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من جمهورية مصر   كل   في  عالميًّاتصنيف الجامعات 
 مقارنةدراسة  العربية وتايوان

 

 إعداد                                   
  (1)د. محمد أحمد حسين ناصف

 ملخص الدراسة:

هتتتل الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  تناولتتتل الدةابتتتح يالتحنيتتت  ت تتتني ين متتتن أ 
 تتدل و  التتت  عتتن نةتتلت الت تتني ال المحنيتتح لن ام تتال  امتتز     االدةابتتح ع  تت  قتتدمل و 
تطتتزةل عنتت   التت  الزاليال المتحتتدت ارم يةيتتح والممنلتتح المتحتتدت  واانتتل اربتتا  ف  

الت تتتتني ال ال الميتتتتح لن ام تتتتال  وحننتتتتل الدةابتتتتح أهتتتتل أهتتتتدا  الت تتتتني ال ال الميتتتتح 
اثيتت  متتن التتدوم  ودعتتل فتت   ال تتال إعتتادت هيةنتتح م حنتتح الت نتتيل فتت   هتتاوأهميتهتتا  ودوة 

  واتت لد دعتتل التز تت  إلتتز الت ايتت  ال تتال لن ام تتال ومسبستتال الت نتتيل  التتدول التز تت  
 الهل منتج لن ام ال اليزم. ال نم عنز البحث 

 :همتتاو   ثتتل ع  تتل الدةابتتح لت تتني ين متتن أهتتل الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال
  وتناولتتل الدةابتتح نةتتلت QS  واتت لد ت تتنيف او تتتزنج غتتن ها ت تتنيف  ام تتح  يتت 

 يستخدمها الت ني ان  وأهل النتائج.الت  ه ين الت ني ين  وأهل الم ايي  والمسغ ال 

اتت  متتن تتتايزان وم تت     خب تتت   والمقاةنتتح وتناولتتل الدةابتتح يالزصتتف والتحنيتت 
التتت   تتزم متتا أبتت  ل عنتت  النتتتائج فتت   ال تتام  و  ال تتال تطتتزي  بيابتتح الت نتتيل فتت  

الت تتتتتتني ال ال الميتتتتتتح لن ام تتتتتتال  و يتتتتتتان أهتتتتتتل السيابتتتتتتال فتتتتتت  حققتهتتتتتتا  ام اتهمتتتتتتا 
 طبقتها ا  من الدولتين من تحقيق ذلد.الت  واإل  امال والمة وعال 
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ج  ثتتل قتتدمل الدةابتتح ة يتتح النهايح خن ل الدةابح إلز م مزعح من النتتتائف  و 
تطتتزي  ال ام تتال الم تت يح ومسبستتال الت نتتيل فتت   ى أنهتتا يمةتتن أن تستتهل مقت حتتح تتت 
وتحقيتتق ةتتت   ال تتالم و  المحنتت عنتتز المستتتزى   حتتتز يةتتزن ينمةانهتتا المنافستتح ال تتال 
 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  متمي ت 
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international university ranking in Egypt and Taiwan: 

comparative study 

 

              Prepared by  

Mohammed Ahmed Hesen Nasef 

 

Abstract 

This study has focused on the analysis of the most 

distinguished two international university rankings. The study 

presented a brief history about the beginnings of local university 

ranking systems in U. S. A and U. K. That effort represented the 

base for international ranking of universities later on. Then the 

study moved towards touching upon the ultimate objectives, 

importance and the role of those rankings in reengineering 

higher education in so many countries around the world. The 

international rankings for sure reinforced the international 

perspectives of university and higher education in general, 

added to focusing scientific research the main product of 

universities nowadays.  

The two main rankings involved in this study are: 

Shanghai Jiao Tong University and the QS. When tackling these 

two ranking a special consideration has been given to the 

beginning, indicators, criteria and main results of those 

rankings. 
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The current study gave a detailed description, analysis and 

a comparative study for the two experiences of Egypt and 

Taiwan relating to the development of higher and university 

education policy. This has been done in light of the results 

achieved by universities in each country relating to university 

international ranking. Some focus has been given to the most 

distinguished policies, procedures and projects adopted by each 

country to achieve its goals in this field. 

 In conclusion, the study has reached at some results in 

light of which a vision has been constructed for Egyptian 

universities and higher education to be developed, and at the 

end of the day can compete for achieving some levels at the 

international level.  
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تصنيف الجامعات عالميًّا في كل   من جمهورية مصر  
 وتايوان دراسة مقارنةالعربية 

 

إعداد                                         
 د. محمد أحمد حسين ناصف

 
 :اإلطار العام للبحث ـــ الخطوة األولى

 مقدمة:

  والتز تت  بهتتااثيتت  متتن دوم ال تتالل ة فنستت ح ال تتزدت الةتتامنح  واقتنتتا  متتظ وهتتز 
ومنها م ام الت نيل  ووهتتزة هيتتتال االعتمتتاد االل  اافح الم ف  نحز تطبيقها  القز  

تطبيتتق م تتايي  ال تتزدت  اتت  ذلتتد أبتتهل ي تتزةت ابيتت ت أهميتتح تساد عنز الت  ومسبسات  
 ال تتام  و  ال تتال ال الت نتتيل ومسبس عامح المسبسال الت نيميح ف  تحقيق التمي  ف  

 .النتائجه ه ال ت ت يالم ياةيح وإمةانيح قيا  ف  واتسل ال م   خاصح 

وأصتتبحل قتتدةت المن متتح متتن مةزناتتت    القد أصبح الت يي  بمح ال     ومةزن  
وف اليتتتتح   يني ابيتتتتحعنتتتز الن تتتتاة م هزنتتتتح يقتتتدةتها عنتتتتز الت امتتتت  متتتتظ تنتتتد المت يتتتت ال 

تل أصتتبح  مسبستتال منت تتح لنم  فتتحهتت  و   ال ال ومسبسال الت نيل  ت هتت  ارختت ى  تتتتت  تتتتت
اانتتل مسبستتال التتت  يطالهتتا الت ييتت  مثتت  مي هتتا متتن المن متتال  واثيتت  متتن الق تتايا 

عنيهتتتا الن تتتت  إليهتتتتا  اصتتتتاة محتمتتتت    تنتتتتلى بن ستتتها عتتتتن الت امتتتت  م هتتتا ال تتتتال الت نتتتيل 
هتتتت ا الستتتتيا  فتتتت  قتتتتدةتها عنتتتتز البقتتتتام واالبتتتتتم اة  و متتتتن محتتتتددال  اياعتباةهتتتتا محتتتتدد  

ذال أهميتتتح  وأصتتتبح التخطتتتي  لختتتز  أصتتتبحل م تتتاهيل التستتتزيق والتنافستتتيح ق تتتايا 
لقيتتتادال مسبستتتال الت نتتتيل  اأو اختياةيتتت   اولتتتيك تلمينيتتت   أصتتتي    ممتتتاة التنافستتتيح عمتتت   

 .(1)ال ال 



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

130 

تتمتتتظ فيتت  ال ام تتح  التت  يلنها الم ام  ال ال مسبسال الت نيل     تنافسيح ت  و 
ابتتتت  م ال تتت ر الخاة يتتتح والحتتتد متتتن أثتتت  فتتت  يقتتتدةت أعنتتتز متتتن ال ام تتتال ارختتت ى 

ت  يتت  نقتتات قزتهتتا وم ال تتح نقتتات  تت  ها  وتنبتتظ الميتت ت التنافستتيح متتن فتت  التحتتديال  و 
 .(2)قدةت ال ام ح عنز ابت  م مزاةدها الماديح والبة يح وال ل يح االبت  م ارمث 

متتتن التتتت  م مزعتتتح متتتن الةتتت وت لتحقيتتتق الميتتت ت التنافستتتيح لن ام تتتال و وهنتتتا  
والح تتزم   ل زليح ال ميتتظ  وتيستتي  م تتادة التتت نأهمهتتا الت نتتيل المستتتم   والت نتتيل مستتت

عنز الم  فح والخب ال داختت  المسبستتح وخاة هتتا  ياإل تتافح إلتتز و تتزد م تتايي  لقيتتا  
 .(3)الت نل ومتاي ت  يابتم اة

ل تتتتت ال الل تتتتاة الطزينتتتتح لمسبستتتتال  اال ليمثتتتت  تتزي تتتت  و تتتتام ت تتتتنيف ال ام تتتت 
 اركتتاديم   وتحقيتتق الستتم ح واردام من أ تت  تحقيتتق ال تتزدت  ؛ال ام  و  ال ال الت نيل 

أصبح متتن حتتق ال ام تتال المتميتت ت أن تتبتتزأ و   عالمي او  محني افسيح االمتمي   والقدةت التن
لتتل تحقتتق  ام اتهتتا م اكتت  التتت  قمتتح الت تتني ال ال الميتتح  وأصتتبح اتت لد عنتتز التتدوم 

 تساعد  ام اتها عنز النهز  والمنافسح.الت  متقدمح أن تبحث الزبائ  والسب  

ن تت  صتتان ز    فقتتدال تتال صناعح بيابتتح الت نتتيل ف  لقد أث ل الت ني ال يقزت 
  القتتزم  لإلن تتا متت  ال ال الميح لن ام ال عنتتز أنهتتا ة لز الت ني ابح الت نيميح إيالس

اختت  الم تمتتظ د وال تتام   ال تتال بين مسبسال الت نيل  المنافسحاحتدام وأدى ذلد إلز 
التتدوم ارختت ى فتت   ال تتام  و  ال تتال الزاحد متتن ناحيتتح  و ينهتتا و تتين مسبستتال الت نتتيل 

م  تتل التتدوم إ تت امال   ةيتتح وعنز  زم نتائج الت تتني ال  اتختت ل  .من ناحيح ثانيح
  فتمتتل م ا  تتح السيابتتال  وبتتن التةتت ي ال  ال تتام  و  ال تتال لتطتتزي  قطتتا  الت نتتيل 

هتت ه فتت   لتحقيتتق ال تتزدت والتميتت  طتت  والمةتت وعال؛وم اع ح المي انيتتال  وو تتظ الخ
ستتتمز يسيابتتتح ال عتتت  متتتا ي  ال الميتتتح لن ام تتتال فنقتتتد أو تتتدل الت تتتني ال  المسبستتتال.

Policy panic  ل بتتين المسبستتاالزثيتتق الق اةال  وذلتتد يستتب  االةتبتتات  صان  لدى
 عنز تحقيق التنافسيح ال الميح.قمح الت نيف وقدةتها ف  تقظ الت  
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تهد  إلز الت  ومظ و زد اللثي  من الخط  والمة وعال ال ين   ف  
 اوال ام ال ي  ح عامح  فقد أطنقل ال ين بدم   ال ال مسبسال الت نيل  إص ة
ال   و  China 985" 985مة وعها الخار المسمز "ال ين  1998من عام 

 1700من بين أكث  من    ام ح 34لتطزي   ؛يهد  إلز الت اي  الةديد لن هزد
ن   المة و  عنز ث ث م اح  تبدأ   وي  (4)ال ينف    ام ح ومسبسح ت نيل عام  

  وتبدأ الم حنح الثانيح من 2003وحتز عام  1998من عام  االم حنح ارولز بدم  
ومستم ت  2008  وتبدأ الم حنح الثالثح من عام 2007وحتز نهايح عام  2004عام 

إلن ا  ه ا  ؛أم ية قدة يخمسح منياةال دوالة مي انيح ت    ل حتز اآلن  وخ  
 Germany"مبادةت التمي "   مطنقل ما ب  أ  ألمانيا فقد ف  و   (5)المة و 

Excellence Initiative 2007  ا  ه ه المبادةت عنز االبتثماة وت    2012تتتت 
من بين بب ين   عة   ام الف  بنيزن دوالة  3.2يقدة يقيمح ف  ال    ااإل
وذلد بهد  وصزم  ؛(6)نيا متخ  حمدةبح ع   67و ام ح تلنزلز يح  و م ح ا

نز م اة  ام ح هاةفاةد ارم يةيح  ه ه ال ام ال إلز قمح الت ني ال ال الميح ع
 .ارلمان  ال ال لنت نيل  ال الميح اركاديميح وتحقيق التمي  والسم ح

 ال ال م حنح الت نيل  ص ةتخ ل إ  امال قزيح إلا  تايزان  فقد ف  و 
و ظ و  بيابال وفنس ال  ديدت  تبن ف  ه ه اإل  امال أهل وال ام ال  وتمثنل 

ت ي ل فنس ح ف  ال ال ال ام ال ومسبسال الت نيل  ص ةالخط  والمة وعال إل
مث  ال ام ال البحثيح   صيغ  ديدت من ال ام ال  ووه ل ال ال الت نيل 

ثيف ال هزد من أ   تلف  تمث   قزم  ظ هد  و  و  وال ام ال التلنزلز يح 
خ م خمك بنزال إلز مستزى  ام ال  تتتتارق   عنزتتتت وصزم  ام ح واحدت 

م اك   ال ديد من   وتطزي World Class Universities ال الل ف  النخبح 
 .(7)البحزث
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   ال تتال  الت نتتيل    صتت ة و تت ل تتتايزان خطتتح طزينتتح إل   بتتبي  بنتتزا هتت ا الهتتد  فتت   و 
ات هتتل تتتايزان نحتتز م يتتد متتن      واتت لد والمةتت وعال   البتت امج والمبتتادةال وو تت ل اللثيتت  متتن  

الم يتتد متتن الطتت   التتدوليين  وتةتت يظ اإلبتتدا  واالبتلتتاة     ابتتتقطا و    ال تتال  تتتدوي  الت نتتيل  
  تتتايزان  وتقزيتتح ال  قتتح بتتين ال ام تتال والم تمتتظ  فتت   وتةتت يظ اربتتات ت التتدوليين عنتتز ال متت   

م ا يتتح   متتن ختت م التز تت  نحتتز تطبيتتق التت      ال تتام   الت نتتيل  فتت   وتحقيتتق م يتتد متتن الم ونتتح  
 . وال ام ال  ال ال  مسبسال الت نيل ف   

ابي  لح ل  م  ل الت ني ال ال الميح لن ام ال إلز ببا  ةهي   وتناوأد
أكب   ثان وال ام ال  فاحتنل ال ين  ال ال  صد لتمزي  الت نيل ت  الت  ارمزام 

  ص حاإل  و دأل ازةيا ال نز يح مساةها 2009من ق عنز البحث والتطزي  عام 
دولح أخ ى عنز البحث والتطزي   أ ين قزن أكث  من  امن  عة  بنزال  وهل حالي  
إلن ا  ما ي يد عنز  و  خط  االتحاد اروة   وي  المحن كنسبح متزيح من الناتج 

  2020 تتت 2014ما بين  Horizon 2020ق بب ين منيزن يزةو عنز ب نام   ارف
مستقب  نمز البحث ف  ومن المتزقظ أن الب ا ي  وةوبيا والهند وال ين بتتحةل 

فتح لنن   عنز تطزي  الت نيل الي زةت  ال    والتطزي   وا لد تن ق دوم الخنيج 
المتزقظ   ومن لتطزي لنبحث وا قزميح إبت اتي يح و زد ي ب  عنبها  ا  ذلد  ال ال 
محاوة   وة ما دوم الخنيج   بح ال ين وبن افزةت ومالي يا وازةيا ال نز يحأن ت  

 .(8) او الزاليال المتحدت وأوة  نطا  ب يهل لتحد ف  ت نيميح و حثيح مهمح 
صي  أ    و يح م    اانل نتائج الت ني ال ال الميح لن ام ال صادمح لن ا ف  و   

ينيق  امتقدم   ا ام ح م  يح م ا    أ تحقق  إذ لل ؛الة   الم    يخيبح أم  ابي ت 
يسم ح م   ومةانتها الثقافيح والح اةيح  فنل تتمةن أيح  ام ح م  يح من 

 غن ها عندما دخنل  ام ح القاه ت حي  ت نيف  ام ح   2007ال هزة إال عام 
يتطن  م ا  ح غامنح لسيابال ال   ارم   ؛500تتت  401فتت  ارخي ت من ف  
وةام ذلد  اللامنح تحديد أهل ال زام  وارببا   و م  ف   ال ام  و  ال ال ت نيل ال

 واقت اة الحنزم المناببح.
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 مشكلة البحث:

تساتتد أن الت نتتيل التتت  اللثي  من الةزاهد  وال ديد من التتدالئ  والمسغتت ال هنا  
تحتتتزم دون وصتتتزل  لن الميتتتح  التتتت  متتتن الم زقتتتال  ااثيتتت    ي تتتان  الم تتت    ال تتتام  

 ومن أهل ه ه الدالئ :  الت ني ال ال الميح لن ام الف  وتحقيق  م اك  متقدمح 
اتتتت  الت تتتتني ال ال الميتتتتح فتتتت   امتميتتتت    ا ام تتتتح م تتتت يح ت تيبتتتت   يتتتتحعتتتتدم تحقيتتتتق أ -1

 .2014حتز إصداة  لن ام ال
تم تت   غتت نل -2 ت االقت تتاديحلمن متتح الت تتاون والتنميتتح  اوفقتت   تتتت متتن بتتين  65الم اتت   تتتت

 ال تتال   واعتبتت  اتت  متتن الت نتتيل 2007ال تتالل ل تتام فتت  لنقتتدةت التنافستتيح  ابنتتد   128
 .(9)م  ف  بتلاة عزائق تنافسيح واال التلنزلز  والتدةي  واالبت داد 

عنتتتز مزا هتتتح المنافستتتح  الحةتتتزم  ال تتتام  و  ال تتتال عتتتدم قتتتدةت مسبستتتال الت نتتتيل  -3
القادمتتتتح متتتتن ال ام تتتتال ار نبيتتتتح وال ام تتتتال الخاصتتتتح ذال القتتتتدةت ال اليتتتتح عنتتتتز 

 ل من ناحيح أخ ى.  من ناحيح وتطزةال تقنيال الت نالتليف مظ متطنبال السز 
 :(10)ومنها  إلز ي ض ه ه المةة ل ال ال لنت نيل  القزم وأغاة المستم   -4
  وعتتتدم المحنتت الحيتت  فتت   ال تتال مسبستتال الت نتتتيل انح تتاة ال ام تتال الحةزميتتح و  

ابتتتتقطا  فتتت  بتتزام   انط قهتتا إلتتتز الت امتت  متتتظ الم تتتادة ال الميتتح )الخاة يتتتح(
الطتتتت   أو أع تتتتام هيتتتتتال التتتتتدةيك أو م تتتتادة الم  فتتتتح ال نميتتتتح والتقنيتتتتح أو 

 م ادة التمزي .
بستتتتال التتتتن ل والمنتتتتاهج واربتتتتالي  بتتتتين المس فتتتت  الميتتتت  الزا تتتتح إلتتتتز التنمتتتتي   -5

 قتتد تنتتد المسبستتال فتت ر التميتت  والتنتتافك والتطتتزي  الت نيميتتح الحةزميتتح  ممتتا ي  
 المبد   واالبتخدام ارمث  لنطاقال ال ل يح وال نميح المتاحح لها.

ميا  ن ل وآليال ف الح لتقييل أدام ال ام ال الحةزميح  إلز  انتت  تقتتادم تقنيتتال  -6
فتت    وت تتا م المةتتاةاح   فتت موال التقنتت الت نيل  وعدم القتتدةت عنتتز مزاكبتتح التقتتدم 

  هزد التطزي  واالبتلاة.
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عنتتتتز الطتتتتت    االلنيتتتتال ال منيتتتتح قيابتتتت  فتتتت  تقنتتتتد أعتتتتداد الطتتتت   المتختتتت  ين  -7
فتتتت    وهتتتت ا الم تتتتدم المتتتتنخ ض متتتتن الختتتت ي ين يتتتتال الن  يتتتتحاللنفتتتت  المتختتتت  ين 

تخ  تتال ال نتتزم والتلنزلز يتتا يقتتز  ال هتتزد ال اميتتح إلتتز بنتتام القتتدةال البةتت يح 
 .(11)ال نم م ام البحث ف  تزا نح الم

ية  الم ايي  المحنيح واإلقنيميتتح وال الميتتح   الم     ال ام  مي انيح الت نيل  تدن  -8
 تمزينها عنز الدولح ي زةت غب  اامنح.ف  واعتماد ال ام ال 

األسـللة في ، يمكن التعبير عن مشكلة البحث المؤشرات السابقةوعلى ضوء 
 اآلتية:

 ؟ عالمي اما اربك الن  يح لت نيف ال ام ال  -1

امتتا الزاقتتظ التت اهن لت تتنيف  ام تتال تتتايزان  -2 ؟ ومتتا القتتزى وال زامتت  الثقافيتتح عالميتت 
 المسث ت في ؟ 

الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال؟ ومتتتا فتتت  متتتا الزاقتتتظ التتت اهن لن ام تتتال الم تتت يح  -3
 القزى وال زام  الثقافيح المسث ت في ؟ 

 الت ني ال ال الميح؟ ف  المقت حح لتحسين ةت  ال ام ال الم  يح  ل  يحما ا -4

   أهداف البحث:

 يهد  البحث إلز:
تستتتخدمها التتت  لتتز أهتتل الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  وأهتتل الم تتايي  إالت تت    -1

 عمنيح الت نيف.ف  
الت تتتتني ال فتتتت  تطتتتتزي   ام اتهتتتتا وتحستتتتين م اك هتتتتا فتتتت  تحنيتتتت  خبتتتت ت تتتتتايزان  -2

بنتتتام ة يتتتح مستتتتقبنيح فتتت  قتتتد ت ستتتهل التتتت  ال الميتتتح  وابتتتتخ ر ي تتتض النتتتتائج 
 لتطزي  ال ام ال الم  يح.
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ي تتض فتت  حققتهتتا التتت  حنيتت  واقتتظ ال ام تتال الم تت يح  والت تت   عنتتز ةتبهتتا ت -3
ال ام تتتال  زا تتت ت  التتتت  الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  وتحنيتتت  أهتتتل الم زقتتتال 

 الم  يح.
 تطتتتزي فتتت  يمةتتتن أن تستتتهل ح تلتتتزن يمثايتتتح خاةطتتتح ط يتتتق ح مقت حتتت طتتت ة ة يتتت  -4

  ال ام تتتال الم تتت يح لت تتتبح قتتتادةت عنتتتز المنافستتتح ال   يتتتح والدوليتتتح متتتن ناحيتتتح
 الت ني ال ال الميح من ناحيح أخ ى.ف  و م اك ها وتحسين ةتبها أ

 أهمية البحث:
مثتتت  ق تتتيح متتتن لمز تتتز  ي  أهميتتتح المز تتتز  ن ستتت   فاتنبتتتظ أهميتتتح البحتتتث متتتن  -1

ااةت ثتتت الق تتتايا الم   غتتت نل التتتت  الق تتتايا الت نيميتتتح   وة متتتا تلتتتزن متتتن أكثتتت  عالميتتت 
  وأصتتبح ال قتتدين ارخيتت ينفتت  م  تتل دوم ال تتالل فتت  القتت اة  وصتتان  السابتتح 

التتتت  لم  فتتتح ال ام تتتال  اال تتتالل يت قتتت  يةتتت ف صتتتدوة هتتت ه الت تتتني ال بتتتنزي  
 السايقح. م اك هاهبطل عن الت  وال ام ال   ص دل

حيتتث يتنتتاوم م حنتتح  يتناولهتتا؛التتت  ت زد أهميح البحث ا لد إلز طبي ح الم حنح  -2
هتتتا   وي تبتتت  خ ي ز الت نيمتتت قمتتتح الهتتت م م حنتتتح تقتتتظ عنتتتز هتتت  و   ال تتتال الت نتتتيل 

بتتت لل منتتت  التحتتتاقهل يالمدةبتتتح التتتت  المح تتتنح النهائيتتتح للتتت  ال هتتتزد الت نيميتتتح 
 ال ام ح.ف  االبتدائيح وحتز تخ  هل 

حتتتز  ؛ال تتام  و  ال تتال الت نتتيل  ص ةي  وةت التح   إل م تم   تلزين وع  -3
الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال متتن فتت   من تحقيتتق ةتتت  أف تت  تتمةن  ام اتنا
 من ناحيح أخ ى.المحنيح واإلقنيميح وال الميح التنافسيح  قدةتهاناحيح  و يادت 

 :(12)ين يمةن تحديد منه يح البحث فيما  منهج البحث:
الب د  :ف الباحث المنهج المقاةن يلي اده المت ددت والمتمثنح  يستخدم 

 ؛  ل    نةلت الت ني ال ال نميح لن ام ال وتطزةها  والب د الزص ؛التاةيخ 
ل    وتحني  الت ني ال ال الميح لن ام ال عامح و ام ال تايزان وال ام ال 
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بيان القزى وال زام  الثقافيح ف  المتمث  ف  الم  يح خاصح  و  د التحني  الثقا
الب د  اايزان وم    وأي   ا  من تف  الت ني ال ال الميح لن ام ال ف  المسث ت 
لتحديد أو   التةاي  وأ   االخت   وت سي ها بين خب ت تايزان  ؛المقاةن  الت سي   
لتحسين ةت  ال ام ال الم  يح ف  من أ   التزص  إلز ال  يح المقت حح  ؛وم  

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.

 مصطلحات البحث:
دمل متتتتن قبتتتت  البتتتتاحثين لهتتتت ا قتتتت  التتتتت  تت تتتتدد الت  ي تتتتال  :Rankingالترتيــــ   -1

 الم طنح  ومن أهمها:
بتتتنل ارف تتتنيح حستتت  م تتتايي  مت تتتاة  فتتت  ي تتتظ ارغتتتيام  تن يمتتت أبتتتنز   -أ

 .(31)ت عنيها من ارعنز إلز ارب   أو من ارولز إلز ارخي  
 .(41)ال ال غة   ديد أو صي ح مبتل ت من صيغ تقزيل الت نيل  - 
عنتتز أبتتا  م مزعتتح متتن الم تتايي  تز تتد    ا تنا ليتت    ا منه يتتح لت تيتت  ال ام تتال ت تيبتت   -ج

 . ( 51) الت نيف ف   
  ا تب تتت    ال تتتال  يتتتتل فيهتتتا ت تتتنيف أو ت تيتتت  ال ام تتتال وم اهتتتد الت نتتتيل  التتتت   ال منيتتتح   -د

ميتتتت     بتتتتزام قامتتتتل يتتتت   هتتتتح حةزميتتتتح أو     لم مزعتتتتح متتتتن الم تتتتايي  المز تتتتزعيح 
 . ( 61) ع م حةزميح أو عن ط يق وبائ  اإل 

ساتتد عنيتت  الت  ي تتال الستتايقح أن عمنيتتح الم ا تتنح بتتين ال ام تتال تتتتل متتا ت  وأهتتل 
تقتتتيك التتتت  وذلتتتد متتتن ختتت م م مزعتتتح متتتن الم تتتايي   ح يعنتتتز أبتتتك عنميتتتح مز تتتزع

 هتتال و   ا  ويقتتزم بهتت ا الت تتنيف  هتتال ةبتتميح أحيانتت  ال تتام  م  تتل  زانتت  اردام 
وأن نتتتائج الت تتنيف م بتت ت عتتن الزاقتتظ بدة تتح ابيتت ت  وللنهتتا   أخ ى  اأحيان   مي  ةبميح

 لل تة  إلز ارهدا  من وةام إ  ام ه ه الت ني ال.

 نيف ال ام ال يلن : اعت ا  من  هتتح محتتددت  ت تتل م مزعتتح  ت   الباحثوي      
يح  يتتلن  ام تتح  مز تتزع م مزعتتح متتن الم تتايي  ال ل   ا فقتت    و والمهنيتتين   كبيتت ت متتن المتخ  تتين 
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تح تت  عنتتز ت تيتت  ي بتت     متتا قتتد حققتتل مستتتزى م تتين متتن ال تتزدت والتميتت   وتستتتحق أن 
 ن ا ها بين  ام ال ال الل. عن مستزى إ 

 الدراسة:حدود 
 :همتتا  تناولها لنت ني ال ال الميح لن ام تتال عنتتز ت تتني ينف  تقت   الدةابح  -1

لهتتتتتتتت ه  انمتتتتتتتتزذ ين QS   يال تتتتتتتتين  وت تتتتتتتتنيف غتتتتتتتتن ها ت تتتتتتتتنيف  ام تتتتتتتتح 
همتتا  QSوت تتنيف  غتتن ها متتن ت تتنيف  ام تتح  الت تتني ال  خاصتتح أن اتت 
نتتتائج الت تتني ين   إلتتز  انتت  أن   وأكث هتتا غتته ت  اأقدم الت ني ال ال الميح وهتتزة  

 تتمتظ بدة ح عاليح من الثقح اركاديميح.
م ام تتتلث   ام اتهمتتا ومسبستتال الت نتتيل ف  تناوم خب ت ا  من تايزان وم    -2

البنتتدين يالت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  وأهتتل اإل تت امال والمبتتادةال فتت   ال تتال 
  ال تتام  و  ال تتال تبنتهتتا اتت  دولتتح لننهتتز  يمسبستتال الت نتتيل التتت  والمةتتاةيظ 

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  وتحسين ةت   ام اتها 

 الدراسات السابقة:
الترتيبـــــات الدوليـــــة فـــــي رتـــــ  الجامعــــات المصـــــرية فـــــي العوامــــل المـــــؤ رة  -1

 :(71)للجامعات

ةتتت  ال ام تتال الم تت يح فتت  هدفل الدةابح إلز الت    عنز ال زامتت  المتتسث ت 
لن ام تتتال  واتتت ا تقتتتديل التزصتتتيال والمقت حتتتال لتحستتتين ةتتتت  الت تيبتتتال الدوليتتتح فتتت  

  ولتحقيتتتق هتتت ا ال تتت   ع  تتتل الم تتت يح  وابتتتتخدمل المتتتنهج الزصتتت   ال ام تتتال
الدةابتتتح يني تتتتا  لتتتتب ض هتتتت ه الت تيبتتتتال الدوليتتتتح لن ام تتتتال  ولنت تتتت   عنتتتتز ال زامتتتت  

متتن  ا تتز  ع 202عنتتز  اةتتت  ال ام تتال الم تت يح طبقتتل الدةابتتح ابتتتبيان  فتت  المتتسث ت 
أع تتام هيتتتح التتتدةيك والهيتتتح الم اونتتح يال ام تتال الم تت يح  وتزصتتنل الدةابتتح إلتتز 

فتت   يتتتل  ال ام تتالفتت  اختيتتاة الزوتتائف القياديتتح أن م مزعتتح متتن النتتتائج متتن أهمهتتا: 
 تتزم عزامتت  بيابتتيح أكثتت  منهتتا أكاديميتتح  وعتتدم و تتزة الخطتت  المستتتقبنيح لنت نتتتيل 
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ةتبتتال ال ام يتتح وت هي ال الم ام  والمختب ال  وتقنيديتتح الم  و  ف ا امت ال ام  
  ال تتتتام   اإلداة  ةانتتتتال الماديتتتتح والبةتتتت يح  و تتتت ف ال هتتتتا  وقنتهتتتتا  و تتتت ف اإلم
 .الدول وعدم االهتمام يالنة  

  وةت ال م  عنز دعتتل ال منيتتح الديمق اطيتتح داختت  ال ام تتح  واقت حل الدةابح 
دةيك  وال متتت  عنتتتز إي تتتاد ت تيتتت  ع تتتام هيتتتح التتتت ر والبحثتتت  ال نمتتت وتهيتتتح المنتتتا  

 .الدول لن ام ال الم  يح وال   يح  وتة يظ النة   كن 

تناولهتتتا لتتتب ض الت تتتني ال فتتت   حاليتتتحالالستتتايقح متتتظ الدةابتتتح وتتةتتتاي  الدةابتتتح 
فتتت  أثتتت ل التتتت  ال زامتتت   ي تتتضعتتتن اةتتت ها فتتت  و   ال الميتتتح وإن اتتتان ي تتتزةت متتتز  ت 
 و هح ن   أع ام هيتح التدةيك. ت تي  ال ام ال الم  يح من

أن الدةابتتتح الستتتايقح اةتلتتت ل ي تتتزةت ةئيستتتيح عنتتتز الدةابتتتح فتتت  وتختنتتتف عنهتتتا 
الدةابتتتتح الن  يتتتتح لتتتتب ض الت تتتتني ال  عنتتتتز الدةابتتتتح الحاليتتتتحبينمتتتتا ت تلتتتت    الميدانيتتتتح

 متتتن خطتتت  ومةتتتاةيظ   لبيتتتان متتتا قامتتتل يتتت وتحنيتتت  خبتتت ت تتتتايزان ال الميتتتح لن ام تتتال
 . بنل الت ني ال ال ام يحف  لتحسين أدام  ام اتها واالةتقام 

 (نقديــةت العربيــة منهــا ةر يــة معــاالتصــنيتات العالميــة للجامعــات ومواــ  الجا -2
(81): 

عنتتتتتز أبتتتتت   الت تتتتتني ال ال الميتتتتتح لن ام تتتتتال  هتتتتتدفل الدةابتتتتتح إلتتتتتز الت تتتتت   
اعتمتتدل عنيهتتا  وةصتتد مزقتتظ ال ام تتال ال   يتتح متتن تنتتد الت تتني ال  التتت  والم تتايي  

تحستتين ت تيتت  ال ام تتال ال   يتتح فتت  تستتهل قتتد التتت  ومحاولح تقتتديل ي تتض المقت حتتال 
 ه ه الت ني ال.ف  

  غتتتتن ها يف وعتتتت   الباحتتتتث لتتتتب ض هتتتت ه الت تتتتني ال ال الميتتتتح مثتتتت  ت تتتتن
فتت    يتتح ال ام تتال ال  حققتتت ا لتايم   ثل ع   ميبزمت اك  وت نيف اوت نيف الز 

ومنهتتا  تت ف   هتت ه الت تتني ال. وتنتتاوم أهتتل أبتتبا  ت ا تتظ ت تيتت  ال ام تتال ال   يتتح
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نستتبح الطتت   رع تتام هيتتتح فتت  يح البحثيتتح لن ام تتال ال   يتتح  والخنتت  اللبيتت  نتا اإل
فتت   ال نمتت ن تتا  عنتتز البحتتث عتتدد التتدوةيال ال   يتتح  وتزا تتظ اإلالتتتدةيك  ونقتتد 

  يح.الدوم ال   

منهتتتا  تتت وةت م اعتتتات الت تتتني ال   وخ  تتتل الدةابتتتح يم مزعتتتح متتتن التزصتتتيال
ن تتل الت نتتيل بتتين التتدوم  وم اعتتات خ زصتتيح اتت  فتت  ال الميتتح لن ام تتال ل خت فتتال 

ت التتدوم ال   يتتح ومنهتتاتتتتتت  ن ام منها  و  وةت إعطتتام  ام تتال ال نتتز  أف تت   اف صتت   تتتتت
ومتطنبتتال  ال نمتت ا ن بتتين متطنبتتال البحتتث ه ه الت ني ال  وتحقيق التتتز ف  لن هزة 

 خ زصيح البيتح ال   يح. ي اع  ع   التدةيك  و  وةت بنام ت نيف 

ع  تتها لتتب ض الت تتني ال فتت  متتظ الدةابتتح الستتايقح  الدةابتتح الحاليتتحوتتةتتاي  
إلتتز  انتت  ي تتض الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال ت اي هتتا فتت    وتختنف عنهتتا ال الميح
فتت  الدوليتتح لت تتبح قتتادةت عنتتز المنافستتح  هتتا ام اتتطتتزي  فتت  تناوم خبتت ت تتتايزان عنز 

 الت تتني ال الدوليتتحفتت   امتميتت    ا  ولتلزن قادةت عنتتز أن تتبتتزأ م اتت   ال ال م ام الت نيل 
 .لن ام ال

 :(19)ريق نحو التميزالط ـــ العالمي التصنيف الجامعات العربية وتحدي -3

مثتتت  ت تتتنيف  ام تتتح   تناولتتل الدةابتتتح ي تتتض الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال
ي ابيتتال والستتنبيال مبينتتح اإل  متتن التحنيتت  ميةتت     وت تتنيف الزيبتتزمت اكغتتن ها 
هتتتتت ين فتتتتت  ثتتتتتل ع  تتتتتل ل تتتتتت  ال ام تتتتتال ال   يتتتتتح   حمنتهتتتتتا هتتتتت ه الت تتتتتني الالتتتتتت  

إحتتت ا  فتتت  حتتتدثل لن ام تتتال الستتت زديح التتتت  الت تتتني ين  م اتتت ت عنتتتز الط تتت ت اللبيتتت ت 
 م اك  متقدمح.

  متتن ارختت  بهتتا عنتتز دة  التميتت  بتتد   واقت ة الباحث تس ح إ  امال أبابتتيح ال
ال تتتام     والتتتدوة ال اعتتت  لنحةزمتتتح والقطتتتا إبتتتت اتي يحو تتتزد ة يتتتح فتتت  تتمثتتت  أهمهتتتا 

ن ا  الزاف   والقيادت الحةيمح  والتز تت  نحتتز تتتدوي  الت نتتيل وتخ يد المي انيال أو اإل
   وتلهي  الباحثين المتمي ين.ال ال 
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  تناولهتتتا لتتتب ض الت تتتني الفتتت   لحاليتتتحدةابتتتح االمتتتظ  الستتتايقح وتت تتتق الدةابتتتح
هتت ه فتت  عنتتز ةتتت  ال ام تتال ال   يتتح أن الدةابتتح الستتايقح ةاتت ل فتت  وتختنتتف عنهتتا 
ح لتلتتزن قتتادةت عنتتز  تت امال لننهتتز  ي ام اتنتتا ال   يتت ي تتض اإل لوط حتت   الت ني ال

 الدةابتتح الحاليتتحعنتتز حتتين ت اتت   الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال.فتت  تحستتين م اك هتتا 
ت ال الميح لن ام ال إلز  ان  ع   ي ض الت ني ال تتتت قتتد هتت ه الت تتني ال عنتتز ن تتتتت

تنتتتاوم خبتتت ت تتتتايزان لبيتتتان متتتا قامتتتل يتتت  متتتن إ تتت امال  وتحنيتتت  م ايي هتتتا  إلتتتز  انتتت 
فتت  بهتتا  وتحستتين ةتتت   ام اتهتتا  ال تتال ن تتام الت نتتيل  صتت ةإل ومةتت وعال وخطتت 

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.
 :(20)ات، تجربة الجامعات السعوديةالتصنيتات الدولية للجامع -4

ت تتتتنيف  هتتتت   و     ال ام تتتتال ال الميتتتتح الدةابتتتتح يني تتتتا  ث ثتتتتح متتتتن ت تتتتني ال  تناولتتتتل  
نيتتتل  ب  التتتت   مبينتتتح أهتتتل الم تتتايي       غتتتن ها    وت تتتنيف  ام تتتح  QSالزيبتتتزمت اك  وت تتتنيف  

يالممنلتتتتح ال   يتتتتح    ال تتتتال  عنيهتتتتا هتتتت ه الت تتتتني ال. ثتتتتل تناولتتتتل الدةابتتتتح  هتتتتزد و اةت الت نتتتتيل  
الت تتني ال الدوليتتح  وو تت ل لهتت ا ال تت    فتت   الستت زديح لتحستتين أدام ال ام تتال الستت زديح  

مثتت  ب نتتامج ال يتتادت  ثتتل ع  تتل الدةابتتح ل تتت  ال ام تتال      م مزعح متتن البتت امج واإل تت امال 
 .  ط أ عنيها  ال   ه ه الت ني ال والتحسن المستم  ف   الس زديح 

تناولهتتتتا لتتتتب ض الت تتتتني ال فتتتت  متتتتن الدةابتتتتح الستتتتايقح  وت يتتتتد الدةابتتتتح الحاليتتتتح
أن الدةابتتتتتح الستتتتتايقح ةاتتتتت ل عنتتتتتز ةتتتتتت  ال ام تتتتتال فتتتتت  وم ايي هتتتتتا  وتختنتتتتتف عنهتتتتتا 

إلتتتتتز  انتتتتت  تناولهتتتتتا لتتتتتب ض  الستتتتت زديح وحتتتتتدها  عنتتتتتز حتتتتتين ت اتتتتت  الدةابتتتتتح الحاليتتتتتح
 الت نتتيل  إصتت ةفتت    وخبتت ت تتتايزان الم    عنز الزاقظ  الت ني ال ال الميح لن ام ال

 الت ني ال ال الميح.ف  من أ   تحسين ةتبها  ال ام  و  ال ال 
ــالميالتصــــــنيف  -5 ــات  ؛للجامعــــــات العــــ ــ  الــــــراهن، األعمــــــات، والتواعــــ الوضــــ

 :(21)المستقبلية
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القزيتتتتح   مهزةيتتتتح ال تتتتين  فب تتتتد البدايتتتتح  فتتتت   تتنتتتتاوم الدةابتتتتح ت تتتتني ال ال ام تتتتح  
  متتن المساتتد قيمتهتتا ال نميتتح  وللتتن  فتت    يتت ام هنتتا  متتن يتةتتةد  وال ني تتح لهتت ه الت تتني ال ال 

ظ ال ام تتتال فيتتت . وأصتتتبح  واقتتت فتتتنن الت تتتني ال تقتتتدم ف صتتتح ثمينتتتح لنم تمتتتظ حتتتتز يتتتت هل  
  فطتتتتت   ال ام تتتتتح واربتتتتتات ت  التز تتتتت  نحتتتتتز تطتتتتتزي  هتتتتت ه الت تتتتتني ال  تتتتت وةت م تم يتتتتتح 

 ي منزن بها. الت  م  فح ةت  ال ام ال ف   داةيزن يطمحزن واإل 

يقتتتزم بتتتدوة ال ام تتتح المةتتت فح وي تتتبح  ال تتتام  أن الت تتتنيف دةابتتتح  ى التتتت و 
وع  تتل الدةابتتح لتتب ض مةتتة ل الت تتني ال  داةت الت نيميتتح.اإلفتت   امستتاعد   اعمنيتت  

 ال الميح لن ام ال.

  وي تتتتت  دفتتتتتظ التقيتتتتتيل ايتتتتتاه    وتتتتت ى الدةابتتتتتح أن لت تتتتتنيف ال ام تتتتتال مستتتتتقب   
فتتت  النهايتتتح ي تتت  أن يةتتتزن لنت تتتنيف دوة مهتتتل فتتت  إلتتتز م تبتتتح المهنيتتتح  و  ال تتتام  

 تحسين الل امت ال ام يح.

م تتام الدةابتتح  وتنتتاوم ق تتيح فتت  تتةتتاي  الدةابتتح الستتايقح متتظ الدةابتتح الحاليتتح 
أن الدةابتتتتتح الستتتتتايقح ةاتتتتت ل عنتتتتتز البيتتتتتتح فتتتتت  ت تتتتتنيف ال ام تتتتتال  وتختنتتتتتف عنهتتتتتا 

تطتتزي  فتت  ناوم البيتح الم  يح  وتتنتتاوم خبتت ت تتتايزان ال ينيح  أما الدةابح الحاليح فتت
 و ام اتها عنز خن يح الت ني ال ال الميح لن ام ال. ال ال بيابح الت نيل 

ر يـــــة عامــــة مـــــ  التركيــــز علـــــى حالـــــة ت؛ التصــــنيتات العالميـــــة للجامعــــا -6
 :(22)سترالياأ

تناولتتتتل الدةابتتتتتح ت تتتتني ين متتتتتن الت تتتتني ال ال الميتتتتتح وهمتتتتا ت تتتتتنيف  ام تتتتتح 
  2004وهتتتت  عتتتتام التتتت     وت تتتتنيف التتتتتايم  2003عتتتتام فتتتت  بتتتتدأ التتتت   و  غتتتتن ها 

واقت حتتتتل   ي ابيتتتتال والستتتتنبيال  مبينتتتتح اإلالدةابتتتتح م تتتتايي  هتتتت ين الت تتتتني ينحننتتتتل و 
   و تت التت    تتام الدةابتتح ط يقتتح تتت ى أنهتتا ارف تت  لت تتنيف ال ام تتال  وتتبنتتز الن

حيتتث يةتتتم  هتت ا الن تتام عنتتز بيانتتال عتتن  ؛ألمانيتتافتت   ال تتال م اتت  تطتتزي  الت نتتيل 
بتتت اليا  وتستتت د دوم أختت ى لنتتدخزم فيتت  ألمانيتتا وبزيستت ا والنمستتا وأفتت   ال تتال الت نتتيل 
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هتت ا الت تتنيف هتتز فتت  مثتت  هزلنتتدا و ن يةتتا  وتتت ى الدةابتتح أن الميتت ت اركثتت  إي ابيتتح 
الت تتتنيف أنتتت  ال تز تتتد    ويتتت ى اتخن تتت  متتتن الهالتتتح ال ائ تتتح وت تيتتت  ال ام تتتال ةأبتتتي  

اتتت  المنتتتاطق تز تتتد اخت فتتتال ابيتتت ت تنتتتتج عتتتن التقنبتتتال اللثيتتت ت  تتت  ف  ام تتتح أف تتت ؛
لميتتتح  اأن متتح الت تتنيف ال فتت  فتتال حقيقيتتح ويستتام ت  متهتتا وفهمهتتا عنتتز أنهتتا اخت 

وي ى أن ارف تت  هتتز تقتتديل البيانتتال التتزفي ت عتتن ال ام تتال عتتن ط يتتق قاعتتدت بيانتتال 
عنتتتتز الةتتتتبةح  ويتتتتتاة لنطتتتت   وميتتتت هل الت امتتتت  متتتتظ هتتتت ه البيانتتتتال والمقاةنتتتتح بينهتتتتا  

 .من و هح ن  هل  واختياة ارف  

 تناولهمتتا لتتب ض الت تتني ال ال الميتتحفتت  تتةتتاي  الدةابتتح الحاليتتح متتظ الدةابتتح الستتايقح 
  ال تتام  و  ال تتال تطتتزي  بيابتتح الت نتتيل فتت  خبتت ت تتتايزان تناولهتتا فتت  نتتف عنهتتا وتخت
م تتام الت تتني ال ال الميتتح وخبتت ت فتت  متتن دةابتتح اتت  متتن اردبيتتال محاولتتح االبتتت ادت و 

م تت   فتت   ال تتام  و  ال ال تطزي  الت نيل ف  سهل ة يح يمةن أن تو ظ ف  تايزان 
 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  وتحسين ةت  ال ام ال الم  يح 

ـحول عقد التصنيتات العالمية للجام تأمالت -7 مـا القاـايا األساسـية ومـا  عات ـــ
 :(23)الدروس المستتادة

التاليتتح   غتتهدل الستتنزال 2003لن ام ال عتتام  ال الم عندما وه  الت نيف 
ووهتتت ل أهميتتتح االبتتتتثماة   والمتتتزاطنين ال تتتالم الثتتت وال واالقت تتتاد فتتت   اثيتتت   م   تحتتتزال  
أصتتبح و  االل ال نتتزم الحيزيتتح والتلنزلز يتتا م تت فتت  خاصتتح  ال تتال الت نتتيل فتت  اللثيتتف 
وتحقيتتتتق  االقت تتتتاد لتقتتتتديل الم  فتتتتح اربابتتتتيح ال تتتت وةيح لننمتتتتز  اأبابتتتتي   اأمتتتت   ذلتتتتد 

 المستقب .ف  مةاب  ابي ت 

هتتتت ه فتتتت  تناولتتتتل الدةابتتتتح نتتتتتائج ي تتتتض الت تتتتني ال ال الميتتتتح وأهتتتتل م ايي هتتتتا 
م اوابتتتخد  ال تتال بيابتتال الت نتتيل فتت  وما نتتتج عتتن ذلتتد متتن ت يتت  ابيتت    الت ني ال
 ال.ص حز   له ه اإلما الالت ني 
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ميتتح بيتتان أثتت  الت تتني ال ال الفتت  تتةتتاي  الدةابتتح الحاليتتح متتظ الدةابتتح الستتايقح 
اثيتت  متتن فتت  وال ام تتال  ال تتال ن تتا  عنتتز الت نتتيل لن ام تتال عنتتز تطتتزي  بيابتتح اإل

الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  فتت  تحستتين أو تتا   ام اتهتتا فتت  التتدوم  ةمبتتح منهتتا 
لتتتتب ض الت تتتتني ال ال الميتتتتح لن ام تتتتال تنتتتتاوم الدةابتتتتح الحاليتتتتح فتتتت  وتختنتتتتف عنهتتتتا 

  والبتت امج ال تتال تطتتزي  بيابتتح الت نتتيل فتت  وتحنيتت  م ايي هتتا  وتنتتاوم الخبتت ت التايزانيتتح 
الت تتتني ال فتت  بهتتد  تحستتين ةتبهتتتا  ؛ط حتهتتتا لتطتتزي   ام اتهتتتاالتتت  والمةتت وعال 

نيتتتتح تطتتتتزي ه عنتتتتز  تتتتزم م تتتتايي  وإمةا الم تتتت   ال الميتتتتح  إلتتتتز  انتتتت  تنتتتتاوم الزاقتتتتظ 
 .ال ال تطزي  ال ام ال ومسبسال الت نيل ف  وخب ت تايزان ال ال الميح لت ني ا

 للبحث: النظري : اإلطار الخطوة الثانية

ه ه الخطزت إلز ط ة ة يح ن  يح لق يح ت تتنيف ال ام تتال  والت تت   تهد  
 ه ه الق يح.ف  عنز أهل ما ط حت  اردبيال وتناولت  

 :تاريخيمنظور  تصنيف الجامعات،  ـــأولً 

الم تم تتال المتقدمتتح  فتت  وتنزعهتتا خاصتتح  ال تتال متتظ اثتت ت مسبستتال الت نتتيل 
عتتتن   تهتتتل يتتتالت  يه بهتت ه المسبستتتالكانتتل هنتتتا  حا تتح إلتتتز  هتتح أو عتتتدت  هتتتال 

عنتتز اربتت   يستت ي  التت   ربتتك وم تتايي  محتتددت. ارمتت   اط يق ت تيبهتتا وت تتني ها وفقتت  
وال ام تتتال اختيتتتاة  ال تتتال االلتحتتتا  يمسبستتتال الت نتتتيل فتتت  وعنتتتز الطتتت   التتت امبين 

ينتحقتتزن بهتتا  ولهتت ا الستتب  بتتدأل ت تتني ال مسبستتال الت نتتيل التتت  اللنيتتح أو ال ام تتح 
ال هتتزة منتت  وقتتل مبةتت   ي تتزد يتت  ي تتض الداةبتتين إلتتز أكثتت  فتت  وال ام تتال  ال تتال 

 من ق ن من ال مان.

