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 المرونة المهنية بمؤسسات التعليم العالي فى دول االتحاد األوروبي

 وإمكانية اإلفادة منها في مصر: دراسة تحليلية

 *إعداد  د/أمل عبدالفتاح محمد                                           

 ملخص الدراسة
باعتبارهسسسسارهسسسستروهسسسسمرونتةسسسسعليرونةعا سسسس  رن تع سسسس مر–تعكسسسسمرونة السسسسةرونة   سسسسةر

ونتةسسعارونةع  سس راونةكسسال رنةلتةسسةرونةع  سسةرنةل مسسايرونتع سس مرونعسسان ر رر-ونعسسان 
ونعان رونرتؤديرب مردروسسست مرىنسسلرمسسكنرهسسارهسسترونة سسا رح ثريتعقةرطالبرونتع  مر

ونة   ة،رخا ةرع دهارتكعنرونة ترونةعقد رونت ريغ برع   ارونطسسابةرونسسدان رهسس ر
ونةصسسسدررونسسس م مرنعة  سسسمرونةتبسسسمربانتق سسسبراونتةسسسديراونتغ سسس رونةتبسسسار  را صسسسب ر

ررونتةاقرونطالبربب لاهجردروسسس ر سس رىحسسدارهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ربدويسسةرنةبسسا
تكسسسع   مرونة  سسس ،رونسسسسليريتاسسسةترونقسسسسدررونةالمسسسمرهسسسترو طسسسس رونةع   سسسة،راونتسسسسار  ر

راونةةارسايرونة   ةرونت رتعكمرمالبارهتره  ةرها 
اتتعسسسددرهرسسساه رل سسسابرونة السسسةرونة   سسسةرنل  لسسس رهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر
ونةصسسسس  ةر،راونتسسسس رتبسسسسدورباعتبسسسساررمسسسس اد رونغالع سسسسةرونعاهسسسسةرمسسسس اد رل سسسس ر سسسسانةةر

بسسسانتع  مرونعسسسان ر سسس رل سسس رعسسسا،رونةصسسسعارع   سسسار،ر اسسسالرعةسسسارتعال سسس ررنالنتةسسساق
هؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رونةصسسس  ةرهسسستروامسسس رهتعسسسدد رن قصسسسعررولعكبسسس رب سسسكنر

اسسعارونة السسسةرونة   سسسةرلت لسسسةرنر-اوضسس رع سسس رودوررونلسس  ل تر سسس رسسسسعقرونعةسسن
خا سسسةعرهعسسسار  مراه سسساروت مراولللصسسساارعسسسترونةتط بسسسايرونلديسسسد رن ة سسسترر-نسسسدي مر

رتط عايروربابرونعةنرحعارهبتعارونتةكترهترهلهرونةعارفراونة اروي ار
راتةدديروسئ ةروندروسةر  ةاري  ع

رهاروهمرتةعليرهل عه رونةع  ةراونةكانر  رهلتةةرونةع  ة؟ر -1
 هارونتعم ايرونةبتقب  ةرنةؤسبايرونتع  مرونعان ؟رر -2
ونتع سسس مرونعسسسان رهسسسارهل سسسع،رونة السسسةرونة   سسسة،راهسسساروهسسسمرهكعلات سسساربةؤسبسسساير -3

 ونةعا   ؟ر

 
 جامعة عين شمس –أستاذ مساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية, كلية التربية   *
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هسسسارتطب قسسسايرونة السسسةرونة   سسسةربةؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رداارولتةسسسادر -4
 و اراب ؟ر

 هاراوقةرتطب قرونة الةرونة   ةربةؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص ؟ر -5
 هارهتط بايرتطب قرونة الةرونة   ةربةؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص ؟ر -6

  أهداف الدراسة:
ك  سسسسةراون ر  سسسسةرنتةسسسسعليرهل سسسسعه رونةع  سسسسةراونةكسسسسانر سسسس رتة  سسسسنرو طسسسس رونل -1

رهلتةةرونةع  ةراورتباط ةاربانتعم ايرونةبتقب  ةرنةؤسبايرونتع  مرونعان  
تة  سسسسنرهل سسسسع،رونة السسسسةرونة   سسسسة،راتةديسسسسدروهسسسسمرهكعلات سسسساربةؤسبسسسسايرونتع سسسس مر -2

 ونعان رونةعا    
 ر سس رداارتعسس فراتة  سسنرهكعلسسايرونة السسةرونة   سسةربةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان -3

 ولتةادرو اراب  
ع سسلراوقسسةرتطب سسقرونة السسةرونة   سسةربةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس ر فونعقسسعر -4

 هص  
تقسسسسديمرهلةععسسسسةرهسسسسترهتط بسسسسايرتطب سسسسقرونة السسسسةرونة   سسسسةربةؤسبسسسسايرونتع سسسس مر -5

وسسستطال رارورربعسس رونعان ر سس رهصسس  ر سس رضسسعررو طسس رون ر  سسةراونتطب ق سسة،رار
 ونةتط باي خب وررونت ب ةرحعارت كر

 منهج الدراسة وخطواتها:
هسس  جرونبةسسثرر- سس رضسسعررونقاسس ةرونةط احسسةراون سسدفره  سسار-اظل روندروسسسة

،راونسسليريتبسسمرب لسس رMixed methods researchهت سسع رتهتعسسددسرو سسسان بر
هسسسسس  جردي سسسسساه رهتعسسسسسددرونتلصصسسسسساي،ريلةسسسسسةربسسسسس ترو سسسسسسان برونة  ل سسسسسةرونكة سسسسسةر

ونبةغ سسسسةرونتان سسسسةعروسسسسس عبرونتة  سسسسنرراون عع سسسسة راع سسسسلرخنسسسسك،روسسسسستلده رو سسسسسان ب
 Cross- National Comparativeونل بسسل ،رونةسسدخنرونةقسسارنرعبسس رونقسسعه ر

Approachلسسسستطال ر-كسسس دو ر–تطب سسقروسسسستةار ر،روسسس عبرونع سسسارونتة   سسس ،رار
ارورربعسسس رخبسسس وررونت ب سسسةرحسسسعارهسسسارسسسس  ت  رىن سسس رونبةسسسثرهسسسترهتط بسسسايرنتطب سسسقر

رونعان ر  رهص  ررربةؤسبايرونتع  مر ونة الةرونة   ة
ر
ر
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 ووصواًل لتحقيق أهداف الدراسة، تحددت خطواتها فيما يلي:
ونتعم سسسايرونةبسسستقب  ةرنةلتةسسسةرونةع  سسسةراونة السسسةرونة   سسسةربةؤسبسسسايرونتع سسس مر -1

رونعان عردروسةرلر  ة 
ونة الةرونة   ةربةؤسبايرونتع  مرونعسسان ر سس رداارولتةسسادرو ارابسس عردروسسسةر -2

 عب رقعه ة 
 ونة الةرونة   ةربةؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص عردروسةرتة    ة  -3
 هتط بايرتطب قرونة الةرونة   ةربةؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص   -4

 توصيات الدراسة:  
دواعممي تطبيممق المرونممة المهنيممة بمؤسسممات التعلمميم العممالي فممي رتضمممن 

 مصر ومبرراتها ما يلي:
هؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رونةصسسس ي،راخنسسسكرتعز سسسزرونت ا بسسس ةراونتة سسسزربسسس ترر-

رنتلع نرولستغةارر  رو  عارل  رونة ةعسة 
 تب  رس اسايراب وهجرعةنرهب  ةرع لرولبتكاررونة   راونتق   ر-
 تطب قرهبارويرتع ة ةره لة رر-
ىعسسسالنرهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رعسسسترتعم ات سسساراب وهل سسساروندروسسسس ةرونة تبطسسسةرر-

 ص ي بةتط بايرسعقرونعةنرونة
ىعسسسدودربسسس وهجردروسسسس ةرمديسسسد رتتة بسسسزرحسسسعارونطانسسسب،را كبسسساب ره سسسارويرونسسستع مرر-

 ونةبتة رهدارونة ا  
ىيلسسسسادرونتسسسسعوتنربسسسس ترهتط بسسسسايرسسسسسعقرونعةسسسسنرونةصسسسس يرهسسسسترونة سسسسترونةتلسسسسدد رر-

اونةت ععسسسة،راطةعحسسسايرارلبسسسايرخ  لسسس رهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رونةصسسس ير سسس ر
 وخت ارهمرن ة تراونعظاما 

بات تطبيمق المرونمة المهنيمة بمؤسسمات التعلميم العمالي فمي وتضمن  متطل
 مصر ما يلي:

ت سسك نرنل سسةرع سسلرهبسستعاراتور رونتع سس مرونعسسان رهسسترونلبسس ورراو كسسادية  ترهسسترر-
هلت سسارونلاهعسسايراونةعاهسسدرونةصسس  ةرونع  سسارنعضسسةرهبسسادألرهعم سسةرن ةسسدرو دلسسلر

رهترونةع عهايراونة ارويرونعاهةرونت ريلبرىكباب ارن طالب رر
 ىعاد رون ر ر  روهدوفرونتع  مرونعان رونةص ي ررر-
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ايرونتع سسس مرونعسسسسان رونةصسسس يرنتلصصسسسسايرمديسسسد رتتةةسسسسعرروسسسستةدوؤرهؤسبسسسسرر-
 حعارتكع  ايرونة ترونةعقد  

 تلع نرهبدورونةعورهةرب ترو قبا،رونةت اظ  ربانك  ايراونةعاهدرونةص  ة ررر-
وسسستةدوؤرلرسسا،رونةبسسالد راونلسسدهايرونة   سسة،رنةبسساعد رونطسسالبر سس روخت سسارهمرر-

 ن ب وهجرونتع  ة ةربط  قةرع ة ةراهبت     
تلع نران ايره اربةرقطاعايرونعةنرونةلت لةر  رتةديدرونةعسسارفراونكلسسارويرر-

ونة تبطسسةربطسسالبرونتع سس مرونعسسان ر سس رهصسس ،را قسسارن سسع رون  سسا رولقتصسساديرن سسلهر
رونقطاعايراطب عت رر

 رر ونتةديثرونةبتة رن تع  ارونعظ ل رنعظاماراه ترسعقرونعةنرونةص يرر-
مرعةاريقد،رن سسمرهسستربسس وهجراهقسس رويروستطال راروررونطالبرحعارهداررضاهر-

ردروس ة،را  مرداو ع مرنالنتةاقربانتع  مرونعان  رر
تعسسسدينربعسسس رونبسسس وهجراونةقسسس رويروندروسسسس ة،رنتكسسسعنرقامةسسسةرع سسسلرونعةسسسن،رهسسسترر-

رعد ،ره  ا   خالارخب ويرونتع مرونعوقع ةرونت رتتللرومكالا
 ونةص ي ل  رونغقا ةرونة   ةرع لرهبتعيرهؤسبايرونتع  مرونعان رر-

رر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 The Professional Flexibility at Higher Education ر

Organizations in European Unions Countries and the ability 

of benefiting from them in Egypt: An Analytical Study  

 

The professional flexibility reflects –as one of the most 

important contemporary transformations of higher education- 

reflects the knowledgeable and the spatial transformation of the 

knowledge society for higher education and the higher education 

outputs, as higher education students are expected to be led  into 

one form of the professional life, by their study, especially, when 

complicated jobs that have an international characteristic are the 

main source of their career that is characterized by challenge, 

rapid change, and inconstancy, as students got admitted to a 

studying  program in a certain higher education organization, is a 

beginning to form their professional path, which implies the 

suitable amount of knowledgeable frames, history, and 

professional practices that reflect an aspect from a certain career. 

Absence of professional flexibility for the graduated from 

the Egyptian higher education organization, can be obvious in 

many aspects, first of all, considering the General Certificate 

unsuitable certificate for higher education admission in a year 

which is different from that it was taken in, in addition to the 

Egyptian Higher Education organizations that are suffering from 

multisided weaknesses, reflected obviously on the graduated 

performance in work market- as a result of the their weak 

professional flexibility- especially their knowledge, skills, and 

their isolation from the new requirements of careers and 

employers expectations about graduated abilities level 

concerning these knowledge and skills.  

The questions of the study can be identified in the following: 

1. What  are the most important knowledge and place 

transformations in knowledge society? 

2. What are the futuristic trends of higher education 

organization? 

3. What is the concept of professional flexibility, and what 

are its most important elements at contemporary higher 

education organizations? 

4. What are professional flexibility applications at higher 

education organization in European Union countries? 

5. What is the reality of applying professional flexibility at 

higher education organizations in Egypt? 
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6. What are the requirements of applying professional 

flexibility at higher education organizations in Egypt? 

 

Aims of the study: 

 

1. Analyzing the intellectual and the theoretical frames of 

knowledge and place concept transformations in 

knowledge society, and their relation to the futuristic 

trends of higher education organizations. 

2. Analyzing the concept of professional flexibility, 

determining its most important elements at contemporary 

higher education organizations. 

3. Recognizing and analyzing professional flexibility 

applications at higher education organization in 

European Union countries. 

4. Recognizing the reality of applying professional 

flexibility at higher education organizations in Egypt. 

5. Introducing some requirements of applying professional 

flexibility at higher education organizations in Egypt, 

and questioning some educational experts around these 

requirements. 

The  methodology of the study, and its steps: 

The study functioned – in the light of the current issue and 

its aim- Mixed methods research, as it is characterized by its 

dynamic and multi specializations, that is connecting between the 

methodological quantitive and qualitative methods, according to 

that, the study used the following methods: the Philosophical 

Analysis Method, Cross- National Comparative Approach, The 

Analytical Description Technique, and applying a list as a tool to 

question educational experts around requirements of applying 

professional flexibility at higher education organizations in 

Egypt. 

In order to achieve the aims of the study, its steps were 

identified as the following: 

1. The futuristic trends of knowledge society and the 

professional flexibility at higher education organization: 

A theoretical study. 

2. The professional flexibility at higher education 

organization in the European Union countries: A Cross- 

National study. 
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3. The professional flexibility at higher education 

organization in Egypt: An analytical study. 

4. Requirements of applying professional flexibility at 

higher education organizations in Egypt. 

The study recommendations: 

The need of applying professional flexibility at higher 

education organizations in Egypt, and their justifications can be 

implied in the following:  

• Reinforcing competitiveness and excellence among the 

Egyptian higher education organizations, in order to 

activate investing in the untouchable foundations. 

• Adapting practical policies and program basing on 

professional and technical innovation. 

• Applying flexible learning paths. 

• Advertising about higher education organization trends, 

and studying programs that are related to the Egyptian 

work market requirements. 

• Preparing new studying programs that are focusing on 

students, and ways of acquiring them life long learning 

skills. 

• Finding the balance between The Egyptian work market 

from the various revolving careers, and the Egyptian 

higher education organizations graduated ambitions and 

needs, in their choice of careers and jobs.  

Requirements of applying professional flexibility at higher 

education organizations in Egypt implied the following: 

• Forming a supreme committee at the Ministry of Higher 

Education level, that is consisting of experts and 

academics from different Egyptian universities and high 

institutions, in order to put an oriented principles for the 

minimize general information and skills that should be 

given to students. 

• Revising the Egyptian higher education aims. 

• Modernizing novel specializations focusing on forming 

the complicated careers, by the Egyptian higher 

education organization. 

• Activating the principle of suitability among the peer 

departments at the Egyptian faculties and Institutions. 
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• Modernizing the support and the professional services 

system, to help students in their choice for the 

educational programs practically and enlighteningly.  

• Activating  work sector participation various 

mechanisms in determining knowledge and 

qualifications that are related to the Egyptian higher 

education students, according to the economic activity 

type of this sector and its nature.  

• The continuous modernization of the job description of 

the Egyptian work market jobs and careers. 

• Questioning students opinions about their satisfaction 

about the programs and curricula, and understanding 

their motivations to access higher education 

organizations. 

• Modifying some programs and curricula, in order to 

make them base on work, through real education 

experiences, that have different forms, some of them: 

disseminating professional culture on the Egyptian 

higher education organization level.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ر

 رررررررررررررررررررررررررررررر
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 مؤسسات التعليم العالي في دول االتحاد األوروبيالمرونة المهنية في 
 : دراسة تحليلية وإمكانية اإلفادة منها في مصر 

 مقدمة:
ريع فررسسسسسرحدرسعورع لررونةتقدهةراون اه ةرسسسسسوآلنررونعانمتع شرداار ها

رونةع  ة رن ةؤث ويررح ثر بةلتةة راولستلابة رونب  ة رونتغ   رع ل ونقدر 
رسعور رحد رع ل راونلارم ة روندوخ  ة راونةةلزوي رونب  ةررابلنك، ولست عاب

رونلديد  رن تك عنعم ا رت ا ب ة ، رو كغ  رونةؤسب  رونت ر م رلاح ةررالةاخج اهت
وخ ارو بة رونععنةةر  رونعقديترو خ   ترونقع رونة  ة ةراونةؤث  رع لرو ط ر

روإلون راوندروساي راونبةعؤ رةلاه ة ة رونعظ ل ةرونت بع ةهب  ق ة رون ؤا رابال  ،
ر رهغنع رونلديد ن ععنةة، رون  ب ون ة رونلديد ر، رونةؤسب ة رونقع ةررسسسراون ر  ة ت ث  وت ا

ر رونةلاا   رهلو رونعانة ةر  رونت بع ة راونب اساي رو م دوي رتكع ت ر   خا ة
ر اتعز زهاراونةةارسايرونة تبطةرب ا

ونةالهسسس رو ساسسسس ةرنةلتةسسسسةرب حسسسدررالمعرفمممةرا ر سسس رونتةسسسعار سسس رهل سسسع،ر
ر،رىضسسا ةرىنسسلغعر ر  رلرمرونتع  مرون سة ةربلة ةرهبسستع ات اهترخالارون،رونةع  ة

اسسس طت ارهسسترخسسالارونتع مرونةبتة راونتع مرهدارونة ا  راتعانجر ك  رقسسع رونةع  سسةر
هسستر،را طسسالقرو حكسسا،رحعن سسا،ربةلت ارولعوع سساط حرتباؤليرحعارق ةةرونةع  ةر

إليلسسادروإلمابسسةرعسسترونبسسؤواررهلتةسسةرونةع  سسةريبسسعلح ثرونلامسسد راو هة سسة رح سسثر
رس(?Who needs to know whatرسهسستريةتسساجرىنسسلرهع  سسةرهسساخو؟رتونةاسسسمعر

رو انع سسسسسسايرونريكسسسسسسعنرونت ب سسسسسسزرع سسسسسسسلاهسسسسسسترثسسسسسسمر ر،ااملصسسسسسسس  رر،اةع   سسسسسسةعروكادية سسسسسس 
  س1تااهؤسب  ر

رن ةةارسايرونتع  ة راللتقااب،ر  رهلتةةرونةع  ةرونةكانرا  تبطرهل ع،ر
رآلخ رت بعيررس اقرهترون امةةرونت بع ة رون بكايرع لرونت ب زرثمرراهت،

رع   ارولعتةادريةكترونت رونت بع ةرنأل كاررونةع عهات راونتد قراولتصالي
رر هع ترت بعيررس اقر  رونتغ   رإلحدوؤ رثم راهت رون رمرو ب  رب ت ونتقارب

 ةترلاح ةري  حرر لرا،رونتع  مرونعانة ةر  ر ونتع  ة ةروحدرونةعضععايرون م ب
ر رونةعا  ه ر ا رونت بعي روام ررونلك  رهت روث  ت رباعتبارهةا راونتع  م ونتقارب
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رونةدوثةرونت ريقعدهاره طقرونتك عنعم اراونع ع،راوسطعر رونتقد،رونليرتعنديره   
ر رونة ر ان رهؤلر ريعوم  روخ ا رلاح ة ربتةديوناهت رونةتع قة انت   عايراي

هترخالارتب  طروناعرر،راونقعول ترونةة  ةرن راه  رونت بع ةرع لرهبتعارونعانم
اونب اسايرونت رتقاراروررت ل لروإل الحايرونت بع ةر،رع لره بز ةرونةكعهاي

ر س2ت  رهلت ارونب اقايرونعط  ة

هتروهمرباعتبارهارسسسسررFlexible Professionalرونة الةرونة   ةراتعكم
ررونتةعليرونةعا   رن تع  مرونعان  رونتةعارونةع   راونةكال رنةلتةةرونةع  ةسسسسس

رونعرنةل ماي رونتع  ر ان ونتع  م رطالب ريتعقة رب مر"ح ث رتؤدي رون رونعان  م
رىنل رونة   ةردروست م رونة ا  رهت رها رمكن رونةعقد ر، رونة ت رتكعن رع دها خا ة

رون م برونت ريغ برع   ا ربانتق برنعة  ر  رونطابةروندان ره رونةصدر رونةتبم م
رةاقرونطالبربب لاهجردروس ر  رىحدانتوا صب رر رونةتبار  اونتةديراونتغ 

رونعا رونتع  م رونة   هؤسباي رتكع   م رنةبار ربدوية رن  رلون، رونقدرري يتاةت
ارهتراونتار  راونةةارسايرونة   ةرونت رتعكمرمالبار،رهترو ط رونةع   ةرونةالممر

ر رس3ته  ةرها"

ربعنعل ارا بعل رنعة  ة رلت لة رو اراب  رر1999رولتةاد تةق قرىنل
هترخالارىل ارره طقةرونتع  مرونعان ر،رونة   ةرنل  ل رونتع  مرونعان رونة الة

ر رر The European Higher Education Areaو اراب ة تةك ترب دف
راباإلضا ةرىنلر  وفرونب  ةربةؤهالت مرهتردانةرىنلروخ ارعتونل  ل ترهترول

رو اراب  رونعان ر  رداارولتةاد رهؤسبايرونتع  م رونت رتقده ا رونةع  ة ،رلرم
ىضا ةرق ةةرنلب ويرطالب ارعترط  قرل  رقامةةررتبعلرت كرونةؤسبايرىنل

رونعاهة ربانة اروي رتصااولرهغنع، رونلةع ار، رونعةن سسسسرراتقدية ارو خالقار،
عتةادهار  روروار،رويرهع  ةب كنرهبام رهترخالارهق رررسسسسسرونب اقرورع لوعتةادار

داارولتةادرو اراب رونتع  مرونعان ر  ررن صب رخ  لع،رونةباررونعا،رن تع  مر
ر س4ترهترمالبروربابرونعةنوكغ رقاب  ةرن تعظ ارهبتقبالار

رونتع  مرونعان رىنلر،را  رهص  رنتب  رتبعلراتور  ةبادرويررؤ ةرمديد 
،راه اروت متةب ترهعارفرونل  ل ترب دفرر ونةبتة راب وهجروإل الحرونتطع  
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 راتاة  رهعم ايرون ؤ ةرستلابةرنةتط بايرسعقرونعةنرونةتلدد راونةت ععةوار
رونعان  رونتع  م رتطع   ره  اعاي رإلدور  ررونلديد  رونق وررسسسس رب  ل ا ر در ونت 

ت ة ةررت ب زرم عدرونتطع  رع لرسسسسسر31/12/2009سربتار  ر7493ترونعتوريررقم
ر س5تااراخارم  رنت ب ةروحت امايرسعقرونعةنردوخ   رر ونل  ج

ىعسسدودرا  سسدورررنلسسعد راولعتةسسادرع سسلكةارتة صرون  ئةرونقعه ةرناةانرو
ارىدروكسسار،رسسسسسسسر2009ظ سس روإل سسدوررو اار سس ري سساي سسسسسسررودنةرتقع مراوعتةسسادرونلاهعسساي

حسسسسدويرونك  سسسسايراونةعاهسسسسدراونعر سسسسداررونةةسسسسعريرن لاهعسسسسةر سسسس رتلطسسسس طرودوررنه  سسسسار
نسسكربةسسساريةك  سسارهسسترتةق سسقررسسسانت ارونةع  سسسةرخار،رات ر ة سساراهتابعت سسارونتابعسسةرن سسا

ونةبسستع ايرونةة  سسةرر سس رظسسنرونت ا بسس ةربسس ترونلاهعسسايرع سسلا  تق رب دوم سسارونك سس ر
ر س6تاوإلق  ة ةراونعانة ة

 مشكلة البحث:

هرسسساه رل سسسسابرونة السسسسةرونة   سسسسةرنل  لسسسس رهسسسسمر ونبةسسسسثرره سسسسك ةرتعسسس  
اونتسسس رتبسسسدورباعتبسسساررمسسس اد رونغالع سسسةرونعاهسسسةر،رونتع سسس مرونعسسسان رونةصسسس  ةهؤسبسسساير

،رمسسس اد رل سسس ر سسسانةةرنالنتةسسساقربسسسانتع  مرونعسسسانلر سسسلرل سسس رعسسسا،رونةصسسسعارع   سسسا
رهسستروامسس رهتعسسدد رن قصسسعررهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان رونةصسس  ةرتعال سس ررعةسسا اسسالار

اسسسعارلت لسسسةرنر ودوررونلسسس  ل تر سسس رسسسسعقرونعةسسسنرع سسسلراوضسسس رب سسسكنولعكبسسس ر
اولللصسساارعسسترونةتط بسسايرر،اه سساروت مرر مرهعار   ررخا ةرندي مررونة الةرونة   ة

هرونةعسسارفرلونلديسسد رن ة سستراتط عسسايروربسسابرونعةسسنرحسسعارهبسستعارونسستةكترهسسترهسسر
رعرس7تر  ةاري  ر دروهمرهعوطتروناعارر ةكتار،راونة اروي

يريةقق رونطالبر  ةاريلصرلتامجرونتع مرونةقصعد رهترلضعاروإلللاترون •
ونةبتة  ر  رهعدارونتةاقرونطالبرهلت ارونب وهجرونتع  ة ةرلت لةرن ز اد ر

رةؤسبايرونتع  مرونعان  ب
  رونة ارويرون لص ةراونة ارويرونةتع قةربانةعودررراوقصعريعال رونل  لعنر •

رونت ردرسعهاراونة ارويرونالتهةرن عةن 
ر • رخ  ل  ال اب رهة رونك  اي رع لررةت ب نرت ب ق رونعةن رسعق وحت اماي

راوندان  ر،اوإلق  ة ر،ونةة  رعونةبتعار
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ر  ل رونلاهعايراط برسعقرونعةنرع لل ابرونتعوتنرب ترونع  رهترخ •
رساهمر راقد رهرمزم  ارخدهات م  ر  صررونل نرول   رنتع    رونةكعهة ضةان

ر تع دهاربتع  ترمة ةرونل  ل تر عر رروتللرونليونعةنر
رهب • رع لتقة روندروس ة رونب وهج رتدم ت رونعان رئعن ة رونتع  م رهؤسباي ونت ر،

ر عاد ارلعتبارردروسةروحت امايرسعقرونعةنروارونطالب رور  رلورهارت خلادرار
رىل ارروارمديد رب وهجرط حرع لرن لاهعايرو ع لرونةل مري  فرها

رقامةةربب وهجرونعةن رها  رراعاد  رونعان  رونتع  م رهؤسباي رولقت وحايتط ح
رو كادية ررو ع لرونةل مرع ل رونقطا  رهعو قة رات تر  ن لاهعاي

رونةلتص 
ريط ب ار • رونت  رو ساس ة رونة اروي رونعان  رونتع  م رهؤسباي رهعرم رتدرج ل

رونت ب قرل ابرىنلرهلورا عزاررو ةابرو عةاار  رونب وهجرو كادية ة 
راهؤسبايرونتع  مرونعان  رو عةاارو ةابرب ت

ون قصرونعوض ر  رخدهايروإلرمادرونعظ ل رونت رتقده ارهؤسبايرونتع  مر •
ر تل ربةقرونطالبر  رونتع  مررهع عهايرتع  رلرونةؤسباير  لهرونعان  

ر رو عةاا ررل ابرىنلريؤديربدارهرراهلوونعظ ل   رو ةاب رهة ونتعو ن
رلونرونةةتةنرست وت ل وإلرونداررال اب رب  رتقع، ر  رونعظ ل ةرونلدهايي

