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 التعليم العالي األجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي
 وإمكان اإلفادة منه في مصر
 )دراسة مقارنة(
 (1)حنان محمود محمد عبد الرحيم د/ 

 الملخص

ا ، متقننن م اكافننن   تمنننال ولننن        ا مت ا منننا ع،نننا ما مننن   هبنننالت ،يو،  ت ننن  نامي نننا واتمامنننا
 -بال ننر    -ذلنني توننتو   نولت ،يمنني  فنن لاظننا  كان ولت ،يو ول الي او ممنن  و أ لويات ا  لما

فنني  والسننتفما     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني أ لنن   د. وق   نحننو  مننت تيفيننج ول  ننو   ومزينن ا 
و مت  وألخيننر ، فنني ولونناوو   -ع،ا   ننه وليصننو   –اذو جوالاتما .  ت اعولت ،يو مزي ا

ت،نني حا لنن     اننذو ولصنن  ي فنن  ولتاموينن .مننت متب،تننا  ولتوسننل فنني ول م،يننا    ننز ا  هبوصنن 
 .ق ع ي   و     ول مل  اا   ع،ا وتواع ماظوم  ولت ،يو ول الي في كل ما ا ببر ول
وألحننر  ول ام ينن  مننت أشفننر وألوننعا  ل،موومننل ولت ،يمينن  وأل اتينن ،  ع ُت نن  ول ام ننا ،  أفننر    
كاإلمننا و   -واع إنشاؤاا فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  حصنن،  ب نن  ولنن    ي ولت
 ا.مروشز متق م  في ذلي عالميا  ع،ا - مبر
ول  وسننن  ول نننو  ع،نننا تبنننو  ولت ،نننيو ول نننالي فننني ب ننن      م ،نننا ولت نننا ن  ٌت،قننني      

 اتنني مننت خننس    وسنن   ومننل وسننتق و  ول ام ننا  أل تركننز ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي و ولي،ي نني،
  مننت فننا إلوت،نني ولنن   . كمننا تحننا    اتينن  فنني ألحننر  ول ام ينن  وألفننرع وأ  اتينن   ض نن ألو

 يولي،ي ننني، فننن ولت نننا ن  ولتح،ينننل ولمقنننا ن لوومنننل نظنننو ولت ،نننيو ول نننالي وأل اتننني بننن    م ،نننا
 اتنني فنني ت،نني وأل ؤينن  موننتقت،ي  تمعننت مننت خسل ننا تبننوير أ ضنناع ولت ،ننيو ول ننالي   ضننل

ع،ننا  ضننل عنن      ولقرينن   عننس  فنني ولموننتقتل  عننسن نننووحي ولقصننو  فيننه  ولنن   ،  محا لنن 
فننا   مننت إلضننو  و يولت ،ننيو ول ننالي وأل اتنني فنني مصننر  فنن  رتبننويمننت ويليننا  ولمقترحنن   ل

 وليترو  ولم ر ض  بال  وس .  
 ر  عتننن Comparative Methodولبريقننن  ولمقا نننن  ع،نننا وسننتي و   ت تمنن  ول  وسننن       

ولاظننا  ولت ،يمنني  لمننتت تح،ينن ن ننا تركننز ع،ننا كننل إحينن  ولتحفينن    م وخلوستي و  ع   مت ول
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 Comparing Systemsمقا نننن  ولننناظو  ولاظنننرم، مقا ضننن ن باسنننتي و  نمنننوذن مولمنننا
Approach  ول  وسننن ،  أت نننا لبتي ننن   ولتح،ينننل   فقنننا التركيز ع،ي نننا ك حننن ت  حننن و   بننن

  ولتصو و  ولموتقت،ي .، ولرؤت ت  اا  متمف،  في أح  أوعاله سالي  والستيشافي  ألو
ولتحننن  ولترضنننوم   يننن  ما ب نننا   فننن ن أا وفنننهأ   ،  حننن     ، ولموضنننوع طتي ننن  فننني ضنننو       

 ولت نننن   ولتح،ي،نننني ولفقننننافي، ولوصنننن ي  ولت نننن  ولت نننن   فنننني ولت نننن  ولتننننا ييي،ولمتمف،نننن  ولمقننننا ن 
ول  وسنن  ولرواانن  مننت خننس   م،نن   ، منن  تننو فنني ضننو  ا تاننا   ولت نن  ولتاتنن م ،ولت وننيرم ولمقا ن 

لاشنن، ،  صنن اا ،  موننتتا  و اتننيألل،ت ،ننيو ول ننالي و اتا يييننا  تبننو او مننت ولمحننا   ولتنني تاا لنن 
فنني ولم تم ننا  ولمبتقنن  فنني ترمينن  ولت ،ننيو ول ننالي  ا    انن ،  اتننيألو ول نناليألنمنناا ولت ،ننيو 

لتيننان ولميتننا   فنني ول  وسنن    -   م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني  ننرو  ولتح،يننل ولفقننافي لنن ل ننا، إ
   عقننن  ولمقا نننن  ولت ونننيريفننني ولظننناار  موضنننوع ول  وسننن ،  ولمننن  ر ، ولظ ينننر ولفقنننافي ول اعنننل

بننن    م ،نننا ول ام يننن  فنننرع  وأل، ولتشنننابه  والخنننتس  فيمنننا يت ،نننق بال ام نننا  أ  نننهلتينننان 
تبننوير ولت ،ننيو  عترانناتمعننت  يطرح م موع  مت ولنن   ا ولموننت ا   ولتنن ،  و ولي،يج ولميتا   

  طننننرح  ؤينننن  ولفقافينننن  ه،  م بياتننننه ر فنننن   بمننننا يت ننننق    اتنننني فنننني      ولي،ننننيجألول ننننالي و
 ،ننيو ول ننالي وأل اتنني ب ننا،  ونت نن  أخيننراو بتقنن تو ب نن  ويليننا  ولمقترحنن  موتقت،ي  لتبوير ولت

لتبننننوير ولت ،ننننيو وأل اتنننني بمصننننر  فنننني ضننننو  وإلفننننا   مننننت ختننننرو      م ،ننننا ولت نننننا ن 
 ولي،ي ي،  ول    وأل اتي .
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Foreign higher education in the GCC countries, and the 

possibility of benefiting from it in Egypt 

 (A comparative study). 

 
Dr. Hanan Mahmoud Mohamed Abdel Rahim 

Abstract 
       Both the developed and the developing countries give increased 

attention to education and considers it a priority. Since higher 

education lies on top of the educational system, this necessarily 

requires further intensification of the effortdedicated to develop it. 

GCC countries have invested more in education, particularly in the 

recent years, as part of the requirements for the expansion of the 

development processes. In this regard, they have hugely endeavored 

to expand their higher education system in many ways. 

      Universities and different university campuses are among the 

most popular forms of foreign educational sites that have been 

established in the GCC. Some countries, such as the UAE and 

Qatar, have achieved great and higher positions worldwide. 

The study sheds light on the development of higher education in 

some GCC countries and focuses on foreign higher education by 

studying the status of foreign universities and other branches of 

them in these countries. It also attempts to benefit from the 

comparative nature of the foreign higher education systems in the 

GCC countries in order to develop a vision for the future. It also 

tries to rectify its shortcomings in the near future. It also aims at 

developing a number of proposed mechanisms to develop foreign 

higher education in Egypt. 

     The study is relies on the use of the Comparative Method 

through  a number of research approaches. It focuses on: Analysis 

of the educational system by using the theoretical model of 

Moehlman , the Comparative Systems Approach and focusing on it 
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as one of the analysis units according to the nature of the study, as 

well as the exploratory methods which are represented in one of its 

forms: visions, and future perceptions. 

   In light of the nature of the subject, its limits and its objectives, 

the dimensions of the methodology of the comparative educational 

research; namely the historical dimension, the descriptive 

dimension, the cultural analytical dimension, the comparative 

interpretive dimension and the predictive dimension, in this context, 

the current study deals with a number of axes that are concerned 

with the historical development of foreign higher education, the 

causes of its origin. It also offers a description of the patterns of 

foreign higher education and its role in the advancement  of higher 

education in the societies applied to it in an attempt at 

demonstrating the active cultural background of this influential 

phenomenon. The contract of explanatory comparison shows the 

similarities and differences with respect to these universities and 

then puts forward a set of lessons learned through which the 

development of foreign higher education in the Gulf States, in 

accordance with the circumstances and cultural data, can be 

achieved. It puts forward a vision for the future development of 

foreign higher education, and finally ends by providing some of the 

proposed mechanisms for the development of foreign education in 

Egypt in light of benefiting from the experiences of the GCC and 

foreign countries. 
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 التعليم العالي األجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي
 وإمكان اإلفادة منه في مصر
 )دراسة مقارنة(

 (1)حنان محمود محمد عبد الرحيم 
 -تمهيد: 

ا  -ا نامي نن ، متقنن م ا -كافنن تمال ولنن          ا مت ا مننا لت ،يو،  ت نن ه ع،ننا ما منن  بنناواتمامننا
 -بال ننر    -ف ن ذلي توننتو     لما كان ولت ،يو ول الي او مم  ولاظا  ولت ،يمي  أ لويات ا
ُت نن  ولت ،ننيو مننت أشفننر ولتحنن تا  ولتنني توو   ننا       حينن  مننت تيفيننج ول  ننو  نحننو   ومزينن ا 

ا،  أشفراا ح و او  فقنن  أ لنن     ع،يننه. بب ننا ولتاموينن خُ ع،ننا م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي إلحاحا
و مننننت والاتمنننننا .  ت نننناعج انننننذو  والسننننتفما ت،نننني ولننننن     ع،ننننا   نننننه  –فننننني ولت ،ننننيو مزيننننن ا
منننت متب،تنننا  ولتوسنننل فننني ول م،ينننا   وخينننر ، بوصننن ه  نننز ا ألفننني ولوننناوو  و -وليصنننو  

لتامينن  لتصننتل مننا    ع،ننا ت،تينن   ؤت و  ولتاموي .  ونب،ق ول مل ع،ا تبوير ماظوم  ولت ،يو 
 و   وإلمننا ، أ  2030مبننر ؤينن  ت ولموننتقت،ي  ولوطاينن  ولتنني  ضنن ت ا     ولي،ننيج  مفننل

 .   2030   ولتحريتأ،  2021
حا ل      م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي ول مل  اا   ع،ا وتونناع ماظومنن  ولت ،ننيو ول ننالي     

أعقنناا و ت نناع  وست اب  ل،ب،  ولمتزوي  ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي فنني  ق ع ي   و في كل ما ا ببر 
 تزويننن  عننن   ولونننعان،  منننت أبنننر  ت،ننني والسنننت ابا  ت،سنننيا ولماننناطق ، مونننتويا  ولم يشننن 

ا إلننا  انن  مننل  ا ،    ول ام ننا ت ولحعومينن ولت ،يمينن  ولحننر   اتننا ولياصنن ،  ولتنني حننو  فر عننا
تزوينن  نونن  وسننتق و  ول ام ننا  وأل اتينن ،  تزوينن  عنن   ول ام ننا    لم سوا  ت ،يمي  أ اتي ، 

   و  أنماا   ي   مت ولت ،يو ول ننالي،  ول مننل ع،ننا تزوينن  نونن  وبت ننا  ولبننسا ولياص  
 إلا وليا ن.       

ا        و مننننت   نننر ولت ،ننننيو ول نننالي وأل اتنننني فننني     م ،ننننا ولت نننا ن ولي،ي نننني م،تينننا عنننن  ا
كال ولمننن ،  ولتننن  يل،   ل،ت ،نننيو ول نننالي حاليننن ولمبالننن ،  لاسننن ا  فننني موو  ننن  ولتحننن تا  ول
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لب،نن  ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي، . . .  اليراننا. عننس   ع،ننا أن ننا ُت نن  مننت بننيت سياسننا   يننا   و  
 ت،تينن  لسحتيا ننا  ، ت  يل ولت ،يو ول الي في إطننا  والسننت اب  لمتب،تننا  ولم تمننل ولي،ي نني

ول ام ننا  وأل اتينن  فنني ول تننر  وألخيننر  ع،ننا  عم،نن ولمتاوعنن  ألفننرو  ، بننل  وألاننو مننت ذلنني 
ا.   وستقباا طسا مت خا ن  ولمابق  ول رضي  أت ا

 -، وسياقها: مشكلة الدراسة
أنننه إلننا  وسننتقرو  ولوومننل ولننروات ل،ت ،ننيو ول ننالي فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني ُتشننير    
وإلم،يمنني  ه ب م،  مت ولتح تا  ولتنني وسننتو ت  ولتيبننيد ول ينن  ل ننا،  لقنن  أشنن  ولمنن تمرٌت اب  

 ضنننل أنمننناا   يننن    ولتننني أونننا   إلنننامتنننا  و  منننت ول وول رضننني حنننو  ولت ،نننيو ول نننالي ع يننن ا 
 إ و تننه،  مننت بننيت ت،نني ولمتننا  و  ولتنني  هل،ت ،يو ول الي  بما ُتو و فنني تحوننيت أ و  م سوننات

مننت  1ض بيا ننا عنن  مننت   خننس  ول قنن  ولماضنني إنشننا   ام ننا  مننت طننرو    ينن  وننوا  
  اتي .  أل  ول ام ي  ووول ام ا  وأل اتي ،  ض   أفرع وألحر 

ُت   ول ام ا ،  أفرع وألحرو  ول ام ي  مت أشفر وألوعا  ل،موومننل ولت ،يمينن  وأل اتينن ،        
شاإلمننا و ، - ولتي واع إنشاؤاا فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  حصنن،  ب نن  ولنن   

 ا.  ع،ا مروشز متق م  في ذلي عالميا - مبر
    م ،ننا ولت ننا ن  حققتننه ول ام ننا  وأل اتينن  فنني مافحص وأل بيا  أنه برالو  ك  ي      

و منننت   ف  ض ننن  وألاننن و  ولمر نننو  ما نننا، ن نننا و إلولي،ي ننني ل ننن   منننت و ن نننا أفنننر   عننن  ا
،  منن  أشنن     وسنن  ن ننا  م  مت ننا ع،ننا أشمننل   ننهإ ولمشننعس  ولتنني حالنن    ن ، ولونن،تيا 

(2011 Varghese,)1- تزوي  فر  ول مننل،  وأل ضنناح ولموننتقت،ي  ولتنني  -ع،ا ستيل ولمفا
خننريج ولت ،ننيو وأل اتنني  وألمننر ولننذم ُت نن  مننت والعتتننا و  ولر يونن  لت  ننيل مفننل تحظننا ب ننا 

ولتنني أشنن   ع،ننا إسنن ا  ولت ،ننيو وأل اتنني 2(Olcott، 2009)اذو ولاننوع مننت ولت ،ننيو.    وسنن  
فننني  فنننل ول ام نننا  نحنننو ولتمينننز ولم سونننني،   ينننا   وألعمنننا . عنننس   ع،نننا و تتننناا تزوينننن  

تقريننر   وأل اتينن  بالتو ننه نحننو ومتصننا  ولم رفنن   ف،قنن  أوننا  ول ام ا   أفرع وألحرو  ول ام ي
ح نننو ول مالننن  إلنننا و ت ننناع  حصنننا ي لننن    م ،نننا ولت نننا ن لننن    ولي،نننيج ول رضيننن إلولمركنننز و
م،يننون  وفنن  فنني عننا   11شفر مننت في     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  ولتنني مننُ        بنن،ولووف   
  ممننننا أسنننن و فنننني  فننننل م نننن ال  2011عننننت عننننا  % 4. 14 بم نننن   ُتقنننن     باوننننت  2014

 .  3ولتبال  خاص  بيت فئ  ولشتاا
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فتننرالو ول ااتنن  ولووضننح   اتنني،  مير اتننه  أل ل ننل اننذ  نتي نن  مابقينن  لتننوفير ولت ،ننيو و     
وسنننتمر  فننني ولتوسنننل فننني    ف ن نننات،ننني ولننن    ل، ام نننا  وأل اتيننن   فر ع نننا ا ضننن ت ولتننني 

(  فقننن  أونننا   إلنننا ولامنننو 2016وسننن )بتا ،  أشننن   ذلننني    سياسننن  والبت نننا  إلنننا ولينننا ن، 
كنننل منننت   ولمتق،نن  ل ننن   ولبنننسا ولمتت فنننيت منننت     م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني  فقننن  حققننن 

ا فيمننا م  لنننه % 7. 93 %،8. 50% ، 5. 85 ولتحننريت،  ولونن و ت ،  مبنننر، نمننواو إت ابينننا
 ع،ينننه، . أمنننراو ضنننر  ياامونننتتا  ولولنننذم   نننل إلقنننا  ول نننو  ع،نننا  وألمنننر  4ع،نننا ولترتيننن 

 ولتواؤ  ولر يا ولتاليتتت،يص مشع،  ول  وس  في ف
األجنبيةة دةدول مجلةس التعةاون الخليجةي  الجامعات، وأفرع األحرام الجامعية كيف ُتسهم

 في ترقية التعليم العالي دها؟ 
  يت رع ماه ع   مت وألسئ،  ول رعي  كالتاليت 
ات ا ع،نننا     م ،نننا ولت نننا ن منننا أبنننر  ولتحننن تا  ولتننني توو نننه ولت ،نننيو ول نننالي،  ون عاسننن  -

 ولي،ي ي؟ 
 ما أنماا ولت ،يو ول الي وأل اتي في ول الو؟  -
 فر ع ننا فنني     م ،ننا ولت ننا ن  ، ما ولوومل ولننروات لوياسنن  وسننتق و  ول ام ننا  وأل اتينن  -

 ولي،ي ي؟ 
 أفرع ننا فنني     م ،ننا ، مننا أبننر  ولمشننعس  ولاا منن  عننت ت،سننيا ول ام ننا  وأل اتينن  -

 ولي،ي ي؟ ولت ا ن 
م ،ننا ولت ننا ن بنن    مننا ولمقومننا  ولتنني ُتمعننت أن ُتونناع  ول ام ننا  وأل اتينن   أفرع ننا  -

فننني ضنننو    وسننن  ولوومنننل ولنننروات،  ولماظنننو  ولمونننتقت،ي ، ولي،ي ننني فننني ولقينننا  ب،  و انننا
 ؟ ل،ت ،يو في ت،ي ول   

شيج تمعت وإلفا   مت ول ام ا  وأل اتي ،  فر ع ا بنن    م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني فنني  -
 ول ام ا  وأل اتي  بمصر؟ تبوير 
 -الدراسة: أهداف 
ٌت،قنننني ول  وسنننن  ول ننننو  ع،ننننا تبننننو  ولت ،ننننيو ول ننننالي فنننني ب نننن      م ،ننننا ولت ننننا ن      

 اتنني مننت خننس    وسنن   ومننل وسننتق و  ول ام ننا  ألولي،ي نني،  تركننز ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي و
امينن  ولقصننوت ألو  ضننرالو   ت،نني ولنن    اتينن  فنني ألفننرع وألحننرو  ول ام ينن  وأ  اتينن   ض نن ألو
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 ضنننذليمحننن         التنننزو ول  وسنننا  ولتننني تركنننز ع،ينننه    فننن نل،ت ،نننيو ول نننالي فننني ت،ننني ولننن   
 اتنني فنني ب نن      م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني ألتيننتص ول  وسنن  ب حننص ولت ،ننيو ول ننالي و

في ضو  ولتح تا  ولتنني توو   ننا ت،نني  ؤي  موتقت،ي   مل تق تو ، مقا ن  تح،ي،يمت ماظو  
 تو ا ول  وس  إلا تحقيق نوعيت مت وألا و تا كمول   . 

 فيت ص تت،ي التنظيرية:األهداف  .1
”، Comparing Systems*فحنننص وسنننتي و   حننن   ولتح،ينننل ولمقننننا ن  مقا نننن  ولننناظو 

فنني  صنن  ولظنناار  محننل ول  وسنن ،  تبتيق ننا ع،ننا ب نن  نظننو ولت ،ننيو ول ننالي فنني   ماامشننته
  ،يو بت،ي ول   .  ،تل    م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  كاظا  فرعي 

*تح يننن  أبنننر  ولتحننن تا  ولتننني توو نننه ولت ،نننيو ول نننالي فننني ول نننالو،  ون عاسنننات ا ع،نننا     
 م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  

-بصنن   خاصنن   -*  وس  وألنماا ول  ي   ل،ت ،يو ول الي وأل اتي في ول ننالو  مننل ولتركيننز
 ع،ا ول ام ا ،  أفرع وألحرو  ول ام ي  وأل اتي .  

 ولت ننر   تح،ي، ننا،  اتي في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي، ألولت ،يو ول الي و و * ص  لاظ
 ،  ترميته.  ولت ،يو ول الي في   ل ا ن     و  ولتي تقو  ب ا مت أ ل ألع،ا و

  ول ام ينن  وحننر أل ض نن  أفننرع و، *ولت ننر  ع،ننا أبننر  ولمما سننا  فنني وسننتق و  ول ام ننا 
 ا ولت ا ن ولي،ي ي.   مقا نت ا في ع   مت     م ،،  اتي ألو
فنني ب نن      م ،ننا  ل، ام ننا ،  ض نن  أفننرع وألحننرو  ول ام ينن ولوومننل ولحننالي    وسنن *

  ولقصو  فيه.  ، ولت ا ن ولي،ي ي  مل وستيس  أبر  نووحي ولقو  
و ول ام ننا  – اتننيأللقننا  ول ننو  ع،ننا ولتحنن تا  ولتنني توو ننه ولت ،ننيو ول ننالي وإ* ،  تح ينن ا

،  ولم ومننا  ولتنني تحننو    ن ن احننه فنني تحقيننق - اتينن ألم ينن  و ض   أفننرع وألحننرو  ول ا
 . ا و  ولمر و  ماهألو

*ولومننو  ع،نننا  ومننل ول ام نننا  وأل اتيننن  فنني مصنننر،  محا لننن   ضننل إ نننرو و  مقترحننن   
 لتبويراا.  

 . األهداف التطبيقية:  2
ظننو ولت ،ننيو فا   مت ولتح،يل ولمقننا ن لوومننل نإلا و  ولتبتيقي  ل،  وس  في وألتت،يص و     

 ؤيننن  مونننتقت،ي  تمعنننت منننت   ضنننلفننني ، ولت نننا ن ولي،ي ننني ول نننالي وأل اتننني بننن    م ،نننا
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مننل محا لنن  عننسن نننووحي ،  اتنني فنني ت،نني ولنن   وألخسل ننا تبننوير أ ضنناع ولت ،ننيو ول ننالي 
  عننس   ع،ننا  ضننل عنن   مننت ويليننا  ولمقترحنن   لتبننوير في ولموتقتل ولقري  ولقصو  فيه

 فا   مت وليترو  ولم ر ض  بال  وس .  إلفي ضو  وتي في مصر  ولت ،يو ول الي وأل ا
 -الدراسة: أهمية 

ا ل،منن وخل ولتحفينن  ول  ينن   فنني مينن ون ولترضينن  تبتيقننا   *تت   ول  وسنن  م منن  فنني ولومنن  ولننروات
ولتحنن  فنني مينن ون  فتننرالو تركيننزولمقا ننن ،  والبت ننا  عننت ولتحننو  ولامبينن  فنني اننذو ولمينن ون  

ول  وسنن  ت ننالج ت،نني ولق نني   فنن نع،ننا   وسنن  نظننو ولت ،ننيو،  -ماننذ ب وتاتننه - ولترضينن  ولمقا ننن 
ال تشننترا بال ننر    تاننا    -شوحنن   ل،تح،يننل ولمقننا ن -ع،ننا نحننو مميننز  فاسننتي و  ولنناظو 

 Microن يننتو ع،ننا ولموننتوت ولمصنن رأبننل ُتمعننت   ولاظا  ولت ،يمنني ب،شم،ننه فنني     ب يا ننا
level ،عتر  طاي (.  ميت،     لوياما   قافي   ولمتمفل في   وس  نظو فرعي( 
فننرع أ اتينن    ألو ننه ولنناظو نحننو وسننتق و  ول ام ننا  وحنن ت ولمتننا  و  ولتنني تُ إ*ُت نن  ول  وسنن   

و،  تح،ننيسا  ف اتينن  بننن    م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي ننيألوألحننرو  ول ام ينن  و تتنن   ول  وسننن    نقننن ا
 منن  عننت   ننو  ت،نني ولنناظو فنني وننعاليا  ولااإلم،حنن  فنني ولومنن  ولننروات  خاصنن  مننل تزوينن  و

 ولم تمل ولي،ي ي.  
ولتنني تتاننا   سياسنن  - خاصنن  ول رضنني ما ننا–لق،نن  ول  وسننا    *تننز و  أامينن  ول  وسنن  نتي نن 

 اتيننن  ولمركنننز  ع،نننا     م ،نننا ولت نننا ن ألوألحنننرو  ول ام يننن  و أفنننرع   ، وسنننتق و  ول ام نننا
 .  ولي،ي ي

 تنن وعيا  ول ولمنن  ، حنن  تنن، يرو ألامنن يت و  تح،ننيسا نكون ننا  صنن ا فنني *تتننر  أامينن  ول  وسنن  
 .  ع،ا ولت ،يو ول الي ب    م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي

ولت ،نننيو ول ننالي فننني     م ،ننا ولت نننا ن  بننت   نظننو حننن ت سننتل ولا نننوض إ*ُت نن  ول  وسنن  
  ولاظو ولمتومل ح    ا.  ، نظم  ول رعي  ولرواا أل  وس  و   عترولي،ي ي

ل ولنننرؤت ولتامويننن  ولمونننتقت،ي  ل،ت ،نننيو ول نننالي فننني     *سنننت ي  ول  وسننن  ولقنننا ميت ع،نننا  ضننن 
حنننالي،  ولتحننن تا  ولتننني ت اب نننه فننني ولومننن  ول،  ضننناع ولروااننن  لنننهأل  وسننن  و عتنننرولي،نننيج  
  .   موتقتسا
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*تو ا ول  وس  لمواع   ُصا اع ولقرو  ولت ،يمي في مصر في تبننوير ول ام ننا  وأل اتينن   
ولمصنننرم،  وحتيا اتنننه  فننني ضنننو  ولتحننن تا   ليننني تصنننتل أشفنننر مس مننن ا لبتي ننن  ولم تمنننل

 ولرواا .  
 -حدود الدراسة: 

تقتصننر ول  وسنن  ع،ننا  صنن  نظننو ولت ،ننيو وأل اتنني فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،       
مننل ولتركيننز بصنن   خاصنن  ع،ننا ول ام ننا ،  أفننرع وألحننرو  ول ام ينن  وأل اتينن   السننتحووذاا 

 الي وأل اتي في ت،ي ول   .  ع،ا واتما  بالغ ضمت أنماا ولت ،يو ول 
 -مصطلحات الدراسة: 

مت أنماا ولت ،يو ول الي،  ولذم تومل فيه ول  لنن  باسننتقباا  دنم جنبي:ألالتعليم العالي ا 
نظننا  ت ،ننيو مننت   لنن  أخننرت إلننا  وخننل   لت ننا  سننوو  باسننتقتا   ام نن  كام،نن ، أ  ت،سننيا 

 ولنن   ا  وأل اتينن ،  منن  يننتو ذلنني  ب نن  ول ننر ع ألحننر   ام ينن ، أ  تقنن تو عنن   مننت ولتننرومج
 في مااطق ت ،يمي  خاص ، أ  بشعل ما صل عا ا.  

