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 االتجاهات العالمية المعاصرة في تدويل التعميم العالي
 دراسة تحميمية وصفية
 عصام جمال سميم غانم.د

 ممخص البحث
طعـــ    هـــهذ هـــحث ثلى ـــي  لـــم تدـــهال عليـــطل تـــهطا  ثلت  ـــال ط ىا تـــ          

لى   ثلخى ثت ثل العاة في هحث ثلعجا   فضاًل عن ه ثسة طتناط  أسالاب ت ىادـ  
فـــي عاسســـات ثلت  ـــال ثل ـــالي ثل  ىاـــة طحلـــا ىيـــهذ هعـــل ثلجيـــطه ثلعىحطلـــة لتـــهطا  
عاسسات ثلت  ال ثل الي في ضطء ثلخى ثت ثل العاـة  طلت داـه هـحأل ثاهـهثذ ثسـتنه 

ا ــي عــن خــال  ع ثج ــة ثاهىاــات ى ــ   ثلىا ــي  لــم عــنيث ثلى ــي ثلطلــلي ثلت  
نظـــ ت طت  ا يـــا طثســـتخالا أهـــل تلاـــات ت ىاـــه تـــهطا  ثلت  ـــال ثل ـــالي فـــي ضـــطء 
ـــة ثلع الـــ م  طلـــه تضـــعن ثلى ـــي تـــالي عىا ـــي   اســـاة تتنـــاط   ـــ ثت ثل العا ثلخى
عليــطل ط ىا ــة تــهطا  ثلت  ــال طت ىاداتــ   أعت ــة ل خىــ ثت ثل العاــة فاــ   طلــه ثختــتل 

ىعجعطعــة عــن ثلتطلــاات ثلياهفــة  لــم تل اــ  ت ىاــه تــهطا  ثلت  ــال ثلىا ـي ثلى ــي 
 ثل الي في عل   
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 مقدمة:
 ـــان لظــــاه م ثل طلعـــة ثلتــــي ا ا ـــيا عالعنــــا ثلع الـــ  عنــــح عدـــطه ثل هاــــه عــــن  

ثلتــهثعاات ثل عادــة ع ــم ثلعســتطاات ث,جتعاعاــة  طثلسااســاة  طث,لتلــاهاة  طثلتــي 
ععا سـات ثلعتى ـة طأفـ مت ععا سـات طتلاـات جهاـهم  طلـل غا ت ع الل ثل هاه عـن ثل

 ا ن ثلعجا  ثلت  اعي ىعنآت عن هحأل ثلتغاا ثت ثل عادة ثلتي تسىىت فايا ثل طلعة  
طا ع  عليطل ثل طلعة عهم عجا,ت  ااتاة عخت لة عن لىا  ثلتجا م طعالل ثلعا  

طثلسـاا ة طت ـطان  (  طثليج م ICTطثاععا   طت نطلطجاا ثلع  طعات طث,تلا,ت )
ثااهاطلطجاــــة لــــي ثاف ــــا  ثل غطاــــة  طثلتدافاة عجتع ــــات حثت لــــىغة  طناــــة   طتال

 ( Magrath, 2000ثلعخت لة )
طتى م تج اات ثل طلعة ىالنسىة ل ع اات ثلته اس طثلت  ل هثخ  عاسسات ثلت  ال  

ثلــطعي ثل ــالي فــي عــهه عــن ثلدضــااا ثلياعــة عــن لىاــ  ثلت  ــال ثلعت ــهه ثلتدافــات  ط 
ىاليطاة طثلحثتاة ثلتدافاة  طثلنمعة ثلت ههاة في ثلتل ا   طثلعطث نة ثل طناة  ععـا  ـان 
هنـــاا ثهتعـــال  ىاـــ  فـــي عاسســـات ثلت  ـــال ثل ـــالي ىعضـــاعان ثل ـــهاث عـــن ثلدضـــااا 
ثل  اساة ىالنسىة ل ت  ـال طثلعـنيث ثله ثسـي عتـ  ثل طلعـة  طت ـافا ثللـ ا  طثلعسـاطثم 

(  ط ـان Sutton, 2005; UNESCO, 1998طثلت ههاـة ثلتدافاـة)ث,جتعاعاـة  طثلتنـط   
 عن أى م تأتا ثت ثل طلعة في هحث ثلسااه  هعل ث,تجاأل ن ط تهطا  ثلت  ال 