ر ونةؤسبايرهلهر

ونعسسان ر سس ررونتع سس مرره ومعسسايرنب اسسسايرونتع سس مرونعط  سسةع"ركةسساري سس  رتق  سس 
سسستلابةرونتع سس مرونعسسان رنبسسعقرونعةسسنرونةصسس ي ر ةسسترخسسالاروضسسعاررىنسسلر"هصسس 

اهؤسبسسايرر،اوربسسابرونعةسسنر،ون  ئسسايرونةكعه سسةرعت سساارر   سسقرعةسسنرونتق  سس رهسسة
ررسع8تونصععبايرونتان ةرتع نر   قرونعةنرىنلار،ر  مراونطالبونتع
راهزه ةر  رعددرخ  ل رونلاهعاي رثةةرت اد رهل طة -
عةنر  ررعترونةصعارع لرس%٥٠ترونلاهعايرخ  ل رهترونعديدريعلز -

رونةلاليرونت ردرسعها 
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،رونل  ةرونةعضعع ةرونةع  ةرهتروكغ رندي مررخ  ل ترونعةنروربابريط ب -
ررا تةتععنر ا ررو ان ةرانة ارويسبوياا رولتصالي  ع ،راونعةنرب احرونل  ق،

ر ونتك ارع لراونقدر ر،راونةعثعق ة،رونة كاليراحن
ونت ررن عظامارهالمةةرل  ربة ارويرونلاهعايرخ  ل رهترونعديدريتةتة -

رولقتصاديةرونتان ةرن تع  مرونلاهع  رونبعقرراتالمر،رن غ  اريتقدهعنر
رروض ترل  رونلاهع عنررونطالب - رع ل، رتباعدهم رل رهباقات م ت ة ةرر ن

رونة ارويرونعة  ة 

ررررهارسبقرتتةددروسئ ةرونبةثر  ةاري  عرع لرب ارارار
 ؟رهلتةةرونةع  ةهل عه رونةع  ةراونةكانر  رتةعليرهاروهمر -1

 ؟هارونتعم ايرونةبتقب  ةرنةؤسبايرونتع  مرونعان ر -2

هؤسبايرونتع  مرونعان ر  ررهكعلات ااهاروهمرر؟رهل ع،رونة الةرونة   ةهار -3
 ؟ونةعا   ر

هؤسبايرونتع  مرونعان ر  رداارولتةادرونة الةرونة   ةر  ررتطب قايهار -4
 ؟و اراب 

 ؟هؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص هاراوقةرتطب قرونة الةرونة   ةر  ر -5

ر -6 رها رهتط باي ر   رونة   ة رونة الة ر  رتطب ق رونعان  رونتع  م هؤسباي
 ؟هص 

 حدود البحث:

رونبةثرع لرهاري  عرس قتص 
 وتتضمن:، الحدود الموضوعية -1

ر -و رهلتةة رتةعلي رونةع  ةتونةع  ة رساونةكان، رونةبتقب  ةرونتعم ايار،
  ونعان رونتع  مرنةؤسباي

رونة   ةرونة الةرهل ع،ر -ب ررهكعلات اروهمار، رونعان رونتع  مررهؤسباي  
رونةعا   ر ر، رونقامةة رونة اهج ر  ع رونب اق ةرع لاونةتةغ ة اتةك تر،

 رعترونت ع رونةؤسب   االار،رونتع مرب ترونة   ار،رونطالب
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رونتع  مرهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرهكعلايروتتضمن:، الحدود المكانية -2
ولتةادرر ةترخالارعة  ةربعنعل ارسعل،رو اراب رولتةادرداار  رونعان 

رىنل رونعط  ةرو اراب  رون رم رعب  رونتقارب رهتةاسكرر تعز ز رلرا، إلل ار
رونعان  رىعالنرونبعربعنر  رر،ن تع  م روكد راقد روندان ة  قادررع لرونة ا بة

رر،ر1998هايعرر25 ىل ارررع لرونسسسسسرريرسبقرعة  ةربعنعل اربعا،راوحدلونسسسسس
ةرنتعز زرت قنرونةعوط  تر ونة طقةرو اراب ةرن تع  مرونعان ره راس  ةررم ب

ر ب دفرب ارروارابارونةع  ةر اونتعظ اراونت ة ةرون اه ةرن قدروي

هسسترداارولتةسسادرو ارابسس رتة سسزيرروعسسدداريت سسااارونبةسسثر،رورونةلاالا  ره
هؤسبايرونتع سس مروحدرهكعلايرونة الةرونة   ةر  ر  رتطب قررحد ررع لركنره  ا

رهروندااعررلاهتره،رونعان رب ا
رر قدر إيطاليا • رونعان  رونتع  م رهؤسباي روتةعن  رتةق ق رومن نت ع رهت

رونة   ةررسسسسسرونةؤسب رب ا هترولعتةادر  ررسسسسسباعتبارهرهترهكعلايرونة الة
ىنلرىم ورر،رع لرولختبارويرونت ا ب ةرونة بز ةرونعط  ة تع  ترو كادية  ت

ونريكعنرنكرخهبت د ةر  رر،ع لرحد روختبارويرهة  ةرتدي هاربنرهؤسبة
رهتر رماهعة رنكن رونلع  ة رنالحت اماي راوق ب ره الة روكغ  رونتعظ ا لرا،

ر  ودو  رت قن ةلتار، رات ل ة رهؤسبايراررز رمة ة ر   رو كادية  ت ح وك
رونتع  مرونعان روإليطان ة 

رر ألمانيا • رىنل رسع  روياار قد رونةؤسب  رونت ع  راتةق ق رخالار، رهت انكت
ربانتةع ن رهغاي  ر،ولهتةا، رىدور ة رولةا  رهلورر اتب   ر   رونةال ا روق ي  قد

ر رونقعول ت رهت رس ب ة رولتةاديةونلالب رع  عر، رخاص رب كن رت بز اونت 
ونع  رراتةديد،ره ومعةرون سع،روندروس ةرن طالبار،رونتة  درنة زول ةرعانة ة

تب  رلةاخجرىدور ةرار،رهؤسبايرونتع  مرونعان   راونط برهترب وهجروندروسةر
ر قعوعدرونبعقرونت ا ب هةرمديد رتتلقر

رر السويد • رح ث رى تعتب  ر   رون امةة رون ةاخج رهؤسبايروهم ره اهج الح
رونعان  راخنكونتع  م ربعنعل اا قارر، رعة  ة رنتقار   رون ر ر ا رونرع ل رهت لم

ر رن دعع  رونبع د رووستلابة رماريرلةع رقد رونعان  رن تع  م رون  ك   إل الح
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وتلليرونق ورويرر،ر2006هقارلةربب دونروخ ارهةاث ةرىلرول ر  رعا،ررهت خ  
ر رون  ك  ة رنإل الحاي رونعط  ة ر   رونعان ونتع  م ر"بعة  ةر، را ل  اونت 

 اون اه ة" ،رونب  عة،ربعنعل ارونبع دية

 أهداف البحث:

رهاري  عري دفرونبةثرىنل
ر -6 راون ر  ة رونلك  ة رو ط  رتة  ن ر  رنتةعلي راونةكان رونةع  ة هل عه 

 اربانتعم ايرونةبتقب  ةرنةؤسبايرونتع  مرونعان  ةرتباط وارر،هلتةةرونةع  ة

ر -7 رونة   ةتة  نرهل ع، رونة الة ر، روهم ر  رهكعلات اتةديد رونتع  مرا هؤسباي
  ونعان رونةعا   ر

ر -8 راتة  ن ررهكعلايتع ف ر   رونة   ة ر  رونة الة رونعان  رونتع  م هؤسباي
  داارولتةادرو اراب 

هؤسبايرونتع  مرونعان ر  راوقةرتطب قرونة الةرونة   ةر  رع لر ونعقعف -9
 هص  

ر -10 رهت رهلةععة ررونة   ةرونة الةرتطب قرهتط بايتقديم رهؤسباي  
روستطال ار،ر  رضعررو ط رون ر  ةراونتطب ق ةر هص ر  رونعان رونتع  م

 ارورربع رخب وررونت ب ةرحعارت كرونةتط باي 

 أهمية البحث:

رتتةغنروهة ةرونبةثر  ةاري  ع
ونب اسايرونةبتقب  ةرن تع  مرحعارطب عةرونعالقةرب ترهاريقده رهترىماباير -1

ورون ع رهترونتع  مرليريةققرنل  ل رهلون،رونعان راهل ع،رونة الةرونة   ة
رهةو رن تعاهن رونةؤه ة راونة اروي رونةعارف رونعةنرركتباب رسعق هتط باي

رلاح ة رهت راونةت ععة رونةتلدد  ره، رونتع  ة رلاتعز ز رن ت قن رونعالقة ه
  ن ل  ل ت

ر -2 ردعع  ربةغابة رونبةث ريكعن رون ريةكت رونعان  رونتع  م رس اساي   رنصالع 
ر ر   رون ر  رإلعاد  رونةص رهص  رونعان  رونتع  م اوهدو  رر،يرتعم اي

رع لر ونةبتقب  ة ررن ت ك د رب ت رونتعوتن رونةص  ةروهة ة رونةكعهة وهتةاهاي
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رونةان ةر رونةص ي رونعةن رسعق راهطانب رونعان  رن تع  م رهلتةع ة بب اساي
ونتك عنعم اررتع  ارونعظ ل رن ة ترونةعتةد رع لتقب  ةرهترح ثروناونةب

 ونةتقدهة 

رونتع  مرهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرنتطب قرهتط بايهاريقده رونبةثرهتر -3
  هص ر  رونعان 

 منهج البحث وخطواته:

رهسس  جره سس  سس رضسسعررونقاسس ةرونةط احسسةراون سسدفررونةسسان ريعظسسارونبةسسث
يتبسسمراونسسلير،رMixed Methods Researchونبةثرهت سسع رتهتعسسددسرو سسسان بر

يلةسسةربسس ترو سسسان برونة  ل سسةرونكة سسةر،رهسس  جردي سساه رهتعسسددرونتلصصسسايرعب لسس 
 راخسس ر انباحغعنر  رحامةرىنلروستكةااروسسس عبربةغسس رب سسس عبربةغسس "ر اون عع ة

ر س9ت"ن تطب قهترومنرونتع نرىنلرلتامجروكغ رهصدوق ةراقاب  ةر

رعونتان ةرونبةغ ةون وهترع لرو سان بريعتةدرونبةثر،رع لرخنكار
ن كتابايراو دب ايررأسلوب التحليل الفلسفي للدراسة والمراجعة التحليلية -1

هل عه رونةع  ةراونةكانررن تع فرع لرطب عةرونعالقةرب ترتةعليرر ون ر  ة
راونتعم ايرونةبتقب  ةرنةؤسبايرونتع  مرونعان  ر،هلتةةرونةع  ة  ر

 Cross-National Comparativeرالمدخل المقارن عبر القومي -2

Approachر رولستدلن ة، رونع ل ة رونةدوخن روحد راهع ر، رهكعلاينتة  ن
رهؤسبايرونتع  مرونعان ر  رداارولتةادرو اراب  ونة الةرونة   ةر  ر

رأسلوب الوصف التحليلي -3 ر ن عقعف، رونتع  مرع ل رهؤسباي رتطع   م عد
رونة   ة رونة الة رنتةق ق رهص  ر   رونعان  رونت رلاب، رونةععقاي روب ت نك

رونةؤسباي رت ك رنل  ل  رونة   ة رونة الة رتةق ق ردان ررتةعا ون ةعرع ل
رونةط عب 

خب وررونت ب ةرحعارهارس  ت  ررارورربع لستطال رب دو رراستمارة تطبيق -4
رهتط باي رهت رونبةث ر ونة   ةرونة الةرتطب قنرىن   رونتع  مررهؤسباي  

ررر هص ر  رونعان 
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 بةسسسثر  ةسسسارونة  ل سسسةروإلم وم سسسةرنلطسسسعويرونرتتةسسسددر،سسسسبقرهسسسا سسس رضسسسعررار
ري  ع

ررونةبتقب  ةرونتعم اي -1 رونةع  ة ررونة   ةراونة الةنةلتةة رهؤسباي  
  لر  ةردروسةعرونعان رونتع  م

عرو اراب رولتةادرداار  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الة -2
  عب رقعه ةدروسةر

 هص عردروسةرتة    ة ر  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الة -3

  هص ر  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرتطب قرهتط باي -4

 رع لرون ةعرونتان عونبابقةرتلص الار ع  رونبةثرونلطعويرار

 مؤسسماتفمي والمرونمة المهنيمة  ،لمجتمم  المعرفمة المستقبلية التوجهات م أوالً 
 :دراسة نظرية ،العالي التعليم

تؤبسسدرونطب عسسةروندي اه سسةرن لكسس ر سس رونع سسع،رولمتةاع سسةربصسسلةرعاهسسةرع سسلر
 رونةلتةعسسسايرونةعا سسس  روهة سسسةرتسسس ث  رونتةسسسعليراونتغ سسس ويرنةسسساربعسسسدرونةدوثسسسةر سسس ر

انبعسسسسسدرتسسسسس تبطربر،انك  سسسسسارهعقل سسسسسةر ونرونةع  سسسسسةرونبةغ سسسسسةرن بسسسسس رهةايسسسسسد رارخا سسسسسةر
 سسسساير سسسس رطسسسس حرونتعمت سسسسع رونسسسس ؤاراوتلاهسسسسايرونلكسسسس رتاهسسسسترثسسسسمر،رونةلتةعسسسس رن سسسسا

ورلرسس ارر اس اسسسايرونتع سس مرونعسسان ربصسسلةرخا سسة،رعاهسسةونةبتقب  ةرنب اسايرونتع  مر
ةبسسستقب  ةرنةؤسبسسسايرونتع سسس مررتباط سسسةربسسس ترت سسسكرونتةسسسعليراونتعم سسسايرون عالقسسسةرولن

رونعان  

نةلتةسسسةررونةبسسستقب  ةرونتعم سسساير سسس رضسسسعررونلكسسس  رونبسسسابقةا عسسسانجرونبةسسسثر
رهترخالارو بعادرونتان ةعرونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةراونة الةر،ونةع  ة

  هلتةةرونةع  ةهل عه رونةع  ةراونةكانر  رتةعلير -1

  ونعان رونتع  مررةؤسباينرونةبتقب  ةرونتعم اي -2

  ونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الة -3

ر
ر
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ررع لرون ةعرونتان عو بعادرتلص الارا ةكترت ااارهلهر
 :المعرفة مجتم مفهومي المعرفة والمكان في  تحوالت -1

رهةاع،رورونةةعررهترخالاربعديتليع  رونبةثرن 
ر ونتةعار  رهل ع،رونةع  ة -
رونتةعار  رهل ع،رونةكان -

 عونتان رون ةعرلع رتلص الاررت اان ةارا تمر
 :المعرفة مفهوم في التحول -أ

تةت سسكررونرونةلتةعسسايرون امةسسةرتتبسسمربكعل سسار"Andersonولدرسسسعنر"ي ار
رعس10تاهلهرونقدرويره ،ر"Societies-C"رتتصنربانةع  ةر،ة قدرويرثالؤررم ب

 ونقدر رع لرتلز ترونةع  ة بةع لررعCognitiveرالمعرفية •

 ونقدر رع لرتعن درونةع  ةرونلديد  بةع لرعرCreativeراإلبداعية •

ر رهبتع ايرع  ارهترولتصاا تع بةع لررعCommunicativeرالتصاليةا •
  اتبادن ارونةع عهايرىنلرن ع عا

  سس رن بسس رر اتع سس رونقسسدرويرونسسغالؤرونبسسابقةرونتةسسعار سس رهل سسع،رونةع  سسة
بسسسنرعسسسترع ا سسس رن ل سسسمرت سسسدهجر  ةسسسارب   سسسارإللتسسساجر،رهلسسس درونةسسسديثرعسسسترونةقسسسامق

ونطةسسسعحرونلكسسس يرر رداز سسسربهةسسساريبسسسة رنأل سسس ودرر،اونتلك سسس رون قسسسدير،اونقسسسدروير،ونسسسلبار
ونتعاهسسنرهسسةر سسععبايرهلتةسسةرونةع  سسةراتغ سس ويرهسساربعسسدريتةك سسعورهسسترحتلرر ندي مر

ر س11تونةدوثة

اررونةلسساه ة راونةؤسبسس را ةغنرونتع سس مر سس رونقسس نرونةسساديراونع سس  ترونلاسسر
رع ره ررنتسسسسس رمسسسسسك  ربسسسسسدارهارونتع سسسسس مرع سسسسسلرولسسسسس و،رن ةع  سسسسسة -Researchاربةغ سسسسس رر  رمسسسسس 

Orientedع سسسسلرو دنسسسسةرراقسسسسامم ر،رEvidence–Basedاب ئتسسسس رت سسسسب رونةلتبسسسس ر،ر
Laboratory-Life Environmentرومسسزراروإلهب  ق سسةراتصسسب رلتسسامجرونتع سس مر،ر

ىنررع راهسسسسترثسسسسمريةكسسسسترونقسسسسعاس12تنةلتةسسسسةرونةع  سسسسةهسسسسترقاعسسسسد رونةعسسسسارفرونلب سسسس  ر
بةسسسارونرتعن سسسدر،رارهسسسترلاح سسسةن تع سسس مرعانة سسس رونتع سسس م،رارونةع  سسسةرعاهسسسنرن تغ  سسس ر سسس ر
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ونةع  ةراتبع ق ارهترلاح ةروخسس ارلرير سس ر سس رويرقطسسا رب سسلورونعضسسعحرىلر سس ر
رقطا رونتع  م 

ا لت  رونتةعارونبابقر سس رطب عسسةرونعالقسسةربسس ترونةع  سسةراونتع سس مرتسس هالير
الرتسسزوارت سسكر،رهلتةسسةرونةع  سسة رب سسارر سسرر بسسرونعاهسسنرون م مديسسد رن ةع  سسةربع سسل ار

،راه ر   سساونت هالير  رحامسسةرىنسسلرهز سسدرهسسترونبةسسثراون قسسااربسس ترع ةسساررونت ب سسةر
رعس13تاه 

ات ةبتررانك  ارت  قلر نرهع  ةرهاربعدرونةدوثةرن ب رهل درودو رن ب طايى -
هت اسبرراتةلزرهترقدروت ارع لرتةةنرونال،رهترونةباس ةرلةعرولختال اي

   رونب اقايرونتع  ة ةرونةت ععة 

رتع  - رهت رون لم رع   ر ع ل رستكعن رنةا راودنة رهلاه ة ة رنل ومط رونةع  ة  
رونت بع ة رن راه   رتغ  ونتكع  ايرونةبتقب  ة رارلم رر، بة اررراتبدن اونل ومط

  ونت بعيراهدوخنرتق  ديةرت مدرونلك رروىلرول رلرتزواره اكروط ارر ونعق 

وست عابرونت ب ةرنةع  ةرهاربعدرونةدوثةر  رضعررهل عه رونعةقراونتعسةر -
Breadth and Depthرونتعاهنرهةروللللاررولبتعادررعالعمق را ع  ر  

رونةع عهايرونةع    روه ر،رعترسطة ة رونة تغ  تر  ر  ع  رالتوس ا رقدر  ع
ر رونتع ف رع ل رونة كاليونت ب ة رلعع ة رو داويرر،ع ل رهلةععة اوخت ار

 نةعانلةرت كرونة كالي ر ونةلاه ة ةراو دنةرونةالمةة

انةلاه مرو ع لربيبةلررنةاسسسسررونتلصصايبع مرهتدوخنرسسسسسروست عابرونت ب ةر -
Super Conceptsرونتلصصاير رونت رتعب  ر  ر، رسعر رع لرحد اتب م

  اهلك   اراوللتقاارلةعرونتعسةرنباحغ رونت ب ةر،عةقرونل مر

رونت ب ةر - نباق رونع ع،رولمتةاع ة رح ثريةكترهترخالن ارروهلتب ارباعتبارها
راوختبارها رونلديد  راون ر  اي رو  كار روارر وكت اف ر ةت ا رهت ن تةقق

 دحا ا 

وهة سسةرونسسعع ربا م سسد رونةع   سسةرونةلاه ة سسةرر،اتبسستدع رونتسس هاليرونبسسابقة
ونتسسس رتتط سسسبرهسسسترونة سسستغ  تربانت ب سسسةروهسسستالكرهلةععسسسةرهسسستر،رةتلسسسدد راونةتغ سسس  رون

اوسسسسسست عابرو  كسسسسساررونلديسسسسسد رهسسسسستر،رو داويرونة  ل سسسسسةرن تلك سسسسس رخسسسسسارجرونصسسسسس داقر
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،رونة ةسسسةر سسس رهلتةسسسةرونةع  سسسةرنة ومعسسسةرونقاسسسايارونت بع سسسة،رونتلصصسسسايرو خسسس ار
 ررمديد  ت بع ةرب اررلر  ايرن

 .المكانالتحول في مفهوم  -ب

ابسسسلنكر،رورإلعسسساد رونتلك سسس ارمديسسسدارتقسسسد،روندروسسسسايراونبةسسسعؤرونت بع سسسةرط حسسسار
يسستمرتلبسس  رونةكسسانرباعتبسسارهريلت سساررىخر ونتة  سسزربسس ترونلاسسارراونةكسسانر سس رونت ب سسة

ونسسليريسس تبطرب سسكنرهبامسس رهسسةرون ر  سسايرونبسسامد ررارعسسترونلاسساراراتار ل سس رامعديسس ر
 Theونلاارررسسسسر رونة طقرونغ ام رونقامنربانتة  زرب ترونعانمرتب   رن ععنةة راهترثمر

Global-Spaceباعتبارهةارب سسانرهلسس دراهبسستقب  را  ةسساراروررونلبسس  رونةتلسسلر ر ر
Abstract, Futuristic and Beyond Rooted Experienceرونةة سس ار،ر

س يكعلسسانرتةسس راردومةسساررناون سسلو،ربةق ق سسةرهبسستق  ررThe Local-Placeونةكسسانررسسسسسس
ر س14تت ديدرونععنةة

ر رو"ا عض  رونبابقةر"Escobarسكعبار رونغ ام ة ر، رون ري تبطرا ق ر ونعانم
ربانلاار رونةاا، راروس راونتار  ، راونقع ، ر، رونةة  ة رون رح ت ر   رت تبط ع لرسسسس
ررونعكم ربانةكانسسس راونعةن، راونتقان د، رون بارار، راو ق  اي، راونلق ور، اونغقا اير،

رونععنةة رخطاب ريصب  رثم راهت ريبةلررونةة  ة  رها رع ل رونة  ةت هع
ونت رتت نار،رSpatial Empire of the Mindباإلهب وطعر ةرونةكال ةرن عقنر

وراتال رهز دار،رهترهلةععةرحقامقريةكترونتعع نرع   ارحعارونلاارراونةكان
ت ث  رونععنةةر  رونت رتؤبدرع لر ةرع لربةعؤرونع ع،رولمتةاع ةرهترونة  اع

ر س15تو هاكترونةة  ة

حسسسعارونلاسسسارررورهغسسساي  ارو كسسساراررةع  سسسةونهلتةسسسةرا طسسس حرعسسسددرهسسستره رسسس ير
راونةكسسسسسانرهسسسسسترمسسسسس ل ارىعسسسسساد رونتلك سسسسس ر سسسسس رهل سسسسسع،روإلهب وطعر سسسسسةرونةكال سسسسسةرن عقسسسسسن

رعس16تح ثريةكترع  رهلهرو  كارربةاري  راهاةعل ا 
ين األفراد والمجموعات اعتبار الفضاء والمكان مجموعة من العالقات ب -

راا قاروالمؤسسات رلرمر  ربةغابة راونةكان رونلاار ريصب  رونة رعر رن لو ا
راه تبطة رهلتعحة ردومةار، روبدارتكعن ري ت   رل رب ار رحانة ر   را  Neverو

Finishedلرتباط ةارب هاكتروخ ا ر ا  رحانةرتغ  ردومم،ر 
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رونعالقاير - رضعر ر   راونةكان رونلاار رب ت رونعالقة ر  م ريةكت
ررونعانة ة رونةة  ةسسسس رتطغل، رولتلاه روحادية رعالقة رامعد رو ت و  راوستبعاد

هترخالن ارونت ث  ويرونعانة ةرع لرونةة  ة ر انعانة ةرهتعومد ر  رونب اقاير
 او عن ارونةة  ة ر،ان اروساس ارونةادير،ونةة  ة

اهترثمرولتقاارونةع  ةراونقع رن قعارونعانة ةرباعتبارهارهتلعقة،رتلااترون ر ر -
ىنلررقنرقع و ا،رونعانة رن ب دونرونط   ةرتونب طةسرهترداارونة بزر  رون ر

ونليريلب رورتبا رونعانة ةراونةة  ةرهتر،رHybridityتب  رهل ع،رونت ل تر
 عدديةرولتلاهايراونةبتع اي تتبمربت،رخالارولةا رهعقد ر

رونبابقة - رونلك   رل ور راع ل رن قعار، رونةة  ة رو هاكت روستلابة رس اق ا  
رونعانة ة ر، ر   رونتلك   رونةةتلاات رو هاكت روار  ة رون ةاا ر   ربال  سعور

رونعانة عر ونل رونة رب رونععنةة رنقعا رىباةايا رونلديد س رتون  ب ون ة نلر ة ة
 Geographies ofمغ و  ايرونةقااهةرونتلك  ر  رط قرظ عررهاريبةلر

Resistanceسعوررونعانة ةروارونةة  ة ر 

رونت ك درع سسلرض ار ررهلتةةرونةع  ةتةعليرونةع  ةراونةكانر  رعض رتار
ر ةة  سسةونراعانة سسةروونسسسعورر،رتسس تبطربا هسساكترولمتةاع سسةونتسس ر،رونب   سسةالقسسايرونع

نكرلابسسسرا رللبسسس رهتدوخ سسسةرثقا  سسس ر انةع  سسسةربقسسسدررهسسسارهسسس رعقالل سسسةر  سسس ر سسس رونعقسسس ر
هترخالارتع   رهز درهترخ سساروير،ر هة ةرون مدرونةلتةع رن داارونقعه ةونعع رب

،رونتسس رت اسسسبرونتعاهسسنرهسسةرونسس ؤارونةع   سسةرونعانة سسة،ردراونةؤسبسسايو سس رو داوررنأل
راظ عررهاريبةلربانةعوطترونعانة  

حامسسسسةرهؤسبسسسسايررونةع  سسسسةراونةكسسسسانرىنسسسسل سسسس رهل سسسسعه رتةسسسسعليرونات سسسس  ر
،رتطب سسقرونةع  سسةرونلديسسد ر سس رونتع  مرونعان رونةعا   رنتب سس رطسس قرهغسساي  رن تلك سس ر

عار روسسسترعار رولقتصسسادرونعسسانة رونقسساممرع سسلرونةع  سسةرىنسسل"اتةسسعارونت ب سسزرهسستروسسست
ح سسسثريع سسسدرونتع سسس مرونعسسسان رتق سسس مروهة سسسةرر ونةع  سسسةرونةبسسستقبنرونعسسسانة رونقسسساممرع سسسل

وداويرونةع  سسسةرونةالمةسسسةرنتعق سسسدويرونقسسسس نرراعتبارهسسسابر تكسسساربونل سسسااراوإلبسسسدو راول
ر س17ت"ونةاديراونع   ت
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ىنرونتعمسسسس رلةسسسعرونتقسسسساربراونتعح سسسدراونةع ار سسسسةريتط سسسبرهسسسستررعابقسسسعاراخسسس 
رونلسسارقررونتغ سس ضسسعررر سس هلتةسسةرونةع  سسةرىعسساد رت سسك نرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر

خا سسسةرهسسساريتع سسسقره  سسساربةسسساريكتبسسسب رونطسسسالبرهسسستر،راونةكسسسانرونةع  سسسةرنةل سسسعه 
ت ا بسسس ةرهعسسسارفراه سسسارويراوتلاهسسسايرتةكسسس  مرهسسسترونتعاهسسسنرهسسسةروحت امسسسايرب ئسسسةر

