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IDSC عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء المصري 

التابع لمجلس الوزراء المصري  حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ــوزراء المصــري  ــابع لمجلــس ال عــدة تحــوُّالت؛  –١٩٨٥منــذ نشــأته عــام  -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار الت
بتطـوير البنيـة المعلوماتيـة ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقد اختص في مرحلتـه األولـى . ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري

نقطـة تحـوُّل رئيسـة فـي مسـيرته؛ ليُـؤدي ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات عـام . في مصر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)دوره كمُؤسسة فكر 

ايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا فـي مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي قضـ
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصـل مـع المـواطن المصـري الـذي ُيعَـدُّ غايـة التنميـ

عَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبـر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة وف
.وترسيخ مجتمع المعرفة

ي وفـي ســبيل تحقيـق ذلــك، يحمـل مركــز المعلومـات ودعــم اتخـاذ القــرار علـى عاتقــه مهمـة أن يكــون داعمًـا لكــل متخــذ
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإن

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجـوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
، ومـن ٢٠٢٢العالميـة المُعلـن عنهـا فـي أبريـل ) أووردز سـتيفي(ظهر جليا في حصوله على خمس جـوائز ضـمن مسـابقة 

دولـة فـي الشـرق األوسـط  ١٧فريـق متنافسـين مـن  ٧٠٠برونزيـة مـن بـين أكثـر مـن ) ٤(جائزة ذهبية، و) ١: (بين تلك الجوائز
 Think Tanks and Civil Societies(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «كمـا ظهـر فـي نتـائج . وشـمال إفريقيـا

Program, TTCSP (؛ حيث تـم اختيـار مركـز المعلومـات ٢٠٢١التي تم اإلعالن عنها في فبراير » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ٢٠٢٠لعــــــــــام  » ١٩-كوفيــــــــــد«مركـــــــــز فكــــــــــر علــــــــــى مســـــــــتوى العــــــــــالم اســــــــــتجابةً لجائحـــــــــة  ٢٠ضـــــــــمن أفضــــــــــل
).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(

 مركز فكـر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل ٦٤من بين  ٢١في المرتبة 
.، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة.
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در عـن نبذة عن القاعدة القومية للدراسات، والهدف من النشرة الشهرية التـي تصـيتناول هذا القسم 

2).التجارب الدولية في التعليم الجامعي(وهو  هذه القاعدة، ومقدمة عن موضوع النشرة،
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ية الدراسات الصادرة عن المراكز البحثالتي تم استخراجها من توصيات يتناول هذا القسم أهم ال

3).التجارب الدولية في التعليم الجامعي(في موضوع  المختلفة

بيانات الدراسات

، )جامعيالتجارب الدولية في التعليم ال(تناولت موضوع  بيانات الدراسات التييتناول هذا القسم 
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  جائًيا،وهذه القائمة مرتبة ه قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم 
41.وأمام كل مؤلف رقم النشرة
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ــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ثمــرة رصــد وتجميــع وتوثيــق للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات و ــا تمثِّ بحوثً
حــوث تتعلـق بمجــاالت التنميـة االقتصــادية واالجتماعيـة فــي مصـر، ســواء صـدرت عــن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز ب

ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــكل مــن أشــكال اإلعــالم الجــاري، . مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة
وتصــدر النشــرة .تهـدف إلــى إمـداد المســتفيد بصـفة دوريــة بحاجتـه مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نطــاق اهتمامـه

مهمـة شهريا، وتضم في كل عدد موضوًعا من الموضوعات المتعلقة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات ال
.التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر

معي، بيان دراسة باللغة العربية في موضوع التجارب الدولية في التعليم الجـا) ٢٠(وتحتوي النشرة في هذا العدد على 
، كمـا تقـدم النشـرة خالصــة ٢٠٢٢حتـى عـام  ٢٠١٨والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات الدراسـات عـن مصـر خـالل الفتــرة مـن عـام 

بيـة بجامعـة كليـة التربيـة بجامعـة سـوهاج، كليـة التر : توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثيـة التاليـة
القتصـاد الفيوم، كلية التربية بجامعـة عـين شـمس، جمعيـة تكنولوجيـا البحـث العلمـي والفنـون، الجمعيـة المصـرية ل

.ة المقارنةالسياسي واإلحصاء والتشريع، المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، الجمعية المصرية للتربي

ملخص تنفيذي
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مة عن التجارب الدولية في التعليم الجامعي مقدِّ

ز بــالتغير أصــبح تطــوير الجامعــات يمثــل موضــوعًا حيويًــا ألقــالم المفكــرين والبــاحثين، خاصــة فــي هــذا العصــر الــذي يتميــ
حسين السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي، وقد حاولت العديد من الجامعات أن تبحث عن أساليب ومداخل جديدة لت
ماشـى عملية التعليم والتعلم، وتطوير األداء األكاديمي لطـالب الجامعـات فـي ضـوء خبـرات الجامعـات الدوليـة، وبمـا يت

.مع طبيعة وظروف السياق الثقافي للمجتمع المصري

ادرة تقدِّم في هذا العـدد مجموعـة مـن الدراسـات الصـ" خالصة توصيات الدراسات: القاعدة القومية للدراسات"ونشرة 
التوصـيات  عن المراكز البحثية المختلفـة، والتـي تتنـاول موضـوع التجـارب الدوليـة فـي التعلـيم الجـامعي، وتـم اختيـار أهـم

:التي خلُصت إليها هذه الدراسات كما يلي

خالصة توصيات الدراسات

 ة الفرنســية، وجامعــة مدريــد المســتقل دوفــينفــي ضــوء نتــائج التحليــل المقــارن لتجــارب كــل مــن جامعــة بــاريس
:األسكتلندية في مجال تمويل المنح الدراسية، نوصي بما يلي إدنبرهاإلسبانية، وجامعة 

oعي، ضــرورة اهتمــام الدولــة بتطبيــق قواعــد الحوكمــة وترشــيد اإلنفــاق علــى مؤسســات التعلــيم العــالي والجــام
باإلضـــافة إلـــى وضـــع أســـس واضـــحة وموضـــوعية ســـليمة يـــتم فـــي ضـــوئها توزيـــع اإلنفـــاق العـــام علـــى هـــذه 

لمــنح المؤسسـات، وتحديــد بنــود اإلنفــاق المختلفــة، ومــن ثــم يمكــن زيــادة المخصصــات الماليــة الموجهــة لبنــد ا
.الدراسية

oاألفـراد  إنشاء صندوق تمويل قومي مركزي لدعم عمليـة تمويـل التعلـيم العـالي المصـري، ويسـهم فـي ميزانيتـه
لتعلـيم والقطاعات المستفيدة من مخرجات التعليم، على أن يكون المنح تمويل المنح الدراسـية بمؤسسـات ا

.العالي من أولويات هذا الصندوق

oــيم العــالي، كالر ســوم تخصــيص بعــض الضــرائب والرســوم لصــالح تمويــل المــنح الدراســية بمؤسســات التعل
ض الجمركية والرسوم على بعض الخدمات، والرسوم على وسـائل التـرف المسـتوردة، واإلعالنـات، وغيرهـا، وفـر

، وتسـتفيد "يةضريبة المنح الدراس"ضريبة نوعية تخصص لإلنفاق على المنح الدراسية، بحيث يطلق عليها مثلًا 
.من عائداتها مؤسسات التعليم العالي المقدمة لهذه المنح
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oعلـى  تبني نظام للمنح الدراسية والمساعدات المالية والقروض
دعـم  درجة كبيرة من الكفاءة واالسـتقرار، ويـتم مـن خاللـه تقـديم
كمال مباشر للمتفوقين وغير القادرين، بما يساعدهم علـى اسـت

ل تعلــيمهم العــالي، ويمكــن للدولـــة إنشــاء هيئــة قوميــة تتحمـــ
: مســؤولية إقــراض الطـــالب، ولهــا مصــادر دخـــل متنوعــة، مثـــل
ــة فــي ــاح المؤسســات الخاصــة العامل ــى أرب  تحصــيل ضــرائب عل

ـــول التبرعـــات والهبـــات، مـــع ضـــرورة اســـتثمار تلـــك  مصـــر، وقب
.األموال

oتقديم تنويع الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، ك
زيـادة برامج التعليم عن بعـد، وبـرامج التعلـيم المسـتمر، وذلـك ل

د موارد تلك المؤسسات، واالستفادة من جميع إمكانـات ومـوار
ن تلـــك المؤسســـات وتحويلهـــا إلـــى مراكـــز إنتاجيـــة، بحيـــث يمكـــ

.االستفادة من إيراداتها في تمويل المنح الدراسية

oالح التواصل مع منظمات المجتمع المدني لجمع التبرعـات لصـ
دعـــم المـــنح الدراســـية بمؤسســـات التعلـــيم العـــالي، مـــع نشـــر 
ثقافـــة المشـــاركة المجتمعيـــة بـــين أفـــراد المجتمـــع، مـــن خـــالل 
مشـــــاركة المؤسســـــات اإلنتاجيـــــة، واســـــتخدام أمـــــوال الزكـــــاة 

ادة والتبرعــات، والتواصــل مــع الخــريجين ومحبــي العلــم لالســتف
 من جهودهم وقبول مسـاعدتهم وهبـاتهم المخصصـة لتمويـل

.المنح الدراسية

o ــــدولي الموجــــه ــــل الخــــارجي اإلقليمــــي وال ــــة جــــذب التموي محاول
رية، لتمويـل المـنح الدراســية بمؤسسـات التعلــيم العـالي المصــ

 مــن خــالل إقنــاع المؤسســات والمنظمــات والهيئــات اإلقليميــة
تبنـي والدولية، وتقديم المساعدات المالية والقروض للطالب، و

.نماذج محددة من هذه المنح
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ات التعلـيم في ضوء االستفادة من خبرتي الصـين وألمانيـا فـي تعزيـز التعـاون البحثـي الـدولي بمؤسسـ
:العالي نوصي بما يلي

oيزيـة، وأن تشجيع مؤسسات التعليم العالي علـى تقـديم نسـبة مقبولـة مـن مقرراتهـا باللغـة اإلنجل
.يتم احتساب هذه النسبة ضمن متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالي

oالتـي  إنشاء مجلة إلكترونية على مواقع الجامعـات تحتـوي علـى ملخصـات إنجليزيـة لجميـع األبحـاث
ــا بلغــات متعــدد ة تصــدر باللغــة العربيــة فــي جميــع المجــالت، مــع إتاحــة عمــل ترجمــة للبحــث كاملً

.وإرسالها إلكترونيًا لمن يرغب

oاجهم إلزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية بضرورة عمـل أرشـفة ذاتيـة إلنتـ
تـاجهم العلمي ونشره على مواقع الكليات والجامعات، حتى يتسنى زيادة االستشهاد المرجعـي بإن