 تاننو "التعةاون الخليجةي سمجلة  باسننو أ  كما ت ر   مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ولي،ننيج معوننن  مننت سنن      أع ننا  تبننل ع،ننا  عرضينن متصننا ت  و  ، ماظم  إم،يمي  سياسنني 

 ت،سننا. وقعع  " ولتحننريت،  مبننر،  وليوينن ،  وإلمننا و ،  عمننان، السععدية   اننيت  ول رضنني
 ننابر وألحمنن   كننان ولشنني  ، ضولريننا تمنناع ولما قنن  فنني البا   1981مننايو25ولم ،ننا فنني
ولي،ي نني انني  ميننل ولنن    وألع ننا  فنني م ،ننا ولت ننا ن . فيننر  إنشننا هصنناح   ولصننتاح

،  ولتحنننريت،  وليويننن ، مبنننرت  اننني  م،يننني  سنننتو م نظنننا  حعم نننا  ما نننا    م،ييننن ،  نننس  
   لنن  نظنننا  حعم نننا ، ولمم،يننن  ول رضينن  ولوننن و ت ت  اننني؛ م،يننني مب،ننق   لنن  نظنننا  حعم ننا 

 انني عتننا   ، ةول     اننيتتحا م   اسيو   ل  نظا  حعم ا ، ن سلط  ايت، س،باني   و ي
 كل إما   ل ا حاشم ا وليا .  ، عت ستل إما و 

 -الدراسة: نوع 
  وسا  ولممف،  لم ننا  ولت ،ننيو ول ننالي ولمقننا ن ك ح ت ول حالي تمعت تصايج ول  وس  ول     

Comparative Higher Education  ولننذم بننر  والاتمننا  بننه ماننذ ولتوسننل فنني متننو  ،
ولبسا في ولت ،يو ول الي،  والنتقا  مت متو  ولايتنن  إلننا متننو  وليفننر  ب نن  ولحننرا ول المينن  

متنننننن وخل ولتيصصننننننا   م نننننناالا -فنننننني حنننننن  ذوتننننننه-ولفانينننننن .  ُي نننننن  ولت ،ننننننيو ول ننننننالي ولمقننننننا ن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A
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Multidisciplinary  ولتنناحفون فنني اننذو ولم ننا  إلننا تبتيننق ماظننو و  بحفينن  نن  ، حينن  ت    
،  ولتاظيمنننننننننني،  وال تمنننننننننناعي،  والمتصننننننننننا م،  ولوياسنننننننننني، ولتننننننننننا ييي  مفننننننننننلت ولماظننننننننننو 

 يمعننننت تصنننايج ول  وسنننن  . 5 ولتشنننري ي،  ولا ونننني وال تمننناعي،  ول ،وننن ي، نفر ضولنننو يأل و
ضننمت ول  وسننا  ولمابقينن    -  Forms of Comparisonغ ولمقا ننن  ا لصنني فقننا  –ا أت ننا 

Area Study  اتنني فنني مابقنن  م يانن       أل  حينن  تتاننا     وسنن  ولت ،ننيو ول ننالي و 
 ن ا   وس  لاظو ت ،يمي  في ع       ذو  خ، ي  مشترك . ألم ،ا ولت ا ن ولي،ي ي   

 -الدراسة: منهجية 
   ن  في ولومنن  ولننروات لتحننوم   وسنناته ماظننو و    ؤت   ينن   وتول مي ون ولترضي  ولمقا     
يرتيننز ع،ننا  صنن    طا  م اايمي متيامننل ل،  وسننا  ولترضوينن  ولمقا ننن ، إ ل،وصو  إلا عمسا 

،  ولت نن  عننت ولاظننر  ول ننيق   تح،ي، ننا ولت، يرو  ولمت     لموتويا  ع   مت ولظاار  ولترضوينن 
 قا ض  ولووح  .  ولمرتيز  ع،ا ولما ج ذم ولم،   ل،مي ون
ا ممننننا سننننتق      مت نننن   حينننن  ُتشننننعل تح،ننننيسا   ا ل ننننذو والت ننننا  ُت نننن  ول  وسنننن  تبتيقننننا    ونبسمننننا

ا مننت ولت،شينن  ع،ننا  ونبسما  ، ح ت ولظاارو  ولترضوي  ولاا م  عت ت، ير ول ولمإلولموتويا  
ت نننن    امينننن  ولمتاامينننن  ل،ت ننننر  ع،ننننا ولتنننن، يرو  ولمألميمنننن  ولتح،يننننل مت نننن   ولموننننتويا ،  و

ع،ننا ر ش ز يُ ونن    فانن و  ول  وسنن أ ي منن  ل  . خننرت مننت ولظنناار  موضننل والاتمننا  ألل،موننتويا  و
طا  عمل ل،تح،يل ولمقا ن مت نن   ولموننتويا  ل،ظنناار  ولترضوينن  ولموننت      وسننت ا، إتبتيق 

ضو ه م الو ما  يت ننا فيمننا  فيتت،و  تطا  ولمقا ن ولذم سإل ا  تح   والت ل،وير في اذو و
   ي،يت
  حيننن  احا تنننا أ اتتينننذ مونننتوت معانينننا  و ن ول  وسننن  لننن أ ظت ُيسحننن  المكةةانيالبعةةد الجارافةةةي أو *

طننننننا  عتننننننر مننننننومي ع،ننننننا ولموننننننتوت إ كننننننز  بشننننننعل   ننننننيا ع،ننننننا  صنننننن  ولظنننننناار  فنننننني 
، لقبننناع     م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني،   صننن    نننا  ول ولمننن  Macro level"ولمعتنننر 

فننرع أ  ، بننالتركيز ع،ننا  صنن  ول ام ننا  Micro" ع،ننا ولموننتوت ولمصنن ر  .  ولتنن  يل ع،ي ننا
نبننا   تاا لنن  ول  وسنن  نأأم   مف،نن  محنن     مننت ت،نني ولنن   أ اتي  فنني ألوألحرو  ول ام ي  و
  ولقباعننا ،  ي قنن  اننذو وسننتي و  أ ولمقصو  وتياذ ولمااطق وليترت ، موتوت معاني  وسل

لنني مننت خننس   ذ   Cross National Comparison ولنن    كوحنن   ل،تح،يننل ولمقننا ن 
 ، اتيننن  فننني     م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي نننيألفنننرع وألحنننرو  ول ام يننن  وأ  ، فحنننص ول ام نننا 
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منننا و  ول رضيننن  ولمتحننن  ، إلخاصننن    لننن  و  اشفنننر بز النننا أ ولتننني تت نننل في نننا ولظننناار  بشنننعل 
-ولظنناار    صنن  ُ  فق مبر، مم،ي  ولتحريت  ل،متر و  ولتي ستذكراا ول  وس  الحقاا.  ض ذو 

 ولمننناشر .  ل نننل ولتانننوع منننا بنننيت ولمونننتوييت  ، ع،نننا ولمونننتوييت ولمننناتعر  -وسننن موضنننل ول   
، شفننر تيننامسا أ   ولمنناتعر   عانن  تح،يننل ولظننووار ولترضوينن  ُت  نني إلننا وستقصننا  ، ولمنناشر  

 شفر وتزوناا في ت وير ولظاار .  أ  
ا فحننص   حينن  تركننز ولو منن  ولتحفينن  ع،نن بالجماعةةات الجارافيةةة يت ،ننق ولت نن  ولفنناني      

ليا ننا   وننت ولت ،ننيو ول ننام يولمحنن    بفنني ول ئنن  ول مرينن   -موضننوع ول  وسنن  -  ننا  ولظنناار  
، ع نننا  ولم تمنننل ول نننام ي عامننن أ ع نننا  ايئننن  ولتننن  يا،   أ ضنننماياا ُتشنننير إلنننا ولبنننسا   

 ذلي ع،ا موتوت ولم تمل ولي،ي ي عموماا.  ت وعيا  ولمت، ريت بالظاار ،   
ولتنني ت،مونن ا ول  وسنن ، حينن   بعة  جوانةا المجتمةا والتربيةةا ُيركز ولت نن  ولفالنن  ع،نن      

فننرع وألحننرو  أ   ،  ول ووبد ولحاشم  ل مل ول ام ننا،  ولتمويل،  و   إلت رض ب    وون  و
  اتي  ب    م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  ألو

بنننر  مسمنننل ولتبنننو  ولتنننا ييي أفتت نننرض ول  وسننن  إلنننا   بالبعةةةد اليمنةةةي فيمنننا يت ،نننق      
عننن و  ول ام نننا  أ لتبنننو  تزويننن   و اتننني فننني     ولمقا نننن ،  تتانننا    صننن ا ألول نننالي و ل،ت ،نننيو 

خننس  ول قننو  ولق،ي،نن   –ع،ننا   ننه وليصننو   – اتينن  وألحننر  ول ام ينن  أفننرع أ  ،  اتينن ألو
 ولوومل ولذم تمف،ه فنني ولومنن  ولننروات، ، ولماصرم ،  ت، يروت ا ولرواا  ع،ا ولم تمل ولي،ي ي

  لتبننوير تقنن تو  ؤينن  موننتقت،ي    عتننران ولت نن  ولموننتقت،ي لمسمننل ولظنناار   تيتتو ول  وس  بتي
،  ض نن  ويليننا  لتبننوير  اتي فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي ننيألول الي و أ ضاع ولت ،يو 

 ول ام ا  وأل اتي  في مصر.  
  عتنننر Comparative Methodولبريقننن  ولمقا نننن  ت تمنن  ول  وسننن  ع،نننا وسننتي و        

ن ننا تركننز ع،ننا إحي     Mix Methodologyميت،ب ول ولتحفي  م وخلمت ول وستي و  ع  
 شل متت

 ولاظا  ولت ،يمي باستي و  نموذن مولمان ولاظرم.   . تح،يل1
يننتو ولتركيننز ع،ي ننا  حينن    Comparing Systems Approach. مقا ض  مقا ن  ولاظو 2

 ا لبتي   ول  وس .   فقا   ش ح ت  ح و  ولتح،يل
  ولتصو و  ولموتقت،ي .  ، ت    ايت ولرؤ والستيشافي   متمف،  في أح  أوعالهسالي  أل. و3
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 اتنننني فنننني     م ،ننننا ولت ننننا ن أللمننننا كاننننن  ول  وسنننن  تتاننننا    ومننننل ولت ،ننننيو ول ننننالي و     
 عتنننر سنننياما  ، ولظننناار  منننت خنننس  م خلقمقا ضننن  مقا نننن  ولننناظو فنننيف ونننُت   ا ولي،ي ننني  

ا ا مقا ننننا  نقننن تا  ننن  ول  وسننن  تح،نننيسا   ولميت، ننن .  ع،ينننه، تُ  قافيننن  ميت، ننن  خنننس  ول تنننرو  ولزمايننن 
   ميت،  . معاني  ،  اتي عتر سياما   قافي ألل،ت ،يو ول الي و

والاتمننا  ولننروات فنني  ياتج عننتع،ا ولاظو كوح   ل،تح،يل ولمقا ن،   إن ولتركيز ولمتزوي      
ا ممنننا عتر ولقنننومي  ونبسمنننا قم نننا  ولتحنننو  ولترضويننن  ولمقا نننن  بال  وسنننا  ذو  ولت ننن  ولننن  لي

بو نننو  ب ننن  ولق ننناتا ولمرتتبننن  ب ا ننن   وسنننتي و   (,Bray, Jiang (2014ش تنننه   وسننن أ
ن ولتحنن  ولننذم يركننز ع،ننا ولنناظو تمعننت   ل ننذو فنن   ولاظو كوحنن   ل،تح،يننل فنني ولتحنن  ولمقننا ن 

كوحنن   ل،تح،يننل فنني ولتحنن   -ألن ولنناظو ي  ا، كمننا تمعننت أن تعننون عتننر  طانن أن تعننون   ليننا 
نظمنن  أن تيننون مت نن    حتننا  وخننل ول  لنن  ولووحنن    فننت   ولت،نن ون لنن ي ا أتمعننت  -لمقننا ن و

 اننا بننا ا ، ولتاح  ولذم يركز ع،ا ولاظو تمعت أن تيون   لينن   وس  ن   ل ذو ف  مت     
ا، با معانينن  تح ينن  إأن مقا ننن  ولنناظو  وخننل ولت،نن ون تتننيل  اضنناف  إلنن إلولق   عتر مومينن  أت ننا

  عننس     نمننااألخننتس  ولم ينن ،  ت ننز  ف ننو ولقننوت ولتنني سنناام  فنني ت،نني و  ننه ولشننته  والأ
نظمنن  ألن كننل وأولتركيننز ع،ننا نظننو ولت ،ننيو ليننل ب،نن  ي كنن  حقيقنن   إلنناولميننل فنن ن  ع،ننا ذلنني 

 .  6ت مل عتر ولح    ولوطاي 
ت اننن  م  نننو  ول  لننن   تح،ي، نننا سنننتاا ولر يوننن  ل  وسننن  نظنننو ولت ،نننيو ألل نننل منننت بنننيت و        
 ع،يننه فنن ن ولتركيننز ع،ننا     One Systemأ  ولاظننا  ولووحنن  ،  One Countryحنن   ولوو
 ولت منننننيو ولزو ننننن يت  Oversimplication نظمننننن   ضمنننننا ُتق،نننننل ميننننناطر ولتتونننننيد ألو

Overgeneralization    اننذو ُت  نن  وختيننا  مقا ضنن    7إ  ا  أنماا ولت ير في تواع  .
 تماونننياا منننل  ،  يننن   فننني ولتحننن  ولترضننوم ولمقنننا ن  تماونننياا منننل والت ااننا  ول  مقا ننن  ولننناظو 

  ولت   عت   و  نظا   وح  ل  ل   وح  .   ،ولت  يل
 –عقننن  ولحنننرا ول الميننن  ولفانيننن  -مانننذ ب وتننن  ولمرح،ننن  ولروب ننن  لتنننا ي  ولترضيننن  ولمقا نننن       

  ق م ال ت ننا فنني ولترضينن و نن  ولت،شينن  ع،ننا ضننر    وسننتي و  م نناايو ول ،ننو  وال تماعينن ،  طر 
فنني ول  وسننا  ولترضوينن  ولمقا ننن ،  تحننو   -ماننذ ذلنني ولحننيت-تنن، ر  ولم ال ننا  ولما  ينن  م  

 تح،يننل موننتتات ا ولوننابق  إلننا ولتحنن  ، والاتمننا  فنني اننذ  ول  وسننا  مننت  صننج نظننو ولت ،ننيو 
، ل،قنننرو و  ولمت ،قننن  بالوياسننن  متريقيننن  ك،سننناا  إنمننناا انننذ  ولننناظو بانننا  ع،نننا   وسنننا  أعنننت 
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تل.  ع،يننه، تحننو  مركننز ولفقننل فنني ولم ال ننا  ولما  ينن  ل،  وسننا  ولترضوينن   ولتاتنن  بالموننتق
 مشننعست ا  ولمقا ن  مت والاتمننا  بتح،يننل ول وومننل ولتنني سنناام  فنني تشننعيل ولنناظو ولت ،يمينن 

 عسماتننننه ولمتشننننابع  مننننل ولنننناظو ول رعينننن  ، إلننننا والاتمننننا  ب  ننننو  يااميننننا  ولاظننننا  ولت ،يمنننني
ن إمعننت ولقننو   سننو سياسنناته ولموننتقت،ي ،  ماننذ ذلنني ولومنن  تُ  ل،م تمل ولذم يو   فيه، كذلي

ولم ال ننا  ولما  ينن  فنني ول  وسننا  ولترضوينن  ولمقا ننن  بنن أ  ولنن خو  فيمننا ت ننر  باستشننرو  
ولموننتقتل، بننل  ي تتننر وستشننرو  ولموننتقتل ول يننر ولما  نني ولموننيبر ع،ننا ولترضينن  ولمقا ننن  

 .  8معفج   يوماا اذو بشعل   حتا ، ماذ عق  ولوتيايا  مت ولقرن ول شريت
إح ت ولمقا ضا  ولما  ي  ولم اصننر  فنني ولترضينن  ولمقا ننن    إلا وستي و  ول  وس   وتا تُ       

 ولتنننني ت تمنننن  ع،ننننا ولتاتنننن   Exploratory Methods االستكشةةةةافية  انننني وألسننننالي 
ا مننننت م بيننننا   والستيشننننافي  حينننن  تت ننننمت   وسنننن  وحتمننننا  تبننننو و  ولموننننتقتل، ونبسمننننا

 ولحاضننر عننت ولظنناار  موضننل ول  وسنن .  ضاننا  ع،ننا اننذ  ولماب،قننا  ،   مت ولماضننيموتم 
ل سننالي  أنماا مح    لت   مسمل تبو  ولظاار  موننتقت،ياا.  توننتي   ول  وسنن  أحنن  أ ُتوض 

 ؤينننن  موننننتقت،ي   بوضننننل ولتصنننو و  ولموننننتقت،ي ، حينننن  تينننتو ، ت  اننننيت ولننننرؤ والستيشنننا   
 .      م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي لت ،يو ول الي وأل اتي فيلتبوير و

لتح،يننل  نمةوج  مولمةان النظةر  ع،ننا -فنني تح،يننل ولاظننا  ولت ،يمنني-توتا  ول  وس  ولرواا    
ع،نننا تصنننايج ولمشنننعس   Moehlmanتركنننز واتمنننا  مولمنننان   حيننن  نظمننن  ولت ،يميننن ألو

 نأطننا  نمننوذن نظننرم.  منن   أم مولمننان إ تح،يننل ولنناظو ولت ،يمينن  ع،ننا أسنناا ، ولت ،يمينن 
ف نننو ولننناظو ولت ،يميننن  يتب،ننن  ت نننا ن ع،منننا  كفينننريت فننني م ننناال  مت ننن    متروببننن  ب  ننن ا 

ت ينن  فنني تح،يننل ولمشننعس  ولت ،يمينن  ولر يونن  ل،نناظو ولميت، نن .  يال ونن بت  ،  اذو ولت ا ن 
، م نظا  ت ،يمي او نويج مركنن  تمتنن  ب ننذ    ل،فقافنن  ولمت،صنن،  لشنن تهأن أ ي تق  مولمان 
طريقةةةة  ، الثقافيةةةة ةالطريقةة  منننتتحننن  فننني ولاظنننا  ولت ،يمننني وسنننتي و  كنننل  ع،ينننه فسبننن  ل،تا
  وسنن  ولم تمننل ولننذم نشنن، فيننه Culture Methodولفقافينن  قصنن  بالبريقنن  .  يُ الموضةوعات

 مننا طريقنن  ولموضننوعا  أصنن،ي . ألولاظا  ولت ،يمي  ألن ولاظا  او  لينن  ولم تمننل بفقافتننه و
Topical Method ُولمشنننعس  ولتننني تتصنننل بالاظنننا  ، ضنننوعا قصننن  ب نننا   وسننن  ولمو في 

 .  9ولت ،يمي



 التعليم العالي األجنبي                                                             حنان محمود محمد عبدالرحيم د/

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

331   

فيننه يتمفننل فنني ت ميننل اننذ  ول ااصننر  مرالننواطا  نمننوذ ي إحوت أن أمولمان  ت  ير       
،  ولمعانيننن ،     تي نننات ولزمانيننن ولو يقننن  ذو  ولمننن ت ولت يننن ،  ولتننني تمفنننل حركننن  ولتشنننري  فننني 

طننا  توننمل بالتح،يننل ولمنناظو ل،نناظو إلن مفننل اننذو وأ عم،ي  تبتي  ا ولفقافي ولموتمر ،  يرت 
نننه أ ان مننا  صنن ه مولمننان ع،نن أوننا   إلننا إلنننه ت نن   وأ. اليننر فحونن  ولت ،يمينن  ال لوصنن  ا

لم موعنن   ا  توصنني ا أ اشفر مت كونه تصنناي ا أ، ال ُت    Theoretical Modelطا  نظرم إ
 .  10الير ولمرتتب  في ب   وألحيان مت ول وومل

 مو  ما اتألن نظر  مولمان ترتتد ب    مت و، ع،يه، تمعت ولقو  ب        
 في  قاف  م تم ه.  ُتحتوت م نظا  ترضوم أن أ .1
 حنن واما فنني   وسنن  ولم تمننلإتتمفل   ت ل،تح  نظراو لذلييت مب،وضتين اااك طريقت. أ2

خننرت فنني   وسنن  مشننعس  اننذو ألتتمفننل و، بيامننا اولذم يو ج  وخ،ه نظاماا ت ،يمياا م ياا 
 ا. وستي و  ااتيت ولبريقتيت م ا  الب  مت ، ولاظا  
و  ميقننا ُتمفل نموذن مولمان ولاظرم  م ننا        ا، ا مننت ول ااصننر ولتنني ت نن  تح ينن اا تح ينن ا

فنني  - التننزو  –  ولوياسنني  ولتنني أ ننر  أ ولتي ترتتد بفقاف  مابقنن  مننت ولمانناطق ول  روفينن  
ط،ننق ع،ي ننا أ ااصننر تشننعيل ولاظننا  ولترضننوم بالصننو   ولتنني يتنن   ع،ي ننا فنني ولوضننل، اننذ  ول

 ولتنني تتننروبد مننل ب  نن ا ، Longrang Factorsمولمننان وسننو ول وومننل طوي،نن  ولمنن ت 
 .  11 عم،ياته،  تيوياه،  ت  ر في تو يه ولاظا  ولترضوم ، ولت  

  لق   ضل مولمان  س   معونا  أساسي  لتح،يل ولاظا  ولت ،يمي،  ايت
  ولتمويل.  ،  ولقانون ، ت يت مت ول ،و   Orientationولتو يه •
ذلننني ولتانننا  ول نننا  ل،اظنننا  ولت ،يمننني  ول يعنننل  تت  يت نننمOrganizationولتاظنننيو   •

،  ولفانويننن ، ع و تننن إل و، ولم  سننن ،  ولم  سننن  والبت و يننن  لمنننا متننن ولت ،يمننني ، مرح،ننن  
 .   ولت ،يو ول الي

، ق ولتنن  ياو نن طر ،    ولما ج،  ولم  سيت،  تت مت ولبسا ت Operationول م،ي  •
  و   .  إل و، ورو إل و،  ولتو يهو،  ولتقوي،  والختتا ، و  ول  وسي  ولمقر  
 ع،ننا ولشننعل ولننذم ت ننو ( منن  أ ننرت ت نن يسا 2011ع،ننا أن)عتنن  ول ننوو  بعننر،    

مننت  و  خننر حنن   فيننه عنن  ا ولمعونننا  ولوننابق ،  ولننذم  ضنن ه مولمننان،  صننمو وننعسا 
 .  12ول ااصر ول  ي  ،  كي ي  ولرضد بيا ا
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طننا  ولاظننرم ولننذم م مننه إل  وأمننت اننذو ولتصننايج  والسننت ا     وسنن  ولرواانن  تحننا   ول       
 اتنني فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  ولننذم ألمولمننان فنني تح،يننل نظننا  ولت ،ننيو ول ننالي و

 ولمشنننعس  ، طنننا   قافننن   وحننن   ت منننل ولم تمنننل ولي،ي ننني،    وسننن  ولموضنننوعا إنشننن، فننني 
 ولمتص،  ب ذو ولاظا .  

 -الراهنة: ار مولمان النظر  في الدراسة طإتطبيق  محددات
  وسنننته  ي( فننن 2011)عتننن  ول نننوو  بعنننر، أ نننرو  ولتاحفننن  ع،نننا ولت ننن يل ولنننذم  وعتمننن       

ل،شننعل ولننذم حنن    مولمننان ل  وسنن  ولاظننا  ولت ،يمنني، مننل وسننتي و  ب نن  عااصننر معونننا  
وومنننل طوي،ننن  تح يننن  ول    عتنننرولامنننوذن ولاظنننرم ل  وسننن  نظنننا  ولت ،نننيو ولنننذم صنننممه مولمنننان

 عتننننرولشنننن  ، ولمعننننان، ولزمننننان، ول، نننن ، ولنننن يت  ولت ،ننننيو.  ذلنننني  كننننسا مننننتت  تشننننمل، ولمنننن ت
ولتو يننه،  ع،ا مرح،  ولت ،يو ول ننالي،  سننيعون ونتقننا  عااصننر-في عم،ي  ولتيبيد -ولتركيز
 ا لبتي   ول  وس .   فقا  ول م،ي 

 -خطوات الدراسة، وإجراءاتها: 
ولتحننن  ولترضنننوم   يننن ما  ب نننا   فننن ن أا وفنننهأ   ،  حننن      ،ولموضنننوع طتي ننن  فننني ضنننو       

فننني ولت ننن  ولتنننا ييي،  ولت نننن  ولوصننن ي،  ولت ننن  ولتح،ي،ننني ولفقنننافي،  ولت نننن  ولمتمف،ننن  ولمقنننا ن 
 رو ينن  ل،تحنن  إلومننت خسل ننا صننياال  وليبننوو   يمعننت ،  ولت نن  ولتاتنن م ، ولت وننيرم ولمقننا ن 

   كما ي،يتولروات 
 ،  موتتا  ولاش، .   اتيأل الي وبيان تبو  تا ييي ل،ت ،يو ول .1
فنني فنني ترمينن  ولت ،ننيو ول ننالي  ا    انن ،  اتيألو ول اليأنماا ولت ،يو  بوصج ولقيا    .2

 ولم تم ا  ولمبتق  ل ا.  
ولميتنننا   فننني ول  وسننن    -   م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني  نننرو  ولتح،ينننل ولفقنننافي لننن إ  .3

 ول  وس .   في ولظاار  موضوع ولم  ر ، ولفقافي ول اعل لتيان ولظ ير
، ولتشننابه  والخننتس  فيمننا يت ،ننق بال ام ننا  أ  ننهلتيننان    عقنن  ولمقا ننن  ولت وننيري  .4

   ولميتا  .ب    م ،ا ولي،يج ول ام ي  فرع  وأل
تبنننوير ولت ،نننيو ول نننالي  عتراننناتمعنننت  يطنننرح م موعننن  منننت ولننن   ا ولمونننت ا   ولتننن  .5

  طننننرح  ؤينننن   ولفقافينننن  ه،  م بياتنننه ر فنننن   بمنننا يت ننننق   ولي،ننننيج فنننني     اتننني ألو
 موتقت،ي  لتبوير ولت ،يو ول الي وأل اتي ب ا.  
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تقنن تو ب نن  ويليننا  ولمقترحنن  لتبننوير ولت ،ننيو وأل اتنني بمصننر  فنني ضننو  وإلفننا    .6
 مت خترو      م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي،  ول    وأل اتي .  

 
 طار النظر  للدراسةإلا

 -ي،يت ، كما محا   أساسي  خمسةطا  ولاظرم ل،  وس  في إلُتمعت عرض و
 

دول مجلس  ى، وانعكاساتها علالتي تواجه التعليم العالي تاألول: التحدياالمحور 
 التعاون الخليجي. 

 ابنننه ولت ،نننيو ول نننالي فننني     م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني بُ م،ننن  منننت ولتحننن تا  ولتننني تُ     
ا إلننا  انن  مننل ولت ،ننيو  ولحعننومي، أ  ت  ولتح  عت نظو ت ،ننيو ح يفنن  تووشت ننا  لتيننون  اتننا

ولت ،ننيو ول ننالي فنني ت،نني  . إن موو  نن  ت،نني ولتحنن تا كافنن ،   لو  وحتيا ا  وننرو ل ولم تمننل
 بننر  ت،نني ولتحنن تا أ  سننُتت ي تولنن     ننز  ال يت ننزأ مننت ولت ،ننيو ول ننالي ع،ننا موننتوت ول ننالو، 

 ع،ا     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.   شعل خا  ون عاسا  ذلي با، عالميا 
 تالتحةةةديا مونننميتتا  ولمونننتقت،ي  ولتننني توو نننه ولت ،نننيو ول نننالي إلنننا تقونننيو ولتحننن ت ُتمعنننت 

 .  التحديات المجتمعية، () ع،ا  أس ا ول ولم  العالمية
 

: التحديا    :وانعكاساتها، العالمية التي تواجه التعليم العالي تأوالا
ع،ننا   ون عونن    ا اننا، بر  ع   مت ولمت يرو  ول المي  بح،و  ولقرن ولحننا م  ول شننريت    

 وتا  وون  ولحيا    ضياص  ولت ،يو،  تقل ول ولم  ع،ا  أس ا.  
  ألق  أصننتح  ول ولمنن  مو ننو   فنني كننل معننان،  أصننتحاا ن نني  فنني عصننر عننولمي،      
مت ولم اني  ولم اايو ولتنني لننو  ويحمل مصب،ل ول ولم  ع ي ا   حرت في عصر ول ولم . ألبا

،  ولرفااينن ، ن ننا ولبريننق إلننا ولرخننا أ اإلي ننا ع،نن   ااك مت ياظننر ن ين  فع،ي ا حتا و ُيت   ق
، ن ننا محننو ول  لنن  ولقومينن أع،ننا إلي ننا  تحقيننق م تمننل كننوكتي حنن ي ،  اانناك مننت ياظننر ن 

، نوننحاا ول  لنن  ولقومينن  مننت واللتننزو  بمونن  ليات او منن  صنناح  ذلنني .  ايمانن  ولقننوت وليتننرت 
مننر لقننوت ولوننو  ت تنن  أل،  تننرك و تحقيق ول  ول  وال تماعي ،   و تات ا في تق تو ولي ما 

 .  13وت و و  حي و، بمق  وت
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  م موعنن  مننت ولونننير  و  أ  سننير    ت(ول ولمنن  ب،ن ننا2015عرفنن    وسنن )  يتننر ،        
، وننيا أل و، عتننر وليونينن  ولتنني تت ننمت سننيول  متزوينن    تنن فقا  فنني  ميننل والت ااننا  ل،تشننر

 تتوننت  فنني   و اننا،  ولتنني ُت نن  ،  ننا عننت ولُتاننا ولتنني توو  ف ننسا   منناشت  ولم ،ومننا أل و
ا بنن،ن ول ولمنن  انني ونتقننا  14لت،نني ولتنن فقا    أ  م  ننسعوو ننق  ازلنن بم . تمعننت ولقننو  أت ننا

 منن  فيننا  بننس ميننو  عتننر ولحنن   . أل و،  ولقننيو ، فننرو أل و،  ولم ننا  ،  والمتصننا ، ل،تياولو يننا
، والت ااننا  والمتصننا ت لنني  إن ول ولمنن  عننا   مننا تشننير إلننا أ(2009أوننا  تقريننر وليونوننعو)

ولت ،ننيو ول ننالي،  ولتنني ال م ننر  فنني ول ،مينن  ولووسنن   ولتنني تنن  ر بشننعل متاوننر ،  ولتياولو ينن 
 .  15في ول الو ولم اصر -إلي ح  كتير-ما ا
ننننه تنننز و  خبنننو   ول ولمننن ، أ انقبتنننيتت وأل لننن  ( إلنننا2004 أونننا     وسننن  )وليونونننعو،     

 - ننا  ولاا منن  عا ننا يول ننالو اليننر منن ا،يت لم اب نن  ومننت مننووطاي      ون كفيننرا أحي  ن  ك 
ولاقبنن  ولفانينن  إلننا ولحا نن  إلننا تح ينن  ولمقصننو  ترتيننز   . -خاصنن  ت،نني ولمنن  ر  ع،ننا ولت ،ننيو 

خبا  وليتننرت عانن  ماامشنن  ول ولمنن  يت ونن  فنني ول مننوض ولننذم تعتاننج ألح  وأن أل  بال ولم 
 .  16م اااا في كفير مت وألحيان

مننت ول ولمنن    انني ول ولمنن   م ننو فسبنن  مننت ولومننو  ع،ننا نننوع   يننز ول  وسنن ا لترك  فقننا        
ُتشننننع، ا   ن ماع تننننه ولم رفينننن ، ألسننننااألا باا كونيننننا ن مشننننر عا يت نننن  ول ،ننننو و  ول ،مينننن   حينننن 

ا في ميت،ننج أ  ننا  م خس  تاتمي إلا مااطق ميت،   مت ول الو،  تاتشر اذ  ولم رف  ف ،يا 
ب  ننل ولتقنن   ولتياولننو ي فنني  ميننل ولم نناال .  لقنن  وننعل  ووننرا شفننر تُ أول ننالو،  ولننذم أصننتل 

فقننن    ت زينننز مننن و    ع،ينننه، اميننن  خاصننن  فننني تقويننن  ولبنننابل ولينننوني ل، ،نننو أ نترنننن  إل  نننو  و
فتقنن   عنن   ا بشننعل كتيننر. متشنناب ا  أصننتلونتشر ولت ،يو ول الي في مااطق ع ي   مت ول ننالو،   

، عننس   ع،ننا MBA السيما برنامج عما وألو   إ برومج  -ع،ا ستيل ولمفا – مت ول ام ا 
ا فنني مابقنن  ولي،ننيج  اتينن  فنني ب،نن ون ع ينن  ،  خصوصننا ألوفتتنناح ع ينن  مننت فننر ع ول ام ننا  و

 .  .  اي محو  ولتركيز في ولو م  ولتحفي  ولرواا 17ول اي  بالا د
 و  عتنننر لقننن  الينننر  منننوت ول ولمننن  م  نننو  ولومننن   ول  نننا    أصنننتح  ول ام نننا  تنننُ       

 ت  18ما أف   إليه ول ولم  فيما يت ،ق بالت ،يو ول الي ما ي،يبيت  ت مت ،  ممف ا و  
 ولت ،ننيو ، ولم توحنن     مفننلت ول ام ننا   ننو  صننيغ   ينن   ، تاننوع أنمنناا ولت ،ننيو ول ننالي .1

  ول ام ا  والفتروضي  ولتي تيون تي، ت ا أمل مت ول ام ا  ولتق،ي ت .  ، مت ب  
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 في ولت ،يو ول الي ع،ا أسا ت ا ي   ضحي .  . ميا  ولقباع وليا  باالستفما  2
. تق،يص     ولحعوما  في  عننو ول ام ننا  ولرسننمي ،  عنن   منن  ت ا ع،ننا  يننا   ولتمويننل 3

 و تماعينن ،  كننذلي الينناا     ولحعومننا  ،  سياسنني ، ومتصننا ت  ال، ام ننا   ألسننتاولمقنن   
 ا.   وألا و  ت  ي يا ، في صياال  والستروتي يا 

     ، أ اتيننن  عالميننن  فننني  وخنننل ولت،ننن ون ولااميننن  ع،نننا   نننه ول منننو  . إنشنننا   ام نننا  4
 ضننيت ، زينن  مننت حنن   ولماافونن  بيا نناممننا يُ   ع،ننا   ننه وليصننو  ولي،ي نني م ،ننا ولت ننا ن 

 ول ام ا  ولمح،ي .  
 New-economicول  ينن    والمتصننا ت  ول،يترولينن   فيننر ول ولم  بيت ولمزن لق  أس ر     

liberalism فنني، ول ننالو  موننتوت  ع،ننا ولت ،ننيو  مبنناع فنني ع ينن    موننت  و    ت ييننرو  عت  
 ولت ا ينن  وألب ننا  أامينن  تزوينن   حينن ع،ننا   ننه وليصننو        ولت ننا ن ولي،ي نني
مننت كونننه  ل،ت ،يو   ولتاموي  ل،ت ،يو،  تحو  ولاظر وال تماعي  ولبتي   مت  ولوومي ،  الي ر 

 مننت ك يننر  ا ما تننا  وتحقننق عا نن ا  و ا وسننتفما شونننه ،نناع أشتننر لننه بشننعل إلننا ولاظننر عامنن  خ منن 
ل،ت ننا   فنني  ول امنن  والت امينن   ننل  فنني،  ولينن ما  ولونن،ل فنني والسننتفما  أوننعا 
 فنني ولت ننا    تحريننر مباعننا  أحنن  - مروح،ننه ب ميننل -ولت ،ننيو  أصننتل (GATS)ولينن ما 
متولينن ما    ا حرينن  والت امينن  فت نن   عتننر أنظمتننه إلننا  أسننوو  ولت ،ننيو  أ  ولوصننو  أحيانننا

،  تيوننراا Trade in Education19سننمته ب نن  ول  وسننا  والت ننا  بننالت ،يو أ    فيما ولح
 أحياناا أخرت.  