 ا  رظنرس اقايرثقا  ةرهت ععة ،رن ة ترونةبتقب  ة

 :العالي التعليم لمؤسسات المستقبلية التوجهات -2

"ت سسسكرونلئسسسايرونة   سسسةررعول سسسار" Abbottيقسسس رر"وبسسسعي،ر سسس رتع  لسسس رن ة سسست
سرىنلرحسسدرهسساسسسسرونةتلصصةرونت رتطبقر  رس18تونةع  سسةرونةلسس د ر سس رقاسسايارهع  سسة"رسسسسس

تتةسسسسددربعسسسس رهالهسسسس رونتغ سسسس ر سسسس رطب عسسسسةرونة سسسستر،راهسسسسترخسسسسالارتع  سسسس روبسسسسعي
رعس19تنةلتةعايرونةع  ةر  ةاري  

رهتر - رلع  ره  رونةل د  ر انةع  ة راونلاص  رونعا، رب ت رونعالقة رع ل ونت ك د
رونةع  ةر  غ ر  رعبارويرعاهة رهتر، رىنلرلع رها اهترثمر   ربةامة

رونب رقاايارر Contextualisation اق ة رهعوم ة ر   رهل د  نتكعن
راه كاليرهةدد ر  رونة ا رونعة  ة 

ريبةل - رها رخالا رهت ريكعن رونة ت رونة تررتطعر رب ت ر  ةا بانة ا بة
Interprofessional Competition.رهر ردي اه ةرلا     رىنل رونةل ع، و

  رح ترونر،رهبتقبالار بع رونة ترونةان ةرس  لل رونط برع   ار،رونة ت
ربع رونة ترو خ ارقدريتزويدرونط برع   ا 

رتطع   - رن ة ت راونةتغ    رونةتلدد  رونطب عة ربعت   ررتتط ب رونعان  ونتع  م
ر رولتصاارهتبارعة، رتك عنعم ا رهةرتطعر رخا ة حعاررن داراونةع عهاي،

 ونةع  ة رىنلرهلاليرهتكاه ةرهترولبتكاررونة   راونتق  را علار

يةكسستر،را سس رضسسعررهالهسس رونتغ سس ر سس رطب عسسةرونة سسترونبسسابقروإلمسسار رىن  سسا
تعسسس ةرونة سساربةرارتلسسااترونتعم سسايرونةبسستقب  ةرنةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ربرعونقسسعا

نتغ   ر سسسسس رولهتةسسسسسا،ربسسسسسارىنسسسسسل،رعنعم سسسسسايرونةتقدهسسسسسةر سسسسس رهؤسبسسسسسات اتطب سسسسسقرونتك 
 رو هة سسسةرونةتزويسسسد رخصسسسامصره رةسسسايرونعةسسسنرونةعا سسس  رونتسسس رتقسسسةرتةسسس رتسسس ث 

،راونتةسسعار سس رهل سسع،رونةكسسانرلت لسسةرتسس ث  ويرونععنةسسةراونتعدديسسةرونغقا  سسة،رن ةع  سسة
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رعسسسسسسترونت قسسسسسنراونةعوط سسسسسسةرونعانة سسسسسة را ةكسسسسسسترتبسسسسس ترونتعم سسسسسسايرونةبسسسسسستقب  ةر اسسسسسالار
رعس20تنةؤسبايرونتع  مرونعان ر  ةاري  ر

،ر انتغ   ر  ره اكنرونعةنرعا عاليً لزيادة أعداد المؤهلين تأهياًل  التوس  •
ا ضلارر،رات اد رتعقعايرونة اربةرونتع  ة ةرهترقبنرونةعوط  ترب كنرعا،ر

عزترير عددرهتزويدرهترونة ترع لرAcademizationونطابةرو كادية ر
رونتعسةر  رونتع  مرونعان  

ا  ررالمتباينة: جتماعيةلكي تلبي البرامج الدراسية المتطلبات اال التمايز •
هؤسبات رران رونريبتل برن ط برونةتبايترع لونتع  مرونعرع لرونعق رللب 

رب رتقديم رخالا رون م بهت رونت ار رخارج راهق روي رونتق  ديةرر  وهج ن ب وهج
رونةعتاد  

رمزيد من المرونةال • رونع رت ر م ره اروي رونطالب راتطع  هالإلكباب ،روي
رونتق  دية رونة   ة رو لةا  رتالم  رهة رتل  در ،خا ة رلةع روندعع  اتزويد

رات ع رخ ارويروندروسة ر،ونتع  م
راونتةايزرالتوجه نحو الجودة: • رونتعسة ريلت   ستةدوؤروراونة الةرح ث

رونقبعارناةانرمعرر ه اهجرمديد  ر غةةرحامةرىنلرتعن د رونعان   رونتع  م د 
رول رو ةابرمتةاع  راتعقعاي رونعان  رونتع  م رنلدهاي رونعا، اونب اس 

رو عةاا رلاب، ربن راونتع م  رونتدر م رعة  اي رودور رتق  م يؤديررنكخنك
اتعث قرر،ناةانرونلعد رر مديد اررتب  رومكالارربةؤسبايرونتع  مرونعان رىنل

رم ورويرن تقع م هرهترىليتمرت ل رها
وارونة اروير،رة ونطالبرونكلارويرون م بإلكبابرعرالمضامين التركيز على •

ر رونعظاما رMulti-Functional Skillsهتعدد  رهتر  رونطالب نتةك ت
رونتعاهنرهةرهتط بايرثقا ايراب ئايرونعةنرونةت ععة نكرونتعاهنرهةرلاب،

روتهايرونعةن 

،رارلةسسعرتةق سسقرت سسكرونتعم سسايرونةبسستقب  ةرنةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان اسسسع ار
هسسستر سسسالع رونب اسسسسايراونةةارسسسس تراو سسسةابرر150يقسسس برهسسسترر قسسسدرومتةسسسةرهسسسا

اوعاسساررر،اعةسسدوررونك  سسايرالسسعوب مرر،رؤسسساررونلاهعسسايرعنسسكخبةسسار سس ر،رونةصسس ةة



 املرونة املهنية مبؤسسات التعليم العايل                      د/ أمل عبدالفتاح حممد    

 

124 
 

 م 2015اكتوبر   –العدد الثالث        

 

 جملة الرتبية املقارنة والدولية 

 

وعاسسسارربعسسس رونة رةسسسايروندان سسسةرل سسس ررعسسستر اسسسالارر،اونطسسسالبر،ه ئسسسةرونتسسسدر م
ونعسسسانة ررسر سسس رونة تسسسدادانسسسةر55وكغسسس رهسسسترترهسسسترمة سسسةرولةسسساررونعسسسانمر،رونةكعه سسسة

يرلرةتسس رون علبسسكعربانتعسساانرهسسةرونةل سسمرونسسدان رن تع سس مرعسستربعسسدراونةلتسسعح رلونسسر
ةر بةالهسسس ررم بسسسرامسسسعد رهل مسسسايرونتع سسس مرر،ونةبسسسااو ررعقاسسسايارونة تسسسدااقسسدرت سسسااار

وكسسدرونة سساربعنر سس رر قد ر،ر2015بعدرعا،ررنت ك نررؤ ةرمديد ر م د رونتع  مرنةا
وهة سسةرىسسس ا،رونتع سس مرونعسسان ر سس رهبسستقبنرو م سسد رونعانة سسةرن ت ة سسةررع سسلرونة تسسدا

اونسستع مرر،ونةبسسااو ررعسسس ةارون اه سسةره  سسار سس رتةق سسقراهبسساعد رونب سسدونرال،رونةبتدوهة
ر س21ت،ر2030بة عارعا،رر،ونة ا رن لة ةر،راونتع مرهداونل د

رعرس22تكعهايراهؤسبايرونتع  مرونعان رىنلونةرونة تدااقدردعار
رن تدر مر -و رس اساي رونتة زر،اضة رثقا ة ره اربةرر،تعزت راتةل ز ادعم

رونةع ة تر  رونتع مراونتطع  رونة   رن تع  مرونعان  
او سان برر،ونة ا رراةتعرونتع مرهدات ل ةرس اسايرونتع  مرونعان رونت رتت -ب

راان ايرضةانرونلعد راولعتةادرون اهن ر،ونة لةرونةتة بز رحعارونتع م
اوإل اد رهترونتع مرون قة رر،و انع ةرلستلدو،رونةدوخنرونت بع ةرونةديغةه  ر -ج

راتعم  رادعمرونطالب ر،عت وفربانتع مرونبابق،راولاب وهجرونت ه ن
روندروس ة -د رونة اهج راللاح مرر ى الح رونطالب ره اربة راتعز زرناةان  

رنتةق قرهل مايرو انر  رونعةنراونة ا رب كنرعا، ر ونة ا رونتع مرهدا
رع ل -ه راونةؤهالي رونة اروي رونة لعبةراضة رونتع م رهل ماي ان مرر،وساس

روساسرلةطروندروسة رع ل

رهت رونبابقرا تا  رونتع  مرنرونع   رنةؤسباي رونةبتقب  ة  تعم اي
رع لونت ب زر،ر،ر2015نكرون ؤ ةرونلديد ر م د رونتع  مرنةاربعدرعا،رلابر،ونعان 

ر رب ت رونقع ة ر  ررونتع  مرونصالي رن ل  ل ت رونة   ة رونةةارساي رامعد  ونعان 
رونعةن رهدابراولهتةا،ررة،ونةت ععرب ئاي رونتع م رتل  دررونة ا ررةل ع، رخالا هت

اتعس ع ارنتةك ترونة اربةر  رونتع  مرونعان رر ات ع ةرهبارويروندروسةر،ونتع  م
  رونبتروارونةكالةروارر  ةارب   مررعنرتباي يقدرونليتر،رنلئايرمديد رهترونطالب

رونل م ر
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 المعاصرة. العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة -3

رهةاع،رورونةةعررهترخالاربعديتل نيع  رونبةثر
  هل ع،رونة الةرونة   ة •

ر هؤسبايرونتع  مرونعان رونةعا   ونة الةرونة   ةر  رهكعلاير •

رون ةعرونتان عررع لا تمرت اان ةارتلص الار
 مفهوم المرونة المهنية:  -أ

قتصسسسادراونتك عنعم سسساراولللتسسساحرونةتزويسسسدركسسسانرن تطسسسعرويرونةتبسسسارعةر سسس رول
ان سسسايرعةسسسنرروث هسسسارع سسسل،رلرسسسا،رونععنةسسسةرونت ا بسسس رنالقتصسسساديايرونعط  سسسةرع سسسل

راقسسدرعسسزترىلتسساجرونةع  سسةر ر سس رطب عسسةرونة سست رعسسترونتغ سسر اسسالار،راونداارون  باي
رهسسسترداررونقسسسعارراه اكسسسنرهؤسبسسسايرو عةسسساارهسسسترخسسسالارب سسسلونلديسسسد راتطب قات سسسار

ات سسل ةرىيلسسادراظسسامار،رار  رهؤسبايرونتع  مرونعان رعان ارونعاه ةرونةؤه ةرت ه الار
رونةع  ةر  رونةقا،رو اا رخا ةرت كرونت رتقع،رع لر  ترمديد راه

كلسسارويرونتسس رونرع سسلت سساه رهطانسسبرمديسسد ررنسسلهرونتطسسعرويرىلاقسسدروديرهسسر
ونط سسسسبررىنسسسسلاباإلضسسسسا ةر"رهؤسبسسسسايرونتع سسسس مرونعسسسسان  ريلسسسسبرونريكتبسسسسب ارخ  لسسسسع

،رخ  لسس رونتع سس مرونعسسان رن صسسبةعورخبسس ورر سس رتلصصسسات مرونة   سسةرع سسلونتق  سسدير
رع سسلناسسةانرونتعظ سسارر ونريتةتععوربانة السسةرىنلنروتديادرونةامةريعوم رونل  لعر

نكريتعقسسةرهسسترخ  لسس رونتع سس مرونعسسان رونريكعلسسعورلهسسدوررح سسات مرونة   سسة رالت لسسةرنسسر
،راونة السسسسةرونة   سسسسة،رعرونلبسسسس  رونة   سسسسة،راهسسسس وكغسسسس ربلسسسسار ر سسسس رخةبسسسسةرهلسسسسالي

ر س(23ان "داونتعم رون،رات قنرونةعوردرونب   ة،راولبتكاررا دور رونةع  ة

رعرس24ته ار،رثالثةرهلاه مر  ع ةرع لا قع،رهل ع،رونة الةرونة   ةر
را ع  رونريكعنرنل  ل رونتع  مرونعان رقدرويرهتقدهةعرMobilityرالتنقل •

اتعم  رعة  مراعةنروآلخ  ترب كنروكغ رر،هتطعر رن قنربلاروت مربلعان ةار
رل اطار رونت قنا  رهل ع، رخالا راهت رمعولب، رعد  رتة  ز رقدر ريةكت راه ع ،

ع درروارونتعاانرونةغة رهةروآلخ  تر،ونعةنرب كنرهبتقنرونل  ل ترع ل
ح درقدرويروآلخ  تربةارار،رادو ع ت مرونةبتة  رلةعرونعةنر،ونعةنر  ر   ق
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رق ادية ره اروي رهت رو  كارر،ندي م رتع  ن ر   ريعةنرر،تب م رهت ا ن ا،
راتلط طراه وقبةرعة  ايرونعةن ر،هع مر

رFlexiblityرالمرونة • رونة الةع رهل ع، رري طعي ر   رخا ة رونعان ونتع  م
،رستلابةرونب  عةرلحت امايرو ةابرونعةنعروله  ا،رهعال رعديد ررع ل

رهترار رىن  م ريعبن رها را ؤداو رن لك او رونعان  رونتع  م رخ  ل  راتطع   ت ة ة
ره نر رب كن روعةاا رب  اق وط ةار، روقن رونعان  رن تع  م رت   عاي تعظ ارار،

ر رونةع عهاي راونتع مرتك عنعم ا رونتع  م رعة  ت  ر   راولتصالي تطب قرار،
رهبارويردروس ةره لةرت بطرونقطا رونلاهع ربقطاعايرونعةن 

ارهاريبتلد،رهل ع،رونة   ةربط قرهلت لةرلانبارعرProfessional المهنية •
ر ريبتلد، ربةا رون عه ة  رونة ا  ر   ا رونوياا رونعةن رب ت رب رلن تة  ز ريقع، ي

رولستقالن ةروار""ون عو ر رتع  ع رون ر  ة رو دب اي ر   راونة   ة ر،"ونة    ت" 
رعو بعادرونتان ةرورونةع للاتتاةترونة   ةرب ر اهلةععةرونةعارفر،اونلب  ر

ر ربع ص  رونة   ة رونةع  ة رب ار رونةت ق ةرين ةةارساط  قة رب ارر، اط  قة
ونة تر  ررتؤدي يرلاونداررون،رو داوررونة   ةردوخنراعب رونةدادرونت ر ة ة

ر  ااونةلاظرع  رتكع ترلرمرونق مراونقع رن ة رةاي

يريع سس رلونسسر،رظ  رهل سسع،رونة السسةرونة   سسة،رونةلاه مرونل ع ةرونبابقةاهترر
لت سسا،رونلسس صرونتسس ريع  هسسارونتعسسدينرونبسس  ةرن ععوهسسنروإللتام سسةراونةسسعوردرونب سس  ةرل"

 رهةسسساريةك  سسسارهسسسترةونتلزمسسسرونتقبسسس مراربتكسسساررونتك عنسسسعم راوسسسسعوقرونعةسسسنرهتزويسسسد رول
 رس52تونتعاهسسنرهسسةرونب ئسسايرونةتغ سس  رعسسترط  سسقرولسسستلدو،رونةسس نرن ةسسعوردرونب سس  ة"

بةسسساريتلسسسقرات ب بت سسسارىهكال سسسةرتعسسسدينرحلسسسمرقسسسع رونعةسسسنررىنسسسلورونةل سسسع،رلا  سسس  رهسسسر
دوخسسسسسنرراتةع سسسسنرونعسسسساه  ترهسسسسستراظ لسسسسةر خسسسس ار،ر وير سسسس رسسسسس اقايرونعةسسسسسناونتغ سسسسر

ره رةايرونعةنرهةرونتغ   ر  رلع رهاريعبنرىن  مرهتره ا، 

انكلسسارويراونة سسارويربونلسس  ل ترردعسسمر"رع ل سساونة السسةرونة   سسةربركةسسارتعسس ف
 ويرونةتكسس ر رن تك ارهةرونتغ سسرر   ةرهبتعاره اروت مرستعدودهمرنورات ة ة،رونةتعدد ر

راهايراوبتكسساروير سس روهسساكترعة  سسمرنكرهترىس خاهاري تجرعتر،ر  رظ افرونعةن
وارونةع  سسسسسةر،روارو داويراونةعسسسسسدوي،روارونلدهسسسسسةر،ونة سسسسستجرع سسسسس رونتسسسسس رقسسسسسدرتكسسسسسعنر
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 سس ررحامسسةرونلسس  ل ترتؤبسسدرع سسلرورونةع سسلل راونة السسةرونة   سسةرب سسرس62تاو سسسان ب"
،ر سسسس ويىنسسسسلرتطسسسسع  رقسسسسدروت مرع سسسسلرونتسسسس ق مرهسسسسةرونتغركسسسسنره وحسسسسنرح سسسسات مرونة   سسسسة

ب سسسسسكنرهبامسسسسس ربتلصصسسسسسات مراهعوم سسسسسةرونتةسسسسسديايرونة   سسسسسةرونتسسسسس رقسسسسسدرلرتتصسسسسسنر
كتبسسسسابرهعسسسسارفراه سسسسارويرمديسسسسد رتةكسسسس  مرهسسسسترونع سسسسارربةتط بسسسسايرل،رو كادية سسسسة

رب ئايرعة  م رر

اتعسسسسزترونة السسسسةرونة   سسسسةربةل عه سسسسارونبسسسسابقرهلةععسسسسةرهسسسسترونقسسسس مرونالتهسسسسةر
اونتغ سس رونةسسادؤر سس رعالقسسةرونتع سس مرونعسسان رر،ن تعاهسسنرهسسةرتةسسعليرهلتةسسةرونةع  سسة

رعس27تهرونق مره لاه،رببعقرونعةن
رالشمولية • رونتع  م رن لة ةع رهتاح رونعان  رب ت، رونلةة رنأل  ود رعا ةكت

راونت    ربانط  قةرونة اسبةرن م ر،اتكع ترو س  ر،راونعةن،روندروسة
بغ رون ر رر،عرونتع  مرونعان رهتاحرنكنرهتري لبر  روندروسةالمساواة •

روارونر اف ر،ونع قرروار،وارونل مر،ونعة رععت
رالحياة التعلم مدى • ارح ات مرملص  رراهدرع ليتع مرو   ودرا تطعرانرع

را اه    ر
ر  ررالمسئولية االجتماعية: • رو   ود رهتريب م   اعةرهلتةع مراتعز زه

رخالارونتع  مراونتطع  رونةبتة  
 :المعاصرة العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة مكونات -ب

هؤسبايرونتع سس مرونعسسان رونةعا سس  رعسسترونة الةرونة   ةر  ررهكعلايتعب ر
هسسترخسسالار،رماهز سسةرت سسكرونةؤسبسسايرن تعاهسسنرهسسةرطب عسسةرونة سستر سس رعسسانمرهعقسسد

ونسسعع ربانسسداررونلاعسسنرن لسس  ل تربع سسل مرعةسساارونةع  سسةراخبسس وررونتك عنعم سسار سس ر
ونةعسسسسسارفراونكلسسسسسارويرونةط عبسسسسسةررورونسسسسسعع ل سسسسس رضسسسسسعررهسسسسسررا كبسسسسساب مر،ره رةسسسسسات مر

ونة سسسسا  راتتةسسسسددرراوندو ع سسسسةرن سسسستع مرهسسسسدار،ب ئسسسسايرونعةسسسسنبتكسسسسارر سسسس رةتعقعسسسسةرنالاون
رعس28ت  ةاري  رونةعا   ررونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الةهكعلاير

ر  دي :السياقية المهنية القائمة علىالمناهج  • رب كن رونطالب رإلكباب
رن تع مر رهلت لة رهلاه م رونبابقةر، رخب وت م ر  رضعر رن دروسة اهدوخنرهلت لة

ر رتل م م  ربعد رب ا رن عةن رون ولب ت رونة   ة رن ةلالي اتع  راتعقعات م
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ورونب اق ةرهترخالارهل ع،رونتع مرونة نرهز داررع لونة   ةرونقامةةررونة اهج
رتع ة مر رب ل ة رلخت ار رن طالب رونل ص رونتع مرر،هت راهتلاهةتعا اويترر،

رونقعارا تطريتع ةعن  رتعوتن رونة ن رونتع م رونعان رر ب رونتع  م رهؤسباي ب ت
راونطالب رهالمةةر، رخ اروي رتع    رخالن ا رهت ريةكت رونت  رونببن ا يلاد
رحدرسعور رع لارا ةكترىدورت ارب كنره اسبرن ةؤسبايراونطالبروقتصادي ر

بةسسار سس ر،ربةاريةققرونتع مرونة نرون  وكةرب ترهلت سسارو سسةابرونةصسسان ر
ردارر اعسسنر سس رونتعسس فرع سسلاهسساريقعهسسعنربسس رهسستررونة بسسعنرار،روربسسابرونعةسسننسسكرخ

هسسترونلسس  ل ترلتقسسااروونلصامصرونةت ععةرن ب وهجرونتع  ة ةرونتسس ريةكسسترونرت بسس ر
ونتع سس مرونعسسان راونةبسسئعن تر سس ررونعسساه  ترعسستر اسسالار،رقع رونعةنرونتع  مرونعان رىنل

ر،اتطسسع  رونبسس وهجر،سسست وت ل ونتلطسس طروإل،رهغسسنعرونقسس ورر سس رهلسساليرخعسستروتلسسا
  اونب  ةرونتةت ةرونتك عنعم ةرنعة  ت رونتع  مراونتع مرر،اون  اكنروإلدور ةر،او لرةة

رع ل، تمكين الطالب • رن تع مررن ةلاظ ردو ع ت م ر  ر، ره اربت م رخالا هت
رات عة   رونةدوخن راتبتلد، رب  رتصة م ر   رونطانب رحعا  وهجرونةتة بز 

بعل ار،رادروسايرونةانةراونة  اعاي،ر ك ةونةراونتع مرونقاممرع ل،روندروسة
رت ت كر  ر ك  روهة ةرهباهةايرونطالبر  ر  الةره ا،رونتع م 

اركةسساري سستةنرونتةكسس تر ات ة ت سسارتعز سسزرونة سساروير سسعقرونةع   سسةررع سسلوياسسا
 غةسسةرثالثسسةر،رونسس لمرهسسترتعسسددرولسسعو رونةع  سسةرنةسساراروررونةع  سسةر راع لنطالبدارون

ونة تبطسسةرترسسست وت ل ةاهسس عرونةع  سسةروإل،رولسسعو رن سساروهة سسةرخا سسةربان بسسبةرن طسسالب
تونة سسسسسا،رونةع   سسسسسةرراهع  سسسسسةرونة سسسسسا،راسسسسسس اقات ا،رسسسسسست وت ل ايرونسسسسستع مراونتلك سسسسس سبإ

ت ل اير سسعقرونةع   سسةرسسست وهروإللوي راتتط سسبرهسسرلاهع  سسةرونسسر،راونةعسساي  رونغقا  سسةس
ادو ع سسسست مر،رونتلاعسسسسنربسسسس ترهع  سسسسةرونطسسسسالبرعسسسستروللبسسسس مررونبسسسس اقرونةعتةسسسسد رع سسسسل

  ررهرونةع  ةرهبتقبالارلستلدو،رهونب اقرونة   رللدهاجر  رنال

يريقع،رلون، Interprofessional Learning مهنيالمممم  التعلم بين •
رمعد ررع ل رومن رهت رونبع  ربعا ا رهة رهلت لة ره ت رعد  رتلاعن  ك  

تق  صرونةدادرب ترونة تررورون ع رهترونتع مرىنللا  دفرهرو انرن عةن 
رونةلت لة ر، رن كلار راونتعسة رون وس  رم بار، رىنل انتع م روآلخ  تررا رهة م ب
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رونة ت ك  رن عةن رعاهة رقاعد  رنتكع ت ر عانة رونتع مرراس  ة را  ةن
يقع،رهلت لةرهترتلاعاليرونتع م ر ةترلاح ةريةكترونرراولعوعار ة   ونسسسسررب ت

رب   م ربةارع ل رونلةةرب ترعددرهترونة    ترنبةثرقااياره ت بةر  ةا
ربانتدر ميةكترونري رهترونة    ت رهلةععة رلر همرتاةترق ا، رهترام ة

 هترهلااره   رهلت ا ررنةلةععةروخ ار

رهع ار ةر،التنوع المؤسسي • رق ةة ربةغابة راهع راونةبالد ر، روندعم تع  
 نةؤسبايرونتع  مرونعان ر  ع

  هقاب ةروحت امايرونطالب -

  متةاع تع   ر  صرونة وكرول -

رونةلت لة - رونعةن روسعوق روحت اماي رهلةععةررت ب ة رخالا تهت
 هت ععةرهترونتلصصايس 

 ونصلع راونتع  مرونعان رن لةاه   ونلةةرب ترتع  مر -

 رررررررونلعان ة رت اد رهبتعار -

رتع   رونل صرن تل  براولبتكار  -

ر ررهكعلات ااررونة   ةرونة الةرهل ع،ا ؤبد رونعان رونتع  مرهؤسباي  
ونة ا ررنعع ربالتلاهايراونتةعليرونكب ارونةؤث  رع لورض ار ررع لرونةعا   

،رونت رهتروهة اعرونتة كرلةعرهلتةةرونةع  ةار،رونتع  مرونعان ونة   ةرنل  ل ر
رول رونعةن رلتقان اسعق ره، را   راه تلات   رونعةن روسعوق رونةلاالاتدا ن ،رو

رع ل رونعان  رونتع  م رقدر  رم درتر   رب كن رونل  ل ت رسعورررىعدود رونعةن نعانم
رونةدا رونقص  ر ع لرونةدارونطع ن رع لرونةدارونقص  روا ونريع  ريةكتر،

اضةانرعغعرهمرر،ح ات مرونة   ةرونتع  مرونعان رن ل  ل ترو ساسرونة اسبرنبدر
رونل ديرونتع مررهدوخنراباستلدو،،رونطع نرع لرونةداوهاررونعةنرونة اسب رع ل

ررب تارراونة نر رة   ونسسس رونكلارويرخ  ل  ارونعان رونتع  مررهؤسبايربكب رت ر،
رونةتلدد ر اس اقاترونعةنرهتط بايرا قرن تةعارونقاب ةرون عع ةراونة اروي
رر اونةت ععة
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 االتحاد دول في العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة ممم انيً ثا
 :عبر قوميةدراسة  ،األوروبي

رو بعادرونتان ةعرخالارهترونةةعررن لورونبةثرا ع  
ر س اسةرونتع  مرونعان رنالتةادرو اراب  -
رولتةادرداارل رونعان رونتع  مهؤسبايرونة الةرونة   ةر  ررهكعلاي -

ر و اراب 
رونعان رونتع  مرهؤسباي  ررونة   ةنة الةرايروةكعلونغقا  رنونر   ر -

ر و اراب رولتةادرداار  

رون ةعرونتان عررع لونبةثرو بعادرونبابقةرتلص الارا ت ااار
 :األوروبي لالتحاد العالي التعليم سياسة -1

نةاضسس رةرونتسس رتسسمرتسسدوان ار سس رتبسسع   ايرونقسس نرو هسسترونةعضسسععايرون م بسسر
نرونتع سس مرونعسسان رو ارابسس ربسسدوريلقسسدرقدرتسس رونت ا بسس ةر كسس  رو،ر سس رونبسس اقرو ارابسس 

برلمسسررخا سسةر سس رقسسدرت ارع سسل،رن رو ه  ك سسة سس رهعوم سسةرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسا
 سس ر،رسسس ع ةرونكب سس  رنكرهترو سسسعوقرو لهتروارابارابروندان  ترونطالبونعديدرهتر

ررر س92ت عر رونتع  مرونعان رو اراب رباناعاراونتلبطتبة روح تر

اتعز سسزرونتقسساربرعبسس رونسس رمرونعط  سسةرر،ارنتةق سسقرونت ا بسس ةرو اراب سسةاسسسع ار
مسسارب رونسسداارر،،رهتةاسسسكرن تع سس مرونعسسان رقسسادررع سسلرونة ا بسسةروندان سسةإلل اررلرا