ــا الن  عنتتتدما نةتتت       البدايتتتح ارولتتتز لنت تتتني ال إلتتتز مطنتتتظ القتتت ن ال ةتتت ين   ت تتتزد مـ
Henry Herbert Maclean    ة النتتا"   لتت  ي نتتزان "متتن أيتتن نح تت  عنتتز أف تت  دةابتتح    

تت نتتق      حيتتث قتتدمل الدةابتتح إح تتامال و يانتتال عتتن أبتت   ال نمتتام والةخ تتيال الم تم يتتح 
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ل ت تيتت  اثيتت  متتن  تخ  تتزا فيهتتا  وتتت التتت   وال ام تتال      ح الت نيميتت خن يتتاتهل  يلصزلهل وعائ تهل و 
 . ( 24) م يةيح عنز أبا  ه ا الم ياة ال ام ال ار 

وهنتتتتا  محاولتتتتح مبةتتتت ت أختتتت ى لت تتتتنيف ال ام تتتتال  اانتتتتل تتتتتتل متتتتن ختتتت م  
مقتتتتاب ل متتتتظ ة بتتتتام ال ام تتتتال وعمتتتتدام اللنيتتتتال وة بتتتتام ارقستتتتام وأع تتتتام هيتتتتتح 

ال ام تتتتال المختن تتتتتح  و نتتتتام عنتتتتتز  خ ي تتتتت التتتتتدةيك  وبتتتتتسالهل عتتتتن مستتتتتتزى  تتتتزدت 
 .(25)بهايتل ت نيف ال ام ال وت تي إ اياتهل وما يقدمزن  من م نزمال و يانال

  ومتتظ تطتتزة قزاعتتد البيانتتال ال نميتتح مثتت  الما تت الستتتينيال متتن القتت ن فتت  و 
Scientific databases دليتت  ال نتتزم اال تماعيتتح Social Science Citation 

Index   ودليتت  ال نتتزمScience Index أصتتبح متتن الممةتتن الزصتتزم إلتتز بيانتتال  
الم تت ل فتت  كميتتح دقيقتتح عتتن أع تتام هيتتتح التتتدةيك والمخ  تتال والمقتتاالل المنةتتزةت 

ت ال نميتتتح المختن تتتح  وأصتتتبح متتتن الستتته  تتت اتتت لد تتتتت ال ام تتتال وعقتتتد مقاةنتتتال ت تتتنيف  تتت
 .(26)بينها

 اوقتتد و تت ل ت تتني    Carnegie اتتاةن  مسبستتح  وهتت ل  1970عتتام فتت  و 
لنت تت   عنتتز متتدى  االبدايتتح أن تقتتدم إطتتاة  فتت    واتتان هتتدفها ال تتال لمسبستتال الت نتتيل 

اهتتتد الزاليتتتال المتحتتتدت ولتتتيك ت تتتنيف الم فتتت   ال تتتال مسبستتتال الت نتتتيل فتتت  التنتتتز  
الزاليتتتال المتحتتتدت منتتت  فتتتت ت طزينتتتتح فتتت  لقتتتد قامتتتل ال ام تتتال واللنيتتتال وال ام تتتال. 

حتتتز يمةتتنهل   المسبستتال داختت  الم تمتتظفتت  م لنمقاةنتتح بتتين اردايابتخدام الت تتنيف 
الزقتتل الحا تت   ابتتتم ل ال ام تتال فتت  اردام  و فتت  أو ال تت ف  لقزت تحني  أببا  ا

أنحتتام ال تتالل  وتستتتخدم التتدوم والحةزمتتال نتتتائج هتت ه فتت  مقاةنتتح ن ستتها يلق انهتتا فتت  
لتتدوم  بهتتا مقاةنتتح ي ي هتتا متتن ا ال تتال المقاةنتتح لتز تتيح متتدى ن تتاة مسبستتال الت نتتيل 

ال الت تتني فتت  لم ا هتتا  اوعنتتز  تتزم ذلتتد تتحتتدد المتتزاةد الماليتتح لهتت ه المسبستتال وفقتت  
 .(27)ال الميح لن ام ال
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البتتت امج فتتت  ال ام تتتال ارلمانيتتتح لم يتتتد متتتن التنتتتز   ألمانيتتتا  ومتتتظ بتتت  فتتت  و 
  فقتتد قتتدم م اتت  التتدول و  اإلقنيمتت والتتدة ال ال نميتتح عنتتز المستتتزى والمنتتاهج الدةابتتيح 
لت تيتتت   ات تتتني    "Center of Higher Education" ال تتتال تطتتتزي  الت نتتتيل 

 تتتا  واعتمتتتد الم اتتت  و أوة فتتت  ال ام تتتال ارلمانيتتتح  وهتتتز أحتتتد أهتتتل الت تتتني ال المحنيتتتح 
لتت  عتتام  عنتتز م تتادة مت تتددت ل متتظ البيانتتال متتن ال ام تتال  وقتتام بنةتت  أوم إصتتداة

1999(28). 

الجامعـــات  لـــى  ـــال  مراحـــل  يم تطـــور تصـــنيفوبصـــتة عامـــة، يمكـــن تقســـ 
 :(29ةهي

ــى:  • ــة األولـ   حيتتتث منةتتتزةال 1910ت تتتزد  تتت وة هتتت ه الم حنتتتح إلتتتز عتتتام المرحلـ
حيتتث  Cattell's American Men of Scienceالزاليتتال المتحتتدت المستتمات 

إلتتز  انتت  ال ديتتد تخ  تتزا فيهتتا  التتت  ةا ل عنتتز ال نمتتام المةتتهزةين وال ام تتال 
ال ام تتتح  ونستتتبح ن تتتاة فتتت  عتتتدد الخبتتت ام ال تتتامنين  :مثتتت   متتتن الم تتتايي  ارختتت ى 

 الط    وابتم ل ه ه الم حنح حتز عقد الخمسينيال.

وحتتتز مطنتتظ  الما تت منتت  مطنتتظ الستتتينيال متتن القتت ن   تتدألو المرحلــة الثانيــة:  •
المحنيتتح غتته ت وابتت ح داختت    حيتتث اكتستتبل الت تتني ال وال ةتت ين الحتتاد القتت ن 

اختبتتتاةال الطتتت   ل لتحتتتا  يتتتالت نيل فتتت   االم تمتتتظ  وأصتتتبح ي تمتتتد عنيهتتتا اثيتتت   
 .ال ال 

ــة: • ــة الثالثـــ  Globalالت تتتتتتني ال ال الميتتتتتتح ويطنتتتتتتق عنيهتتتتتتا م حنتتتتتتح  المرحلـــ

Rankings خاصتتح ي تتد وهتتزة أوم ت تتنيف لن ام تتال ال الميتتح وهتتز ت تتنيف  
د متتن الت تتتني ال ز ي تتد ذلتتد وهتتزة ال ديتت   ثتتل تتتزال2003عتتام  غتتن ها  ام تتح 

ياالغتتتتت ا  متتتتظ  ال تتتتال ت تتتتنيف م نتتتتح التتتتتايم  لنت نتتتتيل  :مثتتتت   ال الميتتتتح ارختتتت ى 
  ياإل تتافح Webometricsوت تتنيف الزيبتتزمت اك   QSكزاكزةينز بتتيمزند  
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  و  يطانيتتتا  وأي لنتتتدا  و تتت روة االتحتتتاد ا :مثتتت   إلتتتز ي تتتض الت تتتني ال اإلقنيميتتتح
 .والزاليال المتحدت 

  اثيتت  متتن التتدوم منتت ف  تساد عنز وهزة الت ني ال الت  ك  ه ه المحاوالل 
تحقيتتق فتت  ودوةه  ال تتام  يلهميتتح الت نتتيل المتنتتام   زع التت  ت ةتتكوقتتل مبةتت   إنمتتا 

إذاتتام فتت  التقتتدم  إلتتز  انتت  وعيهتتا بتتدوة الت تتني ال المحنيتتح لن ام تتال ط تت ال متتن 
التتدوم فتت  خاصتتح ي  تتها التتب ض داختت  الدولتتح الزاحتتدت  المنافسح بين ال ام ال ةوة 
يتتدها قتت اة فتت    وتمنتتد حقيقتت وابتتتق م  اامنتتحتتمتتتظ  ام اتهتتا يح يتتح أكاديميتتح التتت  

 ام اتهتتا  لتلتتزن قتتادةت عنتتز ي  تطتتز لالتطتتزي   ومتتن ثتتل يتستتنز لهتتا أن ت تتظ الخطتت  
ق م اكتتت  يتتت تحقفتتت    ام تتتال هتتت ه التتتدوم بتتتاعدالتتت   منافستتتح المحنيتتتح  وهتتتز ارمتتت  ال

 الت ني ال ال الميح لن ام ال عندما وه ل فيما ي د.ف  متقدمح لن ايح 

اروبتتتات فتتت  حققتهتتتا الت تتتني ال الدوليتتتح التتتت  ارهميتتتح اللبيتتت ت  ومتتتن منطنتتتق 
فقتتتتتتد تةتتتتتتةنل م مزعتتتتتتح متتتتتتن الخبتتتتتت ام التتتتتتدوليين المهتمتتتتتتين يالت تتتتتتني ال   اركاديميتتتتتتح

International Ranking Expert Group   لنت نتتيل  و تت اروة بزابتتطح الم اتت
بتت لين عتتام فتت   الثتتان ا تماعهتتا فتت  التايظ لنيزنسةز  وو تت ل هتت ه الم مزعتتح  ال ال 
متتا هتت  و    تتال اعتتز عنتتد ت تيتت  ال امي تت  أن ت  التتت  م مزعتتح متتن المبتتاد   2006
 :(30)ه  و  ال ال ف مسبسال الت نيل  فل يمباد  ب لين الستح عة  لت نيع  

ل ومخ  تتال أحد المتتداخ  المختن تتح لتقتتزيل متتدخ ل وعمنيتتاأن يةزن الت نيف  -1
   وليك المدخ  الزحيد.ال ال مسبسال الت نيل 

 و زة أهدا  الت نيف والمهام المستهدفح. -2

فتتت  االعتبتتتاة اختتتت   المسبستتتح فتتت  االعتتتت ا  بتنتتتز  المسبستتتال  وأن ن تتتظ  -3
 المسبسال ارخ ى.مي ها من ةبالتها وأهدافها عن 
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يتتتل ت تتنيف المسبستتح ياالعتمتتاد عنيهتتا  التتت  ف اة عن م ادة الم نزمال اإل -4
 أ نةتل من أ ن .ال   تنةدها  والهد  الت  وال بالح 

التتت  لنتتن ل الت نيميتتح  والتتتاةيخ  واالقت تتاد ف  والثقتتا الن تتز  تةتتخيد الستتيا   -5
 يتل ت ني ها.

 .ال الم الة افيح فيما يت نق يالمنه يح المتب ح لبنام الت نيف  -6

 القيا .ف  لدة ح أهميتها وم داقيتها  ات تي  المسغ ال وفق   -7

 قيا  المخ  ال ومقاةنتها يالمدخ ل. -8

 والحد من ت ي ها. ثبال ارو ان المخ  ح لنمسغ ال المختن ح -9

 االهتمام يالم ايي  ارخ قيح والتطبيق ال يد لنتزصيال المت نقح به ا المبدأ. -10

 يمةن التلكد من صحتها وقيابها.الت  ابتخدام البيانال الدقيقح  -11

   امال بنيمح ل مظ المادت ال نميح.اتبا  إ -12

 تطبيق م ايي   مان ال زدت لت تي  ال منيال ن سها. -13

 ت    م داقيح الت تي .الت  تطبيق المقاييك التن يميح  -14

 يتل بها.الت  واللي يح  ه ت ويد المست يدين يلهميح الت نيف وفزائد -15

نةتت  ن ل وت  ت ميتتظ البيانتتال يط يقتتح تقنتت  متتن أخطتتام البيانتتال اربابتتيح  وتتت   -16
 حدوث أخطام.   يط يقح تت ادى

 أهداف التصنيتات وأهميتها: ا ـــ انيً 

و تت ل اثيتت    و ال تتالم بتتيا  الم  فتتح ف  أدات مهمح  الالت ني  لأصبحلقد 
ع يمتتتتح متتتتن أ تتتت  تحستتتتين م اكتتتت   او تتتت لل  هتتتتزد   متتتتن التتتتدوم الخطتتتت  والمةتتتت وعال
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فتت  ح  وأصتتبح ذلتتد متتن أولزيتتال السيابتتح الت نيميتتح الت تتني ال ال الميتت فتت  هتتا  ام ات
ال تت زت عنتتز  ه ه الدوم  وت ت  عنز ذلد تخ يد مزاةد ماليح  خمح  ومماةبح

وتهد  الت ني ال ال الميح لن ام ال إلتتز تحقيتتق اللثيتت  متتن  ال ام ال لتحقيق ذلد.
 من أهمها:  ارهدا 

 :الجامعيو  العاليوتطوير سياسات التعليم  جوهري تغيير  -1

م لقتتتد نتتتتج عتتتن ال اثيتتت  متتتن التتتدوم فتتت   ت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال متتتا بتتت 
القتتت اة والسيابتتتح الت نيميتتتح  و تتتدأل  صتتتان  لتتتدى  Policy panicيسيابتتتح ال عتتت  

بتتتزام ت ييتتت ال   ةيتتتح  وإعتتتادت هيةنتتتح  م  تتتل دوم ال تتتالل المتقدمتتتح والناميتتتح عنتتتز حتتتد   
 ام تتتمزن   اوال ام تتتال  وتبنتتتل بيابتتتال طمزحتتتح تل تتت  تحستتتن   ال تتتال لم حنتتتح الت نتتتيل 

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  ل ت   ام اتها  اوا ح  و 

ــي ف ــترالياأتـ   تتتتل تقتتتديل تق يتتت  م ا  تتتح بيابتتتال 2008ديستتتمب   12فتتت    و سـ
بتتت اليا  لنائتت  ةئتتيك م نتتك التتز ةام وو يتت  الت نتتيل وو يتت  ال متت   أفتت   ال تتال الت نتتيل 

  وأكتتد Bradley Report ب ادلتت عتت   بتق يتت  التت   و   اال تمتتاع وو يتت  االنتتدماج 
منيتتتتاة دوالة مقابتتتت  ت تتتتدي  الختتتتدمال  14.2بتتتتت اليا حققتتتتل متتتتا ي تتتتادم التق يتتتت  أن أ
تتتتت  2007ال تتتتام فتتتتت  الت نيميتتتتح  تتتت اتتتتت ل2008تتت تتتت بتتتتتم ح ال ام تتتتتال   وأكتتتتد التق يتتتتت  تتت د تتت

بتتت اليا لنزصتتزم عنتتز نيتتح أو ذا  تتزدت عاليتتح   امتميتت    ابتتت اليح ياعتباةهتتا تقتتدم ت نيمتت  ار
وأكتتتد ن تتتك الهتتتد  تق يتتت  "ن تتتام  إلتتتز م تتتا   ام تتتال النخبتتتح ال الميتتتح ي ام اتهتتتا 
بتتتبتمب  فتتت  صتتتدة التتت    National Innovation System" القتتتزم اإلبتتتدا  
  و نتتتتام عنتتتتتز هتتتت ين التق يتتتتت ين عمنتتتتتل الحةزمتتتتح عنتتتتتز ت ييتتتت  فنستتتتت ح الت نتتتتتيل 2008
 .(31)د عنز ت  ي  ال زدت والتمي تسا بيابال  ديدت  لتبنوبيابات  و  ال ام  

بتتت اليا  هزدهتتا عنتتز يطالتت  يتتلن ت اتت  أالتت   وعنتتز التت مل متتن ال تتدم الزابتتظ 
  إال أن التز تتت  ال تتتام لنسيابتتتح  تتتام تين أو ثتتت ث لنزصتتتزم بهتتتا إلتتتز  ام تتتال القمتتتح

ت اتتت    ال ام يتتتح يت تتت  إلتتتز تلبتتتيك نحتتتز مائتتتح  ام تتتح أو أكثتتت  متتتن  ام تتتال النخبتتتح
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 ال تتال  وال تتام   إطاة تطتتزي  بيابتتح الت نتتيل ف  وذلد  والتطزي   عنز البحث اأباب  
 عامح.ي  ح 

  ال تتتتال م تتتتام الت نتتتتيل فتتتت  دت بتتتتت اليا إحتتتتدى التتتتدوم ال ائتتتت أصتتتتبحل أ  و ال  تتتت 
  واعتب تتت  إحتتدى ال تتناعال ال تتام  تطتتزي  بيابتتال الت نتتيل فتت   افائقتت   اوأثبتل ن اح  

استتتتن ح  ال تتتتام  تت امتتتت  متتتتظ الت نتتتتيل التتتتت  المهمتتتتح  وهنتتتتا  عتتتتدد قنيتتتت  متتتتن التتتتدوم 
فتتت   ال تتتال بتتتت اليا  حيتتتث أصتتتبح الت نتتتيل تت امتتت  بهتتتا أالتتتت  ت تتدي يح بتتتن ك الط يقتتتح 

 15 قتتدةه  اعائتتد  قتتق قائمح ت تتدي  الختتدمال ي تتد أن حف  لمن لح ارولز يحت  ا بت الياأ
 .(32)2009منياة دوالة عام 

الزا تتح  ال تتالم عنتتز مستتاي ت التز تت   بتتت الياأفتت   ال تتال تقتتزم بيابتتح الت نتتيل 
  وعنتتز بتتت الياأفتت   السيابتت نهج المةتتهد   عنتتز التميتت   وة متتا ي ةتتك هتت ا التت الت ايتت 

ةفتتض تتتلثي  الت تتني ال ال الميتتح عنتتز بيابتتح الت نتتيل أكتتد  ب ادلتت التت مل متتن أن تق يتت  
حيتتث اتتان لنت تتني ال ال الميتتح التتدوة اركبتت   أبتتت اليا  إال أن الزاقتتظ عةتتك ذلتتد؛فتت  
  فنستتت ح ت نيميتتتح  ديتتتدت  وتبنتت   وبيابتتتات  ال تتتال فنستت ح الت نتتتيل فتتت  إعتتتادت الن تتت  فتت  

 ربتتت الياعنتتز التت مل متتن أن  وذلتتد  و يتتادت القتتدةت التنافستتيح التميتت تهتتد  إلتتز تحقيتتق 
 .(33)غن ها ت نيف  ام ح  م ن ح ف  ام ح  17

عنتتز  إبتتت اتي يحاان من نتائج الت نيف ب وا غبةال وتحال ال  با:و أور في و 
 LERU" The League of European"مثتت   و تت  والقتتزم المستتتزى اروة 

Universities وال ةتت ين  ن ام ال اثي ح البحث لنق ن الحاد ال الميح ل  الةبةحA 

 stglobal network of research intensive universities for the 21

century ألمانيتتا فتت    وغبةح ركب  وأكث  ال ام ال ارلمانيح الهندبتتيح اثي تتح البحتتث
 intensiveتتتTUG A network of the biggest and most researchتسمز 

technical universities in Germany وم مزعتتح ةو ام الب يطانيتتح لن ام تتال  
تThe British Russel Group of researchكثي تتح البحتتث   intensiveتتتت
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universities تقزيتتتح  اتحاوم دائمتتت  القمتتتح بتتت فتتت  فالم اهتتتد الم تتتن ح     ومي هتتتا اللثيتتت
ت اقيتتتتتال بتتتتتين دوم االتحتتتتتاد مج واالهتتتتت ا إلتتتتتز  انتتتتت  اللثيتتتتت  متتتتتن البتتتتت ا  (43)م اك هتتتتتا
  وات اقيتتتح لةتتتبزنح لتطتتتزي  الت نتتتيل ERASMUSب نتتتامج أةا متتتز   :مثتتت   اروةو تتت 
 دوم االتحاد.ف   ال ال 

 ال نمتت البحتتث فتت  : ةف تتل الحةزمتتح ارلمانيتتح ابتتتثماةاتها الستتنزيح ألمانيـافي و 
منيتتاة  12منيتتاةال يتتزةو إلتتز  9منياةال يزةو  من  3بنحز  2005من  عام  لتطزي وا

ميثتتتا  فتتت   ت نيمتتت مبتتتادةت التميتتت  ارلمانيتتتح أعنتتتز عن تتت   تتتد وت    2009يتتتزةو عتتتام 
عةتت   ام تتال فتت  واالبتلتتاة  وت اتت  المبتتادةت عنتتز االبتتتثماة اللثيتتف  ال نمتت البحتتث 
ت ني ال ال الميح لن ام تتال  تهتتد  لنزصزم بها إلز قمح ال الحال الزقل ف  ألمانيح 

عنتتتتز المتتتتدى الب يتتتتد  وتحستتتتين القتتتتدةت التنافستتتتيح الدوليتتتتح   ال نمتتتت إلتتتتز ت  يتتتت  البحتتتتث 
 .(35)ال نم اروبات اركاديميح والبحث ف  وتحقيق أف   أدام 

ثبتتل أن يمةنهتتا أن ت  التتت  لن ام تتال  امنيتتزن يتتزةو بتتنزي   195وتتتل تخ تتيد 
وأنها مسبسال يحثيح وتدةيسيح ذال قدةت تنافستتيح دوليتتح  تت تتاون متتظ   ادولي   الها و زد  

 اإ تتافي   ال تتناعح وم اهتتد البحتتزث ارختت ى  وبتتقابتتل عةتت   ام تتال مختتتاةت تمتتزي   
أو    وبتتيةزن لهتت ه ال ام تتال م مزعتتح امتيتتا  واحتتدت ام يتتين يتتزةو بتتنزي   210قتتدةه 

تلةف عتتن خطتهتتا عامح  ت اتي يحإبومدةبح يحزث واحدت  و قزد التمي   نما يسمز ي 
 اإ تتافي     وقتتد تنقتتل تستتظ  ام تتال حتتتز اآلن تمتتزي   التتدول قمتتح البحتتث لنزصتتزم إلتتز 

 .(36)إطاة ه ه الم مزعح النخبزيح المختاةت من ال ام ال ارلمانيحف  

عنتتز ن تتام الت نتتيل   ديتتدت  الإصتت حوهةتت ا أدخنتتل حةزمتتال اثيتت  متتن التتدوم 
  فالق تتتيح اللنتحتتتديال الحقيقيتتتح أو الم ت  تتتح )المتزق تتتح( لنت تتتني   ابتتتت ايح ال تتتال 

 يتتتادت لتلتتتزين اتنتتتح ح  تتتح  متتتن ختتت م  البحتتتث ونتائ تتت عنتتتز ت ايتتت  الهنتتتا أنتتت  ي تتت  
داختتت  الدولتتتح الزاحتتتدت واتتت لد متتتنح إداةت ذاتيتتتح  ال تتتال التنتتتافك بتتتين مسبستتتال الت نتتتيل 

مزا هتتتتتح التحتتتتتديال فتتتتت  لنمسبستتتتتال ليةتتتتتزن لتتتتتديها ابتتتتتت ايال أف تتتتت  وأكثتتتتت  م ونتتتتتح 
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 إلتتتز م يتتتد متتتن الل تتتامت  زقتتتل  فتتتنن المستتتاملح المت ايتتتدت تتتتسد ن تتتك الفتتت  الخاة يتتتح  و 
 تحقيق ارهدا .ف  والتلثي  

 :العاليتدويل التعليم  -2
أث ل الت ني ال ال الميح لن ام ال يقزت عنز ق يح تدوي  الت نيل  

ال ام ال ه  ال الميح  و تبزأل قمح الت ني ال الت  ال ام ال ف  ال ال 
ن سها م دة     لنط   ه   بت اليح  أصبحل ر يح واو ارم يةيح واروة 

ف  ن يمثنزن واه ت وا حح دوليز الدوليين واربات ت  وأصبح الط   ال
يمثنزن م دة دعل   ن ك الزقل تتتتف   تتتزا  ام ال ه ه الدوم  وأصبح

 .ال ام  لنت نيل مهل  اقت اد 
تتتدوي   دعتتل التز تت  نحتتزفتت  وإلتتز  انتت  دوة الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال 

ت  فهنتتتا  ال تتتال الت نتتتيل  تتت اتتت لد تتتتت فتتت  بتتتاعدل التتتت  م مزعتتتح متتتن ال زامتتت  ارختتت ى  تتت
  متتن أهمهتتا: وتتاه ت ال زلمتتح  ال تتال نتز تت  نحتتز تتتدوي  الت نتتيل ال تت   عنتتز التتدوم ل

 ام تتتتتال التتتتتدوم فتتتتت  يتتتتتح البحثيتتتتتح نتا ل االقت تتتتتاديح ال تتتتتخمح  واثافتتتتتح اإلوالتلتتتتتت 
 المتقدمح.

 الحتتال الزقتتل فتت  وتةي  ي ض الدةابال إلز أن عدد الط   الدوليين ي تت  
يت تتت  م  مهتتتل إلتتتز  ام تتتال التتتدوم المتقدمتتتح   (37)دولتتت إلتتتز ث ثتتتح م يتتتين طالتتت  

 .منها ن ني يحخاصح الناطقح ياإل

قتتتدةتها عنتتتز  تتت   فتتت  حتتتدت تمثتتت  ب يطانيتتتا الدولتتتح الثانيتتتح ي تتتد الزاليتتتال المتو 
وصتتتتنل هتتتت ه النستتتتبح إلتتتتز  2012 /2011عتتتتام  تتتت  الطتتتت   متتتتن التتتتدوم ارختتتت ى  ف

 فتتزا يتتلنهل طتت   ع   الممنلتتح المتحتتدت فتت   ال تتال متتن م متت  طتت   الت نتتيل  16.6%
  وعنتتتز مستتتتزى الدةابتتتال ال نيتتتا   تتت و اروة ن متتتن ختتتاةج االتحتتتاد ز قتتتادم أ   ن دوليتتتز 
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يتتلكث  ويستتهل هتتسالم   من م م  ط   الدةابتتال ال نيتتا %46 يمث  الط   الدوليزن 
 .(38)القت اد الممنلح المتحدت  ا( بنزي  إبت لين منيزن ياوند ) ني   8من 

  التتدول الم تمتتظ فتت  بتتت اليا تحتنهتتا أالتتت  بتتت اليا: إن المةانتتح ال  يمتتح أفتت  و 
بتتت اليح بتتاعدل ن لن ام تتال اريزليهتتا الطتت   التتدوليز التتت  لبيتت ت  انتت  الثقتتح الإلتتز 
ن التتتت ين   ويمثتتتت  الطتتتت   ار انتتتت  والتتتتدوليز ال تتتتال دعتتتتل ابيتتتت  لمي انيتتتتح الت نتتتتيل فتتتت  

الت نتتيل فتت  متتن  منتتح الطتت   الداةبتتين  %19.7بتتت اليح ال ام تتال ارفتت  يدةبتتزن 
متتتتتتح الت تتتتتتاون والتنميتتتتتتح دمتتتتتتح دوم من مقفتتتتتت  بتتتتتت لد ت تبتتتتتت  هتتتتتت    و يلبتتتتتتت اليا ال تتتتتتال 

متتتن  منتتتح  %7.3 عنتتتز بتتتت اليالتقتتتدي ال هتتت ه المن متتتح تح تتت  أ اوطبقتتت   االقت تتتاديح 
دوم المن متتح  ويمثتت  متتا يدف تت  هتتسالم الطتت   متتن م تت وفال فتت  الداةبين التتدوليين 

عنتتتتتز ن الطتتتت   التتتتتدوليي ت تتتتاول تز يتتتتتظيال ام تتتتال متتتتتن دختتتتت   و ممتتتتا تحققتتتتت   15%
 Charles ام تتح داةون ف   %3بت اليح  فبينما ال تت او  ه ه النسبح ال ام ال ار

Darwin   النتتد    ام تتح ازينفتت   %44ت   إلزQueensland وت  تتد هتت ه النستتبح  
بتتت اليح لن ام تتال ار ابتتت اليا متتن الطتت   التتدوليين بتتند  تح تت  عنيهتتا أالتتت  ال اليتتح 
 .(39)القزم االقت اد فت ال ت ا ظ ف  خاصح 

  إن اوتهديتتد   ا"ي تبتت ون التتتدوي  خطتت     التتزا البيتتتح ال   يتتح  هنتتا  اللثيتت  متتاف  و 
إن الن و  إلتتز التتتدوي  يتت ا هل بهيمنتتح االبتتت ماة   لنثقافح ال   يح خاصح الل يةن م و  
بتتت ميح   تتتتاة هتتتزيتهل ال   يتتتح وثقتتتافتهل اإلي ا  ويتتت ون فيتتت  خطتتت   وال  نستتت  الب يطتتتان 

  يتتلن التز تت  نحتتز التتتدوي  يمثتت   تت وةت حياتيتتح لنبقتتام عنتتز حتتين يتت ى التتب ض اآلختت 
أو التتتدوي  إنمتتا  التتدول الحيتتات  ولتتدى التتب ض اعتقتتاد يتتلن الطتتايظ فتت  والن تتاة والتميتت  

التتتدوي  وبتتينح تستتتخدمها التتدوم ال نيتتح فتت  ي نتتز ال زلمتتح  بينمتتا يتت ى التتب ض اآلختت  
 .(40)ال الل ف   الدوم ال قي ت لنسيط ت عنز 

 ا  وتمثتت  هتت ه الزوي تتح مطنبتت  ال تتال الت نتتيل فتت  إن هنتتا  ووي تتح ثقافيتتح لنتتتدوي  
فتتت  تتمثتتت     والزاليتتتال المتحتتتدت ارم يةيتتتح؛ف نستتتا :مثتتت   اثيتتت  متتتن التتتدومفتتت   اوطنيتتت  
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ل  نسيح وارم يةيح إلز الب د ارخ ى  وقتتد أختت  التتتدوي  ت دي  القيل الثقافيح الزطنيح ا
عنتتز الت نتتيل والبحتتزث منهتتا تطتتزي  المنتتاهج و تت امج  التتدول الب تتد    ت تت  إبتتت اتي يال

الدةابتتتح يالختتتاةج  وتبتتتادم الطتتت   واربتتتات ت  وم اكتتت  ت نيميتتتح دوليتتتح  وت نتتتيل الن تتتال 
 .(41)ار نبيح  ومبادةال البحزث ال نميح الدوليح

بتتتزام اتتتان لنتتتتدوي  إي ابيتتتال أو بتتتنبيال  فتتتنن الزاقتتتظ يساتتتد أن التز تتت  نحتتتز و 
االتتتدوي  يتت داد قتتزت  وي تت   ن ستت     وأصتتبح هنتتا  ت اتت  ابيتت  لنطتت   التتدوليين عالميتت 

  وأصبح الطتت   التتدوليزن يمثنتتزن يال  تت  وتتاه ت أوةو ابت اليا و  ام ال أم يةا وأف  
 .القزم النت اش االقت اد  امهم   ا ام ال ه ه الدوم  وم دة  ف  

 :العلميمزيد من التركيز على البحث  -2

م تتام فتت  لقتتد أدل الت تتني ال ال الميتتح إلتتز احتتتدام حتتدت المنافستتح بتتين التتدوم 
ح   القيمتتح الحقيقيتتح الم تتاف"يمثتت  ال نمتت وذلتتد متتن منطنتتق أن البحتتث   ال نمتت البحتتث 

والستتب  وةام  (42)ح"يتهتتا البحثيتت قيمتتح إنتا فتت  م تتح تلمتتن ردام ال ام تتح  وأن قيمتتح ال ا
ينتتتتتج الم  فتتتتح ال ديتتتتدت  وهتتتتز أبتتتتا  التتتت   هتتتتز  ال نمتتتت ذلتتتتد ي  تتتتظ إلتتتتز أن البحتتتتث 

تحقتتق ال ام ح أن ت يف م  فتتح  ديتتدت و تستطيظ في  ال   و القدة االبتلاة واإلبدا   
 .ال الم  اركاديم الزب  ف  تلزن قيمتها الحقيقيح   ابتلاةال وإبداعال

ووتتائف فتت  هز ال ن   اركث  أهميتتح  ال نم الت ني ال أن البحث  لقد أكدل
متتتن التتتت  وبتتتينح التبتتتادم هتتت  ال منتتتح المةتتتت اح  و هتتت  ال ام تتتح  وذلتتتد رن الم  فتتتح 

فق يح يتتح عبتت  الحتتدود  خ لها تت امتت  ال ام تتال متتظ ي  تتها التتب ض  وأصتتبحل تتتتد
تتميتت  بهتتا التتت  كما أن إنةام الم  فتتح وت ستتي ها وتتتدوينها ي  تتد متتن الزوتتائف اربابتتيح 

ال ام تتح عتتن مي هتتا متتن المسبستتال الت نيميتتح  و نتتام عنتتز ذلتتد  فقتتد أصتتبح البحتتث 
 حخاصتتتح ي تتتد وهتتتزة نمتتتزذج ال ام تتت   ال ام تتتح الحديثتتتحفتتت  ق تتتيح م ا يتتتح ومحزةيتتتح 

 Wilhelm Von دفتتينهل فتتزن هزمبزلتت  ارلمتتان   تتنح  و تتظ أبابتت  الم  التت   البحثيتتح 

Humboldt   (43)الق ن التابظ عة ف. 
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  تلتت ت  التتت عنز وهزة ال ام تتال البحثيتتح اتتنم  لن ام تتال يقت   ارم   ولل 
التتتت  عنتتتز البحتتتث امهمتتتح أبابتتتيح لن ام تتتح  بتتت  وهتتت ل الم اكتتت  البحثيتتتح ال تتتخمح  

أد  الم تتتتتتاالل ال نميتتتتتتح فتتتتتت  ت تتتتتتل أغتتتتتته  البتتتتتتاحثين عنتتتتتتز مستتتتتتتزى ال تتتتتتالل  ت متتتتتت  
أم يةتتا الةتتماليح والقستتل فتت  بابتتيح تم ا  ه ه الم اك  البحثيتتح ي تت ح أوالتلنزلز يح "وت

يةتتين و  تتض منتتاطق  ا  وي تتا  إليهتتا حاليتت  (44)واليايتتان" أوةو تتامتتن  ال   تت  الةتتمال 
 .(45)أم يةا ال تينيح

يتتح البحثيتتح بتتزام متتن قبتت  ال ام تتال أو نتا ونتتتج عتتن الت ايتت  الةتتديد عنتتز اإل
رلمتتتتتظ ا  ال ام تتتتال البحثيتتتتح أو م اكتتتتت  البحتتتتزث  نتتتتتتج عتتتتن ذلتتتتد عمنيتتتتتال "ابتتتتتقط

البتتاحثين وال نميتتين والخبتت ام متتن مختنتتف أة تتام ال تتالل  وتتتزفي  ميتت ال عنميتتح وماديتتح 
 .(46)ي    مقاومتها أو ت اهنها"لهل م  يح 

متتتتن أهتتتتل أبتتتتبا  ت ا تتتتظ ةتتتتت  ال ام تتتتال ال   يتتتتح ذلتتتتد يساتتتتد عنتتتتز أن ول تتتت  
الزوي تتتح الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  هتتتز ت ايتتت  ال ام تتتال عنتتتز فتتت  والم تتت يح 

الت نيميتتتح  وانةتتت ام م  تتتل أع تتتام هيتتتتح التتتتدةيك يمهتتتامهل التدةيستتتيح عتتتن مهتتتامهل 
المهتتام فتت  عتتن التق تتي   االبحثيح. وا لد   ف عمنيتتح المحابتتبيح أو ان تتدامها أحيانتت  

البحثيتتح بتتتزام عنتتتز مستتتزى ال ام تتتح أو القستتتل أو ع تتتز هيتتتح التتتتدةيك  واتتت لد قنتتتح 
ي تت   التت   اثي  من البندان ال   يتتح  ارمتت  ف  مها و زد ال ام ال البحثيح أو ان دا

 .البحث ال ام ح يحيث يةزن هنا  ت اي  أكب  عنز اردام  إعادت هيةنح ووائف

ل ام تتال عنتتز مستتتزى ال تتالل  فننهتتا ت تيتت  افتت   الإلتتز  انتت  دوة الت تتني و 
الدوم متتن حيتتث متتدى  ي ض المسغ ال ذال ال نح بت تي  ت ط  تتت ن ك الزقلف   تتت

   ومدى ح صها عنز تطزي ه يةة  مستم .ال ال اهتمامها يالت نيل 

 م تتتامفتتت  خاصتتح بتتتين  ام تتتال القمتتتح  ااد  حتتت  القتتد نتتتتج عتتتن الت تتتني ال تنافستتت  
ون أن ستتهل  تتدن تتزم البحتتث التت ين يفتت    وأصبحل هنتتا  بتتز  تحزينيتتح ال نم البحث 
 الةتتت ع يتتتتل االصتتتطياد ميتتت    عنتتتز حتتتين اأف تتت  المسبستتتال ت تتتني   فتتت   لي تتتبحزا
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  وذلتتد بتقتتديل م اكتت    ايتتح ووتت و  لبتتاحثين متتن المسبستتال ميتت  الم تتن حارف تت  
منتتاطق فتت   ا دهتتاة البحتتث والتطتتزي ذلتتد إلتتز  ح  ويتتسد م  يتت عمتت  أف تت  وم تبتتال 

يستتب  عز هتتا  (47)ال تتالل متتن هتت ا الم تتمزن فتت  بينما يتل ت  يتتغ ي تتض ارمتتاكن ي ينها 
 لنبنيح التحتيح واإلمةانال الماديح مظ وف ت القزى البة يح.

ي  تتتتتظ يالدة تتتتتح ارولتتتتتز إلتتتتتز  البحثتتتتت ويتتتتت ه  التتتتتب ض إلتتتتتز أن هتتتتت ا الت ايتتتتت  
اتنتتتح أدى إلتتتز و تتتزد  متتتاحتتتح ل ام تتتال القمتتتح  وهتتتز االقت تتتاد والن قتتتال ال اليتتتح المتا

ال ام تتال  اثيتت  متتن وات هتتلي ض المناطق دون ارخ ى  ف   ا  لنبحث مح  ح وت
 الت نيل.ف  عمنيح   دوةها يت اإلز م ام البحث ف  مي  القادةت عنز المنافسح 

 توفير ااعدة عرياة من المعلومات والبيانات عن الجامعات: -3

إتاحتتح الم نزمتتال التتزفي ت عتتن اللثيتت  متتن  ام تتال فتت  لقد أبتتهمل الت تتني ال 
ال تتالل  وأكتتدل أن التقييمتتال المحنيتتح أو الم تم يتتح لن ام تتال ليستتل اافيتتح وإن اانتتل 

ينةتتت ها الت تتتنيف عتتتن ال ام تتتح تتتتسث  التتتت  مهمتتتح  وال غتتتد أن الم نزمتتتال والبيانتتتال 
متتا أن الت تتني ال   اال تتال أو ميتت  مباغتت  عنتتز المستتتزلين عتتن الت نتتيل  امباغتت    اتتتلثي   

عز تتل ميتتا  الم نزمتتال عتتن اثيتت  متتن ال ام تتال  وعنتتز التت مل متتن إدانتتح التتب ض 
لنت تتني ال  واتهامهتتا ي تتتدم الدقتتح وأنهتتتا م تتننح  فتتتنن عتتدد اركتتتاديميين التت ين يتبنتتتزن 

 .او هح الن   ه ه ليك ابي   

واربتتت       قتتتدم م نزمتتتال لنطتتت ديميتتتح أنهتتتا ت  كتتتاالت تتتني ال ار متتتا تتتتدع  اومالبتتت  
  ا ت اتت  ح تت ي  التتت   اةهل لن ام تتح  ومتتظ ذلتتد  فتتنن الت تتني ال  ي تت   تستتهي  عمنيتتح اختيتت 
ال تقتتدم الم نزمتتال المنابتتتبح لمستتاعدت الطتت   عنتتتز      البحثتتت  و  تتزةت ابيتت ت عنتتز اردام  

" امسغتت   عتتام    يحثتت  أدام  المنابتت   وحتتتز إذا ابتتتخدمنا المسغتت  "   الدةاب  اختياة الب نامج  
  فلتتتتل متتتتن طتتتت   المتتتتداة  الثانزيتتتتح يحتتتتددون اختيتتتتاةهل  ال تتتتال  لت نتتتتيل  مسبستتتتال ا   ل تتتتزدت 

إن مالبيتتتح الطتتت   ينتحقتتتزن    . متتتن هتتت ا الم يتتتاة   عنتتتز أبتتتا     ال تتتام   لمسبستتتال الت نتتتيل  
يمسبستتال  ام يتتتح تستتتاي  دة تتتاتهل  أو ق يبتتتح متتتن منتتتا لهل  أو لتتتديهل القتتتدةت عنتتتز ا تيتتتا   
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هتتل التت ين يتقتتدمزن إلتتز      و ة متتا قنتتح متتنهل وللتتن الطتت   الطمتتزحين أ امتحانال القبزم بها   
عنتتز أبتتا  أنهتتا  ام تتال يحثيتتح أو ت اتت  عنتتز    . ( 48) قمتتح الت تتنيف فتت   مسبسال  ام يح  
 . البحث والتطزي  

أوليتتام وعنتتز التت مل متتن ابتتتخدام الت تتني ال بدة تتح مت ايتتدت بزابتتطح الطتت   و 
فتت   ال تتال الطتت   لمسبستتال الت نتتيل الختيتتاة مةتتان الدةابتتح  إال أن اختيتتاة  ارمتتزة
ت تتبح الت تتني ال ذال أهميتتح ومتتن ثتتل   يالدة ح ارولز تحةم  عزام     افيح أوةو ا

ا  ا تتبح تلثي هتتا محتتدود  وي   .(49)محدودت لدى م  تتل الطتت   مستتاعدت الطتت   فتت  أي تت 
 ينتحقزن بها.الت  عنز اختياة ال ام ح 

ب يطانيتتا عتتن تتتلثي  الت تتني ال عنتتز فتت  أ  يتتل التتت  اثي  من الدةابتتال ف  و 
متتن الطتت   أن الت تتنيف لتتل يةتتن لتت   %60اختيتتاة الطتت   لن ام تتال  أ تتا  نحتتز 

ابتتح فقتت  متتن عينتتح الدة  %11التتتلثي  عنتتز اختيتتاةاتهل لن ام تتح  وأكتتدل نستتبح ف  دوة 
طتت   اختيتتاةهل لن ام تتح  وأمنتت  فتت  ومتتسث  لن ايتتح  أن الت ني ال اان لهتتا دوة قتتز  

مستتح آختت  فتت    و high achievers اهتت ه النستتبح اتتانزا متتن الطتت   ال تتائقين دةابتتي  
م حنتتح الدةابتتح ال ام يتتح ارولتتز  تتتل اختيتتاةهل متتن فتت  عنز ثمانيح آال  متتن الطتت   

تيتتاةهل لن ام تتح اانتتل تحةمتت  م مزعتتح متتن ال زامتت  عةتت ت  ام تتح. أكتتدوا أن اخ اثنتتت  
 يتتد  وأن تلتتزن لهتتا بتتم ح  دةابتت منهتتا: أن تلتتزن ال ام تتح قتتادةت عنتتز تقتتديل ب نتتامج 

ع تتتت يح ذال  يثتتتتح  ولتتتتديها مةتبتتتتح متميتتتت ت  ومبتتتتان  طيبتتتتح  ومتتتت ودت يالتلنزلز يتتتتا الحد
 .(50)م  عنز ميس ال ال منيح الت نيميح ما أمةنتح  ال دةابيح تة

وةمتتتل ذلتتتد  ومتتتظ ا ديتتتاد المنافستتتح بتتتين ال ام تتتال ومزاصتتت ال الختتت ي ين وتقنتتتد  
ا ام تتتال الم تتتن ح  فتتت ر التزويتتتف  فقتتتد أصتتتبح لن   م تتتام بتتتز   فتتت     صتتتدى ابيتتت    عالميتتت 

  خ ي تتتتت  التزويتتتتتف مقاةنتتتتتح بتتتتت م ئهل متتتتتن  فتتتتت   هتتتتتا يلولزيتتتتتح  ز خ ي    يتمتتتتتتظ ال متتتتت   حيتتتتتث  
 .مي  الم ن ح  ال ام ال ارخ ى 

 :(51)الدوم الناميح  وذلد لسببينف  له ه الت ني ال أهميح خاصح  وي بح 
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  الت نتتتيل فتتت  تةتتت يظ المسبستتتال عنتتتز الةتتت افيح  وعنتتتز تطبيتتتق م تتتايي  ال تتتزدت  -أ
عنتتز أن   مةتتن أن تتحستتنتزقتتظ أن المسبستتح ي  دون هتت ه الةتت افيح ال يمةتتن أن نفتت 

اعتباةنتتتتا أن الت تيتتتت  لتتتتن يةتتتتزن المتتتتدخ  الزحيتتتتد لتحستتتتين ارو تتتتا  فتتتت  ن تتتتظ 
 ت يي  ثقافح المسبسح.ف  وتطزي  المسبسح  وإنما فق  يمةن أن يةزن ل  دوة 

  فقتتتتتتد أصتتتتتتبح المسبستتتتتت تحستتتتتتين اردام فتتتتتت  يمةتتتتتتن أن يةتتتتتتزن لنت تتتتتتنيف دوة  - 
تز يتت  الستتز  متتن ختت م تستتزيق فتت  تتتلثي  ابيتت   لنت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال

عنتتز  تتزم ذلتتد و  Marketization of Higher education ال تتال ت نتتيل ال
فتت  قتتدةتها التنافستتيح  اتت لد  تت فو   أدةاتتل اثيتت  متتن التتدوم  تت ف  ام اتهتتا

 يخ ي تت نحتتز االبتتت انح  يقتتزت    خاصتتح وأن تز تت  اربتتزا  يت تت ال تتالم الستتز  
 ال ام ال الم ن ح.