يركننز ول ننز  ولتننالي ع،ننا  صنن  ولتحننوال  فنني ولت ،ننيو ول ننالي ع،ننا ولموننتوت ول ننالمي       
 ولتنني أ   ،     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني بصنن   خاصنن  ون عاسننات ا ع،ننا  ، بصنن   عامنن 

 تنن، ر نظننو ولت ،ننيو ول ننالي ب ننا،  ُيمعننت تاننا   ذلنني فنني ، ت ننا  بننالت ،يو إلوإلننا بننز ه  نناار  
تموية   تتايةر سياسةا، لجديةدة علةى التعلةيمافكةر الليبراليةة  رتأثي  ايتع   مت ولمحا   

ذلنني  ،  سننُيت اا  تجةار بخةدمات التعلةيمإلا تحريةر، االتجاه نحةو خصخصةة التعلةيم، التعليم
  .  ت صيسا
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 لليبرالية الجديدة على التعليمتأثير فكر ا. 1
 بنننيت ول،يترولينننن  وليسسننننيعي  -فننني  أم  اننننا في  - منننل مصننننب،ل ول،يتروليننن  ول  ينننن   ت     

 ولتزوم ننا بحرينن  ول ننر ،  والمتصننا  ولايوكسسننيعي ولمعننرا ل،وننو  ولحننر   ولم ننا ض لتنن خل 
نتي نن     ينن    ب،ننق ع،ننا ول،يترولينن  مصننب،ل  ول،يترولينن  ول تُ  منن  صننا  ول  لنن  فنني ولوننو . 

 -ا  منننت ولقنننرن ولماضننني،  تتينننذ ول،يتروليننن  ول  يننن   يننن ل،تبنننو و  ولتننني حننن    فننني ولفس يا
، فيننا  ولتالينن ألوننعا  تنن عم ا ب نن  وأل ليت  ميننل اننذ  و،  ع ي   أوعاالا  -نظري  وص  اب

 ت20أ   مي  ا
 تمان وليتير ب،امي  ولوو  ولحر ،  ولتحر  مت أم م ومننا  أ  عقتننا   ال سننيماإلو •

 ت،ي ولتي ت رض ا ول    ولقومي   اليراا مت ولييانا  ولوياسي .  
،  لينننت أ  نظامنننه ال تقتصننر متنننا و ولونننو  ولحنننر  ع،نننا والمتصننا ،  ونننعل ولحعنننو  •

ستي وم ا في كل م ننا  مننت م نناال  ولم تمننل  فيننذا  ولننت   إلننا حنن  أب نن ، وُتمعت 
ع،نننا النننرو   ن تينننون ولم ننامس  فننني كنننل م ننا  منننت م ننناال  ولحيننا  أ يننر ن ضنننر    

  ن م تنناح كننل اننذ  ولم ننامس  اننو ول ننر أوننا   إلننا إلنظيرت ننا فنني والمتصننا .  ت نن   و
 فال،يترولي  ول  ي   فر ت  بشعل  ذ م.  

ولقيننو      ضنن  ر  تمننان مننوو   بالت ننا   ولحننر   فحيامننا فُ إتمننان بالوننو  ولحننر ، إليتصننل با •
ي برفننل ولقووعنن   ول ننووبد ع،ننا ولوننو  ولحننر ،  ولت ننا   ولحننر ، أ   ولاظرينن  إلننا ولتمونن 

      وستت ا اا.  ، ألتق،يص اذ  ولقيو  ولمقي   
فيا  ولمرتتب  باالمتصننا  ول،يترولنني ول  ينن  تابتننق ع،ننا م  ننو  ول  لنن  ألمت و ون كفيرا إ        

 ت21 ل ل أام ا، فيا ألا   يقاا ب ذ  وول،يترولي  ول  ي  ،  ولتي ُتبتق  ترتتد و تتاطا 
 ضالتننالي تننوفير   اسنني  ل،  لنن  ول،يترولينن  ول  ينن   خ،ننق  ماننا  ت ننا م  ينن  * إن ولم منن  وألس 

ب نن  ولاظننر عننت ولاتننا ج ولمترتتنن  ع،ننا ذلنني بالاوننت    معننانإلوننر ا تننروشو  أا مننا  بقنن   و
 وليريم .   ،  ولحيا  وال تماعي ل، مل
ولاقننل،  تمفننل  و بيصيصنن  مباعننا  ع ينن   ا كتيننرا ن ول  لنن  ول،يترولينن  ول  ينن   تننُولي واتمامننا إ* 

سننعان وال تمنناعي، إل الير  مت ولموو   ولبتي ينن ، ولماننافل ول امنن ، و. . . والتصاال ، ولتتر  
ن ننا تونن ا ل،ت،شنن  أ تحقيننق ولننرضل، كمننا ، عما  ولت ا ي ألما  وأولت ،يو   ب    فتل ولم اال  
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مننل  منن    ع،ننا تح، خصيصننت ا تيننون  ذو  عا نن  م قننو   تال تمعنن ن ولقباعننا  ولتنني أمننت 
 .  ولمو  لي 

مننوو  بننيت ولقباعننا  أل*ت مننل ول  لنن  ول،يترولينن  ول  ينن   ع،ننا ولوننماح بحرينن  ونتقننا   ؤ ا و
 ماليو ول  روفي  ضمت ح      ل  مومي  م يا .  أل و، والمتصا ت 

م   أ تووفننق ع،ننا واللتننزو  ب ننا، حنن ت ولت،نن ون ع،ننا مووعنن  ولوننو  ولحننر  إعانن ما تت ننر       
تأن 22  ما ننافيننا أل ولتزوم ننا ب م،نن  مننت و، ن ننا ت كنن  متول ننا ف  ولينن  ول  ينن   عانن ما تقتننل بال،يتر 

ضننننر    والحت ننننا  بم نننن   ،      ل،امننننو والمتصننننا م اننننو ولقبنننناع وليننننا ألول امننننل وتعننننون 
ل اؤاننا ع،ننا ولونن،ل إ  أتي نني  ولت ري ننا  ول مركينن  ولمقننر   ،   سنن ا ألوسننتقرو  و، منناي  
خصيصننن  ولصنننااعا  ولمم،وكننن  ،    اتنننيألسنننتفما  ول نننا  ولقينننو  ع،نننا وال، منننل إولمونننتو    

 و     إل ولونننا و ،  أسنننوو  ولمنننا ، فنننتل ولصنننااعا ، باإلضننناف  إلنننا ل،  لننن   ولمانننافل ول امننن 
  اتي .  أل ولم،ييا  و، والستفما و 
تتاننا    ولتنني - وأل بيننا  بننيت إ منناع وننته   ننو  ا( إلنن 2013) يتننون،   وسنن  تشننير      
 ُتشننع ل ول  ينن    ول،يترولينن  والمتصننا ت  فنني والعتقننا  بنن،ن فيننر – ولت ،ننيو  فنني ت ننا إلو م نني 
 فنني ولت ،ننيو  ولتنني ميننز  أنظمنن ،   ولوننومي  ولتو  ننا  فنني ولتوسننل ت ور ولر يو  ولتي ولي، ي 
تيننص   فيمننا - ول  ينن    ول،يترولينن  معننت ولقننو  بنن،ن ومتصننا و ول ننالو.  يُ  مننت ع ينن    ب،نن ون
 م  ننو   تشننعيل     وأل  ت إعننا عاصننريت أساسننييت ع،ننا ُتتاننا - ولحالينن  ول  وسنن  موضننوع

،  ولصننح ، ولت ،ننيو  ع،ننا ول ننا   وإلن ننا  مننت م ي ت ل،  ل ، بحي  تومل بموتوت  وإلن ا  ول ا  
 فيننر تبتيننق فنني محو ينن   لينن  وليصيصنن  وال تماعينن   ممننا ت  ننل ولينن ما  مننت ام اليرا
 والسننتفما  ، ولمننا   أا لحركنن   وليام،نن  ولحرينن   إتاح الثاني:ولت ،يو.  ع،ا ول  ي    ول،يترولي 
 .  23ولوطاي  والمتصا ت  ولح    يت ا   بما ول  لي  ولح    عتر وأل اتي
ف نننه باالسننتاا  ع،ننا اننذو ول يننر تمعننت تر منن  ونتشننا   ليننا  ولوننو   ولقننيو    ممننا سننتق     

 لينن ت وأل  ت تمو ولت ا ينن  ولوننومي  فنني م ننا  ولت ،ننيو فنني عنن   ب،نن ون مننت ول ننالو ع،ننا  ننانتيت
 ولننذم يتوو نن  بشننعل ، ولت ا   في خنن ما  ولت ،ننيو  ر،  ولفانيت تحريولت ،يو   يا   خصيصته

 .  معفج   وس  في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي

  



 التعليم العالي األجنبي                                                             حنان محمود محمد عبدالرحيم د/

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

338   

  -التعليم: . تاير سياسات تموي  2
م   لنن  بقنن   مننا تيصننص لننه مننت نات  ننا ألأامينن  ولت ،ننيو فنني ولوياسنن  ول امنن   ُتقنناا      

ن نننا  ع،نننا إليننن  منننت ول  وسنننا  عنننت ترو نننل     كفينننر منننت ولننن    فننني وولقنننومي،  تيشنننج ع 
   ل،تمويل. والعتما  ع،ا ولمصا   وليا  ي  ، ولت ،يو ول الي

خيننر مننت ولقننرن ول شننريت  حتننا ولومنن  ولحاضننر، تزوينن  ألنننه ماننذ ول قنن  وإُتمعننت ولقننو       
مننت خننس  ،  يمعننت وسننتيس  ذلنني وني نناض ولتمويننل ولحعننومي ل، ام ننا  بشننعل م،حننو 

 تع   مت ولم ورو  ما ا ص 
 .  ن ا  ولي،ي ع،ا ولت ،يو مت ولااتج ولقوميإلوني اض و-
ميزونيتنني ولت ،ننيو بشننعل خننا ،  ول  لنن  وني نناض ولتمويننل ولميصننص ل،ت ،ننيو ول ننالي مننت  -

 بشعل عا .  
 ن نننا  ولحعنننومي ع،نننا ولت ،نننيو ول نننالي لينننل طالننن .   ننن يرٌ إلوولميصنننص منننت وني ننناض  -

فنني ولنن    فحونن   بننل    – ما ننا ولنن    ول رضينن   –لننيا فنني ولنن    ولاامينن  لنني ن ذأبالننذكر 
ن نننا  ولحعنننومي ع،نننا إلم ننن   والني ننناض فننني و (1 منننو ) ا  يوضنننل ول ننن   ولمتق مننن  أت نننا 

 عالمياا.  ولت ،يو ول الي ليل طال  
 . ع،ا ولت ،يو ول الي ليل طال  وإلن ا  ولحعوميفي  والني اض  (ت م  1      مو )

Decline in public expenditure on higher education per student 
 مت ولااتج ولمح،ي وإل مالي ل، ر  ولووح ٪ وإلن ا  م،  

  1991-1990 2006 م    ولت ير
 ولمم،ي  ولمتح   9 .40 6 .27 3 .13-
 أستروليا 7 .50 *5 .22 2 .28-
 نيو ي،ا و 8 .67 2 .25 6 .42-
 شي،يت 1 .27 6 .11 5 .15-
 ماليزيا 6 .116 0 .71 6 .45-
 ول ا  0 .92 0 .61 0 .31-
 إفريقيا اوا  9 .90 1 .50 8 .40-

 ولمابق 
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ولت، ون ذو  ول خل  1 .47 0 .29 1 .18-
 ولمرت ل

  اوا  سيا 8 .90 *6 .68 0 .22-
ولت، ون ذو  ول خل  8 .61 3 .23 5 .38-

 فو  ولمتوسد
  2005*تشير إلا عا  

  تولمص 
      J. B. G. Tilak, "Higher education is a public good or a commodity 

for trade? Commitment to higher education or commitment of higher 

education to trade" in Public responsibility for higher education. 

France. unesco, 2009. 25-27 . 
      
ا فنني ول قننو  ولق،ي،نن   وضننحا  صننا  ن نقننص ولتمويننل ولحعننوميول نن    ولوننابق أ  يت ل مننت    

  ا فنني ولنن    ولمتق منن ت ننا أبننل   ، حونن و ع،ننا ولنن    ولاامينن  فولماصرم ،  أن اننذو لننيا ماصننرا 
ذو  ولنن خو  اليراننا مننت ولنن      ولمتحنن   وألمريعينن ، أسننتروليا، نيو ي،انن و، . . .   مفننلت ولوالتننا

 .  ول الي 
اتمام ا بالتح  عننت بنن و ل و حي  تزوي          ولي،يج ول رضي ب ي   عت اذو والت ا   ال تُ     

 مننا ، منن  ت ا ع،ننا ولتوفيننق بننيت مننا تق مننه حعومات ننا مننت مننوو    تق،ي تنن   لصنن وض رمالينن  الينن 
لي ننا م تم ات ننا مننت خنن ما  ت ،يمينن   ينن   عالينن  ولتي، نن .  منن  ت ننز  ترو ننل  وني نناض إتتب،ننل 

حينن  ون عننا    منن  ولمالينن  ول المينن ألسنن ا  فنني تمويننل ولت ،ننيو إلننا ت، راننا باإل    ول  لنن  فنني و
 تنن، ر مبنناع ،  ولصننا  و ، سوو  ولا بي ،  عوو نن  ولوننياح ألع،ا و س،تااوالنيماش والمتصا م 

 .  عما   حرك  ولاشاا والمتصا م بوت  تتاط  موير  ولامو في والمتصا  ول الميألو
ن ننا  ولحعننومي ع،ننا ولت ،ننيو إلإلننا نوننت  و –ع،ا ستيل ولمفا   – يشير ول     ولتالي      

( فنني ولمم،ينن  ول رضينن  1431 -1427ن ننا  ولحعننومي فنني ول تننر  مننت)إل مننالي وإول ننالي مننت 
ن نننا  إلأننننه بنننرالو تزويننن  و  كننن ،  ولنننذم ي-    م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني تحننن  ك -ولوننن و ت 

 .  24بال    ولمتق م  ماي    إذو ما مو ن اذ  ولزيا      ف نبشعل ط يج
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ولحعومي ن ا  إل مالي وإن ا  ولحعومي ع،ا ولت ،يو ول الي مت إلو  (ت نوت2) مو      
 . ( في ولمم،ي  ول رضي  ولو و ت 1431 -1427)

 1427 1428 1429 1430 1431 

 إجمالي
 اإلنفاق
 الحكومي

393 .322 466 .248 520 .069 539 .278 625 .000 

  اإلنفاق
 الحكومي
على التعليم 
العالي 
)مليون 
  يا (

12239 .3 17085 .1 18695 .9 18821 .5 24001 .9 

نسبة  
 اإلنفاق
الحكومي 
على التعليم 
العالي من 
محم   
 اإلنفاق
 الحكومي

3 .1% 3 .7% 3 .6% 3 .5% 3 .8% 
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ت منن ت تم  ولنن    ول رضينن  ع،ننا  س نن  مصننا   فنني تمويننل ت ،يم ننا ول ننالي       تيصصننه  اأ الا
ات مونننناامولحعومننننا  مننننت موو  اننننا ولذوتينننن ،   ولقننننر ض وليا  ينننن    خاصنننن  ، ول  لنننن     انيننننا

ات موننناام اليرانننا، . . .    ضنننيألو ولننن  لي  والتحنننا منننر ض ولتاننني  ا،ننني. ألولم تمنننل و    الفنننا
. 25% مننت ولانناتج ولقننومي6 ت3 ضشننعل عننا  تت،ننغ ن قننا  ولنن    ول رضينن  ع،ننا ولت ،ننيو مننا بننيت 

ولنن عو ا لننذلي  فقننا  ،  تقوننو مننا تق مننه مننت  عننو حعننومي ل،ت ،ننيو ول نناليول رضينن  فيولنن    ت ننا   ت
تتيننون مننت ولنن    ولتنني ت ننب،ل في ننا ولحعومننا  بالنن     ولةىألا ةالمجموعةة  إلننا م مننوعتيتت

اننذ  ولم موعنن        تانن  ن أسنن لوألعظو في تمويل ولت ،يو حو  مقاييا تيننص كننل ب،نن ، 
تقننو  في ننا  الثانيةة المجموعةةمننا أولي،ي نني،  مصننر،  ولم را ول رضي،      م ،ننا ولت ننا ن 

تتينننون منننت لتانننان،    ولم تمنننل ولمننن ني بننن    مركنننزم فننني تموينننل ولت ،نننيو، ، ولقبننناع ولينننا 
وننروك كننل ول  ننا  إا تقو  ع،ا ا توفيقيا ف،وبيت.  تتوخا     اذ  ولم موع  ن  ا     ن، ألو  

  .  26ولم اي  في تحمل تياليج ولت ،يو 
ن حصنن  أيتتننيت  ننا  ن ننا  ع،ننا ولت ،ننيو مننت ولنن خل ولقننومي فنني م ظمإل  وضاسننتقرو  نونن       
 خننرت وأل تق،ننيص ولا قننا ال فنني حالنن  إاليننر ماب،نن  ل،زيننا   فنني م ظننو ولت،نن ون،  ول ننالي ولت ،ننيو 
 ولتاي  ولتحتي .  ،  ولي ما  وال تماعي ، ال تقل أامي  عت ولت ،يو مفل ولصح  ولتي
  -التعليم: . االتجاه نحو خصخصة 3

ن ا  ع،ا ولت ،يو إلا تزوينن  والعتمننا  ع،ننا ولتمويننل إلأ ت ت، ير ترو ل     ول  ل  في و 
 ولمقصو  باليصيص  في ولت ،يو ول ام ي او ولوننماح ب نشننا  م سوننا  ل،ت ،ننيو وليا   

مننننننل مسحظنننننن  أن    نننننن     27أ  وننننننركا ،  يمول ننننننا  ينننننن يراا أفننننننرو ، ول ننننننام ي تمت،ي ننننننا
 .  28ت ر وليصيص  تيت،ج مت   ل  إلا أخ

إلننا ير ننل تزوينن  والت ننا  إلننا خصيصنن  ولت ،ننيو ول ننالي فنني كفيننر مننت     ول ننالو     
 ت29مت ول وومل ل ل ع،ا  أس ا ُ م، 

 ول  اليننن ،  ولتننني  ضننن   ضننن وطاا ،  ولي نننا   ، *بنننر   م ننناايو كالشننن افي ،  ولمحاسنننتي 
عننومي خ ننا  ولحإل  ز  ولحعومي  بحي  م   ولقباع وليا  ن وه كت يل عننت وألع،ا و

 في تحقيق ت،ي ولم اايو.  
ل،توسننل فنني خصيصنن  مبنناع   -شالتانني ولنن  لي-* تش يل ول  ا  ولمانحنن   ولمقرضنن 

 ولت ،يو.  
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 ننو    وني نناض*تزوينن  والت ااننا  ولتنني تننرت وليصيصنن  حننسا منن  تونن و فنني تق،ننيص 
 ولت ،يو ولحعومي.  

  ول  لي  ولمتير  .  ،  ما  ولمالي  ولمح،ي أل* و
عنن و  م سوننا  ولت ،ننيو ول ننالي وليننا ، أ   ول وومننل ولوننابق  فنني تزوينن  توننتت   ع،يننه    
، 30 اتي في كفير مت ولنن     يمعننت ولتنن ليل ع،ننا ذلنني مننت خننس  ول نن    ولتنناليأل و و
  ولاامينننن  ما ننننا، ول ننننالو     ولننننذم تشننننير إلننننا تزوينننن  ولقبنننناع وليننننا  ع،ننننا موننننتوت   

  ولمتق م .  
،يو ول نننالي ولينننا  منننت  م،ننن  ولت ،نننيو لتحنننا  بنننالت الم ننن   و ل(ت يوضننن 3 ننن     منننو )
 Private/total higher education enrolment: aمف،نن ألو  ول نناليت ب نن 

few examples 

أشتر مت  %60مت  شترأ
%   أمل 35
 %60مت 

% 10أشتر مت 
 %35 أمل مت 

0-10%  

ولترو يل ، 
 إن  نيويا

 اوا  -شوضا مصر، كيايا ول ا ، ماليزيا
 أفريقيا

  ول    ولاامي

 وليابان
 

ولم ر، ولوالتا    ال يو 
ولمتح   
 وألمريعي 

 ول    ولمتق م  نيو ي،ا ولمانيا، أ

  -التجارة: . تحرير 44
ولت ننا    ماظمنن  وت امننا  أاننو  مننت ولينن ما   وحنن    فنني ل،ت ننا    ول امنن  والت امينن  ُت نن        
 تحقيق ع،ا م  وأل في ا ولي ما  أسوو  تحر  ولتي ول    حي  تيون  ،(GATS) ول المي 
  ول م،يا .  ، ولمات ا  م ا  في أف ل وبتيا و 
حينن  ، ولحننر   الت اميننا  ولت ننا    اخاضنن ا  -وأل لا ل،مر   -مروح،ه بميت،ج ولت ،يو  أصتل     

 مقنن مي بووسننب    م سونناته، ولت ،يو  أسوو  إلا ولوصو  ضمان حري  فيتواع  والت امي  
ع ننو،    لنن  أم فنني م سونن  ت ،يمينن  أ ، ل ام   عفر  إمام  تمعا و  ولذيت وأل ان  ولي م 
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أ اننن ،  م ،مننيتق و  خننا ن ولحنن   ،  وسننت ولت ،ننيو  م سوننا  فنني ا والسننتفما شمننا تتننيل أت ننا 
 فنني وليتيننر ولامننو عننس   ع،ننا  والتصننا  ولح يفنن  تقايننا  عتر  ولت ،يو  ل،ت  ي  برومج إمام 
فيمننا ت ننر    عتننر ولحنن    ل،  وسنن  تاقل ولبسا عترلت و   خ ما  ولت ،يو  ولتق،ي م ولشعل

 . Student Mobility31"ولبسبي  كباسو “ولحرو
 بننس  -ول المينن ،   مي  ننا ولت ننا    فنني ماظمنن  أع ا ا حاليا  ول رضي  ولت، ون م ظو  ُت         
ا وسننتفاا   تقنن      ف ن ننا لننو  اتننيألو ولت ،ننيو  أوننعا  مننت  خننر أ  مننل وننعل تت امننل -تقريتننا
  عرضينن       ننس  سننوت  والت امينن  لمتننا و ا فقننا   ولت ،ننيو  تحرير مباع بش،ن مح     ولتزوما 
 فنني ولت ننا    لتحريننر ف ،ينن  إ ننرو و  وتينناذ أن  ولونن و ت .  يتنن    ُعمننان، وأل  ن تانني

 أن ذلنني ع،ننا  ولنن ليل، اتا نن ول فنني ولتزومننا    يقننا بتقنن تو  او تتاطننا  يننرتتد ال خ ما  ولت ،ننيو 
 ولت ،ننيو  ون تاحننا ع،ننا أشفننر  ليا ننا ُت نن   ، وين حتننا زومننا ولت تقنن    لننو  ولت،نن ون ول رضينن  ب نن 
     أخننرت، اانناك ناحي  ولت، ون.  مت مت ب يراا مقا ن ا    وإلما و ، ر  مفلت مبوأل اتي

 إلننا ون ننمام ا ب نن  نمنناا ولمصنناحت  لننه إالأل و، وليننا  ع،ننا ولقبنناع باالن تنناح تتنن أ لننو 
 ع،ننا اضنن وطا  تمننا ا ولماظمنن  أن ولمننر ل  مننت، ولونن و ت  ول رضينن  ولمم،ي تلمفاتا،  ول

 مننت ت نن    ولوياسنن  اننذ    أن ولتحريننر  خاصنن  إ ننرو و  مننت مزينن  أ ننل مننت وألع ننا  ولنن   
 ت ننا إلو أنشننب  ع،ننا والن تنناح ول رضينن  نحننو ولت،نن ون  فننل فنني سنناام  ولتنني ول وومننل
 .  32بالت ،يو 

 :وانعكاساتها، المجتمعية تثانياا: التحديا
مت يرو  ع،ا نبا  أضيق مت ولتح تا  ول المي ،  ولتي تننرتتد ببتي نن  اااك ُ م،  مت ول    

     م ،نننا ، ولم تم نننا  بشنننعل خنننا ،  لنننذو سنننو  تعنننون ولتبتينننق ع،نننا ولننن    ول رضيننن 
 . ولت ا ن ولي،ي ي ااا بشعل مركز

   :الطلا على التعليم العالي ارتفاعو ، النمو السكاني .1
 – ينن  ولفالفنن  أللنما ينن  لإلانن و  وألتحقيننق و  ننا  تا ا م،حو ننا حقق  ول    ول رضي  تق ما      

ن ولننن    إ يمعنننت ولقنننو  ،  ت زينننز ولمونننا و  بنننيت ول اونننيت، خاصننن  ت،ننني ولمت ،قننن  بنننالت ،يو 
     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي ع،ا   ه وليصننو ، منن  ن حنن  فنني ، ول رضي  بشعل عا  

ولموننتمر لتزوينن  عنن    مننل ولتحنن م  يننا   أعنن و  ولبننسا ولم،تحقننيت بننالت ،يو ول ننالي  خاصنن ا 
 ولوعان،   يا   ولب،  وال تماعي ع،ا ولت ،يو.  
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  ميننل فنني ولمقينن يت ولبننسا عنن   اننن( أن1432، )مرص  ولت ،يو ول ننالي تقريرأوا         
ّ  ، وننيام،يونننا    (158) مننت أشفننر ب،ننغ ول ننالو      ،  سننيا وننر   م موعنن  مننت ولبننسا  ّ 

     م موعنن  ولفانينن  ولمرتتنن  فنني   ننا ، 6 .30 %باوننت   ،ننف و  تقننا ا ول ا م ما  ولمحيد
 أ   ضننا  سنند     م موعنن  ،  ت،نني و  % 6 .21 باوننت  ول رضينن   أ   ضننا ولشننمالي  أمريعننا
  ت،ي ننا % 2 .13 باوننت   ننا سننيا  الرض  اننوا     ننو ،  3 .13 % ب، نن  باوننت  وننرم ا 
 فق   ول رضي     م موع  ول ، أما 4 .12%  وليا يتي باوت  ولستياي  أمريعا     م موع 
  ميننل فنني ولمقينن يت ولبننسا م مننل مننت 6 .4 % نوننتته مننا في ننا ولمقينن  ن  ولبننسا وننعل
      .  33ول الو     
عننن و  ولبنننسا ولم،تحقنننيت بنننالت ،يو ول نننالي بالننن    ول رضيننن  مننن  وسنننت،ز   ضنننل أ  ينننا     ل نننل     
 عنن   مننت إ خننا  م ننه وسننت،ز  ، ممننا وال تمنناعي ع،ننا ولت ،ننيو  ولب،نن   ينن لت،ت    ينن    ليننا  
 ل،ت ،ننيو  ولم ننا  إتاحنن  مننل  خاصنن   ول ام ينن  ل  وسننا و بننرومج موننتوت  فنني ول يع،ينن  ولت ينن رو 
وننا  عنن   و ت نناع ذلنني ع،ننا  ترتنن  ، وليننا  ول ننالي ، ول رضينن   فنني ولنن    ول ننالي ولت ،ننيو  م س 
 .  نماذ  ا بشعل عا    تاو ع
 توالخارجية، كفاءة التعليم الداخلية –2

 ينن،تي ذلنني مننت ، و ولتحنن م برفننل ك ننا   م سوننا  ولت ،ننيو ول ننالي وليا  ينن يننرتتد اننذ      
  إع و  ُخب  وام،  لقباعننا  ولم تمننل،  سو  ول مل بشعل  ميق، إ  وك وحتيا ا  ولتامي 

المقنعةة  ة؛ األولةى: البطالة ضةفف الكفةاءة الخارجيةة فةي دةرور يةاهرتين.  م  توننت  شاف 
عنن  ولتبالنن  مننت أشتننر ولتحنن تا  ولتنني ُّ    حينن  العةةالي؛للخةةريجين مةةن متسسةةات التعلةةيم 
أنننه فنني ولومنن  ولننذم يننز و  فيننه عنن   ول نناط،يت فنني  ف ننسا عننتتوو ننه أسننوو  ول مننل ول رضينن ، 

   خاصنن  فنني    ،  اننن  فنني ميت،ننج وألمبننا  ول رضينن ألولننوطت ول رضنني يننز و  عنن   ول مننا  و
تعلةةةيم وسةةةوق العمةةة ، الفجةةةوة دةةةين الفتتمفنننل فننني ت  خنننرت ألولي،نننيج ول رضننني. أمنننا ولظننناار  و

،  يتتنننيت ذلننني فننني محا لننن  إت نننا  ننننوع منننت ولتنننوو ن بنننيت ولب،ننن  وال تمننناعي ع،نننا ولت ،نننيو 
و في ا مبا  ول رضي أل والحتيا ا  ول  ،ي  لوو  ول مل،  ولتي تش   و  .  34ض  اا و ي ا
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 جنبي. ألالتعليم العالي ا طالمحور الثاني: أنما
 ، ل نننا- ولتننني ُذشنننر  فننني ولمحنننو  ولونننابق-،  ولمننن  ض ننن  ولونننابق  ل،ألل نننل ول ااصنننر و    

 ضنن ا  ولصننت   ب ولذم ت اي   تدوي  التعليم العاليأن أبر اا  ، اليرع،ا ولت ،يو ون عاسا  
 .  ول المي  ع،ا ذلي ولاوع مت ولت ،يو 

ت نن  حنننروك ولبنننسا أ  ونتقنننال و منننت أبنننر  مظننناار ول ولمننن ، ف،قننن  ذكنننر ولتاننني ولننن  لي أن      
م،ينننون فننني عنننا  45. 2م،ينننون فننني عنننا ، إلنننا  64. 1% تقريتنننا منننت 50اونننت  ول ننن   و ت نننل ب

م،ينننون  4إلنننا منننا يزيننن  عنننت  2012.  تشنننير بياننننا  م  ننن  وليونونننعو لاحصنننا  ل نننا  2004
 .  201235طال  متاقل ل ا  

ولحروك ولبسبي في     ول الو ك،ه بما في ا ول    ول رضي   (1) مو  يوضل ولشعل      
 -سيا  ،  ولذم يت ل ماه تزوي  ولحروك ولبسبي في مابق  2013إلا  1999مت عا  

  ولتاس يي. ، – ولتي تقل في ا كل     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي 
 Inbound ولنن وخل نحننو ولنن  لي ولبسبنني ولحننروك لم نن   ول ننالمي  منن  ب،ننغ ولمتوسنند      