،ر1998رهسسسايعر25اقسسسدروكسسسدرىعسسسالنرونبسسسعربعنر سسس رو اراب سسسةر سسس رعة  سسسةربعنعل سسسا ر
"ىل سساررونة طقسسةرو اراب سسةرن تع سس مررونرع سسلريرسسسبقرعة  سسةربعنعل سساربعسسا،راوحسسدلونسسرار

اونت ة سسةرون سساه ةرر،اونتعظ سسار،ت قسسنرونةسسعوط  ترعةرنتعز سسز ونعسسان رهسس راسسس  ةررم بسسر
،رقتصسساداولر،اونب سسعكر،لب سس روارابسسارونتسس رتةت سسكرون سسعرانروب سسدفررروي،راخنسسكدن قسسر

نكرلق سسةرلعع سسةرل را ةغسسنرىعسسالنرونبسسعربعنربسسرس30تب سسارروارابسسارونةع  سسة"ىضسسا ةرىنسسلر
هسسترومسسنرسسسةعةرر نإل سسالحادعع راوضسسةةرر،  رونب اسةرو اراب ةرن تع  مرونعان 

ر اتة زهارهؤسبايرونتع  مرونعان رو اراب ة
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ىل سسارررونتسس رسسستؤديرىنسسلرولسسسمرونةتسسدواارعسساد رن عة  سسةعراعة  سسةربعنعل سسارهسسر
ارن تع سس مرورواراب سس رات سس ارر29اقسسةرر،ر1999 ر لسس رعسسا،ره طقةرونتع  مرونعان رو اراب سسة

ر،اتعز سسزرونت قسسنراونتعظ سسا،ره طقةرونتع سس مرونعسسان رو اراب سسةرإلل ارىعالنربعنعل ار
 رو ارابسسس  راوكسسسدروإلعسسسالنرنعسسسانات سسساد رونتعو سسسقراونقاب  سسسةرن ةقارلسسسةرنسسس رمرونتع سسس مرو

ت سسساد رونقسسسدر رونت ا بسسس ةروندان سسسةرن تع سسس مرونعسسسان رو ارابسسس  راقسسسدررع سسسلرونةامسسسةرىنسسسل
رسرابسس ن ت،ر2001  رعا،رترب وغرعقديرهؤتة ويرهتتان ةرنةتابعةرعة  ةربعنعل ار  

رسرانسسع  ت،ر2007 سس رعسسا،رترسران سسدن،ر2005  رعسسا،رترسراب  مت،ر2003  رعا،رت
رس،ر2010دانسسةر سس رعسسا،رر47تراوضسسافراتروررعة  سسةربعنعل سساس ر،ر2009 سس رعسسا،رت

اان سساير،راوإلطسساررونة سست كرن ةسسؤهالي،رونة سسا ررىم ورويرمديد رت تبطربسسانتع مرهسسدا
ررس 31تضةانرونلعد راولعتةاد

رلسسصرىعسسالنربعنعل سسارع سسل،ر"و اراب سسةرونعسسان رونتع  مرره طقة"راتة رع عون
اتعز سسزر،ر،ر2010بة سسعارعسسا،ررو اراب ةرونعان رونتع  مرره طقةعد روهدوفرنتةق قر

رعس32تهرو هدوفره لون را،رو اراب رن تع  مرونعان ر  رمة ةرولةاررونعانم راه
رن ةقارلة ر ةقاب  تبمربانار،رعتةادرلرا،رن درمايريب نرق ورت ور -
،راونةامبت  ،رعرونبكانعر عسه ،ره وحنرثالؤعتةادرىطاررن ةؤهاليرهترور -

راوندبتعروه 
رعتةادويرونلاهع ة ىل اررلرا،رنال -
ونصععبايرونت رتعت  رح  ةرونت قنررت ل ةرونت قنرهترخالارونتغ برع ل -

ر  رونتع  مرونعان  ر،اونةعظل تر،اونباحغ تر،اونةع ة تر،ونطالبرعنكنرهت
رهعاي  ر - راضة رب دف رونلعد  رضةان رهلاا ر   رو اراب  رونتعاان ت ل ة

رة اوسان برقاب ةرن ةقارل
رب تر - راونتعاان رونة اهج رتطع   رهلاا ر   رونالت، رو اراب  رونتعاان ت ل ة

رهؤسبايرونتع  مرونعان  

سسست وت ل ةرمديسسد رىرلمسس  رولتةسسادرو ارابسس ر سس رت ل سسر،را سس روآلالسسةرو خ سس  ر
ونتسسس ريعتسسسز،رهسسسترخالن سسسارىل سسساررهصسسسادرر،ر"،ر2020رو ارابسسس رولتةسسساد"رنالبتكسسسار
ونةع  سسةررعظ ارعترط  قرهز درهترونت ب زرع سسلاونت،رقتصاديرونةبتدو،رن  ةعرول
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ةسسار  ر،ر2020رو ارابسس رولتةسسادسسست وت ل ةراولبتكار راتتةغنرو انع ايرون م بةرإل
رعس33تي  

رون ةعر  رونةع  ة رعتةادرع لتكع ترونق ةةرهترخالارول -
ر  رهلتةعايرماه ة رون ععبتةك تر -
رونة ا بة رىيلادروقتصادرقادررع ل -

تةسسعليرهل سسعه رضغع رونععنةةراررست وت ل ةرب در عنرع لهروإللات ت ره
وتسسس رونسسسعع رب هة سسسةرخاتر سسس ر سسس رونعقسسس ر،رهلتةسسسةرونةع  سسسةونةع  سسسةراونةكسسسانر سسس ر

 رونتع سس مرونعسسان رهبادرويرونتطع  رونت راضسسعال  هارهتر،رامداوهاعة  ةربعنعل ار
رب دفرتةق قروارابارونةع  ة رر ولتةادرو اراب   ره بزرس اسةر

ونة السسسةرونسسسعع رب هة سسسةرت سسساه راتعكسسسمرس اسسسسةرونتع سسس مرونعسسسان رو اراب سسسةر
ونتكاهسسسسنربسسسس ترهسسسسترخسسسسالارتةق سسسسقر،رونة   سسسسةرنل  لسسسس رهؤسبسسسسايرونتع سسسس مرونعسسسسان 

نب سسارر اسسارراوحسسدر،رو ارابسس رالتةسسادونعسساب  رن ةسسدادرونعط  سسةرنهبسسادرويرونتطسسع  ر
ح سسسثرتعتبسسس رعة  سسسةرر يبسسس نرونت قسسسنرهسسسترومسسسنرونتعظ سسسارن تع سسس مرونعسسسان رو ارابسسس 

اتعز سسزر،ربعنعل اربةغابةرونط  قرونةة درنتةق سسقرونةع ار سسةرن تع سس مرونعسسان رو ارابسس 
ر،ونتع سس مررعقروحتسس و،رقسس مر سس رسسس ار،متةسساع رو ارابسس راونعسسانة ب ترونبعدرولونتعو قر

رةونةان سسررعسستر  سسمرونتغ  سس ويرونعانة سسةر اسسالار،راح  سسةرولتقسساارو  سس ودر،اونت ع رونغقسسا  
رررا ث وررونةعوط ةرو اراب ة ر،نتةق قروارابارونةع   ة

ا وتحقيقيي  ، التعليييم العييالو ابوروبييية بةؤسبسساي سسع درولنتةسساقرراع سسل

رو ارابسس رولتةسسادسسست وت ل ةرإلا المؤسسيا  وققيي  للمرونية المننييية لجريجيو تليي  
تسسسع   رنونعسسسان ر سسس روارابسسساررثةسسسةروتلسسساهرنز سسساد ر سسس صرولنتةسسساقربسسسانتع  مرر"،ر2020

غسسسسس رون رسسسسس رعسسسسسترونبعسسسسسدرب راربسسسسس راهبسسسسستدو،رهبسسسسستقبالارخونة سسسسسارويرونالتهسسسسسةرن ةسسسسسعر
ارريسسؤديولقتصسسادير النتةسساقربسسانتع  مرونعسسان ر اورداراروياسسا  سس رتةق سسقرون ةسسعرره ةسس 

 راهسسترثسسمر قسسدراضسسةرولتةسسادرس34تون سساهنراونةسسدرهسسترخطسس رولسسستبعادرولمتةسساع "
س35ترتتاةت،رو اراب روم د رمديد رنتةب ترولنتةاقربانتع  مرونعان 

رع
تب  رس اسةرحكعه ةرنتةب ترولنتةاقربانتع  مرونعان رت بلمرهةرونع  ر -

رخدهايرونتع  مرونعان  رع لاونط بر
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نكرتةب تر  صرونتل جرلاب،رتةب تر  صرولنتةاقرلت ب زرولهتةا،رع  -
راونتطع  رونعظ ل  

ر،ورتبا رولنتةاقربانتع  مرونعان ربا دوررونل درن ة ح ت ترولبتدوم ةراونغالع ة -
راونتدر بروث اررونعةن ر،ونة ا ررتعو  رونةعو زروندوعةةرن تع مرهداار

رع لهعان - ربانقدر  رونة تبطة رونة كالي رونعان رلة رونتع  م رتكان ا ،رتةةن
رورون  ن لنتلل ارونق عدر  رهر اتب  ران ايرمديد ر

رولمتةاع ةر - رونلدهاي رندعم رونعان  رونتع  م رنةؤسباي رونةعو ز تع   
روحت امار رو كغ  رن لئاي رهداولقتصادية را ت واح رهترراا  رونةعو ز رت ك تقديم

رونعان ر ةببر رولنتةاقربانتع  م ونتل جراتع   رونتةع نرنب وهجررىنلهل د
ردروس ةرهةدد  ر

اعسسسسس ر،را بسسسس ترهسسسسسترو م سسسسد رونبسسسسسابقةرنتةبسسسس ترولنتةسسسسساقربسسسسانتع  مرونعسسسسسان 
 رهؤسبسسسسايرونعسسسسان رلرونة   سسسسةرنل  لسسسسرولتةسسسسادرو ارابسسسس ربسسسس نرتةق سسسسقرونة السسسسةر

بسسنرر هسسارتقدهسس رت سسكرونةؤسبسسايرهسسترهعسسارفراه سسارويرنطالب سسارقتصسس ر قسسطرع سسلي
ه ح تسس رتبسسدوربسسانة صرع سسلرمسسعد رو دورر سس رر،تمرهترخالارس ب ةرهترونة وحسسني

تةبسسس ترات سسساد ر سسس صرولنتةسسساقربةؤسبسسسسايرروربانعةسسسنرع سسسلهسسس ارار،رونتع سسس مرونعسسسا،ر
هؤسبسسساير رنتقسسسديمربسسس وهجردروسسسس ةر سسس رنتةع سسسنرونة اسسسسباتسسسع   رو،رونتع سسس مرونعسسسان 
،رونةدارونقص  رنالللسس و ر سس رسسسعقرونعةسسنرتؤهنرونل  ل ترع لار،رونتع  مرونعان 

ةز سسسسدرهسسسستره سسسسارويرونونةسسسسدارونطع سسسسنربا سسسسساسرونسسسسالت،رلكتبسسسسابرراتةسسسسدهمرع سسسسل
رونتطع  رونة    

 االتحاد دول في العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة مكونات -2
 :األوروبي

رونتع  مرونعان ر  رداار لت لةرعة  ةررار ارقارتةعلاررو اراب رولتةادم د
رعترونتعسةر  رعددر االار،ربعنعل اراهارتالهارهترهبادرويرنإل الحراونتطع  

روداستوارر،هؤسبات  ربةا رونطالب  رهت روكب  رعدد رهل عه ررةعاونتر عاب   
راونةكانرنةلتةةر ررونةع  ةونةع  ة رهعامارعاريرو ب راوقلونسسسسس ر  ا داارولتةادررا

رت ا ب ةرونطالبرهترلاح ةرىنلرسسسسسرو اراب  رت اد  حتكاررهؤسبايرواتااؤار،
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ونت رو بة رهتاحةرهترخالارهباروير،ر  مرونعان رن ةع  ةرهترلاح ةروخ ارونتع
رتصاليراونةع عهاي رهتعدد راهت ععةرلت لةرنغعر رتك عنعم ارول

 Theونة سسسسسسا رراقرونلاهعسسسسسسايرو اراب سسسسسسةرن سسسسسستع مرهسسسسسسداه غسسسسسسررودااقسسسسسسدر

European Universities Charter on Lifelong Learningاروررم بسساردارارر
سسسست وت ل ايرمديسسسد رن تع سسس مراونسسستع مريةكسسسترهسسسترخالن سسسارتعز سسسزره طقسسسةرىرل سسس رت ل سسسر

رومسساررىعسسالنرب سس مت،رللسسمرونبسس اق را سس رس36تاتطع  هسسارونتع سس مرونعسسان رو اراب سسة
 رهسسدوفارنةلةععسسةرهت ععسسةرهسسترو ونرونطسسالبريتع ةسسعنرتةق قسساررىنسسلرس،ر2006 سس رت

  سسساران سسسارللسسسمرونقسسسدررهسسسترةرونتسسس رتتكاهسسسنر  ةسسسارب  و ربعسسسةرون م بسسسررهسسسدوفاونرو 
رعس73تو هة ةرتتةغنر  ةاري  

روإلعدودرنبعقرونعةن  -
رهلتةعايرديةعق وط ة وإلعدودرن ة ا ربةعوط  تر اع  تر  ر -
رونت ة ةرون لص ة  -
رقاعد رهع   ةراوسعةراهتقدهة رتطع   -

ونة السسسسةررونعسسسان رو اراب سسسةرب سسسكنرهتزويسسسدرع سسسلات بسسسزرهؤسبسسسايرونتع سسس مر
دارر اعسسنر سس رللسساحررودورتتبمرب رهترخصامصراسةايرتةك  ارهترنةاررونة   ة

ونة ا بسسسةرروكغسسس رقسسسدر رع سسسلن صسسسب ر،رهبسسسادرويرونتطسسسع  راوإل سسسالحرن تع سسس مرونعسسسان 
سسسستلابةرن سسسارهسسسترخسسسالارىكبسسسابرونلسسس  ل تراول،رستك سسافرهطانسسسبرعسسسانمرونعةسسسنوار

لتقسساارونبسس مراونبسس  ةرهسسترونتع سس مرونعسسان رنبسسعقرونةعسسارفراونة سسارويرونالتهسسةرنال
نسسكرهسسترخسسالارخاقدرظ  ر،ر  رهلتةةرونةع  ةرونعةنراتةك   مرهترو دوررون ام 

رو ارابسس رولتةسسادرداار سس ونعسسان ررونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   ةرنة الةورهكعلاي
رعون ةعرونتان رع ل

رعرالسياقية علىالقائمة  ممم المناهج المهنية -و

رعهسس ار،رة خصسسامصررم بسسروربسسةرح ثرتتبمرونة اهجرو اراب ةربسسانلةةربسس تر
ن سستمرولعتسس وفربسس رر ادان سس رراه بسسق ر،رحسسعارونسستع مرراهتة بسسز ر،رلةسسعرونةلسس جرهعم  ررول 

ا سسسسسسقرهعسسسسسساي  رونلسسسسسسعد رراهصسسسسسسةم ر،رهسسسسسسترقبسسسسسسنره طقسسسسسسةرونتع سسسسسس مرونعسسسسسسان رو اراب سسسسسسة
ر  راتةقسسسسقرونلصسسسسامصرونبسسسسابقةرع صسسسس رونتة سسسسزرن ةسسسس  جرو ارابسسسس س38تو اراب سسسسة
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يسسسع  ر،راونسسسدرمايرونع ة سسسة سسسانت ب زرع سسسلرون تسسسامجرونة مسسسع رهسسسترونبسسس وهجروندروسسسس ةر
و دنسسسسةرع سسسسلرونةعسسسسارفراونة سسسسارويرونةكتبسسسسبةرن تةقسسسسقرهسسسسترلتسسسسامجرونسسسستع مرونلع  سسسسةر

راتق  ة ا 

رأولهمماا ةكترتة  زروتلاه ترنعة  ةرى الحرونة اهجروندروس ةرو اراب ة ر
يريبسسسة ربارتبسسسسا رلاونسسسر،رونتعسسسسةر سسسس رونتسسس وبطرو  قسسس رن ة سسسساهجرعااو كغسسس راضسسسعحار

ونسسسدرمايرونتسسس رتة ة سسسارهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رويردانسسسةرهسسستردااره طقسسسةر
هبسستع ايرونسسدرمايراونةسسؤهاليرونعاهسسسةردانسسةسر سس رر47تو اراب سسةرونتع سس مرونعسسان ر

ونتسس وبطررعوثانيهممماونسسعورد ر سس رىطسساررونةسسؤهاليرنة طقسسةرونتع سس مرونعسسان رو اراب سسة ر
ن كسسسعنرونتع سسس مرر ع سسسلرون تسسسامجره سسساهجرقامةسسسةرىنسسسلريريةعن سسسالاونسسسر،رون وسسسس رن ة سسساهج

هةسسار،راتصسسب رلتسسامجرتع سسمرونطسسالبره ةعسسسةراهتاحسسة،رورحسسعارونطانسسبوكغسس رتة بسسزار
ر س39تونة ا ررل  ل ت،راونتع مرهدايدعمرتعظ ارون

اتر سسسسسسس رخصع سسسسسسس ةرونة سسسسسسساهجرو اراب سسسسسسسةرهسسسسسسسترخسسسسسسسالارلرسسسسسسسمرتصسسسسسسس  ار
Classification Systemsاونتسس رتعةسسنربع سسل ار،رهتدوخ ةراهتعسسدد رونطبقسساير"

ح سسثريةكسستراضسسةرو مسس ارربسسدوخ  ار،رSets of Boxesهلةععسسةرهسسترونصسس اديقر
امعولسسسسبرهسسسسترونعسسسسانمراونةع  سسسسةرر،اونلاسسسسارر،ن  كسسسسنرونعقسسسس رابصسسسسعر ره ترةسسسسةرا قسسسسار

ر ررس40توإللبال ة"

رعيةكسسسسترونقسسسسعا،را سسسس رضسسسسعررلرسسسسمرونتصسسسس  ارهتدوخ سسسسةراهتعسسسسدد رونطبقسسسساي
،رونة سساهجرو اراب سسةر سس رمةع سساربسس ترط سسبرونةع  سسةروإللبسسال ةرهسسترلاح سسةرب سسةعن ة

رىنسسسلرربسسسطرات بسسس قرا سسسعلار،رمرونطسسسالبراهسسسؤهالت مرهسسسترلاح سسسةروخسسس ارالسسسعوتجرتع سسسر
رررونةةارسايرونتع  ة ةرونةلت لةرعب ره طقةرونتع  مرونعان رو اراب ة 

هؤسبسسايرالحره سساهجرجرون امةسسةر سس رى سسرخوحسسدروهسسمرون ةسساروتعتبممر السممويد
ورعسستردانسسةراتةديسسدار،رورونبسس اقلح سسثرومسساريرعة  سسةربعنعل سسار سس رهسسررونتع سس مرونعسسان  

هسس ر،ربةسسارظ سس رهسسترتة  سسنرونتقسسار  رونعط  سسة،راونروكغ رونداارللاحار"ىنلر،رونبع د
لريتلسسسزورهسسسترهةارسسسسايرونتع سسس مرروت سسسكرونسسسداارونتسسس رو سسسب رب سسسارلتسسسامجرونسسستع مرمسسسزرار

،روطسس رونةسسؤهاليرونعط  سسةرلقسسده ارع سسلرت ل سسرونعان  راقدرربزيرت كرونداارهعرسسمرت
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عت وفربانتع  مرونبابق ربةاربالسس رلرسسمرونلسسعد رب سساروكغسس راول،رونة ا رراونتع مرهدا
ر س14تو"تطعرار

ع سسسسسلررين رونبسسسسسع داتعكسسسسسمرهعمسسسسسةروإل سسسسسالحايرون  ك  سسسسسةرن تع سسسسس مرونعسسسسسا
و اراب سسةرتسس ث  رونتسس وبطرو  قسس راون وسسس رن ة سساهجر،رونةبسستع  ترونسسعط  راونةؤسبسس 

اوم سس ر،ر لسس رتبسسع   ايرونقسس نرونةاضسس رلرلرسسا،رونتع سس مرونعسسان ر سس رونبسسع د ع سسر
ونبسسس طايرونعط  سسسةرونبسسسع ديةرولتقسسسادويرمسسسديد رنعسسسد،ره السسسةرونلطسسسطروندروسسسس ةر سسس ر

اوديرت سسساد رونط سسسبرع سسسلرونلسسس  ل ترونةا سسس  ترع سسسلرر،هؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان 
هز سسسدرهسسسترونتعسسسسةر،رارق  ة سسسةلعع سسسةرم سسسد رهسسسترونتع سسس مرىنسسسلرهز سسسدرهسسستروناسسسغع روإل

ر س24تاوإل الحر  رونتع  مرونعان رونبع دي

إل سسسالحرون  ك سسس رن تع سسسس مرع سسسلرونسسس لمرهسسسسترونروسسسستلابةرونبسسسع درنسسسسدعع روار
ر،ر2006ىلرولسس ر سس رعسسا،رر بب سسدونروخسس ارهةاث سسةرهقارلسسةرهتسس خ  رونعسسان رقسسدرمسسارير

،رونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رونبسسسع درويرونعط  سسسةرنإل سسسالحايرون  ك  سسسةر سسس ريرونقسسس ولوتلسسسر
اون سساه ة" راتةغ سس رونتغ  سس وير،رونبسس  عة،راونتسس را سسل ر"بعة  سسةربعنعل سسارونبسسع دية

رعرس34تةر   ون م ب
ا ق ورردرمةرهامبت  رمديد رنةد ر،رتقب مرونتع  مرونعان رىنلرثالؤره وحن -

رعاه تر  رونة ح ةرونغال ة 
ره - ربن رتلص الارتزا د رىق ورها ح ة رتم رونت  رونتع م رونةبتعارررب عوتج رع ل

راونت ري بغ رونع اررب ارع درونتل ج ،رونعط  
رتزا دربنره  جراهق ررب عوتجرونتع مرونلا ةرب   -

ااضسسع رونة سساهجر،راقسسدرتسسمروللت سساررهسسترت سسكرونتغ  سس وير سس روقسسنرهسسترعسسا،ر
رد،لسسسسعع ترهسسسسترونل سسسسعرهسسسسترخسسسسالار،ر،ر2007 سسسس رخ  سسسس ررلونلديسسسسد رهعضسسسسةرونت ل سسسسر

برلح سسثرمسسرر ب لسساهجرمديسسدرنة ح سسةرونةامبسست  ر700اضسسةرهسساريقسس برهسستررعاألول
ابا روهرونبسس وهجرعسسددارلهسسترهسسرراب لاهلسسارر460يقسس برهسستررهسسا هسسترونطسسالبرن بسسدرر   سسارر سسا

ىعسسساد رتصسسسة مرابتابسسسةرونة سسساهجراونةقسسس رويرع سسسلررعالثممماني ر،ر2008/،ر2007عسسسا،ر
نسسسسكرخارر،لديسسسسدرنة وحسسسنرونتع سسسس مرونعسسسسان ونتقبسسسس مروننتتلسسسسقرهسسسةرر ونةؤسبسسسس رونةبسسستعار

ر س44تورونةلاالباستلدو،روداويربعنعل ار  ره
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ررتمكين الطالب:ر -ب

نتةق سسقرتةكسس ترروساسسس ةارريعتبسس رهسسدخنرونسستع مرونةتة بسسزرحسسعارونطانسسبررب سسز ار
ربسسسسسسسسسسسس رب سسسسسسسسسسسسانرخاقسسسسسسسسسسسسدر،رونطسسسسسسسسسسسسالبربةؤسبسسسسسسسسسسسسايرونتع سسسسسسسسسسسس مرونعسسسسسسسسسسسسان رو اراب سسسسسسسسسسسسة

ارونرونتع  مرونعان رو ارابسس ريعومسس رر"س،ر2009تعة  ةربعنعل اررنع انسسسرر"نع  ت وياسسا
ورظ سسسس ر سسسس رونلسسسس صرونتسسسس روتاحت سسسسارونععنةسسسسةراونتطسسسسعرويرونتك عنعم سسسسةراربب سسسس ارتةسسسسديار

اونةتع ةسسس ترونلسسسددراو لسسسعو رونلديسسسد رهسسستر،رونةتبسسسارعةرنةقسسسده رونلسسسدهايرونلديسسسد ر
ونتع سسسس م راسسسسسعفريبسسسساعدرونسسسستع مرونةتة بسسسسزرحسسسسعارونطسسسسالبراونت قسسسسنرع سسسسلرتطسسسسع  ر

اسسسستةك  مرهسسسترونريصسسسسبةعور،رتسسس ريةتامعل سسسارنبسسسعقرونعةسسسسنرونةتغ سسس ونكلسسسارويرون
ر س45تهعوط  تر اع  ت"

ه  ةتعق  سسسةسراثقا  سسسةردوخسسسنرخا ةغسسسنرونسسستع مرونةتة بسسسزرحسسسعارونطانسسسبرحانسسسةر
هؤسبةرهارن تع  مرونعان  راهعرهسسدخنرن سستع مريسس تبطرع سسلرلطسساقراوسسسةربان ر  سساير

تعز سسزرونسسستع مرهسسستررىنسسسلت سسدفر،رن تسسسدر مونب ام سسةرن سسستع م را تة سسزرب سسسسان برهبتكسس  ر
هغسسنعرر،خسسالارونتعو سسنربسس ترونةع ةسس تراونةتع ةسس تراتعز سسزرونة سسارويرونقاب سسةرن  قسسن

ر س46تاونتلك  رونت ه  ر،اونتلك  رون قدير،حنرونة كالي

اتقد،رهؤسبايرونتع  مرونعان رو اراب ةرهدارهت ععاارهترول سسطةرونتسسدر مر
رعس47ته  ارهاري  ،رونطانبونة تبطةربانتع مرونةتة بزرحعار

 خارج املحاضرة  داخل املحاضرة 

    ر ره اق ايرث ام ةرقص ر ونة ار ةرونةبتق ة

 ر وستلدو،رونةلةععايرونتع  ة ة ر رتعم  رو ق ونرنغ  همرهترونطالب

 ر رونةبابقايرتوختبارويرقص   س  ر ونعةنرونلةع

 ر رع ا رونطالب ر رونة اظ وي

 ر نعبرو داور ر رونتع م/ريعه ايرونطالبسلالير

 ر ىلتاجرونطالبرن ل ومطرونلك  ة ر ونتع مربةباعد رونةاسعب

اونتع سسنرر،اونتة  سسنر،ونتلك سس رعونطسسالبرهسست،رورونةسسدخنليةكسسترهسسر،راهسسترثسسمر
بةسسساريبسسساعدرونلسسس  ل ترع سسسلرهعو سسس ةرر،نة سسسعارهبتكسسس  رن ة سسسكاليرونتسسس رتسسسعوم  مر
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بسسسعل مره لتةسسس ترع سسسلر سسس صرونسسستع مرونلديسسسد ر سسس ر،رونسسستع مرطسسسعوارح سسسات مرونة   سسسة
 ب ئايرونعةن 

رل لار رو اراب  رولتةاد رداا رمةعن  راتتبة رونتع مرا رهدخن رتطب ق ر   ا
بةار  ر،ريتلااترونبعدرونةؤسب رىنلرونب اقايرونةة طة،رونةتة بزرحعارونطانب

راونة رةايرونطالب ةرال  همرهترونلاع  ترخ رنكرونلةع ايرونة   ة ونة رةايرسسسس
راونتع  ة ة راولمتةاع ة راولقتصادية رو كب رسسسسرونب اس ة رونةلتةة ر   ونقادر تر،

ره ردعم رلع ل رونةص ةة رو ةاب را قد، رونتع م  رهت رون ع  رو رهؤسبايرسسسس دوخن
رونعان روارخارم ا ر  ررونتع  م رو اراب ربة رداارولسسسسس رهت ععارتةاد رهتروندعمرا ا

