات اﻷوروبية وإمﻜانية اﻹفـادة
منها في مصر
المؤلف :عبد العاﻃي ﺣلقان أﺣمد

الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

٢٠٢١

المستخلص :أدى ﺗـﺪﻫﻮر أوﺿـﺎع اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﻜـﻮﻣﻲ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ إﻟـﻰ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻓـﺮص ﺧﺮﻳﺠﻴـﻪ ﻓـﻲ اﻻﻟﺘﺤـﺎق ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺷـﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴـﺎت دوﻟﻴـﺔ ﺳـﻮاء داﺧـﻞ ﻣﺼـﺮ أم ﺧﺎرﺟﻬـﺎ ،وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨـﻮال ﻫـﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ إﻟـﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ واﻗﻊ ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤـﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ :ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑـﺎرﻳﺲ دوﻓـﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌـﺔ إدﻧﺒـﺮة اﻻﺳـﻜﺘﻠﻨﺪﻳﺔ،
وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪرﻳﺪ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ،وإﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺜﻼث ﻓـﻲ ﻣﺠـﺎل ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤـﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ،
واﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻣﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﻤــﻨﺢ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟــﺜﻼث ﻫـﻲ اﻟﻤـﻨﺢ اﻟﻤﻤﻮﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻛـﻞ ﻣـﻦ :اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ ،واﻟﻬﻴئــﺎت واﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ،واﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴــﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ واﻟﺨﻴﺮﻳــﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.



ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﺪى اﺳـﺘﺤﻘﺎق اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﻟﻠﻤﻨﺤـﺔ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ ،وﻣﻨﻬـﺎ:
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺮي ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺤﺔ ،وﺑﻌـﺾ اﻟﻤﻌـﺎﻳﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻷﺧـﺮى ﻛﻤﻜـﺎن اﻟﻤﻌﻴﺸـﺔ وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺠﺪارة واﻟﺘﻔﻮق واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿﺮورة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻳـﺘﻢ ﻓـﻲ ﺿـﻮﺋﻬﺎ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت ،وﺗﺤﺪﻳـﺪ
ﺑﻨﻮد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٩٢ع ،٩٣ج ،١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢
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تحليلية نقدية
الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

المؤلف :أﺣمد ﺣسين الصﻐير

٢٠٢١

المســتخلص :ﻫــﺪﻓﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ أﺳــﺒﺎب ﺗــﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ،ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣـﺚ اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻟﺪراﺳـﺔ وﻧﻘـﺪ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت،
وﺗﻀــﻤﻨﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻃــﺎرًا ﻧظﺮﻳًــﺎ ﻳﺸــﺮح اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﺑــﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ،وﻧﺸــﺄة وأﻫﻤﻴــﺔ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت،
وﺗﺤﻠﻴﻞ أﺷﻬﺮ أرﺑﻌﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻫﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺼﻴﻨﻲ ،وﺗﺼـﻨﻴﻒ ﺗـﺎﻳﻤﺰ اﻟﺒﺮﻳﻄـﺎﻧﻲ ،وﺗﺼـﻨﻴﻒ
وﻳﺒﻮﻣﺘﺮﻛﺲ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ،وﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻴﻮ إس اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺪﻧﻲ أوﺿﺎع أﻋﻀﺎء ﻫﻴئﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﻢ ﻳﻌـﺎﻧﻮن ﻣـﻦ ﻗﻠـﺔ رواﺗـﺒﻬﻢ ﻣﻤـﺎ ﻳـﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﻢ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ واﻟﺒﺤﺜﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.



اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺼـﻨﻴﻒ وﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ أﺷـﻴﺎء ﻛﺜﻴـﺮة وﻣﻨﻬـﺎ :اﻟﻤـﺪﺧﻼت
واﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ،اﻟﻤــﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺎدﻳــﺔ ،ﻧظــﺎم ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤــﻞ ،ﻧﺴــﺒﺔ أﻋﻀــﺎء ﻫﻴئــﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﻟﻰ اﻟﻄﻼب ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻣﻨظﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ،وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻨﺸــﺮ اﻟــﺪوﻟﻲ ،وﺗﻄــﻮﻳﺮ ﻣﻌــﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ.



اﺗﺨــﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺮاﻛــﺰ ﺗﺮﺟﻤــﺔ ﺑﻜــﻞ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ،وﺗﻜــﻮﻳﻦ ﻟﺠــﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺒﺤــﻮث اﻟﻤﺘﻤﻴــﺰة
اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٩١ع ،٩١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢١
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المؤلف :آمال محمد إبراهيم إسماعيل ،نانسي أﺣمد فؤاد

الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

٢٠٢١

المسـتخلص :ﻫـﺪﻓﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠــﻰ اﻹﻃـﺎر اﻟﻔﻜــﺮي ﻟﻠﺨﺒـﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻋــﺪاد
اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻓــﻲ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ ،واﻟﺘﻌــﺮف أﻳﻀًــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺮرات إﻋــﺪاد اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ.
واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ﻓـﻲ إﻋـﺪاد اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ،وﺑﻨـﺎء ﺗﺼــﻮر ﻣﻘﺘـﺮح ﻹﻋـﺪاد اﻟﻄﺎﻟــﺐ
اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،وﺿـﻌﻒ ﻓـﻲ اﻟـﺪور اﻟـﺬي ﺗﻤﺎرﺳـﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
ﻓـــﻲ اﻹﻧﺘـــﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓـــﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴًـــﺎ ،واﺑﺘﻌـــﺎد اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟﺒﺤـــﻮث ﻋـــﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ ﻣﺸـــﻜﻼت اﻟﻮاﻗـــﻊ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ،
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﺒﺤﺜﻲ واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺨﺒــﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮة ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ إﻋــﺪادﻫﺎ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ،وذﻟــك ﻓــﻲ إدارة
اﻟﺒﺤﻮث واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ.