Mobility %1. 9 اويا  مت طالتاا 19 يو   طال  ألج شل بيت مت أن ت اي ،  اذو  
 م موعنن      ض،ننغ فنني،    4 .5%ول رضينن   أ   ضننا      أمريعننا فنني ب،ننغ فنني حننيتأخننرت، 
  الننرا  اننوا     ف نني ولنن وخل نحننو ل،حننروك ا ننذبا  ولم موعننا  أمننل أمننا. 4 .2%  سنند

طالنن   1000 شننل مقابننل   س نن  طننسا  وحنن   وليننا يتي، ببالنن  لستياينن و أمريعننا  سننيا،  ننو 
فننيسحظ   Outbound Mobilityت ،ق بحروك ولبسا نحو وليا ن  فيما ي. 36ولتوولي ع،ا
  ولمتوسنند ولنن    بم موعننا  مقا ننن  وأل لننا ولمرتتنن  ول رضينن  ولونن و ت  تحتننل ولمم،ينن  أن

 أ نننا سنن ،  يمنناففنني وليننا ن،  ول و سننيت ل،بننسا نوننت  أع،ننا في ننا ل     سننُ  ول ننالمي، حينن 
،  9 .0 % بوومننل  وليننا يتي لستياينن و أمريعننا     فنني م موعنن  وليننا ن نحننو ل،حننروك نوننت 
 ولاونن  موضننح  ت صننيسا فنني ول نن     .4 .1 %ول رضي   أ   ضا ولشمالي  أمريعا في ض،    

 .  37(4 مو )
عنن و  ولووفنن يت مننت وليننا ن إلننا أ ضننةل   2012تقريننر ولمرصنن  ول رضنني ل ننا   أفننا  منن        

بننو  في ننا ولت ،ننيو ول ننالي وليننا . باستفاا  ولت، ون ولتنني ت  م سوا  ولت ،يو ول الي ول رضي
وننته م ز لنن     فنناسحظ أن ننا سننا   ضننالاظر إلننا مومننل ول ام ننا  ول رضينن  مننت اننذ  ولزو ينن 

خننس   -صننا ن ا لو توت   مننت ولحننروك ولبسبنني ولننذم أل ول  لي ، م،يميإلو  ي اتعت ف ا
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.  منن  ب،ننغ م ننا  ونن ر ا شفننر ول اأا فنني ضننافيا إو مو  ا ،   اا  مويا ا  ابتا وت ااا  -خيريتألول ق يت و
% مننت 6. 1م أطالنن ،  126000حننوولي  ت خننر أعنن   ولبننسا ولقننا ميت مننت     عرضينن  

 الينننناا ، بمننننا يتننننرات ع،ننننا ضننننحال  ولصننننس  بننننيت ول ام ننننا  ول رضينننن   إ منننالي ولبننننسا
ع،ننا مننت أ ولحروك ولبسبي بيا ا. فنني ولومنن  ولننذم تمفننل حننروك ولبننسا نحننو وليننا ن نوننت  

عنن و  ولبننسا أ عنن و  ولبننسا ولمت ننو يت تت ننو  ع،ننا ،ف  ولنن وخل نوننت  حننروك ولبننسا نحننو
 .  38ولووف يت
ا متاوعنن  ع،ننا موننتوت ول ننالو، ع،ننا أن ول  وسنن  وأخننذ ولت ،ننيو ول ننالي       –أل اتنني أنماطننا

ا لحنننن   اا  أل اتينننن   وول ام ينننن   وألحننننرو  ستقتصننننر ع،ننننا   وسنننن  ول ام ننننا ،  أفننننرع  – فقننننا
 فيمننا ي،نني عننرٌض ا،  ننا ن ولي،ي نني، كمننا سننيتتيت الحقننا النتشننا اا بعفننر  فنني     م ،ننا ولت

 ل، ير  ماذ بز ال ا. 
ولتنني  -طننا  وت امينن  ول نناتا إسنن،   ماب،نن  ل،تنن و   فنني  ول ننالي وأل اتنني ولت ،ننيو  صننا     
 -والت امينن     إطننا  اننذفنني  –،  يمعت ولقو  بنن،ن ولت ننا   فنني ولت ،ننيو - 1995نشئ  عا  أ

فنني ب،نن   خننر،  Providerبيا ننا ولو ننو  ولت ننا م ل،مننز    ق  ل ننل مننتو نن مت ولبر  وت،خذ ع  ا 
 ام ينن  موننتق،  فنني    ك،حروولت   ت مل  ن، ما ات أ ميت،  وعاالا أ ولذم ت،خذ او ويخر 
  تننيعنن   مننت والت ااننا  ول   ننو  فنني  وسنن  .  اننذو مننا أش تننه 39وليننا ن   أفننرع ول ام ننا  

مامنن  وننروشا  إأصننتح  تركننز ع،ننا  ن ولت،نن ون ولم نني  أتشير إلا تزوينن  تاافونني  ولوننو ،   
 ت،ننيبننيت  وسننت ومته، مننتق ينن ت  ننو   ولت ،ننيو ول ننالي،  تحق  لتحونني اتينن ألومننل ولم سوننا  

،  سننيا ُت نن  اتينن  فنني ب،نن او،   أ  وست نناف  بننرومج أ ام ننا  ل،والت ااننا  وست نناف  ولنن    
 .  40ا عتر ولح   شفر نشاطا ألو     ولي،يج اي ولمااطق ،  سدأل ولشر  و
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مجموعات  
 الدول 

الحراك نحو 
 الداخ  

  التوريا النسبي
للحراك نحو 
 الداخ  

الحراك نحو 
 الخار  

التوريا النسبي للحراك نحو  
 الخار  

 %7 206.549 %4.5 132.752 الدول العربية 
وسط وشرق 
 أوروبا 

228.753 7.7% 330.563 11.1% 

 %3.2 96.314 %1.7 51.375 سيا أوسط 
سيا  أ شرق 

 والمحيط الهاد  
559.236 18.9% 846.618 28.5% 

ة  أمريكا الالتيني
 والكاريبي 

57.709 1.9% 177.995 6.0% 

أمريكا الشمالية  
 وأوروبا الاربية 

1.841.932 62.1% 486.981 16.4% 

جنوب وغرب  
 أسيا 

14.665 0.5% 275.840 9.3% 

أفريقيا وجنوب 
 الصحراء الكبر  

79.417 2.7% 223.181 7.5% 

جميا دول 
 العالم* 

2.965.840 100% 2.965.840 100% 

 

( يوضح التدفق الدولي لطالب التعليم العالي عبر 4جدول رقم )
،والتوريا -والخار  نحو الداخ  -الحدود  حسا  النسبي 

 مجموعات الدول 
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فير  مق مي ولي ما  عتر ولح    ماذ ب وتنن  ولتونن يايا ، ( وتواع (Knight,2015 أش   

،  اتننيألع   ولبسا ولذيت تمعا و واللتحننا  بتننرومج ولت ،ننيو ول ننالي و-أ راا في- ولتي  و  
 ،  مننت أبننر  اننذ  ألو  ن م ننا    ب،نن ون و  ولحصو  ع،ا ع   مننت ولمنن اس   ولشنن ا و  بنن 

  ا.  ي ننرض ولمقنن   سننياا يو ميت، ننا Branch Campuses ول ام ينن  فرع وألحننرو  أمف،  ألو
عنن و  صنن ير  ،ن كاننن  بإ  - اتينن  ب قننو ألنشننا  فننر ع فنني ولت،نن ون و حينن  تقننو  ول ام ننا  ب

ن أولت،نن ون  .  منن    نن   ع ينن  مننت-، أ    ن وعتمننا  أ  تننرخيص مننت ولت،نن  ولم ننيجو نن ا 
 تنننيت خاصننن  عنننت والسنننتفما  فننني ولتايانننو أشفنننر إفنننا  ا،   اتيننن أفنننر ع ل ام نننا   وست ننناف 

  وسنن  ن ألتوسننيل مبنناع ولت ،ننيو ول ننالي،  منن   أ  تننيت   ولتشننري  ولس م،  ولتحتيتننيتت ولما تنن 
أشفننننر  اذبينننن ، –فنننني فننننر ع ول ام ننننا  ول  لينننن   -  ننننو عنننن و  كتيننننر  مننننت ولبننننسا فنننني   لأ 

     .  41ولو ر إلا وليا ن عت ومتصا ت  

يوضننننل والت ااننننا  ولمتزوينننن   ل،حننننروك ولبسبننننيت  ( 1)  وننننعل  مننننو
 مقا نا  ع،ا موتوت ولمااطق

 Ka Ho Mok and Xiao Han,"Internationalization and المصةةدر:
Transnationalization of Higher Education: A Review of the 
Asia Pacific Region", in Diversity of Learning and Changing 
Labour Markets, Higher Education in Asia: Quality, 
Excellence and Governance, K.H. Mok (ed.) ,( Singapore, 

Springer,2017),50.       
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 مقننن مي ،  ونننام،  عنننت حنننروك ولتنننرومج، لنننيا ااننناك مووعننن  بياننننا  صنننا م كمنننا أننننه      
ا شفننر تحنن تا ألولي ما   ف  ينن  مننت ولت،نن ون ال ت مننل اننذ  ولتيانننا  ع،ننا ولموننتوت ولننوطاي. و

لتح ينن      ت ننل م موعنن  مننت ولم ننايير، أال توننتي   ن ننا ولت رينن  ن ولت،نن ونأاننو حقيقنن  
   ا  ولمشنننننترك  ل،ننننن  أ ضنننننرومجمتينننننا ، و  أوأمننننن  ننننننوع وليننننن ما  ولمق مننننن  عتنننننر ولحننننن     ت

حصننا و  ولبننسا ولنن  لييت،  مو و   بال  ننل فيمننا يت ،ننق ب التزو  ولمشع، ولمز    ، بياما 
 ولحصننو  ع،ننا بيانننا  صننا م  تمعننت والعتمننا  ع،ي ننا فيمننا يت ،ننق بحننروك ولبننسا شمننا أن

 .  42او أمر في الات  ولص وض 
ولتنني  -خيننر مننت ولقننرن ول شننريت ألو وذو كاننن  خصيصنن  ولت ،ننيو ول ننالي  نناار  ول قنن       

 أعنننن و ترسنننني  حتننننا باتنننن  تننننوو م  منننن ، - ولتاننننا  إلننننا ولا ننننج، ت ننننا    مرح،نننن  ولمننننيس 
 International Branch اتي  ألفرع ول ام ا  وأف ن   -، أ  ت وم اول ام ا  ولحعومي 

Campuses (IBCs) or Offshore Campuses  انني  نناار  مب،ننل ولقننرن ولحننا م
سننيا أمتا  ع،ي ا في أشفر مت ب، ، كما كان      وننر  إل و، نشاؤااإ ول شريت ولتي يتوا ع 

 .   مام  فر ع ل ام ا  أ اتي إستام  في وليصيص  اي أت ا ستام  في 
  ك حنن ت  ل ل ما ستق تشير بوضوح لتزوي  والت ننا  إلننا وسننتقباا أفننرع أحننر   ام ينن       

 تبتيقا    و  ولمز   وأل اتي في ول    ولم ي  .  
ا ل،حنننننننروك ولم سوننننننني شفنننننننر  ضنننننننوحا ألوول ام يننننننن  ولشنننننننعل  وألحنننننننرو  فنننننننرع أ تتنننننننرت         

Institutional Mobility     ،ام نن  ت -ع،ننا سننتيل ولمفننا -مف،  ع،ا ذلي كفيننر  ما نناألو 
 يننننن  ل ام ننننن  نوتا  نننننا  فنننننرع  امأ ضنننننل ألسنننننتروليا،  كنننننذو ومنننننتسك ماليزينننننا أمونننننناش فننننني 

Nottinghame  و تي.  مننن   م ننن  أبننن فننني ،  ولونننو ضون نيوينننو ك تيفنننرع  نننام ،  ااننناك
نشننا  حننر    إل2009وت امينن  فنني مننايو  Lancaster   Strathcyde النيوننتر  ا ام تنن 

ن اننذ  ولترتيتننا  ليونن  بننيت ولت،نن ون ولمتق منن  أ مننت ولم ننو مسحظنن  ،  ننام ي فنني باشوننتان
 .  43ات ا أل بيت ولت، ون ولمتق م  ب   ولاامي  فحو 

نننه  ماشنن،  ت ،يمينن  ،ول ننرع ولنن  لي ب (Wilkins, Huisman, 2012) عرفنن    وسنن     
حينن  تمتفننل   سننم او اتينن ،  ت مننل تحنن  أم سونن   ل  تنن  ا مننت م   ز يننا  -ملألوع،ا --مم،وك  

  و   إأ  ل،حصننو  ع،ننا منن اس  تحنن  ، لتحقيننق مووصنن ا   ا لو ننهولبننسا ت ،يمننا     ننا 
أن أفننرع وألحننرو  ول ام ينن   ا( إلنن Lane(2012,. بيامننا أوننا     وسنن 44 اتينن ألوولم سونن  
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 اتنني،  ت مننل ألو  مننز   ولت ،ننيو أمقنن    ل  تنن  ا مننت م   ز يننا -مننلألوع،ننا -كٌ مم،ننو  نٌ ول  لينن  كيننا
 اتينن .  منن  تقنن   ألوالعتمننا  ولننذم تماحننه ولم سونن  ولت ،يمينن  و ،  يحصننل ع،نناتحنن  إ و تننه

ا قنن  تصننل عنن  او إلننا و انني عشننر  فشفننرأ  أل   نن   وحنن    ابرنام ننا ول ننر ع ول  لينن   ، برنام ننا
مننت ولبننسا  فنني ولومنن    ال طالنن  إلننا عنن    50مننل مننت أشما تيت،ج ع   ولبسا مننت 

 خ مننن  ، ياينننرا فننني ولتحننن  وفنننان ااننناك عننن  ا   ولنننذم يركنننز فينننه م ظم نننو ع،نننا ولتننن  يا
 .  45ولم تمل
حننر   ننام ي فنني  ميننل أنحننا  ول ننالو،  ع( فننر 24)لننو تعننت اانناك سننوت  2002فنني عننا      

-كننان اانناك 2011فننرع. ف نني عننا   200شفر مننت أاااك  صا  وح ،  ليت ب   مر   عق 
شفننر ولت،نن ون أ عننُ    ، نحا  ول الو أ وخل ول ام ا  في  ميل  ا  ليا  افرعا  183 -ملألو اع،

شفننر ولت،نن ون أ  ، مبننرول رضينن  ولمتحنن  ، ولصننيت، سننا افو  ،   ول ننر عت وإلمننا وولم نني   ل ننذ  
تشننير وليننو  .   46سننتروليا، ولمم،ينن  ولمتحنن   أمريعينن ، ألولمتحنن   و  اننيت ولوالتنناولمصنن    ل ننا 
 The Observatory on Borderless ولمرصنن  ول ننالمي ل،ت ،ننيو ول ننالي أحنن   تقننا ير

Higher Education (OBHE)    إلننا تزوينن  أعنن و  ول ننر ع ول  لينن  إلننا  2016ل ننا
ا لزيننا   2 يوضننل ولشننعل  مننو ). 47   ام ي ع،ا موتوت ول الو فرع حر (249) (  سننماا بيانيننا

 فرع ول ام ي  عالمياا.  ألوأع و  
 مننالي إمننت  افرعننا  69  حينن  تقننل في ننا حننوولي فننرعشتننر عنن   مننت وألألا أسننيا موطاننا ُت نن      
 100سننيا فقنند إلننا أن يزينن  اننذو ول نن   فنني أفننرع ع،ننا موننتوت ول ننالو،  مننت ولمقتننرح 200
 مننو .  يشننير  نن    48فرع ول ام ا  في ولت،نن ون حننو  ول ننالو أل رع.  يتتايت ولتو يل ولمح،يف
(.  فيمنننا ي،ننني 2011-2002ول ام يننن  فننني ول تنننر  منننت ) وألحنننرو  تزويننن  عننن   أفنننرع ( إلنننا 5)

 حصٌر ت صي،ي ل ذو ولتبو .  
 The Observatory onمرصننن  ولت ،نننيو ول نننالي بنننس حننن    49تقرينننر  لا فقنننا          

Borderless Higher Education (OBHE)     ول ام ينن   وألحننرو  فننرع أ و   عنن
، افرعنننا  162عننن  اا منننُ      حتنننا ولومننن  ولنننروات، 2006% مانننذ سنننتتمتر43ول  ليننن  باونننت  

أ  فنني ،  م،يننا  ولااوننئ ولسننوو  فنني عنن    - التزو  ولم سوا  في ولوالتا  ولمتح   م يما  
% مننت  ميننل 48مننا ت ننا   أن م أ، ا ام يننا  امننا حر  78حينن  ب، نن  ، ول ام ينن  وألحننرو  نمننو 
،نني ولوالتننا  ولمتحنن   تمريعينن  ألفرع ول  لي  ولرواا  م  وع،ت ا م سوا  ولوالتا  ولمتحنن   وألو
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(،  نننو احرمنننا  13(،  نننو ولمم،يننن  ولمتحننن  )احرمنننا  14سنننتروليا )أ -فننني انننذو ولصننن  -ريعيننن ألمو
ول رضينن  ولمتحنن  ،   ولم نني  ت وإلمننا و( ليل ما و.  مت بننيت ولت،نن ون احرما  11 ول ا )، فرنوا

، بمننا تمفننل ا  ليننا  ا ام يننا  افرعننا  40ولرو نن  فنني اننذو ولصنن    ف نني توت ننيج  ازلنن  ولتي ت   بم
 اتينن  فنني م يانن   بنني ألول ام ننا  و    ،فننا اننذقننل ي ضننل  ميننل اننذ  ولمشننر عا  فنني ول ننالو،   

 وفل ولننر يا   و  . إن ولنن Dubai International Academic Cityول المينن  وألشا تمينن 
نتي نن    تزوينن  ولب،نن  ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي ل  تنن  فننرع ول ام ينن  منن فوع مننت م  ألوست نناف  ولت،نن ون ل

لحا ت ا لتاا  ومتصا  ما و ع،ا ولم رف ،  تق،يل وعتما اننا ع،ننا ولننا د.   ننا   ولصننيت فنني 
 12)   فو  ت،ي ننننا سننننا ا، ( ا ام يننننا  احرمننننا  15ولمرتتنننن  ولفانينننن  بننننيت ولت،نننن ون ولم نننني  )حوولي 

 .  50حر (أ 9(،  و مبر)احرما 
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الجامعية  فرع األحرامأيوضح تيايد عدد  ( 5      مو ) 
 ( 2011-2002الجامعية في الفترة من  )  األجنبية

 

 2002 2006 2009 2011 

 200 162 82 24 رع الجامعات العدد الكلي الف

 24 22 17  عدد الدول المصدرة 

 67 51 36  عدد الدول المستضيفة 

الجامعية المستضيفة   األفرععدد 
 )مقسمة بالمنطقة ( 

 

 18 5   أفريقيا 

 ASIAو الباسيفي   أسيا
PACIFIC 

  44 69 

 48 32   وروبا أ

 10 18   مريكا الالتينية أ

 55 55   األوسط الشرق 

 10 8   مريكا الشمالية أ

 

 ولمص  ت 
Knight, "Understanding Education Hubs 

within the Context of Cross border 

Education", 18. 
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ولمص  ت        
William G. Tierney • Michael Lanford,"  

An investigation of the impact of 

international branch 

Campuses on organizational culture", 

High Educ (2015), 228. 
 

فرع الجامعية  ألعداد ا أ ييادة  ل يوضح رسماا ديانياات  ( 2ولشعل  مو ) 
 عالمياا. 
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بحنننا  ولت ،نننيو ول نننالي عتنننر أن تقرينننر ولمرصننن  ول نننالمي ولصنننا   باالونننتروك منننل فرينننق إ   
نننوفمتر  9فنني  Cross-border education research team (C-BERT)ولحنن    
ب انننننوون   أفنننننرع وألحنننننرو  ول  ليننننن ، والت اانننننا ،  ولتبنننننو  ، مننننن  أونننننا  إلنننننا ب ننننن   2016

فننرع وألحننرو  ول ام ينن  ول  لينن  أوالختسفا  في ولاتا ج ولوابق ذكراا، حي  أشنن  و ت نناع عنن   
فنننرع حننر   نننام ي   لنني فننني  249، لتصننير 2016 ت2011 ي% منننا بننيت عنننام26باوننت  
منننا و  ول رضيننن  إلو  صنننا  طالننن ،  000. 180منننل ألو انحنننا  ول نننالو، تشنننمل ع،ننن أ مينننل 

فننرع ألل   في وست اف  وألحرو  ول ام ي .  م  و ت ل عنن   ولت،نن ون ولم نني   ألولمتح   ولت،  و
ع،نننا خموننن  ب،ننن ون  ت ننن  أ  .2011% عنننت عنننا  10 م ننن ل ابزينننا     لننن ا  76ول  ليننن  إلنننا 
ا31ول رضينننننننن )  وإلمننننننننا و(، افرعننننننننا  32)ولصننننننننيت م نننننننني    ا12(، سننننننننا افو   )فرعننننننننا (، فرعننننننننا
ا12ماليزيننننا) ا(  ولننننذي11(، مبننننر)فرعننننا ا باوننننت    ليننننا  ا ام يننننا  احرمننننا  98ا تشننننع،ون م ننننا  تفرعننننا
ولمصنن    فنني   أ )ولمننوطت(ألعنن   ولت،نن ون وتزوينن   مننالي ول ننالمي.  أوننا  إلننا إلو%مننت 39

% 18أم بزيننا   مننن  اا ،   ميت، نن أ  لنن   33   بمننا تقنن   باحننوولونناوو  وليمننا ولماضنني 
فننرع ول ام ينن  ول  لينن  ألوع،ننا خمننا     مصنن    فنني  يننا   عنن   أ  ت نن   .2011ماننذ عننا  
 28) فرنونننا (، افرعنننا 39(، ولمم،يننن  ولمتحننن   )افرعنننا  78مريعيننن  )ألولمتحننن   و  انننيت ولوالتنننا

% مننت 73أ   افرعننا  181ا (  اننذ  ت ننو م ننا افرعننا  15)أسننتروليا (، افرعننا  21)   سننيا ( افرعننا 
فق  ت،سننا حننوولي ، يا   إنفرع ال تمعت ألوولامو في اذ   نأا. في حيت فرع عالميا ألو مالي إ

ن أال إ% فنني اننذ  ول تننر ، 26م بزيننا   منن  اا أ ،2015ت 2011 تما بيفي ول تر   افرعا  66
وحنن     سنند،   ألفريقيا خننا ن ولشننر  وأفرع   ي   في أ 4ولتو يل كان الير متيافئ. فق  نم  

 ا ممنن  يننانولتيان سن.  يوضننل ولشننع201551ت  2011 ا بننيتمريعا ول اوضي  في ول تننر  منن أفي 
 تمنننا بنننيول ام يننن  ع،نننا مونننتوت     ول نننالو فننني ول تنننر   وألحنننرو  ( تزويننن  عننن   أفنننرع 4(، )3)

 .   2015ت1996
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 فرع ول ام ي ألويوضل تبو  ع    (3وعل بياني  مو )
 2015-1996في ول تر  مت  وأل اتي 

 
 

 ولمص  ت
 
 
 
        

 
 
 
 

HEGlobal, IBCs defying predictions of decline, 

25 Feb, 2017, 

-the-http://heglobal.international.ac.uk/join

-of-predictions-defying-debate/comments/ibcs

decline.aspx 

http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
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ول ام ينن  ( ولنن    ولم نني   ألفننرع وألحننرو  4وننعل بينناني  مننو ) 
. 2015- 2005في ول تر  مت   أع و اا  

 

 المص ر :
HEGlobal, IBCs defying predictions of decline, 

25 Feb, 2017, 

http://heglobal.international.ac.uk/join-the-

debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-

decline.aspx 

http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
http://heglobal.international.ac.uk/join-the-debate/comments/ibcs-defying-predictions-of-decline.aspx
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 .في دول مجلس التعاون الخليجياألجنبي العالي  مالثالث: التعليالمحور 
ما ننا ،  عشننر  ام نناعا  ماتصج ولقرن ول شريت لننو تعننت فنني ولت،نن ون ول رضينن  سننوت        

، مصننر، ن  اننيت لتاننا ض نن  ب،نن ونأول ام ننا  فنني   كمننا تو عنن ، فحونن   ننس  اليننر  طاينن 
 لويننا  ولتامينن  فنني م ظننو ولت،نن ون ول رضينن ، أولت ،يو ول الي فنني سنن،و  صا  را،  ولم ، سو يا

فتزوينن  عنن   م سوننا  ولت ،ننيو ول ننالي بوننرع  فا قنن  ماننذ ماتصننج ولوننت يايا  حتننا ب،ننغ مننل 
 52 ام  .  963 ما تقرا مت 1999ن اتا  عا  

ا-صننناج ولننن    تُ      ذو    ت    أصننناا لننني  س ننن  إ-م،ييننن  م سونننا  ولت ،نننيو ول ننناليل  فقنننا
خننرت أ  (، المم،ينن  ول رضينن  ولونن و ت ك )ساسنني أم سوا  ت ،يو عا  مم،وكنن  ل،حعومنن  بصنن   

  الفننن  تمت،ننني في نننا ولقبننناع (،   نألشما فننني و)ا  ت ،نننيو عنننا  حعوميننن   خاصننن وننن ذو  م س
حينن    ول رضينن  ولمتحنن    ،  وإلمننا و شمننا فنني لتاننان) وليننا  الالتينن  م سوننا  ولت ،ننيو ول ننالي

،  اانناك (خننرت م،ي،نن  حعومينن  تنن عم ا ول  لنن أتيننر  مننت ولم سوننا  ولياصنن    ت ننما نوننت  ك
  فنني ولومنن  -ع،ننا سننتيل ولمفننا -ما و  ول رضينن  ولمتحنن   إلوف ي تمايز  وضل  وخل ول   ، 

فنني  حعننومين ا ضمت ول ئ  ولتي يتزوي  في ا     ولقباع ولأبو تي ع،ا أما   إولذم تصاج 
خيننر ولننذم توننيبر فيننه ولقبنناع وليننا  ألضننمت ولصنناج و مننا    بننيإولت ،ننيو ول ننالي ت تتننر 

 .  53ع،ا الالتي  م سوا  ولت ،يو ول الي،  اااك  س   ام ا  تمول ا ولحعوم 
ول ام ننا    بيا ننات إنشننامننت ،  مت نن    وننعاالا أأخذ  وليصيص  بالت ،يو ول ننام ي  م       

  تننننُ و   خننننا  مباعنننناإ عتننننرولياصنننن  بنننن وخل ولنننن   ،  خصيصنننن  ول ام ننننا  ولحعومينننن  
 ت تمننن  ع،نننا  سنننو  خاصننن  فننني  وخنننل ول ام نننا  ولحعوميننن ، كمنننا فننني ، بالقبننناع ولينننا 
وننعا  أل،  مننت بننيت ت،نني و(شما اننو ولحننا  فنني مصننر)  ولمميز  بال ام ا  أولترومج ول  ي   

 ا لت،ي ول ام ا .    وستيرو  ولت، ون فر عا أخرت أا ل ا في ب، ون أن ت تل ول ام ا  فر عا 
ت مننت   ننو  ولقبنناع وليننا ، ف نني كفيننر مننت ولت،نن ون يت ولر يوننييا ولموننت ي ُت   ولبننس     

منناشت ولمتاحنن  ألن ت،تحننق بننالت ،يو ول ننالي،  وأ مننا  ولم تننرض ألن ول  ننو  بننيت وأولاامينن  ن نن  
ن ولقبنناع وليننا  اننو ولييننا  ولننر يا ولمتنناح ل،بننسا  خاصنن   أن  ،  ل ننذو فنن ا اننا سا سنناويا 

 فيمننا ي،نني . 54فرص  ولو ر ل،يا ن و باا  أل يوفر ون أريا  تمعت  ألمت و ومح   ا  واااك ع  ا 
 .  ب   وألمف،  ولتي ت    ذلي
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حينن  بوننب  ول  لنن  سننيبرت ا   خيننر  ألفنني ول تننرو  و بالكويةة تبننو  ولاظننا  ولت ،يمنني       
ب أ ولتحننر  نحننو نمنناذن  1991ع،ا ولت ،يو ول الي،  تي،،  ول ام ا  ولياص ،  ض   عا  

مننر ألعما  لسسننتفما  فنني ول ام ننا  ولياصنن ، وأل رضي ،  تزوي    الت    ا  وول ام ا  ول
ولذم   ل ولحعوم  تزي  مت     ولقبنناع وليننا  فنني م ننا  ولت ،ننيو ول ننالي،  ننو ول ام ننا  

 .  55 اتي ألو
 لسني نناضنتي نن    تزوينن  واللتحننا  بننالت ،يو ول ننالي فنني ماتصننج ولتونن يايا  عمةانفي      

ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي   ن ا  ولحعننوميإلولا د    ا   ولو،تي  ع،ا وني اض ونتان إولمتومل في 
واللتحننا  بننالت ،يو ول ننالي بالشننعل ولننذم لننو تصننتل ولحعومنن  مننا    ع،ننا تحم،ننه،  عنن   تزوينن    

حظننا  منن  ضمان وست وم  عمال  وليري يت  وألمر ولذم أسنن ر عننت  يننا   ولت ،ننيو وليننا . 
مننا و  ول رضينن  إل خاص  في ول ام ا  ولحعومي  في و  يا نع   مت ول مانييت بال  وس  بال

لمننووطاي     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  ي كنن  اننذو ولنناقص  نينن  ولتنني كاننن  م ا، ولمتحنن   
 .     56في م    ولقتو  ولمح،ي 

، 1990اااك ستل  ام ننا  حعومينن  فنني عننا    ، كانالمملكة العربية السعودية في      
عننس   ع،ننا   ننو   منناني  ام ننا  خاصنن  تاتشننر  ام نن   عشننريت اااك ستل    صا ن ي و

إ و   ولت ،نننيو وألا،ننني فننني   و   ولت ،نننيو ول نننالي بالمم،يننن   نامشننن  مننن  . 57نحنننا وألفننني  مينننل 
ل،تننرخيص ل ننا ب نشننا  فننر ع فنني ، ول رضي  ولو و ت  ع   ط،تا  مت  ام ننا  أ اتينن   عرضينن 

وأل اتينن  ولمتق منن  بالب،تننا  ضننمت أف ننل ولو و ت ،  ووترط  ولننو و   أن تيننون ول ام ننا  
 ام   عالمي ،  أن تي ل أع ا  ايئ  ولت  يا في ننا لم ننايير ولقتننو   ولتنن  يا فنني  100

مل إضاف  مننوو  ، ول ام   وأل ،  أن ت  ا مااا  ا ن ا ولماااج ولمق م  في ول ام   وأل  
    ولي،ننيج وألخننرت ولتنني   ضذلي تا ننو ولونن و ت  إلننا  عت ولفقاف  وإلسسمي   ول،   ول رضي 

 .  58 ضتزوي  م،حو ، فتح  أبووب ا ل ر ع ول ام ا  وأل اتي  خس  ولواوو  ولماضي 
و مننت ولمحننا   ول رعينن  ولتنني ُتشننعل        ا  -فنني م م، ننا- ي ننرض ول ننز  ولتننالي عنن  ا عرضننا

ا لوومننل ولت ،ننيو ول ننالي و أسننتاا  اتنني فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  أنماطننه،   ألتح،ي،يننا
 ونتشا  .  
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: أنما  :جنبي في دول مجلس التعاون الخليجيألالتعليم العالي ا طأوالا
ا لت و   خ ما  ولت ،يو،  م  تمفننل ذلنني فنني      ما سا موع ل،  وس ُت   حروك ولبسا      