راهع ع  ر رهلاا، رونتةع نرع   رونلب  ار، رونعق ار، رت ل ر ونت ث  ار، رم ع ة رلنتعز ز
ر رس48تهدخنرونتع مرونةتة بزرحعارونطانب

داارعةسسسسةراونلسسسساع  ترهسسسسترو سسسسةابرونةصسسسس ةةر سسسس راتتعسسسسددرونك السسسسايروندور
اهسسترو هغ سسةرع سسلر،رونةتة بزرحعارونطانسسبولتةادرو اراب رندعمراتعز زرونتع مر

رعرس49تنكخ
،رعراونت رت لةربقع رونتع مرونةتة بزرحعارونطانبالطالب واتحادات الطالب -

نكرونريباعدر  رخارن طالب راهترم نراتبةثرعترب ئةرتع ة ةروكغ ردعةار
تطع  ره اهجرهةببةرن طالبرهترخالاروإل اد رهترخب ويرونتع مرونةبام  ر

روارخارم  دوخنرونلصنر
مرونتدر ررعرهغنررر،عرح ثرت تمربانقاايارونة   ةاتحادات معلمي التعليم العالي -

ر ر   ره اربت م راتتم رونع ة   رولاونبةث رونة وحنرداا ر   رو اراب  تةاد
رونطانبرو انل رحعا رونةتة بز رونتع م رهدخن رتطب ق رىنلرر هت ن ع عا

رنتغ   رونة  عدرع لرور رونعوقةرب كنروس   و
ر  رمؤتمرات وجمعيات مؤسسات التعليم العالي - ره ةعظ رب كن راتؤث  ع

اتع   رونةعوردراتكع ترمبكايرهترونةلك  ترونةؤث  تر  ر،رتةديدرو انع اي
داارولتةادرو اراب  راعاد رهاريكعنره اكر  رهؤسبايرونتع  مرونعان ر

لامبرهغنعر،رت كرونةؤسبايرن تعاهنرهةرونقاايارونت بع ةه اكنرهةدد ر  ر
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رن  ئعنرو كادية ة ررم مرونلاهعة راحد رضةانرونلعد ار، رونتطع  رار، احد 
رونة    

ر يؤدانرمنظمات األعمال وأصحاب العمل:  - ربغ   رداراو رىدور رو هة ة   
رونعان ر  ر ر  مرع لردرويةرم د رهؤسبايرونتع  م رو اراب   داارولتةاد

ربة اكنرتعظ ارونل  ل ت ريدعةعنر، رها رعاد  ر  م تطب قرهدخنراهترثم
رنتع مروكغ ر عان ةرات ة ةرولستقالن ةرتةق قارر ونتع مرونةتة بزرحعارونطانب ا

ر  ر رونلب   رونعةن راو ةاب رو عةاا ره رةاي راتقد، رن طالب  ون لص ة
رونعةانة رقاايا ر االار، رن ة  اعاي رونةعورد رتع    رونععومدرخرعت وي

راونةل مايرونعوضةة ر
 : المهنيممم  التعلم بين -ج

رب تررتبطو ررونتع م ربسسس رونة    رونت قن رةل ع، رونلغ و   ر   عة  ةربدوية
ربعنعل ا رولالر ار، رنت اه  رولو ربانبعد رن تع  ممتةاهتةا، رع  رع ل، رونت ب ز راهة

ر  رونكاه ة رونةعهبة رارابات ة ة رون، ردهج رتم راولرت قن قد رهةرونلغ و   متةاع 
ر س50تع  مرونت

رىنسسسلرEducationرع سسس مراونترMobilityردهسسسجرهل سسسعه رونت قسسسنرودارح سسسث
يعسسسسس فربانت قسسسسسنرهؤسبسسسسسايرونتع سسسسس مرونعسسسسسان رو اراب سسسسسةر سسسسس رظ سسسسسعررهل سسسسسع،رمديسسسسسدر

تةق قرو هسسدوفرو ربعسسةرن تع سس مرونتسس رتاسسة  اربغ  رر"Mobication"رونتع  ة 
ب ل سسسةررورونةل سسسع،رىنسسسللا  سسس  رهسسسرسسسسابقروإلمسسسار رىن  سسسا ررس،ر2006ترب سسس مترىعسسسالن

رنتع سس م ربةسساريؤبسسدرونةل سسع،رع سسلوت قسسنرتعز سسزرر سسةاب ل،رتعز سسزرونتع سس مرنت قسسنرونلسس د
ررتبسسا رونلسس دربسسانتع مرهسسداوهة ةرتطع  رون سس ا رونةؤسبسس ةرن ت قسسنربعاهسسنرحاسسسمرل

تسسعو  ر،ر راهسستروهسسمرت سسكرون سس ا اسعقرونعةسسنرهسسترلاح سسةروخسس ار،رلاح ةرونة ا رهت
ر س51ت وحنرونتع  مرونةلت لةلتقاارب ترههبارويرتع ة ةره لةرنال

اتطبسسسقرهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رداارولتةسسسادرو ارابسسس رونسسسدهجرهسسستر
رعس52تخالاروربعةرولعو رهترونت قن

رويرونت قنرب ترونعظامارونةلت لة رJob Mobilityرالتنقل الوظيفي •
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رونب دونررGeographical Mobilityرالتنقل الجغرافي • رب ت رونت قن وي
رونةة  ة راونة اطقاو قان مر

رونت ررFunctional Mobilityرالتنقل المهني • رونعظاما رب ت رونت قن وي
رهلت لةرهترونة ارويراونكلاروي راتتط برولعوعار

رونتع  مررTransitional Mobilityرتحوليالتنقل ال • رب ت رونتعوتن نتةق ق
 اونعةنراونتدر ب ،راونتع م

ا رسسسساارباحغ  سسسار هسسساكتررار سسس رت قسسسنوندانسسسةرو كغسسس رل سسساطاررألمانيممما وتمثمممل
ا    سسار،رن درونةال اريعة عنر  روهاكتروخسس ارسرهترهعو%43ت ةعون ر رادااروخ ار

س ر%7تا  لبسسسسسارسر%9تونةتةسسسسسد رونةة كسسسسسةرار،رس%10تهعن سسسسسدورار،رس%19تىيطان سسسسسار
سر%27تونةال سسارسري   سسار%64ترارن بسساحغ ترب بسسبةبارلات ت رسع ب ورب كغ رونب سسدونرمسسر

ر رس53ترس%10تهعن دورار،رس%18تر  لبا،رس%19تراونةة كةرونةتةد ر
 : المؤسسي التنوع -د

داارولتةسسسسسسادرنت سسسسسسع ر سسسسس رهؤسبسسسسسسايرونتع سسسسسس مرونعسسسسسان ر سسسسسس رهل سسسسسسع،روريعبسسسسس 
ونتلااتسسايرونةؤسبسس ةرع سسلررات ك سسدها،رنت سسكرونةؤسبسسايرعترت ع رونسس ؤار،رو اراب 
،رونبةسسثار،رهغسسنعرونتسسدر م،رولسسعو رهع  سسةرهسسترول سسطةرونتع سس مرونعسسان ع سسلرراونت ب سسز

ر س54توارونتع  مرونةبتة ر،ولبتكارار

ونتلت سس راولتداوم سسةراوإلسسس وفررونةؤسبسس رىنسسلرارهسسترونريسسؤديرونت سسع اتل بار
راط  سسسسةرنسسسسداارولتةسسسسادرو ارابسسسس رلرةسسسسار قسسسسدروقسسسس يرهعرسسسسمرونسسسس رمرونعر،رولقتصسسسسادي

نتعز سسسزرونتعسسساانر سسس رهلسسسان رونتسسسدر مراونبةسسسثربسسس ترهؤسبسسسايرونتع سسس مرر ن ةسسسعو ز
ر س55تنكرونبةعؤرهترح ثرونتكان الاب،راتقاسمرونب  ةرونتةت ةرونةك لة،رونعان 

،رمعولسسبرهتعسسدد رر سس رهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان رو اراب سسةونت سسع رراسسةت تار
رررعهاري  ره  ا
 رونطالبرتزويدرعالحجم المؤسسي رونتدر مر،وعدود ره ئة اه ئايرر،اوعاار

رنكرونة زول ة لاب،رونةبالد ر
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ةرنتزويسسسدروعسسسدودر تروحسسسدرو سسسسبابرون م بسسسرونسسسدان  ا ةغسسسنروسسسست عابرونطسسسالبر
ح سسثريبسس ةعنرر رداارولتةسسادرو ارابسس  هؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سسر  رونطالبر

سسسس اهات مرونغقا  سسسةراولمتةاع سسسةرا قسسسدهعنرى،رونةبتاسسس لةر سسس رت سسساد ردخسسسنروندانسسسة
لرهةتة سس ترن ةع  سسةرونةبسستقب  ةر سس ررعسستروعتبسسارهمرعةسساار اسسالار،رنب ئسسةرونسستع مررونة ةة

ولقتصسسسادرونسسسعط   راهسسستروكغسسس رونب سسسدونرو اراب سسسةروستاسسسا ةرن طسسسالبرو مالسسسبعر
،رهسسسترونطسسسالبرونةت ق سسس تردان سسسار سسس رونعسسسانمررس%10تاتبتاسسس ار،رونةة كسسةرونةتةسسسد ر

سسسبال ارا ر،س%2تىيطان سسارثسسمرر،س%7,3تب بسسبةرحسسدرسسسعورررلا  لبسسارع سسرت   ارونةال ار
اونبسسسسسع درر،س%1,3تاهعن سسسسسدورر،س%1,4تسع بسسسسس ورار،رس%1,6تاون ةبسسسسسارر،س%1,3ت
ر رس65ترس%1ت

 قدرتةعن رهؤسباير،رابان ببةر عاارره ئةرونتدر مراه ئايرونةبالد 
ر ر   رونعان  ررىيطان اونتع  م رن ار  سسس راونت ر ة  رونةان  رولستقالا هتررسسسرضعر

رىنل،رونت ا ب ةرونة بز ةرونعط  ةرولختبارويع لر ولعتةادر  رتع  ترو كادية  ت
ر روختباروي رهؤسبةرهة  ةىم ور ربن ررتدي ها رهع ل رهت رون دف رابان ورلحد  

رونتغ   عر

نكسسسنرونريكسسسعنرلرسسسا،رونتعظ سسساروكغسسس ره السسسةراوقسسس برنالحت امسسسايرونلع  سسسةر -
  ماهعةرهترو   ود

نإلعسسالنرر اتسسع  رهتبسسةرهسسترونعقسس ،راىم ورروختبسسارويرت ا بسس ةروكغسس رولتراهسسار -
  نتع  ترو كادية  تراونتقد،رونعظ ل ر ةز درهترونل صتع   رونارر،ع  ا

سبسسايرونتع سس مرونعسسان رحسس وكرو كسسادية  تر سس رمة سسةرهؤراررحلزرات ل ةرت قن -
ر رس75تروإليطان ة

ورل قسسدروقسس يرونةال سسار سس رهسسر،را  ةسساريتع سسقربة زول سسةرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان 
عرونتة  سسدراونتسس رت بسسزرب سسكنرخسساصرع سسل،رونلالسسبرس بسس ةرهسسترونقسسعول ترولتةاديسسة

اتةديسسدرونعسس  راونط سسبرهسستر،ره ومعسسةرون سسسع،روندروسسس ةرن طسسالب،رنة زول ةرعانة سسة
جرىدور سسةرمديسسد رتتلسسقراقعوعسسدرختب سس رلةسسا،روندروسسسةربةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان بسس وهجر

رررررر س58تونبعقرونت ا ب 
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 رع لاألنشطة التعليمية رونقامةة رونبةعؤ رىم ور رع ل رات بز حبررع
رونة كر ستطال ول رونلديد رنتةديد رالي رع ل، رونقامةة ونتطب قرراونبةعؤ

رعترو ل طةر االار،ربانتعاانرهةرم باررهترخارجرهؤسبايرونتع  مرونعان 
راتةديثرونةعارفراونة اروي ر،اونتطع  رونة   ر،ونة تبطةربانتع  مرونةبتة 

هسستروهسسمرو ل سسطةر،رInformation Centersاتعتبسس ره وكسسزرونةع عهسساير
نكرطسسسالبرلونتسسسدر مرابسسسر سسسانطالبراوعاسسسارره ئسسساير،رورونلالسسسبلونتع  ة سسسةر سسس رهسسسر

ا بسس نرونع سسعارر،هع عهسسايراوضسسةةراهعثعقسسةر سس رحامسسةرىنسسلرنرونبسساحغعروندبتعروهرار
اتعتبسسس رون سسسبكةرر One-stop shopرا لاسسسنرتعو  هسسسار سسس رهكسسسانراوحسسسد،رىن  سسسا

 European Network ofو اراب ةرنة وكزرونةع عهاير  رونة طقةرو اراب ةر

Information Centers in the European Region (ENIC)رهسستروكغسس ر
رمسسدااراونتسس رتقسسد،رونةع عهسسايراونتعم سس رحسسعار،رمبكايرونةع عهايرمسس   راهعثعق سسة

  س59تراق ةةرونةؤهاليرو م ب ة

  ررعرتتل رهؤسبايرونتع  مرونعان رو اراب ةالمستهدفةالفئات ارن بعدرتةق قارسسس
رن تع  مول راهرسسسسرمتةاع  ربق م رولهتةا، رهترلةع رهت ععة ر ئاي صان 

رونةلتةة رهغن، رو كادية  تع راونة    ت، راو عةاا، رونص اعة ،راو ةاب
راونل  ل ت رونةدل  راونةلتةة راط   ر، رونطالب  راونةلتةة روا روارىق  ة  را ا

را عانة  ر

رع سسل،رترخسسالاروهتةاه سساربت سسكرونلئسساياتةسس صرداارولتةسسادرو ارابسس رهسسر
هسسةرونةلسساليرو خسس ا،ررCross-Policy Linksب سساررونسس اوبطرعبسس رونب اسسس ةر

ومتةسسسةر،ر،ر2010اونتةاسسسسكرولمتةسسساع  ر لسسس رهسسسارسرر،اولبتكسسسارر،ونتع سسس مرهغسسسنعر
عسسترو بةسساؤرهسسةرلرسس وم مررونةبسسئعااهسسعررو ارابسس اتروررهل مرت ا ب ةرولتةادر

نتعز سسسسزرر،نة اق سسسسةرونتسسسدوب  رونة سسسست بةر هسسسترونعةسسسسنراهل سسسسمرون سسسئعنرولمتةاع سسسسة
ررر س60تونتطع  رونعظ ل رات قنرونباحغ ت

درمسسسةر،ركةسسساريعكسسسمرولهتةسسسا،ربقسسس مراهصسسسان ر ئسسسايرهت ععسسسةرهسسسترونةلتةسسسة
 سست ربسس وهجرع سسلررقسسدرت اراهسسداتةسسادرو ارابسس رداارولوسسستقالن ةرونلاهعسساير سس ر

اير سس رسع بسس وراون سس ا جر انلاهعسسر،رورونصسسددلا سس رهسسربرت سسكرونلئسساي رلمديسسد رنلسسر
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هرلبةسسارتعتبسس رسع بسس وراونبسسع درهسستروهسسمرام سسايروندروسسسةرن سسر،رحسسدربع سسدرهبسستق ةرىنسسل
 ع   سسسارىهسسسارونةصسسسعار،رو ارابسسس ردونلئسسساي روهسسسارونلاهعسسساير سسس ربسسساق رداارولتةسسسا

رر س61تهرونب وهجلونتلاا رب  نرونةعوردرونالتهةرنلت رهغنرهوار،رولعتةادروالاررع ل

رداار سسس رونعسسسان رونتع سسس مررهؤسبسسساي سسس رونة السسسةرونة   سسسةررهكعلسسساياتةقسسسقر
هبسسدورونتكاهسسنر  ةسسارب   سسارنتع سس مرهلةععسسةرهت ععسسةرهسسترونطسسالبررو ارابسس رولتةسساد

خا سسةر،رهترخالارهدوخنراهبارويرمديد رن تدر مراونسستع مر،رعب رح ات مرونة   ة
لتقسسان مرنبسسعقرواريبسس مر سس رتة سسزرخ  ل  سسارع سسدرونتع مرونةتة بزرحعارونطانسسب رهةسس ر

،راتاظ ل سس ررو اسسسةونت قسسنرونبسس مربةل عهسس ررع سسلورقسسدرت مرلابسسر،رو انسسلونعةنرن ةسس  ر
هةسساريةكسسترخ  لسس رهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس رداارراستةعن  رار،راه    رار،رامغ و   رار

رع سسلرهبسستعارسسسسسرررهترتطع  رس اقات مرونعط  ةراوإلق  ة سسةولتةادرو اراب رهبتقبالار
ررنتةق قروارابارونةع  ة ا علاررسسسسرولتةادرو اراب 

ر  رونعان رونتع  مرهؤسباي  رونة الةرونة   ةررهكعلايهترريتا كةار
رو اراب رولتةادرداا رتعظ ار، ر   رو اراب  رولتةاد رداا رهباع  للاح

ارتةق قار،رهؤسبايرونتع  مرونعان رونةعا     ررونةكعلايرون ر  ةرن ة الةرونة   ة
رالمناهج طبق ح ثر رضعررخصع  ةرونب اقرو اراب  ر ،ر ارابارونةع   ة

رالمهنية القائمة على السياقيةممم  رونةل جر، رلةع رونةعم ة رونة اهج رخالا هت
رونتع مر رحعا راونةتة بز  رونقامةةلاب، رونتع  ة ة رو ل طة ررنك رهةرع ل ونتعاان

ر رخارم  ت  رورةابم بار رهؤسباي رتطب ق رمار ر   رونعان  رولتةادرنتع  م داا
رتةق قار رونطانب رحعا رونةتة بز رونتع م رنةدخن نكرخ، تمكين الطالبلراو اراب 

او ل طةر،ريريدعمرخ ارويرونطالبراوإل اد رهتر  صرونتع مرونةتاحةلونةدخنرون
نةنره كاليرونطالبرر ونتع  ة ةرونت رتب مر  رت ة ةره ارويرونتلك  راونتة  ن

ر  رونعان رونتع  مررهؤسبايا عكمروتلاهرروآلل ةراونةبتقب  ةر  رب ئايرونعةن 
رراونتع  مرلةعروندهجرب ترونت قنررو اراب رولتةادرداا ونت قنرونعظ ل ررخا ةسسس

ررسسراونة    رب هة ة رونة تر ؛المهنيمم  التعلم بينونعع  رب ت رونةداد نتق  ص
راونع عارن ؤ ةرو انرحعارهقاب ةروحت امايرونعةنراونة ترونةتغ    ر،ونةلت لة

ر رتبتل ب للتنوع رو اراب رولتةادرداار  رونعان رونتع  مرهؤسبايب  ةا
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رخالاالمؤسسي  رونةؤسب  هت رتونةلم رعد  رمعولب رونتع  ة ة، ،راو ل طة
ر رونتكاهن رخالا رهت رب   ا ر  ةا رت تبط رونةبت د ةس راونة الةاونلئاي ،راونتعاان

ررنتةق قرونت ع ر  رونتلصصايراونطالبراه ئايرونتدر ما علار رعتر االار،
رو ةابرونةص ةةراونةلتةةرونةدل  

 في العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة مكوناتل الثقافيلظهير ا -3
 ر:األوروبيراالتحاد دول

مرداارولتةادرهعرنرخ  ل رونتع  مرونعان ر  رىعرب كنرعا،ريةكترونقعا
ر ريؤدان رونعةنرهاو اراب  رسعق ر   ره  م رم دريط ب رلةع رع ل ر"ع لراول ،

 انت اب ر،راررب ترولرةةرونتع  مرونعان رونعط  ةلون لمرهترولختال ايرعة قةرونل
رول رهت روكغ  رون تامج ر    رعان ةرغةةختال اي  رونب  يررلببة رونةاا رروس رهت

رر رونعان سسسس ررلتاجرونتع  م رونعةنراوستلدوه ريتمرسسسسس ر  رعانم رم د   ةعدارر بصعر 
رعةعهار ره لل  راونبطانة ر، ريق ب رها راه اروي رهعارف رون روربا ربةا رثالثة هت
ر رس62تون ةعرونةط عبر  رعانمرونعةن"رونل  ل ترتعظارع ل

،راقسسدرمسساررتة سسزرونتع سس مرونعسسان رو ارابسس ر سس رىعسسدودرخ  ل سس رنبسسعقرونعةسسن
عسستررةونتار ل سسةراونعظ ل سسةرنةؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان رو اراب سسرارن ةبسسئعن ةرلعكاسسسارو

اتلسسااترا سساقرونة سسكاليررسسسسرالق  ارهترخالارتعن درونةع  ةسسسسررونتطعرويرونةلتةع ة
هسستررعسسددرعسستر اسسالار،رتعقةرونتغ  سس ر سس رونبسس اقرو ارابسس رب سسكنرعسسا،ررون عه ةرىنل

رعس63تاه ،رونتع  مرونعان رو اراب رونعة  ايرونت روث يرع ل
نكرت كنرخا ع  ر،رهلتةعايرونةع  ةرنلونتةعارهترهلتةعايرونص اعةرى -و

رول رو اررونعوقة رع لمتةاع  رونقامةة رونعة  اي رخالا رهت ونةع  ةرراب 
رونت ه  اونت ر ع   رع ل، رونت ب ز رونلديد ررات اد  رونةع  ة ،رتكان العرهلالي

رونة ع ةس رولراونتك عنعم ا راونقاايا رانععنةةكترونلديد رمتةاع ة ،راونب ئة،
راونتعظ ا رونبكال ة، راونت ب بة راون ل  ، رونةعم ةرراونديةعق وط ةس، اونبةعؤ

رلةعرونتطب قر  رونك الايرونص اع ةرونقامةة 
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ح ثرو بة رونععنةةر رمتةاع راولةا رون قابةونتغ   ر  رلطاقرونعةنرول -ب
ن تكاهنرو اراب  ربةارتعو نرو سعوقرونبدي ةرتعز زرهكالت اررواحا زارروىطارار

ر ر روحدبع ل ا رونب ط   رو اررولةا  راتةقق رو اراب   رونةلتةة بةر 
Europeanizationرونبعقرروهز دارر رلةع رونةعم ة رهترونب ط   اونة ا بةر،
ر خا ةرهةرونتغ   ر  رونتقب مروندان رن عةن،رونةت اه ةرب ترونقاروي

روند -ج رواراباونتةعا رنب دون ريةعم و   راراب، رون  لعخة رهعدلي ولللا ررتلا 
نكرهترضغع رهتزويد رن  ل  ر ارابارخاهارقدري تجرعتر،رهعدليرونةعون د

رورونتةعا للت لةره
رو اراب ة -د رونةلتةعاي ردهق طة ر، رونةلتةع ة رونة اربة ردهج اتعز زهارب دف

رتع  ة  ر رونةة اهة ران لئاي راونةب  ت، راونة ام  ت، رولحت امايرخار، اي
رونلا ة ر

رار -ه رونتك عنعم  رونة ا بةوونتقد، رتدياد رلععار، ر  رراوامدي رولستق ور رعد، هت
ريتعو نرون ةعر ر ةترلاح ة رحاليرونتعظ ا  ر   وسعوقرونعةنراونع عوم ة

روخ ر راهترلاح ة رونةاه    رار  رلص برونعةانة رونطابةررل برع ل، ونعةن
ر  تمتقب مرونعةنراتلزرير  رضعررتزويدرونل د

ي لسس ر،رارلةعرونتعاهنرهةرونتغ  سس رنب ئسسةرتتبسسمربانتعق سسدراعسسد،رولسسستق وراسع ار
تطب قرونة الةرونة   سسةربعسسس  ةرإلعسساد رونتك سسارونبسس  ةرهسسةررىنلولتةادرو اراب ر

هسسسسسسترومسسسسسسنرولت سسسسسسا،رونلسسسسسس صرونتسسسسسس ريقسسسسسسده ارولبتكسسسسسساررر ععوهسسسسسسنروإللتسسسسسساجراونةسسسسسسعورد
ح سسسسثريةكسسسستررلةسسسسعرهتزويسسسسد رع سسسسلنةبسسسستق  راونةلسسسسزو رل سسسس رورونتك عنسسسسعم راو سسسسسعوق

وارل سسسسسسس رولقتصسسسسسسساديةرونرتبسسسسسسستل برنتغ  سسسسسسس ويرونب ئسسسسسسسةررن ة رةسسسسسسسايرولقتصسسسسسسسادية
ر رس64تونةتبارعةرهترخالارونتعظ ارونة نرنةعوردهارخا ةرونب   ةره  ا

رو اراب راع ل رولتةاد رداا رب ت رتبايت رهت ريبدا رقد رهةا رون لم ورلر ار،
ونل  ل تررلختالفر  رونط برع لقتصاديةرونعط  ةرونةتباي ةروارون ر افرول

رونعةن رسعق ر   رن، ربان رونبابقة رونعة  اي رون رتعح درىل ر   رونلارق رت ث  ها  ا
رب ت رونة ةةرو اراب رولتةادرداارون ؤا رونعان  رونتع  م رقاايا رحعا اتب  ر،

رونة ت بةول رتلاهاي راونتطع  ، روإل الح رهبادروي رخالا رهت رونب ئةر، نتع   
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بر ئايرمديد رهترونطالبرلمرونقادر رع ل،رنتع  مرونعان ونت ا ب ةرنةؤسبايرو
رراتزا دهم دينربانةعارفراونة ارويرونقاب ةرن تعرسسسسربتطب قرهدوخنرونتع مرونة لةسسسس

رراونتغ   را قرس اقايرونعةنرونةت ععة 

حسسعارونتع سس مرونعسسان ررونةعحسسد راولتلاهسسايرونة سست بةرولعكبسس رونسس ؤاراقسسدر
رعه ار،روبعادعد ررع ل  رداارولتةادرو اراب ر

ىلر،ر  رونتع  مرونعان ر  رونداررون م برتؤدي ان رمرونعط  ةررعالوطني بعدال •
رل رون رم رت ك ردي اه اي ررون رون رونةتلقربد رو اراب ة رونةعاي   را ق تكعن

رونةعوسع ارر ع   ا رإلحدوؤ رولتةادررا راس اساي رونعط  ة رونب اساي رب ت هة
راونبةعؤ رونعان  رونتع  م رهلاا ر   رهر س65تو اراب  رونب اقلا   رو ومارر،

رت ل رىنلر"2010رتلاهايو"رتق    روختاري رو اراب ة رونلاهعاي رلون
هترخالاررؤ ةر،رى الحايرعة  ةربعنعل ارهبت مد ربا ط رونعط  ةرونقامةة

نةلتةةرونةبتقبنرر تدهجرس اسايرونتع  مرونعان رونعط  ةربا اراب ة،رماه ة
ر س66تتونةتع ة اهعوط   ار

ررعيموجرافيدالبعد ال • رونتطعروي رتؤث  ررونديةعم و  ةح ث روإلمار رسسسسس رسابق
رع لرسسسسسرىن  ار رونعان ر  رتع   رو عدودرر  روارابا رهؤسبايرونتع  م قدر 

رول رونقدر  رانز اد  رونعةن  رنبعق رونةؤه  ت رونل  ل ت رهت بتكار ةرونكا  ة
رو اراب  ررنالتةاد ربارتلاقوثةة رونكل  ة رونببن رتب   رب الايرع ل ست عاب

رتق  دية رل   رطالب ة رع ل، رونة   ةراونت ك د رونة الة رتطب قاي رهار، خا ة
تراتعزر،رالممر ئايرمديد رهترونطالبنتر ي تبطره  اربت ع ةرونب وهجروندروس ة

رن ل  ل ت  صرونعةنر رهبتع ايرع  ا، رونةعارفراونة ارويرربإكباب م هت
ر رس67تباحت امايرسعقرونعةنونة تبطةر

رو اراب روست وت ل ةرح ثرعزتيرىرعالبعد المؤسسي • هترنالبتكاررلتةاد
لقا رال  رونتعم رلةعرتةك ترهؤسبايرونتع  مرونعان رو اراب ةرهترتةديدر