 لبعض التصنيتات العالمية: تحليليعرض  ا ـــ الثً 

عنتتتز  ال تتتال نحتتتز عةتتت ت ت تتتني ال لن ام تتتال ومسبستتتال الت نتتتيل يز تتتد اليتتتزم 
 هز أغه ها عنز اإلط  .   غن ها تزنج  وأن ت نيف  يا إال مستزى ال الل  

 Shanghai Jiao Tong غتتن ها تتتزنج  وت تتنيف  ام تتح  يتتاالتصـنيف األول: 

University   اوالم تتتتتتت و ل ام تتتتتتتال ال تتتتتتتالل"  اركتتتتتتتاديم يابتتتتتتتل "الت تيتتتتتتت   عالميتتتتتتت 
Academic Ranking of World University (ARWU). 

 النشأة: -1

ال تتتتينيح بهتتتتد   عمتتتت  ت تيتتتت  لن ام تتتتالفتتتت  ل مبتتتتح الحةزمتتتتح ال تتتتينيح  تنبيتتتتح 
متتتن ناحيتتتح  وت تتتييق ال  تتتزت بينهتتتا و تتتين متتتا يستتتمز  الت تتت   عنتتتز مةانتتتح  ام اتهتتتا

 غتتن ها ي ام تتح  ال تتال لت نتتيل ي ام ال القمح من ناحيح أخ ى  فقد تل تلنيف م هتتد ا
تInstitute of Higher Educationتتتزنج  و يتتا  Shanghai Jiao Tongتتتت

University يالقيتتتام بهتتت ه المهمتتتح  وتمثتتت  هتتت ه الخطتتتزت البدايتتتح الحقيقيتتتح لنت تتتني ال 
 اآلونح ارخي ت عنز مستزى ال الل.ف   اواب    اانتة ل انتةاة  الت  



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

158 

عنتتز أنتت  الت تتنيف  غتتن ها واعتتتاد اثيتت  متتن البتتاحثين اإلغتتاةت إلتتز ت تتنيف 
اروبتتتتات فتتتت   واركثتتتت  قبتتتتزال    الن ام تتتتال  وأنتتتت  ارف تتتت  واركثتتتت  انتةتتتتاة   اركتتتتاديم 

ال تتالل  وال فتت   ام تتح  أل تت متتن أكثتت   بت تتنيف غتتن ها ت تتنيف  قتتزم اركاديميتتح  وي
ينةتتت ها التتت  القائمتتتح هتت  ةتت  متتن ذلتتتد بتتزى ال ام تتتال الخمستتمائح ارولتتز فقتتت   و ين

 .(52)الت نيف ا  عام 

يح تت  ال ام تتال  Liu & Cheng ليـو وشـانجويبدأ الت تتنيف امتتا يز تتح 
عنتتتز  تتتائ ت نز تتت  أو  ياحثيهتتتاح تتت  أحتتتد التتتت   ال تتتال والم اهتتتد ومسبستتتال الت نتتتيل 

لتتديها يتتاحثزن التتت    واتت لد ال ام تتال االم تتت   بهتتا دوليتت   ى ال تتزائ  ارختت  مي ها متتن 
م نتتح فتت  أو يحتتزث منةتتزةت  Highly Citedلتتديهل اقتبابتتال م ت  تتح متتن مسل تتاتهل 

  وتلتتتزن المقاةنتتتح بتتتين هتتت ه ال ام تتتال عنتتتز Scienceأو ال نتتتزم  Natureالطبي تتتح 
 .(53)لل   ام ح البحث  اركاديم  أبا  اردام

 :ARWU شنغهايوفق تصنيف عن الجامعات  البياناتطرق جم   -2

هتت  ل الخاصتتح ي ام تتال ال تتالل و ز د ث ثح م ادة ل مظ البيانال والم نزمتتات  
(54): 

البيانال عتتن ط يتتق الحةزمتتال أو الهيتتتال المستتتزلح عتتن تمزيتت  البحتتث  ظارولز:  م
 .ال نم 
 المقدمح بزابطح ال ام ال ن سها. لالثانيح: البيانا

 تق ي  لنبيانال يةتم  عنز آةام الخب ام ومستزلين عن ال ام ح. الثالثح:
يستتتتتتخدمها الت تتتتتنيف ل متتتتتظ البيانتتتتتال  التتتتتت   التتتتتب ض  هتتتتت  هتتتتت ه الطتتتتت    وهنتتتتتا يتستتتتتامم  

والم نزمتتال عتتن ال ام تتح تلتتزن يال  تت  اافيتتح لنحةتتل عنتتز ال ام تتح؟  هتت  يمتنتتد  
اركتتتتتتاديميزن قاعتتتتتتدت منابتتتتتتبح متتتتتتن البيانتتتتتتال والم  فتتتتتتح تمةتتتتتتنهل متتتتتتن ت تتتتتتتنيف  

حتتدد  الليميتتام أن ي  فتت   متخ تتد    ألمتتان     تتام   ال ام ال؟  ه  يستطيظ أبتتتاذ  
 الليميام من ألمانيا؟ ف   أف   ن  ام ال مالي يا أو ال ي  أ  
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 :(55)ه  حسين عمنيح  مظ البيانال و وقد و  ل م مزعح من الم ايي  لت
واق يت   ونقطتتح ف  يم نز أن المقيا  ال يد تلمن قدةت   :Materialityالماديح  -أ

يتتتل التتت  الم ح تتح الدقيقتتح فتت  تلمتتن   ال نتتزم اال تماعيتتحفتت  البتتدم هنتتا خاصتتح 
 ها.  وت سي  ها مظ البيانال وت تيب  ي د الم ح ح ويلت تس ينها يابتم اة  

: يم نتتتز  تتت وةت ت نتتت  االعتمتتتاد عنتتتز الم ح تتتال Objectivityالمز تتتزعيح  - 
ليكــــرت الةخ تتتتيح  وذلتتتتد متتتتن ختتتت م ابتتتتتخدام المقتتتتاييك المقننتتتتح مثتتتت  مقيتتتتا  

Likert .وذلد ل مظ بيانال تلزن مح  تقدي  واحت ام 
: يم نز أن ي تمتتد الت تتنيف عنتتز بيانتتال ت متتظ Externalityالخاة يح  ال زام  -ج

عتتن ال ام تتال المتت اد ت تتني ها ولتتيك عتتن ط يتتق ال ام تتال من م ادة خاة يتتح 
 ن سها  وذلد لنح اظ عنز مز زعيح البيانال  وحمايتها من الت ع  والت ييف.

يم نتتتز أن تلتتتزن البيانتتتتال غتتتامنح للتتت  ووتتتتائف  :Comprehensiveالةتتتمزليح  -د
 االقت اة عنز تقييل ووي تتح واحتتدت وإهمتتام الزوتتائف المنطق ال ام ح  فنيك من 

 .ارخ ى 
يم نتتتز م اعتتتات الستتتمال الخاصتتتح يةتتت   ام تتتح أو  :Particularityالخ زصتتتيح  -ه

مسبستتتح  وأن تلتتتزن المقتتتاييك قتتتادةت عنتتتز قيتتتا  هتتت ه الستتتمال  وأن تلتتتزن هتتت ه 
 الزاقظ.ف  مزبح السمال من

يم نتتز أن الت تتنيف ي تت  أال  :Ordinal Proportionality الت تيبتت التنابتت   -و
  الت  قتتح بتتين ال ام تتال  ف نتتدما تلتتزن االخت فتتال بتتين  تتام تين ط ي تتحفتت  يبالغ 

  دوم ال تال.ف   اه ه الحالح أن يتل ت ني هل ةأبي  ف   المنطق فنيك من 
 :(56)ه  لنم ايي  السايقح و ن آخ ين وتمل إ افح م ياةي 
 أ : يم نتتتتتز أنتتتتت  ي تتتتت  عنتتتتتز Performance Alignmentدام رمحتتتتتاذات ا - 

التتتت  ت   تتتل اردام  واتختتتاذ اتتت  اإل تتت امال التتتت  ت تتتنيف أن يةتتت ظ الستتتنزايال 
 إلز تحسين . تسد 
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يم نتتز أن تلتتزن المسغتت ال واإل تت امال وطتت    متتظ  :Transparencyالة افيح  -ة
 وت  متها وتحنينها تتسل يالة افيح اللامنح.البيانال 

 :ARWU شنغهايتصنيف  ماذا يقيس -3

  عنتتتتتز الم تتتتتاالل 2003منتتتتت  صتتتتتدوة نستتتتتخت  ارولتتتتتز عتتتتتام  ARWUةاتتتتت  
ال نتتزم  متتن أهميتتح اال نتتزم والتلنزلز يتتا  والهندبتتح وال يا تتيال  وقنتت  اثيتت     اربابتتيح

ا  نستتانيالاال تماعيتتح  امتتا أهمتت  اإل بدة تتح ابيتت ت  وابتتتم  الز تتظ اتت لد حتتتز أي تت 
 .(57)أكب  انسانيال تنقز اهتمام  إلحيث بدأل ال نزم اال تماعيح وا 2011عام 

ن تتد أن الت ايتت  ين تت  عنتتز  ARWUومن خ م ابتق ام م ايي  ومسغتت ال 
 تتح ارختت ى  ويتتتل ذلتتد متتن ختتت م دون ميتت ه متتن ووتتائف ال ام البحثتت قيتتا  اردام 
 هيتتتح تتتدةيك أو ياحتتث ع تتز ن تتي  اتت وحستتا  يح البحثيح لن ام تتح  نتا ح   اإل
 .(58)يحنتا اإلمن ه ه 

يتتتح البحثيتتتح  وال ي اتتت  عنتتتز نتا ي اتتت  الت تتتنيف ي تتت ح عامتتتح عنتتتز قيتتتا  اإل
قيتتا  ال منيتتتح الت نيميتتتح داختتت  ال ام تتتح  وإن اتتتان الت تتتنيف ي تتتت   أن و تتتزد هيتتتتح 

ح تت  عتتدد   و ال نمتت م تتام البحتتث فتت  لهتتل يتتا  ابيتت  تدةيك متمي ت داخ  ال ام ح  
عنتتتز  تتتزدت  اأن يةتتتزن مسغتتت    تتت  ية  متتتنهل عنتتتز  تتتزائ  نز تتت  أو مي هتتتا متتتن ال تتتزائ 

نطنتتق وي ا  الت تتنيف عنتتز قيتتا  الزوي تتح البحثيتتح لن ام تتح  متتن م ال منيح الت نيميح 
أن  وينب تت الم  فتتح   إنتتتاجمستتتزم عتتن  ال نمتت فالبحتتث  أنها تمثتت  الزوي تتح اربابتتيح؛

تالم  فتتح هتتز الزوي تتح اربابتتيح لن ام تتح  عنتتز حتتين ي اتت  التتتدةيك  إنتتتاجيةتتزن  أيتتا  تتتت
ت اانل أباليب  اكان نزع   وأي  إنتتتاجوغتتتان متتا بتتين عنتتز نقتت  الم  فتتح إلتتز الطتت     تتتت
يتتح نتا بتتين نقتت  هتت ه الم  فتتح إلتتز الطتت    إلتتز  انتت  بتتهزلح قيتتا  اإلمتتا الم  فتتح و 
حا تتح إلتتز إ تت امال ومقتتاييك فتت  منيتتح الت نيميتتح   عنتتز حتتين أن ال اواي تت   االبحثيح ام  

وة متتا اتتان ذلتتد الستتب  وةام الت ايتت  عنتتز قيتتا  كثيتت ت حتتتز يمةتتن  تتبطها وقيابتتها  
  تتتتتزدت ال ام تتتتتال عتتتتتن متتتتتدى احقيقيتتتتت   ايتتتتتح البحثيتتتتتح لن ام تتتتتح  واعتباةهتتتتتا مسغتتتتت   نتا اإل
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 أن ت تتد ال ام تتال البحثيتتح مثتت   ام تتح هاةفتتاةد ومي هتتا  وتمي ها. ول لد فمن المنطقتت 
 تحتتتت  قمتتتح الت تتتني ال متتتن ال ام تتتال ذال الت ايتتت  الةتتتديد عنتتتز الزوي تتتح البحثيتتتح 

 .اواي    اام   بها يح البحثيحنتا للثافح اإل ا  ن    ال الميح لن ام ال
 :ARWU شنغهايتصنيف  معايير -4

مسغتت ال م ابتتح  حأة  تتح م تتايي   لهتتا بتتت ARWU غتتن ها ت تتنيف  يستتتخدم 
بنسنح واحدت ليقتتزم بتلتتزين ف    ثل يتل ت تيبها و م ها ال ام  ومت ددت لقيا  اردام 

لنت تتنيف  وت اتت  المسغتت ال  مي هتتا بدة تتح ابيتت ت عنتتز قيتتا  اردام  ال تتتز  ال تتدوم 
م يةتتتتدت يتتتتلدا لن ام تتتتح  ومتتتتن ثتتتتل فتتتتنن أدام اتتتت  مسغتتتت  يميتتتت  إلتتتتز االةتبتتتتات البحثتتتت 

 .(59)المسغ ال ارخ ى 
 (1جدول رام ة

 المعايير المعتمدة لقياس كتاءة الجامعة وجودتها

 الرمز  المؤشر المعايير
الوعن 
 النسبي

  زدت الت نيل
Quality of education 

خ ي ز المسبسح ال ين ح نزا عنز  
 alumi 10 التخ دف   زائ  نز   وميداليال 

  زدت هيتح التدةيك
Quality of faculty 

أع ام هيتح التدةيك ال ين ح نزا  
ف   عنز  زائ  نز   وميداليال 

 ال ام حف  التخ د وقل عمنهل  
award 20 

ف  بهل  االباحثزن اركث  ابتةهاد  
 اعنمي   اواحد وعة ين تخ    

Hici 20 

 مخ  ال البحث
Research output 

الطبي ح  نت م ف  المقاالل المنةزةت 
 N & S وال نزم 

20 

 20دلي  النة   ف  المقاالل الزاةدت 
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ل نزم انة   SCIEالمزبظ  ال نم 
 اال تماعيح

 ن ي  ال  د من اردام 
Per capita 

performance 

 اركاديم ن ي  ال  د من اردام 
 PUB 10 لنمسبسح

 PCP 1000  المجموع

Source: http://www.shanghairauking.com / ARWU2014.html. 

Academic Ranking of World Universities 2014. 

 

 :ARWUتحليل معايير ومؤشرات  -5
المسبستتتح أو ال ام تتتح الحاصتتتنين  خ ي تتت عتتتدد  إ متتتال ويق تتتد يتتت  الخريجـــون:  -أ

عنتتز دة تتح  ح تتنزا عنز  زائ  نز   أو ميداليال التخ د  والخ ي زن هل متتن 
عنميح مث  البةالزةيز  أو الما ستتتي  أو التتداتزةاه متتن ال ام تتح  ويخ تتد لهتت ا 

فالتتت ين ح تتتنزا   دة تتتح ارهميتتتح متتتظ اختتتت  متتتن دة تتتح الت تتتنيف   %10الب تتتد 
دة تتتح الب تتتد  أ  %100يح تتتنزن عنتتز  2001م عنتتز دة تتتاتهل ال نميتتح ي تتتد عتتا

  والتتتت ين %90يح تتتتنزن عنتتتتز  1990كامنتتتتح  والتتتت ين ح تتتتنزا عنيهتتتتا ي تتتتد عتتتتام 
 اوهةتت ا  وأخيتت    %80يح نزن عنتتز  1990تتت  1981ال ت ت من ف  ح نزا عنيها 

  1910 _1901ال تتت ت متتن ف  لنخ ي ين الحاصنين عنز دة اتهل ال نميح  10%
تقتتدي  وإذا ح تت  الختت يج عنتتز أكثتت  متتن دة تتح عنميتتح متتن ن تتك المسبستتح فيتتتل 

 .(60)المسبسح م ت واحدت فق 

ومتتن الم تتت   أن هتت ا المسغتت  يقتتيك  تتزدت التتتدةيك داختت  ال ام تتح  وهنتتا نتستتامم 
من خ ي يها عنتتز  تتزائ  نز تت  أو  أ لل يح   الت  عن اللنيال أو ال ام ال 
عنتتز  تت ف مستتتزيال التتتدةيك بهتتا؟  وهتت  عنتتدما  اتتا   مي هتتا  فهتت  هتت ا دليتت  

 نز تتتت  أو مي هتتتتا فهتتتت  ذلتتتتد مسغتتتت  ال ام تتتتح عنتتتتز  تتتتائ ت  خ ي تتتت يح تتتت  أحتتتتد 
 ؟ التدةيك داخ  ال ام ح زدت يال  وةت عنز 

http://www.shanghairauking.com/
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نز تتتت  أو مي هتتتتا أثنتتتتام عمنهتتتتل  ويق تتتتد بهتتتتا عتتتتدد الحاصتتتتنين عنتتتتز  تتتتزائ   الجــــوا ز:  -ب
ط يقتتح مسغتت  الختت ي ين  وإذا اتتان أحتتد  يالمسبستتح يال  تت   ويتتتل حستتا  الدة تتح بتتن ك  

 تتدم  م ركثتت  متتن مسبستتح  فتتنن اتت  مسبستتح تح تت  عنتتز نستتبح متتن ال   ا ال تتائ ين تاي تت  
يحستت  عتتدد المسبستتال  وإذا تقابتتل ال تتائ  ال تتائ ت متتظ غتتخد آختت   فتتنن الم تتدالل  

 . ( 61) ائ ين يحس  ح تهل من ال ائ ت تز   عنز ال  

  Nobel Prizeجـا زة نوبـل مثتت   اإن هنتتا  اللثيتت  متتن ال تتزائ  الم  وفتتح  يتتد  
 Field  وميتتتداليال التخ تتد Turing وجــا زة تــورنج ،Abel وجــا زة أ ــل

Medal،  وجا زة تيلرTyler،  وجا زة  ـولتزرPulitzer  ومي هتتا  إال أن أكث هتتا
 تتتائ ت نز تتت  وميتتتداليال التخ تتتد  هتتت   ال تتتالم  اركتتتاديم متتتن الم تمتتتظ  اتقتتدي   

 ال تتتتالم  اركتتتاديم الت تتتنيف فتتتت   أبابتتت ولتتت لد يتتتتل االعتمتتتاد عنيهتتتتا ام يتتتاة 
لن ام تتال. وهنتتا  تز تت  إل تتافح اللثيتت  متتن ال تتزائ  ارختت ى خاصتتح ي تتد أن يتتتل 

 .(62)د قيمح ال ائ ت يط يقح عنميحتحدي

إن م يتتاة الح تتزم عنتتز  تتزائ  نز تت  هتتز اركثتت  إثتتاةت لن تتدم  إن االبتتتحقا  
لتتيك هتتز ال امتت  الزحيتتد المحتتدد لنح تتزم عنتتز ال تتائ ت  فهنتتا  احتمتتاالل  ال نم 

القتت اةال. امتتا يتتتل ابتتتب اد  تتزائ  ارد  و تتزائ  الستت م  امتتا فتت  لتتتدخ  التستتيك 
هتتتتت  و  ARWUنتتتتتال قاعتتتتتدت بيافتتتتت  أن هنتتتتتا  مةتتتتتةنح صتتتتت ي ت وللنهتتتتتا حقيقيتتتتتح 

غتتت اح ت اةيتتتح تنةتتت  هتتت  و  Thomsonح طزمستتتن غتتت ااالعتمتتتاد عنتتتز بيانتتتال 
ا  هتتتت مطبزعتتتتال عنميتتتتح  و  ت تتتتز  بنةتتتت  التتتتت  تحتتتتدد ال  يتتتتدت التتتتت  الزاالتتتتح أي تتتت 

 ايزصنها ل ن مام إلتتز قاعتتدت البيانتتال  امتتا أن لنةتت اح اهتمامتت  ال   الت نيف  و 
 .(63)الخاصح يالة اال ارخ ى  ائد ةفض ال ي ل   ائدها ال نميح و  اكبي   

عنتتز دة تتح قبتتزم عاليتتح امسغتت  عنتتز نزعيتتح    الثتتان  و  تت ح عامتتح يح تتز المسغتت    
تلتتزن محتت  التقتتدي  واالحتتت ام  التتت   هتت   اميتهتتا  فتتالبحزث المتميتت ت    عنتتزالبحتتزث ال  

 من الهيتال المانحح لن زائ . 



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

164 

 أحتتدفتت  بهتتل  اهتت ا المسغتت  عتتدد البتتاحثين اركثتت  ابتةتتهاد   ي نتت  ثافة الاتبـاس:  -ج
اتت  تخ تتد فتت  بهتتل  اارفتت اد اركثتت  ابتةتتهاد   نتقتت   ثتتل ياعنميتت   وعةتت ين م تتاال  

 من الدة ح اللنيح لنت نيف. %20ويخ د له ا المسغ    عنز حدت 

مختنتتف فتت  ساتتد هتت ا الم يتتاة عنتتز قتتدةت ال ام تتح عنتتز  تت   يتتاحثين متميتت ين وي  
ي  ظ إلتتيهل البتتاحثزن   تخ  اتهل ف  ال نل  يمثنزن قيمح عنميح حقيقيح  م االل

فتتت  خاصتتتح لتتتز و تتت نا    تتتبح لهتتت ا المسغتتت  قيمتتتح ابيتتت ت مستةتتتهدين يتتت،ةائهل  وي  
سد الط يتتق أمتتام البتتاحثين ومن ثل ي     ل ال  ي حن   إلز الم االعتباة أن  ال ي  

. الثتتان المسغتت  فتت  الم  ل الدوليتتح امتتا ف  ال  ا  مي  القادةين عنز النة  
مختنتتتف فتت   ال نمتتت م يتتد متتتن التلصتتي  لنبحتتث فتتت  ستتتهل هتت ا المسغتت  ومتتن ثتتل ي  

 م االل الم  فح.
 يويعنــ  :Scienceوالعلــوم  Natureالطبيعــة  مجلتــيفــي المقــالت المنشــورة  -د

الطبي ح وال نزم ختت م الستتنزال  م نت ف  ه ا المسغ  م مز  المقاالل المنةزةت 
 من الدة ح اللنيح لنت نيف. %20ارة ظ ارخي ت  ويخ د له ا المسغ  

ال تتحف والم تت ل المهمتتح المتميتت ت مثتت  فتت  ويختتد هتت ا المسغتت  المطبزعتتال 
  مثنتت  مثتت  المسغتت  ساتتد هتت ا المسغتت م نتتح "ال نتتزم"  وم نتتح "الطبي تتح"  ومتتن ثتتل ي  

حقتت  ال نتتزم أهميتتح ن ك الزقل عنز ف  ساد عنز ال زدت ال اليح لنبحث  وي   الثان 
Science(64). 

الموســــ  ودليــــل النشــــر للعلــــوم  العلمــــيدليــــل النشــــر فــــي المقــــالت الــــواردة  -ه
هتت ا المسغتت  المقتتاالل فقتت   وعنتتد حستتا  فتت  االعتبتتاة فتت  سختت  وي  الجتماعيــة: 

دليتت  النةتت  فتت  تتتين لنمقتتاالل التتزاةدت نقطلل  مسبستتح يتتتل إعطتتام  اإل مال ال دد 
متتتتتتتتن الدة تتتتتتتتح اللنيتتتتتتتتح  %20خ تتتتتتتتد لهتتتتتتتت ا المسغتتتتتتتت  لن نتتتتتتتتزم اال تماعيتتتتتتتتح  وي  

 .(65)لنت نيف
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ساتتتد عنتتتز ال تتتزدت ال اليتتتح والثالتتتث وال ايتتتظ ت   الثتتتان وإذا اانتتتل المسغتتت ال الستتتايقح 
نبحتتث وعنتتز نزعيتتت   ف نتتز النقتتيض متتن ذلتتد  تتام المسغتت  الختتامك ليساتتد عنتتز ل
البحثيتتح  يتتحنتا لإل امهمتت   امثتت  ذلتتد مسغتت   داخ  المسبسح  وي   يح البحث  واثافت كم

هتتت ا فتتت  يتتتح البحثيتتتح لنمسبستتتح مز تتتظ تقتتتدي  نتا  تتتبح اميتتتح اإللنمسبستتتح  إذ ت  
 المسغ .

متتن  %10خ د له ا المسغ  وي   للمؤسسة: األ اديمينصي  الترد من األداء  -و
التتتت  الدة تتتح اللنيتتتح لنت تتتنيف. ويتتتتل حستتتا  هتتت ا المسغتتت  متتتن ختتت م التتتدة ال 

الستتتتايقح مقستتتتزمح عنتتتتز عتتتتدد  حالمسغتتتت ال الخمستتتت فتتتت  ح تتتتنل عنيهتتتتا المسبستتتتح 
  وإذا لتتل يتتتل التت ين ي منتتزن بن تتام التتدوام اللنتت  أع تتام هيتتتح التتتدةيك يالمسبستتح

 تتتزم المسغتتت ال فتتت  الح تتتزم عنتتتز عتتتدد أع تتتام هيتتتتح التتتتدةيك  فيتتتتل تقييمتتت  
 السايقح. حالخمس

الستتايقح   حعتتن المسغتت ال الخمستت  از مختن تت  أو منح   امث  المسغ  الساد  تز ه  وي  
حيث تقتتيك المسغتت ال الخمستتح ارولتتز المخ  تتال الم ئيتتح الزا تتحح  أمتتا الم يتتاة 

النقتتات متزبتت   دي   حيث يتتتل احتستتاي  متتن ختت م قستتمح الساد  فقد حدث في  ت
المسغتت ال الخمستتح ارولتتز عنتتز عتتدد أع تتام فتت  ح تتنل عنيهتتا ال ام تتح التتت  

 اد عتتدد النقتتات  هيتتتح التتتدةيك بهتتا  وانمتتا اتتان عتتدد أع تتام هيتتتح التتتدةيك قنتتي   
المسغتت  الستتاد   والهتتد  متتن وةام ذلتتد هتتز محاولتتح فتت    عنيهتتا بتح تت  التتت  
تنتتافك ال ام تتال اللبيتت ت ذال ارعتتداد ال تتتخمح  التتت  ال تت ي ت  ام تتال الدعتتل 

 %10 طيها مي ت إلز حد ما  وللن متتا هتتز مخ تتد لهتت ا المسغتت  هتتز وهز ما ي  
مثتتت  المسغتتت ال الخمستتتح   عنتتتز حتتتين ت  دة تتتح الت تتتنيف اللنتتت  إ متتتال فقتتت  متتتن 
 امتتتن دة تتتح الت تتتنيف  ممتتتا ي  تتت  تتتتلثي  المسغتتت  الستتتاد   تتت ي    %90ارولتتتز 

 .(66) ام ح عنز نقات م ت  ح أ ي  حتز وإن ح نل ف



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

166 

ويتل  مظ دة تتال هتت ه المسغتت ال  ثتتل الت بيتت  عنهتتا ي تتزةت تتنابتت  متتظ اللنيتتال 
 101  ومتتن 100 :1فتتتال متتن فتت    ويتل ت ني ها ام اللن ت م  بن ام الدو الت  
تتت  401  ومن 400تتت  301  ومن 300تتت  201  ومن 200تتت  151  ومن 150تتت 

500(67). 
 :ARWU نتا ج -6

ال تتالل متتن أصتت  نحتتز عةتت ت فتت   ام تتح  2000يقتتزم الت تتنيف عنتتز فحتتد 
 اليزنستتةز  امتنلتتل المتتسه ل اروليتتح لنمنافستتح عنتتز م اتت فتت  آال   ام تتح مستت نح 

غتته  فتت  ال تتالل فتت   ام تتح  500ف تت  وتنةتت  قائمتهتتا ر ام ح   500أف     من
 .ببتمب  من ا  عام 

  فقتتتد حققتتتل الزاليتتتال المتحتتتدت ارم يةيتتتح نتتتتائج مبهتتت ت  2014إلصتتتداة  اووفقتتت  
بتتل  اان ن ي  الزاليال المتحدت  فمن بين أف   عة ين  ام ح عنز مستزى ال الل 

لنممنلح المتحدت وواحدت لسزيس ا  ومن بتتين أف تت   عة ت  ام ح مقاب  ث ث  ام ال
 ام تتح والممنلتتح  52مائتتح  ام تتح عنتتز مستتتزى ال تتالل اتتان ن تتي  الزاليتتال المتحتتدت 

ا  ام تتال  وبزيستت ا خمتتك  ام تتال واتت  متتن ألمانيتتا وف نستتا وهزلنتتد ثمتتان المتحتتدت 
ث ثتتتتت  للتتتتت  منهمتتتتتا اليايتتتتتان والستتتتتزيدو   ام تتتتتال  بتتتتتت اليا وانتتتتتدا للتتتتت  منهتتتتتا أة تتتتتظوأ

 .(68) ام ح أف يقيح أو ع  يح أ تز د  اللخ. و ل... إ ام ا
   2003رعزام  غن ها  نسخ ف   ام ح ع  يح أو م  يح  أ لل ت ه  

ف  ووه ل  ام ح القاه ت الوم  ام ح م  يح   2006  2005  2004
  وحققل ن ك ال تبح  500تتت  401ال تح ارخي ت من الت نيف ف   2007نسخح 
  ثل خ  ل من الت نيف لمدت ث ثح أعزام متتاليح  ثل  2007إصداة ف  

ه ا   2013  2012  2011حققتها من قب  عام الت  عادل إلز ن ك ال تبح 
  ا اخت ا  الت نيف يقزت بدم  ف  بدأل في  ال ام ال الس زديح ال   الزقل ف  

ل في  أة ظ  ام ال ب زديح  حققال    2014وحتز إصداة  2009من عام 
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حيث ابتق ل ا  من  ام ح المند ب زد  ت نيف؛ي  ها متمي  داخ  ال اةتب  
  و ام ح المند عبد هللا لن نزم  200تتت  151ال تح من ف  والمند عبد ال  ي  

ه     و 500تتت  401ال تح ف  و ام ح المند فهد لنبت وم والم ادن   والتلنزلز يا
دخنل الت نيف حتز  الت    ت  ال ام ح الم  يح الزحيدتن ك فتح  ام ح القاه 

 . اآلن
 :QS العاليس للتعليم مؤشر كيو   ـــ الثانيالتصنيف 

 النشأة: -1

  أيتتح مسبستتحفتت  أة  ح  زان  أبابتتيح   ط   وهز ي  2004أطنق المسغ  عام 
نيميح  وال الميتتح  وي تتدة المسغتت  والقابنيح لنتزويف  والل امت الت  ال نم البحث ه  و 
اانتتتل التتتت  المنةتتتزةال الب يطانيتتتح  أحتتتدهتتت    و ل  يتتتدت التتتتايم  الت نيمتتت المنحتتتق  نعتتت 

  طتت وي    Quacquarell Symondsت تتدة ياالغتتت ا  متتظ ازاكتتزاةينز بتتايمزند  
متتتا  ا  ويقتتتيل المسغتتت  حاليتتت  %40آلةام الخبتتت ام بنستتتبح تبنتتتغ  اابيتتت    ااهتمامتتت   QSت تيتتت  

 ام تتتح  ي تتتنف بتتتب مائح منهتتتا  إال أن القائمتتتح المةتتتهزةت لنمسغتتت   تتت  ي  تتتز عنتتتز أل
  450تتتتت  401ل من تت من أوم أة  مائح منها  أما ارخ ى فت نف  من م مزعا

 .  وهة ا500تتت  451

اةتت اح ت نيميتتح  تهتتد  إلتتز  1990وتلبسل غ اح ازاكزاةينز بايمزند  عتتام 
  والح تتزم عنتتز م نزمتتال عتتن بتت امج ال تتال ةفتتظ مستتتزى الم تتايي  ال الميتتح لنت نتتيل 

م تتتام ال نتتتزم والتقنيتتتح  وعمتتت  مقاةنتتتح فتتت  مختنتتتف ال ام تتتال  خاصتتتح فتتت  الدةابتتتح 
زم ال تتالل  وذلتتد بهتتد   ام ح من بين أكث  من ث ثتتين ألتتف  ام تتح حتت  500رف   

ستتاعد الطتت   واربتت  والةتت اال المهنيتتح  وأصتتدةل الةتت اح أوم قائمتتح إصداة دلي  ي  
يالةتتت اكح متتتظ م نتتتح التتتتايم   وابتتتتم  الز تتتظ اتتت لد حتتتتز  2005ت تتتنيف لهتتتا عتتتام 

 .(69)2010من ال ام  اي  بدم   ااص  خ اوي دة ت ني     ابتق  ا  منهما عن اآلخ 
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 والبيانات عن الجامعات: طريقة جم  المعلومات  -2

 Peerبدة تتتح ابيتتت ت عنتتتز تقييمتتتال الخبتتت ام أو ارقتتت ان  QSاعتمتتتد ت تيتتت  

reviewخمستتتتح آال  متتتتن اركتتتتاديميين متتتتن أنحتتتتام  5000 آةام   وذلتتتتد متتتتن ختتتت م
م تتام تخ  تت   ومنتت  فتت  نتت  أن ي غتتح اتت  متتنهل ال ام تتال ال ائتتدت ال تتالل  حيتتث ط  

نتت  متتنهل حيث ط   وهز و هال ن   ة ام ارعمام؛  أ يف م ياة  ديد 2005عام 
  تتتنزن تزويتتتف خ ي يهتتتا  وت تتتدة اإلغتتتاةت إلتتتز أنتتت  تحديتتتد أف تتت  عةتتت ين  ام تتتح  ي  

الت تيتت  أن ي غتتح ال ام تتح فتت  ميتت  مستتمزة رحتتد هتتسالم اركتتاديميين التت ين يةتتاةازن 
 .(70)ي م  بهاالت  

عمتتام  يت تتين عنتتز وإلتتز  انتت  آةام اتت  متتن الخبتت ام واركتتاديميين وة تتام ار
 متت متتقتتدم لنت تتنيف أن تتتزف  اللثيتت  متتن البيانتتال  وذلتتد متتن ختت م "التتت  ال ام ال 

المطنز تتح عنتتز اإلنت نتتل  لتتتزفي  الم نزمتتال واإلح تتامال  اال ام ال المهتمح ابتتتبيان  
ا  طنتت  الت تتنيفتلستتنزال ال حقتتح  ويافتت  لنمتت ت ارولتتز وتحتتديثها  قتتزائل م  تتنح أي تت 

مستتحيح دون إغتت ا   ال ام تتح إل تت ام دةابتتح لخ ي  لنمنتسبين ال دد وأصحا  ال م  
ا  يةتتة  مستتتق  دون  Peers' reviewتحنيتت  تقتتزيل التت م م ال ام تتال  وي تت ى أي تت 

ي تتت ى ت تتتني ها  وقتتتد تحتتتزم ت تتتنيف التتتت  م نزمتتتال لن ام تتتال  أ اإلغتتتاةت أو ذاتتت  
 ISI)  ال ه بتتح اركاديميتتح وختتدمال البحتتث متتن دليتت  2007منتت  ال تتام  .QSكيتتزإ  

Web)  إلتتتتز(Scopus)  بتقتتتتزيل التتتت م م  و تتتتزدت  أكبتتتت  قاعتتتتدت بيانتتتتال مهتمتتتتحهتتتت  و
 .(17)نت نل يابتخدام أدوال ذايح لتتبظ وتحني  وع   البحزث"م ادة اإل

 :QS ماذا يقيس تصنيف -3

إلتتز تقيتتيل مستتتزى ال ام تتال متتن حيتتث ال يتتادت ال نميتتح   QSيهتتد  ت تتنيف 
تميتت ل  واتختت ل لهتتا مزاقتتظ متقدمتتح عنتتز التتت  كمتتا يستت ز إلتتز الت  يتته يال ام تتال 

يتتح البحثيتتح لنمسبستتح نتا ويتتتل الت ايتت  عنتتز قيتتا  اإل ال تتالل ف   ال ال خ يطح الت نيل 
 :(72)الم االل اآلتيحف  التقييل  ويتل  يالدة ح ارولز 
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 نسانيح.اآلدا  وال نزم اإل تتت
 ال نزم الطبي يح. تتت
 ال نزم اال تماعيح واإلداةت. تتت
 .الهندبح والتلنزلز يا تتت

 :QSـــTimesمعايير تصنيف  -4

هتت  م ايي   لل  م ياة منها مسغ  أو أكث   و  خمسحعنز  QS يقزم ت نيف
 :التال كما يبينها ال دوم 

 (2جدول رام ة
 للجامعات QSمعايير تصنيف 

 الوعن  مؤشراته المعيار

 ح ال الميح لن ام ح السم
حةتتتتل ارقتتتت ان متتتتن المتخ  تتتتين عنتتتتز وذلتتتتد متتتتن ختتتت م 

 .مستزى ال الل 
40% 

التخ د وة يح أصحا  غ اال 
 ال ام ح خ ي  ف  التزويف 

فتتتتت  أصتتتتتحا  ارعمتتتتتام     ةأ ويتتتتتتل متتتتتن ختتتتت م ابتتتتتتط
 %10 ال ام ح. خ ي  تزويف 

التتت  وتحتتدد يحستتا  ن تتي  ال تت د متتن البحتتزث اركاديميتتح  ال نم ك امت البحث 
 يتل نة ها  وعدد م ال االقتبا  من منةزةال ال ام ح.

20% 

  زدت التدةيك
أع تتام هيتتتح ويتتتل حستتاي  عنتتز  تتزم نستتبح الطتت   إلتتز 

 التدةيك.
20% 

 لن ام ح الدول التز   
 %5 .الدوليينعدد أع ام هيتح التدةيك 

 %5 .عدد الط   الدوليين الداةبين يال ام ح
Source: Taylor, Paul and Richard Braddock: International University 

Ranking Systems and the Idea of University Excellence, 

Journal of Higher Education Policy and Management, 

Vol. 29, No. 3, November 2007, pp. 245260تتت. 



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

170 

 

 :QSتصنيف تحليل معايير ومؤشرات  -5

قتتتتدة أن الن تتتتام ي   وهتتتت ا ي نتتتت لم ا  تتتتح ارقتتتت ان   %40الم يتتتتاة اروم  ي طتتتت 
  وتتنتتز  اركتتاديميينقطا  عتت يض متتن  من و هح ن  التقييل الةام  رقسام ال ام ح 

ا  هتت ه اآلةام   امتتا أن هتت ه اآلةام عنتتز أكتتاديم لنتز هتتال الن  يتتح والدةابتتيح للتت  طبقتت 
ال مل من صدوةها من قب  أكاديميين إال أنهل ال يتمت زن يالمناعح  د تلثي  الستتم ح 

اثيتت  متتن فتت    ومتتن ثتتل يخ تتظ التقيتتيل halo" effect"أو متتا يستتمز بتتتلثي  الهالتتح 
 ياةيح مز زعيح.أكث  من ازن  يخ ظ لم  الةخ  الحاالل ل نطبا  

ا  متتن الدة تتح اللنيتتح لنت تتنيف  فهتتز %10ويخ تتد لتت   الثتتان والم يتتاة  أي تت 
غتت اال تزويتتف الختت ي ين ال ي تمتتد أصتتحا    فتقيتتيل مز زع مي   غخ  م ياة 
ال ام ح يقدة ما ي تمد عنز أبتتبا  أختت ى اثيتت ت  أمتتا  خ ي  عنز  زدت ت نيل  اأباب  

تي تتح ال ام تتح لنمنةتتزةال ال نميتتح وعتتدد متتن ن %20يخ تتد التت   الم يتتاة الثالتتث و 
م ال االقتبا  متتن النةتت ال ال نميتتح لنمتتسل ين متتن ال ام تتح بزابتتطح متتسل ين أكتتاديميين 

 تتالن     و Thompson Scientificح تزمستتزن  ين  ويتتتل تستت ينها بزابتتطح غتت اآختت 
عنايتتتح فائقتتتح لنم يتتتاة اربتتتا  إلن تتتا  ال ام تتتح  ويقتتتدم  إلتتتز هتتت ا الم يتتتاة ن تتتده يتتتزل 

   ن تتا   إن إح تتام عتتدد متت ال االقتبتتا  متتن متتسللهتت ا اإل انستتبي   امز تتزعي   امقيابتت  
  وللتتتتن المثيتتتت  هتتتتز أن هتتتت ا الم يتتتتاة هتتتتز الزحيتتتتد متتتتن م تتتتايي  ال ام تتتتح يبتتتتدو م قتتتتزال  

 اتتت  عنتتتز إلتتتز  انتتت  أنتتت  ي    يقتتتيك مخ  تتتال البحتتتث مباغتتت ت التتت    QS ت تتتنيف  
 .(73)ال زدت  عال دون محاولح التميي  إلعطام قيمح أكب  لنبحث  اللم القيا  

متتن نتي تتح ال ام تتح لمتزبتت  نستتبح الطتت    %20تحتتدد يوالم يتتاة ال ايتتظ وفيتت  
مةتتتن لهتتت ا إلتتتز هيتتتتح التتتتدةيك امقيتتتا  ل تتتزدت الت نتتتيل المقتتتدم متتتن قبتتت  ال ام تتتح  وي  

فقتتت   ومتتتظ ذلتتتد ال يمةتتتن إنلتتتاة حقيقتتتح أن نستتتبح  تق يبتتت الم يتتتاة أن يختتتدم امقيتتتا  
االعتبتتاة عنتتد تقيتتيل  تتزدت الت نتتيل عنتتدما فتت  ز تتظ اربتتات ت إلتتز الطتت   ي تت  أن ت  
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يمةتتاةاح صتت يح  ال تت ي ت متتن الطتت  تساوى ال زامتت  ارختت ى  حيتتث تستتمح ارعتتداد ت
أف تت   وتزاصتت   يتتد بتتين المحا تت  والطتت    عتت وت عنتتز ذلتتد فتتنن هتت ا الم يتتاة 

 .(74)ها يط   مختن حمةن قياب  ي  الت   ا  عنز الزوي ح الت نيميح ي  

التتتدةيك  فتت  البحتتث يت تتت  عنيتت  تميتت  فتت  التميتت  وي تتت   هتت ا الم يتتاة أن 
ا  ث هتتل م تتام البحتت ف  المتمي ون أع ام هيتح التدةيك و  التتتدةيك  فتت   متميتت ون أي تت 

ا  مةننتتتا أن نقتتتيل الزوي تتتح الت نيميتتتح لن ام تتتحولهتتت ا الستتتب  ي   لمستتتتزى المخ  تتتال طبقتتت 
مقن تتح و تتزد عنميتتح البحثيح ربات تها  عنز ال مل من أن الدةابال لل تز تتح يط يقتتح 

عمنيتتتتح ت تتتت  يتتتتح البحثيتتتتح  وللنهتتتتا نتا عنتتتتز التتتتتدةيك واإل ع قتتتتح متبادلتتتتح بتتتتين القتتتتدةت 
 افت ا يح.

  وللتتن هتت ا ابتتتخدام التقتتاةي هتت    زدت الت نتتيل ط يقتتح أختت ى لمحاولتتح تقيتتيل  تت و 
ا أي الم يتتاة العتمتتاد ت تتنيف  ا  وقتتد يةتتزن مبتت ة  مز تتزع وميتت   غخ تت م يتتاة  تت 

QS  الط   امقيا  ل زدت الت نيل عنز م ياة نسبح هيتح التدةيك إلز. 

ا  متتن النتي تتح %5أما الم يتتاة الختتامك وارخيتت   فيحتستت   لننستتبح المتزيتتح طبقتت 
أو  رع تتتتتام هيتتتتتتح التتتتتتدةيك ار انتتتتت  %5ال ام تتتتتح  فتتتتت  ل تتتتتدد الطتتتتت   ار انتتتتت  

امسغتت  ل تتزدت ال ام تتح  فال ام تتال ذال النستتبح  ويبتتدو هتت ا الم يتتاة م قتتزال    التتدوليين
أف تت  وأكثتت   ازف  لنط   ت نيم  ال اليح من الط   واربات ت ار ان  قد يبدو أنها ت  

يالطنبتتح ار انتت   ئ يمتنتت التت    ال تتام  لم يتتاة ال ي تت   بتتين الحتت م عالميتتح  وللتتن ا
أ انتت  عنتتز نطتتا   تتيق  عتت وت عنتتز ذلتتد فتنتتز  ثقافتتال  اط يتت   و تتين آختت  يحتتز  
عنتتز التت مل متتن  التتدول دعتتل تز ههتتا فتت  ستتهل يالتلكيتتد ال ام ح يف  الط   المحنيين 

 .QS(75)عدم وهزة ذلد عنز مقيا  

الطتت   اتت  متتن مبتت ة آختت  لهتت ا الم يتتاة وهتتز أن القتتدةت عنتتز  تت   وهنتتا  
ت  ي تبتت  لتتدوليينع تتام هيتتتح التتتدةيك اوأ  تحتتد ذاتتت  فتت   تتتت  رن ان تت    ل متيتتا  امسغتت    تتتت

وعنيتت   فتتنن البتتتم اةيح ال ام تتال   اهمتت  م   ااقت تتادي   أصتتبحزا عتتام    لتتدوليينالطتت   ا
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متتتدى  تتتزدت طتتت    نتتتزع او تتتزد أعتتتداد ابيتتت ت متتتن الطتتت   ار انتتت  قتتتد يةتتتزن مسغتتت   
 ذات . ال ام   زدت الزب  عنز  اازن  مسغ   التزويف أكث  من 

 :QS نتا ج تصنيف -6
حيث  ؛غن ها عن نتائج ت نيف  ام ح  QSنتائج ت نيف  الل تختنف اثي   

 بزأتتو  النتائجق أف   يتحقف  بت اليح  يح وارو ابتم ل ال ام ال ارم يةيح واروة 
قائمح أف   ف  لن ايح خاصح  اواان تزا د ال ام ال ال   يح محدود   قمح الت نيف 

تتت  401ال تح ف  خمسمائح  ام ح عنز مستزى ال الل. حيث وه ل  ام ح القاه ت 
تتت  501إلز ال تح  2011ثل ت ا  ل عام  2010  2009  2008ارعزام ف   500
و امل   م ح ا 500خ  ل من قائمح أف    2011عام ف  يم نز أنها  550

حيث  ام ت تي   ام ح عين  ت تي  متلخ ؛ف  ي ض ال ام ال الم  يح ارخ ى 
ن ك ف  بةندةيح و ام ح اإل 2012  2011أعزام  650تتت  601ال تح من ف  غمك 
 المستزى.