فعنــح عنتلــذ ثلدــ ن ثل  ــ ان  ــ أت ثل تاــ  عــن ثلنظ اــات ثلت ىطاــة ثلع الــ م 
طا   ثلتــي  ــج ت ع ــم ثلتىــاه  ثل  عــي  طىنــاء لاعــهم ت  اعاــة هطلاــة تســيل فــي ت ــ

ـــــهل ثلىناـــــة ثلت  اعاـــــة  هـــــحث عـــــم عـــــا هععتـــــ  ثلت نطلطجاـــــا  طعجتعـــــم ثلع  فـــــة   طتد
طثلع  طعاتاــــة عــــن أهطثت اســــ ت ن ــــ  ثلع  فــــة ثلت ىطاــــة  طتــــهطا  لضــــااا ثلت  ــــال  
طعنتجات  ثلعاهاة فـي لـط م ىـ ثعث ت  اعاـة  طخـهعات  طعـنم ت  اعاـة  طى ـ اة عـن 

حم هثخـــــ   طخـــــا ت ثلعجتع ـــــات  خـــــال  ثلتىـــــاه  ثل  عـــــي ىـــــان ثل ـــــالب  طثاســـــات
ىاإلضـــــافة  لـــــم ثلع ـــــ طعات ثلت  اعاـــــة ثلهطلاـــــة  طى تط ـــــط,ت ثل ـــــ ث ة فـــــي ىنـــــاء 

 (  3102عاسسات ت  اعاة هطلاة عت  ثلجاع ات طثلعهث س ثلهطلاة )عل لم  



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

012                                                        Doi : 10.12816/0051209 

طاع ن ثلت  ذ ع م أهل ع الل تهطا  ثلت  ال ثل الي  عن خال     عن         
ثلــــــهطلي  طثل ــــــ ثا ثا ــــــاهاعي ل  ــــــالب طثلع  عــــــان ع ــــــ طعات طىــــــ ثعث ثلت ــــــاطن 

  3111)ع عـطه  طثلىا تان  طت طا  ى ثعث طأن  ة ل ت  ال ثل ـالي حثت  ـاىم هطلـي 
 ( 67ا

طتعتــ  ماــاهم طتاــ م طســ عة تــهطا  عاسســات ثلت  ــال ثل ــالي فــي جــطه أل ثســتجاىة 
فــي  ىعــا -عاسســاة لعــهس طثســم عــن ثلظــ طذ طثاطضــا  ثلعتغاــ م فــي ىا ــة ثلطثلــم

حلا: مااهم  هم ثلعنافسة في ثلتلاهنا ثل طلعي ثلع ال    ضـافة  لـم ماـاهم  غىـة 
ثل  اــــات طثلجاع ــــات فــــي  نتــــات خــــ اجان عــــاه ان لاللت ــــاه ىســــطه ثل عــــ  ع ــــم 
ثلعســتطس ثلــهطلي  ط الاــًا طن ــن فــي ىــهثاات ثلدــ ن ثل ــاهت طثل  ــ ان  ىــهأ " ضــلاء 

ة ثلت  ــال ثل ـــالي" اعتــ  طث ــهًث عـــن ثلى ــه ثلــهطلي ع ــم ثلطظـــا ذ ثلع ط اــة لعنظطعــ
 :Deetman, 1996)ثاهـهثذ ىالنسـىة ل  هاـه عـن ثل  اـات طثلجاع ـات  ـط  ثل ـالل 

33 ) 
ف لـًا  -أاضـاً  -طع م ثل غل ععا ات تـب ع ـم ثل طلعـة عـن ت ـهاات  فتنيـا تـطف 

عت ـــط م لال تدـــاء ىعنظطعـــة ثلت  ـــال ثل ـــالي  عـــالطم ع ـــم تع انيـــا عـــن ث,ضـــ ال  
 ( Cornwell, 2001  أساسي في ت  ا  ع الل ثلعستدى  )ى  ب هط 

(؛ فـتن عع اـة ثل طلعـة ات تـب ع ايـا ماــاهم Sentürk, 2008ططفدـًا لــ "سـانتط ا" )
 جــل ثلعســ طلاات ثلع دــام ع ــم  اهــ  هط  ثل ــالل فاعــا ات  ــه ىــالت  ام ع ــم لضــاة 