ىس اه ار  روم د رراهترثمرهدا،راتلصصات اراتعم ات ا،رقعت ارونةؤسب ة
هؤسبايرونتع  مرونعان رر راهترثمرتصب و اراب رنالتةادوعةاارولبتكارر

رع ل رورقادر  رونةتبعةتعض   رون امئةرر  سان ب رونتةدياي رهلت ا نةعانلة
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ي تبطره  اربانة الةررخا ةرها،رو اراب رنالتةادرولبتكاررست وت ل ةىهتر
رر،ونة   ة رونعةنهغنع رببعق روندروس ة رونب وهج رعالقة اتعظ ارر،ونلعد ار،

ر سر68تنكرونتعم روندان لاب،رراوبطرونت ة ةروإلق  ة ةار،رونل  ل ت
رنتزو،رع ليعكمراع رخ  ل رونتع  مرونعان رو اراب ربال،رالفرديالبعد  •

رول رلةع رونة   ة رح ات م رونةع   رهدور رهلزال م رتطع   ر   ستغةار
ىحدوؤرونتعوتنرونصة  رب ترونة ارويرونةط عبةررع لاونة صر،راونة ارير

ر س96تيةلزهمرلةعرونتع  مراونعةنراها،رنبعقرونعةن

اركةسسسساري طسسسسعيرونبعسسسسدرونلسسسس دير لسسسسستلدو،رر وربسسسسابرونعةسسسسنررؤاررع سسسسلوياسسسسا
بسس تعررح ثرتت واحرت كرون ؤيرهسسا،رونة الةرونة   ةر  رونتعاهنرهةرونةعوردرونب   ة

القسسنرونعسساه  ترهسستر،رضبطرحلمرات ب بةرونقعيرونعاه ةربةاريتلقراونتغ سس ويرونب ئ سسة
تقسسديمرار،رونة سسا،رونعظ ل سسةرار،راتغ  سس رهةتسسعردوخسسنرونة رةسسايرونقامةسسةراظ لةر خ ار

ر س70تيروارو معرر  رضعررىلتام ةرونعاه  ترادار رو عةااونةكا آ

رهؤسبسساي سس ررونة   سسةرونة الةرةكعلاينونغقا  ررونر   ع  ررا عض ر
ونرونتع  مرونعان رو اراب رنسس مرهلسس در،رو اراب رولتةادرداار  رونعان رونتع  مر

يعكمررؤ ةرولتةادرو ارابسس رانك  ربةغابةرىطاررر تلة ةر مزوررهترلرمراط  ة
نت ب سسةرهطانسسبراتط عسسايرهسسارر ون سسع رهسسترونتع سس مررهسسلوونةتكاه سسةرنةسسارهسسعرهتعقسسةرهسستر

راروررحدادروندانةرونعط  ةردوخنرونة  درو اراب  

وارابسسارلرسسا،رونةعبةسسةرهتعسسددرونةبسستع ايررتتب سسل،رنسسكخا سس رسسسب نرتةق سسقر
Multi-Level Governanceنةبسستع ايرونةة  سسةراونعط  سسةرويريتبسسمربتعسسددرلونسسرر

هارلات ل سسسرراعبسسس رونعط  سسسةرونةبسسسئعنةرعسسستر سسس ةرس اسسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رو ارابسسس 
ر ون رسسا،رهسسترخسسالارعة  سسةربعنعل سسارهسسلو راقسسدرظ سس رت سسكرونةبسستع ايربا سسةراتلاعسسن

،رح سسثرتب سس رونةكعهسسايرونعط  سسةرنسسداارولتةسسادرو ارابسس رهبسسدورونتك سسارونةتبسسادا
يريع سسسس رونرتقسسسسع،رونةكعهسسسةرونعط  سسسسةرنكسسسسنردانسسسةرهسسسسترداارولتةسسسسادرو ارابسسسس رلونسسسر

يرس اسسسسسايرارنل سسسساروتةبسسسسبارارسسسسستلابةروبتعسسسسدينرس اسسسسست ارونعط  سسسسةرن تع سسسس مرونعسسسسان ر
يلسسسنر سسس رونعقسسس ررابةسسسارل،ردوخسسسنرولتةسسسادرو ارابسسس رخسسس ارونةكعهسسسايرونعط  سسسةرو 

ررس 71تللب ربتةق قروم دت اروندوخ  ةرنب اسايرونتع  مرونعان رب ا
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ونة السسةررهكعلسسايارر، سس رضسسعرروندروسسسةرونتة    سسةرنب اسسسةرونتع سس مرونعسسان ر
عسسسسددرهسسسستررتع سسسسنرونبةسسسسثرىنسسسسل،رولتةسسسسادرو ارابسسسس  سسسس ررونة   سسسسةر سسسس رهؤسبسسسسات 

رةتط بسسساي سسس راضسسةرونرست مسسسادرب سساونةعط سسايروارونةبسسسادألرونعاهسسةرونتسسس ريةكسسترول
رعاه ر هص ر  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرتطب قونةقت حةرن

ر -و رونعان  رونتع  م رهؤسباي رى الح رهبادروي رتكعن رون رضعرراتطع  ها   
ات ث  هاررسسسسسرهل عه رونةع  ةراونةكانلس ةارسسسسسررونتةعلير  رهلتةةرونةع  ة

،رهترهعارفراه ارويرقاب ةرن تطب قونعان رهاريلبرونريقده رونتع  مررع ل
رنكرن تغ   را قرس اقايرونعةنراهتط بات رونةتلدد  لاب

رونتع -ب راون م بنةؤسباي رونلاعن روندار رونعان  راونت قنر   م رونتعظ ا ،ر  
روار رون ر  رام اي رنةلت ا رونةت ععةراون ؤارحتعوم  رونغقا  ة رع ل، را ؤبد

رهبتقبالار رونعةن راتهالر رونتع م رتهالر رب ن رونطالب راع  رت ة ة ر   ،ردارها
راونغقا  ة رونتع  ة ة رونلب وي رهت راوسعة رهلةععة ريةت كعن رمة ع ار، اه 

ر ره    ترهبتقبالار  رت ك نرهع ةرونطالبربةتع ة ترارتب مر
ار  رىعدودرونل  ل ترنبعقرور ارقارارت ث  اراه    رارن تع  مرونعان رونةعم روكادية  ر -ج

روندر ونعةن رونب وهج رربزي ر ك ةا ر   رع لروس ة رونعان  رونتع  م رهؤسباي
رنطالب ا رونة   ة رونلب   رتطع   ر، رعزت رونطالبرخب ةا ره اروي رهت نك

ر ابلاروت مررونة تبطةرببعقرونعةن
ر -د رونتع  م ره اهج رتصة م رهت ريتلزو رل رمزر رونتع  ة ة رونعان و ل طة اهتر،

نتةاقربعانمراتع   روساسرم درنالر،و انرونط قرنت ة ةره ارويرونطالب
رراتطع  رونة ا رونة   ةرن ل  ل ت ر،ونعةن

وهة ةرونتةعار  ران ايرضةانرمعد رهؤسبايرونتع  مرونعان ررونت ك درع ل -ه
رخططار رع لنالرااتب   رقامةة رونبعقررعتةاد رر ان اي رخ ارويربة ث تعزت

رونطالب رونةؤسب ة، راونة ا بة رهؤسبايررات   ، رودور رحعا ونةع عهاي
رونتع  مرونعان  

رونعان  -ا رونتع  م رهؤسباي رب ت رونت ا ب ة روهة ة ر، رونةؤسبة ونعوحد رادوخن
روللبرونطالبراونع ةارراونعاه  ترابلنل قتصاديةرسعوررونعاهةرنكرونةعورد

رروارونلا ة 
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ررونةع  ةرونقادر تيةغنرخ  لعرهؤسبايرونتع  مرونعان رعةاار -ت رندي مرسسسسس بةا
ر رهعارف رراه ارويهت رب ئايررع لرسسسس ر   راونتلديد رولبتكار رول طة تةل ز

ررونعةنرونةت ععة 
رونتع  مر -ح رهؤسباي رهدارتعتب  رن تع م رو لبب رونب ئة رونة ا رونعان  خا ةر،

اونت رتع  هارونلاهعاير،رلرونةؤهاليرب كنرهبتقنن ةصعارع رنةتريبعل
رع ل رونقامم رونت ه ن رب وهج رخالا ررهت  Demand-drivenونط ب

qualifications programmesورهترونتةك تراتعس ةرهةاريع  رهز دار ر
رونعان  رونتع  م ر   رونةلتةع ة رولر،ونة اربة رعت رون ر  عتبارويربغ 

ر ونلا ةربانبتراونةكالةراونل م
 مصر: دراسة تحليلية. في العالي التعليم بمؤسسات المهنية المرونة ممماثالثً 

روهتةاهار رهص  ر   رونعان  رونتع  م راتور  رهتزويدارتعن  رهل ع،را ربتطب ق و
رونة رونة الة ر   رونعان    ة رونتع  م رهؤسباي رببعقررخا ة، رونل  ل ت ربط
يتلقراربةاراراه ار  رهترخالارىعدودهمرهع    ر،رعت وفرونب  ةربةؤهالت مرونعةنراول

 قدرماريرون ؤ ةرونةبتع  ترونةة  راوإلق  ة  رراهتط بايرونة ترونةتلدد رع ل
ر رونعان  رونتع  م رتطع   ره  اعاي رإلدور  رونلديد  رونق وررسسسس رب  ل ا ر در ونت 

هؤبد ر  ررسسسسسرباستة وررونعةنرب ار31/12/2009 رسربتار 3947ونعتوريررقمرت
رع روله ر"رعلون  ن رم عد رونل  جت ب ز رت ة ة رع ل روحت امايرر ونتطع   نت ب ة

ردوخ   ر رونعةن راخارم  رسعق رقبنراررا ا رونتع  م رهباروي رب ت رونتطع   رم عد تكاهن
ر سر72ت"ونلاهع راه وح  رونةلت لة

ونةةسسعررهسسترخسسالارونبعسسديتررول سسريع  رونبةثرن،رضعررونلك  رونبابقةرا  
رونتان  تع

ر • رم عد ر   رونة   ة رونة الة رنتةق ق ر  رونتطع   رونعان  رونتع  م هؤسباي
رهص  

 هؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص  ونة الةرونة   ةر  ررهراه رل اب •

ر
ر
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ررع لرون ةعرونتان عونبةثرونبعديترونبابق ترتلص الاررا ت ااا
مؤسسات التعليم العالي في التطوير لتحقيق المرونة المهنية في جهود  -1

 مصر:

رهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رهصسسس ره رعهسسسةرهلتةع سسسةرتبسسستدع رتةغسسسن
،ربسسس ترولهتةاهسسسايرونةكعه سسسةراطةعحسسسايرو سسسةابرونةصسسس ةةرونتكاهسسسنباسسسستة ورر

إلحدوؤرونتغ   راون ةعرونةبتدو،ر سس رونةلتةسسةرونةصسس ي رر س ةارقطا رو عةاارل
سسستلابةرنتةسسديايريةكسسترول،ربصسسعر رهغسساي  راتسس ه   مر ةسسترخسسالارىعسسدودرونلسس  ل تر

ونتةسسسسعارونلسسسسارقر سسسس رهل سسسسعه رونةع  سسسسةرروآلثسسسساررونةت تبسسسسةرع سسسسلهلتةسسسسةرونةع  سسسسةرار
يغ سسسبرع   سسسارونتسسس رنعةسسسنروخا سسسةره السسسةرونت قسسسنراونتعظ سسسار سسس رب ئسسساير،راونةكسسسان

م سسسعدريةكسسسترعسسس  روهسسسمر،رورونبسسس اقلا سسس رهسسسررت ا بسسس ةرونة   سسسةراونت سسسع رونغقسسسا   ون
هؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان ر سسس رهصسسس ر  ةسسسارونتطسسسع  رنتةق سسسقرونة السسسةرونة   سسسةر سسس ر

ري  ع
راحد رال ى -و ردروسةرع لرب ارارر،ر2006رسبتةب ر  رست وت ل وإلرونتلط طرر

رونعحد رل ارىران ةرحعارهبتل اة روندان رونةع درىعدودهار  رمارك،
رل طةوردعمررنتتعنل IIEP/UNESCO ن  علبكعرونتابةرونتع  مررنتلط ط
ررونلار ةرست وت ل وإلرونتلط ط رىعالنره لرونعان رونتع  مرقطا   

ر،2000رنعا،ررونعان رونتع  مررتطع  رست وت ل ةى رتعدينرهترع   ارط وراها،
رونةبئعارونك انره رست وت ل وإلرونتلط طراحد راتعدر، 2004رعا،رر  
ررسمر  رونعتور ر  ررونق وررهتلليرندعمررونالتهةرونل  ةروندروسايرىعدودرعت

رع لرهص ر  رونعان رونتع  مررنة رعهةراونتلط ط،رونعان رونتع  مررس اساي
ر رس73تولقتصاديةرقان مراو ر،و كادية ةراونقطاعاي،رونقعه رونةبتعاررعهتركن

ةسسار  ر2014-2013رونةسسان رونعسسا،ررخسسالارن عحسسد ررونعاهسسةرهدوفاتةدديرو 
ررعس74تي  

 هص ر  رونعان رونتع  مرنة رعهةرست وت ل ةوإلرونلطةراضة  

 رن تع  مرست وت ل ةوإلراونلططرون وهترونعضةرتة  نردروسايرىعدود
 .ولقتصاديةرقان ماو ر،كادية ةو رونقطاعايرهبتعاررع لرونعان 
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 ونق وررهتلليرندعمرونالتهةرونل  ةروندروسايرىعدود. 

 رهبتعارراع لرونقعه رونةبتعاررع لرونتلط طرب تراونتكاهنرونت ب ق
رر اونةةا رايرقان مرو 

رونة   ة -ب ،رهؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص   رر  رس اقرتطب قرونة الة
ارارهلت لارل رتعم ارست وت وإلرونتلط طردم  راحد رس ةارولةا رونتلصصررل

ةربب   رهترونةؤم ويرونعانة ةرولعتباررهلةععوخلير  رنلةةرونب الايرار
ع لرتعم ايرمدي  ربانغقة رر ةرولةا رونتع  مر  رهص رب ارارتع درتعتررحتل

رونعان ر  روا  رر،ع لرسب نرونةغاا  رن تع  م رون م ب ة هترخالارونلطة
ر رتب غ رونت  رونةان ة رون ببة رعت رونتطب ق ة رونع ع، ربز اد  هترر%30هص 

بة ثرتصنرر،تع  مرونعان ر  رهص لرا،رونىمةان رونطالبرونةبل  تر  ر
ر س75تر2021/2022بة عارعا،رر%50رىنلرلببة

ربلعدت روستلابة -ج رونتع  مراولرتقار ر  رتطع   رنالحت امايرونقعه ة خا ةر،
ريقده رهترهعارفراه ارويرن طالب اربطرهل مات رباحت امايرسعقر،رها

رونةص ير رر،ونعةن ررقمر قد رونلة عري رونق ور ر82تر در رنب ة ،ر2006س
ربةار دررونق ورررقمرر اولعتةادرونتع  مررمعد ررناةانرونقعه ةربإل اررون  ئة

هترر اونغ  رون م بارونالمةةرونت ل ليةرن   ئة ر،رهتاة ار2007سرنب ةر25ت
ر  ةا رونةؤسب ة رونلوت ة رونتق  ةاي رهت رونتةقق رهع ربانقدر ررون  ئة يتع ق

عروتتضمن المعايير المتعلقة بالقدرة المؤسسيةرعان ةرونتع  م ونةؤسب ةرا 
اونةصدوق ةر،راونق اد راونةعبةة،رةاون  اكنرونت ر ة ،رست وت ل ونتلط طروإل
راو خالق اي روإلدورير، راونل ات راونةادية، رونةان ة راونةعورد اونة اربةر،

رونب ئة رات ة ة رونةلتةع ة ر، را دور  رونةؤسب  أما المعايير رونلعد  اونتق  م
راونل  ل رعفتتضمن، المتعلقة بفعالية التعليم رتونطالب اونةعاي  ر،

رو كادية ة روندوعةة، راونتب  الي راونتع م راونتع  م رونتدر م، ره ئة ،راوعاار
رونع ة  راونبةث رونع  ا، راوندروساي رونتع  ة ة، راو ل طة رونةبتة ر، اونتق  م

ر س76تن لعان ةرونتع  ة ة
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ونتسسسسس رتتاسسسسةتراضسسسسسةرونب اسسسسسايرونالتهسسسسسةر،رضسسسسعررتك  لسسسسسايرون  ئسسسسة سسسس رار
اوتلسساخروإلمسس ورويرونكل  سسةرباعتةسسادرهؤسبسسايرونتع سس مر سس ر،رناسسةانرمسسعد رونتع سس مر

قاهسس رون  ئسسةربتصسسة مرا عسسدودرودنسسةرونةعسساي  رو كادية سسةرونة مع سسةرونقعه سسةر،رهصسس 
ون ع سسةررلسساظرع سسلهسسةرونة،رهبت مسسد ربانتلسساربرونعانة سسة،رونالتهةرن تقع مراولعتةسساد

رح سسسثرقاهسسس رون  ئسسسةربإعسسسدودرهلةععسسسةرهسسسترو دنسسسةرونلا سسسةربانةعسسساي  ر ونةصسسس  ة
ونقعه سسسةر سسس رقطاعسسسايرونع سسسع،رونةلت لسسسةرن ةبسسساعد ر سسس رب سسسارررونة مع سسسةرو كادية سسسة

هبسستع  ةربةةغ سس ترعسستر،رونبسس وهجرونتع  ة سسةر سس رهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس رهصسس 
ا سسس ت ر تةع سسةرخويرونعالقسسةربتطسسع  رونتع سس م ونةبسستل ديترون  سسام  تراو طسس وفرونةل

ونقعه سسسسةربعسسسسس  ةرهسسسسترونةكعهسسسسسةررونة مع سسسسةرو كادية سسسسةرونةعسسسساي  رولعتةسسسسادرع سسسسل
بةةسس كرىضسسا  رنإل سسالحرون  ك سس رر"ونةصسس  ةرنتبسسل  رىهكالسساير"عة  سسةربعنعل سسا

تبةرخنسسكرهسسترا سسارهبسستع ايرونسسدب عهايرنرلراه سسارن تع سس مرونعسسان  راهسساريبسستدوخسسر
هسسسسسترح سسسسثرونكلسسسسارويرونعوسسسسسسعةر،راونسسسسدرمايرونع ة سسسسةرنإلطسسسسساررونقسسسسعه رن ةسسسسؤهالي

ةرح ثريةكسسترنسسبع رونةعورهسسةرهسسر رهلهرونةؤهاليرنةا نرع لونةتعقعةرن ل  جرو
اضسسةران سسايروكغسس ربلسسار رنتك  سسارونبسس وهجررونرتبسساعدرهصسس رع سسلربعنعل سساعة  سسةر

ر رس77تو كادية ةرلحت امايرسعقرونعةن
رونتع  مررمعد ررناةانرونقعه ةراضع رون  ئة،رسب نرونةغاارلرونةص رع ل -د

رمارر راقد رونت ب ة  رنك  اي رونة مع ة رو كادية ة رونقعه ة رونةعاي   اولعتةاد
رونت ب ة رب  ة رنل  ج رونعاهة رونةعو لاي رب ت رونةعو لايررىنلرسسسسسرهت مالب

رن ة الةراتةق قار،رونعةنوستلابةرنةتط بايرسعقراررسسسسسسرونة تبطةربانتلصص ا
رعس78تونرورع لونريكعنرقادرار،رونة   ة

 را قرب ئايرت بع ةرت اسبرت ع رونةع ة ت ،ريصةمرخطةرن تدر م
 را ب  رعالقايره   ةرهت ععة ،راي ة رخوت ره    ر
 ربل اع ار رونع ع، رهلالي رب ت رونتكاه  ة راونعالقاي رونةع  ة راحد  يدرك

رونةلت لة 
 ر رهبتلدهاريتعو ن رتك عنعم اربلاع  ة راه اروي رون لص ة رقدروت  ا

رونةع عهايراولتصالي 
   ريتل مرونةبتلدويرخويرونعالقةربتلصص
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  ريدركردارهر  رت ة ةرونةلتةةراداررونتع  مر  روستدوهت ا
 رو سان بر رباستلدو، راونةلتةع ة رونة   ة رونة كالي رحن ر   ي ارك

رونع ة ة 
رونقعه ةرناةانررىعالن -ه رونتع  مراولعتةادرعترتدم ترهؤتة هارون  ئة معد 

هعره  ا رقعه ري كنر". اإلطار القومي للمؤهالت"رونالمرتة رع عون
رهبتع ات ارراوساسار رع ل رهص  ر   رونةة عحة رونةؤهالي ريلةة ره ن ن را،

ر ربا ةاولعوع ا ره   ة، روا ر   ة روا روكادية ة ربال  رسعور رتعم ر، ريدعم بةا
ر رونة ا  رهدا ر  رونتع م رن ةؤهالي رونقعه  روإلطار را ب م رونة   ة  اونت ة ة

راتطع  هر رونتع  م رمعد  رضةان رو خص راع ل رونقعه ة رو انع اي ،رتةق ق
ا كلنرع لرونةبتعاروندان رهعادنةرونةؤهالير،راربطرونتع  مرببعقرونعةن

رونعانة ة ربانةؤهالي رونةدادرر ونةص  ة رعب  روللتقاا ر  ص ريت   هةا
راونعاه  رسعورن ةتع ة ت رام  رع ل ر ت رتصدي ر، ر   رهص  ر  ص ا عرم

ر رس79تونعةانةرونةؤه ةرىنلرونداارو اراب ة

 سسسةر سسسس رونتطسسسسع  رنتةق سسسقرونة السسسسةرونة  ونبسسسسابقرنل سسسعدررونعسسس  ا عكسسسمر
رىعسسسسدودرونلسسسس  ل تت سسسساه رونسسسسعع رب هة سسسسةر،رهؤسبسسسسايرونتع سسسس مرونعسسسسان ر سسسس رهصسسسس 

،راهتط بسسسايرونت ا بسسس ةروندان سسسةتةسسسديايرهلتةسسسةرونةع  سسسةرهسسسةربةسسساريتلسسسقراتسسس ه   م،ر
ابة سساربةرونةبسسستل ديترر،ا سسس رضسسعررخبسس ويردان سسسةر،وسسسمراهعسسساي  رع ة سسةرع سسلار

ررراو ةابرونةص ةة 
 مؤسسات التعليم العالي في مصر:المرونة المهنية في  مظاهر غياب -2

ر ا عب رهلورونبعدرعتروام رونقصسسعررونتسس رتةسسدرهسسترمسسداارم سسعدرونتطسسع  
اتةق سسقرون تسسامجرر،هؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس رهصسس  سس ررونة   سسةنتةق قرونة الةر

لهرونةععقسسسايرهسسسترخسسسالارونتقسسسار  رون سسسسة ةرا ةكسسسترعسسس  روهسسسمرهسسسرر ونة مسسسع ره  سسسا
رونتان ةع

تق   رتة    ربسر"رونةع عنررالقرار عرض تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ -و
ونطالبرحعارقاايارونتع  مرونعان رنع  رونةؤم ويرونتلص   ةرنق اسرارورر

 ةععقايرونت رتعوم رونتع  مرونعان ر  رهص رهترام ةرلر رنر"  رهص 
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رونعان  رونتع  م رهؤسباي رطالب رهت رر ع  ة رو اد هترر℅40,2ح ث
ونةبةعث تربانع  ةرونرعد،روستلدو،راسامنرتق  ةرحديغةريعتب رهترهععقاير

هترونطالبرونةبةعث ترر℅6 38  رح ترومارر،رونتع  مرونعان ر  رهص 
،رهترهععقايرونتع  مرونعان ر  رهص ونرق ةرونة  آيراونتل  زويرتعتب ر

 رابانرضعارونة اهجرهترهععقايرونتع  مرونعان ر  رهص رهترام ةرلر
رونةبةعث تر℅3 38 رونطالب رهت ري ارراب ببة، هترر℅2 38رهتقاربة

ونطالبرونةبةعث ترونرعد،رهعورهةرسعقرونعةنرهترهععقايرونتع  مرونعان ر
ر س80ت  رهص 

رع عون -ب رتة  رونة بز رن لم راخ  رتق    رع   رنع  رركةا رتة     "تق   
رنق اسراروررو ةابرو عةاارب  نر وحت امايرسعقرونةؤم ويرونتلص   ة

رهص  ر   رو ةابر"ونعةن رتق  م رنةبتعاررن تامج رقطا ررو عةاا خ  ل 
تزا درقطا رونتع  مرونعان رراروم مرحعارهدارقياسعان رهترخالارونتع  مرون

رونةط عب راونكلاروي راونة اروي ربانتلصصاي رونعةن رةسعق رىنل، رباإلضا ة
رونعان ر  رهص را قار رونتع  م راروم مرحعارمعد  رن   ا رولقتصاديرتق  م ا

رعس81تهترونتلص نر  را  ةاري  رع  رون تامجرب،رن ة    ر
 ربانتلصصايرونعةنرسعقررونعان رونتع  مرقطا رتزا درهدارهترح ث

را قارراونكلارويراونة اروي ري ررولقتصاديرن   ا راونةط عبة رارن ة    ع
ر رونعةنرر℅9 42لةع رسعق ريزاد رل رونعان  رونتع  م رقطا  رون ه  م

ري ر رح ت ر   رونةط عبة  راونكلاروي راونة اروي لةعرراربانتلصصاي
رسعقرر℅9 33 ريزاد رونعان  رونتع  م رقطا  رون ره  م رونعةنر قط

ر اونكلارويرونةط عبةراونة ارويربانتلصصاي
 ر رو ةاب رسؤوا رلتامج را قاراباستع و  رنألو عةاا رولقتصاديةرا ل طة

رهدا رحعا رنةتط بايررونةلت لة رهص  ر   رونعان  رونتع  م رقطا  تع   
راونة اروي رهت رونعةن رونةط عبةراونكلارويرسعق رون تامج، رواضة 

ورتلا رىدروكرو ةابرو عةاارونرقطا رونتع  مرونعان رلريزادرسعقر
راونة اروي ربانتلصصاي ر  راونكلارويرونعةن رو ل طةرونةط عبة

راونت م  رولقتصادية رونعقاروي رول طة اونت   درر،س℅7 66ترونتان ةع
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رونغاباير،س℅2 54تراونب ار راوستغالا اتلار رر،س℅50تراونزروعة
راوندروماي رونةة باي رخوي رن ة بباي راوإل الح راونتلزمة رونلة ة

رونلةاع ر،س℅9 47ت رونعةن راول طة ر،س℅2 45تراونصةة
رونتة راونت ه تر،س℅7 44ترع   ةاونص اعاي رونةان ة راونعساطة

رونةتلصصةر،س℅8 43ت راونتق  ة رونع ة ة ر،س℅5 43تراو ل طة
راخدهايرونغلورراوإلقاهةر،س℅4 41تراو ل طةروإلدور ةراخدهايروندعمر

رس ℅40تراتلة ةرات ق ةرونة اهر،س℅40ت
رن -ج رتق    رهص ر  رونعان رونتع  مر"ربع عونرونعان رونتع  مررعتور رقد، رونتق   ع

ر"ونعط   ر، رونة تبطة رونقصعر رونة   ةوام  رونة الة رهكعلاي رببع  رع ل،
رعس82تون ةعرونتان 

 رالمصادر التعليميةرمن حيث رع رونتدر ميقد،   رهعرمرروعاارره ئة
رن ةع عهاير رو ساس  رونةصدر رتكعن رهةاض وي رونةكعه ة ونلاهعاي

اونع ع،رونت ريت قاهارونطالب راخا ةر  رهلاليروندروسايروإللبال ةر
رتتب ل رح ت ر   ره  لاررولمتةاع ة  رونتطب ق ة رونع ع، رب وهج ارهعرم

رن طالب ر اهلت لار ره ومةرهع  ة ري م رونقامةعنربتدر مرونةاد  اقدررىخ
رونك  ةرتتاح رونكتبر  رهكتبة رون ب رونةتع   ر،ربع رهله هةرونرعدد

ون لمرهترونرمة ةرو قبا،ري ت كرونقامةعنرراع لهتربنره  ارق  ن ر
   اربتدر مربنرهاد ر  رىعدودرونةعودرونتع  ة ةرونلا ةرب اراتةديغ ار