اﺳﺘﻬﺪاف ﺷﺮاﻛﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ،وﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻟﻤﺠــﺎﻻت ،ﻣــﻊ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻄﺎﻟــﺐ اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ داﺧــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨظﻤــﺎت واﻻﺗﺤــﺎدات
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٨٣ع ،٨٣ج ،١ﻣﺎرس ٢٠٢١
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

 (4تعزيز التعاون البحثي الدولي بمؤسسـات التعلـيم العـالي فـي مصـر علـﻰ ضـوء اﻹفـادة
من ﺧبرتي الصين وألمانيا
الناشر :كلية التربية بجامعة الفيوم

المؤلف :لمياء عويﺲ مجاهد منصور

٢٠٢١

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺲ اﻟﻨظﺮﻳـﺔ ﻟـﺒﻌﺾ أوﺟـﻪ اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺒﺤﺜـﻲ اﻟـﺪوﻟﻲ ،واﻟﺘﻌـﺮف
ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﺒﺤﺜـﻲ اﻟـﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ،ورﺻـﺪ واﻗـﻊ اﻟﺠﻬـﻮد
اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﺧﺒـﺮات ﻛـﻞ ﻣـﻦ
ﻣﺼﺮ واﻟﺼﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻫـﺬا اﻟﺘﻌـﺎون ،واﻟﺘﻮﺻـﻞ إﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻤﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺿـﻮء اﻹﻓـﺎدة ﻣـﻦ
ﺧﺒﺮﺗﻲ اﻟﺼﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أوﺿﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﻴﻦ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،إﻻ أن اﻟﺼـﻴﻦ
وأﻟﻤﺎﻧﻴــﺎ ﻛﺎﻧﺘــﺎ أﻛﺜــﺮ ﺳــﺒﻘًﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ،ﻓﻔــﻲ اﻟﺼــﻴﻦ ﺗــﻢ إﻧﺸــﺎء ﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت وﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل اﻟﻤﻔﺘــﻮح ،وﺟﻌﻠﻬــﺎ
ﻣﺘﺎﺣـﺔ ﺣﺘــﻰ ﺧـﺎرج ﺣــﺪود اﻟﺪوﻟـﺔ ،وﻓــﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴـﺎ أﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻋــﻦ ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﻟﺠﻬــﻮد ﻣﺮاﻗﺒـﺔ اﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻤﻔﺘـﻮح ﻋﻠــﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة "اﻟﺪورﻳـﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣـﺔ اﻟﻤﺼـﺪر" واﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ ﻧﺸـﺮ اﻟـﺪورﻳﺎت
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻻﻫﺘﻤﺎم ،وﻻ ﺗﺘﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺪورﻳﺎت ﺳﻮى اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺑﻨﺎء ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻹﺟﺮاء دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ
ﺑﻴﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.



أن ﺗﺘﺒﻨـﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻟﻤــﺎ ﻳﻌـﺮف ﺑــ"ﻣﺒــﺎدرات اﻟﺘﻤﻴـﺰ" واﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺗﻘـﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﻤــﺎدي
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ أﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر :مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية :ﻣﺞ ،١٥ع ،٧أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢١
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 (5جﻐرافية التعليم العالي :دراسة مقارنة في الصين وإسرائيل ومصر
المؤلف :محمود محمد المهدي سالم

الناشر :كلية التربية بجامعة عين شمﺲ

٢٠٢١

المستخلص :ﺗﺆدي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ دورًا ﺟﻮﻫﺮﻳًـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮة ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻤﺴـﺎواة ﻓـﻲ
ﻓـــﺮص اﻟﻮﺻـــﻮل ﻟﻠﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎﻟﻲ ،وﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ وﻗﻴـــﺎدة اﻻﺑﺘﻜـــﺎر ﺑﻬـــﺎ ،وذﻟـــك ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﻮزﻳـــﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓـــﻲ اﻟﻌـــﺎدل
ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت ورﺑﻄﻬــﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬــﺎ ﺑﻜﺎرﺗﻮﺟﺮاﻓﻴــﺎ اﻟﺘﺼــﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓـﻲ ﺿـﻮء ﺧﺒﺮﺗـﻲ
اﻟﺼﻴﻦ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ،وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼـﺮي ،ﺑﻤـﺎ ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻟﻤﺴـﺎواة واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﺴـﻴﻦ
ﻣﺴــﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻤﺜﻴﻼﺗﻬــﺎ ،وذﻟــك ﺑــﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺮﻫــﻮن ﺑــﺄن ﻳﻜــﻮن ﻟــﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ اﻹدارة واﻟﺪراﻳــﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻋــﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ
ﺗﺤﺴــﻴﻦ ﻣﺴــﺘﻮاﻫﺎ ،وﻣﻤــﺎ ﻳــﺪﻟﻞ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﺟﺎﻣﻌــﺎت ﻛــﻞ دوﻟــﺔ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻋﻘــﺪ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻧﺘ ـﺎﺋﺞ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع وﻃﻨﻲ ﻋﻤﻼق ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎن ﻋﻠـﻰ ﺧـﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻳﻤﻜـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ذﻟـك ﻣـﻦ ﺧـﻼل :دراﺳـﺔ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻴﻨﻴﺔ وﻣﺤﺎوﻟـﺔ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﻤـﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴئﻲ SWOT Analysis.

اﻟﻤﺼﺪر :مجلة كلية التربية بجامعة عين شمﺲ:ع ،٤٥ج٢٠٢١ ،٢
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 (6دراسة مقارنة لتﻄبيقات التعلـيم عبـر الـوﻃني فـي جامعـات كـل مـن الصـين وأسـتراليا
وإمﻜان اﻹفادة منها في مصر
الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

المؤلف :فيوﻻ منير عبده منصور

٢٠٢١

المستخلص :أدى ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻇﻬﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ أﻧظﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ،ﻛــﺎﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓــﻲ اﻻﺗﺠﺎﻫــﺎت واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ودور اﻟﺪوﻟــﺔ ،واﻟﺘﻮﺟــﻪ ﻧﺤــﻮ ﺗــﺪوﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ ﻋﺎﻣــﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أن
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﻳﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺣـﺪ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘـﺪوﻳﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎره ﻳﺘـﻴﺢ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳـﻴﺔ واﻟﺨـﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻄـﻼب اﻟﺠـﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ ﺗﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻘـﻊ ﻓﻴﻬـﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤــﺔ ،وﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺿــﻮع ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻨظــﺮي ﻟﻠﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻋﺒــﺮ اﻟــﻮﻃﻨﻲ ﻓـﻲ
اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ورﺻﺪت أﺑﺮز ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺼﻴﻦ وأﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻓـﻲ ﺿـﻮء
اﻟﻘﻮى واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟـﺬاﺗﻲ واﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻢ وﺣـﺜﻬﻢ ﻋﻠـﻰ اﻹﺑـﺪاع واﻻﺑﺘﻜـﺎر،
واﺳـﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻋـﺪاد ﺧـﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴـﺰﻳﻦ ﻗــﺎدرﻳﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺳــﻮق
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﺗﺎﺣــﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻌﻘــﺪ ﺷــﺮاﻛﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻋﺒــﺮ وﻃﻨﻴــﺔ ﺗﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺗــﻮاﻓﺮ ﺗﻌﻠــﻴﻢ دوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼــﺮ ،وإﻧﺸــﺎء ﻓــﺮوع ﺟﺎﻣﻌﻴــﺔ
ﻣﺼــﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟــﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ أو ﺑــﺮاﻣﺞ دوﻟﻴــﺔ أو ﺟﺎﻣﻌــﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ ﺗﻨﺸــﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ،وﺗﺠﻌــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺠــﺎﻣﻌﻲ
اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﺪارة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺼﺪر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :مﺞ ،٩١ع ،٩١ج ،٢ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢١
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 (7واقﻊ تدريﺲ مقررات الصـحافة بﺄقسـام وكليـات اﻹعـﻼم بالجامعـات السـعودية وفقـا
لرؤية المملﻜة ٢٠٣٠م :دراسة ميدانية
والفنونالمتحدة
والزراعة لﻸمم
اﻷغذيةالعلمي
منﻈمة البحﺚ
تﻜنولوجيا
الناشر:
لﻸمم المتحدة الناشر :جمعية
زقزوق
والزراعة
إبراهيم
اﻷغذية
الخالﻖ
منﻈمة
المؤلف ::عبد
المؤلف