.العلمي، وبالتالي إثبات المكانة العلمية للجامعات المصرية

oــا للتخصــص، وكــذ ــدولي وفقً ــأهم معــايير النشــر ال ــاحثين ب ــة لتعريــف الب لك إقامــة ورش عمــل دوري
ربح التعريــف بــأهم المجــالت وقواعــد البيانــات العالميــة، وخاصــة المجــالت العلميــة غيــر الهادفــة للــ

ة التواصـل والتي تدعم النشر الدولي لألبحاث المتميزة مجانًا أو بأسعار رمزيـة، وتـدريبهم علـى كيفيـ
.مع تلك المجالت

oسـتفادة إنشاء شبكات تدعم تواصل الباحثين بالداخل مع زمالئهم المغتـربين، ممـا يسـهم فـي اال
ه تنميــة مــن الخبــرة الدوليــة الســابقة للبــاحثين المغتــربين، وتنميــة شــعورهم بمســؤولياتهم تجــا

مــل قـدرات وكفــاءات زمالئهــم بالــداخل، وإكسـاب البــاحثين فــي الــداخل خبـرة التواصــل الــدولي، والع
مية، وتعبر على بناء خريطة بحثية على المستوى القومي إلجراء دراسات تتعلق بالمستجدات العال

.عن تحديات مشتركة بين دول العالم

قناعـــة القيـــادات الرســـمية واألكاديميـــة بأهميـــة التصـــنيفات العالميـــة للجامعـــات ودورهـــا فـــي رســـم 
 سياسات التعليم العالي وخطط وبرامج تطويره، وعدم الطعن فـي أهميتهـا وجـودة وتميـز الجامعـات

.الواردة بها
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 ان إلـى جامعـات عالميـة المسـتوى، ولهـا مكـ –علـى مراحـل  –تبني مشروع وطني عمالق لتحويل الجامعات المصـرية
:على خرائط التعليم العالي العالمية، ويمكن تحقق ذلك من خالل اإلجراءات اآلتية

o وخطــة الجامعــة الصــينية الجديــدة مــن الدرجــة األولــى ٩٨٥، ومشــروع ٢١١مشــروع (دراســة المشــروعات الصــينية ،
ي دراســة متأنيــة، ومحاولــة االســتفادة منهــا بمــا يتناســب مــع المجتمــع المصــري بســياقه السياســ) المزدوجــة

.واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

o التخطـيط العلمـي السـليم لهـذا المشــروع القـومي، باسـتخدام أسـلوب التحليــل البيئـيSWOT Analysis والــذي ،
.معاتيساعد على الوقوف على الواقع الراهن للتعليم العالي من منظور جغرافية التصنيفات العالمية للجا

oــه، ورصــد الميزانيــات الكاف ــة المختلفــة ل ــة الــدعم السياســي والمجتمعــي للمشــروع، مــع توظيــف أجهــزة الدول ي
.لتنفيذه، مع ضمان تنوع مصادر التمويل ما بين حكومية وخاصة وأهلية

 مصــري، لتغييــر جغرافيــا التعلــيم العــالي ال –بصــرف النظــر عــن ثقافتــه  –االنفتــاح علــى العــالم والــتعلم مــن اآلخــرين
ومســاعدة الجامعــات علــى الــدخول إلــى ميــدان المنافســة العالميــة، وذلــك مــن خــالل إزالــة القيــود والعقبــات أمــام 
تواصــل الجامعــات المصــرية مــع الجامعــات العالميــة لالســتفادة منهــا والتعــاون معهــا، وتشــجيع الجامعــات علــى 

.الدخول في شراكات وتوأمة مع الجامعات المصنفة عالميًا على المستوى اإلقليمي والعالمي

بما يلي في ضوء االستفادة من تطبيق النموذج األوروبي للتميز بمؤسسات التعليم العالي في مصر، نوصي:

oميـزة، المساهمة في تحويل مؤسسات التعليم العالي من مجرد مؤسسات نمطية تقليديـة إلـى مؤسسـات مت
بيـان  عن طريق رصد وقياس مؤشرات التميز بالمؤسسات، والحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة، ألن كل

ــتم تحديــد نقــاط القــوة والضــعف ــم ي ــز، ومــن ث ــي للتمي ــا لمعــايير النمــوذج األوروب ــه درجــة قيــاس وفقً  ومؤشــر ل
ؤسســات بالمؤسســة بشــكل أكثــر داللــة، ممــا يمكننــا مــن التعــرف علــى االحتياجــات الفعليــة لتحقيــق التميــز بم

.التعليم العالي في مصر

oذلـك مساعدة صناع القرار في وضع سياسـات تعليميـة تتوافـق وذات صـلة بمعـايير ومؤشـرات هـذا النمـوذج، و
.لتحقيق التميز بمؤسسات التعليم العالي
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 داء فـي تطـوير األ) جامعـة إنـديانا –جامعـة جورجيـا : مثـل(في ضوء االستفادة من خبرات بعض الجامعـات األمريكيـة
:األكاديمي لطالب الجامعات المصرية،  نوصي بما يلي

oليــة، تقــديم بــرامج مقترحــة لمجتمعــات الــتعلم المنهجيــة للطــالب يمكــن تطبيقهــا علــى مســتوى الجامعــة والك
كار وتبادل وترتكز في األساس على التعاون الجماعي بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس؛ مما يعزز البحث واالبت

.المعارف واألفكار والخبرات المختلفة

oـــين المقـــررات الدراســـية، والمشـــاركة فـــي األنشـــطة ـــة ب  االهتمـــام بوحـــدة وتكامـــل المعرفـــة والعالقـــات البيئي
يـادة الدافعيـة التعليمية والتي تساعد على زيادة تحصـيلهم األكـاديمي، وتعزيـز التفكيـر االبتكـاري لـدى الطـالب وز

.نحو التعلم، من خالل التعاون والترابط والمشاركة اإليجابية بين الطالب

oلـم مجتمعـات تع: العمل على إنشاء مجتمعات التعلم المنهجيـة داخـل الكليـات فـي تخصصـات متعـددة، مثـال
ــا  منهجيــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة، ويــتم إعــداد دورات فــي اللغــة اإلنجليزيــة ذات الصــلة بالتخصصــات األخــرى، وأيضً

يـاء، الهندسـة الوراثيـة بـين علـم األحيـاء وعلـم الكيم: إعداد مجتمعات تعلم منهجية في الدورات المزدوجـة، مثـل
اء، وكيفيـة ويدرس فيها الطالب تقنية التعامل مع الجينات البشرية والحيوانية واألحيـاء الدقيقـة فـي علـم األحيـ

.عبور هذه الجينات وانتقالها من كروموسوم آلخر وذلك في علم الكيمياء

في ضوء االستفادة من تطبيقات مجتمعات الممارسة في جامعات بعض الدول األجنبية، نوصي بما يلي:

oيجيات االستفادة من دولة جنـوب إفريقيـا فـي إقامـة مجتمعـات الممارسـة علـى مسـتوى الدولـة لتحقيـق اسـترات
قامـة الفقر وعدم المساواة والتعلـيم وغيرهـا، وإ: وسياسات الحكومة، من خالل التركيز على قضايا محددة، مثل

نهـا هذه المجتمعات علـى مسـتوى الجامعـات لتعزيـز األداء وتحفيـز االبتكـار ومواجهـة المشـكالت التـي تعـاني م
.هذه الجامعات

oوزيـادة  االستفادة من دولة أستراليا في إقامة مجتمعات الممارسـة عبـر اإلنترنـت لسـهولة التفاعـل مـع األقـران
التـدريب  الدعم المهني، واعتبرت هذه المجتمعات استراتيجية أساسية في تطوير نظام التدريب القومي بقطاع

.والتعليم المهني األسترالي وعلى مستوى التعليم الجامعي
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oاالســتفادة مــن دولــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي إقامــة مجتمعــات 
ن الممارسة في مختلف المجاالت، وكان ذلك ناتجًـا عـن توصـل العديـد مـ

ـــه العالقـــات االجتماعيـــة فـــي  ـــذي تقـــوم ب ـــدور ال ـــة ال ـــى أهمي الدراســـات إل
ــة،  مواجهــة المشــكالت، ولهــا دور مهــم فــي التقليــل مــن الشــعور بالعزل

ل إلـى واالنخراط في المحادثات المهنية، وزيادة الثقة بين األفراد، والوصو
.ةأفضل الممارسات، وتحسين التواصل داخل المؤسسات التعليمي

ومبيـا في ضوء االستفادة من نظام الكراسي البحثية في كـل مـن جامعـة كول
:الشمالية وجامعة الملك سعود، نوصي بما يلي

oأهـداف إنشاء هيئة قومية مستقلة للكراسي البحثيـة لهـا رؤيـة ورسـالة و
محــددة، ولهــا هيكــل تنظيمــي مســتقل، ومصــادر تمويــل محــددة تمكنهــا 
 مــن ممارســة دورهــا المتمثــل فــي االرتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي فــي

المجتمـــــع، واســـــتقطاب العلمـــــاء والبـــــاحثين المتميـــــزين فـــــي مختلـــــف 
مكنهم التخصصات العلمية، وتقديم جميع الخدمات والتسهيالت التي ت

.من األداء البحثي المتميز

oزة للبـاحثين تسعى الهيئة المقترحة إلى توفير فرص بحثية وتدريبيـة متميـ
ــوي المناســب ــدعم المــادي والمعن ، فــي مختلــف التخصصــات، وتقــديم ال

ودعـــم عالقـــة الجامعـــات بمؤسســـات المجتمـــع المحلـــي والمؤسســـات 
الدوليــــة، واالرتقــــاء بمســــتوى الجامعــــات وزيــــادة فــــرص تقــــدمها فــــي 

تمعيــة التصــنيفات العالميــة، وربــط البحــث العلمــي بعمليــة التنميــة المج
.واالقتصادية

o صــــندوق العلــــوم والتنميـــــة "مــــن الممكــــن أن يتبـــــع هــــذا النظــــام إلـــــى
ـــة ـــل ال" التكنولوجي ـــة بتموي ـــة المعني ـــات القومي ـــاره أحـــد الكيان بحـــث باعتب

ج العلمــي فــي مصــر، ولــه مصــادر تمويليــة محــددة، ويقــوم بتمويــل البــرام
دة البحثيــة فــي العديــد مــن المجــاالت المختلفــة، وإنشــاء البــرامج الجديــ

.لتنفيذ السياسات المقررة من قبل وزارة البحث العلمي
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ــرامج المســارات التأهيليــة للجامعــات فــي الجامعــات االســترالية والبريطانيــة، وإمك انيــة فــي ضــوء االســتفادة مــن ب
:االستفادة منها في التعليم الجامعي المصري، نوصي بما يلي

oــ ى العمــل علــى تأهيــل الطــالب فــي الجانــب األكــاديمي للنجــاح فــي بــرامج الــدرجات العلميــة، مــن خــالل التركيــز عل
تطبيقيـة المقررات ذات الصلة بالمسار الدراسي، وأن يتم إعداده وتأهيله مهنيًا من خالل التركيز علـى الجوانـب ال