وحققتتتتل ال ام تتتتال الستتتت زديح و  تتتتض ال ام تتتتال ال   يتتتتح ارختتتت ى مستتتتتزيال 
 247ال تبتتح فتت  ل  ام تتح المنتتد بتت زد متتن ال ام تتال الم تت يح  ف تتام اأف تت  اثيتت   
  و تتتتتتتامل 2012عتتتتتتتام  197  2011عتتتتتتام  200  2010عتتتتتتتام  221  2009عتتتتتتام 

  2012عتتام  208  2009عتتام  266ال تبتتح فتت   ام ح المنتتد فهتتد لنبتتت وم والم تتادن 
  2012عتتام  334  2011عتتام  370ال تبتتح فتت  و تتامل  ام تتح المنتتد عبتتد ال  يتت  
 .(67)ةت  أق  ف و امل  ام ال ب زديح أخ ى 

 
  وت ا  ل إلز 2007عام  377حققل  ام ح السنطان قابز  ال تبح  وا لد

ف  متمي ت  ف امل  اماةال ةتب    وحققل  ام ح اإل2012عام  450تتت  401ال تح 
 .2012عام  370  2011عام  339  2010عام  372  2009عام  374ال تبح 

 التصنيتات:بعض النتقادات الموجهة  لى  ا ـــرابعً 
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 هتتتل اثيتتت  متتتن االنتقتتتادال لنت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال عنتتتز اخت فهتتتا  و  
 :ين ومن أهل ه ه االنتقادال ما 

 :  نجليزيةاإل الجامعات الناطقة باللغةالنحياع  لى   -1

تنحتتتتتتا  مالبيتتتتتتح الت تتتتتتني ال ال الميتتتتتتح لن ام تتتتتتال لنبحتتتتتتزث المنةتتتتتتزةت يالن تتتتتتح 
 ن ني يتتحرن الن تتح اإل اعنتتز حستتا  البحتتزث المنةتتزةت بن تتال أختت ى  ون تت    ن ني يتتحاإل
م اهتتد التتدوم الناطقتتح فتت    ومتتن ثتتل  فتتنن الداةبتتين اركاديميتتح لن تتالل اليتتزم الن تتح هتت  
 البيتتتح اركاديميتتح ال الميتتح أكثتت  متتن ن تت ائهل فتت   ا تتبحزن أكثتت  انتتدما   ي   ن ني يتتحياإل

  وعنتتز ذلتتد فتتنن ت تتنيف ال ام تتال ن ني يتتحميتت  اإل النتتاطقين بن تتال أختت ى  الداةبين
تحيتت  لن ام تتال الناطقتتح يالن تتح اللتتز يال تت وةت إ قتتد يتتسد  البحثتت اردام القتتائل عنتتز 

وأحتتد الحنتتزم الممةنتتح هنتتا هتتز  هتتا عنتتز حستتا  ال ام تتال ميتت  الناطقتتح ب ن ني يتتحاإل
 .(77)ن ني يحمي  اإل الن ال ارخ ى ق  )أهميح( لنمنةزةال يو ظ ث  

 ن ني يتتتحدولتتتح ميتتت  ناطقتتتح ياإلفتتت  تقتتتظ التتتت   ويت تتتت  عنتتتز ذلتتتد أن ال ام تتتح
ت ت  ام تتال الطبيتتحيابتتتثنام ال تتتت  ت تتنيف أ فتت   اقمتتح الم مزعتتح مطنقتت  فتت  لتتن تلتتزن  تتتت

تزليتت  التت   هتت ا إلتتز  انتت  االهتمتتام اللبيتت   ي تت   الن تت  عتتن امتيا هتتا  لن ام تتال
 اي  تت  البتتاحثين أكثتت  ابتةتتهاد  ممتتا   ن ني يتتحلنبحتتزث المنةتتزةت يالن تتح اإلالت تتني ال 

  ن ني يتتحبن تتال أختت ى ميتت  اإل ت نةتت التتت   متتن البحتتزث بهتت ه المنةتتزةال عتتن مي هتتا
 تتتتتبح ت   ميتتتتت ت إ تتتتتافيح  حيتتتتتث   ن ني يتتتتتحال ام تتتتتال الناطقتتتتتح ياإل  طتتتتت ي  التتتتت   ارمتتتتت  

 طيهتتا ميتت ت إ تتافيح تحتت م ذاتتت  ي  حتتد فتت  بهتتا  وهتت ا  ااركثتت  ابتةتتهاد  هتت  منةتتزةاتها 
منها اللثي  من ال ام ال ارخ ى خاصح مظ تحديد ثق  ابيتت  لمسغتت  االبتةتتهاد متتن 

 لن ام ال عنز اخت فها. حالت ني ال ال المي م ايي ف  منةزةال ال ام ال 

 

 
 التجاه نحو مزيد من التما ل: -2
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أن المسبستتال  يم نتتزتتتلثي  آختت  لنت تتنيف هتتز االت تتاه المت ايتتد نحتتز التماثتت   
تحستتتتن  الت تتتتنيف للتتتت فتتتت  المتدنيتتتتح تحتتتتاوم تقنيتتتتد المسبستتتتال ذال ال تتتتت  ارعنتتتتز 

 Unitary Systemإلتتز الم يتتد متتن أن متتح الزحتتدال المت انستتح  سد م ا هتتا  وهتت ا يتت  
ين تت  اللبيتت ت  ومتتن ثتتل  ال تتال أن متتح الت نتتيل فتت    تت وة  وعنتتز التت مل متتن أن التنتتز  

أن متتح الت نتتيل فتت   النتنتتز  القتتائل حاليتت   اةتتة  تهديتتد  ي  التتب ض إلتتز الت تتنيف عنتتز أنتت  
  ممةتتن ومةتت و  مغتت الت تتنيف فتت  تحستتين م ا هتتا فتت  إن آمتتام ال ام تتح  .ال تتال 

ومتتظ ذلتتد   اأمتتام اللثيتت  منهتت  استتتحينح تق يبتت  وللن اآلمام ل نتقام إلتتز قمتتح الت تتنيف م
متتن أ تت  تحستتين م ا هتتا متتن  ابيتت ت  ا هتتزد  يقتتزد مبتتدأ التماثتت  إلتتز أن تبتت م ال ام تتح 

 .(78)خ م تقنيد ارف  
 البيانات:في احتمالية التالع   -3

الت تتنيف  فتت  من ختت م حتت ر المسبستتال وال ام تتال عنتتز تحستتين م ا هتتا 
البيانتتتال   إنتتتتاجفتتت   Manipulationالت عتتت  أو الختتتدا  قتتتد يتتتدف ها إلتتتز  ذلتتتد فتتتنن

ي  المثتتام    ف نتتز بتتبهتت ا الم تتامفتت  لدى اللثيتت  متتن المهنيتتين  وه ه مماةبح م  وفح
ن تتزم البحتتث والحاصتتنين عنتتز  تتزائ  نز تت  لتتب ض الزقتتل  إلتتز  يتل غ ام "الت اقد" مظ

الت تتنيف  فتت   ةتبهتتاال ام تتال لتحستتين  ي تتض  انتت  و تتزد حيتت  أختت ى تستتتخدمها
تحنيتت  فتت  نتستتامم هتت  ت يتتد المسبستتال تةتتةي  أهتتدافها لتنابتت  الت تتنيف؟ و ومتتن ثتتل 

ب يطانيتتتتا  ات تتتتح أنتتتت  عنتتتتز التتتت مل متتتتن فتتتت   ال تتتتال م مزعتتتتح متتتتن مسبستتتتال الت نتتتتيل 
يحتتاولزن تخ يتتف ال زانتت   اط   ت امنهل مظ الت تتنيف  إال أنهتتل  مي تت  ف  االخت   
 .(79)ل م ايا الت نيف و زانب  اإلي ابيحيالسنبيح وت  
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 الستتم ح فقتت  ت بتت تتلث  اتت  الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال يستتم ح ال ام تتح  و 
 Starمتتتتن اربتتتتات ت أو الن تتتتزم ال تتتت زت  :مثتتتت   المنت تتتتال الم ئيتتتتح لن ام تتتتح عتتتتن

Professors ولهتت ا   ... إلتتخ. واتت  ذلتتد يت نتتق يالبحتتث؛  والمطبزعتتال و تتزائ  نز تت
تخ  تتتتاتهل فقتتتت  بن تتتتح الةتتتته ت فتتتت  فقتتتتد يتتتتتمةن اركتتتتاديميزن متتتتن ت تتتتنيف ارقستتتتام 

البحثيح  للنهل لن يستتتطي زا الحةتتل عنتتز  تتزدت الت نتتيل والتتت نل  أو الخدمتتح اال تماعيتتح 
 .(80)آخ   ام  ح م ف  

ل متيتتا  رنهتتا ت تت  صتت ح بتتطحيح  إلتتز  انتت  أن  اإن الستتم ح ليستتل  تتمان  
هتت ه ال ام تتح اانتتل تستتتحق فيتت  التت   الزقتتل  ا تستم  لمدت طزينتتح ي تتدم االسم ح مالب  

مةتتن المحاف تتح عنتتز هتت ه الستتم ح متتن ختت م االهتمتتام السم ح ال يدت يال     واتت لد ي  
يال تتتاه   وعنتتتز ال ةتتتك متتتن ذلتتتد  فقتتتد تحقتتتق  ام تتتح مستتتتزيال متتتن االمتيتتتا  لمتتتدت 

طيبتتتتح. وي  تتتتد ذلتتتتد أحتتتتد طزينتتتتح قبتتتت  أن يتتتتتل االعتتتتت ا  بهتتتتا وقبتتتت  أن تحقتتتتق بتتتتم ح 
 اتت  عنتتز أن ارولتتز ت  هتت  االخت فال المهمح بين أن مح الت تتنيف ال يتتدت وال ديتتتح  و 

 .(81)اهتمامها عنز م  د ارع ا   ا خي ت ت  ح ل متيا  بينما اريي  الحقيقيالم ا

ز تتتتد فتتتت   بتتتتين ال ام تتتتح الم تتتتن ح يالقمتتتتح  وارختتتت ى ذال الستتتتم ح ال يتتتتدت وي  
Good reputation   أمتتتا ارولتتتز فتختتتتد   رن ارخيتتت ت لهتتتا ع قتتتح يةيتتتف ن هتتتل

التت   بهتتا ووي تهتتا  وقتتد تلتتزن بتتم ح ال ام تتح أكثتت  أهميتتح لن تت د  سد تتت  التتت  يالط يقتتح 
حستتتن متتتن وتتت و  يختتتتاة  ام تتتح أكثتتت  متتتن  زدتهتتتا ال تتتمنيح  رن بتتتم ح ال ام تتتح ت  

  وللتتن اأي تت   اال تمتتاع  تت   متتن م اتت هل ال متت  وال تت ر المتزق تتح لخ ي يهتتا  وقتتد ت  
ت ذلد قد يةزن م تتن    ت اأحيانتت   تتتت فقتتد تلتستت  ال ام تتح بتتم ح  يتتدت ال تستتتحقها ي  تت   تتتت

المتتظ أو دعايتتح  يتتدت  إلتتز  انتت  أن بتتم ح ال ام تتح متتن الناحيتتح ال نميتتح ت  تتد  متتا   
 متتتن الةتتت وت اربابتتتيح ل متيتتتا . وذلتتتد عنتتتز امتتتن ارعتتت ا   وليستتتل غتتت ط   اع  تتت  

  التميتتت متتتا تلتتتزن متميتتت ت  امتتتا أن  االتتت مل متتتن أن ال ام تتتح ذال الستتتم ح ال يتتتدت مالبتتت  
ا   .لها  يدت السم ح الساعد عنز تلبيك ي  أي  
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التت    ويتت ى أن الةتته ت ليستتل الستتب  الزحيتتد      دافظ عتتن هتت ه الق تتيح وهنتتا  متتن يتت  
مثتت  الزاليتتال    ن ني يتتح التتدوم الناطقتتح يالن تتح اإل فتت   ي  تت  ال ام تتال وارن متتح اركاديميتتح  

خاصتتتتح وأن م اكتتتت       ال الت تتتتني  فتتتت   بتتتتت اليا تح تتتت  عنتتتتز ميتتتت ت أكبتتتت   المتحتتتتدت وانتتتتدا وأ 
متتن هتت ه التتدوم  هتت ا إلتتز  انتت  أن م  تتل هتت ه التتدوم    كثيتت فتت   الم  فتتح ال الميتتح م اتت ت  

تاةيخهتتا وث واتهتتا  وقتتدةتها عنتتز  تت    فتت   يتمثتت     ال تتام   متتن الت نتتيل    ا ع يمتت    ا تمتنتتد ت اثتت  
ال نمتتتام والطتتت   متتتن اتتت  أنحتتتام ال تتتالل  ولتتتديها تقاليتتتد قزيتتتح وةابتتتخح متتتن الح يتتتح    أف تتت  

 . ( 82) القائمح عنز المنافسح وال داةت  اركاديميح والثقافال اركاديميح 
  همال تقييم التعليم داخل الجامعة: -5

متتن قيمتتح البحتتث عنتتز حستتا    نتت عنتتز التت مل متتن أن ال ديتتد متتن ال ام تتال ت  
تح تت  عنتتز التتت    إال أن التتتدةيك ي تت  هتتز المهنتتح اقيمتتح التتتدةيك والختتدمال أي تت  

  ولتت لد فلتت  مسبستتال الت نتتيل ال تتال عنز اتت  المستتتزيال يتتالت نيل  وعالم  عام  تلييد 
بها ن ل تقزيميتتح يةتتة  أو يتت،خ  لتقيتتيل ال اعنيتتح الت نيميتتح والتدةيستتيح  ال ام  و  ال ال 
 تتتح  يتتت ام متتتن الم تتتاهيل ال امحتتتد ذاتتتت  الفتتت  هتتتا  إال أن م هتتتزم ال اعنيتتتح التدةيستتتيح ب
 .(83)لز حد ابي ي    تطبيقها وتقزيمها إالت  و 

تتتل  فقتتد  ام تتح  ومتتظ ذلتتد   الزوتتائف ال ئيستتيح ر   ى حتتد إ   مثتت  وإذا اتتان الت نتتيل ي  
حا تتح إلتتز أن نطتتزة مقتتاييك فتت  اتت  الت تتني ال  وأصتتبحنا فتت  ت اهنتت  بدة تتح ابيتت ت 

مةتتتن مقاةنتهتتتا وابتتتتخدامها لقيتتتا   تتتزدت الت نتتتيل  وتتتتلثي ه  إن االكت تتتام بتحديتتتد نستتتبح ي  
اللنيتتتح وأغتتتيام فتتت  التتتداتزةاه  الم نمتتتين  أو عتتتدد الحاصتتتنين عنتتتز دة تتتح الطتتت   إلتتتز

 تتزدت الت نتتيل ولتتل نقتتت   متتن تقيتتيل تلثي هتتا عنتتز  أننتتا ال نقتتيك ف تت    بتت هن عنتتزأختت ى ت
الت نيل  اما أن  من مي  المحتمتت  أن يقتتدم قطتتا  عتت يض متتن اركتتاديميين واإلداةيتتين 

  ومظ ذلتتد فهنتتا  ي تتض المحتتاوالل الزاعتتدت لقيتتا  دةيكم نزمال م يدت عن  زدت الت
فتت  غتته ت  هتتاأكث    و يتتحمن قبتت  ال ديتتد متتن الهيتتتال الدول ال ال الت نيل ف  نتائج الت نيل 
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فتت  لخب تهتتا الطزينتتح  OECD االقت تتاد من متتح التنميتتح والت تتاون هتت    هتت ا الم تتام
 .(84)اثي  من دوم ال الل ف   ال ال الت نيل  م حنحف  تقييل نتائج الت نيل 

 مسألة األوعان: -6

 حيتتث تميتت  ارو ان طتتز للتت  مسغتت   ت  التتت  ارو ان فتت  مةتتةنح أختت ى تتمثتت  
م اكتتت  فتتت    ويت تتتت  عنتتتز ذلتتتد أن تلتتزن هنتتتا  اخت فتتتال ابيتتت ت اإلتتز ال  افيتتتح أحيانتتت  

ت تتني ال مختن تتح  رن أحتتد فتت  ن تتك الم اتت  فتت  فن د مسبستتال مختن تتح   المسبسال 
آختت   ت تتنيف    طتت أكبتت  لقابنيتتح الختت يج لنتزويتتف  بينمتتا ي   او نتت    طتت الت تتني ال قتتد ي  

متتتن المسبستتتال  ا  إلتتتز  انتتت  أن اثيتتت   متتتن منةتتتزةال ال ام تتتح أكبتتت  ل قتبابتتتال او نتتت  
  عنتتز  تتزدت المسبستتح اةتت  ا تتدة أحةامتت    و  د ذلتتد ت  البحث ساد عنز  زدت اردام ت  

زمتتال يخ تتزر المتتداة  وآيتتائهل التت ين يبحثتتزن عتتن م ن خ ي تت لم  تتل  ويقتتدم ذلتتد
 .(58)ال مناببح لهل ن ه ه الم نزم  وقد ال تلز  ام ح تلزن ارف   أ 

ـ ـــ ــة ـ ميــة لالرتقــاء  معــايير التصــنيتات العال   مجــال تبنــي فــي  خبــرة تــايوان   الخطــوة الثالث
 : الجامعي و  العالي بالتعليم 

 التعريف  دولة الخبرة:  ـــأولً 

وعاصتتتتتمتها اإلداةيتتتتتح  الهتتتتتاد متتتتت   المحتتتتتي  فتتتتت  تتتتتتايزان دولتتتتتح صتتتتت ي ت تقتتتتتظ 
Taipei  ؛ال تتالم االقت تتاد فتت  غتتمام التتب د  و تت  ل تتتايزان اقتتزت ناه تتح فتت  وتقتتظ 
فتتت  ال ديتتتد متتتن ال تتتناعال بتتتين التتتدوم  وخاصتتتح فتتت  ح تتتنل عنتتتز دوة ةائتتتد  حيتتتث  

م تتتتتام تلنزلز يتتتتتا الم نزمتتتتتال  اتتتتت  ذلتتتتتد ي  تتتتت  االهتمتتتتتام ي تتتتتزدت مزاةدهتتتتتا البةتتتتت يح 
 بها. ال ام  الت نيل  والتطزي  المستم  لن ام 

و نتتز   ال تتين لنمها  ين متتن البتت   ا  نها محط  متمي  وتتمتظ تايزان يمزقظ 
التنتتز  عتت وت عنتتز التنتتز  غتت   آبتتيا ياإل تتافح إلتتز الستتةان ارصتتنيين  وقتتد أدى هتت ا 

   إلتتز تنتتز  الن تتال المنطزقتتح بهتتا  وتتتايزان م تمتتظ م تتتزة ذو أنةتتطح ثقافيتتحال   افتت 
نا هتتتا ثتتت ث ل تتتال ستتتمح  ويتحتتتدث أبمنيتتتزن ن 23 مت تتتددت  ويبنتتتغ عتتتدد بتتتةانها حتتتزال 
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: مانتتدةين  التايزانيتتح  الهاكتتا  وتتميتت  تتتايزان يتتلن لهتتا ثقافتتح ف يتتدت متتن نزعهتتا. امتتا هتت 
ت تتتل ال بتتتام والينتتتابيظ الستتتاخنح  التتتت  تتميتتت  يم مزعتتتح ابيتتت ت متتتن المنتتتاو  الطبي يتتتح 

 والبحي ال والبحاة.

حيتتث  ؛ال تتال قطا  الت نيل ف   اتدةي ي   الما يح تحزال   اغهدل ال ة ون عام  و 
ممتتا أدى إلتتز حتتدوث  لن امتتح؛  متتاهي   إلتتز ت نتتيل   لألقنيتتح نخبتتز  تحتتزم متتن ت نتتيل 
أكثتت   عتتام  القزت ال امنح لديها  حيث ت   نسبح الحاصنين عنز ت نيل ف  ط  ت نزعيح 

 .(86)عدد السةان إ مال من  %60من 

ق تتتتيح الت تتتتني ال اهتمتتتتل يالتتتتت  وت تبتتتت  تتتتتايزان متتتتن أكثتتتت  التتتتدوم اآلبتتتتيزيح 
تتتيح ال  صتتح لقيتتا  متتدى تقتتدم فالت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال ت   ؛ال الميتتح لن ام تتال

 ام اتها  امتتا أنهتتا تهتتد  إلتتز بنتتام  ام تتال متقدمتتح لتحقيتتق طمزحاتهتتا االقت تتاديح  
 .(87)ول لد ب ل المت   ب امج متمي ت ت م  من خ لها عنز تحسين أدام  ام اتها

 :تاريخيمن منظور  العاليالتعليم   صالح ـــ ا انيً 

 تايوان:في  العالينظام التعليم  -1

تتتتايزان فتت   ال تتال اتستتل ن تتام الت نتتيل  تتت حتتتز أواختت  الثمانينيتتال تتتت يلنتت  ت نتتتيل  تتت
يهتتد  إلتتز تتتزفي  ال تت ر  ةت م ا يتتح؛  تمزلتت  الدولتتح وتةتت   عنيتت   وإداةتتت  إداتقنيتتد 

يحتتتتاج إليهتتتا الم تمتتتظ  التتتت  ال امنتتتح  اريتتتد الت نيميتتتح ربنتتتام تتتتايزان متتتن أ تتت  إعتتتداد 
 واان لدى تايزان حتز ذلد الزقل نحز خمسين  ام ح.

ومتتتن أ تتت  االبتتتت ايح لنمتطنبتتتال السيابتتتيح لن زلمتتتح  فقتتتد انتهتتتل فتتتت ت القتتتزانين 
 ميتتظ ال تتتال والح اتتال  ينمةتتان  وأصتتبح 1987يزليتتز فتت   Martial Lawال  فيتتح 

 /1987ال تتام  Huangاال تماعيح أن ت م  يح يح  و  زةت قانزنيح  ووصتتف هزانتتغ 
تلبتتيك ال ديتتد فتت   ن  حيتتث بتتدأتتتايزافتت   الت نيمتت  صتت ةيلنتت  يمثتت  بدايتتح اإل 1988

الت ايتتد المستتتم  متتن حيتتث ال تتدد وارهتتدا   فتت  أختت ل التتت  متتن ال م يتتال المهنيتتح و 
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تتت و كمتتتا نتتت   تتت عنتتتز نطتتتا  وابتتتظ تتت  :مثتتت   دون تح تتتل ال ديتتتد متتتن الق تتتايا الت  زيتتتحزقش تتت
اروبتتات اركاديميتتح  فتت  ابتتتق ليح المتتت نل  والح يتتح اركاديميتتح  وت  يتت  الديمق اطيتتح 

غتتتتتزاة  ال اصتتتتتمح تايبيتتتتت  فتتتتت  انتتتتتدل ل م تتتتتاه ال  تتتتتخمح  1994مطنتتتتتظ عتتتتتام فتتتتت  و 
Taipei صتتتت ةأكتتتتتز   متتتتن ن تتتتك ال تتتتام أنةتتتتئ اتحتتتتاد اإلفتتتت    و صتتتت ةمطالبتتتتح ياإل 
 االبتةتتاة    وةاتت  التق يتت  The League for Educational Reform الت نيمتت 
المطالتتتت  " عنتتتتز صتتتت ةوالم تتتت و  يابتتتتل "مخطتتتت  اإل 1996ديستتتتمب  فتتتت   النهتتتتائ 

 :(88)ه    تايزانف   الت نيم  ص ةال ئيسيح لإل
 .مركزي التح ي  الت نيل من الم ا يح الةديدت وال م  عنز تلبيك ن ام  -أ

 م ن يناب  ا  الط  . ت نيم ن ام  تطوير  - 
  يادت ال  ر الت نيميح المتاحح أمام الط  . -ج
 التلكيد عنز ال زدت النزعيح لنت نيل. -د
ال تتتت و  اال تماعيتتتتح المنابتتتتبح لنطتتتت   ليتمةنتتتتزا متتتتن الدةابتتتتح  متتتتظ تهيتتتتتح  -ه

ا  تهيتتهل   المستقب .ف  لمزاصنح الت  يح المستم ت أي  

تحتتد التتت  ف تتل اافتتح القيتتزد ة    فقتتد 2005فتت  تتتل ال    الثان و مز   الت دي  
التتت  متتن إنةتتام  ام تتال  ديتتدت  وإدختتام بتت امج يالن تتح ار نبيتتح  ومي هتتا متتن ارمتتزة 

عنتتز  اان تاحتت   تتتايزان أن ي تتبح أكثتت  م ونتتح وأكثتت فتت   ال تتال اعدل ن تتام الت نتتيل بتت 
يتزبتتظ ي تتزةت ابيتت ت  وتتتل ابتتتحداث  ال تتال ال تتالل  ومنتت  ذلتتد الزقتتل بتتدأ ن تتام الت نتتيل 

 أنزا   ديدت من ال ام ال  والب امج الت نيميح.

 :العاليتة جديدة للتعليم فلس تبني -2

بنتتام دولتتح قزيتتح فتت   ال تتام  و  ال تتال  تايزان أهميح الت نتتيل ف  أدة  المستزلزن 
 ا  و تتت وةت تطتتتزي  تتتتايزان لت تتتبح م اتتت   واإلقنيمتتت  ال تتتالم لهتتا و تتتزد عنتتتز المستتتتزى 

 ال تتتال لةتتت   آبتتتيا  وات هتتتل السيابتتتح الت نيميتتتح ال ديتتتدت إلتتتز  تتت وةت تح يتتت  الت نتتتيل 
وليتستتنز لتت    من ناحيح دون وصزل  إلز ال الميحتحزم الت  من ا  القيزد  ال ام  و 
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وذلتتتد متتتن ختتت م  متتتن ناحيتتتح أختتت ى  نه تتتح تتتتايزان وتقتتتدمهافتتت  أن يقتتتزم بتتتدوة يتتتاة  
تتتزفي  ال  صتتح الت نيميتتح  وتتتزفي   تهتتد  إلتتزالتتت   التقنيديح تخني  عن فنس ت  الت نيميح

ب  متتظ طبي تتح فنس ح ت نيميح  ديدت تتنا و  وةت تبن الخ ي ين لمسبسال الم تمظ  
تقتتزم متطنبتتال الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  و ت تت  يو   تتز تحقيقهتتا  ي  التتت  ارهدا  
متتتن ال تتتزدت الةتتتامنح وفنستتت ح التميتتت . ولتتتن يتحقتتتق ذلتتتد إال اربتتتا  عنتتتز فنستتت ح فتتت  
م ا يتتح  وتحقيتتق الح يتتح  متتن اإلداةت الم ا يتتح إلتتز اإلداةت التت  التتتدةي  التحزم خ م 

العتمتتتاد عنتتتز واتتت لد االبتتتتق م للافتتتح المسبستتتال ال ام يتتتح  وا  نتتتحاركاديميتتتح اللام
  ومحاولتتح ال تتال لن ام ال ومسبسال الت نيل  الدول   والتز   م ادة تمزينيح  ديدت 

التتت  الح زم عنز ح ح أكبتت  متتن الطتت   واربتتات ت التتدوليين  و يتتادت عتتدد البتت امج 
 الط   المبت ثين لندةابح يالخاةج.  و يادت أعداد ن ني يحت دة  يالن ح اإل

 الزقل  و  ل الحةزمح خطح متتن اثنتت  ذلدف  ي ض التة ي ال و  د إق اة 
ن تتام فتت   ا تت ةي   تحتتزال  و  هتتائ    االت نتتيل  أحتتدثل هتت ه الخطتتح ت ييتت    صتت ةإل اعةتت  بنتتد  
 بتتتتت اتي يالتتتتتايزان  وت تتتمنل الخطتتتح اللثيتتت  متتتن اإلفتتت  ال تتتال  وال تتتام   الت نتتتيل 
عنتتز اللثيتت  متتن  بتتت اتي يالوتطتتزي ه  واةتلتت ل هتت ه اإل ال تتال   ن تتام الت نتتيل لت  يتت 
و يتتادت مي انيتتت    ال تتال ن تتام الت نتتيل فتت  الةتتديد متتن أهمهتتا:  تت وةت التزبتتظ   المبتتاد 

  وم ا  تتح لتت وبن التة ي ال الداعمح  ص ة  ودعل مبادةال اإلالت  ز  ودعل البحث 
قتتتتانزن ال ام تتتتال  وقتتتتانزن إعتتتتداد الم نتتتتل  وقتتتتانزن اتحتتتتاد الم نمتتتتين  وقتتتتانزن اختيتتتتاة 

لتزق تتال ال متتاهي   ا  ون تت   صتت ةعمنيتتح اإلفتت  احتتت  أهميتتح خاصتتح التت   الم نمتتين 
 ال تتال مسبستتال الت نتتيل فتت   ا  فقتتد تزبتت ل الحةزمتتح اثيتت   ال تتال ال  ي ح من الت نتتيل 

الما تتيين  وبتتمحل لن ام تتال الخاصتتح يتتالنمز  واإلبتتهام   ختت م ال قتتدين ال تتام  و 
عنتتز متتن أ تت  ت  يتت  القتتدةت التنافستتيح لتتتايزان  اأكثتت  ت نيمتت   متتام يةتت    خنتتق ةأ فتت  

 .(89)ال الم المستزى اإلقنيم  و 
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إال أن    الت نيمتتت    صتتت ة اإل   صتتتدةل متتتظ بدايتتتح فتتتت ت التتتت  ومتتتظ اثتتت ت التةتتت ي ال 
فتتت   أدخنتتتل عنتتتز قتتتانزن ال ام تتتال  التتتت   أهمهتتتا عنتتتز اإلطتتت   اانتتتل الت تتتدي ل ال زه يتتتح  

 . 2005عام ف     ثل 2000أعزام 

 

 :العاليسياسة التعليم   صالح -3

  إصتتت ة بتتتد متتتن     اتتتان ال ال تتتال  مسبستتتال الت نتتتيل    إصتتت ة نحتتتز    متتتظ التز تتت  القتتتز  
  متتتظ متطنبتتتال الم حنتتتح ال ديتتتدت  ومتتتظ  و لت تتتبح بيابتتتح م نتتتح  تت تتتا   ال تتتال  بيابتتتح الت نتتتيل  

بتتتد لنسيابتتتح ال ديتتتدت أن   تل تت  تطتتتزي  هتتت ه السيابتتتح  اتتان ال التتتت   بتتن التةتتت ي ال والقتتتزانين  
طزينتتح     ا تتتايزان عقتتزد  فتت     ال تتال  بتتيط  عنتتز الت نتتيل  التت      التقنيتتد  عتتن التتنم     ا تتخنتتز تمامتت  

 واالن تاة عنز ال الل. نحز التدوي   ا وأن تلزن أكث  تز ه  
وتطزي  ا  مسبسال  نص ةإلز  ان  االهتمام ي تتتوقامل ه ه السيابح 

عنز الت اي  الةديد عنز تطزي  عدد محدود من ال ام ال يمةن  تتت ال ال الت نيل 
تتمةن ه ه ال ام ال من أن ت بح  من  ام ال القمح ل مدت ق ي تف  ها تطزي   
قنيميح وال الميح  وتلزن لديها القدةت تلزن لها القدةت عنز المنافسح اإل  و (90)ال الل ف  

ت بح ه ه و  الت ني ال ال الميح لن ام ال ف  عنز تحقيق ةت  متمي ت  تتت ا لد تتت
من يقيح ال ام ال والمسبسال ي حت ى ي   انمزذ    تتت ف  ن ك الزقل تتتال ام ال 

 داخ  تايزان ن سها.

إحدى عةتت ت  ام تتح  واتت لد ف   ص ةعمنيح اإلف  لةديد وت سد ه ا الت اي  ا 
 Top Notch  وعتتتت   هتتتت ا الب نتتتتامج يابتتتتل ايحثيتتتت   اخمستتتتح عةتتتت  م اتتتت   فتتتت  

Universities  فتت  حتتدث التت   اتتان هتت ا هتتز ن تتك اإل تت ام  ا   ام تتال القمتتح  وتق يبتت
 لخ.ى مث  ال ين وازةيا وألمانيا... إكثي  من الم تم ال ارخ  



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

182 

عنتتتز  ال تتتال ال ديتتتد  قامتتتل بيابتتتح الت نتتتيل     تتتزم هتتت ا التز تتت  ال نستتت  وعنتتتز 
 :(91)من أهمها  م مزعح من المباد 

 .عالم ت نيل  -أ
 ال دالح. - 
 .الحةزم من أ   الح زم عنز الدعل  ؛المحاببيح/ المنافسح -ج
 الح يح اركاديميح. -د
 االبتق ليح. -ه
 التزبظ والتنز  وال زدت. -و

 مستتتزال   138ي تتل  الحةزمتتح التايزانيتتح يابتتتط   ةأ  الستتيا  قامتتل هتت ا فتت  و  
  2011عتتام فتت  متتن ختتاةج ال ام تتال التايزانيتتح  مستزال   30 ام ح تايزانيح  و 11من 

تحستتين لت بح قادةت عنتتز  ال ال لتحديد الهد   وال بالح والم ايي  لمسبسال الت نيل 
 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  ةتبها 

 والجامعات: العاليالتخطيط المكثف لتطوير التعليم  -4

  وعهتتد إليهتتا يتتاللثي  متتن الت نيمتت  صتت ةوتتتل تةتتةي  ل نتتح و اةيتتح لت  يتت  اإل
فتت  الزاقتتظ  و فتت  ومتاي تتت   الت نيمتت  صتت ةمتتن أهمهتتا اإلغتت ا  عنتتز تن يتت  اإل  المهتتام 
الت نتتيل  امتتا  صتت ةإل اوافقتتل الن نتتح عنتتز خطتتح متتن اثنتت  عةتت  بنتتد    1998أب يتت  

التتتت  وافقتتتل الن نتتتح عنتتتز اعتمتتتاد مبنتتتغ خمستتتح منيتتتاةال دوالة لتتتدعل الب ثتتتال الخاصتتتح 
ال تتالل فتت   ام تتال القمتتح زى مستتتمتتن ال ام تتال لت تت  إلتتز  عتتدد تهتتد  إلتتز تطتتزي  
 .(92)خ م خمك بنزال

 :العالي نشاء متوضية للتخطيط للتعليم 

 (ال تتال أنةتتلل الحةزمتتح التايزانيتتح )م ز تتيح تخطتتي  الت نتتيل  2002عتتام فتت  
Higher Education Macro Planning Commission (HEMPC).  وذلتتد
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التايزانيتتتتتتح والم اكتتتتت  البحثيتتتتتتح  متتتتتن ختتتتتت م  يتتتتتتادت  لن ام تتتتتتال بهتتتتتد  تحقيتتتتتتق التمييتتتتت  
بتتتايزان عتتدت  ال تتال الت نتتيل  إبتتت اتي يحهتت ه المسبستتال. وقتتد حتتددل فتت  االبتتتثماةال 

وتتمثتت  هتت ه ارهتتدا  فيمتتا   ال تتال أهتتدا  متتن أ تت  تحقيتتق التميتت  لمسبستتال الت نتتيل 
 :(93)ين 

 .تدوي  ال ام ال و يادت أعداد الط   الدوليينف  التزبظ  -أ
 اركتتاديم الم تتام ف  واالبتلاة  ودعل تلثي ها  ال نم ت  ي  وتطزي  البحث  - 

 .الدول 
فتت  تنميح المتتزاةد البةتت يح ف  ةعايح المزهز ين وت  ي  قدةاتهل واالبت ادت بهل  -ج

 الب د.
ت  يتت  الت تتاون بتتين قطتتا  ال تتناعح واروبتتات اركاديميتتح  وت  يتت  القتتدةت التنافستتيح   -د

 قطا  ال ناعح. ف   
االهتمتتتتتتام يتتتتتتالمزهز ين متتتتتتن الةتتتتتتبا   اابتتتتتتت ايح ل حتيا تتتتتتال اال تماعيتتتتتتح  -ه

 واالقت اديح لنب د.

 :العاليمؤسسات التعليم في التوس   -5

 اتتتتايزان تزبتتت   فتتت   ال تتتال عنتتتز متتتداة ال ةتتت  بتتتنزال الما تتتيح  تزبتتتظ الت نتتتيل 
أعتتداد الطتت   المنتحقتتين يتت   فقتتد  اد فتت  عتتدد المسبستتال  أو فتت  بتتزام   لنن تت  الفت ا

 ام تتتتتح  و اد التحتتتتتا  الطتتتتت   يال ام تتتتتال  163تتتتتتايزان إلتتتتتز فتتتتت  عتتتتتدد ال ام تتتتتال 
منيتتزن طالتت   وتةتتي  ال يتتادت  1.3  ويمثتت  ذلتتد %65بنستتبح  ال ال  ومسبسال الت نيل 

ي تمتتد عنتتز  ت نيمتت تتتايزان قتتد تحتتزم متتن ن تتام فتت   ال تتال يةة  قاطظ إلز أن الت نيل 
فتت    واابت ايح لمتطنبال المنافستتح الدوليتتح واإلقنيميتتح عالم  ت نيم النخبح إلز ن ام 
ي تت ح  ال تتال يل ن تتام الت نتت  إصتت ة  فقتتد قتت ةل حةزمتتح تتتايزان ال تتال م تتام الت نتتيل 

عامتتح  متتن ختت م الت ايتت  ي تت ح خاصتتح عنتتز اإلداةت والتمزيتت   ومتتن أكبتت  التحتتديال 
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فتت  القتتدةت التنافستتيح  يتتادت  مان ال تتزدت و  هزتايزان اآلن ف  تزا   ن ام الت نيل الت  
 .(94)ال الم الم تمظ 

 أهم البرامج والمبادرات والمشروعات: ا ـــ الثً 

م ومرا ـز بحثيـة لالعـافـي السياسة الوطنية إلنشاء جامعة من جامعات النخبـة   -1
 .متميزة

National Policy for WCUS 

 :World Class Universityجامعة النخبة العالمية 

 World Classستتتتخدم م تتتطنح  ام تتتح النخبتتتح عقتتتد متتتن التتت من  ي   منتتت  

University ن تطتتزة ا امتهتتا عنتتز نطتتا  وابتتظ  لي تتف ايتتف تستتتطيظ ال ام تتح أ
ال تتالل. عنتتز التت مل متتن أننتتا ال ف   ال ال بز  الت نيل ف  لت بح قادةت عنز المنافسح 

  قتتتدم 2005عتتتام فتتت  نستتتتطيظ أن نحتتتدد بدقتتتح الم متتتح اربابتتتيح ل ام تتتح النخبتتتح  و 
ل ام تتتح  اوا تتح   ات  ي تتت   غتتن ها ال تتتالل المز تتزد ي ام تتتح فتت  م اتت   ام تتال النخبتتتح 

بدة تتح ابيتت ت متتن قبتت  اركتتاديميين  تنقتتز قبتتزال  التتت  ال ام تتح هتت  ال تتالل  ففتت  النخبتتح 
Academia  المتميتتت ين بتتتزام داختتت  ال ام تتتح أو خاة هتتتا  وتتميتتت  بتقتتتديل مخ  تتتال

بتتدا  واالبتلتتاة  ي تتا  إلتتز ذلتتد  ال عاليتتح  ولتتديها القتتدةت عنتتز اإلتقنيتتح ذال مزاصتت 
م ت  وت تتل م اكتت  يحثيتتح وت نيميتتح متميتت ت  امتتا ع فهتتا أنهتتا  ام تتح الت ديتتدال المستتت

يتتتلن هنتتتا  م مزعتتتح متتتن ال ناصتتت  اربابتتتيح  اي تتتزةت أكثتتت  تحديتتتد   Altbachألتبتتتا  
أبتتتات ت ويةتتتزن لتتتديها البحتتتث  فتتت  التميتتت   : ام تتتح النخبتتتح وهتتت فتتت  ي تتت  أن تتتتتزاف  

تح تت  عنتتز   و لافيتتحالم ونتتح تتستتل يال واعيتتح إداةت و  يح أكاديميتتح  وتتمتظ يحمتمي ون  
  يلنهتتا ال ام تتح التتدول منستتق البنتتد  Jamil Salm. وع فهتتا  ميتت  بتتالل تمزي  اتتا   

فتتت    غتتتديد عنتتتز التميتتت  يتتت لتتتديها ت اهتتت  يتتتتزاف  بهتتتا ث ثتتتح عناصتتت  أبابتتتيح  فالتتتت  
 قتتادةت عنتتز ابتةتت ا ولتتديها بيتتتح ت نيميتتح و حثيتتح ث يتتح  ولتتديها قيتتادت  كنياتهتتا وط بهتتا
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وال  ى  وتحقيتتق الم ونتتح واالبتلتتاة  وتمتتنح م اهتتدها  بت اتي يالالمستقب   وو ظ اإل
 .(95)عن البي وق اطيح ااتخاذ الق اةال  وإداةت المزاةد ي يد  ف  ال  صح 

 تتبح  تتمن  ام تتال تتتايزان لتفتت  إن مة و  تطزي  م مزعتتح متتن ال ام تتال 
اان هتتز المةتت و  اركبتت   Top Notch Universitiesع   ال   و  ال الل ف  القمح 

 اال قتتزد ارخيتت ت  ون تت   فتت  تتتايزان فتت   ال تتال لتطتتزي  البنيتتح التحتيتتح الم تبطتتح يتتالت نيل 
تقتتتدم متتتن ختتت م هتتت ا المةتتت و   فقتتتد أصتتتبح التتتت  لألعتتتداد ميتتت  الم هتتتزدت متتتن المتتتنح 

 ال تتتال قطتتتا  الت نتتتيل فتتت   غتتت بيح  متتتن أكثتتت  المةتتت وعال والسيابتتتال  االب نتتتامج واحتتتد  
 5"منيتتاة"  50متتا يطنتتق عنيتت  "مةتت و  الخمتتك بتتنزال  اوأكث هتتا إثتتاةت لن تتدم  ومالبتت  

Years – 50 Billion Project" فتت  متتن المةتت و   اربابتت الهتتد   تمثتت   و
ف تت  الم اكتت  من م اك  البحث لتلزن متتن أ ام ا    خمسح عة  ال يق  عن   مايتطز 

البحثيتتح عنتتز مستتتزى آبتتيا ختت م خمتتك بتتنزال متتن بتتدم المةتت و   واتت لد الزصتتزم 
تي ام ح واحدت  لت تتنف  تتمن أف تت  مائتتح  ام تتح متتن  ام تتال القمتتح  تتت عنز ارقتت  تتتت

ال تتتالل ختت م عةتتت  بتتنزال متتتن بدايتتح المةتتت و . ويت تتمن تحقيتتتق هتت ه ارهتتتدا  فتت  
وت  يتتتتت  ا تتتتتامت ال منيتتتتتح داةت ال ام يتتتتتح  ومتتتتتداخ  تساتتتتتد عنتتتتتز  تتتتتزدت اإل إبتتتتتت اتي يال

 م ارمثتتت  لنمتتتزاةد  وو تتتظ مسغتتت ال  يال ام تتتال  واالبتتتت ال نمتتت الت نيميتتح والبحتتتث 
ل اعنيح الت نتتيل وتلامتت  البتت امج المختن تتح متتظ ي  تتها التتب ض  ولم  فتتح متتا إذا اتتان قتتد 

فتتنن  ام تتح واحتتدت متتن ال ام تتال المختتتاةت  تتمن الب نتتامج   تتتل تحقيتتق هتت ه ارهتتدا 
قائمتتح فتت   2009عتتام  94  95الم تبتتح فتت   ام تتح تتتايزان الزطنيتتح  قتتد صتتن ل هتت  و 

 .QS(96)لن ام ال  ال الم الت نيف 
ال الل  فقد ط حل الحةزمح  ف   "  ام ح من  ام ال النخبح " ابت ايح لمطن  و 
  2006عام    نخبح وم اك  يحثيح متمي ت  ف تايزان خطح لنزصزم إلز  ام ال ال ف  

لتلزن  من أف   مائح  ام ح   تتتت عنز ارق  تتتت هد  الب نامج إلز تطزي   ام ح واحدت 
لت بح   تتت عنز ارق  تتت  ا يحثي   ا م ا   ح عة  ال الل  خ م خمك بنزال  وا لد خمس ف  
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اختي ل إحدى عة ت  ام ح    و آبيا خ م عة  بنزال ف  البحثيح  الم اك من أف   
 الم حنح ارولز.     التمي  ف لتمزم  من ب نامج  

 :(97)ارهدا  اآلتيح ي   أن تتحقق وحس  ال دوم ال من 
واحتتدت متتن بتتين  ام تتح  بتلزن لدى تتتايزان تتت عنز ارق  تتتخ م عة  بنزال ف   -أ

بت تتبح هتت ه   بتتنح 20تتت  15خ م ف  أف   مائح  ام ح عنز مستزى ال الل  و 
ال ام ح واحدت من بتتين أف تت  خمستتين  ام تتح عنتتز مستتتزى ال تتالل  ويةتتزن لتتديها 

 .ال الل ف  من بين أف   الم اك  البحثيح  ال ديد من الم اك  البحثيح
خ م خمك بنزال  بي بح عة ت متتن ارقستتام أو الم اكتت  البحثيتتح متتن ف   -أ

زن هتت ه لختت م عةتت  بتتنزال بتتتفتت  آبتتيا  و فتت  ف   الم اكتت  البحثيتتح أبين 
 عنز مستزى ال الل. ايحثي   ام ا   الم اك  من بين أف   خمسين 

 ام تتتال تتتتايزان  واتتت لد  يتتتادت غتتته تها فتتت  والتطتتتزي  تحستتتن نزعيتتتح البحتتتث  - 
 عنز مستزى ال الل. اركاديم وتلثي ها 

ت يتتتتتين الم يتتتتتد متتتتتن هيتتتتتتح التتتتتتدةيك والبتتتتتاحثين ار انتتتتت  المتميتتتتت ين لتتتتتتدةي   -ج
 قطا  ال ناعح.ف  خاصح   الط  

 لنتبادم والت اون بين مختنف المسبسال اركاديميح. تلبيك ن ام قز   -د

  حيتتث هتتدفل  2015تتتتت    2011لنتن يتت  متتن عتتام     منتت  الثانيح من ال تتدوم ال   الم حنح
 : ( 98) الم حنح الثانيح إلز 

 تتت   الم يتتتد متتتن فتتت  متتتن ختتت م التزبتتتظ  ؛تتتتدوي   ام تتتال القمتتتحفتتت  اإلبتتت ا   -أ
فتت  ال ام تتال عنتتز التزبتتظ التت  م  ومستتاعدت الط   الدوليين  وتزفي  التمزي  

تقدم يالن ح ار نبيح  و نام اللثي  متتن ال ام تتال الدوليتتح المتنزعتتح  الت  الب امج 
فتت  لمزهتتز ين متتن الطتت   ار انتت  الداةبتتين واتزويتتف المتميتت ين ف  واإلب ا  

تتتتايزان  وإتاحتتتح ال  صتتتح لنطتتت   لح تتتزة بتتت امج الةتتتهادال الم دو تتتح  و تتت امج 
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  الكتةتتتتتا  تبتتتتادم الطتتتتت   ار انتتتت   واالهتمتتتتتام يارنةتتتتتطح الت اعنيتتتتح لنطتتتتت 
 خب اتهل الدوليح.

هتت ا فتت   التتدول ال ام تتال واالبتلتتاة  ودعتتل تلثي هتتا فتت  االهتمتتام ي تتزدت البحتتث  - 
ال ام تتال فتت  من الدعل لنبحزث وال نزم التطبيقيح  االم ام  ويت من ذلد م يد  

 الحيتتتز    والطتتت  Nanotechnology تلنزلتتتز   زيحتتتزث النتتتان :مثتتت   ال ائتتتدت 
Biomedicine  وتلنزلز يا الم نزمال ومي هتتا متتن م تتاالل البحتتث والتطتتزي  

تةتتت ظ المسبستتتال اركاديميتتتح ال ائتتتدت  ومسبستتتال القطتتتا  الختتتار ل يتتتادت التتتت  
ل ام تتال ان تتك الزقتتل تةتت يظ فتت    و البحثتت الت تتاون متتن أ تت  تحقيتتق التميتت  

الم تت ل فتت  يلهميتتح الت ايتت  عنتتز ال تتزدت اركاديميتتح  متتن ختت م النةتت   لنتتزع 
تحقيتتتتتق ال تتتتتزدت فتتتتت  الطبي تتتتتح  وال نتتتتتزم  ا ن تتتتت  مهتتتتتل  م نتتتتتت ال ائتتتتتدت  مثتتتتت  

هتتتتت ه فتتتتت  عتتتتتدد البحتتتتتزث المنةتتتتتزةت  ي يتتتتتداركاديميتتتتتح  واتتتتت لد متتتتتن المتزقتتتتتظ أن 
 الم  ل ال ائدت.

وةعتتايتهل  وال متت  عنتتز تتتزوي هل لت  يتت  المتتزاةد البةتت يح الزطنيتتح   االهتمتتام يتتالمزهز ين   -ج 
ل لمستتتتاعدت  ام تتتتال القمتتتتح عنتتتتز تطتتتتزي  بيتتتتتح التتتتتدةيك  واتتتت لد تزويتتتتف المةتتتت وعا 
ةواتتت  المدةبتتين  وتبستتي  إ تت امال ت يتتين المتميتت ين    و يتتادت والبحتتث  وتتتزفي  الم ونتتح  

الختتاةج  فتت   من ال نمام ار ان   وإلحا  الم نمتتين المحتمنتتين واتت لد البتتاحثين لندةابتتح  
  ومستتتاعدت ال ام تتتال عنتتتز ت يتتتين المزهتتتز ين متتتن الداةبتتتين  ا متميتتت     ا إلعتتتدادهل إعتتتداد  

فتت   ار انتت   واتت لد الم نمتتين والبتتاحثين متتن هيتتتح التتتدةيك  وذلتتد لمستتاعدت ال ام تتح  
 ال م  عنز دعل المزاةد البة يح الزطنيح لتايزان. 

دعتتتل الت تتتاون بتتتين ال ام تتتال وعتتتالل ال تتتناعح  وةفتتتظ مستتتتزى ال تتتناعح والقتتتدةت  -د
حا تتح ل نتتدماج ف  ال ام ال ال نيح يالمزاةد التلنزلز يح ت بح فالتنافسيح لها  

مظ مي ها متتن المسبستتال اركاديميتتح واتت لد مسبستتال القطتتا  الختتار  لتلتتزن 
المستتتتتتقب  فمتتتتتن المتزقتتتتتظ ابتتتتتتخدام فتتتتت  قتتتتتادةت عنتتتتتز دعتتتتتل قطتتتتتا  ال تتتتتناعح  و 

 فتت إلتتز م يتتد متتن التطتتزي   قتتد يتتسد  ال نمتت مز هتتح لنتتتائج البحتتث  إبتتت اتي يح
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ت  يتتتت  متتتتن غتتتلنها التتتت  الل التلنزلز يتتتا ال ديتتتتدت  وال تتتناعال الناغتتتتتح  و م تتتا
 القدةت التنافسيح الزطنيح.