٢٠٢٠٢٠٢١

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻨـﻮع ﺗﺨﺼﺼـﺎت أﻗﺴـﺎم اﻹﻋـﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺘﻌـﺮف
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،٢٠٣٠واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﻣﺤﺎﻓظـﺔ أﻗﺴـﺎم اﻹﻋـﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻘﺮرات اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،واﻟﺘﻌﺮف أﻳﻀًﺎ ﻋﻠـﻰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴـﺎت
واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ،وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻗﺴﺎم اﻹﻋﻼم ﺑﺘﻠك اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺣﺘـﻮاء اﻟﺒـﺮاﻣﺞ اﻟﺘـﻲ ﺗﺘﻀـﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘـﺮرات ﺧﺎﺻـﻴﺔ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ،
وﺗﺆﻛــﺪ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ ،وﺗــﺮى اﻷﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻳﻀًــﺎ أن ﻣــﻦ ﺳــﻠﺒﻴﺎت أﻗﺴــﺎم اﻹﻋــﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ وﻇﺎﺋﻒ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﺟــﺮاء اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺪراﺳــﺎت ﺣــﻮل واﻗــﻊ ﺗــﺪرﻳﺲ ﻣﻘــﺮرات اﻟﺼــﺤﺎﻓﺔ ﺑﺄﻗﺴــﺎم وﻛﻠﻴــﺎت اﻹﻋــﻼم ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،٢٠٣٠ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ.



أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  ،٢٠٣٠ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ وﻓﻖ
آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ اﻹﻋﻼم ،ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

المصدر :المجلة الدولية لبحوث اﻹعﻼم واﻻتصاﻻت :ﻣﺞ ،١ع ،١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١
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 (8التحول إلﻰ اقتصاد المعرفة في ضوء التجارب الدولية
والتشريﻊ
لﻸمم المتحدة
واﻹﺣصاء
والزراعة
السياسي
لﻼقتصاداﻷغذية
المصرية :منﻈمة
المتحدةالجمعية الناشر
والزراعة لﻸمم الناشر:
اﻷغذية شاهين
منﻈمةالسعيد
المؤلف ::محمد
المؤلف

٢٠٢٠
٢٠٢٠

المســتخلص :ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺗﺤﻮﻟــﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت إﻟــﻰ أﻫــﻢ ﺳــﻠﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ،وﺗﻐﻴــﺮت ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻤﻨــﺘﺞ
وﻣﻌــﺎﻳﻴﺮه ،ﻓﺄﺻــﺒﺤﺖ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻗﻴﻤــﺔ أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺗﻠــك اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ اﺳــﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌــﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺳــﻬﻮﻟﺔ اﻻﺳــﺘﺨﺪام ،واﻟﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ .وﻫــﺪﻓﺖ ﻫ ـﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓـﻲ ورﻛـﺎﺋﺰه ،وآﻟﻴـﺎت اﻟﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋـﺮض ﻟـﺒﻌﺾ
اﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤــﻮل إﻟــﻰ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،ودور اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت وﻣﻌﺎﻫــﺪ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﻓــﻲ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ،
وﻣﻌﻮﻗﺎت دﺧﻮل اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وآﻟﻴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺒﺎت ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن وﺿـﻊ ﻣﺼـﺮ ﻣـﻦ اﻗﺘﺼـﺎد
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أﺛﺒﺘــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ وﺟــﻮد اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﻮق اﻻﻧﻄــﻼق ﺻــﻮب اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،وﻣﻨــﻪ :ﺗﺮاﺟــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ،وﺗﺮاﺟــﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﺒﺤــﺚ واﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ،وﻻ ﻳﻤﻜــﻦ اﻻﻧﻄــﻼق ﻧﺤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓ ـﺔ دون
وﺟﻮد ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻄﻮر ،وﺑﻴئﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺿــﺮورة دراﺳــﺔ ﺗﺠــﺎرب اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺣﻘﻘــﺖ ﻃﻔــﺮات ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ،وﻣﻨﻬــﺎ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ،
واﻟﺴﻌﻲ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴئـﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺸـﺠﻊ ﻋﻠـﻰ اﻹﺑـﺪاع واﻻﺑﺘﻜـﺎر ،وزﻳـﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼـﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

المصدر :مجلة مصر المعاصرة :س ،١١١ع ،٥٣٧ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠
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 (9تصور مقترح لتﻄوير نﻈام تمويل التعليم بالمملﻜة في ضوء رؤية ٢٠٣٠
المتحدة
واﻵداب
لﻸمم
والعلوم
والزراعة
والثقافة
اﻷغذية
للتربية
منﻈمة
العربية
الناشر:
الناشر :المؤسسة
الدمﺦوالزراعة لﻸمم المتحدة
اﻷغذية
ﺣمد
منﻈمة
المؤلف ::أمنية
المؤلف