.للمقرر وربطها بالجانب النظري

oلة وضــع المتطلبــات األكاديميــة كحصــول الطــالب علــى درجــات معينــة بالمرحلــة الثانويــة فــي المــواد ذات الصــ
أو ما  األيلتسدرجات في ) ٥(بالمسار التأهيلي، لضمان تقدمه ببرنامج هذا المسار، وتحديد بند بحيث ال يقل عن 

.يعادله للمواد التي يتم تدريسها باللغة اإلنجليزية

oللطـالب  عدم االقتصار على شهادة الثانوية العامة، والتأكيـد علـى العديـد مـن الوثـائق التـي توضـح بيـان الـدرجات
مــن خبــرة  بالمرحلــة الثانويــة، والتــي تــرتبط بمجــال الدراســة فــي برنــامج المســار التــأهيلي، وذلــك فــي ضــوء اإلفــادة

).نيو ساوث ويلز(جامعة 

oلدراسـة بـه تخصيص مقررات اختيارية حتى يتسنى للطالب فرصة اختيـار المسـار الدراسـي الـذين يرغبـون إكمـال ا
ة، فــي مرحلــة البكــالوريوس، مــع األخــذ بنظــام الســاعات المعتمــدة أســبوعيًا، وتنويــع مســارات ومجــاالت الدراســ

لمتاحـة، مـع وتحديد البرامج العلمية التي ترتبط بكل مجال دراسي، حتـى يكـون الطالـب علـى درايـة بالتخصصـات ا
 نيـو سـاوث(وضع وحدات معتمدة لكل مقرر وتحديد جوانـب التقيـيم، وذلـك فـي ضـوء اإلفـادة مـن خبـرة جامعـة 

).ويلز

oالف ا الخــتنظــرً ،ب علــى مســتو ى العــالمتنــوع فتــرات بــدء الدراســة لضــمان اســتقطاب أكبــر عــدد مــن الطــالأن ت
داف ربــط مــدة الدراســة ببرنــامج المســار التــأهيلي بأهــ، وب مــن الدراســة بالمرحلــة الثانويــةمواعيــد انتهــاء الطــال

جــاز ارتبــاط مــدة الدراســة بطبيعــة البرنــامج وفئتــه ســواء لــذوي التحصــيل العــادي أو اإلن، والبرنــامج ومخرجاتــه
.المرتفع

o طبيعـة ا لطبيعـة الدراسـة وأساليب التقييم مـن ورش عمـل وامتحانـات تحريريـة نهائيـة ومقـاالت وفقًـأن تتنوع
ي، عند تقيـيم مسـتوى الطالـب بشـكل كلـ  (GPA)أسلوب متوسط نقاط الدرجات يتبن، والمقرر وأهداف البرنامج

، ر مـن مـرةاتباع سياسات صارمة تصل لفصل الطالب أو تحويله لبرنـامج آخـر إذا فشـل فـي مـواد البرنـامج ألكثـو
المجـــال وأن يـــتم تحديـــد الـــدرجات والنســـب المئويـــة للنجـــاح والرســـوب لكـــل مـــادة وربطهـــا بأهـــداف البرنـــامج و

.الدراسي
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وصـي بمـا في ضوء االستفادة من نماذج وخبرات عالمية في تطبيـق مثلـث المعرفـة فـي التعلـيم العـالي المصـري، ن
:يلي

oة الدمج بين العديد مـن مؤسسـات األبحـاث الحكوميـة فـي جامعاتهـا، مثـل الـدنمارك والمملكـة المتحـدة، وزيـاد
يم العـالي، ميزانية تمويل البحوث القائمة على المشروعات، لتوجيه أولويات البحث العلمي في مؤسسات التعل

.سيمع االهتمام بتمويل مراكز التميز المتخصصة من أجل استكشاف مجاالت جديدة وزيادة التميز المؤس

oسـات التميـز تحويل الكليات الفنية إلى جامعات للعلوم التطبيقية لتوسـيع نطـاق التعلـيم العـالي، وزيـادة مؤس
لـى زيـادة بشكل أفضل، والعمل على زيادة عروض السوق التعليمية، وظهور االبتكارات المفتوحة، والتي تؤدي إ

إقبال الموهوبين والخريجين المهرة على مؤسسات التعليم العالي وتحسين القدرة التنافسية، 

oلتنافسـية إنشاء مؤسسـة التكنولوجيـا واإلبـداع، علـى غـرار المؤسسـة األوروبيـة، لتحفيـز االبتكـار وزيـادة القـدرة ا
عمـال للجامعات المصرية، من خالل تنظـيم األنشـطة التعليميـة التـي تهـدف إلـى تثقيـف جيـل جديـد مـن رواد األ

.والمبتكرين، من خالل برامج الماجستير والدكتوراه المتميزة

o ــيم العــالي والبحــث العل" مثلــث المعرفــة"تطبيــق نمــوذج مــي بــين عــدة وزارات حكوميــة، حيــث تتــولى وزارة التعل
ارة والصــناعة مســؤولية السياســات التعليميــة وتنســيق السياســات البحثيــة القوميــة، بينمــا تتحمــل وزارة التجــ
بحـث واالبتكـار مسؤولية التنسيق فيما يتعلق بسياسات االبتكار القومية، وتتحمل الوزارات األخرى مسؤولية ال

.داخل قطاعاتها، مثل دولة النرويج

oألنشطة البحثيـة، إنشاء منصات االبتكار المفتوحة، على غرار دولة فنلندا، لتعزيز التقارب بين االبتكار والتعليم وا
لقي الـدعم ، مما يزيد من فرص ت"مختبر حي"وتعطي فرصة للجهات الفاعلة لتبادل المعرفة، واستخدام البيئة كـ

كـار بـين الحكومي، وتعمل أيضًا على الدمج بين أسس المعرفة الصناعية المختلفة من أجـل زيـادة أنشـطة االبت
.الجامعات والصناعة



11

ــز االســتدامة الماليــة فــي  فــي ضــوء االســتفادة مــن تجــارب وممارســات بعــض الجامعــات األجنبيــة فــي مجــال تعزي
:التعليم العالي واالستفادة منها في مصر، نوصي بما يلي

oاالسـتثمار وضع خطة استراتيجية متكاملة لتوفير االستدامة المالية للجامعات على المدى الطويل، والسماح ب
ويات المناسب من أجل دعم مهمة الجامعة ورؤيتها، وتبني سياسة إدارية تسـتهدف زيـادة الـدخل وتوليـد مسـت

.متزايدة من الفوائض والنقد من عمليات االستثمار في البنية التحتية للجامعة

o ـــدريس والعـــاملين بالجامعـــة فـــي مجـــاالت التطـــوير والنمـــو، وإعطـــاء األولويـــة تشـــجيع اســـتثمارات هيئـــة الت
الت مـن االستراتيجية لبرامج تنمية رأس المال من مصادر داخلية وخارجية، وتشجيع جمع التبرعـات وتقـديم حمـ

.أجل التنمية

oالرسـوم : لتوفير قنوات تمويلية أخرى تحقق االستدامة المالية، لزيـادة التمويـل الـذاتي كبـديل عـن الحكـومي، مثـ
.لشركاتالدراسية، والدخل من استئجار المباني أو األراضي، والدخل من الدورات التدريبية التي تنظم لموظفي ا

oجنبية وبرسـوم إعادة هيكلة البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية، من خالل التوسع في هذه البرامج باللغات األ
واهتمامـات  دراسية مناسبة، خاصة على مستوى برامج الدراسات العليا والتعليم المستمر، بما يلبـي احتياجـات

ج التعلـيم المهنية المتخصصة، والدراسات العليـا، وبـرام والدبلوماتالدورات التدريبية القصيرة، : الطالب، مثل
.عن بعد

o اســـتحداث بـــرامج تمويليـــة تعـــزز اســـتقطاب المـــانحين والـــداعمين، وذلـــك مـــن خـــالل إنشـــاء صـــناديق وقفيـــة
ة، ، وتعزيــز دعمــه مــن التبرعــات والمبــادرات المجتمعيــة الخيريــ"صــندوق تمويــل الجامعــات"بالجامعــات، كإنشــاء 

.واستغالل نسبة من المباني والتجهيزات المادية في أنشطة استثمارية

oن إبـــرام عقـــود اســـتثمارية تعـــزز المشـــاركة المجتمعيـــة واســـتقطاب المســـاهمين، وتعتبـــر عقـــود الشـــراكة بـــي
الجامعــات والمجتمــع المـــدني ومؤسســات القطــاعين العـــام والخــاص مــن اســـتراتيجيات االســتدامة الماليـــة 

.الحديثة نسبيًا
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لتعلــيم فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول األجنبيــة فــي تطــوير نظــام القبــول بالجامعــات، وكيفيــة االســتفادة منــه فــي ا
:العالي في مصر، نوصي بما يلي

oل التراكمـي أن يتم التقـديم للجامعـة فـي منتصـف الصـف الثالـث الثـانوي، حيـث يـتم تقـويم الطـالب وفقًـا للمعـد
خول لدرجات الصف الثاني والثالث الثانوي، وفي حالة رؤيـة الجامعـة عـدم وصـول الطالـب للمعـدل المطلـوب لـد

.الجامعة تتم إعادة تقويمه مرة أخرى بعد االنتهاء من الصف الثالث الثانوي

o يشــترط االنتهــاء مــن إتمــام مســتويات اللغــة اإلنجليزيــة مـــن أحــد المراكــز المحــددة والمعتــرف بهــا مــن قبـــل
لمـواد الجامعة، وأن يقوم الطالب بإعداد الملف الخاص به للتقدم للجامعة متضمنًا المعدل التراكمي لدرجات ا

ا، الخارجيــــة التــــي تــــم الحصــــول عليهــــ الكورســــاتفــــي الصــــف الثــــاني والثالــــث الثــــانوي، باإلضــــافة إلــــى جميــــع 
الذاتية الخاصة  والمعسكرات التي اشترك فيها، واألنشطة الخاصة بالتربية الصحية والرياضية، وتقديم السيرة

.به مع جميع األوراق

o إلكســـابهم  الكورســـاتأن تقـــوم الجامعـــة بإعـــداد الطـــالب فـــي الســـنة التمهيديـــة، وإعطـــائهم مجموعـــة مـــن
لنقـدي، مهـارات الكتابـة اإلبداعيـة، ومهـارات التفكيـر ا: المهارات الالزمة لالنتقال الناجح للمرحلـة الجامعيـة، مثـل

ســية ومهــارات اإلبــداع فــي مجــال التخصــص، ووســائل البحــث اإللكترونيــة وكيفيــة اســتخدامها، والعلــوم السيا
ــين ــار مــن ب ــة، بحيــث يقــوم الطالــب باالختي ــة، ومحاضــرات خاصــة باللغــات والتكنولوجيــا الرقمي هــذه  واالجتماعي