ل عايتتتتح أف تتتت  المزاهتتتت    والستتتت  اال تماعيتتتتح وال تتتتناعيح  تنبيتتتتح االحتيا تتتتال  -ه
ي تت  أن تستت ز ال ام تتال وةام تحستتين ا امتهتتا التدةيستتيح والبحثيتتح  وتطتتزي  ف

لتنبيح المتطنبال اال تماعيح وال ناعيح  وتحتاج الم حنح الثانيتتح متتن  إبت اتي يح
ي تتتض فتتت  التن يتتت   تتت وةت م اعتتتات المتطنبتتتال أو الحا تتتال المستتتتقبنيح لتتتتايزان 

والتخطتتتتي  المتميتتتت   الم تتتتاالل الخاصتتتتح  خاصتتتتح م تتتتاالل ال تتتتناعح الناغتتتتتح 
إلنةتتام م اكتت  يحثيتتح  ديتتدت ت اتت  عنتتز هتت ه الم تتاالل  ولتحقيتتق التتتزا ن بتتين 

فتت  فنن تتتايزان يحا تتح إلتتز تطتتزي  مزاةدهتتا البةتت يح   الم االل البحثيح المختن ح
 ميتتظ أنحتتام الدولتتتح  وتةتت يظ اربتتتات ت لنطتت   عنتتز اةتيتتتاد م تتاالل البحتتتزث 

 المت نقح يالتلنزلز يا.

لن نتتتزم ل نتتتح  التتتزطن فقتتتد غتتتةنل و اةت الت نتتتيل والم نتتتك ح إلتتتز ذلتتتد  ياإل تتتاف
ي تت  التتت  لتحديد أهل المة وعال البحثيح  ؛خب ام من اركاديميين المحنيين وار ان 

ال زلتتح ارولتتز متتن بتت امج  تت  دعمها  وو  ل خطح طمزحح تن   عنز عدت م اح   ف
منيتتتاة دوالة   4.3زيتتت  قتتتدةه بتم اتتتتل اعتمتتتاد تستتت ح عةتتت  مةتتت وع   اركتتتاديم التميتتت  

 .(101)2004ف  وانتهل ه ه ال زلح 

بهتتد  تطتتتزي    2006وحتتتز  2000و تتدأل ال زلتتح الثانيتتح متتن الب نتتامج متتن 
بتمزيتت  قتتدةه  امةتت وع   12تتتايزان  وتتتل اختبتتاة فتت  ال تتزدت ال الميتتح  ذ ثقافتتح البحتتث 

تخ ظ عمنيح اختياة المةتت وعال إل تت امال صتتاةمح  إلتتز  امنياة دوالة  وعمزم   2.1
اال تماعيتتتتح اتتتتان أقتتتت  متتتتن و  انتتتت  أن م تتتتدم التمزيتتتت  لمةتتتت وعال ال نتتتتزم اإلنستتتتانيح 

م تتام ال نتتزم الطبي يتتح والهندبتتيح وعنتتزم الحيتتات. فتت  التمزيتت  المخ تتد لنمةتت وعال 
 %3.29الم حنتتح ارولتتز  فتت  تمزيتت  المةتت وعال  نتتحمتتن  م %15.55فلان التمزيتت  

التمزيتت   هتت ا  ونالتتل المسبستتال ال امتتح م  تتل    متتالإال زلتتح الثانيتتح متتن فتت  فقتت  
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التمزيتتتت   و  تتتتد تحنيتتتت  مختنتتتتف م احتتتت  التن يتتتت  اعتبتتتت ل الحةزمتتتتح أن ب نتتتتامج التميتتتت  
ت  يتت  الت تتاون والتبتتادم بتتين المسبستتال والبتتاحثين المزهتتز ين فتت    انا حتت   اركتتاديم 
عنتتتتتز إ تتتت ام البحتتتتتزث ذال ال تتتتزدت المتميتتتت ت  ومتتتتتن وقتهتتتتا  أصتتتتتبحل قتتتتدةتهل ل يتتتتادت 
ي تتض الم تتاالل البحثيتتح متتن أ تت  ف  تايزان من مح يم يد من االبتثماة ف  الحةزمح 

 (102)تحسين و ظ تايزان عنز الخ يطح اركاديميح ال الميح.

 جامعات الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان في ( مقارنة  ين  رامج التميز 3ول ةجد

 اسم البرنامج 

 China 985 
Brain 

Korea 21 

Japanese Global 30 

(COE) 
Taiwan 5 years 50 Billion 

 سنة البداية

 الم حنح ارولز
 2003تتت  1998

 الم حنح الثانيح
 2007تتت  2004

 االم حنح الثالثح بدم  
 2008من 

 الم حنح ارولز
  2005تتت  1999

 الم حنح الثانيح
 2012تتت  2006

 الم حنح ارولز
 2007تتت  2002

 ام ح لت بح  من  30تطزي  
 ال اللف   ام ال القمح 

 الم حنح الثانيح
 من ابتدام  

 2012تتت  2008 

 الم حنح ارولز
 بنيزن ب نامج 5
 ( 2010تتت  2006) 

 الم حنح الثانيح
ب امج االنتقام إلز ب امج القمح 

 يال ام ال
 2015تتت 2011

أهداف 
 الرسالة

 ام ال  10تطزي  
صينيح لتحسين 

 الت نيفف  مةانتها 

الزصزم إلز 
 دول طال   300.000 التحا  ال يادت ال الميح

( تطتتتزي   ام تتتح تايزانيتتتح واحتتتدت عنتتتز 1) 
 ام ح عنتتز  100ارق  إلز قائمح أف   

 مستزى ال الل خ م خمك بنزال. 
م اكتتتتتتتتت  يحثيتتتتتتتتتح إلتتتتتتتتتز  10وصتتتتتتتتتزم ( 2) 

 ال الل. ف  النخبح البحثيح م اك  مستزى 

ف  السم ح الدوليح  التركيز
 ال نم البحث 

ب امج الداتزةاه  
تت  11 ال نمتت البحتتث فتت  الستتم ح الدوليتتح  االقت اد  النمز /تدوي ال وقادت المستقب  تتت

  ام ح.  12
عدد 

  ام ح 12تتت  11  ام ح 30تتت  19  ام ح 67  ام ح 49تتت  39 المستتيدين

منياة دوالة  5 التمويل
 أم ية 

منياة دوالة  3.5
 أم ية منياة دوالة  1.67 أم ية منياة دوالة  2.5 أم ية 

Source: Lin, Tony W.T.: The Strategy of Taiwan Higher Education 

Internationalization, Ministon of Education, Taiwan, 2013, p. 8. 
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 التعليم:في مبادرات التميز   -2
التدةيك ف  لتحقيق التمي   اطمزح   ابدأل تايزان ب نام    2005من عام  ابدم  
 Program for promoting teaching Excellence ofيال ام ال 

universities  2008مظ الت اي  الةديد عنز تنميح الط   المزهز ين  ومظ نهايح 
لتحقيق الن اة  ه ا الب نامجف  لنتزبظ  أم ية منيزن دوالة  500تل تخ يد 

ا  المطنز   اما أن الحةزمح  اه ت   أم ية منيزن دوالة  430لتخ يد مبنغ أي  
لمساعدت ال ام ال عنز تطزي  بنيتها التحتيح وتطزي   2012 تتت 2009ما بين 

 . (103)مناه ها الدةابيح لتحقيق  زدت التدةيك وتحسين ت نل الط  
تساد ه ه المبادةت عنز ت  ي   زدت الت نيل وإعادت هيةنح المناهج الدةابيح  

ت  ي  البنيح    واركث  أهميح من ذلدال نم أكث  من التلكيد عنز مخ  ال البحث 
اربابيح لنت نيل والت نل  وذلد من خ م تنميح آليال ال زدت الداخنيح مما ين ةك 
عنز مخ  ال الت نيل  وقد أعننل و اةت الت نيل أنها تهد  إلز تحقيق  زدت الت نيل 
من خ م االةتقام يلع ام هيتح التدةيك والط   عنز حد بزام  وانتق  الب نامج 

ت ا  يةة  خار عنز ت  ي  تطبيق و ( 2016 تتت 2013ثالثح )إلز الم حنح ال
بز  ال م   يم نز أن الحةزمح عمنل عنز تة يظ ال ام ال لب امج ف  الم  فح 

الة اكح المتلامنح عن ط يق ت ميل المناهج  ا لد تزفي  ن ام م تمد  واالهتمام 
يح  وقد  ل ه ا يالط   المزهز ين ال ين يمنلزن القدةت عنز دعل التنميح القزم

 ا  م حنح. ف   ام ح  30الب نامج 

  نشاء صيغ جامعية جديدة: -3

فنستت ح  ومتتظ تبنتت   وال ام تتال ال تتال مسبستتال الت نتتيل فتت  متتظ بدايتتح التزبتتظ 
فتت  بتتدأل و اةت الت نتتيل   ال تتام  و  ال تتال مسبستتال الت نتتيل فتت  التمي  وتحقيق ال زدت 

واالهتمام يمسبسات   وذلتتد متتن ختت م  ال نم التز   نحز الت اي  الةديد عنز البحث 
 ال تتال متتن مسبستتال الت نتتيل  %7.3 ام تتح يحثيتتح  وهتتز متتا يةتتة   12إنةام وتمزي  
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لنخطتتح القزميتتح لتطتتزي   ا  وذلتتد وفقتت  امنيتتزن دوالة بتتنزي   330بتتتايزان  يمي انيتتح قتتدةها 
 .(104)يح ام ال النخبح والم اك  البحث

 القتتتتتد اتتتتتان إنةتتتتتام تتتتتتايزان لهتتتتت ا ال تتتتتدد اللبيتتتتت  متتتتتن ال ام تتتتتال البحثيتتتتتح مزاكبتتتتت  
والتطتتزي   إلتتز  انتت  أن  ال نمتت الت ايتت  اللبيتت  عنتتز البحتتث فتت  لنتز هتتال ال الميتتح 

تحستتين فتت  يتتح البحثيتتح اللثي تتح لن ام تتال البحثيتتح بتتتلزن أحتتد الم تتايي  المهمتتح نتا اإل
 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  ةت   ام ال تايزان 

إنةتتام فتت  وإلتتز  انتت  إنةتتام ال ام تتال البحثيتتح  اتتان هنتتا  تزبتتظ آختت  ابيتت  
ح  ام تتح خاصتت  96 ام ال ال نزم والتلنزلز يا  حتز وص  عدد ه ه ال ام تتال إلتتز 

 نق  التلنزلز يا وتزطينها.ف   ح وحةزميح  تقزم بدوة وا

 :العاليتدويل التعليم  -4

إن أحتتد المسغتت ال المهمتتح لت تتنيف ال ام تتال  وح تتزلها عنتتز ةتتت  متميتت ت 
 ال تتال هتتز دة تتح تتتدوي  مسبستتال الت نتتيل   م  تتل الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتالفتت  

لتحقيتتق م يتتد متتن  اابيتت    ا هتتد  تايزان هتت ه الحقيقتتح  و تت لزا ف  بها  لقد أدة  المستزلزن 
فتت  عنتتز الق تتايا ال الميتتح  امتتا أدة  المستتتزلزن أهميتتح التتتدوي   ال تتال ان تتتاة الت نتتيل 
 .ال ال تطزي  الت نيل 

  أصتتتتدةل و اةت الت  يتتتتح وثيقتتتتح مهمتتتتح ي نتتتتزان "مبتتتتادةت دعتتتتل 2002عتتتتام فتتتت  و 
 The Initiative for Enhancement ofالقتتتدةال التنافستتتيح لن ام تتتال" 

Universities Competitiveness التتتت    وةاتتت ل المبتتتادةت عنتتتز دعتتتل البتتت امج
  وعنتتتز أهميتتتح الت تتتاون متتتظ ال ام تتتال ار نبيتتتح ومي هتتتا متتتن تتتتدة  يالن تتتح اإلن ني يتتتح

 .(105)ال ال تدعل التز   نحز تدوي  الت نيل الت  الق ايا 

تتتايزان  ويتتتل  فتت   ن الطتت   التتدوليين لندةابتتح  وهدفل الخطح ا لد إلز     الم يد م 
تقتتتدمها و اةت الت نتتتيل  التتتت   متتتن أهمهتتتا المتتتنح  التتتت   اإل تتت امال و   متتتنذلتتتد متتتن ختتت م ال ديتتتد  
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فتتت   بتتتزام    تقتتتدمها ال ام تتال يالن تتتح اإلن ني يتتح التتتت   لنطتت   ار انتتت   و يتتادت عتتتدد البتت امج  
م حنتتتح الدةابتتتتال ال نيتتتتا  وتهتتتتد  تتتتايزان إلتتتتز  يتتتتادت عتتتتدد  فتتتت   م حنتتتح الدةابتتتتح ال ام يتتتتح أو  

. عنتتز حتتين  ( 106) 2020عتتام  فتت   ألتتف طالتت     150الطتت   ار انتت  التتدوليين لي تت  إلتتز  
 . ( 107) ا دولي   ا طالب   64.558إلز  2013 / 2012عام  ف   أن  وص  

تتتايزان أثتت  ابيتت   فتت     ال تتال  بتتم ح ال ام تتال ومسبستتال الت نتتيل    لتحستتن ولقتتد اتتان  
اللثيتت     ابتتتطاعل أن تتتزف  زم تتتايزان عنتتز نستتبح م قزلتتح متتن الطتت   التتدوليين  و ح تت فتت   

فتتت     ن ني يتتتح تقتتتدم يالن تتتح اإل التتتت   لهتتتسالم الطتتت   خاصتتتح البتتت امج    الدةابتتتيحمتتتن البتتت امج  
تتيحهتتتا  التتتت   أمثنتتتح لنتخ  تتتال    التتتتال  الما ستتتتي  والتتتداتزةاه. وي تتت   ال تتتدوم    م حنتتتت  

 م حنح الدةابال ال نيا. ف   تايزان لنط   الدوليين 

مرحلة الدراسات في ها تايوان للطالب الدوليين حتتيالتي ( التخصصات 4جدول ة
 العليا

 رامج 
 الدكتوراه
PHD 

 رامج 
 الماجستير

MASTER 
 التخصص

Department  

Y Y  والتحةل  ارتزماتية لنتحزم  ال ال الم هد 
Y Y الهندبح الميةانيةيح 
Y Y عنزم الهندبح 
Y Y هندبح البنام 
Y Y الهندبح الميةانيةيح 
Y Y اإلللت ونيال 
Y Y عنزم اللمبيزت  وهندبح الم نزمال 
Y Y  لنهندبح الله  ائيح والب يح ال ال الم هد 
Y Y اإلداةت ال ناعيح 
Y Y إداةت ارعمام 
Y Y إداةت الم نزمال 
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Y Y  لنماليح ال ال الم هد 
Y Y ال ماةت الن ال ار نبيح 
N Y  لنهندبح الطبي يح الحيزيح ال ال الم هد 
N Y  ال قم لنت نيل  ال ال الم هد 
Y Y  لن نزم التطبيقيح والتلنزلز يح ال ال الم هد 
 Y متاح للطالب الدوليين تعني، N غير متاح للطالب الدوليين تعني 

Source: National Taiwan University of Science and 

Technology: Guidelines for International Students Applying to 

NTUST, National Taiwan University of Science and 

Technology, Fall 2014, p. E2. 

ةابتتال ال نيتتا التتدوليين  واثتت ت البتت امج تتاة أمام طتت   الدالت  إن اث ت الب امج 
يتحمنهتتا الطتت   التتت   المنخ  تتح   إلز  ان  الم  وفالن ني يحتقدم يالن ح اإلالت  

 تت   الم يتتد متتن الطتت   فتت  أبتتهل اتت  ذلتتد عنتتز دوم أختت ى اثيتت ت   االتتدوليزن قيابتت  
فتت  عنتتز ت تتنيف  ام تتال تتتايزان  اتتتايزان  وان ةتتك ذلتتد إي ابيتت  فتت  التتدوليين لندةابتتح 

 م  ل الت ني ال ال الميح لن ام ال.

 :(108ةمن خالل الدوليمشروعات التعاون في التوس   -5

ــل   -أ ــداد والتأهيـ ــرامج اإلعـ ــن  ـ ــخمة مـ ــة ضـ ــة ةمجموعـ ــات القمـ ــروع جامعـ مشـ
 ويتم على مرحلتين: ،المكثتة(

يم حنح  (  وتسمز ه ه الم حنح 2010 تتت 2000الم حنح ارولز ) •
 التحزم والنمز.

م حنح الزصزم إلز  ام ال ه  (  و 2016 تتت 2011الثانيح ) الم حنح •
 القمح وذلد من خ م تة يظ ال ام ال عنز:

ابتقطا  اثي  من اربتتات ت التتدوليين والطتت   والبتتاحثين متتن اتت  دوم  -
 ال الل.



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

194 

ان تتتمام ال ام تتتال التايزانيتتتح إلتتتز اللثيتتت  متتتن االتحتتتادال والمن متتتال  -
 وليح.الد

 المحاف  ال نميح الدوليح.ف  تن يل الندوال  -

، وتاـم 2005عـام  (FIGHEI) تـايوان  الـدولي نشاء مؤسسة التعاون  تم - 
 :(109ةهي  ال ة اتحادات ر يسية 

 .(ANUT)اتحاد ال ام ال الزطنيح بتايزان  •

 .(APUC)ةايطح ال ام ال الخاصح بتايزان  •

 .(APUCT)ةايطح ال ام ال الخاصح واللنيال التقنيح بتايزان  •

الم تتاة  الدوليتتح ذال فتت  وت متت  هتت ه االتحتتادال عنتتز  يتتادت م تتدم االغتتت ا  
واتت لد المتتستم ال المحنيتتح واإلقنيميتتح والدوليتتح  وذلتتد لت  يتت    ال  قتتح يتتالت نيل وغتتتزن 

 تايزان.ف   ال ال  زدت الت نيل 

 وذلك من خالل: ،دراسة خارج البالدتشجي  الطالب على ال  -6

 يتتادت المتتنح الدةابتتيح المقدمتتح لنطتت   لندةابتتح ختتاةج التتب د بتمزيتت  متتن و اةت  -أ
 الت نيل.

 ب امج تبادم المنح الدةابيح مظ دوم محددت من قب  الحةزمح التايزانيح. - 

 :مثتتتت   االبتتتتت ادت متتتتن المتتتتنح الدةابتتتتيح المقدمتتتتح متتتتن ي تتتتض التتتتدوم المتقدمتتتتح -ج
 .  و اروة ومنح االتحاد   والزاليال المتحدت ارم يةيح  وف نسا  النمسا

 تقدمها الحكومة للطالب الجامعيين:الدراسة خارج البالد عن طريق اروض   -7

ودةابتتتح أبنائهتتتا يالختتتاةج  ومنتتت   ل بت تتتاث اطمزحتتت   القتتتد و تتت ل تتتتايزان ب نام تتت  
الممنلتتتح  :هتتت و   دولتتتح   وق تتتل تتتتايزان ات اقيتتتال بهتتت ا ال تتتدد متتتظ عةتتت ين2001عتتتام 
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لمانيتتا  ةوبتتيا  الهنتتد  ال نبتتين  ارةدن  أ  من زليتتا  اإندونيستتيبتتت اليا  انتتدا  المتحتتدت  أ
ل أعتتتداد الطتتت   أو تتتد .يتتتاةا زا   فيتنتتتام  Palawف نستتتا  الزاليتتتال المتحتتتدت  يتتتاالو 

 ي د عام. ام  الخاةج تت ايد عاف  المبت ثين لندةابح 

م تتام فتت  ومن بتتين هتت ه التتدوم ال ةتت ين  ةاتت ل تتتايزان عنتتز عةتت  دوم ةائتتدت 
ابت تتتاث الطتتت   لندةابتتتح يالختتتاةج  متتتظ تقتتتديل فتتت    وتتتتل الت ايتتت  عنيهتتتا ال تتتال الت نتتتيل 
 من قب  الحةزمح.ف  الدعل اللا
 2012عشر دول أجنبية عام في ( أعداد طالب تايوان المبتعثين للدراسة 5جدول ة

 النسبة الملوية  الطالبعدد  الدولة
 %46 15.890 الزاليال المتحدت ارم يةيح

 %11 3.633 بت الياأ
 %11 3.610 الممنلح المتحدت
 %10 3.253 اليايان  
 %8 2.814 كندا
 %3 935 ف نسا
 %2 702 ألمانيا
 %1 379 نيز ينندا 
 %8 20665 دوم أخ ى 
 %100 330881 اإلجمالي

Source: W. T. Lin, Tony: The Strategy of Taiwan Higher Education 

Internationalization, Ministry of Education. Taipei city, 26 June 

2013, p. 10. 
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للجامعات خالل خمس سنوات   األ اديمياألداء في مؤشرات التطور  ا ـــرابعً 
 : 2010 ـــ 2005

تطتتزي  مسبستتال الت نتتيل فتت  اتب تهتتا تتتايزان التتت   تتزم السيابتتح ال ديتتدت فتت  
لهتت ه المسبستتال ي تت ح  اركتتاديم اردام فتت    فقد حدث تطزة ابي  ال ام  و  ال ال 
مخ  تتال البحتتث  والتتتدوي   والت تتاون هتت  و   ث ثح م االل ي  ح خاصحف  و عامح  

 :(110)ين بين ال ام ال وقطا  ال ناعح  واانل مسغ ال ه ا التحسن اما 

، حققــم مخرجــات البحــث الزيــادات Research Outputsمخرجــات البحــث  -1
 التالية:

إلتتتتتز  2005وةقتتتتتح عتتتتتام  11.320متتتتتن  SCI يتتتتتادت م تتتتتدم اروةا  ال نميتتتتتح  -أ
 .%49  بنسبح إ ماليح 2010عام  16.906

وةقتتتتح عتتتتام  589متتتتن  SSCIال نتتتتزم اال تماعيتتتتح فتتتت   يتتتتادت م تتتتدم اروةا   - 
 .%170  بنسبح إ ماليح 2010وةقح عام  1589إلز  2005

 2010عتتام  79لتتز إ 2005عتتام  29متتن  A&HCI االبتةهادم دم  يادت  -ج
 .%172بنسبح 

ختتتت م الستتتتنزال ال ةتتتت   HiCiتتتتتل ال  تتتتز  إليهتتتتا التتتتت  اروةا   يتتتتادت عتتتتدد  -د
 .%129و نسبح  2010عام  673إلز  2005عام  294ارخي ت من 

 :Internationalizationمجال التدويل في   -2

وال ام تتال  ومتتن  ال تتال م تتام تتتدوي  الت نتتيل فتت   اابيتت    اقط تتل تتتايزان غتتزط  
 أهل مسغ ات :

 .%79بنسبح  2010إلز  2005ال ت ت من ف   يادت أعداد الط   الدوليين  -أ
 اطالبتت   1843إلتتز  2005عتتام  اطالبتت   629متتن  الط بتت  يتتادت م تتدم التبتتادم  - 

 .%193ب يادت قدةها  2010عام 
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 .%70 يادت أع ام هيتح التدةيك الدوليين بنسبح  -ج

 :(111ةحجم التعاون  ين الجامعة واطاع الصناعة، ومن أهم مؤشراته  -3
 ال ام تتتال وقطتتتا  ال تتتناعح )مةتتتتم    اد التمزيتتت  النتتتاتج عتتتن الت تتتاون بتتتين  -أ

منيتتزن دوالة  679.4منيتتزن إلتتز  528.8عنز بتت امج التتتدةي  المةتتت  ( متتن 
 .%28ب يادت قدةها 

منيتتزن  44.7 اد التمزي  الناتج بين ال ام ال وقطا  ارعمتتام الت اةيتتح متتن  - 
 .%25ب يادت قدةها  2010منيزن عام  55.7عنز  2005عام 

 15.8عنتتز  2005منيتتزن عتتام  4.2نليح ال ل يح من  اد ال ائد من حقز  الم -ج
 .%276ب يادت قدةها  2010منيزن عام 

عنتتتز  2005عتتتام  320 اد عتتتدد بتتت امال االختتتت ا  والمنت تتتال ال ديتتتدت متتتن  -د
 .%137ب يادت قدةها  2010عام  736

ح تتنل عنتتز تتت اخيد بتت لد  واتت لد النمتتاذج الت   اد عدد ب امال االخت ا   -ه
 2010عتتتام  304عنتتتز  2005عتتتام  86د متتتن ح تتتنل عنتتتز تتتت اخيالتتتت  

 .%253ب يادت قدةها 

 تايوان:في  العاليلامان جودة التعليم  الوطني اإلطار ـــا خامسً 

تتتتايزان منتتت  فتتت  ق تتتيح مهمتتتح وأبابتتتيح  ال تتتال أصتتتبح االهتمتتتام ي تتتزدت الت نتتتيل 
وتطنتت    صتت ة  وأصتتبحل ال تتزدت متتن القتتيل اربابتتيح ل منيتتح اإل1994أواختت  عتتام 
 المهنتت  تت وةت االهتمتتام بتحستتين التتتدةي   ال تتال مسبستتال الت نتتيل ف  تحقيق ال زدت 

لنم نمتتتتين  واالهتمتتتتام بتقيتتتتيل البحتتتتزث الت  زيتتتتح  وابتتتتتخدام المتتتتزاةد عنتتتتز نحتتتتز ف تتتتام  
وتطتتتتتزي  بتتتتت امج ت نيميتتتتتح مبنيتتتتتح عنتتتتتز تلنزلز يتتتتتا متقدمتتتتتح  واالهتمتتتتتام يالمستتتتتاملح أو 

تتتايزان فتت  لتحستتين مةانتتح ال ام تتال  والستت    ال تتال مسبسال الت نتتيل ف  المحاببيح 
تتتتايزان فتتت    أطنقتتتل الحةزمتتتح 1998الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  ومنتتت  عتتتام فتتت  

  ال تتتال بنستتتنح متتتن المةتتت وعال بهتتتد  تحستتتين  تتتزدت ال ام تتتال ومسبستتتال الت نتتتيل 
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الت تتتني ال ال الميتتتح فتتت  متميتتت ت  الت تتتبح  ام تتتال تتتتايزان قتتتادةت عنتتتز أن تحقتتتق ةتبتتت  
 حةتتزم االعتباة أن ه ه المة وعال تح ز بتتدعل ف  لن ام ال  خاصح إذا و  نا 

 تايزان.ف   ال ال تاةيخ الت نيل ف  لل يسبق ل  مثي  

ابيتت ت  من الناحيتتح اللميتتح  اانتتل هنتتا   تت زت   ال ال واما تزبظ ن ام الت نيل 
  ما قامل ي  الحةزمتتح متتن إلتت ام من قب  ال ماهي  ل مان  زدت  النزعيح  وإلز  ان

ي تت وةت إ تت ام تقييمتتال دوةيتتح متتن تنقتتام ن ستتها  ال تتال ال ام تتال ومسبستتال الت نتتيل 
ل تتدم و تتزد  امتتن تطتتزي  مستتتزى  تتزدت الت نتتيل بهتتا  ون تت   يمةتتاةاح و اةت الت نتتيل لنتلكتتد 

م تتتتام  تتتتمان ال تتتتزدت واعتمتتتتاد مسبستتتتال الت نتتتتيل فتتتت  تتتتتايزان فتتتت   هتتتتح متخ  تتتتح 
 :قتتتتد قامتتتتل الحةزمتتتتح يالت اقتتتتد )ابتتتتتت اة( ي تتتتض ال م يتتتتال المهنيتتتتح مثتتتت   فال تتتتال 

  وال م يتتتح Chinese Management Associationال م يتتح ال تتينيح لتتإلداةت 
 Physical  وهيتتتتتتتح ال ي يتتتتتتام ال تتتتتتينيح Chemical Societyالليميائيتتتتتتح 

Association of the Republic of China وذلتتد إل تت ام التقييمتتال لبتت امج  
(211)من الثمانينيال اوال ام ال بدم   ال ال طبقتها مسبسال الت نيل الت   ص ةاإل

. 

إ تت ام فتت  تزب ل الحةزمح   ومظ ت ايد ال  زت ال ماهي يح عنز الت نيل ال ال
  ومظ ت دي  قانزن ال ام ال وهز الم تت و  يقتتانزن يتتزان 1994عام ف  التقييمال  و 

Yuan فقتتتتد حتتتتدد بز تتتتزة مستتتتتزليح الحةزمتتتتح مستتتتتزليح اامنتتتتح عتتتتن  تتتتمان  تتتتزدت  
 إ  ام التقييمال ال  مح ل لد.ف    ولها الحق ال ال ال ام ال ومسبسال الت نيل 

 ادت متتن بتتدأل الحةزمتتح  ومتتن ختت م االبتتت وفتت   تتزم هتت ا الت تتدي  القتتانزن  
عتتام  تت  فم تتام التقيتتيل  فتت  ال المتخ  تتح بنام ي ض المسبسف  الخب ال ار نبيح 

 National  عهدل الحةزمح إلز  ام ح يزن لين الزطنيح لن نزم والتلنزلز يا 2002

Yunlin University of Science and Technology  اللنيتتال التقنيتتح  بتقتتزيل
م تتزن أة تتظ بتتنزال بتقيتتيل أة  تتين مسبستتح  متتظ ت ايتت  ختتار فتت  وقامتتل ال ام تتح 
  2003مطنتتتظ عتتتام فتت  لنمسبستتتح  وحتتتدث تطتتزة آختتت   اركتتاديم عنتتز تقتتتزيل اردام 
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 Taiwan Assessment and Evaluationحيتتث أنةتتتل ةايطتتح تتتايزان لنتقتتزيل 

Association (TWAEA)  هيتتتتح هتتت  حيتتتح لنتقتتتزيل  و أوم مسبستتتح ميتتت  ة هتتت  و
 2004مةزنتتح متتتن اركتتاديميين المتميتتت ين وة تتام ارعمتتتام  وقامتتل يال  تتت  منتت  عتتتام 

 .(113) ام ح لن نزم والتلنزلز يا واللنيال التقنيح 38بتقييل 

ةهاصتتال أو مقتتدمال ل هتتزة هيتتتح أكاديميتتح  تتخمح  هتت ه المسبستتال اانتتل إ   كتت 
هتتزة م نتتك    ي   2005ا تتتل يال  تت  عتتام  م تتام التقتتزيل واالعتمتتاد  وهتتز متت فتت   متخ  تتح  

 . ال ال  واعتماد الت نيل  ل تقزي 

 :العاليمجلس تقويم واعتماد التعليم 

  ومتتظ وهتتزة ال تتال التلكيتتد عنتتز  تتزدت مسبستتال الت نتتيل ف  وةمبح من تايزان 
   ووهتتزة تلثي هتتا القتتز  2003متتن عتتام  اكثي  من الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال بتتدم  

 2005اثيتتت  متتتن التتتدوم  فقتتتد أنةتتتلل تتتتايزان عتتتام فتتت   ال تتتال عنتتتز بيابتتتال الت نتتتيل 
 Higher Education Evaluation ال تتتال م نتتتك تقتتتزيل واعتمتتتتاد الت نتتتيل 

Accreditation Council of Taiwan (HFEACT) 
 :(114)ويهد  الم نك إلز

  ومستتتتتاعدت ال تتتتتال تقيتتتتتيل ل تتتتتمان  تتتتتزدت مسبستتتتتال الت نتتتتتيل  مإ تتتتت ا األول:الهـــــدف 
 ال ام ال عنز تحقيق أهدا  الم تمظ.

تتتايزان فتت  إ تت ام ت تتنيف لن ام تتال ال الميتتح  و يتتان مزقتتظ ال ام تتال : الثانيالهدف 
 منها.

 تايوان:في  العالياعتماد مؤسسات التعليم في دور المجلس  -1

  وي متت  عنتتز ارم يةتت اد نمتتزذج االعتمتت  HEEACTنمتتزذج اعتمتتاد  يحتتاك 
ال ام تتال  لنتلكتتد متتن متتدى ف اليتتح البتت امج فتت  تتتتل التتت  تقيتتيل ال منيتتال واإل تت امال 

الت نيميتتتح المقدمتتتح لنطتتت    وثتتت ام البيتتتتح الت نيميتتتح. وذلتتتد متتتن ختتت م م مزعتتتح متتتن 
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  و نتتام عنتتز هتت ا ال تتال ت متت  عنتتز تقيتتيل مسبستتال الت نتتيل التتت  المسغتت ال والم تتايي  
تقتتتزم ال ام تتتح بز تتتظ م مزعتتتح متتتن االقت احتتتال وتقتتتديمها إلتتتز و اةت الت نتتتيل   التقيتتتيل 

إلتتز تق يتت  التقيتتيل  اتت لد عقتتد دوةال  الز ظ السيابح المناببح لن ام تتح  وذلتتد ابتتتناد  
تدةيبيتتح لن تتامنين يال ام تتح بنتتام عنتتز احتيا اتهتتا  ونةتت  الم تت ل واللتتت  عتتن اي يتتح 

فتت   التتدول بهتتد  نةتت  ثقافتتح التقتتزيل  وت  يتت  الت تتاون  ال تتال تقيتتيل مسبستتال الت نتتيل 
تتتايزان  فتت    وذلد بهتتد  ت  يتت   تتزدت ال منيتتح الت نيميتتح ال ال تقييل مسبسال الت نيل 

غتتبةح المن متتال الدوليتتح ل تتمان ال تتزدت المهنيتتح وت  يتت  مةانتتح تتتايزان فتت  والمةتتاةاح 
  التتت ات لنتحستتتن والتطتتتزي    ومستتتاعدت ال ام تتتال واللنيتتتال عنتتتز إنةتتتام آليتتتال ادوليتتت  

  وعقتتتتد متتتتستم ال ال تتتتال وإ تتتت ام البحتتتتزث والدةابتتتتال عتتتتن ات اهتتتتال تطتتتتزي  الت نتتتتيل 
يل ز   وقتتد أنةتتئ م نتتك تقتت ال تتال أكاديميتتح دوليتتح يةتتلن نتتتائج تقيتتيل مسبستتال الت نتتيل 

 ال تتال يالت تتاون متتظ و اةت الت  يتتح والت نتتيل  ومسبستتال الت نتتيل  ال تتال واعتمتتاد الت نتتيل 
يقتتزم م نتتك اعتمتتاد الت نتتيل  2006  ومنتت  عتتام 2005ديستتمب   26فتت  ان  وذلتتد بتايز 
  لمستتاعدت ال تتال ين  ام تقييمال ل مان  زدت مسبسال الت نيل  HEEACT ال ال 

 .(115)ال ام ال عنز تحقيق أهدا  الم تمظ

عنتتز عاتقتت   (HEEACT)بتايزان  ال ال تقزيل واعتماد الت نيل ويحم  م نك 
بتتتايزان  متتن ختت م  ال تتال  تتمان  تتزدت وتحستتين نزعيتتح الت نتتيل هتت  مهمتتح أبابتتيح  و 

وال متت  عنتتز تطزي هتتا  واتت لد ت  يتت  التبتتادم  ال نمتت التقيتتيل المستتتم  لبتت امج البحتتث 
عنتتز م  فتتح مةانتهتتا  وةبتتل  ها. ويستتاعدال تتال ال الت نتتيل بتتين مسبستت  الدول والت اون 

لتحستتين  زدتهتتا  ولتت لد  ذاتتت يةتتة   يتتد  وو تتظ آليتتال تقيتتيل تنميتهتتا   إبتتت اتي يال
ي تتتتت  عنتتتتتز ال ام تتتتتال أن تلتتتتتزن قتتتتتادةت عنتتتتتز  متتتتتظ البيانتتتتتال وتحنينهتتتتتا  والتخطتتتتتي  

  والح تتاظ عنتتز مستتتتزيال عاليتتح متتن ال تتتزدت فيمتتا يت نتتتق لسيابتتال التطتتزي  وتن يتتت ها
 :(116)زإل قييل ويهد  الت  رع ام هيتح التدةيك اركاديم يالط   واردام 



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

201 

وذلتتد متتن ختت م دفتتظ ال ام تتال لتحنيتت   وتحنينهتتا  ال تتال بيتتتح الت نتتيل مستتح  -أ
 تزا هها.الت  وأهل ال  ر المتاحح لديها والتحديال   نقات القزت وال  ف

وهتتتت ا يتطنتتتت  متتتتن ال ام تتتتال ةبتتتتل خطتتتتح   المسبستتتت تن يتتتت  خطتتتتح التطتتتتزي   - 
 لها. ال ات لنتنميح المسبسيح بنام عنز التقييل 

 .ال نم والبحث  ال ال الت نيل  مسبسالاعتماد  -ج
وذلتتتتتتد متتتتتتن ختتتتتت م تةتتتتتت يظ  يالمقتتتتتتاييك ال الميتتتتتح إنةتتتتتام  ام تتتتتتال متميتتتتتت ت  -د

 ال ام ال لتحقيق التمي .
 عمنيح التطزي  والتنميح.ف  ت حيح ارخطام  -ه
 .ال ال م ام الت نيل ف  السيابح  ل ان  تقديل التزصيال  -و

عنتتز  وا تتح   إي تتاب    تتتلثي    (HEEACT) ال تتال واان لم نك اعتماد وتقتتزيل الت نتتيل 
 :(117)اآلت وذلد من خ م   تايزانف  مسبسال الت نيل 

 ال ام ال.ف   ال ات ت  ي  آليال التقييل  تتت 
 التةخيد ال يد لنزاقظ.التخطي  ال يد عن ط يق  تتت 
 .ال ال مسبسال الت نيل ف  ت  ي  المماةبال اإلي ابيح  تتت 
 .  ال ال بين مسبسال الت نيل  الدول دعل الت اون  تتت 

 :HEEACTللجامعات  العالياعتماد التعليم تقويم و تصنيف مجلس  -2

تتتايزان فتت   ال تتال اعتمتتاد الت نتتيل تقتتزيل و يقتتزم بهتتا م نتتك التتت  الزوي تتح الثانيتتح  
 قزائل حس  دة ح اردام.ف  ت نيف ال ام ال ال الميح وت تيبها ه  

عنتتز  ووي تتت  ارولتتزفتت  ي اتت   ال تتال الت نتتيل تقتتزيل واعتمتتاد وإذا اتتان م نتتك 
عمنيتتح ت تتنيف فتت  واعتمادهتتا  فتتنن ذلتتد ي تت  مباغتت ت  ال تتال تقييل مسبسال الت نتتيل 

تهتتد  مباغتت ت إلتتز التتت  تتتتل  و التتت  وعمنيتتال التقيتتيل   متتن ختت م االعتمتتاد  ال ام تتال
تحستتن بتتم ح فتت  مباغتت ت  ذلتتد يستتهل   و وتطزي ها ال ال مسبسال الت نيل أدام تحسين 
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ا  تتتتايزان  ويتتتن ةكفتتت  ال ام تتتال  الت تتتني ال ال الميتتتح فتتت  عنتتتز تحستتتين ةتبهتتتا أي تتت 
 لن ام ال.

تقتتتزيل واعتمادهتتتا  قتتتام م نتتتك  ال تتتال نتتتيل تقيتتتيل مسبستتتال الت فتتت  وإلتتتز  انتتت  دوةه 
ويهتتتتد  الت تتتتنيف إلتتتتز تحديتتتتد   بز تتتتظ ت تتتتنيف لن ام تتتتال ال تتتتال الت نتتتتيل واعتمتتتتاد 

اريحتتاث ال نميتتح  وقتتدم فتت   اأبنل ب م  حسن  الت  ال الل  و ف  أف   خمسمائح  ام ح 
لنتقيتتتتتيل  يزوتتتتتف مسغتتتتت ال يتتتتتلو ان مختن تتتتتح ومت تتتتتددت لتقيتتتتتيل اردام  االم نتتتتتك ب نام تتتتت  

منتتت   الستتتنز  التقيتتتيل فتتت    وتتتتل إ تتت ام ت ييتتت ال ط ي تتتح لنمسغتتت ال المستتتتخدمح ال تتتام  
 .2007انط   الب نامج عام 

 :HEEACTمعايير ومؤشرات تصنيف 

فتت  يقتتزم الت تتنيف عنتتز م مزعتتح متتن الم تتايي  والمسغتت ال امتتا هتتز مز تتح 
 :التال ال دوم 

 (6جدول ة
 2009لعام  HEEACTمعايير ومؤشرات تصنيف 

 النتيجة المؤشر المعايير

 يح البحثإنتا 
الما تتتيح  احتتتد عةتتت  عامتتت  ارفتتت  عتتتدد المقتتتاالل 

 %10 2008 تتت 98
20% 

 %10 2008 الحال ال ام ف  عدد المقاالل 

 تلثي  البحث

الما تتتيح  احتتتد عةتتت  عامتتت  ارفتتت  عتتتدد التنزيهتتتال 
 %10 2008 تتت 1998

ت 2007ال تتامين الما تتيين فتت  عتتدد التنزيهتتال  30%  تتتت
2008 10% 

 احتتتد عةتتت  عامتتت  ارفتتت  متزبتتت  عتتتدد التنزيهتتتال 
 %10 2008 تتت 98الما يح 

االمتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
  البحث

 %20 2008 تتت 2007لن امين الما يين  hفه   
 %15 2008 تتت 1998عدد اريحاث المنةزةت  50%
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فتتتت  ال تتتتحف عاليتتتتح التتتتتلثي  فتتتت  عتتتتدد المقتتتتاالل 
 %15 2008ال ام الحال  

Source: Huang, Mu ت  Hsuan: A comparison of Three Major تتتت

Academic Rankings for World Universities, from a Research 

Evaluation Perspective, Journal of Library and Information 

Studies, Vol. 9, No. 1, June 2011, pp. 1 25تتت. 

ال ةاعتتح والطتت  والهندبتتح وعنتتزم  :هتت   يةتتم  الت تتنيف بتتتح م تتاالل أبابتتيح
 :(118)ين الحيات  وال نزم  وال نزم اال تماعيح. وأهل م مح ه ا الت نيف فيما 

تقتتيل  تتزدت البحتتث )تتتلثي  البحتتث التتت  يساتتد عنتتز  تتزدت البحتتث  فالمسغتت ال  -أ
 .ال ام  اردام من م م  نتي ح  %80وامتيا ه( تمث  

حتتد  ار فتت   : عتتدد المقتتاالل  وهتت      ثمانيتتح مسغتت ال   HEEACTت تتنيف    يةتتم  - 
فتت   (  االقتبابتتال الما يح  عدد المقاالل ه ا ال تتام  عتتدد التنزيهتتال )   ا عة  عام  

الستتتتايقح     ا حتتتتد عةتتت  عامتتتت  ار فتتت   ال تتتامين الما تتتتيين  متزبتتت  عتتتتدد التنزيهتتتتال  
وعتتدد المقتتاالل    ا نتتزه إليهتتا اثيتت   التتت   لن امين الما يين  عتتدد المقتتاالل    Hمسغ   
 الدوةيال ال نميح ذال التلثي  اللبي  خ م ه ا ال ام. ف   المنةزةت 

تتتلثي  ح تتل ال ام تتال اللبيتت ت عنتتز نتي تتح التقيتتيل  HEEACT ت نيف يحيد  -ج
ال هتتزة فتت   البحثتت ف صتتح لن ام تتال ال تت ي ت ذال ال تتزدت والتميتت   لي طتت 

 وتحسين ةتبها.  
  يح تتل ال ام تتح وهتت ا يتتسد    ا ياإل افح إلز ذلد  يتتتلث  عتتدد المقتتاالل ال نميتتح  مالبتت   -د

ي متت  بهتتا عتتدد ابيتت  متتن  التتت   الت تتنيف لن ام تتال اركبتت   فتت   ميتت ال    افح إلتتز إ تت 
 أع ام هيتح التدةيك والباحثين. 

 متتتن %40يم ادلتتتح  HEEACT نحيتتتا  المحتمتتت   يقتتتزم الت تتتنيف ل اون تتت   
فتت  ارخيتت ت  عتتدد المقتتاالل  احتتد عةتت  عامتت  ارفتت  المسغتت ال )عتتدد المقتتاالل ال نميتتح 

وعتتدد التنزيهتتال   ارخيتت ت  اارحتتد عةتت  عامتت  فتت  عتتدد التنزيهتتال واتت لد   الحتتال ال ام 
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بن تتام التتدوام التت ين ي منتتزن   ال تتامين ارخيتت ين( ي تتدد أع تتام هيتتتح تتتدةيك اللنيتتحفتت  
ن تتك الزقتتل  فتت  و ام  تتظ لنت تتنيف عنتتد إقامتتح ت تتنيف انتت    البتتتخدامهل   اللنتت 
)متزبتت  عتتدد  %30مسغتت ان يمتتث ن  يز تتدالمستتتخدمح   الثمانيتتح مسغتت الالمتتن بتتين ف

ن الن تتتامين الما تتتيين( والنتتت  Hارخيتتت ت  ومسغتتت   اارحتتتد عةتتت  عامتتت  فتتت  التنزيهتتتال 
ال ام ح  ومحاولح تحييتتد تتتلثي  الح تتل لح ل الت نيف ف  باعدا عنز تقني  االنحيا  

 إلز حد ما.
البحتتث فتت  عتتدت  ام تتال صتت ي ت ذال  تتزدت عاليتتح  الم تتايي  والمسغتت الو تت ل هتت ه 

تتتتتتلث ل يح تتتتتل ال ام تتتتتح وصتتتتتنل إلتتتتتتز التتتتتتت  دائتتتتت ت ال تتتتتزم. فقيمتتتتتح المسغتتتتت ال فتتتتت  
70%(119). 

 HEEACT:مزايا تصنيف 

 :(120)يتسل الت نيف يم مزعح من الم ايا من أهمها
يبين الت نيف القتتزت النستتبيح لن ام تتح ومنتتاطق  تت  ها يالمقاةنتتح يالمسبستتال  -أ

 المنافسح.
يتتتل التتت  ي  تت  متتن الستته  لنمةتتاهدين أن يقتتاةنزا أو يقتتابنزا أدام ال ام تتال  - 

 تقييمها.
م تتاالل م ينتتح  و هتت ا فتت  ن تتا ال النستتبيح للتت   ام تتح يز تتح الت تتنيف اإل -ج

 المةة ل واقت اة الحنزم لها.يساعد ال ام ح عنز تةخيد 
 .ال ام  وا ح لألدام  مز زع الت نيف يالحا ح إلز مسغ     ي -د
  يقتتدم بيانتتال اميتتح م تتممح بدقتتح قائمتتح عنتتز الت تتنيف  وم نزمتتال اوأخيتت    -ه

السيابتتتح  وال يخنتتتز الت تتتنيف متتتن ال تتتدم  فتتتنن  تتتداةت  ل تتتان  مز تتتزعيح 
ن تتتتام الت تتتتنيف  فتتتت ط يقتتتتح الت تتتتنيف  وصتتتت حيح المسغتتتت ال المستتتتتخدمح 

لنت تتتنيف لتزليتتتد  اق تتتيتين ابيتتت تين مثيتتت تين لن تتتدم  وتتطنتتت  ال تتتداةت ن امتتت  
نتتتتائج منت متتتح عنتتتد التلتتت اة  وتختتتتد ال تتت حيح يةي يتتتح تمثيتتت  المسغتتت ال 
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 تتتل إ تت ام التقيتتيل يط يقتتح  يتتدت أم  لم تتايي  التقيتتيل يط يقتتح  يتتدت  وإن اتتان قتتد
لت تتنيف اللبتت ى لم تتايي  م ابتتح ت قدل ارمتتزة أكثتت  يابتتتخدام ن تتل ا دال. لق

 ومسغ ال مت ددت.
 HEEACT:بعض نتا ج تصنيف 

ك يتتتت ه متتتتن الت تتتتني ال الدوليتتتتح لن ام تتتتال  فقتتتتد تبتتتتزأل ال ام تتتتال ارم يةيتتتتح 
متتتتتن  ا يتتتتتح قمتتتتتح الت تتتتتنيف  وإن اتتتتتان ت تتتتتنيف تتتتتتايزان قتتتتتد أدى إلتتتتتز أن اثيتتتتت   و واروة 

 االت تتنيف  ن تت   فتت  بهتتا ل ةتالمتميتت  قتتد تحستتن البحث ال ام ال ال  ي ت ذال اردام 
 ينتتت  تبتتتح  وفيمتتتا ثي  ح تتتل ال ام تتتال اللبيتتت ت عنتتتز اللتز تتت  الت تتتنيف نحتتتز تحييتتتد تتتتل

 .(121)ع   رهل نتائج ت نيف تايزان لن ام ال
هتت ا الت تتنيف فتت  كتتان ن تتي  الزاليتتال المتحتتدت متتن بتتين أف تت  مائتتح  ام تتح  -

 56  2009 ام تتح عتتام  57  2008 ام ح عتتام  60  2007 عام   ام ح 62
 .2010 ام ح عام 

 ام تتح  23هتت ا الت تتنيف فتت  متتن بتتين أف تت  مائتتح  ام تتح  أوةو تتاكان ن تتي   -
 ام تتتتح  28  2009ل تتتتام  ام تتتتح  27  2008 ام تتتتح ل تتتتام  25  2007عتتتتام 
 .2010ل ام 

 ام تتال  6  2007 ام تتال ل تتام  7أف تت  مائتتح  ام تتح ف  كان ن ي  آبيا  -
 .2010  2009  2008رعزام 

 مقاةنح بين ث ثح ت ني ال رف   عة ين  ام ح عنز مستزى ال الل: ين وفيما  
 
 

 (7ل رام ةجدو
  ال ة تصنيتات في العالم في أفال عشرين جامعة 

University Name HEEACT ARWU QS 
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UC – San Francisco 15 19  تتت 
University Cambridge 16 5 1 

University College London 17  4 تتت 

Yale University 18 11 3 

Duke University 19  14 تتت 

University Wisconsin – Madison 20 17  تتت 
CIT  9 6 تتت 

Princeton University  10 7 تتت 

University Chicago  8 9 تتت 

Cornell University  16 12 تتت 

Imperial College London  7 تتت  تتت 

ETH Zurich  18 تتت  تتت 

McGill University  19 تتت  تتت 

Australian National University  20 تتت  تتت 

Source: Huang, Muت  Hsuan: A comparison of Three Majorتتتت

Academic Rankings for World Universities, from a Research 

Evaluation Perspective, Journal of Library and Information 

Studies, Vol. 9, No. 1, June 2011, pp. 125تتت. 