٢٠٢٠
٢٠٢٠

المستخلص :ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟـﻰ وﺿـﻊ ﺗﺼـﻮر ﻣﻘﺘـﺮح ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻧظـﺎم ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻓـﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﻳﺔ،
واﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ أﻫــﺪاف وﻣﺒــﺮرات وﻣﻨﻄﻠﻘــﺎت اﻟﺘﺼــﻮر ،وآﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻟﻠﺘﺼــﻮر اﻟﻤﻘﺘــﺮح ﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ ﻧظــﺎم ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻓــﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺮؤﻳﺔ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .٢٠٣٠
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺑﺎﻟﻨظﺮ إﻟﻰ واﻗﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،
وﻗــﺪ أدرﻛــﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل رؤﻳﺘﻬــﺎ  ،٢٠٣٠واﻟﺘــﻲ ﺗﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻨﻤﻴــﺔ وﺗﻨﻮﻳــﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎد ،إﻟــﻰ ﻓــﺘﺢ اﻟﻤﺠــﺎل ﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺧﺼﺨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﻄـﺎع
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟـك ﻣـﻦ ﺧـﻼل وﺿـﻊ ﺧﻄـﺔ اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘـﻮﻓﻴﺮ ﻫـﺬه اﻟﺒـﺪاﺋﻞ ،وإﻧﺸـﺎء إدارة ﻓـﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﻔـﺎد أﻓﺮادﻫـﺎ إﻟـﻰ اﻟـﺪول ذات اﻟﺨﺒـﺮة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

المصدر :المجلة العربية لﻶداب والدراسات اﻹنسانية :ﻣﺞ ،٤ع ،١٥أﻛﺘﻮﺑﺮ ٢٠٢٠
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 (10دراســة مقارنــة لمجتمعــات التعلــيم المنهجيــة لتﻄــوير اﻷداء اﻷكــاديمي للﻄــﻼب ف ـي
جامعات بعﺾ الوﻻيات اﻷمريﻜية وإمﻜان اﻹفادة منها في مصر
والزراعة لﻸمم المتحدة
عبده منصور
اﻷغذية
منير
منﻈمة
المؤلف ::فيوﻻ
المؤلف

لﻸمم المتحدة
سوهاج
والزراعة
بجامعة
اﻷغذية
التربية
منﻈمة
الناشر::كلية
الناشر

٢٠٢٠٢٠٢٠

المســتخلص :ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻫــﺬا اﻟﻌﺼــﺮ ﻋﺼــﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻹﺑــﺪاﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ،واﻟﺘ ـﻲ ﺗﺴــﻌﻰ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤى اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ رﻣﺰ اﻷﻣـﺔ اﻟﺤﻀـﺎرﻳﺔ واﺳـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ واﻟﻔﻜـﺮي،
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻔﻜــﺮي ﻟﻤﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻨﺸــﺄة
واﻟﺘﻄﻮر ،واﻷﻫﺪاف ،واﻷﻫﻤﻴﺔ ،واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ورﺻﺪ أﺑﺮز ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ اﻷداء اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲ
ﻟﻠﻄﻼب ،ورﺻﺪ أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ،وﺗﺤﺪﻳـﺪ ﺳـﺒﻞ اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ أﺑـﺮز
ﻣﻼﻣـــﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘـــﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻌـــﺎت ﺑﻌـــﺾ اﻟﻮﻻﻳـــﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـــﺔ ،وذﻟـــك ﺑﺎﺳـــﺘﺨﺪام اﻟﻤـــﻨﻬﺞ
اﻟﻤﻘﺎرن.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أن ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟـﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ دورًا ﺑـﺎرزًا وﻣﻬﻤًـﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻷداء اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲ ﻟـﺪى ﻃـﻼب ﺟﺎﻣﻌـﺎت وﻻﻳـﺎت ﺟﻮرﺟﻴـﺎ
وإﻧﺪﻳﺎﻧﺎ وﻣﺎري ﻻﻧﺪ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﻢ
اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻷﻛـﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄـﻼب ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ،ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ،وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٧٩ع ،٧٩ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٢٠
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 (11دراســة مقارنــة لمجتمعــات الممارســة فــي جامعــات بعــﺾ الــدول اﻷجنبيــة وإمﻜانيــة
اﻹفادة منها في مصر
السيد
كامل
منﻈمةوصفي
المؤلف ::إيمان
لﻸمم المتحدة
والزراعة
اﻷغذية
المؤلف

سوهاج
بجامعة
كلية
الناشر:
لﻸمم المتحدة
والزراعة
التربيةاﻷغذية
منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠٢٠٢٠

المستخلص :أﺻﺒﺢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﻣﻬﻤًﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬى ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑـﺎﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴـﺮﻳﻊ واﻟﺘﻘـﺪم
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻫﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﺎر اﻟﻔﻜـﺮي ﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺔ ﻓـﻲ
اﻷدﺑﻴــﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮة ،واﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺔ وﺗﻄــﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ،ورﺻــﺪ أﺑــﺮز ﻣﻼﻣــﺢ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺠﻬـﻮد اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟـﺔ ﻓـﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



اﺳـﺘﻄﺎﻋﺖ ﺟﻨــﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ إﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﺪدة ،ﻣﺜﻞ :اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ وﻏﻴﺮﻫـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﻗﺎﻣـﺖ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷداء وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘـﻲ ﺗﻌـﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



أن ﺗﺤــﺮص ﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧﺸــﺮ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺔ داﺧﻠﻬــﺎ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻤــﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨــﺪوات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت
واﻟﻤﺤﺎﺿــﺮات وﻋﺒــﺮ اﻟﻤﻮﻗــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺔ ،وأﻳﻀًــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃﺒــﻊ اﻹرﺷــﺎدات واﻟﻜﺘﻴﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﺿــﺢ ﻣﻌﻨــﻰ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ،وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت وﻣﺸﻜﻼت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٦٩ع ،٦٩ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٠
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المستخلص :ﺣظﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول ﻟﻤﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪه ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺛـﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻨﻤﻂ
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ رﻗﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟك ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳـﺪ أﻫـﻢ
ﻣﺼــﺎدر ﺗﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟﺘﺠــﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠــﺎل ،إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳــﺪ
اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ رؤﻳﺘﺎ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ٢٠٣٠ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻬﻤـﺎ ،وﺻـﻮﻻً إﻟـﻰ ﺗﺤﺪﻳـﺪ اﻟﺒـﺪاﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳـﻊ ﻣﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳـﻞ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺿﻮء اﻟﻨظﻢ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ورؤﻳﺘﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .٢٠٣٠
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أن أزﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺳـﺘﺰداد ﺧﻄـﻮرة ﺑﻤـﺎ ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤـﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ،
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺟﺪ ﺧﻄﻴﺮ وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﺷـﺒﻪ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺑﺪوره ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺰداد.



أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜـﻮﻣﻲ ﻣﺎزاﻟـﺖ ﻏﻴـﺮ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ،وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻓـﺈن
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎزال ﻣﻌﺘﻤﺪًا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،/وذﻟـك ﻋﻜـﺲ اﻟﺤـﺎل ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣـﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺎص دورًا ﻣﺆﺛﺮًا.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ وﺟــﻮد دﻋــﻢ ﺳﻴﺎﺳــﻲ وﺷــﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ،وﻻﺑــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻬﻴئــﺎت واﻟﻤﻨظﻤــﺎت وﻣﺆﺳﺴــﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟﺨﺼـﻮص ،ﻣـﻊ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺒﺪال اﻟﻌﻼﻗـﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻨظﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون وﻟﻴﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ.
المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ﻣﺞ ،٥٩ع ،٥٩ﻣﺎرس ٢٠١٩
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الناشر :الجمعية المصرية للتربية المقارنة

٢٠١٩

المستخلص :ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤـﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ وﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺴــﻮاء ،وﺗﺘﻔـــﺎﻗﻢ ﻫـــﺬه اﻟﺘﺤـــﺪﻳﺎت ﺑﺴـــﺒﺐ ﺗـــﺮاﻛﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴـــﺔ اﻟﻤﺘﺠـــﺪدة ،وﻋﻠـــﻰ ﺻـــﻌﻴﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت
اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳ ـﺪًا ،ﺣﻴــﺚ إﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﺤﻜــﻮﻣﻲ اﻟــﺬي أﺻــﺒﺢ ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ أو ﺗﺤﻘﻴــﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣـﻦ ﺛـﻢ ﻓﻬـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ ﺑﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻣﻤﺎرﺳـﺎﺗﻬﺎ ،واﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺑﻨﻴﺘﻬـﺎ اﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺑﻤـﺎ ﻳـﺪﻋﻢ ﻗـﺪرﺗﻬﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،وﻳﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺧﻠًﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮًا ﻳﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ،ﺗﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬـﺎ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠـﻖ اﺳـﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ ،وﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻷدب اﻟﻨظـﺮي ﻟﻼﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ،
ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ رﺻﺪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳـﺎت ﺑﻌـﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ،إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌـﺮف ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



أن اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺘﻌـﺪى ﻣﺠـﺮد ﺗـﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣـﻮال اﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ ﻟﻤـﺪة ﻋـﺎم ،أو ﺗﻤﻜـﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﻣـﻦ
اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﻧــﺐ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ اﻟﻴــﻮﻣﻲ ،إﻟــﻰ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻣﺼــﺎدر ﻣﺎﻟﻴــﺔ وﺗﻤﻮﻳــﻞ ﻛــﺎفٍ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺪى زﻣﻨــﻲ ﻃﻮﻳــﻞ ،ﻗــﺪ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺠﻴــﻞ
ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻳﺮة اﻟﺘﺠــﺎرب واﻟﺘﻄﺒﻴﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮة ،وذﻟــك ﺑﺈﻧﺸــﺎء وﺣــﺪة ﺗﻨظﻴﻤﻴــﺔ )وﺣــﺪة اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ( داﺧــﻞ ﻛــﻞ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ،ﺗﺘــﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤــﺔ وﺿــﻊ اﻟﺨﻄــﻂ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟـــ"اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ" وﺗﻨﻔﻴــﺬﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬــﺎ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻣﺞ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ.

المصدر :مجلة اﻹدارة التربوية :مﺞ ،٢٢ع ،٢٢أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

 (14دراسة مقارنـة لبـرامﺞ المسـارات التﺄهيليـة للجامعـات بـبعﺾ الجامعـات اﻷسـترالية
والبريﻄانية وإمﻜانية اﻹفادة منها في مصر
والزراعة لﻸمم المتحدة
ﺛابت محمد
اﻷغذية
ﺣمدي
منﻈمة
المؤلف ::ﺛابت
المؤلف

المقارنة
للتربية
المصرية
الجمعية
الناشر:
لﻸمم المتحدة
والزراعة
اﻷغذية
منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠٢٠١٩

المستخلص :ﺗﻌﺪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴـﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت أﺣـﺪ اﻟﻤـﺪاﺧﻞ ﻟﻼرﺗﻘـﺎء ﺑﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت واﻻرﺗﻘـﺎء
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،وﻟﺬﻟك ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴـﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑـﺒﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت
اﻷﺳــﺘﺮاﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻨــﺎول ﺧﺒــﺮات ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺳــﻴﺪﻧﻰ وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻧﻴــﻮ ﺳــﺎوث وﻳﻠــﺰ ﺑﺄﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻛﻴﻨﺠﺴــﺘﻮن
وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻹﻓـﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﺼـﺮي ،وذﻟـك ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﻮﺻـﻞ ﻟـﺒﻌﺾ
أوﺟﻪ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴـﺎر اﻟﺘـﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﺠﺎﻣﻌـﺔ ﺳـﻴﺪﻧﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻤﻜـﻴﻦ اﻟﻄـﻼب ﻣـﻦ ﻛﻔـﺎءات اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻤﻬﻨـﻲ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﺤﺘـﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ.



ﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻧﻴـــﻮ ﺳـــﺎوث وﻳﻠـــﺰ وﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻟﻨـــﺪن ﻣـــﻦ أﻛﺜـــﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ﻣﻮﺿـــﻊ اﻟﺪراﺳـــﺔ اﺳـــﺘﻘﻄﺎﺑًﺎ ﻟﻠﻄـــﻼب ﺑﺒـــﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٨٠دوﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



أن ﺗﺘﻨﻮع ﻓﺘﺮات ﺑﺪء اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت ،وذﻟك ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﻄﺎب أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﻄـﻼب
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻧظﺮًا ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،وأن ﻳﺘﻢ رﺑﻂ ﻣﺪة اﻟﺪراﺳـﺔ
ﺑﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴــﺎر اﻟﺘــﺄﻫﻴﻠﻲ ﺑﺄﻫــﺪاف اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎﺗــﻪ ،وﻳــﺘﻢ ﺗﺨﺼــﻴﺺ ﻣﻌــﺪل ﺳــﺎﻋﺎت دراﺳــﻴﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣــﺎدة أﺳــﺒﻮﻋﻴًﺎ
وﻋﻠــﻰ ﻣــﺪار اﻷﺳــﺒﻮع ودراﺳــﺔ اﻟﻄــﻼب ﻟﻮﺣــﺪات دراﺳــﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤــﺪة وﻣﺤــﺪدة ﻹﻧﻬــﺎء اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ ،وأن ﻳــﺘﻢ ارﺗﺒــﺎط ﻣــﺪة
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ذاﺗﻪ وﻓئﺘﻪ ،ﺳﻮاء ﻟﺬوي اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺎدي أو اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

المصدر :مجلة التربية المقارنة :س ،٥ع ،١١ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٩
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 (15دراســة مقارنــة لــدور مراكــز التﻄــوير الــوﻇيفي فــي بعــﺾ الجامعــات فــي كــل مــن مصــر
وأستراليا ونيوزيلندا
المؤلف :ﺣسنية ﺣسين عبد الرﺣمن



الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

٢٠١٩

المستخلص :ﺗﻌﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠـﺎﻣﻌﻲ ،وﻫـﺬه
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ،وﻋﻠـﻰ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ،وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا اﻷﺳـﺎس
ﻫــﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪور اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ ﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻣــﻦ ﻣﻨظــﻮر اﻷدﺑﻴــﺎت ،وﻛﻴﻔﻴــﺔ
ﺗﻔﻌﻴــﻞ دور ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ اﻟﻤﺮاﻛــﺰ اﻟﻤﻮﺟــﻮدة ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ،
وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا ﺑﻄﺮح إﺟﺮاءات ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ.