المهارات، ويلزم المشاركة فـي الـرحالت الميدانيـة والمحادثـات العامـة مـن قبـل العلمـاء، وحضـور ورش العمـل 
.الخاصة ببناء المهارات األكاديمية
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ســتفادة فـي ضـوء االسـتفادة مـن خبـرة الواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي إدارة المواهـب بـالتعليم العـالي، وكيفيـة اال
:منها في التعليم العالي في مصر، نوصي بما يلي

oعـد أن يكون استقطاب المواهب في ضوء الكفاءات المحددة سلفًا وليس عشـوائيًا، ومـن خـالل فريـق عمـل م
.مينسوريلذلك، ويمكن االستفادة في ذلك من نموذج جامعة 

oاب وتوظيف استخدام أحدث النظم والتقنيات والتطبيقات االستراتيجية المبتكرة لدعم عمليات جذب واستقط
.بوالية تكساس آالموالمواهب، كما هو الحال في كليات 

oحيات منح القيادات الجامعية العليا على مستوى الجامعة والكلية والوحدات ذات الطـابع الخـاص بعـض الصـال
لك، التي تساعدهم على جذب واستقطاب وتحفيز أصحاب المواهب والكفاءات، مع وضع معايير موضـوعية لـذ

.بما يتضمن العدالة والشفافية والموضوعية

o واإلنجـازات المبدعـة والمتميـزة بالكليـات والجامعـات، مـا قـد يشـجع علـى جـذب  األداءاتإعداد نشرة دوريـة عـن
.العناصر الجيدة للعمل بها، ويرفع من مستوى أداء العاملين داخلها

oخبـراء عقد مؤتمرات قومية كبرى ودولية عن إدارة المواهب وكيفية االسـتثمار فيهـا يحضـرها المتخصصـون وال
ــيم العــالي ، مــع ســواء داخــل مصــر أو مــن خارجهــا ــين مؤسســات التعل ــل الشــراكة الهادفــة المخططــة ب تفعي

.والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية والقطاع الخاص والمؤسسات القومية الكبرى في مجال إدارة المواهب

oواء مـن وضع خطة مستقبلية مبنيـة علـى معـايير واضـحة للكشـف عـن المتميـزين والمبـدعين والموهـوبين، سـ
ة علـى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو القيادات األكاديمية واإلداريـة، وتـدريبهم لتـوفير قيـادات مؤهلـة قـادر

.استثمار طاقاتها ومواهبها في تحسين األداء المؤسسي بالجامعة

oاكتشاف المواهب سواء األكاديمية أو اإلدارية أو القيادية من خالل فحص رصيد الجامعـة مـن المواهـب، وذلـك 
تمر في كـل باالعتماد على الوسائل العلمية المقننة الكتشاف المتميزين والمبدعين، وأن يكون هناك بحث مس

متميـزة مستويات المؤسسة، وأن يتم إنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة تشمل جميع المواهب والكفـاءات ال
ت على نطاق الجامعة ومؤسسات التعليم العالي، يوضـح مـن خاللهـا األعـداد والتخصصـات والنوعيـات ومجـاال

.الموهبة ومستوياتها وغيرها
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oي مكافأة المواهب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتقديم الدعم والتشجيع لهم، وخلق مناخ عمـل يراعـ
ــات والتقــدم ميتشــجناالهتمــام الجــدي بالمواهــب، كمــا هــو الحــال فــي جامعــة  ــة للترقي ، مــع إنشــاء إدارة فعال

.الوظيفي والتنقالت، وتهيئة بيئة عمل مشجعة وجاذبة، كما هو الحال في جامعة كولومبيا

oتفعيــل مشــاركة المواهــب فــي إدارة المؤسســة وصــنع القــرار، مــع االهتمــام بالتواصــل معهــم واالســتماع إلــى 
آرائهـــم، وعقـــد منتـــديات واجتماعـــات شـــهرية لحـــل مشـــكالتهم وتطـــوير أدائهـــم، كمـــا هـــو الحـــال فـــي جامعـــة 

.وسكونسن

oوســطن تــوفير بنيــة تحتيــة قويــة، ونشــر ثقافــة االبتكــار واإلبــداع والشــراكة الفاعلــة، كمــا هــو الحــال فــي جامعــة ب
 الحديثـة، مــع تقــديم الــدعم الكامــل ماليًــا وماديًــا ومعنويًــا للمواهــب، كمــا هــو الحــال فــي جامعــة هارفــارد وأوهــايو

.وتكساس

oجيــا، إنشــاء مؤسســة متخصصــة خاصــة بالمواهــب والمتميــزين علــى غــرار جامعــة أو معهــد كاليفورنيــا للتكنولو
متميـزة، وإنشاء وتفعيل حاضنات اإلبداع واالبتكـار التكنولوجيـا، كأحـد أهـم أشـكال رعايـة المواهـب والكفـاءات ال

.كما هو الحال في حاضنة جامعة وسط فلوريدا للتكنولوجيا

o وضـــع خطـــة منهجيــــة شـــاملة إلدارة المواهــــب القياديـــة، وإيجــــاد صـــف ثــــانٍ مـــن القيــــادات المؤهلـــة لتحمــــل
يسـوري المسؤوليات في المستقبل، وتقديم التحفيز والتشجيع والدعم لها، كما هـو الحـال فـي جامعـة واليـة م

.الشمالية الغربية

oة وضع إدارة للمواهب كواحـدة مـن أهـم األولويـات إلدارة المـوارد البشـرية، وتقـديم دراسـات متنوعـة ومتخصصـ
، وإنشــاء مركــز للدراســات المتقدمــة للمــوارد ييــلوهادفــة لتنميــة وتطــوير المواهــب، كمــا هــو الحــال فــي جامعــة 

.كورنيلالبشرية والمواهب، كما هو الحال في جامعة 

oالل االستفادة من برنامج غرس المهارات والقدرات القيادية واإلدارية لدى المواهب والكفاءات المتميزة، مـن خـ
ــامج جامعــة كاليفور ــة والذاتيــة، كمــا هــو الحــال فــي برن ــا ورش عمــل ومشــروعات اســتراتيجية والتنميــة الفردي ني

ــة بجامعــة هارفــارد، وبرنــامج الســ ــامج تنميــة المواهــب القيادي لوك وبنســلفانيا لتنميــة المواهــب القياديــة، وبرن
.القيادي بجامعتي تكساس وأوهايو



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



وظيفـة أدى تـدهور أوضـاع التعلـيم الجـامعي الحكـومي فـي مصـر إلـى تقليـل فـرص خريجيـه فـي االلتحـاق ب :المستخلص
مرموقة في شـركات ومؤسسـات دوليـة سـواء داخـل مصـر أم خارجهـا، وعلـى هـذا المنـوال هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى 

لندية، االسـكت إدنبـرةالفرنسـية، وجامعـة  دوفـينجامعـة بـاريس : الكشف عن واقع تمويـل المـنح الدراسـية فـي كـل مـن
دراسـية، وجامعة مدريد اإلسبانية، وإجراء دراسة تحليلية مقارنة بين تجارب الجامعات الثالث فـي مجـال تمويـل المـنح ال
.ريةواستخالص بعض التوصيات التي قد تسهم في تنويع وتطوير مصادر تمويل هذه المنح في الجامعات المص

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

الحكومـة وميزانيــة : مـن أهـم مصـادر تمويـل المــنح الدراسـية فـي الجامعـات الــثالث هـي المـنح الممولـة مــن كـل مـن
يــة الجامعــة، والهيئــات والمراكــز البحثيــة، والقطــاع الخــاص والحكومــات المحليــة والمؤسســات المجتمعيــة والخير

.وبعض الجهات األجنبية

ة، ومنهـاتتبنى هذه الجامعات بعض المعايير التي يتم في ضوئها تحديـد مـدى اسـتحقاق الطالـب للمنحـة الدراسـي :
افة معيار الدخل األسري للمتقدمين للمنحة، وبعـض المعـايير االجتماعيـة األخـرى كمكـان المعيشـة وغيرهـا، باإلضـ

.إلى معيار الجدارة والتفوق واالستحقاق في مراحل التعليم المختلفة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

،باإلضـافة  ضرورة اهتمام الدولة بتطبيق قواعد الحوكمة وترشيد اإلنفاق على مؤسسات التعليم العالي والجامعي
ديـد إلى وضع أسس واضحة وموضوعية سليمة يـتم فـي ضـوئها توزيـع اإلنفـاق العـام علـى هـذه المؤسسـات، وتح

.بنود اإلنفاق المختلفة، ومن ثم يمكن زيادة المخصصات المالية الموجهة لبند المنح الدراسية

فـادة دراسة مقارنة لتمويل المنح الدراسية في بعض الجامعات األوروبية وإمكانية اإل1)
منها في مصر
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

يفات هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن أســباب تــدني ترتيــب الجامعــات المصــرية علــى قــوائم التصــن :المســتخلص
لجامعـات، العالمية للجامعـات، حيـث اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي لدراسـة ونقـد التصـنيفات العالميـة ل

ــة التصــنيفات العالميــة لل ــين الجامعــات، ونشــأة وأهمي ــا يشــرح التنافســية ب جامعــات، وتضــمنت الدراســة إطــارًا نظريً
اني، وتصـنيف وتحليل أشهر أربعة تصنيفات عالمية للجامعات، وهي تصنيف شنغهاي الصيني، وتصـنيف تـايمز البريطـ

.اإلسباني، وتصنيف كيو إس البريطاني ويبومتركس

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

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

مـدخالت ال: اعتماد التصنيفات العالمية للجامعات على تصـنيف ومقارنـة جامعـات مختلفـة فـي أشـياء كثيـرة ومنهـا
ئــة والعمليــات والمخرجــات التعليميــة، المــوارد الماليــة والبشــرية والماديــة، نظــام ســاعات العمــل، نســبة أعضــاء هي

.التدريس إلى الطالب، 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 والمجالت العلمية المحكمة، ليصبح لها معامل تأثير مرتفع

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلنشــاء مراكــز ترجمــة بكــل جامعــة، وتكــوين لجــان متخصصــة لمراجعــة البحــوث المتميــزة 
.صالمنشورة سابقًا باللغة العربية وإعادة ترجمتها ونشرها في أفضل المجالت الدولية المناسبة للتخص

دراســة  :أســباب تــدني ترتيــب الجامعــات المصــرية الحكوميــة فــي التصــنيفات العالميــة2)
تحليلية نقدية
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عــداد هـدفت هــذه الدراسـة إلــى التعـرف علــى اإلطـار الفكــري للخبـرات المعاصــرة للجامعـات البحثيــة فـي إ :المسـتخلص
. ريةالطالــب الباحــث فــي بعــض الــدول المتقدمــة، والتعــرف أيضًــا علــى مبــررات إعــداد الطالــب الباحــث بالجامعــات المصــ
الــب والتعـرف علـى تـأثير المتغيــرات المعاصـرة فـي إعـداد الطالــب بالجامعـات المصـرية، وبنـاء تصــور مقتـرح إلعـداد الط