راس ع  ر ر  رىطاررهق   ررا تعنل، رونتع  ة ة رونةعود ةعنرخارم عنرتق  مرهله
ل  رونرهعرمرونلاهعايرونةكعه ةرنمرتتبتربعدر،رعة  ةرضةانرونلعد ر

ردوخ   ر ررسة  رلراها رونلعد ا رناةان را ربصلةر، رهةداد  رونتع  ة ة اونةعود
رعاهة 

 ارباتبا راربا  ارعرلرت تز،رونك  ايرونتزوهارطرق التعلم والتدريسرمن حيث
رون رلتامج رتةق ق رهت رونطالب رتةكت رونت  راونتدر م رونتع م تع مرط ق

رونةقصعد  ر، رت تز، رل راول ا ا رع لوياا رونةعود رهعو لاي لةعرربتع   
رهعاي  رونتق  م رونطالبرع لراباطال ،ره ترم
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 ر  ةارمخرجات العملية التعليميةرمن حيث رونطالب رىللات رضعا ع
رلت لةر رونتع  ة ة رونب وهج رهلت ا رهت رونةقصعد  رونتع م رلتامج يلص

ر  رهعدار رونةبتة   رونعان ونتةان ز اد   رقرونطالبربةؤسبايرونتع  م
رونت  روندوخ  ة رونة ومعة رب ل  رونلعد رراقد رضةان ره  ا  رب ا قا،

رعا، رقصعرارر،ر2007راولعتةاد ريعالعن رونل  ل ت رونة ارويرون ر   و
رونالتهةر راونة اروي ردرسعها رونت  ربانةعود رونةتع قة راونة اروي ون لص ة

اروظ  رن عةن رار ارو انرت بقرت ب قاررونرىنلرونرونك  اير  رحامةوياا
رخ  ل  ا رونةبتعارت رحتلر هة رع ل رونعةن رسعق روحت اماي رعب 

راوندان  رظ  رر،اوإلق  ة ر،ونةة   ا ونرونب وهجروندروس ةرلرتلت روياا
روها، ربا  ةرونباب رعةن رىنلر،  ص رحامة ره اك راع رراون ت اد 

ره اربت مر رات اد  رونةص ةة رو ةاب ر   مر، اوربابرر،ونل  ل ترعبةا
راون قاباي ر،ونعةنرونةةتة  ت

 رلانبارارتباط البرامج الدراسية بسوق العملرمن حيث رتقع،رع رل ا
رهص  ر   رونعان  رونتع  م رونعةنررهؤسباي رسعق رعت رهع عهاي بلةة

ب الايررونةؤسبايرلرتبت درىنل ر إنرهعرمرابانتان،راتة    ارال  ها
لرهترلاح ةروخ ارردق قةرع دهارتتللرونق ورويرونةتع قةربتطع  رونب وهج 

رق   ر رلص ةة رتقديم ريبتط ة رهةدد رب ان ربةامايريعمد ريتع ق ر  ةا ةة
رونع  ر  رهلت ارونقطاعايرونص اع ةراونتلار ة 

،رونت ا ب ت ومةرودوررهص رر،2010راقدرورمةرتق   رهص رن ت ة ةرونب   ة -د
رب ارىنل رونعان  رونتع  م رىللات رضعا رعتر، رونت ا ب ة رونص اعاي اقصعر

رونتلا نر ربلنك رونةاه    راونعةانة رونل  ل ت رهت رونزومد رونع   وست عاب
رىدور ة رنعظاما ريعد رونلي رن تع  م رهار ون ديد ررح ث رهت هترر℅64يق ب

،ر2006/2007ونطالبرونةق ديتر  رونلاهعايرونةص  ةر  رونعا،روندروس ر
رول روندروساي ر   رهق ديت رتونتلار كالعو رمتةاع ة راونةقعقر، ،راوآلدوب،

راونت ب ةس رونطالبرونةق دانر  رون  دسة، روها راونطب، راونص دنة، ،راونع ع،،
رهةدادار رعددهم رونطالب كان رعدد رإلمةان  ربان ببة ريةغ عنرر و ربالعو ح ث

ر س83تهترونطالبرونةق ديتر℅17 6
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ب حسسدررضسسعارتعظ سسارخ  لسس رهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان روهسسارع سسلرهبسستعار
رعس84تهةا،رت قدروماررونتق   رىنلرسبب تررم ب ر لةرونة   ةون اهةرن ة اررونةكعلاي
 رهتر رونةكعهة ر   رونعان  رونتع  م رهؤسباي رخ  ل  رتعظ ا ت ومة

رلاح ة ربدرمةر، رونتعظ ا ر   رونة رم رونلاص رونقطا  رتعسة اضعا
عنرسعقرونعةنرونكب  رهترونةتع ة ترونليتريدخ لست عابرونعددرركا  ة
ر ارهترلاح ةروخ ارس ع  ر

 ور  ره  رم ادويرتص  رتوارلرا،رونتع  مرونعان ر  رهص رهبتة اررها
يرخويرق ةةر  روقتصادررهترتع   هرنة ارون تعظ ار  رونةكعهةربدلار

اه  ترونةتع ة تر  رهص رهدوررعد رعقعدربانرهعرمرونعرونبعق ر ع ل
ريكترهبتعارونتعظار  رونقطا رونعا،ررىنليبععنر رح ثرنم ر رونة ار 

ون سة ةر  ادويرونونعظ لةربنررهعرونليري مرهترومنرونةصعارع ل
ر ل د ن

روندان  -ه رونب ك رتق    را     عرونعان رونتع  مررنب اسةره ومعاي"رونةع عنر،
رونتع  مررىنلر"هص ر  رونعان رونتع  م رونقصعرر  ره اهجرهؤسباي وام 

ه اهجرض قةراماهد راهعل ةر  رونقد،ر  ر"رل اىح ثرر ونعان ر  رهص 
تطع  رونتلك  ررا   ةترونت ب زرع لرحلظرونةةتعارع لركغ  رهترو ح ان 

رونتة  ن  راه اروي رع لرا  رون اقد ربدلاررونت ب ز رتون ر  ةس رهترونط ق
رهتربدلارر"هاريعط رونغ بةر"نةع  ةرهاريلبرقعن ،رن ةع  ةونط قرتونعة  ةسر

رب ترونةةتعار"ك ل  رونلةة را   رو دور"  رورتبا رونب اقرهارة رونا قراعد،
ي ددربعد،رتعس ةرلطاقراهاارونل  ل تراتزا دهمربانة ارويرونت ريةتامعنر

ر س85تىن  ارن تك ارهةرونتغ  ويرونةقب ة"

رتباطسس رببسسعقرونعةسسنر سس رو مرونعسسان ر سس را  مةرونتق   رضعار عان ةرونتع 
رعس86ته  ا،رنعد روسبابرهص 
  رونز اد رونةل طةراونةزه ةر  رعددرخ  ل رونلاهعاي
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 رونةعضعع ةر رونةع  ة رهت روكغ  رندي م رنل  ل ت رونعةن رورباب ط ب
رونل  ة رو ان ةرا تةتععنر، رولتصالير""بانة اروي ر   رب احر، اونعةن

رونتك ا راونقدر رع ل،راونةعثعق ة،راحنرونة كالي،رونل  ق
 عتررس℅50هارتصنرلببت رىنلرترعلزرونعديدرهترخ  ل رونلاهعاي

رع ل ردرسعهارونةصعا رونت  رونةلالي ر   رعةن رونطالبر، رحدد اقد
روإللبال اي رخ  لع ريعوم  ا رخا ة رونع ب سر ععباي ،رتونةبار

راونزروعة رتونةباررونع ب سراونتلار ر

ل سسابرتطب سسقرونر،رونتسس رت اانت سسارونتقسسار  رونبسسابقةوامسس رونقصسسعرررعضسس ات
هؤسبسسسسسايرونتع سسسسس مرونعسسسسسان ر سسسسس رهصسسسسس رلريسسسسس تبطربةلسسسسسمرونة السسسسسةرونة   سسسسسةر سسسسس ر
يريغلسسنر سس ربغ سس رهسسترلاونسسر،رن طسسالبرةونةقدهسسررتسس بسسنرب عع ،رونةع ا رهسسترونتع سس مر

اونةكسسانرو ح انرهارتل ض رتةديايرونععنةةرات ث  رونتةعار سس رهل سسعه رونةع  سسةر
رهتط بايرونت قنراونتعظ ار  رسعقرونعةن رع ل

ارروامسس رونقصسسعررتعسسزاركةسسار رىنسسلل سسابرتطب سسقرونة السسةرونة   سسةررىنسسلوياسسا
ابسس ترت سسكر،رهسسترلاح سسةروتبسسا رونللسسع ردوخسسنرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس رهصسس 

،رتبسسة ت ربسسايراو سسةابرونةصسس ةةرهسسترلاح سسةروخسس ا روارهسسارو سسط  رع سسلونةؤس
اعاليردوخسسنرهؤسبسسايرونتع سس مرونتلسسررونتسس رتقسسع،رع سسل"،رعن ةرونةتبادنسسةونةبسسئبغ سسابر
،رابسس ترونةسسدرسراقامسسدرونل  سسق،رابسس ترونطانسسبراونةسسدرس،رت  ةاربسس ترونطسسالبونعان ر

توربسسابرراب   اراب ترو سسةابرونةصسس ةةرونلسسارم  تر،ونةؤسبةساب ترونقبمراق اد ر
ررر س87تتس"اونل  ل ،راونةكعهة،رونعةن

ر سسس رونعسسسان رونتع سسس مررهؤسبسسساي سسس ررونة   سسسةر ة السسسةاهسسسترونعسسس  رونبسسسابقرن
سر29-18ترون لمرهترونرون بابر سس رونلئسسةرونعة  سسةرع لر ىلرعيةكترونقعا،رهص 

،رهسسؤلررون سسبابرع سسدهاريب غسسعنرسسسترونعةسسناونر،راتق  بسسارري سسك عنرربسسةرسسسكانرهصسس 
ارار،راونبسسسكانرو كبسسس رسسسس  رر سسسإنرلبسسسبت مرىنسسسل ،ريعة سسسعنررارونسسسليترلو  سسسغ رسسسس  روياسسسا

ونرروسرونةسساارهسسلوررىلرونربنرون عوهدرتؤبدرع سسل،رسعفرت كنر"هبةرديةعم و  ة"
ر س88تتوارل  رهبتغنربصعر رهغ لرها
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ىطسسارررؤ سسةرهتكاه سسةرنتطسسع  رتطب سسقرونة السسةرونة   سسةرب سسكنر اعسسنر سس رارر
ن كعلسسعوربةغابسسةرر هسسؤلررون سسبابريبسسة ربت ه سسن،رهؤسبايرونتع  مرونعان ر سس رهصسس 

اولسسسستلابةرن ت سسسع ر،رونق ةسسسةرونةاسسسا ةرن ت ة سسسةرونةبسسستدوهةر سسس رونةلتةسسسةرونةصسسس ير
سسسسررنت ا بسسسس ةرونةع   سسسسةونسسسسعظ ل راوللسسسسدهاجرب لسسسساحر سسسس رسسسسس اقرو رولقتصسسسساديةرع سسسسلسسس

راوندان ة ر،اوإلق  ة ةر،ونةة  ةرعونةبتع اي

ر سسس رونعسسسان رونتع سسس مررحسسسعارونسسسدان رونب سسسكري ت سسس رتق  سسس ،رهسسسلورونبسسس اقا سسس ر
رونقسسعاربةتة سسةرىمسس وررى سسالحرمسسعه يرن رسسا،رونتع سس مرونعسسان رونةصسس ي رىنسسلرهصسس 

رات   رهلهرونةتة ةرعترومتةا رضغع رلامئةراوختالليراظ ل ةرهت وكةة 

رعس98تمصر إلى ما يليأما الضغوط فتنشأ عن حاجة 
رونت ا ب  - رع لتةب ترقدرت ا رونعانة رونقامم ر  رولقتصاد ح ثرر ونةع  ةرة

روستغةاروت ار  رروسرونةاارونب  يرا لتاجرونةع  ة رتكغارب دونروخ ار
رع ل - رونتع  ة ة رونلدهاي رهتررتع    راهت ع  رهتزويد رنعدد رونة اسب ون ةع

رونطالب 
راوهارولختالليرونعظ ل ةر ة  اع -

رق ةرونةلاليرونةتاحةرن طالبرا  صرونع عارىن  ا  •
رهقارلةر • رونل  ل ت رهل ماي ر   رونتعوتن راوختاللي رونقصعر وام 

رباحت امايرسعقرونعةن 
 في العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة تطبيق متطلبات ممم ارابعً 
ر.مصر

حسسسسسعارطب عسسسسسةرونعالقسسسسسةربسسسسس ترونتعم سسسسسايررنبةسسسسسثت اانسسسسس رورهسسسسسارورىنسسسسسلوسسسسسست ادار
سسسرونةبسسستقب  ةرنةؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان راونة السسسةرونة   سسسةر سسسسعوررع سسسلرونةبسسستعارسسسس

هؤسبسسسسايرونتع سسسس مرونعسسسسان ر سسسس رداارولتةسسسسادرونتطب قسسسس ر سسسس ررون رسسسس يروارونةبسسسستعار
سسررو ارابسس  ايرعاهسسةرنتطب سسقرونة السسةرهسسترتقسسديمرهعم سسررونبةسسثىن سس ررلاهسسارولت سسرسسسسس

ر ة السسسسةضسسسسعرروندروسسسسسةرونتة    سسسسةرنر سسسس  رارهؤسبسسسسايرونتع سسسس مرونعسسسسان ونة   سسسسةر سسسس ر
هسسترورونةةسسعررليةكسسترعسس  رهسسر،رهصسس ر سس رونعسسان رونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   سسة

رعه ،رخالارعد رهةاارر  ع ة
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رنةتط باي - رونةبدم  ررونة   ةرونة الةرتطب قرونتصعر رونتع  مرهؤسباي  
ر هص رل رونعان 

رونة   ةرونة الةرتطب قرستطال رارورربع رخب وررونت ب ةرحعارهتط بايو -
ر هص ر  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ر

رنةتط باي - رون  ام  ررونة   ةرونة الةرتطب قرونتصعر رونتع  مرهؤسباي  
ر هص رل رونعان 

رون ةعرونتان عررع لةرتلص الارونبابقا ع  رونبةثرن ةةااررونل ع ةر
 التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة تطبيق التصور المبدئي لمتطلبات -1

 .مصر في العالي

ربةؤسبسسسايرونة   سسسةرونة السسسةرتطب سسسقرنةتط بسسسايريتاسسسةترونتصسسسعررونةبسسسدم 
رهةاع،روساس  تربعديترهص ر  رونعان رونتع  مر
رهؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص داوع رتطب قرونة الةرونة   ةر  ر -

ر راهب روت ا
ر  رونعان رونتع  مررهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرتطب قروهمرهتط باي -

ر هص 
ر  عيراةا ةكترع ض ةارتلص الرب

 ،مصر في العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة تطبيق دواعي  -و
ر:هاومبررات

رونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   سسةرونة السسةرتطب سسقرداوعسس يع  رونبةثر هسسمر
ر  ةاري  عر ااهب روتر،هص ر  رونعان 

رىنل - ررونةامة ر   رونة   ة رونغقا ة رهل ع، ر  رتب   رونعان  رونتع  م هؤسباي
  رس اسايرونتع  مرر  رهعوم ةرل بةرونةلاه مراونتعم ايرون ر  ة،رهص 

رونةص  ة رارر اس ادت ارونعان  ر لع  روحدؤ رونتلصصايررللصالاروهةا ب ت
ررونة   ة رسسسسسراونتلصصايرونعة  ة،رو كادية ةرسسسسسرون ر  ة

رىنل - رع لرونةامة رتعةن رهلتةع ة رتع  ة ة رب تررت   عاي رون بط تةق ق
،رونقعه رارنعان رونةص يراس اسايرونتعظ ارع لرونةبتعرس اسايرونتع  مرو
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رونةبتدوهةا علار رون اه ة رونت ة ة ررن دف رونة ح ةر، ر   رخا ة ابصلة
رلطالقرهص رلةعرا اقرمديد رن ت ة ة رونةان ةرل

متةاع رب ترهؤسبايرونتع  مربةدخنرون  وكةراوندهجرولرلو خرونةامةرىنل -
راهةدد ر رهلتار  رهلالي ر   راوإللتاج رونعةن راهؤسباي رونةص ي ،رونعان 

ر  ر رهدانكرونتطع  رونة   رنخبةا رونعان راونتع م  رونة ا ررل  ل رونتع  م
رونت ة ةر ر   رونةص ي رونعان  رونتع  م رهؤسباي رهباهةة رت اد  ريع   هةا

رمتةاع ة قتصاديةراولول
،رتعز زرونت ا ب ةراونتة زرب ترهؤسبايرونتع  مرونعان رونةص يررونةامةرىنل -

،راونة اروي،رانةع  ةكتر  رونة ةعسةنكرنتلع نرولستغةارر  رو  عارلخار
راولبتكار ر، روإلبدوع ةس راونقدر  رونة   ة رونة الة رتةقق رونت  روهعرداربع ل ا

رن ةزويارونت ا ب ةرب ترهؤسبايرونتع  مرونعان رونةص ي را  روساس
رىنلحام - رونةص ي رونعان  رونتع  م رهؤسباي رعةنررة راب وهج رس اساي تب  

خالارهبارويرتع ة ةره لةرتع  رولبتكاررونة   راونتق  رهتررع ل ةر هب
اونتق  ايرونت رتباعدرخ  ل رهؤسبايرونتع  مرر،هترونل ارويراهت ععاررهدا

كتباب مره ارويروار،رونتق  ةرص ير  رتعظ ارونةع  ةرونقامةةرع لونعان رونة
ررابلارويرقاب ةرن تةعاراونتعدينر  رس اقايرونعةنرونةص يرونةت ععة 

رىنل - رتعم ات اررونةامة رعت رونةص ي رونعان  رونتع  م رهؤسباي ىعالن
رونعةنرونةص ير رسعق ربةتط باي رونة تبطة روندروس ة راب وهل ا رنب انرخار، نك

ستلابت ارنب اسايرونتعظ ارونةص  ةرسعورر  رونةؤسبايرونةكعه ةرورهدا
روارقطا رو عةااراونقطا رونلاص 

رىنل - ررونةامة ردروس ة رب وهج رونطانبىعدود رحعا رتتة بز رمديد   كباب رار،
رهدا رونةبتة  رونتع م رونة ا ره اروي رىيلادخار، رخالا رهت رب تررنك ونتعوتن

اطةعحاير،رهترونة ترونةتلدد راونةت ععةهتط بايرسعقرونعةنرونةص ير
ر ر   رونةص ي رونعان  رونتع  م رهؤسباي رخ  ل  رن ة تروارلباي خت ارهم

 راونعظاما 
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ر:مصر ىف العالي التعليم مؤسساتفي  المهنية المرونة تطبيق متطلبات أهم

رهؤسبسساي سس ررونة   سسةرونة السسةرتطب سسقرهتط بسسايرهسستروعسسدداررونبةسسثرعسس  ي
نةل سسع،رونة السسةررون ر  سسةروندروسسسةرهسستروإل سساد ررضسسعرر سس ر،هصسس ر سس رونعان رونتع  مر

رونتة    سسسةاوندروسسسسةر،رهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رونةعا سسس  ر ار سسس راسسسسةاتر،ونة   سسسة
رابةسسا،رو ارابسس رولتةسسادرداار سس رونعسسان رونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   سسةر ة السسةن

راهسسلهر،رونةصسس يررونعسسان رونتع سس مرهؤسبسسايررتطسسع  راتعم سسايرونت بعيرراونب اقريتلق
رعه رونةتط باي

،رمتةاع دعع راتور رونتع  مرونعان ر  رهص رهترخالاراسامنرونتعو نرول -
رونةلت لةااسامنروإلعال،ر رو ةابرونةص ةةار، راهؤسبايرو عةاا، رىنل،

متةاع ةرنةل مايرونتع  مرعقدرنقارويرهلتعحةراهعسعةرنة اق ةرونق ةةرول
رونةص ير ربك الات ارر ونعان  رعا، رب كن رونة رعهة رودور رتةب ت ب دف

رونةلت لة رونةؤسب ة رونة مع ، رونةقارلة رونعان رات ب   رونتع  م رنةؤسباي ة
را هارهترهؤسبايرعانة  ربةاري اظ ررونةص ير

اتور رونتع  مرونعان رهترونلب ورراو كادية  ترهتررت ك نرنل ةرع لرهبتعار -
رونع رونةص  ة راونةعاهد رونلاهعاي رن ةدرر   اهلت ا رهعم ة رهبادأل نعضة

ررو دلل رونةع عهاي رونعاهةهت راونة اروي رهغنع رولتصاا، ،راونتلاا ،
مة ةرهؤسبايرونتع  مررونت ريلبرع لر،اونعةنرونلةع ،راونتلك  رون قدي
هةره وعا ر،رن مراونة تبطةربانلب  رونك  ةر،رن طالبىكباب اررونعان رونةص ير

رونةع عهاي رنت ك راونك ل  رونكة  راونة ارويرونبعديت روهة ت ار، اتعض  
رراقطاعايرو عةاا ر،اوان اررو هعرر،  ةابرونةص ةةرخا ةرونطالب

رون ر ر  روهدوفرونتع   - رونعان رونةص يرىعاد  رم تاةترتطع  ره ارويرتن،
رار رونة   ة رونلب   رضعر ر   راونت ا موونطالب رونتة ز ربةبدم  ر رتباط ا

راب روساس روعتبارها ر   رونل  ل ت رارنتةاق رونعةن ونةبتة ررتطع  ونعانم
ررنة ات مرونعظ ل ة 
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رتتةةعررو - رمديد  رنتلصصاي رونةص ي رونعان  رونتع  م رهؤسباي ستةدوؤ
ر روندان حعا رونطابة رع   ا ريغ ب رونت  رونةعقد  رونة ت نتةك ترر تكع  اي

رونل  ل ترهترونت قنرب ترسعقرونعةنرونةص يراوندان  
،رونك  ايراونةعاهدرونةص  ةهةرب ترو قبا،رونةت اظ  ر  ررتلع نرهبدورونةعو -

رع لنال رىكباب اررتلاق ريلب رونت  رونتلصص ة راونة اروي رونةعارف طب عة
عاهنرلتقاارونب مرهترونتع  مرنعانمرونعةنراونتاونت رتةك  مرهترول،رن طالب

رر بة الةرهةرخب  رونعةنرو ان 
نةباعد رونطالبر  روخت ارهمر،روستةدوؤرلرا،رونةبالد راونلدهايرونة   ة -

ر   ن ب وهجرونتع  ة ةربط  قةرع ة ةراهبت  
رونةعارفر - رتةديد ر   رونةلت لة رونعةن رقطاعاي ره اربة ران اي تلع ن

رهص  ر   رونعان  رونتع  م رنطالب رىكباب ا رونةط عب راونكلاروي رن ع را قار، ا
هاررهروآلن ايلاقدرتتاةتره،راطب عت رهرونقطاعايلقتصاديرن ون  ا رول

رعي  
ر • رهةغ  ت رتع  ت رقطاعاي رعت رونةل م ر   رونة ع ة رو ع لو عةاا

رن لاهعاي 
ربانلاهعاي • رونةص  ة رربطرونة  اعايرونقعه ة ست ارويرهترخالارول،

،راونز ارويرونة دول ةرنطالبرونلاهعايراونةعاهدرونع  ا،رونع ة ةراونة   ة
رهرونة  اعاي لهاونتدر برونةؤق رن طالبر  ر

رو • رحعا رداري رب كن رو عةاا رو ةاب رارور رهتروستطال  حت امات م
ع  مرونعان رونةعارفراونة ارويرونل  ةرونةط عبةر  رخ  ل رهؤسبايرونت

ر  رونةادؤر  رطب عةرونة تراو عةاارونةلت لة  رضعررونتغ،رونةص ير
ررر اهتط بات ا

راه  - رنعظاما رونعظ ل  رن تع  ا رونةبتة  رونعةنرونتةديث رسعق ت
ر ر  رطب عةرونة تر  رضعررونتغ ر،ونةص ير ونةتغ   راونتقب مراهتط بات ا

روندان رونلديدرن عةن ر
رهتر - رلع  ربكن رونل  ل ت رهعو لاي رنع   رن ةؤهالي رقعه  رىطار ىعدود

راربط ربعة  ةربعنعل ا ر،ونةؤهالي
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رونتع  مراول - رونقعه ةرناةانرمعد  رون  ئة رهترخب   ر  راضةروإل اد  عتةاد
ونت ريةكترنةؤسبايرونتع  مرونعان رونةص ير،رارسايرونة   ةهؤم ويرن ةة

بقدر ررهرونةؤم ويلست مادرب ارن بطرخ  ل  ارببعقرونعةن راقدرت تبطرهول
رع ل ربلعان ةونل  ل ت رونتك عنعم ة رونعسامط روستلدو، رع رونعق ر، اوستلدو،

ربكلار ر رو كادية ، رونتلصص رهت راونتةكت ر  رار، رمديد  رهعارف وكتباب
رررات ب قرو ل طةرو كادية ةراونة   ةربكلار  ،رتلصصايروخ ار

رستطال راروررونطالبر  رهلت ارهؤسبايرونتع  مرونعان رونةص  ةرحعاو -
ردروس ةرهدا راهق روي رب وهج رهت رن م ريقد، رعةا ررضاهم رداو ع مر، ا  م

رونعان نال رنت ه نرونعظ ل او،رمتةاع ةتن ةكالةرولرنتةاقربانتع  م تطع  رار،
رهع  ةسه ا راه   ة رملص ة رهترل خر روي راوإل اد  رولعتبار ربع ت ها

رستلابات مرع درتطع  روارتةديثرت كرونةؤسبايرنب وهل اراول طت ا و
رونةقدهةرنطالبرهؤسبايرونتع   - مرتعدينربع رونةق رويراونب وهجروندروس ة

رونةص ير رع لرونعان  رقامةة رابر ونعةنرنتكعن رونةدوخن رهت ونلعانةرعتباره
رونعةن راعانم رونعان  رونتع  م رب ت رونللع  رنبد رخب ويرراون امةة رخالا هت

رونعوقع ةر رعد رومكالاررلونت رتتلونتع م رع لرونة ار ة، رونقامم رونتع م ،ره  اع
 اولست ارويرونطالب ة ،راونةةاكا ،رحنرونة كاليراونتع مرونقاممرع ل

 المهنية المرونة تطبيق متطلباتاستطالع آراء بعض خبراء التربية حول  -2
  .مصر في العالي التعليم مؤسساتفي 

ونةبسستلدهةرونة  ل سسةرا سس رضسسعرر،رطب عسسةروندروسسسةراون سسدفره  سسا  رضسسعرر
تمرتعت ةروستةار رلستطال رارورربع رخب وررونت ب ةرحعارونتصسسعررونةبسسدم ر،رب ا

هؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان ر سس رهصسس  راقسسدرنةتط بسسايرتطب سسقرونة السسةرونة   سسةر سس ر
   ون ةعرونتان عرحعارت كرونةتط بايرع لرهمرؤرماريرارو

اختصارها الحتوائها على ويفضل ، صياغة العبارات اإلطالة يغلب على -أ
 سبيل المثال: فكرة. علىأكثر من 

رو • رونة   ةتختصاررعبار  رونغقا ة رىنلرتب  رهل ع، رونةامة   رهعوم ةر،
،رل بةرونةلاه مراونتعم ايرون ر  ةر  رس اسايرونتع  مرونعان رونةص  ة
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رن رون ر  ة رونتلصصاي رب ت رونللع  رونعة  ةس بد رىنلراونتلصصاي
ونةلاه مراونتعم ايرون ر  ةرنةعوم ةرل بةر،رتتب  رهل ع،رونغقا ةرونة   ة

ر  رس اسايرونتع  مرونعان رونةص  ةس 
اعبار رتحامةرهؤسبايرونتع  مرونعان رنإلعالنرعترتعم ات اراب وهل ار •