  عــن  ــا,ت "ت ىاــة ثلهاعد ث اــة" نتاجــة ,تســا  ن ــاه عــا ا ــيهأل عالعنــا ثلع الــ
تلــاطت  طعــهل عســاطثم  طليــحث ثلســىب؛ تمثاــه ث,هتعــال عــاخ ًث ىتنــاط  ع ــ الت عــهل 
ت ــــافا ثللــــ ا ثلت  اعاــــة  طعــــهل ثل هثلــــة طثلعســــاطثم فــــي ث,لت ــــاه ىــــالت  ال  طليــــحث 
ثلســــىب؛ ىــــهأت عاسســــات ثلت  ــــال ثل ــــالي فــــي تلــــعال عع اــــات ثلتــــه اس طثلــــت  ل 

ل في ثلطلت نلس  ىالطفاء ىع ـااا  ثلعنافسـة  عجا,ت خهعاة حثت لىغة هطلاة تيت
 عــا مثهت  ــحلا ع ــ طعات تىــاه  ثل ــالب طأعضــاء ها ــة ثلتــه اس ىــان  ثلهطلاــة 

ثلجاع ـــات ع ـــم ثلعســـتطس ثلـــهطلي  طفـــي خضـــل هـــحأل ثل ع اـــة  ثمهثه ثتســـا  ن ـــاه 
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ت ىادــات عــا ا ــي فــي عع اــات ثلتــه اس طثلــت  ل ع ــم ثللــ اه ثلــهطلي: ثلت  ــال عــن 
ــال ثإلل ت طنــي طثلجــطث   طجيــطه طعىــاه ثت ثلت ــطا  ثلت  اعــي  طثلتدنــان ى ــه  طثلت   

  (Huang, 2007) ثلدااسي  طثلطفاء ىع ااا  عدننة طع تل ة ثلعستطس عالعاًا  ثلخ
طنظ ًث لالهتعال ثل العي ثلع ال  ىتهطا  ثلت  ال فده ىات عـن ثلضـ ط ت ه ثسـت  

ث  طثلسااســة ثلت  اعاــة فــي ثلــهط  عــن  تــب طت هاــه عضــاعان  ىالنســىة للــنا  ثلدــ  
ـــ ثت  ـــ  فـــي ثلى ـــي ثل ـــالي عـــن خـــال  ثســـتخالا ثلخى ـــتل تناطل ثل  ىاـــة طهـــط عـــا ا

 ثل العاة ثلع ال م طعاضعانيا في هحث ثلعجا   
 مشكمة البحث وتساؤالته:

تلــ   ثل طلعــة طعتغا ثتيــا عجعطعــة عــن ثلت ــهاات طثلعت  ىــات ثلتــي ات ــان    
ي فــي ثلــهط  ثل  ىاـة ثلطفــاء ىيــا طث,سـتجاىة ع ــم ن ــط ع ـم عاسســات ثلت  ــال ثل ـال

عناســب ليــا طحلــا لت ــطا  عنظطعــة ثلت  ــال ثل ــالي ىعــا اــهعل تأهاــ  ثلدــطم ثلى ــ اة 
 ثلالمعة لالستجاىة لعت  ىات ل  طلعة 

فلي ثلطلت ثل ثهن  ألى ت عاسسات ثلت  ال ثل الي  ط  ثل الل ت تىـ  ثلتـهطا  
طفـاء ىا تااجـات ثل اضـ   طعطثجيـة ت ـهاات ثلعسـتدى  طث هًث عن أىـ م أطلطااتيـا ل 

عى  ث,ست انة ىعجعطعة عتنطعة عن ث,ست ثتاجاات عت : لااغة أط  عاهم ثلنظـ  
فــي  ااتيــا ثلعاسســاة ل تــهطا   طماــاهم ث,هتعــال ىىــ ثعث ثله ثســة ىالخــا ت   طماــاهم 

لاء ثل ـاىم ع ه,ت تىـاه  ثل ـالب  طأعضـاء ها ـة ثلتـه اس  طماـاهم ث,هتعـال ىتضـ
ثلــهطلي ع ــم ع تــطس ثلعنــاهث طثلعدــ  ثت ثله ثســاة   طعــه جســط  عاللــات ثلت ــاطن 