  اتتتتتان 2010رف تتتتت  خمستتتتتمائح  ام تتتتتح ل تتتتتام  HEEACTت تتتتتنيف فتتتتت  و 
  ام ح. 74  وآبيا 221 أوةو ا ام ح  و  159ن ي  الزاليال المتحدت 

 ال  ام ال تتتايزان تحستتن  حقق 2009ف  نة  ال    HEEACTت نيف ف  
فتتت   ام تتتال متتتن تتتتايزان  ودخنتتتل بتتتبظالت تتتنيف يالمقاةنتتتح يالت تتتنيف الستتتابق. فتتت  
ت تتتتل هتتتت ه و  .ال تتتتام الستتتتابقفتتتت  ائمتتتتح الخمستتتتمائح  ام تتتتح مقاةنتتتتح يخمتتتتك  ام تتتتال ق
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   ام تتتح غتتتنج اتتتزنج 102ن ت تيبهتتتا ال ام تتتال الستتتبظ:  ام تتتح تتتتايزان الزطنيتتتح واتتتا
  و ام ح تةياو تتتزنج وت تيبهتتا 347   ام ح تةنج هز وت تيبها 307الزطنيح وت تيبها 

  ال ام تتتتح الزطنيتتتتح الم ا يتتتتح وت تيبهتتتتتا 479  و ام تتتتح تةتتتتانج  تتتتزنج وت تيبهتتتتا 456
 .(122)493يانج منج وت تيبها  ح  و ام 483

فتت  ةتتت  ال ام تتال التايزانيتتح  اتحستتنل اثيتت    HEEACT 2014 إصتتداةفتت  و 
  و ام تتح 102متتن المن لتتح  بتتدال   98ل  ام ح تايزان الزطنيتتح المن لتتح فحققالت نيف  

  و ام تتح تةتتنج هتتز المن لتتح 307متتن المن لتتح  بتتدال   263غتتيج اتتزنج الزطنيتتح المن لتتح 
  امتتا دخنتتل 456متتن  بتتدال   407  و ام تتح تةتتياو تتتزنج المن لتتح 347متتن  بتتدال   339

 . ام ال  ديدت إلز حي  أف   خمسمائح  ام ح

 :(123)و ني ا  غديد  فقد حققل تايزان إن ا ال مهمح من أهمها
ت تيتتت  دوم ال تتتالل   فتتت     34م تتتام ت تتتنيف ال ام تتال  احتنتتتل تتتتايزان الم تبتتح  فتت    -1

انته تهتتا  التتت   وال اي تتح عنتتز مستتتزى آبتتيا  وذلتتد ي  تت  السيابتتح الت نيميتتح ال ديتتدت  
 . ال ال  م ام الت نيل ف   تايزان 

والتتتتدةي      ال تتتال  الت نتتتيل  فتتت   م تتتام التنافستتتيح  فتتت   احتنتتتل تتتتايزان المن لتتتح التابتتت ح   -2
 . 2012 الدول   االقت اد  المنتدى ف   وذلد 

 اال تتالل  وفقتت  فتت  يزانيتتح  تتمن أف تت  خمستتمائح  ام تتح عة   ام تتال تا صن ل  -3
 .2012عام  QSلت نيف 

 اال تتتالل  وفقتتت  فتتت   ام تتتح  500 ام تتتال تايزانيتتتح  تتتمن أف تتت   ثمتتتان صتتتن ل  -4
 .2012عام  ARWUلت نيف 

 الن نتتزم اال تماعيتتح  وفقتت   التتدول الت تتنيف   تتمن   دخنتتل خمستتزن  ام تتح تايزانيتتح  -5
 .2012ف   ESIلمسغ  ال نزم اربابيح 

 خبرة تايوان:في القوى والعوامل الثقافية المؤ رة  ا ـــخامسً 
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الت نتتيل  إصتت ةم تتام ف  خب ت تايزان ف  تت دد القزى وال زام  الثقافيح المسث ت 
 ال تتتام    واتختتتاذ ال ديتتتد متتتن اإل تتت امال والتتتتدابي  لتحستتتين الت نتتتيل ال تتتام  و  ال تتتال 

الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  ومتتتن أهتتتل هتتت ه القتتتزى فتتت  وتحستتتين ةتتتت   ام اتهتتتا 
 وال زام  الثقافيح:

ــل  -1 ــاريخيالعامــ عنتتتتتد الحتتتتديث عتتتتن وهتتتتتزة  التتتتتاةيخ ي هتتتتت  دوة ال امتتتت   :التــ
 ال تتتتال عنتتتتز بيابتتتتح الت نتتتتيل  ل الميتتتتح لن ام تتتتال  وتلثي هتتتتا القتتتتز  الت تتتتني ال ا

تتتل إق اةهتتا التتت  تتتايزان وأهتتل اإل تت امال والمبتتادةال والمةتت وعال فتت   ال تتام  و 
 ال.ص ح  وم اح  تطزة ه ه اإلال ام  و  ال ال الت نيل  إص ةف  لنبدم 

 

ال ديتتد متتن ال زانتت  متتن فتت   السيابتت تمثتت  تتتلثي  ال امتت   العوامــل السياســية: -2
 أهمها:

الم تمظ والتحزم من دولح غمزليح عسة يح إلز دولتتح ف   السياب  ص ةاإل -أ
م ا يتتح  ممتتا  ديمق اطيح  ومن الم ا يح الةديدت إلتتز التز تت  نحتتز تطبيتتق التت 

 .ال ام  و  ال ال م حنح الت نيل  إص ة مهد الط يق لتبن 
وإصتتداة  وال تتام    ال تتال إل ام وت دي  اللثي  من القزانين المن مح لنت نتتيل  - 

 ي ال  ديتتدت تتنابتت  متتظ التطن تتال وارهتتدا  الم تم يتتح الطمزحتتح متتن تةتت 
يمةتتن أن ت تتز  التتت   التتح اتت  ال قبتتال إتايزان  و ف   ال ام  و  ال ال الت نيل 
 .ص ةمسي ت اإل

بتتدعل ابيتت  ومباغتت  متتن المستتتزلين  ال تتام  و  ال تتال الت نتتيل  إصتت ة ح تت  -ج
اربتتا  فتت  المتمثنتتح  صتت ةتتتايزان  وو تتظ أبتتك عمنيتتح اإلفتت  السيابتتيين 

فنستت ح ت نيميتتح  ديتتدت لهتت ه الم حنتتح  واتت لد و تتظ بيابتتح ت نيميتتح  تبنتت فتت  
 .ال ام  و  ال ال  ديدت لم حنح الت نيل 
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أو قاصتت   نخبتتز  تتتايزان متتن ن تتام فتت   ال تتام  و  ال تتال الت نيل تحزي  ن ام  -د
م تتتزة أمتتام الداةبتتين متتن مختنتتف أنحتتام  عتتالم عنز ت نيل النخبح إلتتز ن تتام 

 ال تتام  و  ال تتال ح تتل الت نتتيل فتت  أدى إلتتز  يتتادت هائنتتح التت   ال تتالل  ارمتت  
 عدد مسبسات .ف  تايزان و ف  

  وال متتت  عنتتتز ح تتتزم ال تتتام  و  ال تتتال دعتتتل التز تتت  نحتتتز تتتتدوي  الت نتتتيل  -ه
 متمي ت من الط   الدوليين.تايزان عنز ح ح 

 :اآلت ف  تمث  أهل تلثي  ال زام  االقت اديح  العوامل الاتصادية: ـــ3
  ال تتتتام  و  ال تتتال م حنتتتتح الت نتتتيل فتتت  التتتت  م لنتزبتتتظ  المتتتال تتتتزفي  التتتدعل  -أ

  تتال االعتباة أن عدد ال ام ال ومسبستتال الت نتتيل الف  خاصح إذا و  نا 
تطنتت  التت   نحتتز عقتتدين متتن ال متتان  ارمتت  فتت   اقتتد ت تتاعف متت تين تق يبتت  

 تايزان.ف  ياه ح تحمنها االقت اد  أمزاال  
تتتزفي  ارمتتزام ال  متتح لتمزيتت  بتت امج محتتددت  مثتت  ب نتتامج تتتايزان لنزصتتتزم  - 

ال تتتالل  فتتت  ي ام تتتح واحتتتدت عنتتتز ارقتتت  لتلتتتزن  تتتمن أف تتت  مائتتتح  ام تتتح 
واتت لد تطتتزي  عةتت ت م اكتت  يحثيتتح عنتتز ارقتت  لت تتبح متتن أف تت  الم اكتت  

ت 11تطتتتزي  متتتن فتتت  عنتتتز مستتتتزى آبتتتيا  واتتت لد البتتتدم   ام تتتح  وهتتتز  12 تتتتت
 .أم ية منياة دوالة  1.7ةصدل ل  نحز ال   ج الب نام

تزفي  التمزي  ال  م  ودفظ ةواتتت  م  يتتح لألبتتات ت التتدوليين التت ين تستتتقدمهل  -ج
 ال الل.ف  تايزان من أغه  ال ام ال 

تتتايزان مقاةنتتح فتت  تخ يض الم  وفال الدةابتتيح لنطتت   ار انتت  الداةبتتين  -د
 تايزان.ف  عنز الدةابح  ي ي ها من الدوم  وذلد لتة يظ الم يد منهل 

ي تت   التت   تايزان  ارمتت  ف   ام ح يحثيح  12تزفي  التمزي  ال  م إلنةام  -ه
الت تتني ال فتت  تتتايزان  ويحستتن متتن ةتبهتتا فتت  يتتح البحثيتتح لن ام تتال نتا اإل

 ال الميح لن ام ال.
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 :اآلت ف  وه  تلثي  ال زام  اال تماعيح  العوامل الجتماعية: ـــ4
هتتتت  تتتتتايزان  و فتتتت   ال تتتتام  و  ال تتتتال الت نتتتتيل  صتتتت ةمماةبتتتتح ال تتتت زت إل -أ

 ه ه الم حنح. ص ةإل عن تبن  ب نامج قز  أب  ل يال    الت  ال  زت 
 نخبتتز   و تتام   عتتال ال تت زت اال تماعيتتح اللبيتت ت لنتحتتزم متتن ن تتام ت نتتيل  - 

 م عنز المساوات وال دالح والتسامح.  يقز عالم   ماهي   إلز ن ام 
الختتتاةج  بهتتتد  إعتتتداد فتتت  إتاحتتتح ال  صتتتح لنلثيتتت  متتتن أبنتتتام تتتتايزان لندةابتتتح  -ج

 التنميح ومتطنباتها. ن قادةين عنز تحم  ع ممزاطنين مسهني
التتتتتدعل المستتتتتتم  متتتتتن القتتتتتزى الم تم يتتتتتح لت  يتتتتت  الت تتتتتاون بتتتتتين ال ام تتتتتال  -د

والمسبستتتتتال ال تتتتتناعيح والت اةيتتتتتح   متتتتتن ناحيتتتتتح ال تتتتتال ومسبستتتتتال الت نتتتتتيل 
لمتتا ي تتزد عنتتز الم تمتتظ متتن  ايتتح ي تت ح عامتتح متتن ناحيتتح أختت ى  ن تت   نتا واإل

 فائدت   ام ه ا الت اون.
 ال تتال لين عتتن الت نتتيل زةبتتل عنتتز المستتتز م   التتت كتتان لن تت زت الم تم يتتح  -ه

فتت   ةئيستت دوة  ال تتال من أ   التلكد من  زدت مسبسال الت نيل  ال ام  و 
اتتان آخ هتتا وأغتته ها التتت  وهزة ال ديد من المسبسال الم نيح بهتت ا ارمتت   و 

 .ال ال م نك تقزيل واعتماد الت نيل 
 
 
 

 :والتصنيتات العالمية المصري  الجامعيالتعليم  الخطوة الرابعة ـــ

 خلتية عامة:  ـــأولً 

  و تتدأ الت نتتيل ال تتام  و  ال تتال تمتند م   اتنح  خمح من مسبسال الت نيل 
القتت ن التابتتظ مطنتتظ فتت  حةتتل م تت   منتت  تتتزل  محمتتد عنتت  ام تت  مبةتت   فتت   ال تتال 

يش ودواويتتن يننةام المداة  ال نيا لتنبيح احتيا تتال ال تت  ااثي    عة . واهتل محمد عن 
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 1816متتن عتتام  ااة  ال ستتة يح بتتدم  فلنةتتل اللثيتت  متتن المتتد الحةزمتتح متتن المتتزو ين؛
والمهنتتد    1831 والتت     1829 البيطتت     والطتت  1827لنةتتل مدةبتتح الطتت  عتتام ف

وابتتتتتتم   .1840  واإلداةت 1837  وارلستتتتتن 1837  والتتتتتزالدت 1834وال ةاعتتتتتح  حخانتتتتت 
قتتام ينعتتادت فتتتح اللثيتت  متتن المتتداة  التت   بتتماعي  عهتتد إفتت   ال تتال تطتتزة الت نتتيل 

إنةتتام ال ديتتد متتن المتتداة  ال ديتتدت  اانتتل قتتد أمنقتتل ي تتد م اهتتدت لنتتدن  و التتت  ال نيتتا 
 .(124)ام مدةبح الم نمين النزةماممث  مدةبح الحقز  واإلداةت وداة ال نزم وتب ها إنة

  ابتتتطا  الم تت يزن ي هتتزدهل ارهنيتتح إنةتتام الب يطان وطلت االحت م وتحل 
  ثتتل 1925تحزلتتل إلتتز  ام تتح حةزميتتح عتتام التتت  و  1908أوم  ام تتح م تت يح عتتام 

 .1949أبيزت عام ف    و 1942أ نةتل  ام ح فاةو  اروم ياإلبةندةيح عام 

اتتت  م احنتتت  فتتت    ومتتتظ االهتمتتتام اللبيتتت  ينتاحتتتح الت نتتتيل 1952و  تتتد قيتتتام ثتتتزةت 
فتت  خاصتتح   م  تتل ارقتتاليل الم تت يحفتت  ربنتتام الةتت    فقتتد تتتزالز إنةتتام ال ام تتال 

عةتت ين  أكثتت  متتن الحتتال الزقل ف  ي   عددها الت  الستينيال والسب ينيال و  عقد 
 إلز  ان  ما يقاة  ه ا ال دد من ال ام ال الخاصح.   ام ح

تإلز أن م    وت دة اإلغاةت   عنتتزاللثيتتف  الط بتت وعنتتز التت مل متتن التتتدفق  تتتت
تتتت إال أنهتتتتا الال ام تتتتال   تتتتت ام متتتتتلخ ت عتتتتن اثيتتتت  متتتتن التتتتدوم الناميتتتتح و ميتتتتظ التتتتدوم تتت
ت 19هتتت ا الم تتتام  فالةتتت يحح ال م يتتتح لنةتتتبا  )متتتن بتتتن فتتت  المتقدمتتتح  بتتتنح( ال  23 تتتتت

 .(125)%30بزى نسبح تق  عن  ال ال ينتحق منها يالت نيل 

 وسياساته: الجامعيفلستة التعليم  ا ـــ انيً 

منتت  نةتتلت  والتزبتتظ فيتت  ي تتد ثتتزةت عتتام   م تت  ل نستت ح الت نتتيل ال تتال منتت  تبنتت 
  وت متتظ اثابتتتح تق يبتت  تقتتزم عنيهتتا هتت ه ال نستت ح التتت   الم هزميتتحطتت   تتت ام اروال  1952

م تت   فتت   ال تتال عنتتز فنستت ح الت نتتيل   تت ة  م  ل الدةابال عنز أن  لل يط أ ت ييتت  
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اربتتا  ق تتايا ف عيتتح أو فتت  يح لهتت ه الم حنتتح تمتتك صتت حومتتن ثتتل فتتنن التز هتتال اإل
 .ال ال يقزم عنيها الت نيل الت    وال تمك الق ايا اربابيح ال زه يح بطحيح

ومي هتتا  ال تتالم إن ال زلمتتح والثتتزةت الم  فيتتح وثتتزةت االت تتاالل وغتتدت التنتتافك 
 ديتتدت  تمةنهتتا متتن فنستت ح  ذلد ي تت   عنتتز ال ام تتح  تت وةت تبنتت  من التحديال  ا 
ن تتك الزقتتل أكثتت  قتتدةت فتت  هتت ه المت يتت ال والتحتتديال ال الميتتح  وي  نهتتا  الت تتاو  متتظ

نيتتح  وإن لتتل تحقتتق ال ام تتح ذلتتد  بتتت د الت تتاو  متتظ متطنبتتال م تم اتهتتا المحعنتتز 
قتتتزى هتتت  الم تمتتتظ  و فتتت  ن ستتتها "م   تتتح لنختتت وج ختتتاةج دائتتت ت اهتمتتتام القتتتزى المتتتسث ت 

والثتتتتزةت الم  فيتتتتح يالدة تتتتح ارولتتتتز  وتحتتتتتاج متتتتن  االقت تتتتاد  ديتتتتدت يح اهتتتتا ال امتتتت  
الت امتت  م هتتا  حتتتز يمةنهتتا البقتتام واالبتتتم اة امسبستتح فتت  ال ام تتح لمنطتتق مختنتتف 

 .(126)هزيح محددت" لها

م تتت  ي تتت  أن يبتتتدأ أوم متتتا يبتتتدأ فتتت   ال تتتال و  ال تتتام  الت نتتتيل  إصتتت ةإن 
تساتتد عنتتز حتتق الت نتتيل التتت  و  ال نستت ت  وبيابتتات   فال نستت ح القائمتتح حاليتت    تت ة  بت ييتت  

لن ميتتظ  و تتمان ال  صتتح الت نيميتتح ي تتض الن تت  عتتن مستتتزى  زدتهتتا  والتلكيتتد عنتتز 
ق تتتتيح  ال تتتتال و  ال تتتتام  الح يتتتتح اركاديميتتتتح وابتتتتتق م ال ام تتتتال  واعتبتتتتاة الت نتتتتيل 
الت تتني ال ال الميتتح فتت  قزميتتح  ول تت  متتا حققتتت  ال ام تتال الم تت يح متتن نتتتائج ه ينتتح 

متتتن هتتت ه الم ا يتتتح  الم تتت    ال تتتام  ز  تتت وةت تح يتتت  الت نتتتيل لن ام تتتال يساتتتد عنتتت 
ال تةتتت ي يح   ةيتتتح تل تتت  تحتتت ة إصتتت حتهتتتيمن عنيتتت   و تتت وةت إ تتت ام التتتت  القابتتتيح 
 و مان ابتق ليت . ال ام  الت نيل 

 مصر:في  الجامعيحجم التعليم  ا ـــ الثً 

ال ام تتتال إلتتتز  ام تتتح ي تتتد تحزيتتت  فتتت و   23يبنتتتغ عتتتدد ال ام تتتال الحةزميتتتح 
ت 2012انيتتح ختت م ال تتام  325 ام تتال مستتتقنح  ت تتل  انيتتح ختت م  357  و2013 تتتت

 2014ال تتام فتت  انيح  ديدت  تبدأ الدةابتتح بهتتا  24ال ام ن س  يننةام ف  ال ام   ادل 
ت عتتدد ويبنتتغ انيتتح وم هتتد دةابتتال عنيتتا.  381عتتدد اللنيتتال  إ متتال لي تتبح  2015 تتتت
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 الدةابتت ال تتام فتت  ين يال ام تتال الحةزميتتح و ام تتح ار هتت  الطتت   والطالبتتال المقيتتد
ت 2012 وطالبتتتتتح  ي تتتتتا  إلتتتتتيهل عتتتتتدد الطتتتتت    اطالبتتتتت   1.654.455عتتتتتدد  2013 تتتتتتت

 البتتت  طا 94.488بنتتتغ التتت   ن تتتك ال تتتام و فتتت  والطالبتتتال المقيتتتدين يال ام تتتال الخاصتتتح 
والختتار  الحةتتزم  ال تتام  ي تت  م متتز  الطتت   المقيتتدين يتتالت نيل ف. (127)وطالبتتح

ع يمتتتتح أمتتتتام الم تمتتتتظ إلتتتتز منيتتتتزن وث ثتتتتح أة تتتتا  المنيتتتتزن  وهتتتتز متتتتا يةتتتتة  ف صتتتتح 
 عداد ه ه اللتنح البة يح ال خمح وابتثماةها أف   ابتثماة.لز أحسن إ  الم    

يتتح االقت تتاديح ومن متتح الت تتاون والتنم التتدول أعتتده البنتتد التت   ويتتثمن التق يتت  
تقامل بها م تت   إال أنتت  يساتتد الت   ال ال الت نيل  إص ة هزد  تن تتك الزقتتل فتت   تتتتت  تتتت

فتت  ال الهيةنيح لتتتزفي  الم يتتد متتن الم ونتتح والل تتامت ص حعنز الحا ح المنحح إلز اإل
عنتتتتز تقتتتتديل الت نتتتتيل  ال تتتتال الحزامتتتتح واإلداةت المسبستتتتيح  ول يتتتتادت قتتتتدةت ن تتتتام الت نتتتتيل 

 .(128)مناب  لقطا  أوبظ من الط  ال

 

 

 

 

 مصر:في  العاليأهم مشكالت التعليم  ا ـــرابعً 

 الم تتت    ال تتتام  يةتتت  المقتتتاييك المحنيتتتح واإلقنيميتتتح وال الميتتتح  فتتتنن الت نتتتيل 
يتتت   وت تت ف متتن إنتا تحتتد متتن التتت  متتن اللثيتت  متتن المةتتة ل أو ار متتال  ي تتان 

يح  وتحتتزم دون وصتتزل  إلتتز المستتتزيال ال الميتتح  دولقدةت  عنز المنافسح اإلقنيميح وال
الت تتتني ال فتتت  ال ام تتتال الم تتت يح ةتتتت   تتتتدن ول تتت  متتتن أبتتت   اردلتتتح عنتتتز ذلتتتد 

م تت  فتت   ال تتال و  ال تتام  يبتت هن عنتتز أن الت نتتيل التت   ال الميتتح لن ام تتال  ارمتت  
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لل  مةزن من مةزناتتت   ومتتن أهتتل هتت ه   زه   وتطزي     ة   إص ةحا ح إلز ف  
 المةة ل:

 اصور استقالل الجامعات وحريتها األ اديمية: -1

االةتبتتتات  ويق تتتد ياالبتتتتق م أن ت تتتبح ال ام تتتح مستتتتزلح  ق تتتيتان م تبطتتتتان أغتتتد  
  غتتتتتزنها  وتحتتتتدد م تبتتتتال ال تتتتامنين بهتتتتا   ي عتتتتن ن ستتتتها  ت تتتتظ السيابتتتتال وارهتتتتدا   وتتتتتد 

البحتتزث ال نميتتح يح يتتح تامتتح دون تتتدخ     ت اهتتا  وت تت   التتت   مي انيتهتتا يالط يقتتح  فتت   وتت تت    
 عم  ال ام ح. ف   من الدولح أو من الن ام الحاكل 

أكتتتدل اللثيتتت  متتتن الهيتتتتال الدوليتتتح عنتتتز ابتتتتق ليح ال ام تتتال وح يتهتتتا  ولقتتتد
  فقتتد نتتد 1990  وإعتت ن امبتتاال 1988اركاديميتتح  وة متتا اتتان آخ هتتا إعتت ن ليمتتا 

 ال تتال ابتتتق م مسبستتال الت نتتيل   نتت ي" ال قتت ت ج عنتتز أن االبتتتق مفتت  إعتت ن ليمتتا 
 التتداخن ل المت نقتتح يستتي  ال متت  عتتن الدولتتح ومي هتتا متتن قتتزى الم تمتتظ  وصتتنظ القتت اةا

فيها  و ماليتها وإداةتها  وإق اة بيابتها لنت نيل والبحث واإلةغتتاد ومي هتتا متتن ارنةتتطح 
 .(129)"ذال ال نح

 ح اركاديميتتح لن ام تتح ت نتت الح يتت أن وأكتتد اتت  متتن إعتت ن ليمتتا وإعتت ن امبتتاال 
متاي تتتتح الم  فتتتتح وتطزي هتتتتا فتتتت   او ماعيتتتت   اف ديتتتت   اركتتتتاديم ح يتتتتح أع تتتتام الم تمتتتتظ "

 والخنتتق والتتتدةيك نتتتاجوتحزينهتتا  متتن ختت م البحتتث والدةابتتح والمناقةتتح والتزثيتتق واإل
 .(130)وإلقام المحا  ال واللتايح

 :الجامعيمشكلة تمويل التعليم  -2

إلتتز  2012 /2011( عتتام ار هتت   دون الت نتتيل بنغ إن تتا  الدولتتح عنتتز الت نتتيل )
  وي تتتت  2007 /2006منيتتتتاة  نيتتتت  عتتتتام  28.1مقاةنتتتتح بنحتتتتز منيتتتتاة  نيتتتت    53.9

إلتتز  ال تتام  منياة  نيتت   والت نتتيل  40.3إلز  ال ام  ح ل اإلن ا  عنز الت نيل قب  
تستتتتلث   ال تتتام  أن نستتتبح اإلن تتتا  عنتتتز الت نتتتيل ال تتتام قبتتت   أ منيتتتاة  نيتتت    13.5
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 ال تتام  الت نتتيل  متتن  منتتح اإلن تتا  عنتتز الت نتتيل  وت تت  نستتبح اإلن تتا  عنتتز 74.9%
ال تتتتام فتتتت    ار هتتتت   دون الت نتتتتيل اإلن تتتتا  عنتتتتز الت نتتتتيل و  إ متتتتال متتتتن  %25.1إلتتتتز 

2011/ 2012(131). 

 مشكالت تتعلق باإلدارة الجامعية: -3

الم ا يتتح الةتتديدت  ت تتان ال ام تتال الم تت يح إلتتز أنهتتا ال تتت ام يةي  واقتتظ إداةت 
تحتتد متتن ف اليتهتتا  وتحتتد التتت  والبي وق اطيتتح  امتتا أنهتتا تزا تت  يال ديتتد متتن المةتتة ل 
 من قدةتها عنز تحقيق أهدافها ومن أهل ه ه المةة ل:

لتتز ابتتتطالح التن تتيل إو زد بنسنح طزينتتح متتن المستتتزيال اإلداةيتتح  ممتتا أدى  -أ
م نتتك ارعنتتز لن ام تتال  الفتت    وتتمثتت  تنتتد المستتتزيال ال تتام   اإلداة  

ثتتتتل ة بتتتتام ال ام تتتتال ونتتتتزابهل  ثتتتتل عمتتتتدام اللنيتتتتال ووا ئهتتتتل  ثتتتتل ة بتتتتام 
 .(132)ارقسام 

ال ام تتتتح خاصتتتتح الزوتتتتائف فتتتت  تزصتتتتيف الزوتتتتائف اإلداةيتتتتح فتتتت  التتتتتداخ   - 
 القياديح  إلز  ان    ف المهاةال اإلداةيح لدى هسالم القادت.

عنتتتز أولزيتتتال ال ام تتتح ووحتتتداتها المختن تتتح  بتتتزام  البي وق اطتتت منبتتتح ال تتتز  -ج
 .(133)ال ام ح أو اللنيح أو القسل عنز مستزى إداةت 

اإلداةت ال ام يتتتح وعتتتدم االهتمتتتام  فتتت   تطبيتتتق اربتتتالي  التلنزلز يتتتح  فتتت     الق تتتزة -د
 بتطبيق اإلداةت اإلللت ونيح. 

وتلتتزين اختبتتاة القيتتادال ال ام يتتح  فتت  عدم و زد م ايي  عنميح يستند إليهتتا  -ه
 فتتتزويت الل تتتامت قتتتادة عنتتتز تحقيتتتق ارهتتتدا  ال ام يتتتح  عتتتال  إداة  هيةتتت  

 .(134)اإلداة  مخاط  الت خل 

 ومن أهل م اه ها: الت تتعلق بالمناهج وطرق التدريس،مشك -4
م   بز تت  عتتام يلنتت  يستتتند إلتتز منتتاهج  تتيقح ف   ال ال لقد وصف الت نيل  -أ

اثيتتت  متتتن ارحيتتتان  وم تبطتتتح بز هتتتح ن تتت  فتتت  القتتتدم فتتت  و امتتتدت  ومزمنتتتح 
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يتختت  التت   ج تةتتة  م ا اتتت  محتتتزى الب نتتامالتت   وحيتتدت يقتتدمها المحا تت   
 .(135)لنتقييل  اأباب  

 ت ليتت فتت  مناه نتتا ال ام يتتح  و فتت  لن ايتتح  ا يتت ام محتتدود  ال المستتتقبن التتدوة  - 
 .(136)ن الط   وأع ام هيتح التدةيككثي  م

تتت ام التخ  تتال   التخ  تتال والبتت امج ال ام يتتح  فتت فتت   تت ف التنتتز   -ج
المهيمنتتتتح  وأن عمنيتتتتال الت ديتتتتد هتتتت  التقنيديتتتتح والمنتتتتاهج والبتتتت امج التقنيديتتتتح 

  ت ام دون المستزى المطنز .ال الدةاب المحتزى ف  والتطزي  

 البحثية للجامعات المصرية:ية نتاجاإل تدني -5

ن تتتام فتتت  يمثتتت  اتنتتتح ابيتتت ت ومتميتتت ت  ال تتتال فتتتنن الت نتتتيل   كمتتتا بتتتبقل اإلغتتتاةت 
ال ام تتتال الم تتت يح و ام تتتح ار هتتت  عتتتدد  تتتخل متتتن فتتت    ويز تتتد الم تتت   الت نتتتيل 

متتن ناحيتتح  والتتتدةيك لنطتت    ال نمتت أع تتام هيتتتح التتتدةيك التت ين يماةبتتزن البحتتث 
 لإلح تتامال اخدمتتح البيتتتح المحنيتتح والم تمتتظ. ووفقتت  فتت  متتن ناحيتتح أختت ى  ويستتهمزن 

متتتن أع تتتتام هيتتتتح التتتتدةيك يال ام تتتتال  83.168ال بتتتميح  فتتتنن م تتت  لتتتتديها نحتتتز 
 :ااآلت اونيهل و يانهل وم 

 
 (8جدول رام ة

  يان بأعداد أعااء هيلة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية ةم  األعهر(
 13256 أساتذة

 10701 أساتذة مساعدون 
 21578 مدرسون 

 17333 مدرسون مساعدون 
 20300 معيدون 
 83.168 الجملة



 تصنيف اجلامعات عاملًيا                                   حممد أمحد حسني انصفد/ 

 
 جملة الرتبية املقارنة والدولية                               العدد الرابع  –  يناير  2016م 

217 

أةقتتتام  فتتت   لنت بتتتتح واإلح تتتام: م تتت     الم اتتت   م تتت  ال   يتتتح  ال هتتتا     ح  مهزةيتتت   المصــدر: 
 . 134  ر 2015

ياحتتث للتت  منيتتزن متتن الستتةان   617م تت  إلتتز فتت  وي تت  م تتدم البتتاحثين 
ي تت  إلتتز ألتتف ياحتتث للتت  منيتتزن متتن التت   يةثي  و  ال الم نسبح دون المستزى ه  و 

خاصتتح إذا أحستتن  ا يتتد   والناميتتح ي تبتت  م تتدال  الستتةان  إال أنتت  مقاةنتتح يالتتدوم ال   يتتح 
ال تتتت و  لهتتت ه ارعتتتتداد لت متتتت  ية تتتامت عاليتتتتح  إذ يمةتتتتن تقنتتتتيد  تيحتتتتلأ  ابتتتت  ل   و 

 يح.نتا ال  زت ال دديح من خ م ةفظ الل امت وت  ي  اإل

م تتتام البحتتتث فتتت  تبتتت م لت  يتتت  قتتتدةال م تتت  التتتت  وعنتتتز التتت مل متتتن ال هتتتزد 
يتتتتتح البحثيتتتتتح نتا اإل متتتتتن المسغتتتتت ال تتتتتتدم عنتتتتتز تتتتتتدن  ال ديتتتتتد   إال أنتتتتت  تز تتتتتدال نمتتتتت 

 :(137)ين ومن أهمها ما   لن ام ال الم  يح
قيمتتح مسغتت  م اكتت  البحتتث فتت  دولتتح  142متتن بتتين  113احتنتتل م تت  الم تبتتح  •

 .2011 تتت 2010خ م ال ام  ال نم 
  المحنتت إلتتز النتتاتج  ام تت  قيابتت  فتت   ال نمتت نستتبح اإلن تتا  عنتتز البحتتث  تتتدن  •

 .%26إلز  2010 تتت 2009ال ام ف  حيث بن ل 
متتن  منتتح الطتت   المقيتتدين  %49ابتتتحزذ قطتتا  ال نتتزم اال تماعيتتح عنتتز نحتتز  •

لن نتتتتتزم  %7لن نتتتتتزم والهندبتتتتح  ونحتتتتتز  %10مقابتتتتت  نحتتتتز فتتتت   ال تتتتتال يتتتتالت نيل 
 الطبيح.

الم تت ل الم تت يح وار نبيتتح فتت  نةتت ها البتتاحثزن الم تت يزن التتت  عدد البحزث  •
م تت ل فتت  ألتتف يحتتث تتتل نةتت ها  4.8  منهتتا 2007لف يحث خ م عتتام أ 8.5

 أ نبيح.
دولتتح متتن حيتتث دة تتح الت تتاون  142متتن بتتين  128ت ا  تتل م تت  إلتتز الم اتت   •

م تتتتتتتتاالل البحتتتتتتتتث والتطتتتتتتتتزي  عتتتتتتتتام فتتتتتتتت  بتتتتتتتتين ال ام تتتتتتتتال وقطتتتتتتتتا  ارعمتتتتتتتتام 
2010/2011(138). 
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  الم تت    ال تتام  ك  ه ه المةة ل ومي ها أ   ل القدةت التنافسيح لنت نيل 
الت تتتني ال ال الميتتتح  تتت ي ح. ارمتتت  فتتت  و  نتتتل قدةتتتت  عنتتتز تحقيتتتق م اكتتت  متقدمتتتح 

 لتداة  ارم .   اوةبمي   اغ بي   ايتطن  تح ا   ال  

 :األ اديميواألداء  الجامعي ذلم لتطور التعليم التي بعض الجهود  ا ـــخامسً 

م تت  منتت  منت تتف فتت   ال تتام  و  ال تتال م حنتتح الت نتتيل  إصتت ةبتتدأل  هتتزد 
 واان من أهمها:  اوابتم ل ه ه ال هزد نحز عقدين من ال من تق يب    الثمانينيال

 التوجه لتطبيق معايير الجودة والعتماد: -1

تلقد أدةال الدوم ال   يتتح   ت  ومتتن بينهتتا م تت    تتتت تخنتتف ن تتل الت نتتيل ال   يتتح     خطتتزةت   تتتت
  ال تتال  لنت نتتيل    ال   تت    اإلقنيمتت  مستتتزيال ال تتزدت بهتتا  ومتتن ثتتل فقتتد أوصتتز المتتستم     وتتتدن  
"يتتلن تقتتزم اتت  التتدوم ال   يتتح بتلبتتيك آليتتال ل تتمان    1998بيتت ول عتتام  فتت   ع قتتد  التت    

يستتتاي      تتزدت البتتت امج والتتتتدةيك والنتتتتائج  وأن يتتتتل تطتتتزي  ن تتل وم تتتايي  تلكيتتتد ال تتتزدت يمتتتا 
االت اهتتتال ال الميتتتح  متتتظ ال متتت  عنتتتز التنتتتز  يمتتتا يتمةتتتز ي تتت و  اتتت  دولتتتح  امتتتا ناغتتتد  

  التتتدوم ارع تتتام بتلبتتتيك  2002  ال تتتال  متتتستم  التتتز ةام ال تتت   المستتتتزلين عتتتن الت نتتتيل  
 . ( 139) آليال قزميح ل مان ال زدت واالعتماد تحل م نح اتحاد ال ام ال ال   يح 

أوصتتل التتت  ل نح الهياك  ال ام يتتح و  1986م    فقد تةةنل من  عام ف  و 
ي تت وةت و تتزد  هتتا  لتقيتتيل مستتتزى ال ام تتال واللنيتتال وارقستتام ال نميتتح  ثتتل تةتتةنل 

  ثتتتل تةتتتةنل الن نتتتح القزميتتتح لتطتتتزي  1989متتتايز فتتت   ال تتتام  ل نتتتح تطتتتزي  اردام 
بهتتتتد  اإلغتتتت ا  عنتتتتز متاي تتتتح تن يتتتت  مةتتتت و   1998عتتتتام  ال تتتتال و  ال تتتتام  الت نتتتتيل 
فتت  لنب نتتامج المحتتدد  اختت م م احنتت  المختن تتح  ووفقتت   ال تتال و  ال تتام  ي  الت نتتيل تطتتز 

 .(140)ه ا الةلن

 :العاليمشروعات تطوير التعليم  -2
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حيتتتث "أبستتتل  ال تتتام  لقتتتد بتتت لل الدولتتتح ال ديتتتد متتتن ال هتتتزد لتطتتتزي  الت نتتتيل 
م تستتن  1997عتتام  ال تتال الت نتتيل  صتت ةم   ل نح قزميح إلف   ال ال و اةت الت نيل 

 إبتتتت اتي يالم تتت  وت تتتظ فتتت   ال تتتال تزا تتت  الت نتتتيل التتتت  ال تتتزم عنتتتز التحتتتديال 
يهد  إلتتز  2000عام  قزم أدى إلز عقد مستم  ال   ت نيميح لنت ام  م ها  ارم  

  وصتتدة عتتن المتتستم  "(141)االمدى مدت  بب ح عة  عامتت   طزي  إص ةب نامج  تبن 
تن تت  عنتتز ثتت ث   م 2017وذلد حتز عتتام   تةم   ميظ محاوة التطزي  امة وع   25

  خطتتتتح متزبتتتتطح ار تتتت  متتتتن 2002إلتتتز  2000م احتتت : خطتتتتح ق تتتتي ت ار تتتت  متتتتن 
  وقامتتتتتل "و اةت م 2017إلتتتتتز  2000  خطتتتتتح طزينتتتتتح ار تتتتت  متتتتتن 2007إلتتتتتز  2000
 وتتتل إعطتتا هل   مةزنتتال 6إلتتز  امةتت وع   25متتن  امةتت وع   12بت ميتتظ  ال تتال الت نتتيل 

ارولزيتتتح ليمزلتتتزا متتتن ختتت م ات اقيتتتح القتتت   المزق تتتح بتتتين الحةزمتتتح الم تتت يح والبنتتتد 
 31/12/2007فتت  هتت  منيتتزن دوالة تنت 50يمبنتتغ  2002  أب يتت  4658ةقتتل  التتدول 
منيتتزن دوالة تتتل متتد تن يتت ها إلتتز نهايتتح  10الحةزمتتح الم تت يح يمبنتتغ ي تتادم  إبتتهام متتظ 

لنم حنتتتح  إطتتتاة هتتتد  إبتتتت اتي  فتتت    وقتتتد تحتتتددل الم تتتاالل ذال ارولزيتتتح 2008
ال زدت والل تتتامت ةفتتتظ القتتتدةال اركاديميتتتح والمسبستتتيح فيمتتتا يت نتتتق يتتت فتتت  ارولتتتز يتمثتتت  
 .(142)والم ممح"

 :(143)المشروعات على النحو التالىوكانم هذه 
 .FOEPمة و  تطزي  انيال الت  يح     
 .QAAPمة و  تزايد ال زدت واالعتماد     
 .ETCPمة و  تطزي  اللنيال التلنزلز يح الم  يح     
 .ICTPمة و  تلنزلز يا الم نزمال واالت االل     
 .FLDPمة و  تنميح قدةال أع ام هيتح التدةيك والقيادال     
 .HEEPF ال ال زي  الت نيل مة و  صندو  تط    
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بدايتتح ال قتتد اروم متتن القتت ن فتت   ال تتال "وي  د وهزة مة وعال تطزي  الت نتتيل 
 مهزةيتتح م تت  ال   يتتح فتت   ال تتال م تتام الت نتتيل فتت  الحدث ارهتتل  وال ة ين الحاد 
لت تتتدد م تتتاالل هتتت ه المةتتت وعال وتنزعهتتتا متتتن  اهتتت ه الحقبتتتح ال منيتتتح  وذلتتتد ن تتت   فتتت  

فتت  ل من م ادة التمزيتت  ال  متتح إلحتتداث عمنيتتح التطتتزي  مه هح  وتزفي ها م دة 
  ومتتا ت تتت  اه ا المستزى من الت نيل من  هح ثانيح  وت طيتها ل ميظ ال ام ال تق يبتت  

ن  هتتح فيهتتا متت  ال تتال يل عنز ذلد من ابتحداث وحتتدال إداةت مةتت وعال تطتتزي  الت نتت 
 .  ثالثح"

 :2006 نشاء الهيلة القومية لامان جودة التعليم والعتماد   -3

 ال تتام  و  ال تتال التتدائل  و تت م ال هتتزد ت تتاه تحقيتتق  تتزدت الت نتتيل  الستت  ومتتظ 
صتتدوة القتت اة فتت  ه ا االت اه  وتمثنتتل ف  م    فقد اتخ ل خطزت مهمح لن ايح ف  

يننةتتتتتتام الهيتتتتتتتح القزميتتتتتتح ل تتتتتتمان  تتتتتتزدت الت نتتتتتتيل  2006لستتتتتتنح  82ةقتتتتتتل  ال مهتتتتتتزة  
 :(144)واالعتماد  وتهد  الهيتح إلز

 بثقافح ال زدت. الزع *نة   
 يالم ايي  الدوليح. ا*بنام من زمح متلامنح من الم ايي  وآليال قيا  اردام ابت غاد   
 .ال ات يل *دعل القدةال ال اتيح لنمسبسال الت نيميح لنقيام يالتقز  
مخ  تتتتتال ال منيتتتتتح فتتتتت   التتتتتدول و  واإلقنيمتتتتت  المحنتتتتت *تلكيتتتتتد الثقتتتتتح عنتتتتتز المستتتتتتزى  

 الت نيميح.

 الجامعات:في  نشاء وحدات لامان الجودة  -4

آختتت  يستتتتهد  نقتتت  ال لتتت ت إلتتتز المسبستتتال  وذلتتتد متتتن ختتت م وحتتتدث تطتتتزة  
ال ام تتتال فتتت   ال تتتال و تتتمان  تتتزدت الت نتتتيل  ال تتتام  إنةتتتام وحتتتدال لتقتتتزيل اردام 

 ميتتتتظ ال ام تتتتال الم تتتت يح يمزافقتتتتح فتتتت  الم تتتت يح  حيتتتتث تتتتتل إنةتتتتام هتتتت ه الزحتتتتدال 
ين لن ام تتح  وتتتل ت يتت  التن يمتت ت تتبح  تتمن الهيةتت   للتت الم نك ارعنز لن ام تتال 
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بتتين هتت ه الزحتتدال بهتتد   دوة  متتدي ين لهتتا متتن قبتت  ة بتتام ال ام تتال  ويتتتل ا تمتتا  
التنستتيق لتنميتتح فلتت  و تتمان ال تتزدت  وتقتتزم هتت ه الزحتتدال ي متت  وةش عمتت  مت تتددت 

 .(145)لنة  ثقافح و مان ال زدت بهد  الزصزم إلز دة ح االعتماد

  نشاء صيغ جامعية جديدة: -5

ح لنقطتتتتا  الختتتتار   تتتت ايتم تتتت   تتتتتل ابتتتتتحداث ثتتتت ث  ام تتتتال يحثيتتتتح فتتتت  و 
 ام تتح  ويتت  لن نتتزم والتلنزلز يتتا  هتت  والم تتت   أنهتتا  ام تتال ميتت  هادفتتح لنتت  ح  و 

و ام تتتح النيتتت   وال ام تتتح الم تتت يح اليايانيتتتح لن نتتتزم والتلنزلز يتتتا  وتهتتتد  ال ام تتتال 
م تت   واإلبتتهام فتت   لتتز  والتلنز  ال نمتت م تتام البحتتث فتت  الث ثتتح إلتتز تحقيتتق ط تت ت 

 تحقيق التنميح االقت اديح.ف  ال اد 

  وت تتتل 2006م تتت  عتتتام فتتت  وتلبستتتل  ام تتتح النيتتت  اتتتلوم  ام تتتح يحثيتتتح 
عمتتتتتتتام  هندبتتتتتتتح الحابتتتتتتتبال  هندبتتتتتتتح اإلللت ونيتتتتتتتال  هندبتتتتتتتح تخ  تتتتتتتال إداةت ار

يانيتتح ز  والبنتتز  والتمزيتت   أمتتا ال ام تتح الم تت يح الياننةامال  وعنزم تلنزلز يا النااإل
ا ام تتتتح حةزميتتتتح م تتتت يح ذال  2009متتتتايز فتتتت  تلبستتتتل لن نتتتزم والتلنزلز يتتتتا  فقتتتتد 

والت نتتتتيل المتنتتتز   ومق هتتتا مدينتتتح بتتت ج ال تتتت    ال نمتتت غتتت اكح يايانيتتتح أبابتتتها البحتتتث 
: عنتتتتتل الحابتتتتت   والهندبتتتتتح ال تتتتتناعيح  وت تتتتتل عتتتتتدت تخ  تتتتتال هتتتتت  ياإلبتتتتتةندةيح

 .(146)عمام الدوليح  وإداةت الن ل والهندبح الليماويح  وهندبح وعنزم المزاد  وار

ت تتتتل  ام تتتح  ويتتت  لن نتتتتزم والتلنزلز يتتتا عتتتتام التتتت  ثتتتل أنةتتتتل مدينتتتتح  ويتتت  و 
  وت تتتل تخ  تتتال عنتتتزم وهندبتتتح النتتتانز  ال نتتتزم الطبي يتتتح الحيزيتتتح  هندبتتتح 2012

 الطاقح  هندبح البيتح  هندبح ال  ام واالت االل  وفي يام ارة  واللزن.