وﻗد أﻇﻬﺮت نﺘاﺋﺞ الدراسة ما ﻳلﻲ:



ﺗﻘــﻮم ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺘﻄــﻮﻳﺮ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓــﻲ ﻛ ـﻞٍ ﻣــﻦ أﺳــﺘﺮاﻟﻴﺎ وﻧﻴﻮزﻳﻠﻨــﺪا ﺑﺠﻬــﻮد ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﻃــﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ وﺧﺮﻳﺠﻴﻬــﺎ،
واﻟﺘﻲ ﻳظﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻼ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج ﻟﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﻋﻘـﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺗﻌــﺎون ﺑــﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت وﺟﻬــﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤــﺪﻧﻲ )ﻣﺤﻠﻴـﺔ
وإﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴـــﺔ( ﻟﺘـــﻮﻓﻴﺮ ﻓـــﺮص ﺗـــﺪرﻳﺐ وﺗﻮﻇﻴـــﻒ ﻟﺨﺮﻳﺠـــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـــﺎت ،وﻳﻤﻜـــﻦ اﻟﺒـــﺪء ﺑﻔﻜـــﺮة ﺑـــﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤـــﻞ أﺛﻨـــﺎء
اﻟﻌﻄــﻼت  ،Vacation Universityوأﻳﻀًــﺎ ﻓﻜــﺮة ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻹﺿــﺎﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴــﺎري ،واﻟــﺬي ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻠﻄﺎﻟــﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.

المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج  :ﻣﺞ ،٦٥ع ،٦٥ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٩
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

 (16دراسة مقارنة لنﻈام الﻜراسي البحثيـة بجـامعتي كولومبيـا الشـمالية والملـﻚ سـعود
وإمﻜان اﻹفادة منها في جمهورية مصر العربية
المؤلف :أمل عبد الفتاح محمد ،أﺣمد رفعت علي

الناشر :الجمعية المصرية للتربية المقارنة

٢٠١٩

المستخلص :ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨظﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻬـﺎ ،وﻣـﻦ أﻫـﻢ ﺗﻠـك
اﻵﻟﻴﺎت )اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻠﻤـﺎء واﻟﺒـﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﺘﻤﻴـﺰﻳﻦ ﻓـﻲ ﺷـﺘﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟـﺮاء ﺑﺤـﻮﺛﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،وﻟﻘـﺪ اﻫﺘﻤـﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ﺑﺈﻧﺸـﺎء اﻟﻜﺮاﺳـﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ،وﻣـﻦ أﻫـﻢ ﺗﻠـك
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻤﻠـك ﺳـﻌﻮد ،وﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬـﻮد اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺬوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺒﻴﻞ
اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﻤﻨظﻮﻣــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،ﻓــﺈن ﺗﻠــك اﻟﻤﻨظﻮﻣــﺔ ﻣﺎزاﻟــﺖ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺾ اﻟﻤﺸــﻜﻼت واﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺮﻗــﻞ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧظﺎم اﻟﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻧظﺎﻣًﺎ ﻗﻮﻣﻴًﺎ ﻟﻠﻜﺮاﺳﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ )ﻣﺜـﻞ:
ﻛﻨــﺪا وﺟﻨــﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ( ،ﻓــﻲ ﺣــﻴﻦ ﺗﺘﺒﻨــﻰ دول أﺧــﺮى إﻧﺸــﺎء ﻧظــﺎم ﻟﻠﻜﺮاﺳــﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ داﺧــﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺔ )ﻣﺜــﻞ :اﻟﺴ ـﻌﻮدﻳﺔ
وﻋﻤﺎن(.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



إﻧﺸــﺎء ﻫﻴئــﺔ ﻗﻮﻣﻴــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻜﺮاﺳــﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﻟﻬــﺎ رؤﻳــﺔ ورﺳــﺎﻟﺔ وأﻫــﺪاف ﻣﺤــﺪدة ،وﻟﻬــﺎ ﻫﻴﻜــﻞ ﺗﻨظﻴﻤــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﻞ،
وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺤﺪدة ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨظﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.



اﺳــﺘﺤﺪاث ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻟﻠﻜﺮاﺳــﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ﺗــﺎﺑﻊ ﻹﺣــﺪى ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ ،وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺑﻨــﺎء ﻧظــﺎم ﻣﻘﺘــﺮح
ﻟﻠﻜﺮاﺳــﻲ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ ،وﻳﻘﺘــﺮح أن ﻳﺘﺒــﻊ :ﺻــﻨﺪوق اﻟﻌﻠــﻮم واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟــﻮﺟﻲ" ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎره أﺣــﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧــﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴــﺔ
ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

المصدر :مجلة التربية المقارنة :س ،٥ع ،١١ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٩
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 (17دور التعليم الرقمي في جودة التعليم العالي رصد للتجارب وانتقاء اﻷفﻀل
المؤلف :علي ﺣميدوش