م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني فنني ولت وتنن  فنني وننعل وبت ننا  ولبننسا مننت     ولي،ننيج إلننا     
فنني  ننل تحريننر ولت ننا   فنني خنن ما  ولت ،ننيو تحننو  إلننا نشنناا بننالغ ولت قينن   نه أخرت، ع،ا أ

مننر ب نن  أل،  و  و  و نناليإولتركيز ع،ا تاقل ولب،تنن  ولنن  لييت مننت ولت،نن ون ول رضينن     صا حي  
 اتينن ، أل اننن  فنني  ننل تحريننر ولت ننا   وألذلنني نحننو مزينن  مننت والاتمننا  باسننتقباا ولب،تنن  و

و موننتو  ا ،      م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني بصنن   خاصنن و ، فنني ول منن  عننُ   ولننوطت ول رضنني 
 .       اتيألا ل،ت ،يو ول الي وصافيا 
   اتننني فنني     ولي،ننيج ول رضنننيألساسننييت ل،ت ،ننيو وأن ااننناك نمننوذ يت ،تمعننت ولقننو  بنن      
فةةةةرع لةةةةبع  أنمةةةوج  يعتمةةةةد علةةةةى تواجةةةد  ت،  ولفننننانينمةةةوج  الجامعةةةةات الكاملةةةة توأل  

  ما ننات شفر مت وننعلأخير يتووفر في ألن ولاوع وأفي     ولي،يج، الير  جنبيةألالجامعات ا
 اتينن  م تم نن  ألفننرع وأل اتي  ما ر  ،  ولشعل ويخننر   ننو  عنن   مننت وأفرع ل ام ا  أ    و 

نننننووع بمزينننن  مننننت أل  منننن ن ت ،يمينننن .  سننننو  نتاننننا   ت،نننني و، أ وخننننل مانننناطق خاصنننن  ل،ت ،ننننيو 
 .  ولت صيل
 :ةجنبية الكاملألالجامعات ا. 1

 اتينن  فنني كفيننر مننت ولنن    ألخيننر  ت،سننيا عنن   مننت ول ام ننا  وألتزوينن  فنني ول تننرو  و     
 University Of ام ننن   لون وننننغ فننني  بننني ت-ع،نننا سنننتيل ولمفنننا -، ما نننا ول رضيننن 

Wallongong in Dubai   اتيننن  فننني   لننن  ألمننن   ول ام ننا  وأ،  ولتننني ت تتننر منننت 
ول ننننر عت  منننت انننذ  كفينننر   ولماتشننننر  فننني      مريعيننن ألمنننا و ،  ااننناك فنننر ع ول ام ننن  وإلو

 .  59مريعي  في وليوي أل سد وألولشر  و   ام 
 :جنبيةأل. أفرع األحرام الجامعية ا2

ا انن ُيت لنن ي ا نمنند مننت ولت ،ننيو وأل اتننيب،نن ون ولي،ننيج  أن( 2013) يتننون،   وسنن    كنن تُ       
ن إحينن    عامنن  أساسنني   باينن  ل ننا تتننوفر ت ،يمينن   نمنن ل،ت ،ننيو أ   خاصنن  مانناطق إمامنن  ع،ننا
 مننت ولتي يننج  ومتصننا وت ا،  فنني تاويننل شتننرت  طموحننا  لنن ي ا ولنن    مننت ولم موعنن اننذ  

 ولم رفنن  ع،ننا مننا و  ومتصننا تحويننل ومتصننا وت ا إلننا ولننا د،    عا نن و  وعتما اننا ولوننابق ع،ننا
، ول ام ننا  فننر ع وسننتيرو   لينن  أن ولنن    ولمتقنن  .  ت تقنن  اننذ   ول ننالو  ب،نن ون الننرو  ع،ننا
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لقننوت  ومصنن  ا  ت ننب،ل ب ننذو ولشنن،ن،  يمعننت أن تننوفر أن تمعننت وأل اتينن  ولت ،ننيو   سوننا  م
 ول مالنن  محننل    تحننل  ، وليننا  فنني ولموننتقتل اعولقبنن  بو ننا ج ت،تحننقتمعننت عام،نن   طاينن  
  ،نن  فننر ععتننر  اخصوصننا   ول رضنني ولت ،ننيو  ع،ننا ولي،ي نني ولامننوذن اننذو ولم ترضنن .  ي تمنن 

 ا ُضمننا أت ننا   وأل اتينن ،   ض  و وت ننا، ولتنن  يا ايئنن  ب،ع ا   ااز   ولموتوت  عالمي  ل ام ا 
 .  60ب ا ولياص  ول و     ضمان، والعتما   يئا ب

 :في دول مجلس التعاون الخليجي األجنبيانتشار التعليم  بثانياا: أسبا
 وأل ضنناع يا نني ال اننذو ف ناتا،  ول  وت امي  ماظم  ولت ا   ول المي  ت، ير أامي   الو      
ا ولت ،ننيو  ،  ألنظمنن ال،تامينن  عمومننا  ول شنن    ولم منن  ول وومننل مننت ،  ولننذم ُت نن ول رضينن  خصوصننا
 ل،ت ،ننيو  ميت، نن  أوننعا  ع،ننا باالن تنناح ول رضينن  ولحعومننا  ولبريننق  أالننر  م نن    ولتنني

 أن معننتتُ  وأل اتينن  ول  وسنني   ل،تننرومج، ل، ام ننا  نمنناذن وسننتيرو  أن ما ننا ووأل اتنني  وعتقننا ا 
 ولذم وألمر  او  ت اني ا ولتي ولمشعس  ع،ا ولت ،   ولت ،يو،  ب،نظم  في ولا وض و و تُ 
ا،  فيمننا ي،نني حصننر ل نن   مننت ول  وسننا  الحقننا  سيت ننل ولوومننل، كمننا ع،ننا أ ض يتحقننق لننو 

ولتنني ت كنن  ت،نني والفتروضننا ،  توضننل  م،نن  ولظننر    ول وومننل ولم تم ينن  ولتنني أ   إلننا 
  ن ولي،ي ي.   اتي في     م ،ا ولت األونتشا  ولت ،يو و

، فننننر  ول مننننل فنننني ولموننننتقتلن أ( إلننننا ,Varghese 2011أوننننا     وسنننن  ) منننن        
 اتنني عننت ألبر  والعتتا و  ولر يو  فنني ت  ننيل ولت ،ننيو وأ ضاح ولمحتم،  اي  وح   مت أل و
ول ظمننننا مننننت ولبننننسا فنننني ولت،نننن ون ولاامينننن  يتنننناب ون   ل،ت ،ننننيو  فال التينننن نظمنننن  ولوطاينننن  ألو

  ولم نني   س  في ن ات  ولمبننا  تحت ظننون بو ننا ج فنني ولننت، لت، ون ولمتق م   وسات و في و
 اتي  سي،  لتو يج ول مالنن   ول  ننر  ول  لينن  لننذ م ولم ننا و  أل   ولت ،يو و ي اذ  ولحال  تُ ف

 مقا ننن ا تز و  فر  حصول و ع،ا   وت  مرت    ب ننر   كتيننر    ميل ولحاال ول الي .  في 
اننو تحوننيت      بيننا ألفنني و -بشننعل  ينن - ال تميننزانناك عامننل  خننر اظننرو  و ولمح،يننيت.  اب

. مت ولبننسا ل،  وسنن  فنني وليننا ن أع و   كتير   سا  إ   عترموتوت ول خل في ولتسن ولاامي 
   مننن  مونننتوت ولم يشننن ، ولامنننو والمتصنننا م ولمتزويننن   تحونننيت مونننتويا  ولننن خل ن فننن    ع،ينننه
 .  61 اتيألو و الت  ا ال  ولذيت تو ون ل،ت ،ي مي  ا عز   
( ت يننر مشنن   ولت ،ننيو ول ننالي ولنن  لي بشننعل كتينننر Olcott، 2009 صنن     وسنن  )       

خننس  ول قنن  ولماضنني، حينن  أوننا   إلننا  يننا   ولتاقننل بننيت ولبننسا،  تزوينن  حننروك ولبننسا 
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فننرع ول ام يننن   ولت ،ننيو منننت ب نن .  مننن  ألخننس  عنن   منننت ولتننرومج عنننابر  ولحنن    منننت خننس  و
ولتموينننل ولحعنننومي  ضأبر انننات وني نننال نننل   م،ننن  منننت ول وومنننلذلننني إلنننا  ُ  أ   ننن  ول  وسننن 

شفننر  يننا   أ يرن تصنن أ فل ولي،يا   ول ام ا  إلا  اولت، ون  ممل،ت ،يو ول الي في ع ي  مت 
 اليراننا . . . سننترولياأ  ، مننا و إل و، فنني ولوالتننا  ولمتحنن    صننحته اننذو مننت ولم كنن  ، عما ألل

   ُت نن   و أشتننرحينن    Major International Playersوليتننرت مننت ولنن    ولموت نني   
 اتنني. أمننا ألشتننر  س نن  مننز  يت ل،ت ،ننيو وأ س  م ي ا    ل،بسا ول  لييت فنني ول ننالو، أ  

ن ولونن ي   و  عننت أا ن مننا   ولم سوننا  يتننر   ن فنني ولت تيننر ع،اننا أ و ولفنناني  فتننالرالول امننل 
 لٌ نننه عامنن أمننت ولم كنن     ف نننهول  لينن  ساسنني ل،تننرومجألمصننا   ولنن خل ولت ي،نن  اننو ول نن   و

  ننيا فنني م ظننو ول ام ننا .  يتمفننل ول امننل ولفالنن  فنني  يننا   ولب،نن  ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي 
منن  و  ولنن    ع،ننا تحقيقننه، أمننا ول امننل ولروبننل فيتمفننل  ت ننو  تحقيقننه صننا  ل   نن    اعالميننا 

قننو  ول ام ننا  إلننا حينن  ت   ولم تمننل ول ننالمي  ن ،يزينن  ك، نن  عالمينن  ل،ت ننا  إلفنني   ننو  و
 اتينن  ولتنني تقنن   وألا ولم سوننا  تعتشنن ون سننري ا  يون ف،صننتل ولبننسا ولنن  ل، ولونناح  ول  لينن 
 وليننن ما  ولبسبيننن  ، بنننرومج  ام نننات و بننن عو منننت ولمنننو  يت عتنننرن ،يزيننن  إلبنننرومج ول، ننن  و
ضنناف  إلننا إلبا، ولتننرومج مرح،نن  ول  وسننا  ول ،يننا ع،ننا   ننه وليصننو     تميننز اننذول  لينن ، 

، ولمتزوينن  ل،م تمننل د   ما ننات ولتننروبن تقو  اذو ولتحو  ول الميأضافي  تمعت إومل أخرت عو 
 .  62 تاقسا أشفر تاوعاا،  م    والمتصا  ول المي ع،ا خ،ق مو  عمل 

ولحعومننننا  وسننننتيرو  إلننننا  ننناار   -فنننني انننذو ولصنننن  -(,Lane 2015)تشنننير   وسنننن         
سنننتاا   و  ألمنننت و وااننناك ع يننن ا   ضياننن  أنخنننرت، ألم سونننا  ولت ،نننيو ول نننالي منننت ولننن    ول

فننرع، ألو   و ع،ننا ولشننرعي  ولفقافينن  وليتيننر  ل ننذفنني ت زيننز موت ننا وسننتاا ا   بيا ات ولرالتمت ذلي  
،  تيونناا، ا  ام نن  نيويننو كبننر  ولم سوننا  ولم تننر  ب ننا عالميننا أ تولمفننا ت منن ف ،ا سننتيل 
 عتننرن تتيننر  أمننت ولصنن    ،  ولتنني تمت،نني    نن  عالينن  مننت ولشننرعي  ولفقافينن ل كننو   نينن 

رع اننننذ  ول ام ننننا  أفنننن  لننننذو فننننان ت،سننننيا ب نننن      مبننننرأبننننو تي، أولحننننر  ول ننننام ي فنننني 
 ان ُتشننرك ب  ننا أ اتي  في ول    ول رضي  او ولوسي،  ولتي تونن ا ول  لنن  مننت خسل ننا إلننا ألو

 .  63  ول  ل ، أمت ورعيت ا مل ولحعوم 
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تننن  كفيننر منننت     م ،ننا ولت نننا ن سنننتاا،  اننو  الألعامنننل م ننو ضنننمت ت،نني و  اانناك      
فننني ولتحنننو  نحنننو م تم نننا   ما نننا التننن   ا    و تنننذوبأ ولي،ي ننني فننني وست ننناف  ت،ننني وألفنننرع

 ومتصا  ولم رف .  
ن أحنننن  تقننننا ير ولمرصنننن  ول ننننالمي والفتروضننننا  ولوننننابق ، حينننن  أوننننا  إلننننا أأشنننن  كمننننا       

، أ  ولم سوننا  ولمننز    مننت  -ا و مننا –حننر   ام ينن    لينن  ال تاتننل أفننرع أنشننا  إلولمقترحننا  
مننن    بنننل ل نننا  ُ   ننن   ن ننن  أن ولننن عو  ،  لينننت ولمنننوفر  ل،ت ،نننيو ول نننالي وأل اتننني منننت متنننل   ُ ع  

ولشننر   تننيكمننا اننو ولحننا  فنني مابق    ب نن  ولماظمننا  فنني ولت،نن ون ولم نني  أولحعومننا  
    ولتايننن أولتموينننل،   سنننيا. لقننن  و تنننذب  ولت،ننن ون ولتننني تنننوفر ولننن عو، أ  انننوا ونننر  ،  سننندألو

فنننرع وألحنننرو  ول ام يننن  ول  يننن   ف ،نننا أع،نننا عننن   منننت أ  انننن  ألوليننن ما  و لمقننن ميولتحتيننن  
ما و  ول رضي  ولمتح   ما    ع،ا  ننذا مزينن  مننت وألحننرو  ول ام ينن  إلو  ولمفا ت صا  ستيل 
ممنننا تونننمل ل،نننتس  بوضنننل حنننز   عنننو  تموينننل   فر ت نننا ولا بيننن لم   لننن  أخنننرت، أشفنننر منننت أ

. -tax-free zonesضننرو  (  )بنن  ن فنني  مانناطق ولت ننا   ولحننر  شمننا اننو ولحننا  -م ينن   
مامنن  وألحننرو  ول ام ينن  بم،يينن   شا تمينن  ول المينن  ع،ننا سننتيل ولمفننا  بألتوننمل م يانن   بنني و  

 %.100 ضنناح باوننت  أل ت ينن  ل ننو و %،100ع ننا  ضننريتي باوننت  إ %،   100باوننت   أ اتينن 
فننرع أ ميننل تينناليج تبننوير  The Qatar Foundationتتحمل م سونن  مبننر    في مبر، 

 ولتايننن  ولتحتيننن ، ، وألحنننرو  ول ام يننن  فننني ولم ياننن  ولت ،يميننن ، بمنننا فننني ذلننني تيننناليج ولمتننناني
  ولمنننو  يت.  فننني  سنننيا ااننناك مابقننن  ولت نننا   ولحنننر  ة حتنننا معافننن ،  و يننن إل ولموننناع و  و

 عنننو  تمفنننل ا مالينننا  ا  عمنننا ، نشنننون فننني كو ينننا ول اوضيننن ،  ولتننني تقننن   حنننووفز ضنننريتي  لم ياننن  
  حننووفز اامنن كننل اننذ  ولظننر   ت نن    ت ننا إل  وأمامنن  إل  تي ي ننا  فنني و، أتينناليج ولتاننا 

 .  64 ان أللمق مي ولي ما  و
( ذلننننني  حيننننن  أونننننا   إلنننننا و تتننننناا تزويننننن   2014 وسنننننتات     وسننننن  ) ول وضننننني،       

، بظننننننناار  ول ولمننننننن  - اتننننننني ول نننننننالي ألونننننننعا  ولت ،نننننننيو وأك،حننننننن   – اتيننننننن  ألول ام نننننننا  و
 ولتو ننه ولايننوضرولي فنني والمتصننا ،  ض ننذو ولصنن   ولتقنن   التنن  ولنن    ولمصنن    ،  وليصيصنن 

لم سوننات ا فنني ولت ،ننيو ول ننالي مننل  التنن  ولنن    ولموننتو    باست نناف  ت،نني ولم سوننا ،  مننل 
بننل  حا لنن    ول ننالمي  عتننر ولح ننو  التنن  ولم سوننا  ذوت ننا فنني ت زيننز سننم ت ا  معانت ننا 

 اتينن  فنني ب،نن ون و اننو أل  وس  ولب،ت  في فننر ع ول ام ننا  و ن ات ب،  ماتق تو متر و  كفير  
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، ن ول  وسنن  فنني  ام ننا  أ اتينن   وخننل ولننوطت تق،ننل ا ننر  ول قننو أ  ، مننل ك، نن  مننت وبت ننا  و أ
ح ننز ول ام ننا  ولمح،ينن  ع،ننا وال تقننا     فصننسا عننتولنن خل زينن  ي،  يونن ل نقننل ولتياولو يننا

خيننر  مننت ألمننا تمعننت ل النن إ اتينن  ولموت نناف    أل و  ا لتصتل في مصا  ت،ي ول ام ا  وةب
 ننرو   قننافي  ع،منني  ل ننوم ل،وومننل ولمح،نني  مننا توننت ه مننت معاننن  ع،ننا ت،نني إن ت نني ه مننت أ

 .  65ول   
ا ح           و كتيننراو مننت وألسننتاا ولتنني سننُ  مننت خننس  مننا سننتق، تمعننت ولقننو  بنن،ن اانناك عنن  ا

    م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني  بنننل لتزويننن  عننن   ول ام نننا ،  أفنننرع وألحنننرو  ول ام يننن  فننني 
  سي  ونتشا اا  تزوي اا، حتا صا   ب     ل ننا توننتحوذ ع،ننا أشتننر عنن   مننت وألحننرو  

ا –ول ام ينننن   ،  مننننت بيا ننننات فننننر  ول مننننل ولموننننتقت،ي ،  إمعانينننن  تو يننننج ول مالنننن  -عالميننننا
ولمتير ننننن  منننننت ت،ننننني ول ام نننننا  وأل اتيننننن ،  التننننن  ولننننن    ولموت ننننني   فننننني ت زينننننز نموانننننا 

تصا م  ولتو ه نحننو ومتصننا  ولم رفنن  بنن الا مننت والعتمننا  ع،ننا ولننا د،  ولونن ي نحننو سنن  والم
حا نن  ولننتس  منننت م سوننا  ولت ،نننيو ول ننالي  خاصننن  مننل تزويننن  ولب،نن  ع،ينننه،   التنن  ولننن    
ولم نني   فنني تحقيننق وننرعي   قافينن  باسننتحووذاا ع،ننا أشتننر ول ام ننا  ذو  ولشنن ر  ول المينن  

ت فننر  وبت ننا  ولبننسا ل،يننا ن،  ولحنن  مننت ا ننر  ول قننو ،   عمننا لح ت ننا فنني ولتق،يننل منن 
   يا    خل ول ام ا  ولمح،ي .  

فةي بعة  دول مجلةس  للجامعةات، وأفةرع األحةرام الجامعيةة األجنبيةة مقةارن   ثالثاا: تحلي
 تالتعاون الخليجي

 فننرع وألحننرو  ول ام ينن  فنني ب نن أ  ، مف،نن  ل، ام ننا ألو مننت ويتاننا   ول ننز  ولتننالي عنن  ا      
ول رضينن  ولمتحنن   بمزينن  مننت  وإلمننا و ، مبننر، ت، مفننلت ولتحننري    م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني

ولمعفننج،  ولوننريل ل ننذ      أبر اننات والنتشنناسننتااألولت صيل.  ل ل اذو ير ل إلا ع   مت و
ا،  ع،ننا كمننا أوننا   ول  وسننا   ن ننا عننت اليراننا،  اتينن  فنني ت،نني ولنن    ألفننرع وألول ام ننا   و

،  وإلمننا و  ر،  ولننذم أشنن  أن   لتننيت مبنن  ننالمي ل،ت ،ننيو ول ننالي بننس حنن    أسنن ا ولمرصنن  ول
منن  توسنن تا فنني اننذ  ولظنناار ، بننل ُت نن  وإلمننا و   -ع،ننا   ننه وليصننو  -ول رضينن  ولمتحنن   

 و منننتممنننا تونننتو   مزيننن ا ول  لننن  وألشفنننر وحت ننناناا فننني ول نننالو ل نننر ع ول ام نننا  وأل اتيننن   
 ولتركيز ع،ي ا في ول رض.  
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 :. قطر1
ُتشننعل مبننر حالنن  مفيننر  لساتمننا  بشننعل خننا   نتي نن  السننتفما وت ا وليتيننر  فنني ول قنن        

ولماضي في ولت ،يو،  تياولو يا ولم ،ومننا   والتصنناال ،  ولتحنن ،  ولتبننوير.  توننتم  اننذ  
، 2030والستروتي يا  في ن ات  ولمبا  مت خب  ولتامي  ولوطاي  ولتنني أط،قت ننا مبننر فنني 

فنني س،ونن،  مننت وليبنند وليمونني  ولتنني تتنن أ  2030م،  ُتا ننذ  ؤينن  عننا  بمو   مرسو  أمير 
،  مننن  أونننا   مبنننر صنننروح  فننني انننذ   2011باسنننتروتي ي  ولتاميننن  ولوطايننن  ولقبريننن  ل نننا  

ولو يق  إلا ولرالت  فنني تحويننل وعتما اننا ولحننالي ع،ننا عا نن و   ول ينن   كرضونا  إلننا أنشننب  
،  ولتحنننننو ،  ولتياولو ينننننا ول ويننننن ،  ولم،ييننننن  إنتنننننان ولم رفننننن )برو و  والختنننننروع،  ول م،ينننننا 

 .66ول يري ،   سا ل وإلعس   ولت ،يو(
 السياق الثقافي للتعليم في قطر:

- وخر ولقرن ولتاسل عشر،  ير ل ذليأم نظا  مت نظو ولت ،يو متل ألو ت ر  مبر     
 مت ، خري يرحل مت معان ا متاقسا ن ولم تمل ولقبرم كان م تم ا ألي إ-ا لألبال     و

ختس    ال  كتاتي ، أنشا  م و اإمتا  ع،ا إلطتي   اذو ولم تمل ولمتاقل ع   و
   وخر ولقرن ولتاسل عشرأا مت والستقرو  في ن مبر و    نوعا أيت   ليت ولبتي  ، 

 . 189067  عا      صو  ولت ،يو  او نظا  وليتاتي أحي  عرف  
مرح،   ياض تبمرح،تيت1957ق1956ول  وسي ل ا في وفي   ل  مبر  ب أ نظا  ولت ،يو     
   اني مقالي  ولحعو في  ض   تولي ولشي  خ،ي   بت محم  ،   ط ا   ولمرح،  والبت و ي ألو

ص   تو ي اته إلا ولمرحو  ولشي   اسو بت حم      اني أ، 1972فتروير  22ولت،  في 
 ر أفي   ل  مبر،  ع،ا  نشا  ولت ،يو ول ام يإنذوك بالت   في    ير ولترضي   ولت ،يو 

ذلي ص   مرو  ولشي    ير ولت ،يو بتشعيل ل ا  مح،ي  بالت ا ن مل ماظم  وليونوعو 
 وألخرتت  ، ت  إح وامات ل،تايالفتتاح ك،يتيت ل،ترضي  وإل رو و بالت   في وتياذ كاف  

 . 68ل،تاا 
ع،نننا أل،نننا وولم  تاننني    يتننن،لج نظنننا  ولت ،نننيو فننني مبنننر منننت أ ض ننن  عااصنننر ولينننو ،       
 higher م  نن  ولت ،ننيو ول ننالي ،  The  supreme  education councilل،ت ،ننيو 

education institute  ام نن  مبننر   ،Qatar university    م سونن  مبننر ل،ترضينن ،
 The Qatar foundation for education,science,and ول ،ننو   تامينن  ولم تمننل  



 التعليم العالي األجنبي                                                             حنان محمود محمد عبدالرحيم د/

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

365   

community development (QF)كانننن   ام ننن  مبنننر اننني  2001  . حتنننا عنننا
 خننس  ، كع،ينن  ل،ترضينن  1976 ولتنني ت،سونن  عننا  ، ولم سونن  ول ام ينن  ولوحينن   فنني ولننتس 

 ام نن  كام،نن  ت بنني ولتيصصننا  ير تبننو    ام نن  مبننر لتصنن  2006-1973ول تر  مت 
، ول رضينن  تننيتشاف  باستفاا  ولب . ب أ   ام   مبر كم سونن   اا ينن  ول، نن  ف نني تشننمل ول، 

، 2003ن ،يزينن  كوسنني،  ل،ت ،ننيو فنني عننا  إلعتمننا  ع،ننا ول، نن  وسن ،يزينن ،  ننو وت  نن  لإل و
 تا يننننذ ولمما سننننا  ، صننننسحا    يونننن  لتحوننننيت نوعينننن  ولت ،ننننيو إ رينننن  أ فنننني ول ننننا  ن وننننه 

ذ   مننن  ، ذوتيننن  ولتو نننه ولتحفننني ول نننام ي،  والت نننا  نحنننو شا تميننن ألو ع يننن  منننت ولت ينننرو   ُن ننن  
  ولموحنن   ل،قتننو ،  مننج ولي،يننا     مفننلت والختتننا وصننسحإلو ساسنني  ك ننز  مننت عم،يننا ألو

 . 69 اتي  في مبرألع   مت ول ام ا  و إنشا عس   ع،ا 
حوولي  2014-2013ع   طسا ولت ،يو ول الي في مبر ل، ا  ول ام ي  غ م  ب،     
مت الير  171. 10مت ولمووطايت، في مقابل 659. 16طالتاا ما ا  830. 26

ُ  ع   ولبسا في ول ام ا  ولحعومي  حوولي ولمووطايت.  بياما ُتق    624. 18 ُيق   
 362. 1 في ول ام ا   ولي،يا  باليا ن نحو  844. 6ع  او في ولياص  باحو 

 . 70طالتاا
 التعليم العالي األجنبي في قطر:

و ا نحنن  ولُم نني منن ما ، ع،ا  مبر عزم ا ع،ا خ نن  وعتما اننا ع،ننا ولمننوو   ولبتي ينن أ       
ا مبننر موطاننا  صا  سا   15والعتما  ع،ا ومتصا  ولم رف ،  في اذو ولص    في أمل مت 

شا تمينن ،  ل نن   مننت كتننا  ولم سوننا  ول ،مينن   ولتحفينن ، أ اتينن  أ  ( م سوننا10شفننر مننت )أل
 -بشننعل كتيننر-طال   ضاح  في ولمابق .  يت   ول  ننل فنني اننذو  4000شفر مت أ تحوم 

 ام يننن   أفنننرعنشنننا  إل اتيننن  أل سوننن  مبنننر لننن عو  ول ام نننا  وإلنننا ولنننا ج ولمتتنننل منننت متنننل م
ن اانناك ميننز  كتيننر  فنني ولننا ج ولننذم تتت ننه مبننر فنني إأ اتي  في ولم يا  ولت ،يمي  ب ننا  حينن  

 ضننرومج ، فرع وألحننرو  ول ام ينن أاذو ولص  ،  ولمتمفل في ولتمويل ولويي  ولموتمر ل م،يا  
ل ننمان ولا نناح   بتيننا الو  فنني تولينن  ولم رفنن ،  -   بنن   –مما تونن و    مروفق ول ،و  ، بحا ألو

 .  71ولموتقت،ي ل،  ل 
 ي نننو ولت ،نننيو ول نننالي فننني مبنننر  مانيننن  أفنننرع ألحنننر   ام يننن  أ اتيننن  وننن ير   وم ننن  فننني      

  وحنن   ، مريعينن ألولوالتننا  ولمتحنن   و فنني سنن مننت بيننا و    2012ولم يا  ولت ،يمي  ماذ عننا  
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  و إلننا والسننتفما  ولوننيي مننت م سوننا  مبننر وسننتاا ا ، متح   ،  ولمم،ي  ولامتت فرنوفي كل 
 .  72 ل ولمما سا  م  تو وستيرو اا مت  ميل أنحا  ول الو أفن  ف

ت نن   ضنن  ا  - ينن خننس  تيبننيد ولم يانن  ولت ،يم- منن  ُ ضنن    س نن  نمنناذن ميت، نن        
حنن  ، والنتونناا إلننا م سونن    لينن ، نمننوذن وننامل ل ام نن   و نحوننتان   اننيت نمننوذفنني ول

نمننوذن فننرع ولحننر  ول ننام ي ليننتو والختيننا  مننت بيا ننا ل،توو نن  فنني م سونن  مبننر.  لقنن  كاننن  
نمننوذن فننرع ولحننر  ول نننام ي  وختيننر ولفنناني، لنننذو ،  ولامننوذ يتت وأل  اانناك تحنن تا  ت ابننه 

 عننو  عنن   مننت ول ام ننا ،  ولتننرومج ولاوعينن  فنني -مننت خسلننه - ولذم تمعننت ، لم سو  مبر
 تو بروم  و في ولم يا  ولت ،يمي .  تيصصا  مح    لتق 

    ك،يننا  ميت، نن  لمننال عنن   مننت ولنن   ا أ منن  ُباينن  ولم يانن  ولت ،يمينن  لت ننذا بننرومج      
ا لم ننايير  متب،تننا  ولقتننو  ولياصنن ، كننل فننرع  ننام ي ل تننه حعننو ذوتنني  ينن ير بروم ننه  فقننا 
قنن   ول ووننن  ولتنني تُ  ع،ا م   ولموا و  فنني  ميننل، شا تمي  با وه  يمال    ا   و ا و ألو

ا مننننل بنننننرومج ساسننننا أفنننني ولحننننر  ول ننننام ي فنننني  ام ننننا  ولننننوطت. بنننن أ  ولم يانننن  ولت ،يمينننن  
 .  73ب أ  في تق تو برومج ول  وسا  ول ،يا 2007و مت ولتعالو يوا، ليت وعتتا ا 

 :مارات العربية المتحدةإل. ا2
-ا  فننني ولي،نننيجن ونننقيقات ا ول رضيننن ،وننن فننني ذلننني ن ا ،وننن -وإلمنننا و ينننرتتد حاضنننر   لننن      
 منن  ، ا مننت ولزمننانمرنننا  نحننو أ ض نن  عشننرسننسمي ت ننرا فنني  ننذ   ولتننا ي  إ عرضنني   بمنناض  
  موع ا ضننمت ، ول رضي لسست ما  احي ت خ وع مت   مما ،  لظر   تا ييي ت رض  

  والنبسمنن  ولح يفنن  فنني ولت ،ننيو مننل أماننذ ماتصننج وليموننيايا  بنن . ع،ا أنننه مااطق ن وذ  
مننننا و  ع،ننننا وسننننتقسل ا فنننني ب وتنننن  إل ض نننن  حصننننو  و، شننننافه فنننني ولننننتس  وشت،   ننننو  ولننننا د
 اونننرو  ع،ننن إلو  توننن،م  انننذ  ولنننو و   مونننئوليا ، نشنننئ    و   ولترضيننن   ولت ،نننيو أُ ولونننت يايا  