.المصري في ضوء الخبرات المعاصرة للجامعات البحثية في بعض الدول المتقدمة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

يـة هناك تراجع في مستوى البحث العلمي في الجامعات العربيـة، وضـعف فـي الـدور الـذي تمارسـه الجامعـات العرب
ـــا، وابتعـــاد الكثيـــر مـــن البحـــوث عـــن معالجـــة مشـــكالت الواقـــع والمجتمعـــات العربيـــة ، فـــي اإلنتـــاج المعرفـــي عالميً

.واالعتماد على بعض الجهود الفردية كأساس للعلم البحثي والبعد عن العمل المؤسسي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

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

لتكنولوجيا استهداف شراكات بحثية مع الجامعات الدولية لبناء القدرات البحثية للطالب الجامعي، ونقل وتوطين ا
فــي مختلــف المجــاالت، مــع تعزيــز مكانــة الطالــب الجــامعي داخــل الجامعــات المصــرية فــي المنظمــات واالتحــادات 

.العلمية البحثية الدولية

اصـرة تصور مقترح إلعداد الطالب الباحث بالجامعات المصرية في ضوء الخبرات المع3)
للجامعات البحثية في بعض الدول المتقدمة
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عـرف هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى األسـس النظريـة لـبعض أوجـه التعـاون البحثـي الـدولي، والت :المستخلص
الجهـود  على خبرات كل من الصين وألمانيا في مجال التعـاون البحثـي الـدولي بمؤسسـات التعلـيم العـالي، ورصـد واقـع

بـرات كـل مـن المبذولة لتعزيز هذا التعاون بمؤسسات التعليم العالي في مصر، وتحديد أوجه التشابه واالختالف بـين خ
ن مصر والصين وألمانيا فـي تعزيـز هـذا التعـاون، والتوصـل إلـى مجموعـة مـن اإلجـراءات المقترحـة علـى ضـوء اإلفـادة مـ

.خبرتي الصين وألمانيا وبما يتفق مع أوضاع المجتمع المصري

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

أن الصـين تتشابه مصر مع الصين وألمانيا في التوجه نحو دعم عمليات الوصول المفتوح للمنشورات العلميـة، إال 
ح، وجعلهــا وألمانيــا كانتــا أكثــر ســبقًا فــي هــذا الصــدد، ففــي الصــين تــم إنشــاء مســتودعات وطنيــة للوصــول المفتــو

لــى متاحـة حتــى خـارج حــدود الدولـة، وفــي ألمانيـا أعلنــت وزارة التعلـيم عــن تمويـل لجهــود مراقبـة الوصــول المفتـوح ع
ريات والتـي تقـوم علـى نشـر الـدو" الدوريـة مفتوحـة المصـدر"مستوى الدولة، أما في مصر وعلى الرغم من طرح فكرة 

.العلمية، فإن الواقع يشير إلى ضعف االهتمام، وال تتيح بعض الدوريات سوى القليل منها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ات مشـتركة بناء خريطة بحثية على المستوى القومي إلجراء دراسات تتعلق بالمستجدات العالمية، وتعبر عن تحدي
.بين دول العالم

لمــادي والتـي يمكـن مــن خاللهـا تقـديم المزيــد مـن الـدعم ا" مبــادرات التميـز"أن تتبنـى الحكومـة المصـرية لمــا يعـرف بــ
ة التعلـيم لمؤسسات التعليم العالي، والتي أظهرت قدرة على المنافسة عالميًا، وبشكل يسهم في تطـوير أنشـط

.والتدريس والبحث العلمي بها، مما يزيد من كفاءتها وقدرتها األكاديمية

اإلفـادة  تعزيز التعاون البحثي الدولي بمؤسسـات التعلـيم العـالي فـي مصـر علـى ضـوء 4)
من خبرتي الصين وألمانيا
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اة فـي تؤدي جغرافية التعليم العـالي دورًا جوهريًـا فـي مسـاعدة المجتمعـات المعاصـرة لتحقيـق المسـاو :المستخلص
ادل فـــرص الوصـــول للتعلـــيم العـــالي، وتحقيـــق التنميـــة وقيـــادة االبتكـــار بهـــا، وذلـــك مـــن خـــالل التوزيـــع الجغرافـــي العـــ

جامعــات، التصــنيفات العالميــة لل بكارتوجرافيــاللجامعــات وربطهــا بمتطلبــات المجتمــع، عــالوة علــى تحســين موقعهــا 
رتـي ومن ثم سعت هذه الدراسة إلى طرح مجموعة من اإلجراءات لتغيير جغرافية التعليم العالي المصري فـي ضـوء خب

ة والتنميـة الصين وإسرائيل، وبما يتفق مع الفضاء المكاني المصـري، بمـا يمكـن الدولـة المصـرية مـن تحقيـق المسـاوا
.والوصول للعالمية في التعليم العالي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

ى تحسـين أن نتائج التصنيفات العالمية للجامعات تساعد في إيجاد منافسة صحية، من خالل تحفيز الجامعـات علـ
ــة الكاملــة عــن كي ــدى الجامعــة اإلدارة والدراي ــأن يكــون ل ــالطبع مرهــون ب ــك ب ــة مســتواها بالنســبة لمثيالتهــا، وذل في

ائج تحســين مســتواها، وممــا يــدلل علــى ذلــك التغييــر فــي عــدد جامعــات كــل دولــة وترتيبهــا عنــد عقــد مقارنــة بــين نتــ
.التصنيف الواحد من سنة ألخرى

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

لعـالي تبني مشروع وطني عمالق لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات عالمية، ولها مكان علـى خـرائط التعلـيم ا
ب مـع دراسـة المشـروعات الصـينية ومحاولـة االسـتفادة منهـا بمـا يتناسـ: العالمية، ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـالل

.SWOT Analysisالمجتمع المصري، والتخطيط العلمي السليم لهذا المشروع باستخدام أسلوب التحليل البيئي 

دراسة مقارنة في الصين وإسرائيل ومصر: جغرافية التعليم العالي5)

21

٢٠٢١ كلية التربية بجامعة عين شمس: الناشر محمود محمد المهدي سالم: المؤلف

٢٠٢١، ٢، ج٤٥ع:مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس :المصدر
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تعلـيم أدى تطور العولمة وظهور مجتمع واقتصاد المعرفة إلى تغييرات مؤسسية عميقة في أنظمة ال :المستخلص
تبــار أن الجــامعي، كــالتغير فــي االتجاهــات واالســتراتيجيات ودور الدولــة، والتوجــه نحــو تــدويل التعلــيم الجــامعي عامــة، باع

بـاره يتـيح البعد الدولي يعد أحد أهداف التعليم الجامعي المعاصر، ويمثل التعليم عبر الوطني أحـد أشـكال التـدويل باعت
تقـع فيهـا  تقديم البرامج الدراسـية والخـدمات التعليميـة الدوليـة للطـالب الجـامعيين فـي دولـة تختلـف عـن الدولـة التـي

ي المؤسســة المانحــة، وفــي ضــوء هــذا الموضــوع هــدفت الدراســة للتعــرف علــى اإلطــار النظــري للتعلــيم عبــر الــوطني فــ
اليا فـي ضـوء األدبيات التربوية المعاصرة، ورصدت أبرز مالمح تطبيقات التعليم عبر الوطني في جامعات الصين وأسـتر

.القوى والعوامل الثقافية المؤثرة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

إلبـداع واالبتكـار، تتميز برامج التعليم عبر الوطني بأنها تحفز الطالب على التعلم الـذاتي واسـتقالليتهم وحـثهم علـى ا
ة فـي ســوق واسـتخدام التقنيـات التكنولوجيـة الحديثـة، باإلضــافة إلـى إعـداد خـريجين متميـزين قــادرين علـى المنافسـ

.العمل الدولية في ظل عصر المعرفة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عيــة إتاحــة الفرصــة لعقــد شــراكات تعاونيــة عبــر وطنيــة تمكــن مــن تــوافر تعلــيم دولــي فــي مصــر، وإنشــاء فــروع جام
ــة تنشــر الثقافــة المصــرية، وتجعــل التعلــيم الجــا ــرامج دوليــة أو جامعــات أجنبي معي مصــرية بالــدول المتقدمــة أو ب

.المصري قادرًا على التنافس على التصنيفات العالمية الدولية في ترتيب الصدارة العالمية

راليا دراسة مقارنة لتطبيقات التعلـيم عبـر الـوطني فـي جامعـات كـل مـن الصـين وأسـت6)
وإمكان اإلفادة منها في مصر

22

٢٠٢١ كلية التربية بجامعة سوهاج: الناشر فيوال منير عبده منصور: المؤلف

٢٠٢١، نوفمبر ٢، ج٩١ع، ٩١مج: المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج :المصدر
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عـرف هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تنـوع تخصصـات أقسـام اإلعـالم بالجامعـات السـعودية، والت :المستخلص
، والتعرف علـى مـدى محافظـة أقسـام اإلعـالم بالجامعـات السـعودية علـى ٢٠٣٠على عملية التطوير وفقًا لرؤية المملكة 

إليجابيـات الهوية الثقافية للمجتمع، والتعرف على واقع تعليم مقررات الصحافة بهذه الجامعات، والتعرف أيضًا علـى ا
.والسلبيات، ومدى توافر معامل أقسام اإلعالم بتلك الجامعات

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لجماعيـة، أن األغلبية من عينة الدراسة ترى أنه البد من احتـواء البـرامج التـي تتضـمنها المقـررات خاصـية المشـاركة ا
ــا أن مــن ســلبيات أقســام اإلعــالم بال ــرى األغلبيــة أيضً ــة للمجتمــع، وت ــة الثقافي ــى الهوي جامعــات وتؤكــد الحفــاظ عل

.السعودية عدم توافر وظائف

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول واقــع تــدريس مقــررات الصــحافة بأقســام وكليــات اإلعــالم بالجامعــات الســعودية 
.، حتى تكون النتائج قابلة للتعميم بشكل أمثل٢٠٣٠وفقًا لرؤية المملكة 

 مع التقييم المستمر لهذه الخطة وفق ٢٠٣٠أن يتم وضع خطط عملية دائمة للتطوير والتغيير وفقًا لرؤية المملكة ،
.ر والتطويرآخر المستجدات العالمية والحديثة في مجال تعليم وتدريب اإلعالم، مع تبني استراتيجية عامة للتغيي

قـا واقع تدريس مقررات الصـحافة بأقسـام وكليـات اإلعـالم بالجامعـات السـعودية وف 7)
 دراسة ميدانية: م٢٠٣٠لرؤية المملكة 

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، ديسمبر ١، ع١مج: المجلة الدولية لبحوث اإلعالم واالتصاالت: المصدر