رونعةنوندرو رسعق ربةتط باي رونة تبطة رس ة روستلابت ار، رهدا نب ان
نب اسايرونتعظ ارونةص  ةرسعورر  رونةؤسبايرونةكعه ةروارقطا ر

رو عةااراونقطا رونعان رعتررىنل رونلاصس  تىعالنرهؤسبايرونتع  م
رتعم ات اراب وهل اروندروس ةرونة تبطةربةتط بايرسعقرونعةنرونةص يس 

رونلب وررلاب • رهت رونعتور  رهبتعا رع ل رنل ة رتت ك ن رونعبار  نك
ر رو دلل رن ةد رهعم ة رهبادأل رنعضة رونةع عهايراو كادية  ت هت

ر رهغنع رونعاهة، رولتصاااونة اروي رونلةاونع، ريلبرر،ع اةن ونت 
رن طالب رىكباب ا رونةع عهاير، رنت ك راونك ل  رونكة  رونبعديت اه وعا 

اونة ارويس رنتصب رتت ك نرنل ةرع لرهبتعاراتور رونتع  مرونعان رهتر
رونع  ار رونةص  ة راونةعاهد رونلاهعاي رهلت ا رهت راو كادية  ت ونلب ور

ر رهت رو دلل رن ةد رهعم ة رهبادأل رونعاهةرنعضة راونة اروي ونةع عهاي
 ونت ريلبرىكباب ارن طالبس 

 سبيل المثال: العبارات لتبدأ بفعل المصدر. علىبعض تعديل صياغة  -ب
رت • رونعبار  ر  الة رونةص ةةتعدين ر  ةاب رونعتور  ردعع  اهؤسباير،

متةاع ةرهلتعحةراهعسعةرنة اق ةرونق ةةرولىنلرعقدرنقاروير،رو عةاا
ر رونعان نةل ماي رونتع  م رونة رعهة، رودور رتةب ت رب دف رات ب  ،

عقدرنقارويرترىنلاس رونةقارلةرونة مع ةربةاري اظ هارهترهؤسبايرعانة  ر
رونةص ةة ر  ةاب راهعسعة رهلتعحة رو عةاا، راهؤسباي نة اق ةر،

ات ب  رونةقارلةرونة مع ةر،رونق ةةرولمتةاع ةرنةل مايرونتع  مرونعان 
رون رهترهؤسبايرعانة  رنةؤسبايرونتع  م ري اظ ها ،راعان رونةص يربةا

رب دفرتةب ترودوررونة رعهةرب كنرعا،ربك الات ارونةؤسب ةرونةلت لةس 
  الةرونعبار رتونةامةرىنلرىعدودرب وهجردروس ةرمديد رتتة بزرتعدينر •

نكرهترخار،را كباب ره ارويرونتع مرونةبتة رهدارونة ا ر،رحعارونطانب
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ر رىيلاد رونةتلدد رخالا رونة ت رهت رونعةن رسعق رهتط باي رب ت ونتعوتن
راونةت ععة رن ة تر، روخت ارهم ر   رونل  ل ت رارلباي اطةعحاي

رونطانب) إلى اونعظاماس  رحعا رتتة بز رمديد  ردروس ة رب وهج ،رىعدود
را كباب ره ارويرونتع مرونةبتة رهدارونة ا س 

 :ومنها ما يلي، التكرار والتداخل بين بعض العبارات -ج
رنتلصصاير • رونعان  رونتع  م رهؤسباي رتوستةدوؤ رونعبار  رب ت ونتك ور

ر رونةعقد  رونة ت رتكع  اي رحعا رتتةةعر روندان خمديد  رونطابة ،روي
راوندان س ر رونةص ي رونعةن رسعق رب ت رونت قن رهت رونل  ل ت نتةك ت

رونةعو رهبدو رتتلع ن رراونعبار  ر   رونةت اظ   رو قبا، رب ت ونك  ايرهة
راونةعاهد رع، رونت رنالتلاق رونتلصص ة راونة اروي رونةعارف رطب عة  ل

ارناللتقاارونب مرهترونتع  مرنعانمرونعةنرتةق قار،ريلبرىكباب ارن طالب
راونتعاهنربة الةرهةرخب  رونعةنرو ان س 

تت اااررتك وررب ترونعبارت ت ر انعبار رو انلونباحغةرول رن مرثةةررات ار •
ويربعدردان رتةكترونل  ل ترخوستةدوثارنتلصصايروكادية ةرمديد رار

رون روها راوندان   رونةص ي رونبعق ت رب ت روللتقاا رح  ة رونغال ةرهت عبار 
رع ل رونقامةر ت بز رو كادية ة ربانلعنونتلصصاي رة رت كر، احامة

رىنل رونرونتلصصاي راه اروت ا رهعار  ا رو قبا،رتعح د رب ت تلصص ة
رونك  ايراونةعاهدرونةلت لة  ار  رونت رتقده

ونتدوخنرب ترونعبارت ترونبابقت تراعبار رتتلع نران ايره اربةرقطاعاير •
رىكباب ار رونةط عب راونكلاروي رونةعارف رتةديد ر   رونةلت لة ونعةن

رونعان  رونتع  م رنطالب رن ا قار، رولقتصادي رون  ا  رن ع  رونقطاعايرلا ه
راطب عت س ر

ره رات ارر • رن م رول  رونباحغة رونبابقةرتدوخناك رونعباروي ح ثرر ب ت
رونبابقتا رونعبارتان رع لتقتص  رونعان رن رونتع  م ر،و كادية ةرهؤسباي

رونعةنر رقطاعاي ره اربة رتةل ز ران اي ر تبةث رو خ    رونعبار  وها
ونةلت لةراوستطال روحت امات مرهترونكلارويرونةط عبةر  رخ  ل رت كر

رونةؤسباي 
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 مؤسساتفي  المهنية المرونة تطبيق التصور النهائي لمتطلبات -د
 .مصر في العالي التعليم

رونتصسسسعررونةبسسسدم رنةتط بسسسساي سسس رضسسسعررارورربعسسس رخبسسس وررونت ب سسسةرحسسسعار
يةكسستر سس الةر،رهصسس ر سس رونعسسان رونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   سسةرونة السسةرتطب سسق

رونتع سس مررهؤسبسساي سس ررونة   سسةرونة السسةرتطب سسقرهتط بسسايرنبعسسديرونتصسسعررون  سسام 
رررون ةعرونتان عرع لرهص ر  رونعان 

مؤسسات التعليم العالي في مصر دواعي تطبيق المرونة المهنية في  -أ
 وتتضمن:، ومبرراتها

رون ر  ةراونتعم ايرونةلاه مررل بةرنةعوم ة،رونة   ةرونغقا ةرهل ع،ررتب   •
  رونةص  ةرونعان رونتع  مرس اساير  

رونةبتعاررع لرونتعظ اربب اسايرونةص يررونعان رونتع  مرس اسايرربط •
رونقعه  رونةبتدوهةرون اه ةرونت ة ةرن دفرا علار، ر  رخا ةرابصلة،
  رن ت ة ةرمديد را اقرلةعرهص رللطالقرونةان ةرونة ح ة

رونعان رونتع  مرهؤسبايرب ترولمتةاع راوندهجرون  وكةرهدخنرتب   •
  اهةدد رهلتار رهلالير  راوإللتاجرونعةنراهؤسبايرونةص ير

رونةص يررونعان رونتع  مرهؤسبايرب تراونتة زرونت ا ب ةرتعز ز • راخنك،
  ونة ةعسةرل  رو  عار  رولستغةاررنتلع ن

  اونتق  رونة   رولبتكاررع لرهب  ةرعةنراب وهجرس اسايرتب   •

ارهدارتع  ره لةرة ة تع رهبارويرتطب ق • راونتق  ايرونل ارويرهترهت ععا
رتعظ ار  رونةص يررونعان رونتع  مرهؤسبايرخ  ل رتباعدرونت 

رن تةعارقاب ةرابلارويره ارويراوكتباب مر،رونتق  ةرع لرونقامةةرونةع  ة
  رونةت ععةرونةص يررونعةنرس اقاير  راونتعدين

روندروس ةراب وهل ارتعم ات ارعترونعان رونتع  مررهؤسبايرىعالن •
  ونةص يررونعةنرسعقرربةتط بايرونة تبطة

رونطانبرحعارتتة بزرمديد رردروس ةرب وهجرىعدود • ره ارويرا كباب ،
  ونة ا ررهدارونةبتة رونتع مر
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رونةتلدد ررونة ترهترونةص يررونعةنرسعقررهتط بايرب ترونتعوتنررىيلاد •
راونةت ععة رونعان رونتع  مررهؤسبايرخ  ل رارلبايراطةعحاي،
ر اونعظامارن ة تروخت ارهمرر  رونةص ير

، مصر في العالي التعليم بمؤسسات المهنية المرونة تطبيق متطلبات أهم -ب
 وتتضمن:

رونةص ةةر  ةابراهعسعةرهلتعحةرنقارويرعقد • راهؤسباي،
رات ب  ،رونعان رونتع  مررنةل مايرولمتةاع ةرونق ةةرنة اق ة،رو عةاا
رهتري اظ هاربةارونةص يررونعان رونتع  مررنةؤسبايرونة مع ةرونةقارلة

رعانة ارهؤسباي ربك الات ارعا،رب كنرونة رعهةرودوررتةب ترب دف،
  رونةلت لةرونةؤسب ة

راو كادية  ترونلب وررهترونعان رونتع  مراتور رهبتعاررع لرنل ةرت ك ن •
رهعم ةرهبادألرنعضةرونع  ارونةص  ةراونةعاهدرونلاهعايرهلت ارهت

رىكباب اريلبرونت رونعاهةراونة ارويرونةع عهايرهترو دللرن ةد
  رن طالب

رونةص يررونعان رونتع  مروهدوفر  رون ر رىعاد  • رتطع  رنتتاةت،
راونتطع  رونعةنراعانمرونة   ةرونلب  ررضعرر  رونطالبره اروي

  رونعظ ل ةرنة ات مرونةبتة 

رمديد رنتلصصايرونةص يررونعان رونتع  مرهؤسبايروستةدوؤ •
رونطابةرع   اريغ برونت ر،ونةعقد رونة ترتكع  ايرحعارتتةةعر
رونةص يررونعةنرسعقررب ترونت قنرهترونل  ل ترنتةك تر وندان 

  اوندان 

ررونةت اظ  رو قبا،رب ترونةعورهةرهبدورتلع ن • راونةعاهدرونك  اي  
رونت رونتلصص ةراونة ارويرونةعارفرطب عةرع لرنالتلاقر،ونةص  ة

رونعةنرنعانمررونتع  مرهترونب مرناللتقاارتةق قا رن طالبرىكباب اريلب
  رلو انرونعةنرخب  رهةربة الةراونتعاهن

رونة   ةراونلدهايرونةبالد ررلرا،رروستةدوؤ • ر  رونطالبرنةباعد ر،
  اهبت    ررع ة ةربط  قةرونتع  ة ةرن ب وهجروخت ارهم
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رونةعارفرتةديدر  رونةلت لةرونعةنرقطاعايره اربةران ايرتلع ن •
رون  ا رن ع را قا،رهص ر  رونعان رونتع  مربطالبرونة تبطةراونكلاروي

 عي  رهاروآلن ايرهلهرتتاةتراقد،راطب عت رونقطاعايرن لهرولقتصادي

رو ع لررونةل مر  رونة ع ةرو عةاارقطاعايرعترهةغ  ترتع  ت -
  ن لاهعاي

ررونةص  ةرونقعه ةرونة  اعايرربط - رونلاهعاي   رخالاررهت،
  اونة   ةرونع ة ةرولست اروي

رهتروحت امات مررحعارادار  ررو عةاارو ةابرارورروستطال  -
رونل  ل تر  رونةط عبةرونل  ةراونة ارويرونةعارف رضعررر  ،

 رر ونةلت لةراو عةاارونة ترطب عةر  رونةادؤرونتغ  

رونعةنرسعقرراه ترنعظامارونعظ ل رن تع  ارونةبتة رونتةديث •
رونةتغ   رراهتط بات ارونة ترطب عةر  رونتغ  رضعرر  رونةص ير
  رن عةنرونلديدروندان راونتقب م

رهترلع ربكنرونل  ل ترهعو لايرنع  رن ةؤهاليرقعه رىطاررىعدود •
  بعنعل اربعة  ةراربط رونةؤهالي

ر  راولعتةادرونتع  مرمعد ررناةانرونقعه ةرون  ئةرخب  ررهتروإل اد  •
رونة   ةرن ةةارسايرهؤم ويراضة رونتع  مرنةؤسبايريةكترونت ،
  رونعةنرببعقررخ  ل  ارن بطرب ارولست مادرونةص يررونعان 

رب وهجرهترن مرريقد،ررعةار،رضاهمرهدارحعارونطالبرارورروستطال  •
  رونعان ربانتع  مررنالنتةاقرداو ع مرا  م،ردروس ةراهق روي

رهت،رونعةنرع لرقامةةرنتكعنر،روندروس ةراونةق رويرونب وهجربع رتعدين •
رونقاممرونتع معره  ا،رعد ررومكالاررتتللرونت رونعوقع ةرونتع مرخب ويرخالا
  اونةةاكا ،رونة كاليرحنرع لرونقاممرراونتع م،رونة ار ةرع ل

  ونةص يررونعان رونتع  مرهؤسبايرارهبتعرع لررونة   ةرونغقا ةرل   •

 

ر
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 مالحق الدراسة 

 
التربيـــــة  كليــــــة    

   التعليمية واإلدارة المقارنة التربية قسم

التربية خبراء لبعض ةموجه تحكيم دراسة علمية استمارة  

     / األستاذ الدكتور

 ،وبعد طيبة تحية

 س رونة السةرونة   سةر"رعبع سعونرع ة سةردروسسةرىمس ورويرضسةترولسستةار رههلرت ت 
 ةرا هكال ةروإل اد ره  اردروسةرتة   رعونتع  مرونعان ر  رداارولتةادرو اراب رهؤسباي

ربةؤسبسسسايرونة   سسسةرونة السسسةرتطب سسسقرهتط بسسسايرهسسسترهلةععسسسةرتقسسسديمب سسسدفر،ر" سسس رهصسسس 
رهص  ر  رونعان رونتع  م

"ىكبسسسابرخ  لسسس رهؤسبسسسايررعول سسساع سسسلرروندروسسسسةاتعسسس فرونة السسسةرونة   سسسةر سسس ر
ات ة سسةروسسستعدودهمرن تك سسارهسسةرونتغ سس وير،رونتع سس مرونعسسان رونكلسسارويراونة سسارويرونةتعسسدد 

ىسسس اهايراوبتكسساروير سس رنسسكرونتك سسارهسسترخاهسساري سستجرعسستر،رونةتكسس ر ر سس رظسس افرونعةسسن
وار،روارو داويراونةعسسسسدوي،راونتسسسس رقسسسسدرتكسسسسعنعر سسسس رونة سسسستجروارونلدهسسسسة،روهسسسساكترعة  سسسسم

رونةع  ةراو سان ب" 
رهةاعرر،هةعر تروساس  تع لررات تةنرولستةار 

رهؤسبايرونتع  مرونعان ر  رهص راهب روت ا رداوع رتطب قرونة الةرونة   ةر  ر •
  رهص ر  رونعان رونتع  مرهؤسباي  ررونة   ةرونة الةرتطب قرهتط بايوهمر •
 

ربعضةرعبارويرولستةار ع لرروإلمابة،رونت بع ةرخب تكمرضعررا  ،رس ادتكمرهترال هن
رولستةار رر  رونعورد راوآلروررونب الايرمة ةرب نراع ةارونة اسبة روإلمابةروها،ررس√ترعالهة

    قطرونع ة رونبةثرول و ر  ررىلرتبتلد،رنت
 اونتقدي الشكر خانصر                                              
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ن لب  عرو ساس ةرونب الاي  
عرولسم  

عرونعظ لة  
  :ونلاهعة

مؤسسات التعليم العالي في دواعي تطبيق المرونة المهنية ): ألولا المحور
(في مصر ومبرراتها  

ال أوافق   م العبارة أوافق 
 سسس رهعوم سسسةر،رهل سسسع،رونغقا سسسةرونة   سسسةونةامسسسةرىنسسسلرتب سسس ر  

ل بسسةرونةلسساه مراونتعم سسايرون ر  سسةر سس رس اسسسايرونتع سس مر
رنبسسدرونللسسع ربسس ترونتلصصسسايرون ر  سسة،رونعسسان رونةصسس  ة

 اونتلصصايرونعة  ة رر

1 

نتةق سسقرونسس بطرر ونةامسسةرىنسسلرت سس  عايرتع  ة سسةرهلتةع سسة  
بسسس ترس اسسسسايرونتع سسس مرونعسسسان راس اسسسسايرونتعظ سسسارع سسسلر

 نتةق قرونت ة ةرون اه ةرونةبتدوهة ،رونةبتعارونقعه 

2 

هسسدخنرون سس وكةراونسسدهجرولمتةسساع ربسس ترونةامسسةرنتطب سسقر  
هؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان راهؤسبسسايرونعةسسنراوإللتسساجر سس ر

رررهلاليرهلتار راهةدد  

3 

،رونتة سسسزربسسس ترهؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان تعز سسسزرونت ا بسسس ةرار  
ونة ةعسسسسسسسسسسةرنتلع سسسسسسسسنرولسسسسسسسسستغةارر سسسسسسسس رو  سسسسسسسسعارل سسسسسسسس ر

تةقسسسقرونة السسسةرراولبتكسسسارسرونتسسس ،راونة سسساروي،ركانةع  سسسةت
 ونة   ة رر

4 

حامسسسسسةرهؤسبسسسسسايرونتع سسسسس مرونعسسسسسان رىنسسسسسلرتب سسسسس رس اسسسسسساير  
ابسسس وهجرعةسسسنرهب  سسسةرع سسسلرولبتكسسساررونة  سسس راونتق سسس رهسسستر

ه لسسسسسةرتبسسسسساعدرونلسسسسس  ل تر سسسسس رخسسسسسالارهبسسسسسارويرتع ة سسسسسةر
اوكتبسسابره سساروير،رتعظ سسارونةع  سسةرونقامةسسةرع سسلرونتق  سسة

 قاب ةرن تعدينر  رس اقايرونعةنرونةت ععة 

5 
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حامسسةرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان رنإلعسسالنرعسسترتعم ات سسار  
،راب وهل سسسساروندروسسسسس ةرونة تبطسسسسةربةتط بسسسسايرسسسسسعقرونعةسسسسن

نب سسسسسانرهسسسسسداروسسسسسستلابت ارنب اسسسسسسايرونتعظ سسسسسارونةصسسسسس  ةر
سسسسسسسعورر سسسسسس رونةؤسبسسسسسسايرونةكعه سسسسسسةروارقطسسسسسسا رو عةسسسسسساار

 اونقطا رونلاص 

6 

ونةامسسسةرىنسسسلرىعسسسدودربسسس وهجردروسسسس ةرمديسسسد رتتة بسسسزرحسسسعار  
،را كبسساب ره سسارويرونسستع مرونةبسستة رهسسدارونة سسا ر،رونطانسسب

اخنسسسسكرهسسسسترخسسسسالارىيلسسسسادرونتسسسسعوتنربسسسس ترهتط بسسسسايرسسسسسعقر
اطةعحسسسسسساير،رونعةسسسسسسنرهسسسسسسترونة سسسسسسترونةتلسسسسسسدد راونةت ععسسسسسسة

 ارلبايرونل  ل تر  روخت ارهمرن ة تراونعظاما 

7 

 في العالي التعليم بمؤسسات المهنية المرونة تطبيق متطلبات) :المحورالثاني

 (مصر

ال 
 أوافق

 م العبارة أوافق

،راهؤسبايرو عةسساا،ردعع رونعتور ر  ةابرونةص ةة  
ىنسسسسسلرعقسسسسسدرنقسسسسسارويرهلتعحسسسسسةراهعسسسسسسعةرنة اق سسسسسةرونق ةسسسسسةر

ب سسسدفرتةبسسس ترر ولمتةاع سسسةرنةل مسسسايرونتع سسس مرونعسسسان 
ونةقارلسسةرونة مع سسةربةسساري اظ هسساررات بسس  ،رودوررونة رعهة

 ا هترهؤسبايرعانة  ر

1 

ت سسسسسسسك نرنل سسسسسسسةرع سسسسسسسلرهبسسسسسسستعارونسسسسسسسعتور رهسسسسسسسترونلبسسسسسسس ورر  
لرهسسستراو كسسسادية  ترنعضسسسةرهبسسسادألرهعم سسسةرن ةسسسدرو دلسسسر

راونعةسسن،رولتصسسااونةع عهسسايراونة سسارويرونعاهسسة،رهغسسنعر
اه وعسسا رونبعسسديتر،رونلةع رونتسس ريلسسبرىكبسساب ارن طسسالب

 ونكة راونك ل رنت كرونةع عهايراونة اروي

2 

نتتاسسسسسةتر،رىعسسسسساد رون رسسسسس ر سسسسس روهسسسسسدوفرونتع سسسسس مرونعسسسسسان   
،رتطسسسسع  ره سسسسارويرونطسسسسالبر سسسس رضسسسسعررونلبسسسس  رونة   سسسسة

ب سسسسسساسرونتةسسسسساقر،رونتة سسسسسزراونت سسسسسا مراورتباط سسسسساربةبسسسسسدو

3 
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ونةبسسسسستة رنة سسسسسات مرونلسسسسس  ل تربعسسسسسانمرونعةسسسسسنراونتطسسسسسع  ر
 ونعظ ل ة 

وسسستةدوؤرهؤسبسسايرونتع سس مرونعسسان رنتلصصسسايرمديسسد ر  
ويرونطسسسسسابةرختتةةسسسسعررحسسسسعارتكع  سسسسايرونة سسسسترونةعقسسسسد ر

نتةكسس ترونلسس  ل ترهسسترونت قسسنربسس ترسسسعقرونعةسسنر،رونسسدان 
 ونةص يراوندان  

4 

ونك  سسايرتلع نرهبدورونةعورهةرب ترو قبا،رونةت سساظ  ر سس ر  
نالتلسسسساقرع سسسسلرطب عسسسسةرونةعسسسسارفراونة سسسساروير،راونةعاهسسسسد

ر،رونتلصصسسسسسس ةرونتسسسسسس ريلسسسسسسبرىكبسسسسسساب ارن طسسسسسسالب ارتةق قسسسسسسا
ناللتقسسسسساارونبسسسسس مرهسسسسسترونتع سسسسس مرنعسسسسسانمرونعةسسسسسنراونتعاهسسسسسنر

  هةرخب  رونعةنرو انلبة الةر

5 

نةبسساعد رر    سسةوسسستةدوؤرلرسسا،رونةبسسالد راونلسسدهايرونة  
ونطسسالبر سس روخت سسارهمرن بسس وهجرونتع  ة سسةربط  قسسةرع ة سسةر

راهبت     

6 

تلع سسسسنران سسسسايره سسسساربةرقطاعسسسسايرونعةسسسسنرونةلت لسسسسةر سسسس ر  
تةديسسسدرونةعسسسارفراونكلسسسارويرونةط سسسعبرىكبسسساب ارنطسسسالبر

هرلارن سسسسع رون  سسسسا رولقتصسسسساديرن سسسسرا قسسسسار،رونتع سسسس مرونعسسسسان 
 ونقطاعايراطب عت  

7 

روسسسسسسسسسسستطال ر   ارحسسسسسسسسسسعاراروررو سسسسسسسسسسةابرو عةسسسسسسسسسسااردار سسسسسسسسسس 
وحت امات مرهترونةعارفراونة ارويرونل  ةرونةط عبسسةر سس ر

  رضسسعررونتغ سس رونةسسادؤر سس رطب عسسةرونة سستر،رونل  ل ت
 ونةلت لة رراو عةاار

8 

هسسسستر،رربسسسسطرونة سسسس اعايرونقعه سسسسةرونةصسسسس  ةربانلاهعسسسساي  
ونة دول سسةراونز سساروير،رخالارولست ارويرونع ة ةراونة   ة

 هرونة  اعاي لاونتدر برونةؤق رن مرب ،رن طالب

9 

ونتةسسديثرونةبسستة رن تع سس ارونسسعظ ل رنعظسساماراه سستر   10 
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سسسسعقرونعةسسسسنرونةصسسسس ير سسسس رضسسسسعررونتغ سسسس ر سسسس رطب عسسسسةر
 ونة تراونتقب مروندان رونلديدرن عةن 

ىعسسسسسسدودرىطسسسسسساررقسسسسسسعه رن ةسسسسسسؤهاليرنعسسسسسس  رهعو سسسسسسلاير  
اربطسسسس ربعة  سسسسسةرر،ونةسسسسؤهاليونلسسسس  ل تربكسسسسنرلسسسسع رهسسسستر

ربعنعل ا رر

11 

وإل سساد رهسسترخبسس  رون  ئسسةرونقعه سسةرناسسةانرمسسعد رونتع سس مر  
ونتسس ر،راولعتةادر  راضةرهؤم ويرن ةةارسايرونة   ة

يةكسسسترنةؤسبسسسايرونتع سسس مرونعسسسان رولست مسسسادرب سسسارنسسس بطر
 خ  ل  ارببعقرونعةن 

12 

وسسستطال راروررونطسسالبرحسسسعارهسسداررضسسساهمرعةسساريقسسسد،ر  
ا  سسسسسسمرداو ع سسسسسسمر،رن سسسسسسمرهسسسسسستربسسسسسس وهجراهقسسسسسس رويردروسسسسسسس ة

راتطسسع  ،رنالنتةاقربانتع  مرونعان رتن ةكالسسةرولمتةاع سسة
هاربعسسسسسس ترل خسسسسسسر،ره سسسسسسارويرملصسسسسسس ةراه   سسسسسسةرهع  سسسسسسةس

 ت كرونب وهجراونةق روي رع درتطع  رولعتبار

13 

نتكسسعنرقامةسسةر،رتعدينربع رونةقسس رويراونبسس وهجروندروسسس ة  
رنبسسسدرونللسسسع ربسسس ترر عسسسالارباعتبسسسارهرهسسسدخالار،رع سسسلرونعةسسسن

ونتع سسس مرونعسسسان راعسسسانمرونعةسسسنرهسسسترخسسسالارخبسسس ويرونسسستع مر
رعسسسد ررلونعوقع سسسةرونتسسس رتتلسسسر ه  سسساعرونسسستع مرونقسسساممر،رومسسسكالا

 اونةةاكا  ،رع لرونة ار ة

14 

كرها:ذمتطلبات أخري يرجي   

.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

....................................................................................... 
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 قائمة بأسماء المحكمين )مرتبة أبجديا(

 ، ولسمر ونعظ لة
كلية ، التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ذوستا

 التربية/جامعة عين شمس
 1 و درسعادربب عل رعبدرون ب 

ب  ةرونب اي/ماهعةرع تر،رونت ب ةربقسم أصول ذوستا
 مةم

ونل ارع لرو درس   ر  2 

ب  ةرونب اي/ماهعةرع تر،رونت ب ةربقسم أصول ذوستا
 مةم

 3 و درسعتونرهةةدرونة دي

كلية ، التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ذوستا

 التربية/جامعة عين شمس
 4 و درماك رهةةدر تة روحةدر

كلية ، التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ذوستا

 التربية/جامعة عين شمس
 5 و درعادارعبدرونلتاحرساله 

كلية ، التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ذوستا

 التربية/جامعة كفر الشيخ
 6 و درعبدرونلعودرونب دربك 

، التربية المقارنة واإلدارة التعليمية المساعد ذوستا

 كلية التربية/جامعة عين شمس

ررعبدرون ا  رهةةدررمادرد، و   7 

ب  ةرونب اي/ماهعةرع تر،رونت ب ةربقسم أصول ذوستا
 مةم

 8 و درلاديةريعسا

كلية ، المقارنةالتجطيط والدراسا   ذوستا

 التربية/جامعة ابزهر
ت دونو درهةا،ربدرواير  9 

كلية ، التربية المقارنة واإلدارة التربوية ذوستا

 التربية/جامعة حلوان
ه دوايرهةةدرحا ظررو د  10 

 