 مجال البحث والتكنولوجيا:في  الدوليالتعاون  -6

م تتتت  والم تمتتتتظ فتتت  بتتتتين مسبستتتتال ال نتتتل والتلنزلز يتتتتا  التتتدول يتتتتل الت تتتتاون 
 :(147)ي،ليال وأبالي  مت ددت منها الدول 
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متتن ختت م بتت امج المتتنح الدةابتتيح لنح تتزم عنتتز  والتلنزلز   ال نم الت اون  -
 الداتزةاه والما ستي   ومن خ م ب امج التدةي .

م المن متتال والهيتتتال الدوليتتح   من خ والتلنزلز   ال نم اقيال الت اون ات  -
 قنيميح.واإل

 من خ م المستم ال الدوليح. والتلنزلز   ال نم الت اون  -
 االبت ادت من ال نمام الم  يين يالخاةج. -

والتلنزلز يتتا عتتدت صتتزة متتن  ال نمتت م تتام البحتتث فتت   التتدول صتتزةت الت تتاون وتلختت  
 :(148)أهمها

 التعاون  ين الجامعات المصرية والهيلات العلمية األجنبية، ومن أهمها: -1
 ي ثال الس م الممزلح من الزاالح ارم يةيح لنتنميح الدوليح. -أ
 مة و  ت اي  ال ام ال الم  يح وارم يةيح. - 

 
 

 ن أهمها:، ومالخارجيوالعالم  العلميالتعاون  ين وعارة البحث  -2
والزاالتتتح  ال نمتتت ات اقيتتتح ال نتتتزم التطبيقيتتتح والتلنزلز يتتتح بتتتين أكاديميتتتح البحتتتث  -أ

 ارم يةيح لنتنميح الدوليح.
ات اقيح ال نل والتلنزلز يتتا متتن أ تت  التلنزلز يتتا والتنميتتح متتظ الزاالتتح ارم يةيتتح  - 

 لنتنميح الدوليح.
 ارم يةيح لن نزم.مة و  الت اون بين اركاديميح والمسبسح القزميح  -ج
 وألمانيا وف نسا. ال نم بين أكاديميح البحث  ال نم الت اون  -د
 ودوم أخ ى. ال نم البحث الت اون بين أكاديميح  -ه

 بعض التصنيتات العالمية للجامعات:في ترتي  الجامعات المصرية  ا ـــسادسً 
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داختتتت   ال تتتام  يح تتتز بهتتتا الت نتتتتيل التتتتت  متتتتن المةانتتتح ال  يمتتتح عنتتتز التتت مل 
يقتتاة  المتتتح عتتام  وعنتتز  التت    وعنتتز التت مل متتن تاةيختت  الطزيتت  الم تت   لم تمتتظ ا

م   يمث  اتنح ال يستهان بها  ومظ ذلد لتتل ف   ال ام  ال مل ا لد من أن الت نيل 
 من الت ني ال ال الميح لن ام ال. أ داخ   امتمي    اتحقق أيح  ام ح م  يح ت تيب  

ل ام تتتال ال تتتالل  اركتتتاديم لقتتتد اتتتان أوم اختتتت ا  ل ام تتتح م تتت يح لنت تتتنيف 
(ARWA)  حيتتتث  تتتامل  تتتمن ال تتتتح  2007 عتتتام فتتت    غتتتن ها ت تتتنيف  ام تتتح

ت 401ال تتتتح متتتن فتتت  ارخيتتت ت متتتن الت تتتنيف  ال تتتام فتتت    وحققتتتل ن تتتك الم تبتتتح 500 تتتتت
عتتادل إلتتز ن تتك ث ثتتح أعتتزام متتاليتتح  ثتتل مباغ ت  ثل خ  ل من الت تتنيف متتدت  التال 
  2014  وابتتتم ل اتت لد حتتتز عتتام 2011متتن عتتام  احققتها من قبتت  بتتدم  الت  ال تبح 

أف   خمسمائح  ام تتح عنتتز مستتتزى ال تتالل   ام ح م  يح أخ ى حي    أ ولل تدخ  
 حتز ه ه النح ح.

تت من الت  ه  فنن القائمح المهمح لنت نيف  QSت نيف ايز إ  ف  و 
عنز مستزى ال الل  وما ي د ذلد ي بح أق  أهميح يةثي   أف   أة  مائح  ام ح 

 500  401داخ  ال تح من  2008ودخنل  ام ح القاه ت الت نيف روم م ت عام 
 تتت 500ت ا ظ ت ني ها إلز ال تح  2011عام ف    و 2010  2009 عام وا لد 

ت تي  متلخ   حيث  ام ف    و امل ي ض ال ام ال الم  يح ارخ ى 550
  و امل 2012  2011عزام أ  650 تتت 601ال تح من ف     ام ح عين غمك ت تي

 ن ك المستزى.ف  بةندةيح  ام ح اإل

لن ام تتال ي تت ح عامتتح  ويتت ى    ال الميتتحمتتن أهميتتح الت تتني ال  الةتتخيب ويقنتت  
أنهتتتتا مز تتتتح بيابتتتتيح ت ةتتتت   بهتتتتا اهتمامتتتتال حةزمتتتتال و ام تتتتال التتتتدوم الناميتتتتح  وتةتتتتتل  

هتت ه التقتتاةي     وأ  هتت ه التقتتاةي  أكثتت  مز تتزعيح؟    دها  وتستن   أمزالهتتا  ويتستتامم أ   هز 
  ا يمةن أن تتب    ام اتنا  وي ه  إلز أي تتد متتن ذلتتد  فيتت ى أن هتت ه الت تتني ال تمثتت  نزعتت  

ي تتبح  ل السيابتتح الت نيميتتح لنتتدوم الناميتتح   فتت   المباغتت  وميتت  المباغتت     ار نبتت  متتن التتتدخ   
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لنتتتدوم المتقدمتتتح  هتتت ا ياإل تتتافح إلتتتز ازنتتت  وبتتتينح لتتتتدخ     ا م تزحتتت    ا اتايتتت    الت نيمتتت  ن امهتتتا  
الةتتتزن الداخنيتتح لنتتدوم الناميتتح  وم  فتتح اتت  صتت ي ت وابيتت ت لتتيك فقتت   فتت   التتدوم المتقدمتتح  
  وللتتتتتن اتتتت لد عتتتتن ن مهتتتتتا االقت تتتتاديح والسيابتتتتيح واال تماعيتتتتتح  ت نيمتتتت  ال عتتتتن ن امهتتتتا  

 . ( 149) والثقافيح 

 خبرة مصر:في العوامل والقوى الثقافية المؤ رة  سابًعا ـــ

م تتتام تطتتتزي  فتتت  خبتتت ت م تتت  فتتت  تتتتسث  التتتت  ح القتتتزى وال زامتتت  الثقافيتتت  تت تتتدد 
الت تتني ال ال الميتتتح فتتت  متتتن أ تت  تحستتتين ةتبهتتا  ال تتام  و  ال تتتال مسبستتال الت نتتيل 

 لن ام ال  ومن أهل ه ه ال زام :

 من خ م: التاةيخ يت ح تلثي  ال ام   ،التاريخيالعامل  -1
التتت    والتطزةال ال ام  و  ال ال الت    عنز تاةيخ ال اه ت  تاةيخ الت نيل  -أ

 م  بها.
 .ال ام  و  ال ال الت نيل ف  الت    عنز بدايح تلثي  الت ني ال ال الميح  - 

 :اآلت ف  يت ح تلثي  ال زام  السيابيح  ،العوامل السياسية -2
 ال تتتتتال الت نتتتتتيل  إصتتتتت ةإصتتتتتداة م مزعتتتتتح متتتتتن القتتتتت اةال والقتتتتتزانين يةتتتتتلن  -أ

 م  .ف   ال ام  و 
  1986ي  ال ديتتتد متتتن الن تتتان والهيتتتتال مثتتت  ل نتتتح الهياكتتت  ال ام يتتتح تةتتتة -أ

الت نتتيل  صتت ة  والن نتتح القزميتتح إل1989عتتام  ال تتام  ول نح تطتتزي  اردام 
 ال تتال الت نتتيل  إصتت ةعمنيتتح  هتت ه الن تتان أبتتك    لت تتظ 1997عتتام  ال تتال 
 م  .ف   ال ام  و 
  بهتتتد  2000عتتتام  ال تتتام  و  ال تتتال الت نتتتيل  صتتت ةإل قتتتزم عقتتتد متتتستم   - 

 .اعام   ح عة طزي  المدى مدت  بب   إص حب نامج  تبن 
 صتت ةالمزافقح عنز البدم بتن ي  بتح مة وعال من المة وعال المقت حح إل -ج

 .ال ال الت نيل 
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يننةتتام الهيتتتح القزميتتح ل تتمان  2006لسنح  82ةقل  ال مهزة  صدوة الق اة  -د
  زدت الت نيل واالعتماد.

ال ام تتتتال الم تتتت يح يمزافقتتتتح الم نتتتتك فتتتت  إنةتتتتام وحتتتتدال ل تتتتمان ال تتتتزدت  -ه
 لن ام ح. التن يم ارعنز لن ام ال  وت بح  من الهية  

والتلنزلز يا  وت  ي  اللثيتت  متتن  ال نم م ام البحث ف   الدول التز   دعل  -و
 ج الة اكح بين ال ام ال الم  يح وال ام ال ار نبيح.ب ام

 ال زان  اآلتيح:ف  ات ح تلثي  ال زام  االقت اديح  ،العوامل الاتصادية  -3
 تتت ام إلز متتا يقتت   متتن ال تت ف  وإن اانتتل ال ال ام   يادت مي انيح الت نيل  -أ

 دون المستهد .
تطبيقهتتا ي تتد متتستم  فتت  د  بتت  التتت  تزفي  التمزي  ال  م لمةتت وعال التطتتزي   - 

 .2000عام  ال ال تطزي  الت نيل 
 والتطزي . ال نم م ام البحث ف   يادت المخ  ال الماليح  -ج

 :ين يت ح تلثي  ال زام  اال تماعيح فيما  ،العوامل الجتماعية  -4
 ال تتام  و  ال تتال الت نتتيل مماةبتتح ال تت زت اال تماعيتتح متتظ المستتتزلين عتتن  -أ

وهزة ال ام تتال الخاصتتح امنتتافك  خاصح ي د ال ال ل ةتقام ي زدت الت نيل 
 .الحةزم  ال ام  لنت نيل  قز  

الزبتتتتت  فتتتتت  أحتتتتتدثل نتتتتتتائج الت تتتتتني ال ال الميتتتتتح لن ام تتتتتال صتتتتتدمح ابيتتتتت ت  - 
 ام تتتح م تتت يح داختتت  أف تتت   أ م تتت   عنتتتدما لتتتل ت هتتت  فتتت   اال تمتتتاع 

 الةتت ب أدى إلتتز م يتتد متتن ال تت   التت    الل  ارم  الف  خمسمائح  ام ح 
 .ال ام  و  ال ال الت نيل  إص ةت اه 

 الدراسة التحليلية المقارنة: الخطوة الخامسة ـــ
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اتت  متتن تتتايزان و مهزةيتتح  لخب تتت ه ه الخطتتزت بتحنيتت  مقتتاةن ف  يقزم الباحث 
ي تتتتض الم تتتتاهيل  تتتتزم فتتتت  ط حتتتتل التتتتت  م تتتت  ال   يتتتتح  ومحاولتتتتح ت ستتتتي  الق تتتتايا 

 .ال نميح

 :الجامعيو  العاليالتعليم   صالحالتوجه نحو   -1
 ااثيتت    ا  وإن اختن تتت صتت ةاإل اتتةاي  ا  من م تت  وتتتايزان فتت  ال تتت ت التتت  بتتدأتا فيهتت  

 ال.ص حف  تحقق ه ه اإل

 التتت  Quality تتزم م هتتزم ال تتزدت فتت  التةتتاي  بتتين التتدولتين ويمةتتن ت ستتي  
دة تتح أو مستتتزى االمتيتتا  هتت  أو  مالةتت فتت  كستت زةد يلنهتتا "االمتيتتا  ع فهتتا قتتامز  أ

 A never endingهتتت  "  وال تتتزدت عمنيتتتح ممتتتتدت ال تنت(150)مالةتتت فتتت  ال تتتام 

process من زمتتح فتت  إذ تهد  إلدخالهل  المسبسح؛ف    وتةم  ا  مةزن وا  ف د
د متتتتتن أن والتلكتتتتت حتتتتتدوث ارخطتتتتتام  فتتتتت  تحستتتتين ال تتتتتزدت المستتتتتتم ت  وت اتتتتت  عنتتتتتز ت 

ديتتل يال تتزةت ال تتحيحح  ومتتن أوم متت ت  ل تتمان  تتزدت المنتتتج واالةتقتتام أ  ارعمام قد 
 .(151)ي  يةة  مستم 

لمسبسح رهتتدافها  وين تت  إليهتتا التتب ض متتن مدى تنبيح وتحقيق ا وال زدت ت ن 
تطبتتتتق ال تتتزدت الةتتتتامنح  التتتت  تحقتتتق لمنتتتتتج المسبستتتح تالتتتت  ختتت م القيمتتتح الم تتتتافح 

وا لد تتسل المسبسح يال زدت حينما تلزن قتتادةت عنتتز تنبيتتح تزق تتال اآلختت ين وتحقيتتق 
 .(152)ة ا ال م م

متتتن أ تتت    تتختتت ها مسبستتتح متتتاالتتتت   تتتمان ال تتتزدت اتتت  اإل تتت امال  وي نتتت 
فتت  دة تتح  تتزدت المنتتتج ليقابتت  متطنبتتال الستتز  والم تمتتظ  عنتتز أن ت تتظ فتت  التتتحةل 

أق تتت  فتتت  ال تتتزدت يلقتتت   هتتتد  و لقتتت  تلن تتتح  و  متتتن مستتتتزى هتتت ا الاالعتبتتتاة أن تحقتتتق 
 سح.حد ذاتها من أهل مسغ ال تحقق ال زدت داخ  المسبف  وقل  فه ه 
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الت نتتتيل  إصتتت ةنحتتتز  دت الةتتتامنح عنتتتز تز تتت  تتتتايزان القتتتز  وأثتتت  م هتتتزم ال تتتز 
يتستتل يالتقنيديتتح وال متتزد   اتتان ااتتان قائمتت  التت    ال تتال   فنم  الت نتتيل ال ام  و  ال ال 

ناهيتتتتد عتتتتن متطنبتتتتال الم تمتتتتظ  المحنتتتت ولتتتتل ي تتتتد يتنابتتتت  متتتتظ متطنبتتتتال الم تمتتتتظ 
 امنح.  ي ا  عنز تحقق ال زدت الةال     ال الم 

متميتت   وال يمةتتن  عالم ومن ثل أدةال تايزان أنها ال يمةن أن تحقق مستزى 
م هتتتزم ال تتتزدت  واإلقنيميتتتح إال متتتن ختتت م تبنتتت المنتتتتديال الدوليتتتح فتتت  لهتتتا أن تنتتتافك 

لتحقيتتق  ال تتام  و  ال تتال لم حنتتح الت نتتيل   تت ة   إصتت ةعمنيتتح فتت  الةامنح  والتتدخزم 
 ه ه ال ايح.

عمنيتتال فتت   ال تتام  و  ال تتال لقتتد بتتدأل تتتايزان متتن أ تت  تحقيتتق  تتزدت الت نتتيل 
  إن تتتايزان ال تتام  و  ال تتال غتتامنح و  ةيتتح للتت  مةزنتتال وعناصتت  الت نتتيل  إصتت ة

عنتتز أنهتتا قتت م متتن حيتتث ال   افيتتا والستتةان  خاصتتح إذا  اكانتتل تن تت  إلتتز ن ستتها دائمتت  
 إصتتت ةفتتت  واليايتتتان  وةأل تتتتايزان قيستتتل يتتتاللثي  متتتن  ي انهتتتا مثتتت  الهنتتتد وال تتتين 

ي تتض الم تتاالل فتت  وبتتينح إلثبتتال التت ال  ووبتتينح لنتميتت   ال تتام  و  ال تتال الت نتتيل 
ال عنتتز أنهتتا م تت د صتت حال نميتتح عنتتز ارقتت   ومتتن ثتتل فتتنن تتتايزان لتتل تن تت  إلتتز اإل

ال لم حنتتح ت نيميتتح  يقتتدة متتا اانتتل تن تت  إليهتتا عنتتز أنهتتا وبتتينح متتن وبتتائ  إصتت ح
فتت  طمزحتتال تتتايزان بتتزام عنتتز مستتتزى آبتتيا أو عنتتز مستتتزى ال تتالل انتت   و تحقيتتق 

تحقيتتق هتت ه فتت   ن تتك الزقتتل فتتنن الت نتتيل ي تتزةت  التقنيديتتح ال امتتدت لتتن يةتتزن فتتاع   
الت نتتيل فتت  م تتاهيل ال تتزدت الةتتامنح  حا تتح مابتتح إلتتز تبنتت فتت  هتت  ال ايتتح  ومتتن ثتتل ف

 هنا . ال ام  و  ال ال الت نيل  إص ةتبنز عني  عمنيح  التلزن أباب  

م تتت   اانتتتل هنتتتا  قناعتتتح لتتتدى المستتتتزلين  ولتتتدى الطبقتتتح المثق تتتح يتتتلن فتتت  و 
  وأنتت  أصتتبح يتستتل يالتقنيديتتح  تتزه    إصتت ةحا تتح إلتتز فتت   ال تتام  و  ال تتال الت نتتيل 

بتتد أن  الت نتتيل ال  وأن الم تت   عنز أن يحقق ال يادت لنم تمظ  اوال مزد  ولل ي د قادة  
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تتتتتتزاف  ال  صتتتتتح فتتتتت  يسبتتتتتك عنتتتتتز م تتتتتاهيل ال تتتتتزدت الةتتتتتامنح  فالق تتتتتيح اليتتتتتزم ليستتتتتل 
  زدت ه ه ال  صح ونزعيتها.ف  الت نيميح  وإنما 

م تت   فتت  إن الت نتتيل ي تتزةت  التقنيديتتح ميتت  قتتادة عنتتز أن يقتتزد قتتاط ت التقتتدم 
ل تتزدت الةتتامنح   لتتحقتتق فيتت  م تتايي  انتتزع   تتام  حا تتح إلتتز ت نتتيل فتت  إن م تت  

  بتتت  ة متتتا أصتتتبح أحتتتد التتتل ي تتتد منابتتتب   التقنيتتتد يم ايي هتتتا ال الميتتتح  إن منتتتتج الت نتتتيل 
لم حنتتح  الت نيمتت  صتت ةمن اإل ارباب م زقال التنميح والتقدم  ومن ثل اان الهد  

ا  عناصتت  ومةزنتتال الت نتتيل ف  هز ال م  عنز تحقق ال زدت الةامنح  ال ال الت نيل 
 متمي . نزع من أ    مان منتج 

الت نتتيل  إصتت ةم هزم ال تتزدت الةتتامنح يقتتزت عمنيتتال  تايزان  لقد دعل تبن ف  و 
ت  ومتتتن ثتتتل بتتتدأل تتتتايزان تتختتت  ال تتتام  و  ال تتتال  تعنتتتز أة  الزاقتتتظ  تتتتت اللثيتتت  متتتن  تتتتت

تةتتتت ي يح بت ييتتتت  ال الصتتتت حتل تتتت  تحقتتتتق هتتتت ا الم هتتتتزم  فبتتتتدأل اإلالتتتتت  اإل تتتت امال 
زم ال تتتاد متتتن حتتت   و تتتدأ التصتتت ةتةتتت ي ال  ديتتتدت داعمتتتح ل منيتتتال اإل القتتتزانين  وبتتتن  
م ن  وتل و ظ اللثي  متتن الخطتت  والمةتت وعال    م ا   إلز ن ام ال   الن ام الم ا  
 ال.ص حببي  تحقيق اإلف  الطمزحح 

  صتت ة البتتا  إل م    ومتتن منطنتتق التز تت  لتطبيتتق م هتتزم ال تتزدت الةتتامنح  ف   و 
  اانتتتل البدايتتتح  يتتتدت ومةتتت  ح  فتتتتل تةتتتةي  ال ديتتتد متتتن الهياكتتت   ال تتتام   و   ال تتتال  الت نتتتيل  

والن تتتان  وعقتتتد المتتتستم ال  وتمتتتل المزافقتتتح عنتتتز ال ديتتتد متتتن المةتتت وعال لتطتتتزي  الت نتتتيل  
  وح يل ه ه الخطزال بدعل ابيتت  متتن مختنتتف المستتتزيال اال تماعيتتح   ال ام   و   ال ال  

الزاقتتظ إلتتتز بتتت امج وخطتتت   فتتت   لتتل يتتتت  ل     بدايتتتت  فتتت     القتتز      صتتت ح اإل التز تتت     إال أن هتت ا 
التتت   اربابتتيح    ال تتال  وبيابال  اما أن  لل يتز تت  إلتتز م ال تتح اللثيتت  متتن مةتتة ل الت نتتيل  

والتةتت ي ال  لنقتتزانين     تت ة    تةتت ي     إصتت ة فنتتل يحتتدث  منهتتا     صتت ة أن يبتتدأ اإل   ينب تت  كان  
م ا يتتح ي تتزةت   تحديتتد البتت امج والخطتت   ولتتل يتتتل التحتت   نحتتز تطبيتتق التت    ولتتل يتتتل  ح القائمتت 

منهتتا    ال تتال  ي تت  أن ينطنتتق الت نتتيل     التتت اربابتتيح    الق تتايا الحيزيتتح هتت    ادت حقيقيح  وهتت ه  
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اتت   فتت     وتحقيتتق م هتتزم ال تتزدت الةتتامنح  ال تتال  الةام  لم حنتتح الت نتتيل    ص ة نحز تحقيق اإل 
 عناص ه ومةزنات . 

 وسياساته: العاليتطوير فلستة التعليم  -2

تطتتزي  فنستت ح الت نتتيل  تبنتت فتت  هنا  اخت   ابي  بين ا  من تايزان وم تت  
ا انتتتتت فتتتت    تتتتزم التخطتتتتي  اإلبتتتتت اتي  فتتتت  وبيابتتتتات   ويمةتتتتن ت ستتتتي  ذلتتتتد  ال تتتتال 

 تتتتزه ه هتتتز عمنيتتتح تحديتتتتد ارهتتتدا  والخطتتتت  فتتت   التتتدولتين  والتخطتتتي  اإلبتتتتت اتي  
هتتت  ونهتتا المسبستتح الت نيميتتح  و فتت  ت متت  التتت  والسيابتتال المنابتتبح ل تت و  البيتتتح 

إطتتتاة تحقيتتتق أهتتتدافها  فتتت  تت تتتمن عمنيتتتح تحديتتتد وتقتتتزيل البتتتدائ  المتتتتزف ت لنمسبستتتح 
 .(153)ارف   لتطزي ها بت اتي  واختياة البدي  اإل

ي يتتتتد المتتتتدى  يهيتتتتئ ال تتتت و     ا ازنتتتت  تخطيطتتتت  فتتتت     بتتتتت اتي   ويتستتتتل التخطتتتتي  اإل 
المسبستتح  إلتتز  انتت  م ونتتت  وإمةانيتتح  فتت   المنابتتبح لدةابتتح وتحنيتت  نقتتات القتتزت وال تت ف  

وي متتت  عنتتتز تحستتتين   ويقتتتزم    الم تم تتت  يتتتالزاقظ    ا وثيقتتت    ا الت ييتتت  المستتتتم   ويتتت تب  اةتباطتتت  
عنتتز دةابتتتح اتتت  متتتن البيتتتح الداخنيتتتح والبيتتتتح الخاة يتتتح لنمسبستتح و تتت وةت تحقيتتتق التلامتتت   

 بينهما. 

هتتتز و تتتزد فنستتت ح ت نيميتتتح وا تتتحح يتتتتل    بتتتت اتي   متتتن أهتتتل متطنبتتتال التخطتتتي  اإل 
ت تتمن  إبتتت اتي يحخطتتح  إلتتزيتتتل ت  متتح السيابتتح و محددت   ت  متها إلز بيابح ت نيميح 

 قيق ارهدا  يال زةت المثنز.تح

تتتايزان فتت   ال ام  و  ال ال لم حنح الت نيل  الت نيم  ص ةإن اإلتايوان: في  
  ا يتتتد   التتت  تخطيطتتت   اعنتتتز أبتتتك عنميتتتح بتتتنيمح  واتتتان مخططتتت   امبنيتتت   اإصتتت ح  كتتتان 

هتتز بنتتام فنستت ح ت نيميتتح تز تتح  الت نيمتت  صتت ةيبتتدأ منتت  اإلال    ارباب فالمنطنق 
فنستتت ح هتتت    هتتت  الت نيمتتت  صتتت ةينطنتتتق منهتتتا اإلالتتتت  ارطتتت  ال ل يتتتح والمنطنقتتتال 

آن واحتتد  هتت  فتت  ت اتت  عنتتز اللتتل والليتتف    أم الليتتف ل  عنز اللتتل أم ت اتت  عنتتز تت  
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فنستت ح ت اتت  عنتتز تحقيتتق ال تتزدت والتميتت  يم تتايي  محنيتتح أو إقنيميتتح أو عالميتتح  هتت  
وق ايا الم تمظ فقتت   أم أنتت  إلتتز  انتت  ذلتتد  المحن يل ي ا  عنز الةلن ه  هز ت ن

م حنتتتح فتتت    وي متتت  عنتتتز تحقيتتتق الم تتتايي  ال الميتتتح ال تتتالم ت نتتتيل ي اتتت  عنتتتز الب تتتد 
ن يذهتتتتان المخططتتتت أفتتتت    اتتتت  هتتتت ه الق تتتتايا اانتتتتل ماثنتتتتح ال تتتتام  و  ال تتتتال الت نتتتتيل 
 تايزان.ف   الت نيم  ص ةلإل

تتتايزان بز تتظ فنستت ح ت نيميتتح  ديتتدت ت اتت  عنتتز التزبتتظ فتت   صتت ةلقتتد بتتدأ اإل
أمتتام الداةبتتين متتن تتتايزان وخاة هتتا  والت ايتت   الي تتبح متاحتت   ال تتال م حنتتح الت نتتيل ف  

هتتت ه فتتت   ال تتتالم عنتتتز الليتتتف و تتتزدت ال  صتتتح الت نيميتتتح  إلتتتز  انتتت   يتتتادت التز تتت  
تتتايزان فنستت ح فتت     ال تتامو  ال تتال الم حنتتح  وخ صتتح القتتزم أصتتبحل فنستت ح الت نتتيل 

  بتتت اتي يحوتحتتدد بدقتتح تز هتتال الخطتت  اإل وتز هتت   صتت ة ديدت  تت من أبك اإل
  ال تتام  و  ال تتال طمزحتتال الم تمتتظ متتن الت نتتيل  وتتناب  مظ طبي ح الم حنح  وتنب 

 إبتتت اتي يالقتتد ت  متتل هتت ه ال نستت ح إلتتز إ تت امال و  ال تتال كمتتا أن بيابتتال الت نتتيل 
 لخ. ةابيح... إ المساةال والب امج الدف   ا  ووه  ذلد  ني  وخط 

يح وا تتتحح بتتتزام نتي تتتح إصتتت حعنتتتز التتت مل متتتن و تتتزد  هتتتزد و  مصـــر:فـــي و 
  وعنتتتز التتت مل متتن إصتتتداة اللثيتتت  متتتن التةتتت ي ال يةتتتلن داخنيتتتح أو خاة يتتتحل تت زت 

 ال تتتال م تتت   إال أن فنستتت ح الت نتتتيل فتتت  إنةتتتام  ام تتتال خاصتتتح و ام تتتال أ نبيتتتح 
ت اتتت  عنتتتز القتتتدةت االبتتتتي ابيح    امتتتدت  م منهتتتا فنستتت ح تقنيديتتتحفتتت   تتتت ام ال ال تتتام  و 

تستتتطظ فنستت ح  وتزفي  ال  صح الت نيميح أكث  متتن ت اي هتتا عنتتز نزعيتهتتا و زدتهتتا  ولتتل 
تلبنهتتتتا عنتتتتز التتتتت  القيتتتتزد  هتتتت ه  م تتتت  أن تن تتتتتق متتتتنفتتتت   ال تتتتام  و  ال تتتتال الت نتتتتيل 

داةت  وال متتن   فنتتل تستتتطظ التتتخند متتن م ا يتتح اإلاالنطتت   نحتتز آفتتا  ت نيميتتح ةحبتتح
عنتتز  ابتتنبي   اممتتا أ تت ف ابتتتق ليتها وأثتت  تتتلثي     غتتتزن ال ام تتالفتت  تتتدخ  الدولتتح 

 ح يتها اركاديميح.
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تلتتتزن التتتت  و  م تتت  فتتت   ال تتتام  و  ال تتتال ل تتتدم تطتتتزي  فنستتت ح الت نتتتيل  ا   ون تتت 
 صتت ةفتتنن  هتتزد اإل ي يتتدت المتتدى  بتتت اتي يحاربتتا  لز تتظ السيابتتال والخطتت  اإل
الزاقتتظ  فتت    وه ا هز أق   ما يةتتزن لمتتا يحتتدث اب عان ما تت ث   وة ما تتزقف تمام  
فتت  لتتل ت تختت  خطتتزال أختت ى  2000عتتام  ال تتال فمنتت  إقتت اة مةتت وعال تطتتزي  الت نتتيل 

 .اومستم    اي   أن يةزن متتاي   ال     ص ةط يق اإل

 والتوس  فيه: الجامعيحجم التعليم   -3

هنتتتا  اختتتت   ابيتتت  بتتتين اتتت  متتتن تتتتايزان وم تتت  فيمتتتا يت نتتتق يح تتتل الت نتتتيل 
فتت   ال تتال تزبتتظ فيتت   خاصتتح إذا تتتل قيتتا  ح تتل الت نتتيل   وإمةانيتتح الال تتام  و  ال ال 

 ال تتتتال الت نتتتتيل فتتتت   منت متتتتينكنتتتتتا التتتتدولتين يح تتتتل الستتتتةان فيهمتتتتا  فيبنتتتتغ م متتتت  ال
 امنيتتزن طالتت   عنمتت   1.7م تت  نحتتز فتت  منيتتزن طالتت   و  1.3تتتايزان فتت   ال تتام  و 

م تت  ي يتتد عتتن تتتايزان بنحتتز أة تتظ متت ال  ممتتا ي  تت  متتن ح تتل فتت  يتتلن عتتدد الستتةان 
عتتدد فتت  تتتايزان. امتتا أن تتتايزان قتتد تزبتت ل ف   ن ي ه ت امم أمام يم   ف  الت نيل 

 ام ح ومسبستتح ت نتتيل  163ال ام ال والمسبسال ال ام يح  حتز وص  عددها إلز 
 .م   لل يت ايد من  فت ت طزينحف    عنز حين أن عدد ال ام ال عام  

 زم م هزم التنز   والمق زد يتتالتنز  "الت تتدد ف  ويمةن ت سي  ه ا االخت   
 االم االل  ليتيح ف ر اختياة أكبتت  أمتتام الطتت   وفقتت  ف  التخ  ال"  والتنز  ف  

لقتتتتتدةاتهل وميتتتتتزلهل واهتمامتتتتتاتهل  ويتستتتتتل يالم ونتتتتتح وبتتتتتهزلح التليتتتتتف متتتتتظ المستتتتتت دال 
 .(154)نيحوالمت ي ال ال الميح والم تم يح والمه

فتت    فهنتتا  ال ام تتال اابيتت    اتنزعتت   ال تتام  و  ال تتال يتنتتز  الت نتتيل  تـايوانفـي و 
صتتتتتزةتها ال اديتتتتتح  وال ام تتتتتال التلنزلز يتتتتتح  وال ام تتتتتال البحثيتتتتتح  وتت تتتتتدد البتتتتت امج 

تتتتدة  التتتت  تتتتدة  يالن تتتح القزميتتتح  وهنتتتا  البتتت امج التتتت  والمستتتاةال  فهنتتتا  البتتت امج 
تتتايزان فتت   ال تتام    لقد أتاة ت يي  فنستت ح الت نتتيل ن ني يحيالن ال ار نبيح خاصح اإل

 ال تتام  ت  وتتتدعل التنتتز  والم ونتتح إلتتز تنتتز  الت نتتيل لت تتبح فنستت ح قائمتتح عنتتز ال تتزد
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أدى إلتتز ت تتاعف عتتدد الطتت   الداةبتتين يتت  عتتدت التت     ارمتت  اغتتديد   اتنزعتت   ال تتال و 
  تتت  نستتتبح التتت   متتت ال  فتتتالت نيل قتتتادة عنتتتز تنبيتتتح اتتت  المتطنبتتتال وال مبتتتال  ارمتتت  

 من م م  السةان. %65إلز   ت ظت الحاصنين عنز ت نيل عام  

يمثتت  اتنتتح  تتخمح   ال تتام  و  ال تتال التت مل متتن أن الت نتتيل وعنتتز  مصر،في و 
فنستت ت   وبيابتتات   ف    تقنيد م من  ت نيل ف  إال أن دة ح التنز  في    ي ح  وهز 

ت ا  تتتل امتتتا أثتتت  عنتتتز  زدتتتت   التتت   وإداةاتتتت   وتمزينتتت   وطتتت   الت نتتتيل فيتتت   ارمتتت  
ل تتالح ن تتل ت نتتيل  اإلقنيمتت م تت  عنتتز المستتتزى فتت    وال تتام   من لتتح الت نتتيل ال تتال

المنطقح  وة ما اتتان الهتتد  متتن وةام ذلتتد هتتز مماةبتتح ال تت زت ميتت  ف  أخ ى  عام  
متتن  الختتار بتتدال   ال تتام  و  ال تتال المباغ ت عنز اثي  من الط   ل لتحتتا  يتتالت نيل 

 .الحةزم 

 على بعض الجامعات: صالحعملية اإلفي التركيز  -4
 ه ا الم ام:ف  بين الدولتين   زه   هنا  اخت   

 تتزم م هتتزم فتت  هتت ه الق تتيح فتت    بتتين التتدولتين ويمةتتن ت ستتي  هتت ا االختتت 
التلن تتح ال  نيتتح لنت نتتيل  إن م تتطنح تلن تتح الت نتتيل يتتت اد   ي نتت التت   تمزيتت  الت نتتيل  و 

عادت بدة ح وا حح متتظ ن قاتتت   وت تتدة اإلغتتاةت إلتتز ال  قتتح الزثيقتتح بتتين تلن تتح الت نتتيل 
البحتتتث عتتتن م تتتادة  وتمزينتتت   فمتتتن ختتت م تحديتتتد تلن تتتح الت نتتتيل ت اتتت  ال هتتتزد عنتتتز

الدولح يم  دها  أم الدولح وأوليام ارمتتزة وأصتتحا  الةتت اال ه  لتمزي  ه ه التلن ح  أ 
تست يد من ال مالح المت نمتتح أم م تتادة أختت ى  وايتتف يةتتزن التتتزا ن بتتين المتتزاةد الت  

 .(155)احالح االعتماد عنيهما م   ف  الت نيل ف  ال امح والخاصح 

ت صتتتد لإلن تتتا  عنتتتز ال منيتتتح التتتت  ويةتتتي  م هتتتزم التمزيتتت  إلتتتز اتتت  ارمتتتزام 
لماليتتح متتن قبتت  م حنتتح متتن م احنهتتا  بتتزام اانتتل هتت ه المخ  تتال ا أ فتت  الت نيميح 

متتن عامتتح الةتت    وانمتتا اانتتل الحةزمح أو من ة ام ارعمتتام أو الهبتتال والتب عتتال 
المستتتتزلين يلهميتتتح  لحةزميتتتح م ت  تتتح  فتتتنن ذلتتتد ي ةتتتك وعتتت المخ  تتتال الماليتتتح ا
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عنتتتدما تلتتتزن  االت نتتتيل ي تتت ح عامتتتح  وأي تتت  فتتت  ال منيتتتح الت نيميتتتح  وأهميتتتح االبتتتتثماة 
ا  من قب  الةتت   م ت  تتح  فتتنن ذلتتد ي ةتتك  تلتالت  المخ  ال الماليح  متتدى أي تت 

 يلهميح الت نيل وقيمت . الم تم   الزع 

تتتايزان الت ايتت  عنتتز فتت   صتت ةكتتان متتن أهتتل م متتح خطتتح اإلتــايوان: تــي ف 
م مزعتتح محتتدودت متتن ال ام تتال  ثتتل الت ايتت  عنتتز  ام تتح واحتتدت ي تتزةت أكبتت  حتتتز 

الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال  ولتتتل تلتتتن فتتت  تتتتتمةن متتتن النحتتتا  ي ام تتتال النخبتتتح 
فتت  ه ا اإل  ام  فقد طبقل دوم اثي ت ن ك اآلليح متتن أ تت  اإلبتت ا  ف  تايزان من  دت 
فتت  وهز ما حتتدث   اي  المةثف عنز عدد محدود من ال ام اليالت   ص ةعمنيح اإل

الت ايتتت  الةتتتديد عنتتتز عتتتدد و ال تتتين  وازةيتتتا  واليايتتتان  وألمانيتتتا ومي هتتتا متتتن التتتدوم  
مةثتتتف  وهتتتز متتتا تتتتل تتتتزفي ه ف  محتتتدود متتتن ال ام تتتال يحتتتتاج عتتتادت إلتتتز تمزيتتت  إ تتتا

منيتتتاة  1.7ل لهتتت ا الب نتتتامج نحتتتز بتتتبق اإلغتتتاةت إلتتتز أن تتتتايزان قتتتد خ  تتت يال  تتت   و 
 .أم ية دوالة 

عنتتز السيابتتح  الل يسث  وهزة الت ني ال ال الميتتح لن ام تتال اثيتت    ،مصرفي و 
محتتاوالل الختيتتاة ي تتض ال ام تتال  أ  صتتد  ولتتل ت   ال ام  و  ال ال الت نيميح لنت نيل 

يمةن لم تت  متتن خ لتت  أن تحستتن  اقزمي   االم  يح المتمي ت  واعتباة تطزي ها مة وع  
الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  ويستتتطيظ الباحتتث أن يساتتد فتت  ةتتت  ي تتض  ام اتهتتا 

 أ   لتتل ت  صتتتد 2003متتتن عتتام  اأنتت  منتت  وهتتزة الت تتتني ال ال الميتتح لن ام تتال بتتدم  
عتتتام فتتت  ح متتتن محتتتاوالل التطتتتزي  إال إنةتتتام الهيتتتتح القزميتتتح لن تتتزدت واالعتمتتتاد محاولتتت 
2006. 

التمزيتت  التت  م وةام إح تتام م تت  عتتن الت ايتت  المةثتتف ف  وة متتا اتتان عتتدم تتتز 
لتطتتزي  عتتدد محتتدود متتن  ام اتهتتا لتلتتزن قتتادةت عنتتز المنافستتح الدوليتتح  وتحقيتتق ةتتت  

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  متمي ت 

 استحدا  صيغ جامعية جديدة: -5
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 ام يتتح  ديتتدت   اصتتي    اأن انيهمتتا ابتتتحدثتفتت  تتةتتاي  اتت  متتن تتتايزان وم تت  
 عددها.ف  نةلت ه ه ال ام ال و ف  وإن اانل تايزان قد ببقل م   

 تتتزم م هتتتزم فتتت  هتتت ا الم تتتام فتتت  ويمةتتتن ت ستتتي  هتتت ا التةتتتاي  بتتتين التتتدولتين 
تنت هتتا التتت  اروةا  البحثيتتح  إ مال يح البحثيح يلنها نتا يح البحثيح  وت    اإلنتا اإل

 .(156)مسبسح ما ونزعيتها

لقتتتد أصتتتبح عتتتدد اروةا  البحثيتتتح إلتتتز  انتتت  مستتتتزى ال تتتزدت أو  تتتزدت البحتتتث 
عنز دة ح ابي ت من ارهميح  وحدث ت اي  ابي  عنتتز البحتتث متتظ اعتبتتاةه أهتتل ووي تتح 

لمختن تتتتح  ومتتتتن هتتتت ا المنطنتتتتق  ي تتتت  أن ت تتتتطنظ بهتتتتا ال ام تتتتال وم اكتتتت  البحتتتتزث ا
تح صتتل م  تتل دوم ال تتالل  ت خاصتتح المتقدمتتح تتتت عنتتز إنةتتام  ام تتال يحثيتتح  حيتتث  تتتت

م ت تتظ لن ايتتح  هتت ه ال ام تتال البحثيتتح تقتتدم  ال نمتت يةتتزن م تتدم الت ايتت  عنتتز البحتتث 
تحستتتن ةتتتت  فتتت  يستتتهل التتت   ارمتتت   متميتتت ت متتتن حيتتتث اللتتتل والليتتتف  يتتتح يحثيتتتحإنتا 

 الت ني ال ال الميح لن ام ال.ف  ال ام ال 

 يتتح البحثيتتح لن ام تتح أصتتبحل أهتتل م يتتاةنتا ومتتن منطنتتق أن اإل تــايوان:تــي ف
متتن  يتتحنتا من م ايي  الت ني ال ال الميح لن ام ال  إلز  ان  متتا ت ستتهل يتت  هتت ه اإل

فتتتت  اصتتتتح تحستتتتين الم تمتتتتظ وتطتتتتزي ه خفتتتت  عزائتتتتد اقت تتتتاديح ابيتتتت ت  ودوةهتتتتا البتتتتاة  
عةتت ت  ام تتح يحثيتتح  وهتتز  لنزلز يتتح  فقتتد أنةتتلل تتتايزان اثنتتت الم تتاالل ال نميتتح والت

عدد  خل من ال ام ال البحثيح  خاصح إذا تل قيابتت  يةتت  متتن مستتاحح تتتايزان وعتتدد 
 بةانها.

لقد ابتطاعل تايزان من خ م ه ا ال تتدد اللبيتت  متتن ال ام تتال البحثيتتح  ومتتن 
مثتت  تلنزلز يتتا الم نزمتتال    ي تتض م تتاالل التلنزلز يتتاختت م الت ايتت  اللثيتتف عنتتز 

عالميتتح  اابتطاعل أن تحقق قدةت تنافسيح عاليح عنز مستزى ال الل ان   محققتتح أةقامتت  
 ه ه الم االل.ف  
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فتت  بدأل ال ام ال البحثيح والتلنزلز يح تةق ط يقها إلز الز تتزد مصر، في و 
حيتتتتث وهتتتت ل  ام تتتتح النيتتتت   ثتتتتل ال ام تتتتح الم تتتت يح  2006متتتتن عتتتتام  ام تتتت   بتتتتدم  

 ام تتتال هتتت  اليايانيتتتح لن نتتتزم والتلنزلز يتتتا  ثتتتل  ام تتتح  ويتتت  لن نتتتزم والتلنزلز يتتتا  و 
امتتا أن اتت  متتن  ام تتح تتتايزان  فتت  حديثتتح النةتتلت إذا متتا قزةنتتل يال ام تتال البحثيتتح 

 ام تتح حةزميتتح هتت  الني   و ام ح  وي  ي تب ان  ام ال خاصح  أمتتا  ام تتح النيتت  ف
 ذال غ اكح يايانيح.

طتتتزة التلتتتزين  ومتتتن ثتتتل لتتتل ت هتتت  فتتت   التتتل رن هتتت ه ال ام تتتال متتتا  اون تتت   
يتهتتتا البحثيتتتح ال تمثتتت  قيمتتتح ينت تتتل إليهتتتا إذا إنتا تتتت ام  يتهتتتا البحثيتتتح ي تتتد  أو الإنتا 
 الدوم ارخ ى.ف  يسل ي ي ها من ال ام ال البحثيح ق

 :الدوليمشروعات التعاون في والتوس   العاليتدويل التعليم  -6

 :ال ال فيما يت نق بتدوي  الت نيل  اتختنف الدولتان اثي   

ويمةتتن ت ستتي  هتت ا   ال تتال نحتتز تتتدوي  الت نتتيل  هنتتا  تز تت  قتتز   ،تــايوانتــي ف
مةتتتت وعال فتتتت  والتزبتتتتظ  ال تتتتال م تتتتام تتتتتدوي  الت نتتتتيل فتتتت  االختتتتت   بتتتتين التتتتدولتين 

أو ت او  التتدولتين لمتطنبتتال   زم م هزم ال زلمح  ومدى ت اط ف   الدول الت اون 
 :(157)ومن أهمها  واه ت ال زلمح  وتت دد ت  ي ال م هزم ال زلمح

  Internationalizationي تتتت   ال زلمتتتتح عنتتتتز أنهتتتتا التتتتتدوي  المتهــــوم األول:  -أ
 ومتتتتن هتتتت ا المن تتتتزة  فتتتتنن انمتتتتح عتتتتزلم  لن زلمتتتتح  اوهتتتتز أكثتتتت  الم تتتتاهيل انتةتتتتاة  

Global   ص ح لزصتتف ال  قتتال ال تتاب ت لنحتتدود بتتين التتدوم  عنتتز حتتين تتتدم ه
 .الدول كنمح عزلمح عنز نمز التلام  والتبادم 

ــانيالمتهــوم  -    يم نتتز إ التتح Liberalizationالتحتت ة هتت  زلمتتح يتت ى أن ال : الث
ت   ها الحةزمال عنز تح   ارف اد والة اال وة و  ارمتتزام بتتين الت  القيزد 

 ح  ب  حدود. عالم الدوم  وذلد لخنق اقت اد 
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ــث:  -ج ــوم الثالـ   Universalization م هتتتزم ال زلمتتتح وال الميتتتحبتتتين  يستتتاو  المتهـ
نةتت     وم هتتزم ال زلمتتح ي نتت االنتةاة عزلم  هنا ت ن  عالم ومن ثل فنن انمح 

 اافح أة ام ارة .ف  الخب ال والثقافال وارهدا  ال ديدت إلز البة  
أو ارم اتتتح  Westernization يتت   يتتت    ال زلمتتح ي منيتتتح الت المتهــوم الرابــ : -د

Americanization عمنيتتح ديناميةيتتح يتتتل هتت  هتت ا الم نتتز  فتتنن ال زلمتتح فتت    و
اتت  أنحتتام ال تتالل  ومتتا ي تتح  ذلتتد فتت  خ لها نة  الهياك  اال تماعيح لنحداثتتح 

متتا  امتتن تتتدمي  لنثقافتتال المحنيتتح القائمتتح  ومتتن هتت ا المنطنتتق  فتتنن ال زلمتتح اثيتت   
 تزصف يلنها ابت ماة.

 التتدول مةتت وعال الت تتاون فتت   والتزبتتظ ال ال اان تدوي  الت نيل  تايوان:في و 
  ال تتام  و  ال تتال ال يت تت أ متتن بيابتتح الت نتتيل  امن فنس ح الت نيل ال ديتتدت  و تت م   ا  م  
تتتتايزان  واتتتان فتتت   ال تتتام  و  ال تتتال لنت نتتتيل  التتتدول ن تتتل عنتتتز دعتتتل التز تتت  التتتت  و 

القتتتتادت تتتتتايزان  فنقتتتتد ةمتتتت  فتتتت  م هتتتتزم تتتتتدوي  الت نتتتتيل  تبنتتتت فتتتت   لن زلمتتتتح تتتتتلثي  قتتتتز  
ال الل  وي  تتد تتتدوي  ف  سيابيزن إلز تحزي  تايزان لت بح أحد أهل الم اك  الت اةيح ال

 ال تتتال الت نتتيل أحتتتد  زانتتت  هتتت ه السيابتتتح  إلتتتز  انتت  أن التز تتت  نحتتتز تتتتدوي  الت نتتتيل 
ي من لتايزان الح زم عنز ح تتح  يتتدت متتن الطتت   التتدوليين التت ين تتنتتافك م  تتل 
التتتتدوم عنتتتتز  تتتت   الم يتتتتد متتتتنهل  امتتتتا أن التز تتتت  نحتتتتز التتتتتدوي  ي  تتتتد أحتتتتد م تتتتايي  

تحستتين ةتتت   ام اتهتتا داختت  فتت  الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  وت متت  تتتايزان يقتتزت 
 تحقيق ه ا الهد . ف  ببي  ا م    ال ال ه ه الت ني ال  واان تدوي  الت نيل 

ات هل تايزان ل هتمام اللبي   تتتو تلثي  من قزى ال زلمح  تتتن ك الزقل ف  و 
  ف لد يسهل يةة  ال ام  و  ال ال م ام الت نيل ف   الدول يمة وعال الت اون 

أو  الخاةج يةة  ان ف  تزفي  آال  ال  ر ربنام تايزان لندةابح ف  مباغ  
دم الط    وابتقدام اربات ت ار ان   إن هنا    وةت رن ت بح   وتبا  ئ 

 ه ا ال الل.ف   امهم   اتايزان   م  
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لن ايتتح إذا  انحتتز التتتدوي   تت ي    ال تتام  و  ال تتال ي  د تز   الت نيل  مصر،في و 
 يتت ام ت تتاو  م تت  متتظ متطنبتتال ال زلمتتح والهتت ا الم تتام  فتت  قتتيك ي هتتزد تتتايزان 

  وال متتت  عنتتتز ن التتتتدوي  و تتتين االبتتتت ماة الثقتتتاف حيتتتث يتتت    اللثيتتت ون بتتتي ؛ا تتت ي   
 اإ تت ا  الهزيتتح ال   يتتح االبتت ميح  واتتان ذلتتد بتتبب   إ تت ا  الثقافتتح ال   يتتح  اتت لد

 متتتظ  و ال تتتام  و  ال تتتال عنتتتز وتتتاه ت تتتتدوي  الت نتتتيل وةام الت تتتاو  المحستتتز   امباغتتت   
   زت ال زلمح.