٢٠٢١ جمعية تكنولوجيا البحث العلمي والفنون: الناشر عبد الخالق إبراهيم زقزوق: المؤلف
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ــتج :المســتخلص ــرت قيمــة المن ــى أهــم ســلعة فــي المجتمــع، وتغي  فــي ظــل اقتصــاد المعرفــة تحولــت المعلومــات إل
لمعــايير ومعــاييره، فأصــبحت تعتمــد علــى المعــايير التكنولوجيــة لتحقيــق قيمــة أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن اســتغالل ا

ذه وهــدفت هــ. التقليديــة مــن حيــث ســهولة االســتخدام، والحصــول علــى المعلومــات والوصــول إلــى النتــائج المطلوبــة
عض الدراسة إلى توضيح ماهية االقتصـاد المعرفـي وركـائزه، وآليـات التحـول نحـو اقتصـاد المعرفـة مـن خـالل عـرض لـب

التجــارب الدوليــة فــي التحــول إلــى اقتصــاد المعرفــة، ودور الجامعــات ومعاهــد البحــث العلمــي فــي اقتصــاد المعرفــة، 
اد ومعوقات دخول الدول النامية عصر اقتصاد المعرفة، وآليات مواجهة تلك العقبات، مع بيان وضـع مصـر مـن اقتصـ

.المعرفة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ى تراجــع مســتو: أثبتــت الدراســة وجــود العديــد مــن المعوقــات التــي تعــوق االنطــالق صــوب اقتصــاد المعرفــة، ومنــه
ة دون التعلــيم، وتراجــع المخصصــات الماليــة الموجهــة للبحــث والتطــوير، وال يمكــن االنطــالق نحــو اقتصــاد المعرفــ

.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
ة المخصصـات والسعي بجدية نحو تطوير التعليم، وتـوفير البيئـة المالئمـة التـي تشـجع علـى اإلبـداع واالبتكـار، وزيـاد

.تمعالمالية لدعم البحوث العلمية والتطوير، والربط بين المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وحاجات المج

التحول إلى اقتصاد المعرفة في ضوء التجارب الدولية 8)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، يناير ٥٣٧، ع١١١س: مجلة مصر المعاصرة: المصدر

٢٠٢٠ الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع: الناشر محمد السعيد شاهين: المؤلف
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سـعودية، الدراسة إلـى وضـع تصـور مقتـرح لتطـوير نظـام تمويـل التعلـيم فـي المملكـة العربيـة ال هدفت :المستخلص

علــيم فــي والتعــرف علــى أهــداف ومبــررات ومنطلقــات التصــور، وآليــة التنفيــذ للتصــور المقتــرح لتطــوير نظــام تمويــل الت
.٢٠٣٠المملكة العربية السعودية، فرؤية وزارة التعليم في السعودية منبثقة من الرؤية الوطنية 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

العامة للدولة،  بالنظر إلى واقع تمويل التعليم في دولة السعودية، فإننا نجد أنه يعتمد بشكل رئيس على الميزانية
، والتــي تهــدف إلــى تنميــة وتنويــع االقتصــاد، إلــى فــتح المجــال لمســاهمة ٢٠٣٠وقــد أدركــت المملكــة مــن خــالل رؤيتهــا 

ع القطاع الخاص عن طريق تحرير األصول المملوكة للدولة، وخصخصة خدمات حكومية محددة، ومن ضمنها قطـا
.التعليم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إلى جانب البد من اتباع بعض السياسات من أجل رفع كفاءة الموارد المالية الحكومية المخصصة لقطاع التعليم ،
ة فـي البحث عن بدائل أخرى غير حكومية، وذلـك مـن خـالل وضـع خطـة اسـتراتيجية لتـوفير هـذه البـدائل، وإنشـاء إدار

بـرة مؤسسات التعليم العالي تكون مهمتها تنمية موارد الجامعات، والعمل على إيفـاد أفرادهـا إلـى الـدول ذات الخ
.في هذا المجال

٢٠٣٠تصور مقترح لتطوير نظام تمويل التعليم بالمملكة في ضوء رؤية  9)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، أكتوبر ١٥، ع٤مج :المجلة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية: المصدر

٢٠٢٠ المؤسسة العربية للتربية والثقافة والعلوم واآلداب: الناشر الدمخأمنية حمد : المؤلف



             |التجارب الدوليـة فـي التعلـيم الجـامعي   |القاعدة القومية للدراسات 
|

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

26

ي تســعى يعتبــر هــذا العصــر عصــر المعرفــة اإلنســانية واإلبــداعات الفكريــة والعلميــة والتكنولوجيــة، والتــ :المســتخلص
ي والفكـري، لتحقيق رؤى الحاضر والمستقبل مما جعل التعليم الجامعي بكونه رمز األمـة الحضـارية واسـتقاللها الثقـاف

ــة مــن حيــث النشــأة  ــيم المنهجي وفــي هــذا اإلطــار هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى اإلطــار الفكــري لمجتمعــات التعل
كـاديمي والتطور، واألهداف، واألهمية، والخصائص، ورصد أبرز تطبيقات مجتمعـات التعلـيم المنهجيـة لتطـوير األداء األ

ادة مـن أبـرز للطالب، ورصد أوجه الشبه واالخـتالف بـين تطبيقـات مجتمعـات التعلـيم المنهجيـة، وتحديـد سـبل االسـتف
 مالمـــح تطبيقـــات مجتمعـــات التعلـــيم المنهجيـــة فـــي جامعـــات بعـــض الواليـــات األمريكيـــة، وذلـــك باســـتخدام المـــنهج

.المقارن

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

يـا أن لمجتمعات الـتعلم المنهجيـة دورًا بـارزًا ومهمًـا فـي تحقيـق األداء األكـاديمي لـدى طـالب جامعـات واليـات جورج
ة تحصيلهم وإنديانا وماري الند األمريكية، كما تمكنهم من المشاركة في األنشطة التعليمية والتي تساعد على زياد

.األكاديمي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ن طريـق يمكن تصميم وبناء مجتمعات التعلم المنهجية لتطوير األداء األكـاديمي للطـالب بالجامعـات المصـرية، عـ
.تقديم برامج مقترحة لمجتمعات تعلم الطالب، ويمكن تطبيقها على مستوى الجامعة والكلية

ي دراســة مقارنــة لمجتمعــات التعلــيم المنهجيــة لتطــوير األداء األكــاديمي للطــالب فــ 10)
جامعات بعض الواليات األمريكية وإمكان اإلفادة منها في مصر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، نوفمبر ٧٩، ع٧٩مج :المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج: المصدر

٢٠٢٠ كلية التربية بجامعة سوهاج: الناشر فيوال منير عبده منصور: المؤلف
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ع والتقـدم أصبح تطوير الجامعات يمثل موضوعًا مهمًا، خاصة في هذا العصر الذى يتميز بـالتغير السـري :المستخلص
ي العلمي والتكنولوجي، وفي هذا اإلطار هدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى اإلطـار الفكـري لمجتمعـات الممارسـة فـ

 األدبيــات المعاصــرة، والتعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــين مجتمعــات الممارســة وتطــوير الجامعــات، ورصــد أبــرز مالمــح
ة فـي تطبيقات مجتمعات الممارسة في جامعات بعض الدول األجنبية، والوقوف على واقع الجهـود المصـرية المبذولـ

.تطوير الجامعات في ضوء مجتمعات الممارسة، وذلك باستخدام المنهج المقارن

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

جيات اسـتطاعت جنــوب إفريقيــا االســتفادة مــن إقامــة مجتمعــات الممارســة علــى مســتوى الدولــة لتحقيــق اســتراتي
امـت الفقر وعدم المساواة والتعلـيم وغيرهـا، كمـا ق: وسياسات الحكومة، من خالل التركيز على قضايا محددة، مثل

ي تعـاني بإقامة مجتمعات الممارسة على مستوى الجامعات لتعزيز األداء وتحفيز االبتكار، ومواجهة المشكالت التـ
.منها الجامعات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 أن تحــرص جامعاتنــا علــى نشــر ثقافــة مجتمعــات الممارســة داخلهــا، مــن خــالل المــؤتمرات والنــدوات واالجتماعــات
ــا مــن خــالل طبــع اإلرشــادات والكتيبــات التــي توضــح م عنــى والمحاضــرات وعبــر الموقــع اإللكترونــي للجامعــة، وأيضً

.مجتمعات الممارسة، وإسهاماتها في مواجهة تحديات ومشكالت الجامعة

دراســة مقارنــة لمجتمعــات الممارســة فــي جامعــات بعــض الــدول األجنبيــة وإمكانيــة 11)
اإلفادة منها في مصر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، يناير ٦٩، ع٦٩مج :المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف سوهاج كلية التربية بجامعة: الناشر إيمان وصفي كامل السيد: المؤلف
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ر هـذا الـنمط هذه البالد العربية من أثـ تعتقدهحظي التعليم العالي باهتمام بالغ من قبل كافة الدول لما  :المستخلص
أهـم  من التعليم على رقيها وتطورها وتقدمها االقتصادي واالجتماعي، وفي ضوء ذلك هدفت هذه الدراسـة إلـى تحديـد
حديــد مصــادر تمويــل التعلــيم بمؤسســات التعلــيم العــالي فــي ضــوء التجــارب العالميــة فــي هــذا المجــال، إضــافة إلــى ت

لتنويع مصادر التمويل بمؤسسـات  ٢٠٣٠البدائل التي طرحتها رؤيتا جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية 
الد العربيـة فـي التعليم العالي بهمـا، وصـوالً إلـى تحديـد البـدائل المناسـبة لتنويـع مصـادر تمويـل التعلـيم العـالي فـي الـب

.٢٠٣٠ضوء النظم والتجارب العالمية ورؤيتي مصر والسعودية 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

فسـية، أن أزمة تمويل التعليم العـالي سـتزداد خطـورة بمـا يـؤثر علـى جـودة التعلـيم، خاصـة فـي عصـر العولمـة والتنا
مـاد شـبه ومن ثم فاألمر جد خطير ويستوجب البحث عن مصادر تمويلية إضافية في هذا الشأن، للتخفيف من االعت

.الكامل على التمويل الحكومي الذي يعاني بدوره من أزمات يتوقع أن تزداد

ن أن مساهمة رجال األعمال في تمويل بعض مؤسسات التعلـيم العـالي الحكـومي مازالـت غيـر فعالـة، ومـن ثـم فـإ
ة، ، وذلـك عكـس الحـال فـي الـدول المتقدمـ/التمويل مازال معتمدًا على مصدر أساسي وهو الموازنة العامة للدولة

.حيث يلعب التمويل الخاص دورًا مؤثرًا

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 البــد مــن وجــود دعــم سياســي وشــعبي للتعلــيم العــالي، والبــد مــن مســاهمة الهيئــات والمنظمــات ومؤسســات
لعالقـة المجتمع المدني في التعليم بصفة عامة، والتعليم العالي على وجـه الخصـوص، مـع العمـل علـى اسـتبدال ا