 و    تقنننو  إ. 1973ق72 مينننل ولم سونننا  ولت ،يميننن  فننني ولنننتس  مانننذ ب وتننن  ول نننا  ول  وسننني 
، سننناا مركنننزم أع،نننا -رانننا منننت ولننن    ول رضيننن ن الي،ن ا وننن ،وننن -وإلمنننا و ،نننيو فننني   لننن   ولت

ن ننا أكمننا ،  مروح،ننهه، ووعنن أن ل  عننت ولت ،ننيو ولحعننومي بعننل   مونن   ت تتر   و   ولترضينن   ولت ،ننيو 
 .  74نشا  م و سهإ اي ولتي تمال تروخيص ،  وليا ، يولت ،يميتت وألا، اتشر  ع،
في سا ر ول    ول رضي   ا بولت ،يو  أما و  با ا ولت وت  ولتي ب إلو ولت ،يو في أب      
 م  ونب،ق  ول  و  ولياص  بتبوير ، ي م   ا  ول يتأ ا اي ول  وس  ع،، سسمي إل و
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نشا   ام   إل صا   ولحا   م،ح  ، نشا   ام  إلولت ،يو ول الي  ولتح  ول ،مي 
  صع و  ولي اتا  ولمتيصإ   ، لاظا  ولترضوم و   الستيما ما و  ول رضي  ولمتح  إلو
 ضذلي      ،ه في خ م  ولم تمل،  تبوير ولتح  ول ،مي، اام  في ولتامي  ولشام، ،مول

، ما و  ول رضي  ولمتح   إلنشا   ام   وإن ،بش 1976لوا   4ص   ولقانون والتحا م  مو 
 . 75 او ل وختير  م يا  ول يت مقرا ، 1978ق1977شئ  بال  ل عا   ولتي أن

 العربية المتحدة: التعليم العالي األجنبي في اإلمارات
بننن أ ولت ،نننيو ول نننالي فننني   لننن  وإلمنننا و  ول رضيننن  ولمتحننن   بافتتننناح ول ام ننن  وأل   ام ننن      

 ،  ولتنني ب،ننغ 1988وإلما و  ول رضي  ولمتح  ،  ننو  ننا  وفتتنناح ك،يننا  ولتقاينن  ول ،يننا فنني عننا  
   وينن  فنني ع،ننا موننتوت ول  لنن ،   ننا  وفتتنناح  ام نن  ا( فرعننا 17ع   فر ع ا حتا اذو ول ا  )

  بننني،  مننن  تاامننن  ولتيصصنننا  ولمبر حننن  فننني انننذ  ،   ب رعي نننا فننني أبنننو تي1998عنننا  
،تنني وحتيا ننا  سننو  ول مننل، كمننا حصنن،  اننذ  ولم سوننا  ع،ننا والعتمننا  ولم سوننا  بمننا يُ 

 .  76مما تشير إلا موتوواا ولرفيل  وألشا تمي ول  لي لميت،ج تيصصات ا
فنني  ميننل مروحننل ولتامينن ،  ول رضينن   ننالي فنني ولت،نن ونلقنن  أ ننر ولتحننو  ول ننالمي ل،ت ،ننيو ول    
فقننن  وننن    ول ام نننا   اليرانننا منننت م سونننا    منننا و  ول رضيننن  ليوننن  ب يننن   عنننت ذلنننيإل و

ونننن    فقنننن  . 77ضنننناف  إلننننا ولتوسننننل اليننننر ولموننننتو  فيننننه، باإلولت ،ننننيو ول ننننالي إعننننا   ايع،نننن 
ع،ننا منن و  وليموننيت مننا و  ول رضينن  ولمتحنن   م موعنن  مننت ولت يننرو  فنني ولت ،ننيو ول ننالي إلو

طننا  اننذ  إفنني ،   ومتصننا م -ولت ،ننيو ول ننالي ذو تو ننه و تمنناعي صننا خيننر ، حينن  ألا وعامننا 
ركننز ع،ننا فوو نن   ولتنني تُ ،     Commodificationولت ،ننيو ول ننالي ولت يننرو    ننر  سنن، ا  

شفننننر مننننت ولتامينننن  ولشيصنننني   ول يرينننن   ولفقافينننن  أ ول ننننر  ، وال تماعينننن ،  والمتصننننا ت  ل،  لنننن 
  ووطت،  صاح  اننذ  ولت يننرو  نمننو والمتصننا  ول ننالمي،  والعتمننا  ع،ننا والمتصننا  ولحننرل،م

 ولت ،ننيو ول ننالي بشننعل خننا  فنني   لنن  ، ولت ،ننيو بشننعل عننا   فنني أعظننو وأل ننرممننا كننان لننه 
ايعننل  فنني ننر بشننعل مننوم أول رضينن  ولمتحنن  ،  يمعننت ولقننو  بنن،ن نظننا  ولوننو  ولحننر   وإلما و 

م معننان أ     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني أشفننر مننت وإلمننا و ، خننل  و هولت ،يو ول الي  نظام
عننرا كفيننر ن عننت م،ق ننو أ و تننتد م  ننو   ولوننو  ولحننر   بشننعل   يننق بال ولمنن ،  منن  .   خننر 

، فننرو أل و،  ولم سوننا ، نظمنن  ولت ،ننيو ول نناليأ ير مننوت ولوننو  ولحننر  ع،ننا ،ولشنن ي  بشنن،ن تنن 
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ل الو تمعت  ؤي  اذ  ولحرك  ت ننا  ولوننو   ولموضوعا  ولمق م ،  ل ،ه ال يو   معان في و
 .  78ما و  ول رضي  ولمتح   إلولحر  في ولت ،يو أشفر مت   ل  و

تونننتي م ما   و    عري نننتيتما وتيننن  إلنننا فئتنننيت إلتمعنننت تقونننيو ولم سونننا  ول ام يننن  و    
و  ت قشفننر أن ول ئنن  ولفانينن  أال إ ولتح  ول ،مننيت  وتحننا م  مقابننل  خننا  ، ، ولت ،يو ول الي ينن ا

ا  ام ننا   خاصنن   ب،ننق ع،ي ننا تق،ينن تا نظمنن  ولمتت نن   وخننل مننا تُ ألنننووع ميت، نن  مننت وأ كف اننا
 اتينن  أل اتينن ،  مننت اننذ   ول ام ننا  وأتتننرو ح مننا بننيت  ام ننا  خاصنن  مح،ينن ،   ام ننا  

 تمفننل  ما   إولذم  ضما يتمفل في  -مت تاش، فر ع ل ا في ول  ل  بالت ا ن مل وريي مح،ي 
مامنن  بننرومج فنني إلأ  عتر وننروش  مح،ينن  تونن ا  -ل،ت ،يو،   ام   ولوو ضون  بو تيأم ،ا 

 نشننبا   عتننر ، أول ريننر  مفننلت  ام نن ن ب ننا ف ننوو  فنني ولوننو ، أم اال  ترت ت،ي ول    
 ام ننا   ك،يننا  ل،صننالل ول ننا ، مفننل  ب نشننا   اي  ولم سوا  ولتي تأنواني إلفي ول مل و

ئ   اانناك  ام ننا   ك،يننا  ، ولما نن  ش،ينن   بنني ولتنني أنشنن،اا ولتننا ر   م نن    ل  تنن  مننت م   ُأن شنن 
 ول ام ننن  ، ولشنننا م     مفنننلت  ام ننن سنننر ولحاشمننن ألفنننرو  منننت وأ   ، أ  حعنننا، أمنننا   بم ر اننناإ
 79في  أا ولييم .   أمريعيأل ول ام   و، مريعي  في ولشا م ألو

عننس   ع،ننا   ول رضينن  أشتننر عنن   مننت وألحننرو  ول ام ينن  فنني ول ننالو  وإلمننا و توت ننيج      
، knowledge villageولم رفنن    ،  امننات مرينن و اننيت مننت ولمانناطق ولحننر  والمتصننا ت    ننو 

 بي ليونن  . فنن Dubai international academic cityول المينن   م يانن   بنني وألشا تمينن  
 و  امننات أبنن نأخريننا انما تنن إما   ولوحي   ولم اي  بالا اح فنني ولت ،ننيو عتننر ولحنن     ف انناك إلو

حننر  أباشنناا فنني   ننو  ولت ،ننيو  ولتحنن  ولنن  لييت مفننل وست نناف   اا ولييم  تايرطنن أ   تي   
 .  80 ام ي  أ اتي 

بنننو  تننني مابقننن  حنننر  ميصصننن  ل،ت ،نننيو ول نننالي،  ليا نننا  م ننن  أمنننا   إال يو ننن  لننن ت     
نيويننو ك،  ام نن      مفننلت  ام نن  اتينن  ولم ر فنن ألوت اميا  مح    مل ع   مننت ول ام ننا  و

و مننننت ولم نننناال  ذو  عنننن  ا  2015 بنننني فقننن  حنننن    خبت ننننا والسنننتروتي ي   ولونننو ضون. أمننننا
اننذ   أحنن    ولوننياح ،  منن  ، ، ولينن ما  ول،و وننتي ،  ولاقننل    مفننلت ولت ننا   لوينن  ل،تامينن ألو

، فننني ولونننماح لنننن بي ل نننذا عننن   كتيننننر منننت ول نننر ع ول  لينننن  وكتيننننرا  اولماننناطق ولحنننر  وختسفنننا 
مننا   إ.  ضنن   اأ اتيننا  افرعننا  25ا ألشفننر مننت طاننا ا مو أت ننا   نناممننا   ،   م سوننا  ولتنن  ي 

  ما ننننات ست نننناف  عنننن   مننننت أفننننرع وألحننننرو  ول ام ينننن الولشننننا م  وسننننتروتي ي  ل،ت ،ننننيو ول ننننالي 
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فنني بيننر  .   أمريعينن ألنشننئ  بالشننروش  مننل ول ام نن  وأ ولتي ، مريعي  في ولشا م ألو  ول ام 
ت ل   مروشنننز ولتحننو ، ، ا ل ننذا ول ام ننا ميت، نن  نونننتيا  وسنننتروتي ي تتانن   أا ولييمنن       وفتنننُ

  ام نن  بيننون مننت ، مفل  ام   بولتننون مننت ولمم،ينن  ولمتحنن      اتي  في األع   مت ول ر ع و
 .  81با اح مت ع   ساوو  نول ا  ت مس

 اتي  ولذيت ت م،ون  وخل ألول   ا  و مق ميو مت ا ولييم  ع  ا أما     إتمت،ي     
 Abasynأباسيت    مفلت  ام فرع  ام ي ،ن و و كأتصا ون مااطق ا ولحر . ب   و 

ك ام تيت  - ام ا  أخرت ن أفي حيت    Birla  م    بيرال ل،تياولو يا ، أ باشوتان 
كامتيا .  نت مس -وألمريعي ( )ولوالتا  ولمتح    ما  نا )ولمم،ي  ولمتح  (، بولتون 

 . RAKFTZ82 ايئ   مت خس  ا ولييم   مرخص ل وأولمز   ن حو     ياتشر ا ال   
ن تيون م سوا  ولت ،يو ول الي أنظم  ول ي  ولي  ألما و  ول رضي  تشترا وإلفي   ل  و     

 the Commission forشا تميألل ل ا  والعتما  وت   م تم   مت م   مرخص 
Academic Accreditation (CAA)   نظم  أتتاتا ، ا ولييم أ   ، يإما تيت  ب ليت

  ايئ  أب  2008ت،تي  ولمتب،تا  ول ي  ولي . في عا   اال تشتر  ولحر  ولتيولمااطق 
ولم رف   ولتامي  ولتشري  في  بي عم،ي  مرو    ول و   ولياص  ب ا ل، يئا  ول  لي  

ا نظا  ضمان ا ولييم  حاليا أال يو   في     ق ولحر  في  بي. طولمشترك  ول ام،  في ولماا
م مت فر ع وألحرو  أبو  تي ونتقا ي  ف ي تيتا  أ.  ت   ول و   ع،ا ولموتوت ولمح،ي

   . CAA83وعتما  مت  ا تب،  ما و ولحصو  ع،تت أ في ولتش يل، ول ام ي  سو  
بع  المشكالت المتعلقة باستضافة أفرع األحرام الجامعية في اإلمارات العربية 

 المتحدة: 
لييم  في وستي و   ولمااطق ولحر   ا وأ بي     تيما  إل ولوما  ول ري    تح إتتمفل      
 خ،ق  ب   ولق اتا ضرالو مزوتااا  ف ن ا   ل ذا ولم سوا  ولياص   ول  لي . يشا تمألو

، حي  تومل ولمااطق ولحر  ولمق م  ل،ش ا و  ول  لي  بال مل ال و    والعتما ب ولمت ،ق 
العتما  ع،ا ط،  ن وأكما  وخل وإلما و  ول رضي     ن أن تي ل لسعتما  ولوطاي، 

 اولت وعيا  تتمشأ   ولموت ،ي ت رض ولم سو   ولبسا لتق،تا  ولوو . اذ  ول ووم 
ولت ،يو  لم سوا   DEMAND -ABSORBINGمل ولاموذن ول المي  وستي اا ولب،  

 إلا-مفل ولتحو  –ع،   منشب  ولألو لي،يت تق،يولياص .  ولتي ت مل كمشا يل تقو  بما 
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     مت ول وو  .  في ولتيئ  ولتاظيمي  ول،يترولي   اع،أ   و  برومج تحقق  نا ح ، مل وستأ
 لمالولي م  ولت ا ي   مق ميا ولييم ، تميل ع ي  مت أا ل،مااطق ولحر  في   نوتيا 
في م موع  مت ولمما سا  ولمشعوك  ن  م  تشا كو ،  لوي  ل،ق    ع،ا تحمل ولتياليجألو

ط،  ولبسا.  اذ  ولمشع،  توو ه كل مت تزوي  ت في ا،  ولتي ت    إلا والست ا   م
ما و  إل كذلي و، –ا لألل و ولم سوا  ول  لي  بال     و ولذيت توفر -ولبسا ولم ترضيت
بم سوا  بم سوا   عاي شو و  امت ول  وسا   ولم  اااك ع   كتير، ول رضي  ولمتح  

ك تركيز ض يج ع،ا  أا بوت  ح م ا لمق مي ولي ما ،  ااا  ولمابق  ولحر  في  بي
 . 84ولييم 
مت  و،م سوا  ولت ا ي  ول  لي  تبرح ع  ا لوالنتشا  ول المي   ع،ا ما ستق  ف ن    

ب،  تن ذلي ي ف  طا  ل،وياسا  ول  لي إالياا  فترالو ن ول و    ولتاظيو، ،ولميا   بش
ن أ   ع،ا م ايير ول و    ي  ل،ح ا  شا  ع   مت ول،وو لإنمت ولحعوما  ولوطاي  

 . لمووشت  ولامو ولوريل في ولت ا   ول  لي  في ولت ،يو  تتصو  اذ  ولمما سا  باستمرو 
تو سوو  مت خس  ت-في ول ال   –شا تمي  ول  لي  ألطر ضمان  و   ولترومج وأن إ     
 ولت ،يو ول الي في كفير ، ولت ،يو   و تاشا تمي ولمح،ي ولصا   ولذم تص    ألا  وموالعت
باستفاا   بي  مابق   -ما و  ول رضي  ولمتح   إلحيان، كما او ولحا  في   ل  وألمت و
 اتي معافئ أوعتما    مت خس أ، عمان،  اوا كو يا، سا افو  ، -ا ولييم  ولحر  أ  

ن أوالعتما  مت ب،  م يج تمعت  ان ولحصو  ع،أشما او ولحا  في مبر   بي.  ضما 
شتر مت خس  أن نموذن ولم ا ل  يتيل مر ن   ف  ول  لي ا بالاوت  ل،م سوا  تعون مراقا 

 اتي ألن ُتشعل والعتما  وأ مل ذلي تمعت .   ألوالعترو  باعتما  ولترنامج في   لته و
ص وض  ولح ا  ع،ا والتوا  بيت ولم سوا  ول  لي   ضمان   لا ل،ت، ون ولم ي  تح تا 

ا ما توتي   في ومتصا  تاظيو الالتا ولتووفق مل ولمتب،تا  ولمح،ي .  اااك وعل موو  ل،
ل،تش يل.  اولترخيص،  ولتي ت رض ع،ا ولم سوا  ول  لي  ور طا   ،  او عم،يولمااطق

 ليا ا   سيقت اأ اوعتما اا ع،-  ص ير، أبشعل كتير-ن تيون وام، أاذ  ول،وو ل تمعت 
ح  ولمص،صحاا أ  صو  ،  ولش افي ، تاص عا   ع،ا مما سا  في حمات  ولموت ،ي

 ( ب   نماذن ولتاظيو في ولت ،يو ول الي. 6) يوضل       مو ولم ،وما . إلا 
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 ( يوضل نماذن ولتاظيو في ولت ،يو ول الي. 6      مو )
Models of Regulation in International Higher Education 

 
ول    ق ولوكال   ول يوا ولمميزو  ولاموذن

ولتاظيمي  في 
ول رضي   وإلما و 
 متح  ول

والعتما  ولمح،ي 
ل،ماااجقضمان 
 ول و   ولوطاي 

 باإلوننننننننننننننرو تونننننننننننننمل *
 .  و   ول و   إ ولمتاور   

م موعنن  موحنن   مننت * 
ولمتب،تنننننننننننننننا  ل مينننننننننننننننل 

 ولي م  مق مي

ياظننننننننننننر ل،متب،تننننننننننننا  
ن نننننننا  امننننننن  ، أا ،ننننننن ع

يننون اليننر تا مننا  الالتننا 
مننل متب،تننا    متووفقنن 

نمنننننننننننننناذن والعتمننننننننننننننا  
 وألخرت 

ل انننننننننننن  والعتمننننننننننننا  
 شا تمي ألو

Commission 
for Academic 
 Accreditation 
(CAA) 

 
م ا ل  والعتما  

  اتيألو
Foreign 

accreditation 
“equivalency 

 

 توننننننننننننننننمل بالمر ننننننننننننننننن *
والعتننرو  باالعتمننا و    

 ولوطاي  ولميت،  
سننننننننننننننننننن ل ل نننننننننننننننننننذا *أ 

مز  م قمقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مي
   ول  لييت.ولي ما  

 و   ول ننننننننننو   إيننننننننننتو *
 عت ب  

ا منننننننننا ياظنننننننننر الالتنننننننننا *
ن نننا أ ل،متب،تنننا  ع،نننا

الينننر مونننت يت  مح،ينننا 
طننننننننننننننننننا  إل)ع،ننننننننننننننننننا و
 ولمح،ي(

متب،تنننننا  والعتمنننننا  *
ول  ليننننن  تيت،نننننج ممنننننا 
ينننننن  م إلننننننا    ننننننا  

 ميت،  

م ،ا ضمان *
 ول و   ول  لي
University 
Quality Assur
ance 
International 
Board 

ايئننننننننننن  ولم رفننننننننننن  *
ولتشننننننننري    ولتامينننننننن 
 في  بي  
(Dubai 
KHDA) 
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ا أمابق    *
 Ras  ولييم  ولحر 

Al Khaimah 
Free Trade 
Zone 
(RAKFTZ) 

تاظيو ولمما سننا   تمعت ولترخيص
اليننر ولم بننا  باالعتمننا  

، وإلبننننننننننننننننننننننن وعمفنننننننننننننننننننننننل  
 ،  يمعنننننننننننننننت وإلعننننننننننننننسن

وسننننننننننتي وم ا لتو يننننننننننج 
ولمما سننننا )ع،ا سننننتيل 
، جولمفنننننننننننننا ت ولتو يننننننننننننن 

حماتننننننننننننننننننننن  ولبالننننننننننننننننننننن  
ولموننت ،ي، تح ينن  منن ت 

 مس م  اذو ولقباع

ف نننننننل أتركنننننننز ع،نننننننا 
ولمما سنننننننننننننننا  منننننننننننننننت 

ت ا م، تمعت ماظو  
منننت ن تعننون ميبئنننا أ
 ولموت ،ييت.   متل

KHDA; 
RAKFTZ, Ras 
Al Khaimah 
Investment 
Authority 

(RAKIA, until 
Oct 2014 
 

 ولمص  ت
Rensimer," International and Commercial Higher Education in Ras 

Al Khaimah: Policies, Problem Areas, and Promise",", 3 . 

 
 :بحرينال. 3

 زيننر  تقننل فنني ولي،ننيج ول رضنني فنني ولشننر  مننت  33ا مننت معونننا   تتننر ولتحننريت أ ختننيسا تُ       
كننو مننت ولوننووحل،  يت،ننغ عنن    161شننو مرضننل، ما ننا 800ولونن و ت ، تقنن   مونناحت ا حننوولي 

 م،يون نوم   اي مت ول    ولمص    ل،ا د.   2. 1سعان ا
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 السياق الثقافي للتعليم في البحرين:
عا ما  خ،    ال في ب وت  ولقرن ول شريتإلو ي خل ولت ،يو ول صرم في ولتحريت      

  ولت ،يو  تبو   ،نشا  م و س ا ولياص .   وش  نشإ ض أ  في ،  اتي  ولتس ألولت فا  و
فرو  أسو ا أفي ولم و ا ولياص  ولتي  سفي ولتحريت   و  مباعيت مت ولت ،يو تمف

نشااا أا في ولم و ا ول ام  ولتي   انيا ، قومي   ولتتشيري الروض ولأل ان  لي م  ب   وأ
.  ُأنشئ  أ   م  س  الرضي  في 85لحق  فيما ب   بقباع ولي ما  ولحعومي أُ   ، ولمووطاون 

 . 189286مريعي  عا  ألولتحريت نتي   ل  و  وإل سالي  و
 التعليم العالي في البحرين:

م سونن  خاصنن  فنني ولت ،ننيو ول ننالي.  12 ، م سوننا  حعومينن  4 ت ولتحننريتيو نن  لنن        
ن ولم سونننا  أفننني حنننيت  2002  1975 ضنننل بنننيت عنننامي ألنشنننئ  ول ام نننا  ولحعوميننن  وأ

 توننل.  فنني ولومنن  ولننروات اانناك 2000نشننئ  ماننذ عننا  أن ننا ألشفننر ح و نن   ألولياصنن  انني و
.  ُيقنن   عنن   ولبننسا ولم،تحقننيت 87 ام ننا  خاصنن  مح،ينن    س نن  فننر ع لم سوننا  أ اتينن 

ا فنني مقابننل  315. 24الت ،يو ول ننالي فنني ول ام ننا  ولحعومينن  بننالتحريت حننوولي بنن  . 13طالتننا
 .  201488-2013طالتاا في ول ام ا  ولياص  ل، ا  ول ام ي  798

 التعليم العالي األجنبي في البحرين:
ن  نننذا  فننن   ا ل نننذ  ول اتننن  تحقيقنننا ، ت ننن   ولتحنننريت إلنننا ت زينننز إعننن و  ولبنننسا ولننن  لييت    
ا أصننتل ع،ننا ما منن  أ لويات ننا   مننت ا فر ع لم سوا  ولت ،ننيو ول ننالي ولم ر فنن  عالميننا  ت،سي
-فرع  ام   ول ،تيت ول  لي ،  ولذم وفتتل فنني ولماامنن وستقباا مف،  في اذو ولص   ألأبر  و

ما وننتير فنني  ي يوا  ضرنننام و ( بننرومج بعننال4ا) يقنن   حاليننا  2002عننا   -عاصننم  ولتحننريت
عمننا   ول ا سنن .  اانناك فننرع ولي،ينن  أل و   وإسننا  ول  لينن   ولم ،وماتينن ، ع،و  ولحاسننوا  ول  و
،   The Royal College of Surgeons in Ireland إيرلانن وولم،يينن  ل، ننروحيت  فنني 
عننا    ،   ولماشنن   The Medical University  of Bahrin ام نن  ولتحننريت ولبتينن  

  فنني ألا ك ننرع  ننام ي   لنني ل،م سونن  ونشننا  م  نن  بيننرال ل،تياولو ينن إإلا  باإلضاف ، 2004
ن ننا سننتيون مننت ولموننت، ريت أع،انن  ولوننو ضون فنني بننا يا أ  2008 وخننر عننا  أول انن ،  فنني 

 .  89 و ل في م يا  ولت ،يو ول الي بالتحريتألو
 



 التعليم العالي األجنبي                                                             حنان محمود محمد عبدالرحيم د/

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

374   

ا: فيفيةةة     ا –تطبيةةق نمةةةوج  مولمةةان فةةةي تحليةة  التعلةةةيم العةةالي األجنبةةةي  ةرابعةةا وتحديةةةدا
 :في بع  دول مجلس التعاون الخليجي - جنبيةأللجامعية اوأفرع األحرام ا الجامعات
ا، ُتمعنننت وسنننتي ومه فننني   وسننن  ولننناظو ولت ،يميننن ،  تح،ي، نننا،       ا نظرينننا مننن   مولمنننان نموذ نننا

 ول وومننل ولمونناام  فنني تشننعي،ه،  فيمننا ي،نني وننرح ت صنني،ي لمعونننا      م ،ننا ولت ننا ن 
ا ولي،ي ي،  حاال  ولمقا ن  ولميتا  ، كال وومل طو  ي،نن  ولمنن ت،  ولق نناتا ولمرتتبنن  ب ننا   فقننا

 لمعونا  ولاموذن ولاظرم لمولمان،  ت ق  ذلي ما م  مقترح  ميتصر  بمعونا  ولاموذن.  
، مولمان سماااأ كما، مت ول وومل ولفقافي  طوي،  ولم ت ل   ماظو  تشعيل اااك    

ول مو )أ( مت  تحتل،   عوومل( 3)،  ولزمان  ولمعان،   تشمل ولم موع  وأل لات ولش 
ن نصج أا ت   ا ترضويا  ليي ن  ا نظاما . ولذم يت مت معونا  ولاموذن ولاظرم  ول    
 ل،ومو  ع،ا ولترضي  ، في ا ولاظا   ،نش ي ولبتي ي  ولت  ولتيئ  وال تماعي  أولمابق  

يوضل مولمان فيرته في تح،يل ولاظا  ولت ،يمي   ب ا اا ولمت     في ميت،ج ولفقافا ،ب
وتت    ،  إذون ت مل ع،ا تحويت نظام ا ولترضوم أمو تمعت ل ا ألم  مت وأم أ نبقولهت إ

 ت طريق تح،يل اذو ولاظا   فق ولفس   معونا  ولر يو  ولتالي 
 .  ولتمويل،  ولقانون ، ول ،و   تولتو يهت  يت م -1
يو ولت ، ا ااا سيقتصر ع،، ولتاظيو  يت مت ذلي ولتاا  ول ا  ل،اظا  ولت ،يمي  -2

 .  اتيألول الي و
 ولمقنننر و  ، ولتننن  يا قو ننن  طر ،  ولمنننا ج،  ولم  سنننيت، ولبنننسا تول م،يننن ت  تت نننم -3

 .   و   إل و،  وإلورو ،  ولتو يه،  ولتقويو ،  والختتا ، ول  وسي 
 تبتيقاا لما ستق ت رض ول ز  ولتالي ُ م،  وألب ا  ولفقافي  ولتي نش، في ا ولت ،يو في       

 ن ولي،ي ي.     م ،ا ولت ا  
ن اذ  أولت وت   فين ن  ك أيات ي    ل ل  و والت ااا  ول ام  ل،ترضي  في        

والت ااا  اي  لي   م موع  مت ول وومل ولميت،   ولتي وع،ت ا بالصو   ولتي اي ع،ي ا. 
طا  إل  و في ضو  ون تُ أ  ولوما  ول ام  ل،ت ،يو في ولتس  ول رضي  يات ي أااا   فاالت
طا  ولظر   ولتا ييي   ولح ا ي  ولتي إلتشعيل اذو و في   م  ساع ، م نم  فيهولذ

  والمتصا ت ،  ولفقافي ،  وال تماعي ،  ولقوت ولوياسي ، مر ب ا ول الو ول رضي مت ناحي 
متل ولح ي  عت وت ااا  ولت ،يو .   خرت أفي  ر فه ولرواا  مت ناحي   هولتي تحعو  وم 
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 ضاع وأل  ، سب  مت تق تو مو ز عت ولظر   ولتا ييي   فول رضي  سماته في     ولي،يج
 ول رضي . طا  ولذم نما فيه ولت ،يو في     ولي،يج اخ، ي  ضر  ي  ل وص  اولوعاني  ب
-ولرواا   سس  حتا ول تر إلو  و ماذ  -لق  وتوو ولتبو  ولتا ييي ل، الو ول رضي      

   ألن م   ول تانا  ولوما ي .  اذو او ولم،مل ونه كاأماماا في أبمسمل   يو  تتمفل 
ن مم  ف ولم،مل ولفال   ي، أماسس   اذو او ولم،مل ولفانإلا تح   وت  وساسا أنه تيون أ  

 . 90خرت أل ولح ا و  و، و  اا    ا   نتي   ون تاحه ع،ا ولفقافا 
لح ي  إلا     لو ي خل ولت ،يو و،       ولي،يج     ح يف  ول    باالستقس  ُت      

و بما تقرا مت مرن مت ولزمان  يزي  بالاوت  لشقيقات ا خرا ،ال متإمابق  ولي،يج ول رضي 
نشئ  في ن ا أ في وليوي  ، 1912   م  س  ح يف  في ولح ا  أنشئ  أفق    ول رضي 

نشئ  م  س  ول  وت  ولي، ي  أ في ولتحريت ،    م  س  ح يف ،ول ا  ولم  س  ولمتا كي  ك
   أنشئ  أ في س،با  عمان ،  1919حم ت  ألنشئ  ولم  س  وأ في  بي ، 1919

  ولقيويت أا ولييم   ع مان   أبو تي  ولشا م     أ في مبر   ، 1940 عا  م  س  ح يف 
كما ما  ب   ولميوريت مت ولت ا  ، 20ماتصج ولقرن في ال إلو تاش، ولم و ا ولح يف  

 ،   ليل ع،ا تقظ  ولتتشيريم و ا ل،كر  ف ل ا،ي  ح يف  أ  االي بت،سيا م و األ و
 . 91سسميإلولوعي ولقومي ول رضي  و

 فيما يت ،ق بالفر   ولتشري  في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  ف ااك ع   عوومل       
تواع  في تيويت ولماا  ول ا  ل،فر   ولتشري  في ول  ل ،  تح    مت اذ  ول وومل ما يت ،ق 

 ول تموالروفي،  ما ا ما يت ،ق بال وومل وال تماعي  ولميت،  ،  فيما  بالتركي  ولوعاني،
 ي،ي عرض لت   ا. 