 ( Callan, 2000)طثل  ث ة عم ثلعاسسات ثا اهاعاة في ثلخا ت 
طعــم حلــا  ت ــه عاسســات ثلت  ــال ثل ــالي ثل  ىاــة فــي ع   ــة  عى ــ م عــن ت ىاــه  

ت هاات  طعن تل فتن هنـاا  اجـة تهطا  ثلت  ال طث,ستلاهم عن ععامثت  طث,ستجاىة ل
لدــــاء ثلضــــطء ع ــــم تلاــــات ت ىاــــه تــــهطا  ثلت  ــــال ثل ــــالي طث,ســــتلاهم عــــن  لتدــــهال طثء
ثلخىــ ثت ثل العاــة ثلع الــ م فــي هــحث ثلعجــا   طفــي  ــهطهع ل ثلىا ــي فــان عليــطل 
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تهطا  عاسسات ثلت  ال ثل الي لل ا ظي ىاله ثسة في ثلىا ة ثل  ىاة   عا ثن  ا تى  
 هال ثلتي ثلتي , تعا س ع م أ   ثلطثلم   عن ثلعلا

طعن خال  ع ثج ة ثله ثسـات ثل  ىاـة ثلسـاىدة ثلتـي تناطلـت عليـطل تـهطا  ثلت  ـال 
اال ـــظ ل ـــة ثله ثســـات ثلعجـــ ثأل طثن لـــا  ت  امهـــا ع ـــم ثلتدـــهال ل علـــاهال طثاســـس 
 ثلتا اخاـــة عـــم تجاهـــ  أهـــل ت ىاداتـــ  ثل ع اـــة ثلتـــي اع ـــن للـــنا  ثلدـــ ث  طثلسااســـة
ثلت  اعاــة ث,ســتلاهم عنيــا ى ــ   عىا ــ  فــي ت ــها  ثلسااســات ثلعتى ــة طج  يــا حثت 

  ىا اة هطلاة أ ت  
طعـــن خـــال  ععـــ  ثلىا ـــي ا  ـــب أعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس ىأ ـــهت ثلجاع ـــات  

ثلعل اة فده لعس ثلىا ي أن هناا للـط   ـهاه فـي ت ىاـه تلاـات طثسـت ثتاجاات 
يـــا فـــي ت ـــطا  ثلت  ـــال ثلجـــاع ي طأن ثلجيـــطه تـــهطا  ثلت  ـــال طث,ســـتلاهم عـــن ععامثت

ثلعىحطلة في هحث ثلسااه , تت هس ع   ة طجـطه  ـالب أجانـب اه سـطن فـي ى ـ  
 ثلجاع ات ثلعل اة طهط عا ا ه عستطلم أطلم في ت ىاه تهطا  ثلت  ال ثل الي   

 ن هنــاا نــط  عــن ل ــة ثلتــطثمن أط ثلت ــافا فــي عع اــة تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي ىــان 
لة ثلعتدهعة طثلهط  ثلناعاة  ععا ااهت  لم أن ات ط  ثلتهطا  فـي  ـه حثتـ   لـم ثلهط 

عظي  عن ثلعظاه  ثلس ىاة ل  طلعة  طثلتي تن  س س ىًا ع م ثلجطثنب ث,جتعاعاة 
 (  081 هال  طنلا   اطث,لتلاهاة طثلتدافاة في ثلعجتع ات ثلناعاة )

سطثًء عن ثلنا اة ثلنظ اة أط  –طثستناهًث  لم عا تدهل ثلىا ي ا س عن ثلض ط ت 
عـــن ثلنا اـــة ثلت ىاداـــة  ث,ســـتلاهم عـــن ث,تجاهـــات ثل العاـــة طثلتجـــا ب ثلهطلاـــة فـــي 
عجـــا  تـــهطا  ثلت  ـــال طثســـتخالا أهـــل تلاـــات ت ىاـــه تـــهطا  ثلت  ـــال طتل ا ـــ  فـــي 
عاسسـات ثلت  ــال ثل ــالي طحلـا لت ــطا  عاسســات ثلت  ــال ثل ـالي ثلعلــ اة طهــط عــا 