.ى الغيرالتقليدية بين منظومة التعليم العالي والحكومة بعالقة تقوم على أساس التعاون وليس االعتماد عل

ضـوء رؤيتـي  بدائل مقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم العالي في البالد العربيـة فـي12)
٢٠٣٠مصر والسعودية 

٢٠١٩، مارس ٥٩، ع٥٩مج :المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠١٩منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف بجامعة سوهاج كلية التربية: الناشر نعيمانمحمد األصمعي محروس، عبد هللا عبد العالي : المؤلف



ة علـى تواجه مؤسسات التعليم العالي والجامعي المعاصرة مجموعة من التحـديات الماليـة وغيـر الماليـ :المستخلص
عـــات الســواء، وتتفـــاقم هـــذه التحـــديات بســـبب تـــراكم االحتياجــات الماليـــة واألكاديميـــة المتجـــددة، وعلـــى صـــعيد الجام

ــدًا، حيــث إنهــا مــا زالــت تعتمــد علــى التمويــل الحكــومي الــذي أصــبح ال يكفــي تلبيــة احتياجاتهــا أ و تحقيــق المصــرية تحدي
دعم قـدرتها أهدافها بكفاءة وفعالية، ومـن ثـم فهـي مطالبـة بتطـوير ممارسـاتها، واالسـتثمار فـي بنيتهـا التحتيـة بمـا يـ

. سـتقبليةاإلنتاجية، ويدر عليها دخلًا مستمرًا يحقق لها استدامة ماليـة، تمكنهـا مـن تحقيـق طموحاتهـا وتطلعاتهـا الم
يـة، من هذا المنطلـق اسـتهدفت هـذه الدراسـة، وباسـتخدام المـنهج الوصـفي، مراجعـة األدب النظـري لالسـتدامة المال

ضـع فضلًا عن رصد وتحليل تجارب وممارسـات بعـض الجامعـات األجنبيـة فـي هـذا السـياق، إضـافة إلـى التعـرف علـى و
.االستدامة المالية بالجامعات المصرية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

ة مـن أن االستدامة المالية للمؤسسة الجامعية تتعـدى مجـرد تـوفير األمـوال الكافيـة لمـدة عـام، أو تمكـين الجامعـ
ق بجيــل القيــام بالجانــب التشــغيلي اليــومي، إلــى تــأمين مصــادر ماليــة وتمويــل كــافٍ علــى مــدى زمنــي طويــل، قــد يتعلــ

.كامل من الطالب

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 امة وحــدة االســتد(العمــل علــى مســايرة التجــارب والتطبيقــات العالميــة المعاصــرة، وذلــك بإنشــاء وحــدة تنظيميــة
عتهــا وتنفيــذها ومتاب" االســتدامة الماليــة"داخــل كــل جامعــة، تتــولى مهمــة وضــع الخطــط االســتراتيجية لـــ) الماليــة

.وتقييم نتائجها، على أن تدمج هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي للجامعة

29

 تحقيــق االســتدامة الماليــة بالجامعــات المصــرية فــي ضــوء تجــارب بعــض الجامعــات) 13
دراسة تحليلية: األجنبية

٢٠١٩ الجمعية المصرية للتربية المقارنة: الناشر ينثروت عبد الحميد عبد الحافظ، محمد فتحي عبد الفتاح حس: المؤلف

٢٠١٩، أبريل ٢٢، ع٢٢مج: مجلة اإلدارة التربوية: المصدر



             |التجارب الدوليـة فـي التعلـيم الجـامعي   |القاعدة القومية للدراسات 
|

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

30

االرتقـاء تعد برامج المسـارات التأهيليـة للجامعـات أحـد المـداخل لالرتقـاء بسياسـة القبـول بالجامعـات و :المستخلص
معـات بنوعية برامجها، ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بـرامج المسـارات التأهيليـة للجامعـات بـبعض الجا

جســتون األســترالية والبريطانيــة، حيــث تتنــاول خبــرات جامعــة ســيدنى وجامعــة نيــو ســاوث ويلــز بأســتراليا وجامعــة كين
بعض وجامعة لندن بالمملكة المتحدة وإمكانيـة اإلفـادة منهـا بـالتعليم الجـامعي المصـري، وذلـك مـن خـالل التوصـل لـ

.أوجه اإلفادة من خبرات بعض الجامعات األجنبية موضع الدراسة المقارنة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

مرتبـة تركز برامج المسـار التـأهيلي لجامعـة سـيدني علـى تمكـين الطـالب مـن كفـاءات العمـل المهنـي، حيـث تحتـل ال
.األولى في أستراليا من حيث معدل التوظيف للخريجين

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

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ن الطـالب أن تتنوع فترات بدء الدراسة ببرامج المسارات التأهيلية للجامعات، وذلك لضمان استقطاب أكبر عدد مـ
ة الدراسـة على مستوى العالم، نظرًا الختالف مواعيد انتهاء الطالب من الدراسة بالمرحلة الثانوية، وأن يتم ربط مد

وعيًا ببرنــامج المســار التــأهيلي بأهــداف البرنــامج ومخرجاتــه، ويــتم تخصــيص معــدل ســاعات دراســية لكــل مــادة أســب
وعلــى مــدار األســبوع ودراســة الطــالب لوحــدات دراســية معتمــدة ومحــددة إلنهــاء البرنــامج، وأن يــتم ارتبــاط مــدة 

.الدراسة بالبرنامج بطبيعة البرنامج ذاته وفئته، سواء لذوي التحصيل العادي أو اإلنجاز المرتفع

ية دراسة مقارنـة لبـرامج المسـارات التأهيليـة للجامعـات بـبعض الجامعـات األسـترال14)
والبريطانية وإمكانية اإلفادة منها في مصر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٩، يونيو ١١، ع٥س :مجلة التربية المقارنة: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠١٩منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف الجمعية المصرية للتربية المقارنة: الناشر ثابت حمدي ثابت محمد: المؤلف



عي، وهـذه تعد صعوبة اتخاذ القرار المهني من أكثر المشكالت المهنية الشائعة لدى الشباب الجـام :المستخلص
اس الصعوبة قد تؤثر علـى حيـاتهم بشـكل عـام، وعلـى جميـع مراحـل حيـاتهم المهنيـة بشـكل خـاص، وعلـى هـذا األسـ
يفيــة هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الــدور المتوقــع لمراكــز التطــوير الــوظيفي بالجامعــات مــن منظــور األدبيــات، وك
راليا، تفعيــل دور مراكــز التطــوير الــوظيفي بالجامعــات المصــرية باالســتفادة مــن المراكــز الموجــودة فــي كــل مــن أســت

.ونيوزيلندا بطرح إجراءات مقترحة

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 جيهــاوخريتقــوم مراكــز التطــوير الــوظيفي فــي كــلٍ مــن أســتراليا ونيوزيلنــدا بجهــود فعالــة فــي خدمــة طــالب الجامعــة ،
.والتي يظهر أثرها على المجتمع بكال الدولتين، بينما ال زلنا نحتاج لبذل المزيد من الجهود في مصر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ة محليــ(عقـد اتفاقيــات تعــاون بــين الجامعــات وجهــات التوظيــف فــي القطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني
نـــاء لتـــوفير فـــرص تـــدريب وتوظيـــف لخريجـــي الجامعـــات، ويمكـــن البـــدء بفكـــرة بـــرامج العمـــل أث) وإقليميـــة وعالميـــة

مــل ، وأيضًــا فكــرة برنــامج التوظيــف اإلضــافي االختيــاري، والــذي يســمح للطالــب بالعVacation Universityالعطــالت 
.بجانب الدراسة األكاديمية لتشجيع الطالب على تطوير المهارات الوظيفية

31

دراســة مقارنــة لــدور مراكــز التطــوير الــوظيفي فــي بعــض الجامعــات فــي كــل مــن مصــر ) 15
وأستراليا ونيوزيلندا

٢٠١٩، سبتمبر ٦٥، ع٦٥مج :المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج : المصدر

٢٠١٩ كلية التربية بجامعة سوهاج: الناشر حسنية حسين عبد الرحمن: المؤلف
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تلـك  تعتمد الجامعات المعاصرة على عدد من اآلليات لالرتقاء بمنظومة البحث العلمي بهـا، ومـن أهـم :المستخلص
صـات العلميـة، ، حيث تعتمد على اسـتقطاب العلمـاء والبـاحثين المتميـزين فـي شـتى التخص)الكراسي البحثية(اآلليات 

هـم تلـك وتوفير التسهيالت الالزمة إلجـراء بحـوثهم العلميـة، ولقـد اهتمـت الجامعـات بإنشـاء الكراسـي البحثيـة، ومـن أ
ل الجامعات جامعة كولومبيا الشـمالية، وجامعـة الملـك سـعود، وعلـى الـرغم مـن الجهـود المصـرية المبذولـة فـي سـبي

عرقــل االرتقــاء بمنظومــة البحــث العلمــي، فــإن تلــك المنظومــة مازالــت تعــاني مــن بعــض المشــكالت والتحــديات التــي ت
.مسيرتها وقدرتها على المنافسة العالمية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

مثـل(ي البحثية يختلف تطبيق نظام الكراسي البحثية من دولة ألخرى، حيث تتبنى بعض الدول نظامًا قوميًا للكراس :
عودية الســ: مثــل(، فــي حــين تتبنــى دول أخــرى إنشــاء نظــام للكراســي البحثيــة داخــل الجامعــة )كنــدا وجنــوب إفريقيــا

).وعمان

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

قل، إنشــاء هيئــة قوميــة مســتقلة للكراســي البحثيــة لهــا رؤيــة ورســالة وأهــداف محــددة، ولهــا هيكــل تنظيمــي مســت
.عومصادر تمويل محددة تمكنها من ممارسة دورها المتمثل في االرتقاء بمنظومة البحث العلمي في المجتم

ــاء نظــام م قتــرح اســتحداث برنــامج للكراســي البحثيــة تــابع إلحــدى مؤسســات البحــث العلمــي بالدولــة، ومــن ثــم بن
قوميــة المعنيــة باعتبــاره أحــد الكيانــات ال" صــندوق العلــوم والتنميــة التكنولــوجي:للكراســي البحثيــة، ويقتــرح أن يتبــع 

.بتمويل البحث العلمي في مصر

32

سـعود  دراسة مقارنة لنظام الكراسي البحثيـة بجـامعتي كولومبيـا الشـمالية والملـك) 16
وإمكان اإلفادة منها في جمهورية مصر العربية

٢٠١٩، يونيو ١١، ع٥س :مجلة التربية المقارنة: المصدر

٢٠١٩ الجمعية المصرية للتربية المقارنة: الناشر أمل عبد الفتاح محمد، أحمد رفعت علي: المؤلف