م،يون  070. 264. 8حوولي  2014ب،غ ع   سعان وإلما و  ول رضي  في عا       
م،يون نوم  في ول ا  ن وه، أما في مبر  562. 314. 1نوم ،  في ولتحريت حوولي 

م،يون نوم  مت  م،  ع   ولوعان في      700 .003. 2باحو  2013فق   في عا  
 .  92 2015م،يون نوم  في عا   1. 5م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي،  ولمق   باحو 

ا فنني     ولي،ننيج ول رضينن  بننالتبوير وليي نني ا  وضننحا خير  واتمامننا ألو فس  و    ول قو  ول    
 خننا  إالحا نن  إلننا ل، م،ينن  ولت ،يمينن  ع،ننا موننتوت كننل   لنن  ع،ننا حنن  ،  تانناما ولشنن و  ب

 ولمونننننت  و  ، ولت ينننننرو  توسنننننت اب  ليفينننننر مننننن   فينننننر منننننت ولتبنننننوير ع،نننننا مونننننير  ولت ،نننننيو ش
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أعنن و  ول  ننز فنني  ،  عنن   ولقنن    ع،ننا سنن ولم تم ي .  مل تزوي  ول  د ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي
 .  93 ان ألع ا  ايئ  ولت  يا وأ   يا      وألمر ولذم أس ر عت ع ا  ايئ  ولت  ياأ 

ي  مت ولت ميق حو  ولت ،يو ول الي في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  لوحظ تزوي   ضمز      
 ولت يرو  ،  سد م موع  مت ولتحوال  والمتصا ت ولب،  ول المي ع،ا ولت ،يو ول الي 

 لق   والبتيا و  ولتياولو ي  ولتي تح  مت ولحوو ز ولتي تحو    ن ن احه. ول تموالروفي ، 
 صااعا  ولي ما  إلا ، والبتيا   اويل والمتصا و  نحو ولم رف ، ول  و  ولوطاي  لت أ  

 يوضل ول     ولتالي .  ولم اس  ولمعف   ل،م رف ، ط،  الير موتو  ع،ا ولم ا و 
ميتصراو لتبتيق معونا  ولاموذن ولاظرم لمولمان في تح،يل نظا  ولت ،يو ول الي وأل اتي 

 ب    م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي. 
 

دراسة نظام التعليم العالي مكونات النموج  النظر  في دتطبيق  ح(: مقتر 7جدول رقم )
 جنبي ددول مجلس التعاون الخليجي. ألا

I) ) 
 )أ( تو،ول

ول وومل طوي،   
 ولم ت

 )ا(
  صج ول وومل طوي،  ولم ت

 ن()
 م م ولق اتا ول

 ولمرتتب  ب ا
 –    ولصو  ول رمي )ألو ولش   1

 ولتركي  ول مرم ل،وعان(
 ولاوع- ليوو

 ولم اايو ولمعاني  ولمعان 2
 م،يمي   ولبتي ي إلو ولمظاار

ت، ير ول امل ولمعاني 
 ع،ا ولت ،يو ول الي

 
 ولم مت   وما ولم  ولزمان 3

 ولتبو  ولتا ييي  و تقا  ولفقاف 
تبو  ولظاار   فقاا 
 ل، امل ولزماي
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II)) 
 )أ( تو،ول

ول وومل طوي،   
 ولم ت

 )ا(
 طوي،  ولم ت  صج ول وومل

 ن()
 م م ولق اتا ول

 ولمرتتب  ب ا
ولرمو ، نظو والتصا   ول،   4

 تول ير عولمعتوض ، وتصا  
 (وما طريق ولم  

ت، ير ولت ،يو  وأل اتي 
 ع،ا ول،   ولقومي 

ون عاا ول ،و   ع،ا  ولوا    في ولم تمل  ول ،و  ول ،و   5
ولت ،يو،  ون عاسا  
ولمو  ا  ول  ي   

    ولم تمل. ع،ا ف،و
أ ر ولت ،يو وأل اتي في   ول يت 6

 ميو ولم تمل وإلسسمي
(III) 

 )أ( تو،ول
ول وومل طوي،   

 ولم ت

 )ا(
  صج ول وومل طوي،  ولم ت

 ن()
 م م ولق اتا ول

 ولمرتتب  ب ا
ولتاظيما  ولحعومي   ولمت ،ق   ولحعوم  7

 بالت ،يو وأل اتي
ول ووبد  ولمزوتا ولتي 

م   ماحت ا ولحعو 
 لتيوير ولت ،يو وأل اتي

ومتصا تا  ولت ،يو   والمتصا تا  98
 وأل اتي
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(IV) 
 )أ( تو،ول

ول وومل طوي،   
 ولم ت

 )ا(
  صج ول وومل طوي،  ولم ت

 ن()
 م م ولق اتا ول

 ولمرتتب  ب ا
ولتقايا  ولمرتتب  بم تمل  ولتياولو يا 9

 ولم رف . 
 

م سوا  ولت ،يو ول الي  وي ،تول 10
 ولرسمي . 

ولت ،يو ول الي  
 وأل اتي

 
، كما او في ا ل ذ  ولمعونا  تيبيبيا ن ت ل وعسا أتمعت ل،تاح   مما ستق، 
 (. 5ولشعل  مو)

 
ا     جنبية في دول مجلس التعاون ألرع األحرام الجامعية اأفو ، الجامعات م: تقييخامسا

 :الخليجي

 اتيننن  فننني     م ،نننا ولت نننا ن أل  وفنننرع ول ام يننن أل و،   نننو  ول ام نننا  فتنننر  ن مصنننر إ    
  أ  مصننو اا تيشننج عننت  نن  ت ت،نني ولم سوننا    حعننا  م كنن أصنن و   ولي،ي نني ال توننمل ب

ذلنني بمزينن  مننت ولتوضننيل.  يتاننا    تونن و فنني لنن  ولتنني ألو مننت ون ول  وسننا  تقنن   عنن  ا أال إ
ا  وألحننننرو  ول ام ننننا ،  أفننننرع نقنننناا ولقننننو   ولمزوتننننا ولتنننني حققت ننننا  ألبننننر ول ننننز  ولتننننالي عرضننننا

 اتنني فنني     أل،  نننووحي مصننو  ولت ،ننيو ول ننالي و ومننا ،  كننذو أبننر  ولم اتينن ألول ام ينن  و
 م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  

 :في دول مجلس التعاون الخليجي األجنبية. ميايا الجامعات وأفرع األحرام الجامعية 1

  إلننا والت ننا  سننتاا ولتنني أ ألم،نن  مننت وأوا   ول  وسا  في ول ننرض ولوننابق إلننا  ُ       
عننننا  بننننالا ل ع،ننننا ولنننن    ولتنننني   مننننا    ممنننناحصنننن     اتنننني، ألول ننننالي والسننننتقباا ولت ،ننننيو 

 .  وستقبتته



 التعليم العالي األجنبي                                                             حنان محمود محمد عبدالرحيم د/

 2017 ديسمبر  - الثامنالعدد                                 ISSN 2682-3497مجلة التربية املقارنة والدولية  

379   

أن تبتيق مووع  ول اتا في     م ،ننا ولت ننا ن إلا ( 2013أوا     وس  ) يتون،      
 ونمننوا  حقننق ولنن    اننذ   م ظننو  فنني نشنناا ولينن ما  ألن  مننت ولمزوتننا وولي،ي نني حصنن  ع ينن ا 

ا ا سننري  لتحقيننق مننر ولننذم ي ا، نناألولق،ي،نن  ولماضنني   و ول قننو  خننس  ام،حو ننا  ا  تقنن ماا م رفيننا
 مننووطا و  مننت ياتق،ننون  ولننذيت ون ولنن  لي ولب،تنن صننا  ول المينن .    وألسوو  في شاسح  تاافوي 
 ولنن    ب ننا تحظننا ولتنني ل،ماننافلا م مننا  ومصنن  ا  ولي،ننيج ول رضنني     ل،  وسنن  فنني وألصنن،ي 

 ضننيم  إيننرو و  تحقيننق :أوالا   فنني محننو يت ولماننافل  تننت،يص اننذ  ل ننو.  ولموت نني  
 بااظ  تزي    وسي   سو   ل رض نتي    وأل ان  ولموتقت،  ل،ب،ت  ول الي ولت ،يو  لم سوا 

 مت وشفيرا  أن في تت فيعمالثانيولمح،يون،  ولمحو   نظروؤاو  ي ف  ا ولتي ولرسو   ع،ا وشفيرا 
 لتوفير  ول قو  مو   ع،يه ب،قتُ  ما ع،ا ولحصو  أ ل تتاافا مت أصتح  ولمتق م  ول   
  عننا ،  منن  المدرفع  ع،ننا ولقا و  والمتصا  في ولوريل ولامو ل عو  ولس    ولتشرم  ولما   أا
، ول  ننر   إ ننرو و  تيوننير سياسننا  بننيت ولتاوننيق إلننا ولنن    اننذ   وت ننا   إلنناا أت ننا  ذلنني

 فنني تيننر  و  ب نن  ل، مننل وأل اننن  ولب،تنن  مننت ولمواننوضيت إلالننرو   ولت ،ننيو  تنن  يل  سياسننا 
 .  94ول الي  ولم ا و  إلا و ي    حا     ا ج ذو 
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 (ت5وعل  مو )
 سماا تيبيبياا لمقترح بمعونا  تح،يل نظا  ولت ،يو وأل اتي   فقاا لاموذن  ليوض 

 مولمان. 
 
نظمةة الوطنيةة للتعلةيم ألجنبيةة علةى األوالجامعةات ا، وعثةار السةلبية للفةر آل. مضامين ا2

 :العالي في دول مجلس التعاون الخليجي
ونننننعاليا  إولت نننننر  ع،نننننا  -خسلنننننه منننننت–ن تقينننننيو ت رضننننن  ولامنننننوذن ولي،ي ننننني ُتمعنننننت إ    

 لنننا أل اتيننن  فننني     م ،نننا ولت نننا ن ولي،ي ننني.  تيمنننت ولوننن،تي  وأل ول نننر ع و، ول ام نننا 
مننت ولت ،ننيو فنني ترو ننل متنن أ ولت ،ننيو كي منن ،  تزوينن  ولاظننر  ولت ا ينن  لو ننو  مفننل ذلنني ولاننوع 

، ا عننت    انناول  ل  تنن  ي يا  احي  تتي، س،تاامر ولذم ت و  ألل،ت ،يو ول الي كوسي،  ل،رضل  و
طننا  ترو   ننا فنني م ننا  إ ت زيننز ولفقافنن  ولوطاينن  فنني ،  مو  ليات ا في ولح ا  ع،ننا ول وينن 

 جنبيألالتعليم العالي ا

 التنظيم العملية
 التوجيه 

 الطالب 
 التعليم العالي األجنبي الفلسفة 

 ا ساتذة

 المناهج

جامعات أجنبية 

 كاملة 

  األحرامأ ر   

 الجامعية
 القانون

 التمويل
 البرامج

 التقييم

 التوجيه 

 ا شراف 

 ا دارة 

(3Os) 

(O) 
(O) (O) 
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 فننر عا.  تيمت ولاقب  ولو،تي  ولفانينن  فنني تنن، ير  ننذا عي  عموما  ولي ما  وال تما، ولت ،يو 
 ول رضينن  ولت ،ننيو  أنظمنن  بننيت وأل   ضينن   فال سمنن ،  ول ام ننا  وألمريعينن  شتننرت  مننت عنن  

مننر ولننذم ت  ننل     ألبنناألطرو   و ولمركننز ل سمنن  مشنناب  -اننذو ولصنن   فنني – وأل اتينن  
عننس   ع،ننا تينناليج   ولمنن ن ولت ،يمينن مامنن  عنن   مننت إليصص وسننتفما و  ضننيم  ولي،يج تُ 

ولمونن  ليت    إلمانناعالننرو و  ما تنن إ  تقنن تو ،  مرتتننا  سننيي ،  ننو أ و   ول ننر ع ول  لينن  مننت إ
 .  95مام  فر ع ل ا في ولي،يج عت ول ام ا  ول رضي  وليترت ب

إلننا موننتوت  -بنن،م حننا  - اتي  ال ترمننا ألول ر ع و ن( أ2013  يتون،)  وس  أش        
، مننت ولصننن وضا  ولمت ،قنن  بالحصننو  ع،نننا ول نن   ولينننافي ون ننا توو نننه عنن  ا   أل  أل نن  وول ام

   و ينن إل اليراننا مننت ولمشننعس  و. . . ع ننا  ايئنن  ولتنن  يا، أ  ولتيصصننا  ولمااسننت  مننت 
  أمريعيننن  ألسننناتذ  ولمتمينننز ن فننني ول ام نننا  وألن تقتنننل وأننننه منننت ولصننن   أ تقننن  حيننن  تُ 

 ع،يننه فقنن  ال تحظننا اننذ  ول ننر ع ب يئنن  تنن  يا .    ولي،ننيجوأل   ضينن  والنتقننا  إلننا فننر ع  
خنننرت نتي ننن  النتشنننا  ت،ننني ول نننر ع،  اننني والعتمنننا  ولمتزويننن  ع،نننا أ ااننناك مشنننع،  ، مونننتقر  
مننر ولننذم أسنن و فنني ألو  ن ،يزينن  ك، نن  أساسنني  ل،تنن  ياإلخاصنن  ول، نن  و   اتينن ، ألول، ننا  و

شفننر ألن وأ خ،ننق ولتتاياننا   وخ، ننا، ع،ننا   ننل ولت ،ننيو  لينن  لت ز نن  أنظمنن  ولت ،ننيو ول رضينن ، 
  خبننو   فنني اننذو ولصنن   اننو ونتقننا  ولت ز نن   ولت ا تننا  مننت نظننا  ولت ،ننيو إلننا عننالو ول مننل

 اتينن  أب، ننا   وأل اتينن ولننذيت ت ،مننوو فنني ول ام ننا   ول ننر ع   ذلي عاج تميننز فئنن  وليننري يت
ل وينن ،  ي ننز  منن    ولتنن، ير مننر ولننذم تونن و فنني فقنن  وألو    ألضنن  ول ئنن  ولتنني ت ،منن  بال، نن  و

 .  96 اتي في ولمحيد ولوياسي مت خس  ولت ،يو ألو
سننيق  خننرت ولمت ،قنن  بنناختس  وألألف انناك ب نن  ولق نناتا و   ع،ننا ول اننن  وال تمنناعي    

فيمننا يت ،ننق  خاصنن ا   ولفقافينن  ل،م تم ننا  ول رضينن  ولتنني توننتو   ت،نني ول ننر ع عننت  قافنن  ول ننرا
مننو  أل نن  مننت و ولننذم تُ ،  ولبالتننا ، كنناالختسا بننيت ولب،تنن ا   تقالينن ا ب ننا و  ولم تم ننا 

 ولموت  ا  في ولم تم ا  ولي،ي ي .  
أن   منن  مونن،ل  إلننا (  حينن  أوننا   Ibnouf (2014, فنني ن ننا والت ننا  توننير   وسنن     

 ول يريننن  فننني ولت،ننن  ،   يوننن  تت ،نننق بقننن    ول نننرع ول  ليننن  ع،نننا ولموننناام  فننني ولحينننا  ولفقافيننن 
  لننيا اانناك تولونن و ييت ولننذم ع،ننق ب،نننه سنناتر  ألحنن  وأوا و  مننت إ وستا   إلا ولم يج. 
 اتي  في ع   مت     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني الن وفتتاح فر ع ل، ام ا  وأمت وي في 
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ولت رض  توو ه ب نن  تحنن تا  تت ،ننق بت اعننل ول وينن  ولفقافينن    ليت، ت ابي إلشان له  وونته و
 ف ننسا عننت ولق،ننق ت،تينن  والحتيا ننا  ولمح،ينن ، ، لفقافينن  ولمح،ينن ل ننذ  ول ام ننا  مننل ول وينن  و

ول،   ول رضي    وسننتي وم ا بننيت ولبننسا  ولمح،يننيت    ولننوطاييت ،  ولننذيت  حو  ول،   ولوطاي  
ن ل نن  ولتنن  يا فنني أال يتير ننون مننت ولمنن و ا ولفانوينن   لنن ي و م ننا و  ل وينن   ينن  .  ضمننا 

مفنننل اننن ال  ولبنننسا ال تحصننن،ون ع،نننا فرصننن  فزيننن   ن ،يإلم ظنننو ول ام نننا  اننني ول، ننن  و
  بننيت ألول رضي ، ممننا تعننون لننه تنن، ير ضننا  ع،ننا تامينن  م ننا و  ول، نن  و  ول، تقان و إلتبوير 
.  اننذو 97ن تصننميو بننرومج متتيننر  لم ال نن  اننذ  ولمونن،ل  ي ننرت و ل ذو تُ   ول يل ول  ي أباا  

صننسح بننرومج إاصنن   منن  تننو ت نن يل   فننرع  خألي كنن  ولشننعوك  ول نن   حننو  ت،نني ول ام ننا   و
ا ع،نناك،    سمي  ل،ت  يا،  اذو يابتق  وإلن ،يزي  خا  ول،   إ  ،  ام   مبر  ميننل  أت ننا

وو مت واللتحننا  ب ام نن  مُ ر  ولترومج في ولم يا  ولت ،يمي .  اااك ع   كتير مت ولبسا م  حُ 
 نننا   إفتقنننا او   اليميننن   اتيننن  ولمو نننو   فننني ولم ياننن  ولت ،أل  بالم سونننا  وأمبنننر ولمح،يننن  

 .  98وإلن ،يزي ول،   
ورو  ع،ننا  ضننل تا يننذ ولماننااج  طرو ننق ولتنن  يا إلن ترو ل     ول  ل  في و ف   ع،يه    

 فنني   له أ ننر سنن،تيع،ا كوو   ت  يوي  أ اتي  -بشعل ك،ي-نوتيا   وعتما  ت،ي ول ام ا  
لت  يوي  فنني ت،نني ول ام ننا ،  ولتشننت  ت    ولترومج و. كما أن ول وي  ولقومي ،  ول،   ول رضي 

ولوومل ع،ا ولبسا مت  رو  ا ك، ا تشننعل تحنن تا  توو ننه ولت ،ننيو ول ننالي وأل اتنني فنني     
 م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  

أفننرع وألحننرو  ول ام ينن   ئشنن  ا  ا ع ي  مت ولمياطر ولمتمف،  فنني أن ولنن    حننيت تُ اااك أت ا   
ن ت،سننيا فننرع حقيقنني أل  ع،ننا ولمنن ت ولبويننل  ،ولاشنن  ا  ولمترتت  ع،ا آلال تاظر بوضوح ل

  ليونن  م منن  سنن ،  فنني ولت وتنن ، أليوفر ولت ،يو بننا ا ولشننعل ولمو ننو  ع،يننه فنني ولم سونن  و
ن تينننون والسنننت وم  اننني ولشننن ل ولشننناالل عاننن  أ تنننز و  صننن وض  منننل منننر   ولومننن   فيات ننني 

 ا،ننن ون تاشنننئ فر عنننا ف اننناك ب ننن  ولت   ال تحننن ن انننذو أال إت،سنننيا فنننرع ولحنننر  ول نننام ي، 
مننا يترتنن  مننت  حوننتان اليا ا ال ت،خذ في   ضافي  ل،ت ،يو ولمو و  ب اإ   بمفاب  “ني لتيون 

فننق أل ضبتي نن  ولحننا  سننو  ولي منن  ل،بننسا، ت،ننوح فنني و، شا تمينن ألضننر  ي،حننق بوننم ت و و
 .  99وحتماال  كتير  
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ا( أن ااننناك كTurcan,Gulieva,2016 أشنن     وسننن  )     وليونننا ر منننت منننت  اضنننيما  منننا
نشا  ا إلا خوا ر مالينن ،  نتننا ج سننيئ  إ اتي   فق  ي  م ولتوسل في ألفرع وأل رو  وستيرو  و

نوحاا فننرع  ام نن  نيوسننا   و ت ، فق  أنتي   النوحاا  ال،ق ب   اذ  ول ر ع  ولوم  
م،يننون  2إلا خوننا   منن  اا  2007مت سا افو   ب   و ريت عا  -ع،ا ستيل ولمفا - ي،ز 
ز ع  ب ننن  ول ام نننا  ،  ااننناك 100ل، ام ننن   ال   خنننس  -ع،نننا مونننتوت ول نننالو  –تننن  ي، ا  ونتنننُ

ت،سونننوو منننت خنننس  م سونننا  منننز     - افرعنننا  11ول قننن  ولماضننني، ف اننناك منننا ال تقنننل عنننت 
 George Mason ام    و ن ماسون  كما ح   فيا.  مي ا  أال،قوو -معانيا  ح يف   ب
 The University  ام    Michigan state university  ام    الت  ميتش ان   ،  

of Southern Queensland   101ول رضي  وإلما و ل و في   ل   اأال،قوو فر عا  ولذيت  .     
فرع ننا تمف،نن  فنني أ وست نناف  ،  اتينن ألنشننا  ول ام ننا  وإلساسنني  ألول يننر  ون أ برالو         

نننه أذلنني ا ولنن ليل ع،نن اننذو لننو تحنن        فنن نولح  مننت سياسنن  وبت ننا  ولبننسا خننا ن أ طننان و 
سياسننن  وبت نننا  ولبنننسا ل،  وسننن  بالينننا ن مو نننو   فننني عننن   كتينننر منننت     م ،نننا  التنننزو 

ماحننن    و   ولت ،نننيو ول نننالي  ولتحننن  ول ،مننني عننن   ،  ،نننا سنننتيل ولمفنننا   فولت نننا ن ولي،ي ننني
 ت2008ب فننن    وسننني  لمووصننن،  ول  وسننن  ول ام يننن  لبسب نننا بالينننا ن منننا بنننيت عنننامي  3683
2013102  . 
فنننر ع ل ام نننا  أ اتيننن  فننني ولوننن و ت   م ،،ننن   ا( ت،سننني2014)عقينننل، ونتقننن    مننن        
 فننيوننت ي  ماننه وننريح  صنن ير  مننت ولم تمننل  خاصنن  ول تيننا . عننس   ع،ننا ولشننعوك تس هب،ننن 

أن فننتل فنننرع ل ام نن  مرمومننن  ذو  وسننو  ننننان  معاننن  ع،ميننن  عالينن  فننني     ولي،ننيج كنننا  
شننر ا ول أضج إلا ذلننيلذم يتيرن في ول ام   وأل . لتيريج ط،ت  با ا موتوت ولبال  و

   ولمتمف،نن    و   ولت ،ننيو ول ننالي ل ننتل فننر ع ول ام ننا  وأل اتينن  فنني ولونن و ت ولتنني  ضنن ت ا 
تعون منن ير ول ام نن   ،  ولشرا ب،نفي ول ام   وأل  كما  ولت  يا  في م ايير مح    ل،قتو 

و  ماب،ننن  ل،ت  يننن ،  أن تي نننل ول ام ننن   ي نننيت بقنننرو  منننت ولنننو ير لمننن   أ ضنننل سننناو ، اسننن و تا 
،  ولشننننن ا و ، العتمنننننا  نظام نننننا،  خبب نننننا ول  وسننننني   ضروم  نننننا ول ،ميننننن   إلونننننرو  ولنننننو و   

،  ول   ا  ولتي تماح ننا،  إصنن و  ولقووعنن  ولتنني ت ننمت ولمس منن  وألشا تمينن  لاوعينن  ولتننرومج
 فنننق    ام ننن   مااا  نننا مروشزانننا ولتحفيننن ،  ولت،شننن  منننت سنننير بنننرومج ول،  ولمانننااج ولت ،يميننن 

 .  103 وألالروض ولمح    ، وألا و 
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تننننن، ر  سياسنننننا  ولت ،نننننيو ول نننننالي فننننني     ولي،نننننيج ول رضننننني    فقننننن  ع،نننننا منننننا سنننننتق       
حينن  تر منن  اننذ  ولنن    فيننر ول،يترولينن    ابالموننت  و   ولت يننرو  فنني أنظمنن  ولت ،ننيو عالميننا 

إلننا تنن فق   ستيسا ، متصا ت  في اليفير مت ولمشعس  وال  بوص  ا حسا والمتصا ت  ول  ي   
 ض ننن  ل،تحنننوال  فننني ولت ،نننيو ول نننالي الن ولمحنننا   وأ وضننني ا.  ولوومنننل ألوالسنننتفما و  ول  ليننن  

 ا.  ولتي تو تاا ل ا م  مر  ب ا ول    ول رضي ،  الير  نظم ا ولت ،يمي  ت  ي يا 
ا: المقارن  التفسيرية:   ةسادسا

ه ولتشنننابه،  والخنننتس  بنننيت     ولمقا نننن   فيمنننا ت اننني انننذو ولمحنننو  ب قننن  مقا نننن  أل  ننن     
 يت ،ق بال ام ا ،  أفرع وألحرو  ول ام ي  وأل اتي .  فيما ي،ي أبر  م الم ا. 

تتشننننابه حنننناال  ولمقا ننننن  فنننني ولي، ينننن  ولفقافينننن ،  ولتا ييينننن  لاشنننن،  ولت ،ننننيو  عامنننن ا،  ▪
  ولت ،يو ول الي خاص ا.  

ا ل، وومنن  -تتقا ا وإلما و  ول رضي  ▪ ،  ولتحننريت،  مبننر فنني عنن   -ل ول تموالروفينن  فقننا
ا.    ولوعان  طتي   تركيت و أت ا

تتقنننا ا حننناال  ولمقا نننن  فننني عننن   م سونننا  ولت ،نننيو ول نننالي ولاا مننن  عنننت  ينننا    ▪
ولب،نن  وال تمنناعي ع،ننا ولت ،ننيو ول ننالي.  ع،ننا سننتيل ولمفننا ، فقنن  ب،ننغ عنن   م سوننا  

 17حننوولي  2013ق2012ل ننا  فنني مم،ينن  ولتحننريت   -حونن  ولقبنناع–ولت ،ننيو ول ننالي 
م سوننننننن  فننننننني عنننننننا   14خاصننننننن ، فننننننني مقابنننننننل  13حعوميننننننن ،   4م سوننننننن ا  ما نننننننات

خاصنن ،  انننذو ت عننا ال،نننق ب نن  ول ام نننا  10حعوميننن ،   4  ما ننات2014ق2013
،   ،نن   2013ق2012م سونن  عننا   16نتي نن  ل،ظننر  ، أمننا فنني مبننر فقنن  ب، نن  

. 105 و  ول رضينن  ولمتحنن   .  ولوضل متشابه فنني وإلمننا2014104ق2013شذلي في ول ا  
 فنني ولقبنناع حونن   ول ننالي ولت ،ننيو  لم سوننا  ولاوننتي ( يوضننل ولتو يننل6شننعل  مننو) ول

 .  106ولتحريت، مبر
تتشننابه حنناال  ولمقا ننن  فنني  م،نن  وليننري يت مننت م سوننا  ولت ،ننيو ول ننالي  وخننل  ▪

ول  ل ،  م،  ع   أع ا  ايئ  ولت  يا ب ا، حينن  تتقننا ا فنني أعنن و اا،  نوننت ا. 
(  م،نن  مننت ولتيانننا  وإلحصننا ي  لحنناال  ولمقا ننن  فنني اننذو 9 نن     مننو )  يوضننل
 ولص  .  
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 –تتشنننننابه حننننناال  ولمقا نننننن  فننننني أنمننننناا ولت ،نننننيو ول نننننالي وأل اتننننني  حيننننن  تظ نننننر  ▪
و مننت وألفننرع،  وألحننرو  ول ام ينن  وأل اتينن ، اليننر أنننه تتننزه  -بوضوح وستقباب ا ع  ا

إلمننا و   مننت حينن    ننو  ت،نني ولظاار  بشعل ميت،ننج م،ننيسا فنني كننل مننتت مبننر،  و
 وألفرع في إطا  م ن ت ،يمي ،  في وإلما و ،  ولتحريت ضمت إطا  مااطق حر .  

 

 
قطر،  في القطاع حسا العالي التعليم لمتسسات النسبي ( يوضح التوريا6)شك  رقم 

 والبحرين
 

 ولمص  ت
(، 2015)  الدرب عع السععنيل لعع ول  الععا اللدععيول لعع ول ال لعع    اإلحصععي  المركعع      

-2010/2011اللدلععع ي فععع  ةول  العععا اللدعععيول لععع ول ال لععع   الدرب ععع   إحصعععي ا "

 . 69 سيبق،"،  رجع 2013/2014
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تا ر  وإلما و  ول رضي  ولمتحنن   باسننتقباا أشتننر عنن   مننت وألفننرع وألحننرو  ول ام ينن   ▪
 ع،ا موتوت     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  لتصير أشفراا وحت اناا لت،ي وألفرع.  

شنننابه حننناال  ولمقا نننن  فننني عننن     نننو  ضنننووبد  مووعننن  محننن    ل نننمان  نننو   تت ▪
ولت ،ننيو بنن،فرع وألحنننرو  ول ام ينن ،  والعتمننا  فننني اننذو ولصنن   مننن  ت ننالج فنني ب ننن  

 ،  م  ُيترك ك،ح  تح تا  ولاظا .  -كما ح   في وإلما و   –ول    
رع وألحننرو  تتشننابه حنناال  ولمقا ننن  فنني نننووحي ولقصننو  ولتنني تحننيد بال ام ننا   أفنن  ▪

ول ام ينن ، اليننر أنننه يننز و  ت، يراننا فنني ولنن    ولتنني تتوو نن  ب ننا ت،نني ولظنناار  بشننعل 
 معفج، فتظ ر  ،ي  في وإلما و ، ت قت ا مبر،  ضاوت  أمل في ولتحريت.  

 
و مت ولم ورو  وإلحصا ي  ولمت ،ق  بالت ،يو ول الي لحاال   ل(ت يوض9      مو ) ع  ا

 ولمقا ن . 
 