 التوجه نحو ضمان الجودة والعتماد:  -7

فتت  إنةتتام هيتتتال مستتتزلح عتتن  تتمان ال تتزدت واالعتمتتاد فتت  تتةتتاي  التتدولتان 
 .اوقل واحد تق يب  ف  تل إنةام ه ه الهيتال  ا  وتق يب  ال ال مسبسال الت نيل 

 تتتزم م هتتتزم فتتت  هتتت ا الم تتتام فتتت  ويمةتتتن ت ستتتي  هتتت ا التةتتتاي  بتتتين التتتدولتين 
أعمالتتتت    نالتتتتت ام ال تتتت د أو المن متتتتح عتتتت  ي نتتتت التتتت   و  Accountabilityالمحابتتتتبيح 

 .(158)وتحم  المستزليح عن ذلد  وأن ي نن عن نتائج عمن  يط يقح تتسل يالة افيح

وخ صح هتت ا الم هتتزم هتتز ايتتف يمةتتن محابتتبح ارفتت اد والمستتتزلين والمن متتال 
ن عنتتتز ال منيتتتح ز أو المسبستتتال عتتتن أعمتتتالهل  ومحابتتتبح المق تتت ين  فتتتارف اد القتتتائم

الت نيميتتتح ي تتت  أن تتتتتل محابتتتبتهل عنتتتز اردواة المستتتندت إلتتتيهل ومتتتدى قيتتتامهل يالزفتتتام 
 يمستزلياتهل.

ن تتام لنمحابتتبح ومتتن  أ وهنا  م مزعح من الخ ائد ي   أن يت ف بها 
 :(159)أهمها
البدايتتتتح أن ي تمتتتتد عنتتتتز منطنقتتتتال فتتتت  ن تتتتام لنمحابتتتتبح ي تتتت   أ عنتتتتد ت تتتتميل  -أ 

 ووا تتتحح وإ  ائيتتتح  يم نتتتز أن يةتتتزن النتتتاتج المتتت تب  بهتتتا قتتتاب   وأهتتتدا  محتتتددت 
 لنم ح ح والقيا .
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أن تلتتزن هتت ه ارهتتدا  يمثايتتح م تتايي  أو محةتتال يتتتل عنتتز أبابتتها تقتتزيل أدام  - 
 ال  د أو المسبسح.

الةتبتتات المحابتتبيح الت نيميتتح بتتن ل وم تتايي  ال تتزدت الةتتامنح  ون تتل االعتمتتاد  ان تت    -ج
لخ  بها اثي  من  ام اتنا  ومتتن ثتتل ي تت  أن ت اتت  مسغتت ال اردام بدأل تالت  

 بزام يالنسبح لن  د أو المسبسح عنز النتائج.

ــي و  ــايوان:فــ  ال تتتتتال م حنتتتتتح الت نتتتتتيل  إصتتتتت ةومتتتتتظ االنطتتتتت   ال تتتتتاد نحتتتتتز  تــ
بتتد متتن و تتزد محابتتبيح وو تتزد تقتتزيل  تتاد للتت  خطتتزت متتن خطتتزال  اتتان ال ال تتام  و 
ننتتتل هتتت ه فتتت  تن تتت   وقتتتد اتختتت ل خطتتتزال اثيتتت ت التتتت  ال صتتت حاإل هتتت ا االت تتتاه  وا 

  وت تبتتتت  تتتتتايزان 2005عتتتتام  ال تتتتال تقتتتتزيل واعتمتتتتاد الت نتتتتيل الخطتتتتزال يننةتتتتام م اتتتت  
يننةام ه ا الم ا  قد ابتتتلمنل بنتتام من زمتهتتا الت نيميتتح الحديثتتح  حيتتث يقتتزم الم اتت  

المستتتزلزن متتن محابتتبح  المسبستتح  ومتتن ثتتل يتتتمةنفتت  بتحديتتد  زانتت  القتتزت وال تت ف 
 أدام عمن .ف  مق    أ 

لتتز نزعيتتح الت نتتيل و زدتتت  ي تتزةت وا تتحح إم تت   بتتدأل م تت  تنت تتل فتت  و  
  ووصتت  هتت ا التز تت  إلتتز ذةوتتت  يننةتتام الما تت منتت  منت تتف التستت ينيال متتن القتت ن 

ت  د بدايتتح لم حنتتح ه    و 2006عام ف  الهيتح القزميح ل مان  زدت الت نيل واالعتماد 
إلتتتز  ا  حيتتتث بتتتدأ ال متتت  مستتتتند  ال تتتام  و  ال تتتال الت نتتتيل  إصتتت ةديتتتدت متتتن م احتتت   

وهتتز ت  ها الهيتح القزميح ل تتمان  تتزدت الت نتتيل واالعتمتتاد  الت  الم ايي  والمسغ ال 
 المستقب  الق ي .ف  ما بيمةن من تطبيق م هزم المحاببيح 

 نتا ج الدراسة والر ية المقترحة: سادسة ـــالخطوة ال

 نتا ج الدراسة:  ـــأولً 
ال هتتزة متتظ بدايتتح هتت ا القتت ن  لتتل  فتت   بتتدأل  التتت   إن الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال   -1

اثيتت  متتن  فتت     المحنيتتح   ال ام تتال   ت تتني ال   فقتتد و تتدل   ال تتدت  اتت     ا  ديتتد    ا لن حتتدث  ت 
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ت  التتتدوم  ت  ح التتتدوم المتقدمتتتح خاصتتت   تتتتت الزاليتتتال  فتتت   منتتت  وقتتتل مبةتتت  امتتتا هتتتز الحتتتام    تتتتت
 المتحدت والممنلح المتحدت ومي ها من الدوم. 

اختن تتتل أهتتتدا  الت تتتني ال المحنيتتتح لن ام تتتال عتتتن أهتتتدا  الت تتتني ال ال الميتتتح    -2
منهتتا مستتاعدت الطتت   وأبتت هل عنتتز اختيتتاة ال ام تتح    اربابتت  فارولز اان الهتتد   

  ال تتتتتال  يمثتتتتت  الت نتتتتتيل  التتتتت   الم تم تتتتتال  فتتتتت   أو اللنيتتتتح المنابتتتتتبح ربنتتتتتائهل خاصتتتتح  
  عنتتتز حتتتين تهتتتد  الت تتتني ال  ا ابيتتت     ا فيهتتتا اتنتتتح  تتتخمح  ويتنتتتز  تنزعتتت    ال تتتام   و 

  ال تتتتال  م تتتتام الت نتتتتيل  فتتتت   ال الميتتتتح إلتتتتز إذاتتتتام ةوة التنتتتتافك الةتتتت   بتتتتين التتتتدوم  
  ومتتتا يتبتتتظ ذلتتتد متتتن حتتت ا  الطتتت   واربتتتات ت التتتدوليين نحتتتز  ام تتتال  ال تتتام   و 

 النخبح. 
  وأصتتبحل تمثتت  وتتاه ت  ا ةتت  م ي   ا أصتتبحل الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال اليتتزم واق تت   -3

تطتتزي   فتت   عالميتتح  تت امتت  م هتتا م  تتل دوم ال تتالل  وأصتتبح لهتتا تلثي هتتا الزا تتح  
اثيتت  متتن دوم ال تتالل  ي تتض الن تت   فتت     ال تتام   و   ال تتال  فنستت ح وبيابتتال الت نتتيل  

اتتتان  و   ديها التتتب ض ت تتتاه هتتت ه الت تتتني ال. بتتت ي  التتتت   عتتتن الم ح تتتال أو الستتتنبيال  
إعتتتادت هيةنتتتح م حنتتتح الت نتتتيل  فتتت   دوة وا تتتح    اتتت لد   لنت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتال 

   ديتتتدت  اثيتتت  متتتن التتتدوم فنستتت ال    اثيتتت  متتتن التتتدوم  فتبنتتتل فتتت     ال تتتام   و   ال تتتال  
 تتمان  متتن أ تت     خطتت  والمةتت وعال لننهتتز  ي ام اتهتتا؛ السيابتتال وال   ل وو تت  

 الت ني ال ال الميح لن ام ال عنز اخت فها. ف    لها  م اك  متقدمح 
    حتتتز تتتتدوي  الت نتتتيل ال تتتال  الميتتتح لن ام تتتال إلتتتز دعتتتل التز تتت  ن أدل الت تتتني ال ال  -4

 . الت ني ال  ه ه ف    من م ايي  التقييل  ا يمث  م ياة   أصبح و ب      وال ام  
البحثيتتح لن ام تتال   يتتح  نتا  لإل   ا م مزقتت    ا م اتت   ل الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  أعطتت  -5

  يقتتتزم التتتت   اتتت  الت تتتني ال تمثتتت   تتتزه  الم تتتايي   فتتت   البحثيتتتح أصتتتبحل    يتتتح نتا  فاإل 
  حيتتتث تتمحتتتزة م  تتتل م تتتايي  الت تتتني ال     لن ام تتتال   عتتتالم  ت تتتنيف    أ  عنيهتتتا  

فتت   يتتح البحثيتتح لن ام تتح  ومتتا يتبتتظ ذلتتد متتن نةتت  نتتتائج البحتتزث  نتا  حتتزم قيتتا  اإل 
 دوةيال عالميح. 
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يتتح البحثيتتح لن ام تتح  بتت ل اثيتت   نتا   تتني ال عنتتز قيتتا  اإل  تتزم ت ايتت  الت   عنتتز  -6
  ال تتتالل  فتتت   التتتدوم ال نيتتتح إلتتتز ابتتتتقطا  ن تتتزم البحتتتث  فتتت   متتتن ال ام تتتال خاصتتتح  

   لن ام تتتح   داختتت  ال ام تتتح يمثتتت  قيمتتتح م تتتافح   منهتتتا يتتتلن و تتتزد هتتت ه النختتت    ا إدةاكتتت  
الطتت    عنتتز  تت   الم يتتد متتن  أكثتت  قتتدةت  وت تتبح      وي طيهتتا اللثيتت  متتن الميتت ال 

 الدوليين. 
عنتتز    البحثتت  أعتتداد ال ام تتال البحثيتتح وم اكتت  التميتت     اةتتتب  يالنتي تتح الستتايقح  يتتادت  -7

يتتتتح  نتا  اإل فتتتت   لقتتتتدةتها ال ائقتتتح عنتتتتز تحقيتتتق القيمتتتتح الم تتتافح    ا مستتتتزى ال تتتتالل  ن تتت   
فتت    تتز هيتتتح التتتدةيك  يتتح البحثيتتح ل  نتا  م تتدم اإل   اللتتل والليتتف  واةت تتظ فتت   البحثيتتح  

الت تتني ال  فتت     ا متقتتدم    ا تحقيتتق ال ام تتح م اتت   فتت   يستتهل  ال      ارم      ه ه ال ام ال 
 ال الميح. 

ابتتتتت ابل تتتتتايزان يقتتتتزت لمتطنبتتتتال الت تتتتني ال ال الميتتتتح لن ام تتتتال  وقامتتتتل بت ييتتتت    -8
التتت     وو تت ل الخطتت  والمةتت وعال  بهتتا   ال تتام   و   ال تتال  لسيابال الت نتتيل      ة  

 ام اتهتتا و يتتادت قتتدةتها عنتتز المنافستتح   أدام   تتزدت  ف   تهد  إلز تحقيق نقنح نزعيح  
 : ين  واان من أهل نتائج ه ه الخط  والمة وعال ما  

عنتتز تتتزفي  ال  صتتح الت نيميتتح متتن فنستت ح تقتتزم  ال تتال فنستت ح الت نتتيل  لت يتت   -أ
تتتتايزان إلتتتز فتتت    ال ام تتتال متتتن أ تتت  إعتتتداد ختتت ي ين لستتتز  ال متتت  لطتتت 
تهد  إلز تحقيق ال زدت والتميتت   وتحقيتتق مةانتتح م مزقتتح داختت  آبتتيا  فنس ح
 .ال الم عنز المستزى ا لد و 
ت تتتتاه تتتتتدوي   اوالستتتتي  قتتتدم   ال تتتال بتتت امج الت نتتتتيل فتتتت   التتتدول  يتتتادت التز تتتت   - 

 يتتتتادت أعتتتتداد فتتتت  بهتتتتا  ويت نتتتتز ذلتتتتد  ال تتتتام  و  ال تتتتال مسبستتتتال الت نتتتتيل 
ال ام تتتال التايزانيتتتح  و يتتتادت عتتتدد البتتت امج فتتت  الطتتت   واربتتتات ت التتتدوليين 

تتتدة  يالن تتح التتت    و يتتادت عتتدد البتت امج ال تتام  و  ال تتال الت نيل ف  الدوليح 
 .ن ني يحاإل
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 ام تتح يحثيتتح  12الت اي  عنتتز ال ام تتال البحثيتتح حيتتث أصتتبح لتتدى تتتايزان  -ج
انتتتتتت  عتتتتتتدد ابيتتتتتت  متتتتتتن م اكتتتتتت  البحتتتتتتزث لهتتتتتتا مي انيتهتتتتتتا الخاصتتتتتتح  إلتتتتتتز  

  و يتتادت ال نمتت الت ايتت  الةتتديد عنتتز البحتتث  وباعد ذلد عنتتز المتخ  ح 
عتتتتدد اروةا  البحثيتتتتح  وأصتتتتبحل ال ام تتتتال البحثيتتتتح وم اكتتتت  فتتتت  وا تتتتحح 

 تايزان.ف   ال ام  و  ال ال البحث من أهل م الل الت نيل 
  إذ ال تتام  و  ال تتال المستتتزم الزحيتتد عتتن تمزيتت  الت نتتيل هتت  لتتل ت تتد الدولتتح  -د

عمنيتتح التمزيتت   خاصتتح فتت  أفستتحل الدولتتح الم تتام لتتدخزم غتت اام اثيتت ين 
ي تتتد االن تتتتاة الةتتتديد لن ام تتتال وم اكتتت  البحتتتزث عنتتتز مسبستتتال ال تتتناعح 

مقابتتت  والح تتتزم عنتتتز التمزيتتت   ال نمتت ث وارعمتتام لتستتتزيق منت تتتال البحتتت 
 ذلد.

 تتت   وال ام تتتال يالتتتتدةج  ف   ال تتتال  زان لتطتتتزي  مسبستتتال الت نتتتيل  اتستتتمل خطتتتح تتتتاي  -9
اتتان هنتتا  اهتمتتام      و تتدل فيتت  خطتتح عامتتح لتطتتزي  اافتتح المسبستتال التت    الزقتتل  

لت تتتبح  ام تتتح متتتن  ام تتتال    ؛ ختتتار وت ايتتت  غتتتديد عنتتتز تطتتتزي   ام تتتح واحتتتدت 
ال تتالل  واتت لد عتتدد محتتدود متتن م اكتت  البحتتث  ولت تتبح هتت ه ال ام تتح  فتت   النخبتتح  
 تايزان. ف   ي حت ى من يقيح ال ام ال  ا ا ي د نمزذ   فيم 

تتتتايزان بتتتدوة متتت دوج ومهتتتل  فتتت     ال تتتال  ي تتتطنظ م نتتتك اعتمتتتاد وتقتتتزيل الت نتتتيل   -10
نتتتائج      وت تتبح ا بتتنزي    ال تتام   و   ال تتال  يل  لن ايتتح  فهتتز يقتتزم بتقتتزيل مسبستتال الت نتت 

 .  ال ام   و  ال ال  ال وخط  الت نيل بياب   زئ    ف  تز ظ  ا ه ا التقزيل أباب  
م تتتام الت نتتتيل  فتتت   طبقتتتل  التتتت   نتتتج عتتتن هتتت ه الخطتتت  والمةتتت وعال والسيابتتتال   -11

وأصتتتبحل تتتتايزان فتتت  ت تتنيف ال ام تتتال فتتت   اوا تتتح   اتحستتتن   ال تتتام   و   ال تتال  
الت تتني ال ال الميتتتح فتت  تتتايزان قتتادةت عنتتز تحقيتتق ةتتت  متميتت ت فتت  ال ام تتال 

لن ام تتتال  وأصتتتتبحل اتتت لد لتتتتديها قتتتدةت ابيتتتت ت عنتتتز المنافستتتتح عنتتتز المستتتتتزى 
 .الدول و  اإلقنيم 
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 الر ية المقترحة: ا ـــ انيً 
فتت  ال  يتتح عنتتز إمةانيتتح تحقيتتق ال تتزدت والتميتت   هتت ه  تقتتزم فنستت ح فلســتة الر يــة: -1

م تت   فتت     ال تتام   ت ييتت  فنستت ح الت نتتيل    وإمةانيتتح    الم تت     ال تتام   و  ال تتال الت نتتيل 
مختنتتف م تتاالل  فتت   تتتزفي  ال  صتتح الت نيميتتح  وإعتتداد الختت ي ين  إلتتز    فنستت ح تهتتد  متتن  

الت نيميتتح     ال هتت ه المسبستت فتت     ال تتزدت والتميتت  إلتتز فنستت ح تهتتد  إلتتز تحقيتتق      الم  فتتح 
تحقتتتتق  وأن ت تتتتبح ال ام تتتتال الم تتتت يح قتتتتادةت عنتتتتز المنافستتتتح اإلقنيميتتتتح وال الميتتتتح  وأن  

 مي ها من  ام ال ال الل. مقاةنح مظ  ي ض  زان  التمي  
 :ه   تحقيق عدت أهدا  أبابيحتهد  ال  يح إلز  أهداف الر ية: -2

م تت  حتتتتز ت تتتبح قتتتادةت فتتت   ال تتتام  و  ال تتال االةتقتتام يمسبستتتال الت نتتتيل  -أ
 عنز تحقيق التمي  والمنافسح اإلقنيميح وال الميح.

الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  ارمتت  فتت  تحسين ةتتت  ال ام تتال الم تت يح  -أ
 .عالمي او  إقنيمي او  محني اين ةك عنز بم تها اركاديميح ال   

المنطقتتح ال   يتتح  فتت   ال تتال الت نتتيل فتت  ابتتت ادت ال ام تتال الم تت يح ال يتتادت  - 
 المنطقح.ف   لها خاصح مظ وهزة منافسين أقزيام

م تت   فتت   ال الم تت يح قتتادةت عنتتز أن تقتتزد قتتاط ت التنميتتح أن ت بح ال ام -ج
 يما تمنل  من قدةال وإمةانال.

 :تتمث  أهل منطنقال ال  يح ف  منطلقات الر ية: -3
وهتتزة الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  وتخنتتف ال ام تتال الم تت يح عتتن تحقيتتق   -أ

يساتتتد عنتتتز و تتتزد م زقتتتتال  التتت    ةتتتت  متميتتت ت داختتت  هتتت ه الت تتتني ال  ارمتتتت   
 مةة ل تتطن  المزا هح والح . و 
  فم  تتل دوم ال تتالل قتتد  ال تتام   و   ال تتال  بتطزي  م حنتتح الت نتتيل    ال الم  االهتمام   -  

تل تت   التتت   أدةاتتل أهميتتح تطتتزي  هتت ه الم حنتتح  فز تت ل الخطتت  والمةتت وعال  
  بدايتتح هتت ا القتت ن ي تتض المةتت وعال فتت   قتتد أطنقتتل م تت   و تحقيتتق هتت ه ال ايتتح   

  ولتتز افت  تتنا أن هتت ه المةتت وعال اانتتل تمثتت   لتطتتزي  الت نتتيل ال تتال  وال تتام   
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لتتتتان متتتتن الم تتتتت   أن يتب هتتتتا  ف    صتتتت ة يال  تتتت  خطتتتتزت أولتتتتز عنتتتتز ط يتتتتق اإل 
 خطزال أخ ى اثي ت  وهز ما لل يحدث حتز اآلن. 

  ال تتتتتال  ال  قتتتتتح بتتتتتين مسبستتتتتال الت نتتتتتيل    و تتتتتزد نمتتتتتاذج تساتتتتتد  تتتتت وةت تلصتتتتتي   -ج 
لت  يتت     المختن تتح   اآلليتتال وطتت ة  ل ال تتناعح وارعمتتام   متتظ مسبستتا   وال ام تتال 

يتتتيح ال  صتتح لمسبستتال ارعمتتام وال تتناعح أن تستتت يد  ال    ه ه ال  قح  ارم   
دعل  تتت ن تتك الزقتتل  فتت   لتتدى ال ام تتال  و فتت   متتن نتتتائج البحتتزث والمختت ون الم   

فتتحقتتق    حا تتح إليهتتا  فتت   هتت   التتت   ال ام تتح يالح تتزم عنتتز اللثيتت  متتن ارمتتزام  
   وي زد ذلد يالن ظ اللبي  عنز الم تمظ. المن  ح بين الط فين 

قيتتتتتادت  فتتتتت   لنمةتتتتتاةاح    ال تتتتتام   و   ال تتتتتال  الت نتتتتتيل  تطتتتتتزي   عنتتتتتز    الةتتتتتديد  اإللحتتتتتاة  -د
م تتتت   وهتتتت ا متتتتا تساتتتتده ال ديتتتتد متتتتن الدةابتتتتال  فتتتت   مةتتتت وعال التنميتتتتح والتطتتتتزي   

 أكث  من أن تح ز. ه   الت   والم ان  
 ةالبدا ل(:مقترحات الر ية  -4

إعادت هيةنح ال ام ال الم تت يح متتن ختت م تقستتيل ال ام تتح الزاحتتدت إلتتز البديل األول: 
 اآلتيح: يمةن تقسيل ال ام ح إلز ال ام ال  ام تين أو ث ث  ام ال  فمث   

  وانيتتح طتت  اربتتنان  وانيتتح ح الطبيتتح  وت تتل انيتتال الطتت  البةتت   ال ام تت  -أ
 وانيال التم يض. البيط     والط  الطبي  ال  ج 

ت   ال ام تتح ال نميتتح أو  ام تتح ال نتتزم  وت تتل انيتتال ال نتتزم والهندبتتح وال تتيدلح وال ةاعتتتح    تتتت
 والت  يح. 

 .ال ام ح اردبيح  وت ل انيال اآلدا  والحقز  والت اةت  - 

 الممي ال من أهمها:ويحقق ه ا البدي  م مزعح من  
فتتتت   أن يةتتتتزن لهتتتت ه ال ام تتتتح ال تتتت ي ت أو المتخ  تتتتح بيابتتتتح وا تتتتحح ومحتتتتددت   -أ

 م ام البحث والتطزي . 
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إلتتز بتتهزلح اإلداةت     تتلتتزن منتت  ال ام تتح يتتسد  التت    ال دد المحدود من اللنيال  ن أ -  
 وب عح ح  المةة ل  والتزاص  الس يظ ال  ام بين مختنف المستزيال. 

  لهتتتتت ه ال ام تتتتتح )التتتتت ئيك والنتتتتتزا ( متتتتتن بتتتتتين أبتتتتتات ت هتتتتت ه   ة  ا د اإل يةتتتتتزن الهيةتتتتت    -ج 
  واالةتقتتام ح ابيتت ت يةي يتتح تطتتزي  هتت ه اللنيتتال  اللنيتتال  ومتتن ثتتل يةزنتتزن عنتتز دةايتت 

 . ال ام   اردام  حسين بها  واي يح ت 
يمختنتتتف  زانبتتت  يستتتهزلح    ال تتتام     وقيتتتا  مستتتتزى اردام  ال ام تتتح يمةتتتن تقتتتزيل   -د 

 يح البحثيح لها  وتحديد مستزى  زدتها. نتا  وب عح  ومن ثل يمةن قيا  اإل 
يحثيتتح ت اونيتتح بتتين مختنتتف انيتتال ال ام تتح  عنتتز أبتتا     يمةتت وعال يمةتتن القيتتام   -ه 

 واحد.   عنم  حق  ف   أنها ت م  
تقتتديل م يتتد    ذ يمةتتن متتث   لنم تمتتظ لنت ايتت  عنتتز قطاعتتال ي ينهتتا  إ   ف صتتح   ت طتت   -و 

متتن التتدعل لن ام تتح الطبيتتح أو ل ام تتح ال نتتزم  حستت  متتا تقت تتي  وتت و  الم تمتتظ  
 وأحزال . 

  فتتنن ذلتتد يةتتزن يمثايتتح  ا ابيتت     ا هتت ه ال ام تتال أن تحقتتق ن احتت    ى حد إذا ابتطاعل إ  -  
ال هتتد متتن أ تت  تحقيتتق ن تتك    الحتتاف  لبقيتتح ال ام تتال ارختت ى عنتتز بتت م م يتتد متتن 

 المستزى من الن اة. 
النةتت   تلتتزن  فتت   يةتتزن لهتت ه ال ام تتح م نتتح عنميتتح أو أكثتت   تتبتتظ الم تتايي  الدوليتتح   -ة 

طيبتتتتح  ومتتتتن الم تتتت ل الم تتتتت   بهتتتتا متتتتن قبتتتت  الت تتتتني ال ال الميتتتتح    ذال بتتتتم ح 
 لن ام ال. 

التتتدوة  إداةتهتتا متتتن ناحيتتح  ويةتتتزن لتت   فتت   م نتتتك أمنتتام  يستتتهل    لن ام تتح أن يةتتزن   -ت
حتت  مةتتة تها وتطزي هتتا متتن ناحيتتح أختت ى  إذ ي تتبح م نتتك ارمنتتام  فتت   اركبتت   
همتتت ت الزصتتت  بتتتين ال ام تتتح والم تمتتتظ  ويمةتتتن لتتت  أن يتنقتتتز الهبتتتال  يمثايتتتح 

إقامتتتتتح فتتتت  والتب عتتتتال متتتتن الةتتتت اال وارفتتتت اد وابتتتتتتثماةها داختتتت  ال ام تتتتح  
 لخ.  والزةش  ومةافلت المتمي ين... إالمنة،ل  وت هي  الم ام
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  ال نمتت إعادت هيةنح ال ام تتال الم تت يح عنتتز أبتتا  القستتل ف  يتمث  : الثانيالبديل 
عتتن تتتدةيك متتزاد  انيتتح أو م هتتد  وي تتبح مستتتزال   عنمتت حيتتث يةتتزن للتت  قستتل 

انيال ال ام ح المختن ح  وال يتل ة ه ا القسل داخ  ال ام تتح الزاحتتدت  ف  القسل 
 الليميام وا لد انيح ال ي يام. قسل لنليميام أو انيح فيةزن هنا  مث   

يز تتد قستتل    أكثتت  متتن انيتتح فمتتث   فتت   يسمح بت دد القستتل الزاحتتد    ا القائل حالي    الز ظإن  
الهندبتتح  صتتحيح أن هنتتا     ا انيتتال ال نتتزم  وال ةاعتتح  والطتت   وال تتيدلح  وأحيانتت  فتت   لنليميام  

ن تتك الزقتتل قابتتل مةتتت   ابيتت  بينهتتا  وعنتتد  فتت   اخت فال بين طبي ح ا  قستتل  وللتتن هنتتا   
انيح واحدت أو قسل واحد  فتتنن ذلتتد يحقتتق اللثيتت  متتن المميتت ال متتن  ف   ت ميظ أقسام الليميام  

 أهمها: 
 م ام البحث والتطزي .ف  أن يقزم القسل ب بل بيابح وا حح ل   -أ
فتت  واحتتد  عنمتت تخ تتد فتت  ت ميظ أكب  عدد من الباحثين والمتخ  تتين  - 

والتلامتت  بتتين  يستتاعد عنتتز تحقيتتق الت اعتت  القتتز  التت   مةتتان واحتتد  ارمتت  
ا  ف و  ه ا التخ د المختن ح  ويساعد ذلتتد عنتتز صتتق  أع تتام هيتتتح أي تت 

 بيظ خب تهل  وت ميق م اةفهل.التدةيك  وتز 
يستتتاعد عنتتتز تقنتتتيد الن قتتتال خاصتتتح متتتا يت تتت  يتتتالت هي ال  فتتت  ت تتتط   -ج

 وي  تتتتبحأكثتتتت  متتتتن انيتتتتح  فتتتت  لنتخ تتتتد ن ستتتت   ال ام تتتتح إلنةتتتتام م امتتتت 
 مةتتان واحتتد عنتتز أعنتتز مستتتزى ممةتتن  و تتدال  فتت  ينمةانهتتا ت هيتت  الم امتت  
ال  صتتتتح بتتتتانحح لتحتتتتديث أكثتتتت  متتتتن انيتتتتح  تلتتتتزن فتتتت  متتتتن تلتتتت اة الم امتتتت  

 له ا التخ د.ف  الم ام  وتطزي ها لتتماغز مظ متطنبال التطزة الم   
فتت  يستتاعد هتت ا التلثيتتف أو الت ايتت  ركبتت  عتتدد متتن ال نمتتام والمتخ  تتين  -د

 واحد  عنز القيام يمة وعال يحثيح ابي ت ومتمي ت. عنم حق  
  من أع تتام هيتتتح لمحدوديح أعداد ا ات بح عمنيح اإلداةت عمنيح بهنح ن     -ه

 ن ك الزقل.ف  التدةيك والط   
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يمثتت  هتت ا القستتل التت   أو اللنيتتح أو الم هتتد  ال نمتت ت بح عمنيح تقتتزيل القستتل  -و
يتتح يمختنتتف  زانبهتتا بيستت  وبتتهزلح  نتا عمنيح بهنح  وا لد يمةتتن قيتتا  اإل

 ن ك الزقل تطبيق المحاببيح ي زةت  يدت.ف  كما يمةن 
أو يمةتتاةاح أقستتام  االمتخ تتد أو اللنيتتح بتتزام من تت د   القستتل لهتت ا أن يةتتزن  - 

م نتتح عنميتتح متخ  تتح ذال  صتتداةإف  مناو ت أخ ى من  ام ال أخ ى  
بهتتتتتا متتتتتن الهيتتتتتتال المةتتتتت فح عنتتتتتز  ابتتتتتم ح أكاديميتتتتتح متميتتتتت ت  يةتتتتتزن م ت فتتتتت  

 الت ني ال الدوليح لن ام ال  وتح   عنز م دم م ت ظ.
تطتتزي  القستتل فتت  لم تم يتتح ال  التتح ا يتتادت ال  صتتح أمتتام الم تمتتظ لنمةتتاةاح  -ة

أو التخ تتد  متتن ختت م التب عتتال والهبتتال  واإلنةتتامال  وت هيتت   ال نمتت 
الم امتتت  والتتتزةش والمةتبتتتال  ودعتتتل المتميتتت ين متتتن أع تتتام هيتتتتح التتتتدةيك 

 والط  .

لن ام تتال الم تت يح  الحال وي ت   البدي  الثالث ابتم اة الز ظ  البديل الثالث:
 ه ه الحالح يمةن اتخاذ عدت إ  امال منها:ف     و كما هز دون ت يي

يتتتتتح البحثيتتتتتح لن ام تتتتتال متتتتتن ختتتتت م طتتتتت ة مةتتتتت وعال يحثيتتتتتح نتا ت  يتتتتت  اإل -أ
إطتتتاة بيابتتتح قزميتتتح فتتت    تن يتتت ها أكثتتت  متتتن  ام تتتحفتتت  يةتتتاة     تتتخمح

 .م ام البحث والتطزي ف  لنم تمظ ان  
مختنتتتف  زانبتتت   فتتت   ال تتتام  بتتتد متتتن تتتتزاف  آليتتتح محتتتددت لتقتتتزيل اردام  ال - 

ويمةتتتن أن ي هتتتد لنهيتتتتح القزميتتتح لن تتتزدت واالعتمتتتاد بهتتت ه المهمتتتح إلتتتز  انتتت  
اعتمتتاد ال ام تتال واللنيتتال  وإن ت تت ة ذلتتد فتتيمةن أن يتتتل التقتتزيل فتت  عمنها 

 وهة ا.عن ط يق "تقزيل الن ي " حيث تقزم ال ام ح بتقزيل  ام ح أخ ى 
فتت    و ي  تتها التتب ض بتتين ال ام تتال الم تت يحالداخنيح إذاام ةوة المنافسح  -ج

لن ام تتال ومسبستتال  بتتنز  هتت ا ال تتدد يقتتت ة الباحتتث أن يتتتل عمتت  ت تيتت  
م تتتتت   ويمةتتتتتن أن ت تتتتتطنظ الهيتتتتتتح القزميتتتتتح لن تتتتتزدت فتتتتت   ال تتتتتال الت نتتتتتيل 
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و و اةت واالعتماد به ه المهمح  أو ي طنظ بها الم نتتك ارعنتتز لن ام تتال  أ
فتتت  متتتن غتتتلن  أن يستتتهل  المحنتتت   فز تتتزد مثتتت  هتتت ا الت تيتتت  ال تتتال الت نتتتيل 

التتت  تح يد ارو ا  نحز ارف    خاصح لز اانل هنا  إثايتتح لن ام تتال 
 .المحن قمح الت نيف ف   زبتتلت

يتتح نتا محابتتبح أع تتام هيتتتح التتتدةيك وارقستتام واللنيتتال وال ام تتال عتتن اإل -د
  خاصتتح متتظ و تتزد نستتبح ابيتت ت  ا تتتتل هتت ه المحابتتبح بتتنزي    وأن  اواي    االبحثيح ام  

يتت سث  يالستتن    التت      ارمتت   البحثيتتح   أدواةهتتا من أع ام هيتح التدةيك ال تمتتاة   
يتتح  نتا  ي منتتزن بهتتا  خاصتتح متتظ قستتمح اإل التتت   ال ام تتح    ت ا تتظ نقتتات   ويتت سد  إلتتز 

الت تتتتني ال ال الميتتتتح  م  تتتتل  فتتتت   البحثيتتتتح عنتتتتز م متتتت  أع تتتتام هيتتتتتح التتتتتدةيك  
 لن ام ال. 

تتتتل عمتتت  تقتتتزيل لن ام تتتال الم تتت يح أو عمتتت  ت تيتتت  لهتتتا  فتتت  غتتتد أننتتتا ذا  إ -ه
ف  قمتتح الت تتني لت  فتت بتتنلزن أمتتام ي تتض ال ام تتال الم تت يح المتميتت ت بتتت

حتتدود ل تتدد م مةث تتح خطتت  تطزي يتتحطتت ة  هتت ه الحالتتح يمةتتن لنمستتتزلينفتت  و 
  الةتتديد عنيهتتا متتن "  ويتتتل الت ايتت ث ث مث    من ه ه ال ام ال " ام تين أو

  والمتاي تتتح والمحابتتتبح  والم نتتتز   المتتتاد والتةتتت يظ ف   تتتاختتت م التتتدعل اإل
متتن بتتت اليا ومي هتتا  ن التتدوم مثتت  تتتايزان  وألمانيتتا  وأوهتت ا متتا ف نتتت  اثيتت  متت 

  الت ايتت  الةتتديد عنتتز عتتدد محتتدود متتن ال ام تتالو   التطتتزي  التتتدةي  ختت م
أن تختتت   بهتتا الت تتني ال ال الميتتح لن ام تتال  وتح تت  هتت ه  حتستطيظ الدولتت 

لبقيتتح  ال ام تتال عنتتز ةتتت  متقدمتتح  ثتتل ت تتبح هتت ه ال ام تتال ن ستتها نمتتاذج
يم نز أن الم تمظ أصتتبح يمتنتتد  ام تتح أو أكثتت   ال ام ال داخ  الم تمظ 

التت   زذج ت بح يمثايح النمتت الت    من  ام ال النخبح أو ال ام ال المتمي ت 
 .داخ  الم تمظ يحت ى من يقيح ال ام ال

ال متت  عنتتز إنةتتام ي تتض ال ام تتال البحثيتتح  خاصتتح وأن م  تتل ال ام تتال  -و
الم  يح الحاليح  تط ز فيها الزوي ح الت نيميح عنز الزوي ح البحثيتتح  فلثيتت  
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ت نيميح  وال يةتتزن لتتديهل الزقتتل المهام يالن نز نة من أع ام هيتح التدةيك م
لمماةبح المهام البحثيتتح  ومتتن ثتتل ي تتبح ال متت  عنتتز إنةتتام  ام تتال ف  اللا

ت تتت   التتتت  ة   أحتتتد ارمتتتز ال بتتتم م تتت  خاصتتتح عنتتتز المستتتتزى فتتت  يحثيتتتح 
م  تتتل دوم ال تتتالل فتتت  لتتتز  انتتت  أن ال ام تتال البحثيتتتح يتتح البحثيتتتح  إنتا اإل

ن ستتتها هتت  هتت ه الم تم تتال  و فتت  لنتقتتدم والتطتتزي   الحقيقتت كانتتل اربتتا  
فتتت  مثتتت   ام تتتح هاةفتتتاةد  تحتتتت  قمتتتح الت تتتني ال ال الميتتتح لن ام تتتالالتتتت  

 .الزاليال المتحدت 
التتتدوةيال الم تتتت   بهتتتا متتتن الت تتتني ال ال الميتتتح فتتت   التتتدول تةتتت يظ النةتتت   - 

متتن تلن تتح هتت ا  اهتت ه الحالتتح أن تتحمتت  ال ام تتح  انبتت  فتت  لن ام تتال  ويمةتتن 
وإلتتز  انتت   البحثيتتح. يتهل تتتا نإل  لنبتتاحثين عنتتز النةتت  التتدول االنةتت  تةتت ي   

ذلتتد  فتتيمةن تلبتتيك عتتدد متتن الم تت ل يالمزاصتت ال الدوليتتح لننةتت   تحتتل 
م نح الم نك ارعنز لن ام تتال  وتطبتتق عنيهتتا اتت  الم تتايي  الدوليتتح لننةتت  

 .ال نم 
وإلتتز  انتت  مستتتزليح الدولتتح عتتن تمزيتت  الت نتتيل  يمةتتن أن يةتتزن للتت   ام تتح  -ة

إداةت ال ام تتح  فننتت  يمةتتن فتت  هتت ا الم نتتك م نتتك أمنتتام  وإلتتز  انتت  دوة 
تزفي  التمزي  ال  م من ختت م قيامتت  بتن يتت  ي تتض اإلنةتتامال  ف  أن يسهل 

وت هي  الم ام  والزةش ال  مح  وتقديل حتتزاف  ماديتتح م  يتتح لنمتميتت ين متتن 
يمةتتن لم نتتك ارمنتتام أن ي تتطنظ بهتتا التتت  الباحثين  ومي  ذلد من ارمزة 

 .ال ام  ببي  تطزي  ال م  ف  
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التطتتزي  نحتتز م تمتتتظ  إبتتتت اتي يالالمقتتاةن حتتزم ال تتتالل   ام تتال المستتتقب  و 

 .127  ر 2011الم  فح  عالل اللت   القاه ت  
 .151ن ك الم  ظ  ر  تتت125
ت126   التتتداة الم تتت يح ال تتتام  يزبتتتف بتتتيد محمتتتزد: ة ى  ديتتتدت لتطتتتزي  الت نتتتيل  تتتتت
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ت128 وقنطتت ت الت تتاون والتنميتتح االقت تتاديح: م ا  تتال لسيابتتال الت نتتيل  التتدول البنتتد  تتتت

 .3  ر 2010م    ف   ال ال الزطنيح: الت نيل 
ت129 يتتتح وابتتتتق م ال ام تتتال: الم نتتتز  : الح يتتتال اركاديم عبتتتد هللا أحمتتتد ال ي تتتان تتتتت

م تمتتظ فتت   ال تتام  الختتامك: الت نتتيل  التتدول المتتستم  ف  التلصي   المباد   
ت11ال تتتت ت متتتن فتتت  الم  فتتتح: ال تتت ر والتحتتتديال  يزليتتتز  م هتتتد الدةابتتتال  12تتتتت

 .87تتت61  ر ر 2007والبحزث الت  زيح   ام ح القاه ت  
 .87تتت61ن ك الم  ظ  ر ر  تتت130
 

 مهزةيتتح م تت  ال   يتتح  م اتت  التتز ةام  م اتت  الم نزمتتال ودعتتل اتختتاذ القتت اة:  تتت131
ي تتدة  دوة  م تت ... حقتتائق وآةام  تق يتت  فتت  تقاةي  م نزماتيح  واقظ الت نتتيل 

  متتاة  68  الستتنح الستتاي ح  ال تتدد  اةعتتن م اتت  الم نزمتتال ودعتتل اتختتاذ القتت 
 .7  ر 2013

ت132 ال وف اليتتتتح إداةتهتتتتا  دةابتتتح مقاةنتتتتح بتتتتين : ابتتتتتق م ال ام تتت  محمتتتتد طتتت  حن تتتت  تتتتت
ل ت  زيتتح وا تماعيتتح  الم نتتد م نتتح دةابتتاالزاليتتال المتحتتدت ارم يةيتتح وم تت   

  ر 2009 ام تتح حنتتزان  أب يتت    انيتتح الت  يتتح  الثتتان الخامك عة   ال تتدد 
 .225تتت151ر 
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لت نتتيل ومن مح الت تتاون والتنميتتح االقت تتاديح: م ا  تتال لسيابتتال ا الدول البند  تتت135
 .185الزص يح  م  ظ بابق  ر 

وع قتتت  ياكتستتا   لإلنت نتتلبتتماعي : ابتتتخدام طتت   ال ام تتال إمحمتتد أحمتتد  تتت136
م تمتتتتظ الم نزمتتتال  م نتتتتح مستتتتقب  الت  يتتتتح ال   يتتتتح  فتتت  الم  فتتتح اركاديميتتتتح 

 .68  ر2009  ماة  56ك عة   ال دد الم نك الخام
 ال نمتت  مهزةيتتح م تت  ال   يتتح  م اتت  الم نزمتتال ودعتتل اتختتاذ القتت اة: البحتتث  تتت137

ي تتدة  غتته   م تت  هتت  ية تت  التقتتدم المنةتتزد  تقتتاةي  م نزماتيتتح  تق يتت  فتت  
عتتتن م اتتت  الم نزمتتتال ودعتتتل اتختتتاذ القتتت اة  م نتتتك التتتز ةام  الستتتنح الخامستتتح  

 .3  ر 2011  نزفمب  59ال دد 
 .6ن ك الم  ظ  ر  تتت138
ت139   ال تتال مسبستتال الت نتتيل فتت  ما تتدت محمتتد أمتتين وآختت ون: االعتمتتاد و تمان ال تتزدت  تتت

متستم  االعتمتاد و تمان فت   زم خب ال وت اة  ي ض التدوم  ف  دةابح تحنينيح 
الت نيميتتتح   تتتزدت المسبستتتال الت نيميتتتح  ال م يتتتح الم تتت يح لنت  يتتتح المقاةنتتتح واإلداةت 

 .765تتت687  ر ر 2005يناي   25تتت24
 .31/1/1988بتاةيخ  1423 الز اة  : الق اة ال نم والبحث  ال ال و اةت الت نيل  تتت140
ت141 : الت نتتيل  بتتت اتي   وحتتدت التخطتتي  اإلال تتال  مهزةيتتح م تت  ال   يتتح  و اةت الت نتتيل  تتتت

 .2  ر 2010  ال ال )منخد(  و اةت الت نيل  الزطن التق ي   تتتم   ف   ال ال 
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ت142   ال تتال   وحتتدت إداةت مةتت وعال الت نتتيل ال تتال  مهزةيتتح م تت  ال   يتتح  و اةت الت نتتيل  تتتت
 .http://www.heep.edu.eg2015 -4-on 16 متاة عنز 

ت143   القتتاه ت  داة ال لتت   ال   تت  ال تتام  الت نتتيل فتت  : آفتتا   ديتتدت  الةتتخيبالستتيد   عنتت  تتتت
 .173  ر 2012   ال   

ـ144  Quality Assurance Accreditation Project (QAAP): The Qualityــــ

Assurance and Accreditation Handbook for Higher Education 

in Egypt, 2004, p. 7. 

ت145 الت نتتتيل  فتتت  : وحتتتدت إداةت المةتتت وعال  هيتتتتح ال تتتزدت واالعتمتتتاد ال تتتال و اةت الت نتتتيل  تتتتت
 .25  ر2004نح القزميح ل مان ال زدت واالعتماد  أب ي  الن 

 ويةيبيديا المزبزعح الح ت: ال ام ح الم  يح اليايانيح لن نزم والتلنزلز يا. تتت146
 
 

فت   ال تال متستم  الت نتيل فت  م    ف   ال نم عزيك: بيابال البحث   محمد  ا تتت147
البحتتتزث والدةابتتتال السيابتتتتيح  م تتت   خ يطتتتح الزاقتتتظ وابتةتتت ا  المستتتتتقب   م اتتت  

 .1377تتت1341  ر ر 2005فب اي   17تتت14 ام ح القاه ت  
 .1377تتت1341ن ك الم  ظ  ر ر  تتت148
ت149   ال   تت   داة ال لتت   ال   تت  ال تتام  الت نتتيل فتت  : آفتتا   ديتتدت  د الةتتخيبالستتي  عنتت  تتتت

 .41  ر2012القاه ت  
ت150  :Stevenson, A. (Ed.): Oxford dictionary of English, 3rd ed., UKتتت

Oxford University, Press, 2010, p. 1451. 

الت نيل بين مسغ ال التمي  وم ايي  ف  أحمد ط يمح )مح ة(: ال زدت الةامنح  ةغد  تتت151
 .28  ر2006االعتماد  داة المسي ت لننة  والتز يظ  عمان  ارةدن  

 .36ن ك الم  ظ  ر تتت152
ت153 لتحقيتتق متطنبتتال  ال نتت لتطتتزي  الت نتتيل  إبتتت اتي يح: خطتتح أحمتتد حستتين عبتتد الم طتت  تتتت

  الم نتتتتح ال نميتتتتح  انيتتتتح الت  يتتتتح   ام تتتتح SWOTبتتتتز  ال متتتت  يابتتتتتخدام تحنيتتتت  
 .335تتت247  ر ر 2010  يناي  1  ج1   26أبيزت  الم ند 

http://www.heep.edu.eg/
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ت154 إطتاة بنيتح مت تددت التخ  تال لنم حنتح فت   ال نت أحمتد: الت نتيل  فتحت غتاك  محمتد  تتت
الثالتتث  الستتنز   ال نمتت الثانزيتتح  دةابتتح مقاةنتتح لتتب ض أنماطهتتا الم اصتت ت  المتتستم  

م تت " ةايطتتح الت  يتتح الحديثتتح ياالغتتت ا  متتظ انيتتح الت  يتتح فتت  عةتت  "مستتتقب  الت نتتيل 
 .31تتت3  ر ر 1993يزليز   15تتت13 ام ح عين غمك  

ت155 ن: عنتتتل اقت تتتاديال الت نتتتيل الحتتتديث  القتتتاه ت  التتتداة الم تتت يح محمتتتزد عبتتتا  عابتتتدي تتتتت
 .63  ر2000النبنانيح  

 .47تتت8: م  ظ بابق  ر ر ال ديق ب يد  تتت156
ت157  ,Scholte, Jon Art: Globalization, A Critical Introductionتتتتت

Macmillan Press, London, 2000, p. 1314تتت. 

ت158   م  تتظ بتتابق  ر ال   تت  ال تتام  الت نتتيل فتت    آفتتا   ديتتدت الةتتخيب الستتيد عنتت   تتتت
268. 

 .296ر ن ك الم  ظ  تتت159