الالت، تواجــه منظومــة التعلــيم والتعلــيم العــالي علــى وجــه الخصــوص بالــدول العربيــة العديــد مــن االخــت :المســتخلص
ها البحثيــة، وتحتـل الجامعـات العربيـة مراتــب متدنيـة فـي سـلم الترتيــب العـالمي، حيـث تفقـد المنظومــة باسـتمرار صـفت

حيــث يواجــه خريجــو الجامعــات نقــص المــؤهالت وقلــة الكفــاءة والمعــارف، هــذه المداخلــة توضــح الكيفيــات الممكــن 
راتــب توظيفهــا الســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال لتحســين جــودة خريجــي الجامعــات العربيــة لــدفعها إلــى م

.الجامعات العالمية من خالل االستفادة من التجارب الدولية المختلفة

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

اس منهـا، هناك العديد من التجارب الدولية المختلفة قـد تكـون الظـروف االقتصـادية واالجتماعيـة حائلًـا دون االقتبـ
دول العربيـة، في حين تمثـل التجربـة الماليزيـة أكثـر التجـارب اسـتلهامًا للـدول العربيـة، لكونهـا تتناسـب مـع بعـض الـ
هـا، مـع العلـم وربما ستجد كل الدعم والمساعدة، ثم أن قدراتنا المالية والفنيـة والتقنيـة تسـمح لنـا باالسـتفادة من

.أن الكثير من الكفاءات العربية المهاجرة، والتي قد تكون أداة دعم ومساندة، في بعثات مشتركة هناك

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

علـــى  العمــل علــى تشــجيع إنشـــاء الجامعــات االفتراضــية فـــي منظومــة التعلــيم العــالي العربـــي، وتحفيــز البــاحثين
راسـات فـي استخدام شبكة اإلنترنت في ميـادين البحـث العلمـي والمعلومـاتي، وتحفيـزهم علـى تفعيـل البحـوث والد

.ميدان التعليم الرقمي

33

دور التعليم الرقمي في جودة التعليم العالي رصد للتجارب وانتقاء األفضل) 17

٢٠١٩، أبريل ٨ع :والدراسات اإلنسانيةالمجلة العربية لآلداب : المصدر

٢٠١٩ المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب: الناشر علي حميدوش: المؤلف
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ى تواجــه الجامعــات العديــد مــن التحــديات والمتغيــرات ســواء علــى المســتوى المحلــي أو علــى المســتو :المســتخلص
دراسـة العالمي، ويؤكد نمـوذج مثلـث المعرفـة الـروابط بـين التعلـيم والبحـث واالبتكـار، وفـي هـذا اإلطـار ناقشـت هـذه ال
م مثلـث مفهوم مثلث المعرفة بمختلف النواحي وإمكانية تطبيقـه فـي الجامعـات المصـرية، هادفـة إلـى اإللمـام بمفهـو
، وانتهـت المعرفة وأهميته، وتحليل واقع الجامعات المصرية ومشكالتها، ووضع رؤية مستقبلية للجامعات المصـرية

.بوضع مجموعة من المقومات لنجاح تطبيق هذا النموذج

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 سـؤولية فـي دولـة النـرويج بـين عـدة وزارات حكوميـة، حيـث تتـولى وزارة التعلـيم م" مثلـث المعرفـة"تم تطبيق نموذج
ســـؤولية السياســـات التعليميـــة وتنســـيق السياســـات البحثيـــة القوميـــة، بينمـــا تتحمـــل وزارة التجـــارة والصـــناعة م
كـــار داخـــل التنســـيق فيمـــا يتعلـــق بسياســـات االبتكـــار القوميـــة، وتتحمـــل الـــوزارات األخـــرى مســـؤولية البحـــث واالبت

.قطاعاتها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

شــكل تــوفير التمويــل طويــل األجــل للتعــاون بــين مؤسســات التعلــيم العــالي والجهــات الفاعلــة العامــة، ليســاعد ب
نفيـذ نمـوذج مسـؤول عـن ت للحوكمـةاستراتيجي في تقوية التفاعل بـين التعلـيم واالبتكـار والبحـث، مـع وضـع نظـام 

.لكليات، وتكون إدارة الجامعة مسؤولة عنه من خالل الربط بين عملياتها المختلفة على مستوى ا"مثلث المعرفة"

الشواهد واألدلة تبني الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لمعيار مستقل يرتبط باالبتكار، له مؤشراته و
ت التميـز لكـل التي تقيسه، وأن تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسـيق بـين الجامعـات، وتحديـد مجـاال

.منها، وطرح مشروعات ابتكار تنافسية بين الجامعات

34

طبيقهــا نمـاذج وخبـرات دوليـة فـي تطبيـق مثلــث المعرفـة بـالتعليم العـالي وإمكانيـة ت) 18
في الجامعات المصرية

ا

٢٠١٩، ديسمبر ٦٦ع: المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج: المصدر

٢٠١٩ كلية التربية بجامعة سوهاج: الناشر جمعة سعيد تهامي: المؤلف
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لتميـز، تعد إدارة المواهـب واحـدة مـن أهـم مصـادر الميـزة التنافسـية، ومـدخلًا أساسـيا لتحقيـق الريـادة وا :المستخلص
أهــم  وتحســين الســمعة العلميــة والبحثيــة واألكاديميــة والتنظيميــة للمؤسســة، لــذلك تعــد إدارة المواهــب واحــدة مــن

اهـب وفي هذا اإلطار هدفت هذه الدراسة إلى وضـع تصـور مقتـرح لتفعيـل إدارة المو. أصول مؤسسات التعليم العالي
.بالتعليم العالي بمصر في ضوء خبرة الواليات المتحدة األمريكية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 فـي  متكاملة، وخطط استراتيجية واضـحة، يمكـن مـن خاللهـا إحـداث طفـرة حقيقيـة منظوميةعدم توافر رؤية إدارية
تخضـع االرتجاليـة والتخـبط، و –فـي غالـب األحيـان  –مجال اكتشاف المواهب، كما أن عملية االكتشاف تغلـب عليهـا 

.في كثير من األحيان لمحض الصدفة

ليـات ابتعاد الجامعـات المصـرية وقياداتهـا عـن مسـايرة التطـور فـي علـوم اإلدارة والتكنولوجيـا اإلداريـة، وفقـدانها آل
.المواكبة والمواجهة االستراتيجية للتحديات والتغييرات الوطنية والدولية أكاديميًا وإداريًا وتقنيًا

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ر، وبمــا االســتفادة مــن خبــرة دولــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي تفعيــل إدارة المواهــب بــالتعليم العــالي فــي مصــ
ات مثاليـة يتناسب وطبيعة المجتمع المصري، مع تقديم آليات إجرائية لتفعيل إدارة المواهب وليست مجرد توصـي

.أو مقترحات

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

ادة منهـا إدارة المواهب بالتعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية وإمكانيـة اإلفـ 19)
في مصر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٨، ديسمبر ٢٠، ع٢٠مج: مجلة اإلدارة التربوية: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية للتربية المقارنة: الناشر محمد عيد عتريس: المؤلف
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معتمدة للتقيـيم  تمثل الهدف الرئيس للدراسة فـي كيفية تطبيق النموذج األوروبـي للتميز، كآليـة عالمية :المستخلص
مؤسسـات الذاتي للمؤسسات الحكومية والخاصة، والذي يمكن من خالله تطبيق معاييره ومؤشـراته لتحقيـق التميـز ب

تميـز كأحـد ولتحقيق هذا الهدف تطلب األمـر توضـيح ماهيـة التميـز، وطبيعـة النمـوذج األوروبـي لل. التعليم العالي بمصر
لنمـوذج أبرز وأهم اآلليات العالمية المعتمدة للتقييم الـذاتي للمؤسسـات، ثـم عـرض أبعـاد ومعـايير ومؤشـرات التميـز ل

.، وذلك باستخدام المنهج المقارن)المنهجيـات، والنتائج(األوروبي للتميز من حيث 

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

مت منظمــة يتميـز النمــوذج األوروبــي للتميــز بالتأكيــد علــى الشــفافية وحريـة تــداول البيانــات والمعلومــات، حيــث صــم
الجـــودة األوروبيـــة هـــذا النمـــوذج ليوضـــح جميـــع البيانـــات والمعلومـــات الدقيقـــة عـــن مؤسســـات التعلـــيم العـــالي، 

ــا، واســتحدثت المنظمــة األوروبيــة ــا ونوعي آليــة رادار  باإلضــافة إلــى وضــع درجــة لكــل مؤشــر حتــى يكــون القيــاس كمي
.كوحدة لقياس التميز بالمؤسسة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

زة، عـن المساهمة في تحويل مؤسسات التعليم العالي من مجرد مؤسسات نمطية تقليدية إلى مؤسسـات متميـ
طبيـق طريق رصد وقياس مؤشرات التميز بالمؤسسات، والحصـول علـى بيانـات ومعلومـات أكثـر دقـة، والسـعي لت

.النموذج األوروبي للتميز للنهوض بالمستوى التعليمي

 ،القيـــام بصـــياغة وتصـــميم هـــذا النمـــوذج مـــن خـــالل إجـــراء الدراســـات لطـــرح أفكـــار ورؤى أكثـــر حداثـــة وغيـــر نمطيـــة
مكانيـة واالستفادة من خبرة المنظمة األوروبية للجودة في ضوء القوى والعوامل الثقافيـة، ووضـع رؤيـة مقترحـة إل

.تطبيق خبرة المنظمة في ضوء ما يتناسب وطبيعة المجتمع المصري

ــز فــي مؤسســات التعلــيم ال 20) عــالي دراســة مقارنــة لتطبيقــات النمــوذج األوروبــي للتمي
ببعض الدول وإمكانية اإلفادة منها في مصر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٨، يونيو ٩، ع٤س: مجلة التربية المقارنة والدولية: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية للتربية المقارنة: الناشر إكرام عبد الستار محمد دياب: المؤلف



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٢أحمد حسين الصغير١

١٦أحمد رفعت علي٢

٢٠إكرام عبد الستار محمد دياب٣

٣آمال محمد إبراهيم إسماعيل٤

١٦أمل عبد الفتاح محمد٥

٩أمنية حمد الدمخ٦

١١إيمان وصفي كامل السيد٧

١٤ثابت حمدي ثابت محمد٨

١٣ثروت عبد الحميد عبد الحافظ٩

١٨جمعة سعيد تهامي١٠

١٥حسنية حسين عبد الرحمن١١
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٧عبد الخالق إبراهيم زقزوق١٢

١عبد العاطي حلقان أحمد١٣

١٢عبد هللا عبد العالي نعيمان١٤

١٧علي حميدوش١٥

١٠، ٦فيوال منير عبده منصور١٦

٤لمياء عويس مجاهد منصور١٧

١٢محمد األصمعي محروس١٨

٨محمد السعيد شاهين١٩

١٩محمد عيد عتريس٢٠

١٣محمد فتحي عبد الفتاح حسين٢١

٥محمود محمد المهدي سالم٢٢

٣نانسي أحمد فؤاد٢٣
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