  ل   ولوا  ولم ور
والما و  
ول رضي  
 ولمتح  

مم،ي  
 ولتحريت

    م ،ا    ل  مبر
 ولت ا ن 

ع   
م سوا  
ولت ،يو 
 ول الي

 860 14 17 72 2012ق2011
 678 14 17 78 2011ق2010

 8. 26 0 0 7. 7- ولت ير%

ع   ولب،ت  
ولمقي  ن 
بم سوا  
ولت ،يو 
 ول الي

 1551552 17266 40545 109827 2012ق2011
 1355728 15352 40175 103431 2011ق2010

 4. 14 5. 12 9. 0 2. 6 ولت ير%

 185155 370 102 343 2012ق2011ع   ولب،ت  
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ولمتت فون 
 ل،يا ن

 137901 191 55 710 2011ق2010
 3. 34 7. 93 5. 85 7. 51- ولت ير%

ع   
وليري ون 
مت 

م سوا  
ولت ،يو 
ول الي 
  وخل ول  ل 

 181383 1969 6499 19257 2012ق2011
 176119 2100 6866 16245 2011ق2010

 0. 3 2. 6- 3. 5- 5. 18 ولت ير%

ع   أع ا  
ايئ  
ولت  يا 
بم سوا  
ولت ،يو 
 ول الي

 75766 1581 1558 3431 2012ق2011
 70516 1640 1727 3338 2011ق2010

 4. 7 6. 3- 8. 9- 8. 2 ولت ير%

 ولمص  ت   
إلنتاجية الكلية للتعليم العالي  ي دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة قياس ا بتا ،   

 . 544تطبيقية "، مرجع سابق، 

 
 

 . جنبية في مصرألالجامعات ا االرابا: واقالمحور 
لمننا كننان ولت ،ننيو ول ننام ي أحنن   سننا ل تحقيننق ول  ولنن  فنني ولم تمننل،   سنني،  ولحننروك       

بننننه بشننننعل متزوينننن ،  ت النننن   ، ااتنننن ل  عننننامننننر ولننننذم ألبننننيت ول ئننننا  وال تماعينننن  ولميت، نننن ، و
فننرو  ع،ننا    نن  عالينن  مننت ولي ننا  . لننو تيننت أا لتننوفير ت ،يمننا  وصنن هول عوو  لسستفما  فيننه ب

مصر ب ي   عت ولتح تا  ول المي  ولم اصر  ولتنني ون عونن  ع،ننا ولت ،ننيو ول ننام ي،  أ    
 ولت ،يو ول ام ي ولم اصر.   ح    تحوال   وضح  فيأ  نظو   ي   أنماا أإلا   و  
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حينن    ب أ  مصر فنني تقنن تو ولت ،ننيو ول ننام ي وليننا  ماننذ تونن يايا  ولقننرن ولماضنني     
  اليننزو  ام ننا  خاصنن  فنني مصننر،  أ ضننلنشننا  أ    ب 1992ل ننا   101 مننانون  مننو صنن   
 في تزوي .  ول    
 ،  ولياصنن  فنني  اتينن ألو  متت ول ام اوا   إلا   و  ب   ولي،د بيت كل إلت    و      

مصنننر  فنننو و   ولت ،نننيو ول نننالي  ولتحننن  ول ،مننني ن وننن ا، تصننناج نظنننو ولت ،نننيو ول نننام ي إلنننا 
 نننام ي حعنننومي،  خنننا ،  اننني بنننذلي ال تقنننر بو نننو   ام نننا  أ اتيننن  فننني مصنننر، ليا نننا 

فنني تزوينن   التننزو تشير إلا ع   مت ول ام ا  ولياص  ولتي تحمل  اونني  أ اتينن ،   ننر    
 .  107عا  ب    خر

مامنن  عنن   مننت ول ام ننا  ولتنني إع،ننا ل، ام ننا  ع،ننا ألف،قنن  صنن    مووفقنن  ولم ،ننا و     
مانيننن ،  ول ام ننن  أللول رنونني  بمصنننر،  ول ام نن  و  ،  ما نننات ول ام ننن تحمننل  اونننيا  أ اتينن 

حننن واما إع،نننا وننن ا تيت  وليا تننن ، . . .  اليرانننا.  ولتننني تحصنننل ولبنننسا فننني ب ننن  ما نننا
 ي .   اتألخرت مت ول  ل  وألمصري ،  و

ن   و   ولت ،ننيو أ(حينن  أوننا   إلننا 2012ش   ت،ي ولاقبنن    وسنن )أمير  سننامل ، أ م       
مريعينن ، أل اتي  في مصر باسننتفاا  ول ام نن  وأ ام     تأول الي ولمصري  ت ك  ع   توو   

ن بقي  ول ام ا  ولتي تحمل أسما      أ اتي  اي ليو  كننذلي، ف نني  ام ننا  خاصنن  أ  
  أنتي نن  وت اميننا  ت ننا ن بننيت        اتيأخر ي ول ز  و، ز  ماه مصرم بتمويل مشترك  

 .  108ايئا  ت ،يمي  أ اتي 
  م سوننا   ام ينن  تننرتتد ت نناأن ا اتينن  ع،نن أل منن  عرفنن  ول  وسنن  ولوننابق  ول ام ننا  و     

حننن و  تووصنننل  نقنننل ل،م نننا    ولتياولو ينننا إ ت ننن   إلنننا ، منننل م سونننا  عالميننن  خاصننن 
 ولينننوو  عننن و  إ لننني ولم سونننا  ولتننني تتوو ننن  ب نننا،  ذلننني ب ننن   إم نننا    ولح يفننن  إلنننا ولم ت
 .  109في م اال  ولم رف  ولح يف    و  ت،اي، ،  ولتشري   ولم  ض 
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 :جنبية في مصرألالواقا الراهن للجامعات ا  أوال: تحلي
 اتينن ، أل و، ول ام ننا  ولياصنن  م  ومينن ب   ول رض ولوابق،  ولذم ي كنن  ولي،نند بننيت      

 ن ياقوو إلا ما ي،يتأ اتي تمعت ألتمعت ولقو  ب،ن ولت ،يو ول ام ي وليا   و
 :. جامعات خاصة دتموي  مصر  فام 1
بصنن    ولقننانون  مننو ماننذ تونن ياا  ولقننرن ولماضنني     انشنناإ اذ  ولتي تو ولشر ع في       

   ام نن ايت، ولت ،ننيو ول ننام ي وليننا  فنني مصننر بنن، ضل  ام ننا ضنن أ ،   1992لوننا   101
، ا  ام نن  مصننر ل، ،ننو   ولتياولو ينن ، عتننوضر ل، ،ننو  ولح يفنن   وي واب أأشتوضر،  ولوا ا مت

 .  110  ام   مصر ول  لي 

 :جامعات خاصة جات تموي  مشترك )مصر  / أجنبي( .1
ن ننا تاتمنني إلننا ب، ولتنني ت تقنن  كفيننر مننت ولانناا ،  اي محو  ولي،د بيت ولم  وميت     

ضننناف  إلنننا إلمنننوو  مصنننري  باأام نننا  منننت  ؤ ا  اتيننن ،  تمنننو  انننذ  ول أ ام نننا  
عمننا  مصننرييت  أ اننن   مفننل أ  اتي   تشننمل ول يئنن  ولم سونن  ل ننا   ننا  أموو  أ ؤ ا 

  ما ات،  اتي  ألب   ول ام ا   ولم سوا  و
 . 2002لوا   27 ولتي ت،سو  بقرو   مو ، لماني أل* ول ام   و

 .  2002لوا   26ولقرو   مو نشئ  بمو   أ ولتي ، * ول ام   ول رنوي  في مصر
 .  2004ل ا   393نشئ  بمو   ولقرو   مو أ ولتي ، ارو  وليا ت أل* ام   و

 ضنننن عو مننننت ، AUCC تت ننننا ن ول ام نننن  مننننل  وببنننن  ول ام ننننا   ولي،يننننا  فنننني كانننن و  
   ولي،ينننا  فننني كنننل تيصنننص، ف نننل ول ام نننا  وليا تننن أ  وختينننر سننن ا ت ا بالقننناار ، 

 .  111ارو  وليا ت أل  والعتما  برومج ك،يا   ام 
 .  مصر في ولتريباني  ول ام  *
بووسننب   1998تننو ولت ييننر فنني ت،سننيا  ام نن  بريبانينن  فنني مصننر ماننذ عننا    منن        

عنن و  متيننر يت  فننق م ننايير وليننريج ب ام ننا  إل ولمصننري    ذلنني ، ولحعننومتيت ولتريبانينن 
 ذلننني ، متصنننا  ولمصنننرم ساسننني  باالأ نننل واللتحنننا  فننني مباعنننا  أولمم،يننن  ولمتحننن  ،  منننت 

 Lough broroughبالت ننا ن مننل م موعنن  مننت  ام ننا  ولمم،ينن  ولمتحنن   بقيننا    ام نن 
university (L. U)    ل  ن ترتيت ا ولوا ا بيت ول ام ننا  ولتريبانينن ، إحي ُ منن   عقنن  بننيت    
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 تبنننوير  للتينننويت ونننروش   سنننمي  بنننيت ول نننام تيت  انننذ  ول ام ننن    ام ننن  مصنننر ولتريبانيننن 
 لينننني تصننننتل  ام نننن  مصننننر  تقييم ننننا، ول  وسنننن  بال ام نننن  ولتريبانينننن  فنننني مصننننر،  بننننرومج

 و نن   فنني ولمابقنن   يصننتل ل ننا سننم   عالمينن  كم سونن  ت ،يمينن   ضحفينن    ولتريبانينن   ام نن 
   أ  فنني وسننتقتا  أ ضنن ،  2004لوا   411نشئ  بالقرو  ول م و م  مو ،عالي  ول و  . ف

 .  2005112ر سا  فون مت ولبسا ولموت  يت في ستتمت
   256سونن  طتقننا ل،قننرو  ول م ننو م  مننو ،ت ،  ولتننيERU* ول ام نن  ولمصننري  ولر سنني  

 .  2006سا 
 :جامعات خاصة جات تموي  أجنبي فام  .2

،  ول يئنن  ولم سونن  ل ننا مننت حونن  اتي  فأموو  أ ؤ ا م ت ل   تمو  اذ  ول ام ا  مت     
مريعينن  ألو  حونن    امننات ول ام نن ف ننام تيت  اليننرال يو نن  ما ننا فنني مصننر    اتينن  أ    

   باإلسعا  ي .بالقاار ،   ام   سا و  
 تبالقاهرة األمريكية* الجامعة 

 منننننن  ل نننننن  ولنننننن كتو  تشننننننا لز  ،1919 ت،سونننننن  ول ام نننننن  وألمريعينننننن  بالقنننننناار  عننننننا       
فنني  سننو مسمننل وألعننوو  ولوننتل  ول شننريت  وكتيننرا   او   -ولننر يا ولم سننا ل، ام نن  - وطوون 
ا تونن و أ اتيننا  اتا ي  ول ام نن   حينن  كننان ي نن   إلننا إنشننا   ام نن  تننوفر ت ،يمننا  وأل لا مت

 ولمابقننن .  لقننن  أنشنننئ  ول ام ننن  وألمريعيننن  بالقننناار  ، فننني بانننا  منننا   ولمونننتقتل فننني مصنننر
ولم  سنن  ولفانوينن  فنني أشتننوضر   منن  وفُتت حنن    . ن وننه   ام نن  فنني ولومنن ، لتيون م  س   انوي 

وك فصنن،يت   وسننييت ت ننا الن ولونناتيت وألخيننرتيت مننت ولمرح،نن  ،  وننم،  ول  وسنن   نننذ1920
ونن ا و  ل،تيننرن ب   نن   ام ينن    ُما حنن   أ لننا. اطالتننا  142 ت ننما  ، ولفانوينن  وألمريعينن 

متننو  أ  و  ولتحننا  أ   طالتنن   1928 ونن   عننا  ، 1923عننا   امتوسننب  ل شننريت طالتننا 
 .  فنني ول ننا  حونن ،ننا ولشننتاا فبال ام  ، حي  كان  ول  وسنن  متننل ذلنني ولحننيت مقصننو   ع

، تننو تيننريج أ    ف نن  لبننسا بعننالو يوا وي وا  ول ،ننو .  تننو إطننس     نن  ذوته تير نن 
 .  1950113عا   ولما وتير أل   مر  
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 :* جامعة سنجور
 1989فريقينن     ام نن  سننا و   فنني مننايو ألت،سو  ول ام   ول  لي  ول رنوي  ل،تامينن  و     
 حعومننن   م و يننن  ، بمو ننن  وت اميننن  مترمننن   بنننيت ول ام ننن  1990شتنننوضر أفننني  وفتتحننن  ، 

سننناتذ  منننت ولنننتس  ولااطقننن  بال، ننن  ول رنوننني  أل و، مصنننر ول رضيننن   تونننتقتل ول ام ننن  ول و سنننيت
بد  بننيت و ولتننر ، فريقي ، كما ت    اذ  ول ام   إلا ت زيز ولت ا ن ألبق اتا ولقا   و  اييتولم

ت يتي،، مننا تنن  ي  عم،نني ال ي  ول  وسنن  بال ام نن  عننامونن وا ولنن    ول رونيوفونينن ،  تت،ننغ منن 
 ولوالتنننا  ولمتحننن   ،    ضننناأحننن ت ولم سونننا  ول امننن  فننني إوننن ر فننني أتقنننل م تنننه عنننت  س ننن  

لقبنننناع ول  وسنننننا   تاب نننن ا  بالحامنننن  ت تتنننننر ول  وسنننن  ،  مصننننر، فريقينننناأ  ،  كانننن و، مريعينننن ألو
 .  114ول ،يا

 :بية في مصرجنألنواحي القصور في الجامعات ا رثانياا: أدر 
 اتيننن   ذو  ولتموينننل ألو منننت ننننووحي ولقصنننو  بال ام نننا  ون ااننناك عننن  ا ،تمعنننت ولقنننو  بننن    
تمعننت ولحعننو ع،ننا    نن  ومتننروا  ،  ما ننات اللي نناإوننا   إلو ت ول ز ي  تمعوليامل،   يت األو

م ألي  فنن ول  وسنن  بت،نني ول ام ننا ،  محتوواننا،  تقنن تو ولينن ما  ولت ،يمينن ، بال ام ننا  وأل   
 ت تقتنننرا نمنننوذن ول ام ننن  ولتريبانيننن  بمصنننر فننني ك نننا   خ متنننه ولت ،يميننن  منننل ول ام ننن  مننن 
 انننو تننن  يل ولت ،ننننيو ، مامنننن  انننذ  ول ام نننا إلساسننني ألكمنننا ت  نننل ولنننت   ولموننن ا و،   ألو

 خننا  ب ننن  عااصننر ايئننا  ولتننن  يا مننت ول ام نننا   واتمنننا  ول ام نن  ب فتننرالو ول ننام ي، 
فنني اننذو ولصنن   اننو وليننو  م منن  عو ذلنني.  ولق نني  ولال تو نن  ضننووبد كافينن  لنن    ف نننه  ألو

  اتي .  أللو و او  وخل ول ام ا  و  مت ون  ا  ول وي  ولقومي  ل،بسا
مننت ولمشننعس  ولمت ،قنن   ون اانناك عنن  ا أ ا( إلنن 2012 سننامل،)أميننر    وسنن  وننا   أ منن      

، ينن  وختيننا او  كي ، ع ننا  ايئنن  ولتنن  ياأ ولقصو  في بننرومج تنن  ي   تما ا  بت،ي ول ام ا 
إلا والست ان  بال يئنن  ولت  يونني   ، ف سا عت نقص وليوو   ول ،مي  ولم ا،  ب ذ  ول ام ا 

ذوت ننا ولمو ننو   فنني ول ام ننا  ولحعومينن ، ولتيننو  مننت   ننو  اننذ  ول ام ننا  ولتنني تحمننل 
منننرون و منننت خري ننني ول ام نننا  أ  خر ي نننا، ا ل  نننو   قافيننن  بنننيت تحونننتا    اتيننن أسنننما      أ

، ينن . كمننا ي كنن   ومننل اننذ  ول ام ننا  بمصننر ننن    ولتيصصننا  ول ،مينن  ولتنني تميزانناولحعوم
عسن   ولتشننابه بننيت ولتننرومج ولمق منن  بنن وخ، ا مننل ولتننرومج ولمق منن  بال ام ننا  ولحعومينن   فنن 
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ال،نن  أ ن   ألصننح  ذلنني -     بال ننر – اتينن  ال ت انني أن ننا  ام نن  ، ام نن  مننا عننت ن ونن ا ب
   .115ت م،ون في ول ام ا  ولحعومي  -اليزولون   –ع ا  ايئا  ولت  يا كانوو أ 
 

جنبي في دول مجلس التعاون ألمستقبلية لنظم التعليم العالي ا ةالخامس: رؤيالمحور 
 . جنبيةألوأفرع األحرام الجامعية ا، بصفة خاصة إلى الجامعات اإلشارةالخليجي ما 

 نننننا ن تي بننننن    م ،نننننا ولا لاظنننننا  ولت ،نننننيو ول نننننال مقا ننننننا مننننن م  ول  وسننننن  ولروااننننن  تح،نننننيسا     
فنني ،  تح،ي، ننا  فننرع وألحننرو  ول ام ينن أ ذلي بننالتركيز ع،ننا فحننص ول ام ننا     -  ولي،ي ي

  و  ولتننني ت نننب،ل ب نننا فننني ولم تم نننا  ألسنننياما   قافيننن  عتنننر  طايننن  ميت، ننن ،  تاا لننن  و
نماا باال تقننا  ب، ضنناع م تم ات ننا  خاصنن  أل ولمص    ل ا،  كيج تقو  ت،ي و، ولموت ي  

ي إطا  س ي ولم تم ا  ول رضي  ل،حا  بمصا  ولنن    ولمتق منن ،  موو  نن    ننا  ول ولمنن  ف
 وخننل     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني.  عرضنن  ول  وسنن   -بشننعل  وضننل  -ولتنني ون عونن  

 ولمفالنن نظمنن ،  مقومات ننا،  ولمزوتننا ولتنني تحقق ننا،  أبننر  ألطتي نن  ت،نني و ت اصننيلمننت  ومزينن ا 
  فنني ول  وسنن  أمف،نن  لننت   ول ام ننا   أفننرع وألحننرو  ول ام ينن  ولاا م  عننت   و اننا،  منن م 
     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  

: رؤيةةة  دول مجلةةةس التعةةةاون فةةةي جنبةةةي ألنظةةةم التعلةةةيم ابع  مسةةةتقبلية مقترحةةةة لةةة  ةأوالا
 :  الخليجي
 اتنني بنن    م ،ننا ولت ننا ن ألت رض ول ز  ولتالي  ؤينن  موننتقت،ي  مقترحنن  لنناظو ولت ،ننيو و   

 ع   مت ول ااصر كما ي،يت تر ورح، عولي،ي ي
   :. منطلقات الرؤية1

 ساسي    ذلي ع،ا ولاحو ولتاليتألتوتا  ولرؤي  ولمقترح  إلا ع   مت ولمو،ما  و      
*ضننر    ول مننل ع،ننا تقنن تو نظننو   ينن   ل،ت ،ننيو ول ننالي فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني، 

موو  ننن  ولتحننن تا  ولاا مننن  عنننت  ع،نننا  لتينننون منننا   ا   منننل والت اانننا  ولم اصنننر   اتتماوننن 
 ول ولم .  

فنني  –ح  أ يا  ولتنن  يل ،ك –فرع وألحرو  ول ام ي  أ  ، *ت ا و ول    ولذم ت، ته ول ام ا 
 بالم تم ا  ولتي تق م ا.   تهترمي  ولت ،يو ول الي  ن  
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 أفننرع ، *وفتقننا  ولم تم ننا  ولي،ي ينن  إلننا مسمننل  ضيانننا   ميقنن  عننت وسننتقباا ول ام ننا 
 رو  ول ام ي .  وألح

* بنننننر   عننننن   منننننت ولم ومنننننا  ولتننننني  و  ننننن  وسنننننتقباا     م ،نننننا ولت نننننا ن ولي،ي ننننني 
  ام ا   أفرع وألحرو  ول ام ي .  ل،
   :في دناء الرؤية ارٌتِكَي عليها. العناصر التي تم 2

سنن و وتحا اننا فنني  ضننل أوستا   ولتاحف  في باا  ولرؤي  إلا عنن   مننت ول ااصننر ولتنني      
 ساسي  لت،ي ولرؤي ،  اي كالتاليتألول عا و و

 نماا ولوا    فيه.  أل*تح،يل نظو ولت ،يو ول الي في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  لتح ي  و
 وصنن  ا أفننرع وألحننرو  ول ام ينن  ب،   و  ولتنني تقننو  ب ننا ول ام ننا ألبننر  وأل*فحننص  تح،يننل 

 ا.  ترمي  ولت ،يو ول الي بالم تم ا  ولموت ي   ل    ي   فيا نظما 
نظننو   ينن   ل،ت ،ننيو  خ،ننقبننر  ول وومننل ولم تم ينن   ول المينن  ولتنني أ  تنن  أ*فحننص  تح،يننل 

   ولي،ي ي.ول الي في     م ،ا ولت ا ن 
 *  وس  ولمزوتا ولتي ت ب،ل بتحقيق ا ت،ي ولاظو في ول    ولموت ي   ل ا.  

 اتينن  ألولنن    و ول ام ينن  فنني ب نن  وألحننرو    و  ولتي تقو  ب ا ول ام ا   أفننرع أل*  وس  و
ف ننننننل أبننننننر  عااصننننننر ن اح ننننننا،  تح ينننننن  أل،ومننننننو  ع،ننننننا    ولموت نننننني   ل ننننننا، ولمصنننننن    

 .   ض  ا في ولحوتان و  ا،  كذو تح ي  نووحي ولقصو  حتا تمعت أولمما سا  في 
،  اتينن أل  و  ولمتوم نن  ل، ام ننا   أفننرع وألحننرو  ول ام ينن  وأل*محا لنن  حصننر ول  ننو  بننيت و

يننننن  ولتننننني تعشننننن  ا فحنننننص  ومنننننل انننننذ  ولننننناظو فننننني     م ،نننننا ولت نننننا ن   و  ول  ،أل ضنننننيت و
 ولي،ي ي.  

 أفننرع وألحننرو  ول ام ينن  ،  بيننا  ولتنني تاا لنن  ول ام ننا أل*مننا أسنن ر  عاننه نتننا ج تح،يننل و
   تح،يسا  تقييماا.   اتي ألو
 :. المستفيدون من الرؤية المقترحة3

لموننت ي يت ما ننا،  فنني اننذو ولصنن   توننتم  ولننرؤت ولموننتقت،ي  موت ننا مننت وتونناع نبننا  و     
 ن توت ي  مت ت،ي ولرؤي ،  ما اتأمت ول  ا  ولتي تمعت  ون اااك ع  ا ب،تمعت ولقو  

 *ولقيا و  ولمو  ل  عت تاظيو ولت ،يو ول الي في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي.  
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م ،ننا  فيمننا يت ،ننق بننالت ،يو ول ننالي فنني      اع ولقننرو  صننا  ، ولوياسنن  ولت ،يمينن  و*مشننرع
 ولت ا ن ولي،ي ي.  

ع نننا  ايئنننن  ولتنننن  يا  ولبنننسا بنننن    م ،ننننا ولت ننننا ن ولي،ي ننني  ليعونننننوو ع،ننننا  عنننني أ *
  ، أ  تصنن ير  ام ننا ، أمننرو  وسننتقتا إعانن    ضنن  ا فنني ولحوننتانبالمقومننا  ولتنني ت نن  

 حر   ام ي . أفرع أ
   :. بع  اآلليات المقترحة لتنفيذ الرؤية4
ن تونناع  فنني تا يننذ ت،نني ولرؤينن ،  وليننر ن ب ننا إلننا أي تمعننت ليننا  ولتنن ياانناك عنن   مننت و    

  ما ا مات، حيز ولو و 
لننن ت ولننن    ولموت ننني    لحونننتانفننني و   *تنننوفير ولننن عو ول اننني ل،رؤيننن ، بحيننن  ت خنننذ عااصنننر 

 ل، ام ا   أفرع وألحرو  ول ام ي .  
رع وألحننرو  *ولتزو      م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي بتوحي  مووع  وستيرو  تص ير ول ام ننا   أفنن 

 ،  ت ميم ا.  ول ام ي  في ا
فننننرع أ  ، أ  مقومننننا  وست نننناف  ول ام ننننا ، أ* يننننا   ولننننوعي ب ننننر    وسننننتي ا  متب،تننننا 

 فرع ول ام ي أل و، وألحرو  ول ام ي  متل ولمووفق  ع،ا ت،سيا ت،ي وألحرو  
   :. محاور الرؤية5
ت ا اااك ع   مت ولمحا   ولر يو  ولتي    لرؤي  ولمقترح  كالتاليتلي ا في عرض وإ سُيو 

 :جنبيةألوأفرع األحرام الجامعية ا، *مفهوم الجامعات
  سنننم او اتيننن ،  ت منننل تحننن  أم سوننن   ل  تننن  ا منننت م    ك،ينننا أا   ت ،يميننن  مم،وكننن   ز ينننا ،ماشننن    

مننتت كننل  ل  ت  ع،ا م ال م تم  مت م   في اليا ا ت و   فق سياسا   طاي ، تحصل ولبسا 
 لموت ي  .   ،  ول  ل  وألو  ولم سو
 :والقواعد، *النظم
  وننر ا ، أ اتينن    ن وسننتي ا  متب،تننا أ   ام نن  أم فننرع أمننت ول ننر  م عنن   فننتل     

 -فيت ولت،سيا   ولمتمف،  
*بايننن  ما تننن  كام،ننن  تونننمل باسنننتقتا  عننن   كتينننر منننت ولبنننسا، فننني تيصصنننا  متاوعننن  

    ي  .  
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 ننرو و  ولتنني إل ت زيننز و،   ألم   و ان (مت ول األ ا  ايئ  ولت  يا)وأعع و  أ *وستي ا  
 ت مت ذلي.  

ا إلننا مننت ولتننرومج بال، نن  ول رضينن ، لتيننون  اتننا  و*ت ننميت عنن   مننت ول،ننوو ل ولتنني ُت  ننل عنن  ا 
 ولفقافنن  ،   حتننا ال تتي،ننا ول  لنن  عننت مونن  ليت ا فنني ت،شينن  ول وينن وإلن ،يزينن  ا  مل ول، نن  

  ت زيز ولتماسي وال تماعي.  ، ولوطاي 
 :لعلمية*التخصصات ا

و ل،ترو ل ولموتمر في     ول  ل  في وعتتا  ولت ،يو خ منن  عامنن ،  تي،نني ول  لنن  وستمرو ا    
ليحننل مح، ننا ،  ولت ،ننيو ، ولصننح  تنشننب  ولمت ،قنن  بقبنناعي ولينن ما ألتقنن تو و تا عنن تنن  ي يا 

 اتنني أل، بننل  وحونن ولقبنناع وليننا ،  ولننذم لننو تقتصننر ع،ننا ولقبنناع وليننا  ولمح،نني ف
 اتينن  ولمح،ينن   وليا  ينن ،  فننر ع وألحننرو  ألعنن و  ول ام ننا  وأ ولمتومننل تزوينن   مننت إنها. أت ا 

لسستقصنننننا  حنننننو  ولتيصصنننننا  -بال نننننر    -منننننر ولنننننذم يننننن فل أل اتيننننن . وألول ام يننننن  و
     و ينن    ن فا نن   و  ، وممننا ت نن  تيننرو ا   ولمو ننو   ف ،يننا فنني     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني

 سوت ت يير ول    ولمانح  ل،ش ا  .  
فننتل  –فنني ضننو  وسننتيما  سياسنن  تحريننر ولت ننا   فنني ولت ،ننيو ول ننالي  – ع،يننه، تقتننرح      

 مزي  مت ول ام ا ، ليت بتيصصا  ميت،     ي   الير متوو    ع،ا ولص ي  ول رضي.  
لينن  لننرضد سننو  ول مننل بننالت ،يو،  تق،يننل فامنن  وليننري يت  حينن    مت ول ننر  م  ضننل      

مننت ولبننسا فنني اننذ  ول ام ننا ، ت تتر ن ننا  ننوو  سنن راو  وكفيننرا ن أتتيت مت خس  ول  وس  
ت ننز  مننت  ممننا  ل، ام نن  ولموننتو     ألعنن و  ولمننوطت وإ ع،ننا   ي نن  مااسننت  فنني  ل،حصننو 

قصننننو      م ،ننننا ولت ننننا ن صنننن،ي ،  ولمألانننن   ول قننننو ،  ا رت ننننا إلننننا خننننا ن مووطا ننننا و
 ولي،ي ي.  

 :جنبيةألاألحرام الجامعية ا وأفرع، نشاء الجامعاتإل*بع  اللوائح الحاكمة 
 ول ننننر ع ، توننننتا  اننننذ  ول،ننننوو ل  ت نننن   إلننننا محا لنننن  والسننننت ا   مننننت مزوتننننا ول ام ننننا       
ع،ننا ولت ،ننيو ول ننام ي بنن    م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني،  ت ظننيو  وإلت ابينن     ا اننا،  اتينن ألو

  ب تنننا   ، أ اننن أمنن    اننذ  ولنن    ع،نننا وسننتقباا طننسا  ل أسنن ات  فننن ت،نني ول وو نن   ع،ننا 
 -امننت خننس  ولتح،يننل ولننذم م متننه ول  وسنن  موننتقا -وحظ حي  لننُ   أخرت  ولحروك نحو ول وخل 

 اتينن ،  ال تو نن  مسمننل ألفننرع وألن م ظننو     م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني     موننتقبت  لأ
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 ان  مت خننا ن ت،نني ولنن    أمل وستقباا طسا ألو ا ع،، ألتص ير  ام ات ا نحو وليا ن
 ل،  وس  ب ا.  

شفننر أفننرع  ام ينن  أ*ول مننل ع،ننا ت زيننز منن        م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني ع،ننا  ننذا  
 لسست ا   ما ا في باا  ن    ت ،يمي   حقيقي  .  

 اتننني ل ئنننا  عري ننن  منننت ألمنننرو  عننن   منننت ولتشنننري ا  ولتننني ُت نننيت فننني تنننوفير ولت ،نننيو وإ*
مننت خننس  تننوفير عنن    ذلنني   -ليل ما تمعاه م  وته ع،ا والستمرو  فنني بروم  ننا  -ولش  

مننت  وخننل      –مت ولمننال ل يننر ولقننا  يت ما تننا  حتننا يتونناا ل ئننا  عري نن  مننت ولشنن   
 و تيا  مفل اذو ولاوع مت ولم سوا .   -م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي

 :جنبية في مصرألليات المقترحة لتطوير نظام الجامعات اآلا  ثانياا: بع
 بحينن  تعننون   ينن   ذو  تمويننل أ اتنني كامننل  اتأل*ول مل ع،ا ت،سيا ع   مننت ول ام ننا  و

     ه.ل مان سير ول مل ع،ا أشمل   ورو  ول  ،ي ع،ي اإللو و   ولت ،يو ول الي و
ولموت نناف  متننل ولشننر ع  وأل اتينن *ول مل ع،ا ولت،ش  مت وستي ا  ور ا ت،سننيا ول ام ننا  

 ،  تننووفر أل ام نن  و اننن   مننت ولألأع و  أع ا  ايئ  ولتنن  يا  و  مفلت وستي اشا  ا  إنفي 
 .  ت  يزو  كام، مواحا  كافي  

*ت نننننميت عننننن   منننننت ول،نننننوو ل ولتننننني ت نننننز  تقننننن تو بنننننرومج بال، ننننن  ول رضيننننن   وخنننننل ول ام نننننا  
  ولفقاف  ولقومي .  ، ل،ح ا  ع،ا ول وي   ولموت اف 

 ولياصنن  ، *ولت،ش  مت تق تو ع   مت ولترومج ول  ينن  ، اليننر ولمو ننو   بال ام ننا  ولحعومينن 
 صري .  ولم

*ول مننننل ع،ننننا تتانننني عنننن   مننننت ولوياسنننننا  ولحعومينننن  ولتنننني ت ننننز  ولقنننن    ع،ننننا وسنننننتقباا 
 وألحرو  ول ام ي  ول  لي  بمصر.   اتي ،  أفرع ألول ام ا  و
 نتائج الدراسة:

ن تيننون تمعننت أ اتينن  ألفننرع وألحننرو  ول ام ينن  وأ   ممننا سننتق تمعننت ولقننو  بنن،ن ول ام ننا    
ل     م ،نننننا ولت نننننا ن ولي،ي ننننني فننننني ولتصنننننايج ولننننن  لي سننننن ا  فننننني  فننننن اا ل حيوينننننا عنننننامسا 

 -ب،نت  ذلي   ل، ام ا 
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بنننالت ،يو  وإلصنننسح اتيننن  تونننمل لمزيننن  منننت سياسنننا  ألفنننرع وأل.   نننو  انننذ  ول ام نننا   و1
مننل تننووفر ولمننوو   ولمالينن  ولتنني  خاصنن ا   ن تيبننو خبننوو   وسنن   نحننو ولتبتيننق  ألول ننالي

 .   اتي ألفرع وأل و، تمعت ت،ي ول  ل  مت وست اف  ول ام ا 
نظمنن  بننالت ،يو ول ننالي ينن فل ب ام ننا      م ،ننا ولت ننا ن ولي،ي نني أل.   ننو  مفننل اننذ  و2

حنن  م وننروته ع،ننا أ   ولننذم ت تمنن  فنني يت ولتصننايج ولنن  لي، إلننا معاننن  مرمومنن  فنني ولترتينن 
   صننتغ ولبننابل ولنن  لي فنني حنن  ذوتننهأ اننن ،  ولتحننو  ول  لينن ، ألو  وألسنناتذ  عنن   ولبننسا 

ع،ا ولت ،يو ول الي في     م ،ا ولت ا ن ولي،ي ي  خاص  مننل  فننر  ولمننوو   ولمالينن  ولتنني 
 ن ت    ذلي.  أتمعت 
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