الناشر :المؤسسة العربية للتربية والعلوم واﻵداب

٢٠١٩

المســتخلص :ﺗﻮاﺟــﻪ ﻣﻨظﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺨﺼــﻮص ﺑﺎﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺧــﺘﻼﻻت،
وﺗﺤﺘـﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﺮاﺗــﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻠﻢ اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﻔﻘـﺪ اﻟﻤﻨظﻮﻣــﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار ﺻـﻔﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ،
ﺣﻴــﺚ ﻳﻮاﺟــﻪ ﺧﺮﻳﺠــﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻧﻘــﺺ اﻟﻤــﺆﻫﻼت وﻗﻠــﺔ اﻟﻜﻔــﺎءة واﻟﻤﻌــﺎرف ،ﻫــﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠــﺔ ﺗﻮﺿــﺢ اﻟﻜﻴﻔﻴــﺎت اﻟﻤﻤﻜــﻦ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬــﺎ ﻻﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻻﺗﺼــﺎل ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﺟــﻮدة ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟــﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ ﻣﺮاﺗــﺐ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗـﺪ ﺗﻜـﻮن اﻟظـﺮوف اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺣﺎﺋﻠًـﺎ دون اﻻﻗﺘﺒـﺎس ﻣﻨﻬـﺎ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺜـﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳـﺔ أﻛﺜـﺮ اﻟﺘﺠـﺎرب اﺳـﺘﻠﻬﺎﻣًﺎ ﻟﻠـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻬـﺎ ﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ،
ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺠﺪ ﻛﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،ﺛﻢ أن ﻗﺪراﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴـﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﻟﻨـﺎ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬـﺎ ،ﻣـﻊ اﻟﻌﻠـﻢ
أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أداة دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ،ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻨﺎك.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﺠﻴﻊ إﻧﺸـــﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿــﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻨظﻮﻣــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑـــﻲ ،وﺗﺤﻔﻴــﺰ اﻟﺒــﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠـــﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻴـﺎدﻳﻦ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎﺗﻲ ،وﺗﺤﻔﻴـﺰﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﻌﻴـﻞ اﻟﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت ﻓـﻲ
ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ.

المصدر :المجلة العربية لﻶداب والدراسات اﻹنسانية :ع ،٨أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٩
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

 (18نمـاذج وﺧبـرات دوليـة فـي تﻄبيـﻖ مثلــﺚ المعرفـة بـالتعليم العـالي وإمﻜانيـة تﻄبيقهــا
في الجامعات المصرية
ا

الناشر :كلية التربية بجامعة سوهاج

المؤلف :جمعة سعيد تهامي

٢٠١٩

المســتخلص :ﺗﻮاﺟــﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت واﻟﻤﺘﻐﻴــﺮات ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠــﻲ أو ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻳﺆﻛﺪ ﻧﻤـﻮذج ﻣﺜﻠـﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ اﻟـﺮواﺑﻂ ﺑـﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻟﺒﺤـﺚ واﻻﺑﺘﻜـﺎر ،وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻧﺎﻗﺸـﺖ ﻫـﺬه اﻟﺪراﺳـﺔ
ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ،ﻫﺎدﻓـﺔ إﻟـﻰ اﻹﻟﻤـﺎم ﺑﻤﻔﻬـﻮم ﻣﺜﻠـﺚ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻪ ،وﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻣﺸﻜﻼﺗﻬﺎ ،ووﺿﻊ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ ،واﻧﺘﻬـﺖ
ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﻟﻨﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج.
وتمﺜلﺖ أﻫﻢ نﺘاﺋﺞ الدراسة ﻓيما ﻳلﻲ:



ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج "ﻣﺜﻠـﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ" ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻟﻨـﺮوﻳﺞ ﺑـﻴﻦ ﻋـﺪة وزارات ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ،ﺣﻴـﺚ ﺗﺘـﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ وﺗﻨﺴـــﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴـــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ ،ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﺗﺘﺤﻤـــﻞ وزارة اﻟﺘﺠـــﺎرة واﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻓﻴﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻻﺑﺘﻜـــﺎر اﻟﻘﻮﻣﻴـــﺔ ،وﺗﺘﺤﻤـــﻞ اﻟـــﻮزارات اﻷﺧـــﺮى ﻣﺴـــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ واﻻﺑﺘﻜـــﺎر داﺧـــﻞ
ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



ﺗــﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﻃﻮﻳــﻞ اﻷﺟــﻞ ﻟﻠﺘﻌــﺎون ﺑــﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ واﻟﺠﻬــﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،ﻟﻴﺴــﺎﻋﺪ ﺑﺸــﻜﻞ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ واﻻﺑﺘﻜـﺎر واﻟﺒﺤـﺚ ،ﻣـﻊ وﺿـﻊ ﻧظـﺎم ﻟﻠﺤﻮﻛﻤـﺔ ﻣﺴـﺆول ﻋـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﻧﻤـﻮذج
"ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" ،وﺗﻜﻮن إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻴﺎت.



ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻬﻴئﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻤﻌﻴﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻟﻪ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ واﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻷدﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺴﻪ ،وأن ﺗﻘﻮم أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـﻴﻖ ﺑـﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت ،وﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻜـﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻃﺮح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
المصدر :المجلة التربوية لﻜلية التربية بجامعة سوهاج :ع ،٦٦دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٩
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 (19إدارة المواهﺐ بالتعليم العالي في الوﻻيات المتحدة اﻷمريﻜية وإمﻜانيـة اﻹفـادة منهـا
في مصر
والزراعة لﻸمم المتحدة
عتريﺲ
اﻷغذية
منﻈمةعيد
المؤلف ::محمد
المؤلف

المقارنة
للتربية
المصرية
الجمعية
الناشر:
لﻸمم المتحدة
والزراعة
اﻷغذية
منﻈمة
الناشر:

٢٠٢٠
٢٠١٨

المستخلص :ﺗﻌﺪ إدارة اﻟﻤﻮاﻫـﺐ واﺣـﺪة ﻣـﻦ أﻫـﻢ ﻣﺼـﺎدر اﻟﻤﻴـﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ،وﻣـﺪﺧﻠًﺎ أﺳﺎﺳـﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺮﻳـﺎدة واﻟﺘﻤﻴـﺰ،
وﺗﺤﺴــﻴﻦ اﻟﺴــﻤﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴــﺔ واﻷﻛﺎدﻳﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻟــﺬﻟك ﺗﻌــﺪ إدارة اﻟﻤﻮاﻫــﺐ واﺣــﺪة ﻣــﻦ أﻫــﻢ
أﺻﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ وﺿـﻊ ﺗﺼـﻮر ﻣﻘﺘـﺮح ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ إدارة اﻟﻤﻮاﻫـﺐ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﺒﺮة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ رؤﻳﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻨظﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ،وﺧﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿـﺤﺔ ،ﻳﻤﻜـﻦ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﺣـﺪاث ﻃﻔـﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻣﺠﺎل اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﻮاﻫﺐ ،ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺗﻐﻠـﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ – ﻓـﻲ ﻏﺎﻟـﺐ اﻷﺣﻴـﺎن – اﻻرﺗﺠﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺘﺨـﺒﻂ ،وﺗﺨﻀـﻊ
ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻤﺤﺾ اﻟﺼﺪﻓﺔ.



اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌـﺎت اﻟﻤﺼـﺮﻳﺔ وﻗﻴﺎداﺗﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻣﺴـﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄـﻮر ﻓـﻲ ﻋﻠـﻮم اﻹدارة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ اﻹدارﻳـﺔ ،وﻓﻘـﺪاﻧﻬﺎ ﻵﻟﻴـﺎت
اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ واﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴًﺎ وإدارﻳًﺎ وﺗﻘﻨﻴًﺎ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﺧﺒــﺮة دوﻟــﺔ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻔﻌﻴــﻞ إدارة اﻟﻤﻮاﻫــﺐ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﺼـﺮ ،وﺑﻤــﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي ،ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ آﻟﻴﺎت إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﻮاﻫﺐ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺻـﻴﺎت ﻣﺜﺎﻟﻴـﺔ
أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت.



اﺳﺘﺤﺪاث وﺣﺪات وﻣﺮاﻛﺰ وﻣﺠﺎﻟﺲ وﻣﺮاﺻﺪ ﺣﺪﻳﺜـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺼـﺮ ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﺈدارة اﻟﻤﻮاﻫـﺐ ،ﻣﺜـﻞ :وﺣـﺪة اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﺑـﻮزارة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﺼﺮ.

المصدر :مجلة اﻹدارة التربوية :ﻣﺞ ،٢٠ع ،٢٠دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

 (20دراســة مقارنــة لتﻄبيقــات النمــوذج اﻷوروبــي للتميــز فــي مؤسســات التعلــيم العــالي
ببعﺾ الدول وإمﻜانية اﻹفادة منها في مصر
لﻸمم المتحدة
والزراعةدياب
الستار محمد
اﻷغذية
عبد
منﻈمة
المؤلف ::إكرام
المؤلف

اﻷغذية للتربية
منﻈمةالمصرية
الجمعية
الناشر:
المقارنةالمتحدة
والزراعة لﻸمم
الناشر:

٢٠٢٠
٢٠١٨

المستخلص :ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓـﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ،ﻛﺂﻟﻴـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻘﻴـﻴﻢ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮه وﻣﺆﺷـﺮاﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﺑﻤﺆﺳﺴـﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻤﺼﺮ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣـﺮ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﺎﻫﻴـﺔ اﻟﺘﻤﻴـﺰ ،وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴـﺰ ﻛﺄﺣـﺪ
أﺑﺮز وأﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺎت ،ﺛـﻢ ﻋـﺮض أﺑﻌـﺎد وﻣﻌـﺎﻳﻴﺮ وﻣﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻤﻴـﺰ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج
اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ )اﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺎت ،واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ( ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن.
وتوصلﺖ الدراسة إلﻰ أﻫﻢ النﺘاﺋﺞ الﺘالية:



ﻳﺘﻤﻴـﺰ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴــﺰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﺮﻳـﺔ ﺗــﺪاول اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت ،ﺣﻴــﺚ ﺻــﻤﻤﺖ ﻣﻨظﻤــﺔ
اﻟﺠـــﻮدة اﻷوروﺑﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻤـــﻮذج ﻟﻴﻮﺿـــﺢ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘـــﺔ ﻋـــﻦ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ اﻟﻌـــﺎﻟﻲ،
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ وﺿــﻊ درﺟــﺔ ﻟﻜــﻞ ﻣﺆﺷــﺮ ﺣﺘــﻰ ﻳﻜــﻮن اﻟﻘﻴــﺎس ﻛﻤﻴــﺎ وﻧﻮﻋﻴــﺎ ،واﺳــﺘﺤﺪﺛﺖ اﻟﻤﻨظﻤــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ آﻟﻴــﺔ رادار
ﻛﻮﺣﺪة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

وانﺘﻬﺖ الدراسة بﺄﻫﻢ الﺘوصيات الﺘالية:



اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻤﻄﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺘﻤﻴـﺰة ،ﻋـﻦ
ﻃﺮﻳﻖ رﺻﺪ وﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،واﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠـﻰ ﺑﻴﺎﻧـﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت أﻛﺜـﺮ دﻗـﺔ ،واﻟﺴـﻌﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.



اﻟﻘﻴـــﺎم ﺑﺼـــﻴﺎﻏﺔ وﺗﺼـــﻤﻴﻢ ﻫـــﺬا اﻟﻨﻤـــﻮذج ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل إﺟـــﺮاء اﻟﺪراﺳـــﺎت ﻟﻄـــﺮح أﻓﻜـــﺎر ورؤى أﻛﺜـــﺮ ﺣﺪاﺛـــﺔ وﻏﻴـــﺮ ﻧﻤﻄﻴـــﺔ،
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﻮى واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ،ووﺿـﻊ رؤﻳـﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣـﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺒﺮة اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼﺮي.
المصدر :مجلة التربية المقارنة والدولية :س ،٤ع ،٩ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٨
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القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

ﱠ
كشـاف المؤلﱢف

اسم المؤلف

م

الرقم المسلسل للدراسة

١

أﺣمد ﺣسين الصﻐير

٢

٢

أﺣمد رفعت علي

١٦

٣

إكرام عبد الستار محمد دياب

٢٠

٤

آمال محمد إبراهيم إسماعيل

٣

٥

أمل عبد الفتاح محمد

١٦

٦

أمنية ﺣمد الدمﺦ

٩

٧

إيمان وصفي كامل السيد

١١

٨

ﺛابت ﺣمدي ﺛابت محمد

١٤

٩

ﺛروت عبد الحميد عبد الحافﻆ

١٣

١٠

جمعة سعيد تهامي

١٨

١١

ﺣسنية ﺣسين عبد الرﺣمن

١٥
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

اسم المؤلف

م

الرقم المسلسل للدراسة

١٢

عبد الخالﻖ إبراهيم زقزوق

٧

١٣

عبد العاﻃي ﺣلقان أﺣمد

١

١٤

عبد ﷲ عبد العالي نعيمان

١٢

١٥

علي ﺣميدوش

١٧

١٦

فيوﻻ منير عبده منصور

١٧

لمياء عويﺲ مجاهد منصور

٤

١٨

محمد اﻷصمعي محروس

١٢

١٩

محمد السعيد شاهين

٨

٢٠

محمد عيد عتريﺲ

١٩

٢١

محمد فتحي عبد الفتاح ﺣسين

١٣

٢٢

محمود محمد المهدي سالم

٥

٢٣

نانسي أﺣمد فؤاد

٣

١٠ ،٦

القاعدة القومية للدراسات | التجارب الدوليـة فـي التعلـيم الجـامعي |
|

40

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابﻊ لمجلﺲ الوزراء المصري

القاعدة القومية للدراسات | التجارب الدوليـة فـي التعلـيم الجـامعي |
|