ي ثلى ي ثل الي  طثستناهًث  لم حلا فتن  اع ن ثلت ىا  عن ع   ة هـحث اتل تناطل  ف
دراســة الخبــرات والتجــارل الدوليــة الرائــدة فــي ثلى ــي فــي لــط م ثل ىــا م ثلتالاــة: "

مجال تـدويل التعمـيمو واالسـتفادة منهـا فـي تحديـد مـداخل واسـتراتيجيات ومراحـل 
 "  لعالي المصريةتطبيق تدويل التعميم بالجامعات مؤسسات التعميم ا



 51055105  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––ع ع العدد الرابالعدد الراب  ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     012 

 طاع ن ثلت ىا  عن هحأل ثلع   ة في لط م ثلتساا,ت ثلتالاة: 
 عا عليطل طأى اه طع ث   ت ط  تهطا  ثلت  ال ثلجاع ي؟ (0)
عــــا أىــــ م ثاعت ــــة طثلخىــــ ثت طثلتجــــا ب ثلهطلاــــة فــــي عجــــا  تــــهطا  ثلت  ــــال (3)

 ثل الي؟ 
ـــال ثل ـــالي طعضـــاعانيا ىالنســـىة(2) ـــهطا  ثلت   ـــال  عـــا أهـــل تلاـــات ت ىاـــه ت ل ت  

 ثلجاع ي؟ 
 أهمية البحث: 

عـــن ثلنا اـــة ثل ع اـــة فـــتن هـــحث ثلى ـــي اســـاعه فـــي تنعاـــة لـــه م ثلجاع ـــات       
ثلعل اة ع م ث,ستجاىة لت ـهاات طعت  ىـات ثل طلعـة طث,سـتلاهم عـن ععامثتيـا فـي 
ــــال ثلجــــاع ي ثلعلــــ اة   عــــا  ن هــــحث ثلى ــــي ا ــــه أنظــــا   ت ــــطا  عنظطعــــة ثلت  

ــــة ــــة ت ىاــــه  ثلداــــاهثت ثلجاع ا ــــم أهعا ــــال ثل ــــالي ىعلــــ   ل طثلعســــ طلان عــــن ثلت  
ثست ثتاجاات تهطا  ثلت  ال ثل الي طث,ستلاهم عنيا  طادهل ليل هلا  فـي أهـل عـهثخ  
تهطا  ثلت  ال ثل الي طىعا اساعههل ع م تىني عت  هحأل ععا سات طت ىاديـا ى ـ   

عطعـــــة عـــــن ف  ـــــي   عـــــا اع ـــــن ث,ســـــتلاهم عـــــن هـــــحأل ثله ثســـــة  أســـــاس  عـــــهثه عج
ثلعطثلــلات طثلع ــااا  ثلعلــ اة ثلتــي اــتل تىنايــا لتــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي فــي علــ  

 طثل  ل ع م طثلم هحث ثلت ىاه  
طعن ثلنا اة ثلنظ اة فتن هحث ثلى ي ا ه  سيال في ثلتدهال لعجا  تهطا         

ل  ىاـة ثلت  ال ثل الي ىعا اساعه ثلىا تان ع ـم تـطفا  خ لاـة نظ اـة ع تطىـة ىال غـة ث
 ــط  هــحث ثلعطضــط  ثليــال طثلــحت التدــ  ثلــم طجــطه ى ــطي ط تاىــات ع ىاــة  لــانة 
 تم اطعنا هـحث  طعـن نا اـة أخـ س فـتن هـحث ثلى ـي ا ـه ىهثاـة لس سـة عـنن ى ـطي 
تتناط  تـهطا  ثلت  ـال ط لـه طثل ـ   طثل  ـذ عـن عت  ىاتـ  طتدـهال تلـط ثت ط اس 

أســاس  جــ ثء س ســ ة عــن ثلى ــطي  عدت  ــة لت ىادــ   طاســاعه هــحث ثلى ــي فــي تدــهال
ثلتي تتناط   له طثلم تهطا  ثلت  ال ثل الي ثستناهًث  لـم لا عـة ثلععا سـات ثلعدهعـة 

 لهس ثلى ي  
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 حدود البحث:
 ا تمل هحث ثلى ي ىعجعطعة عن ثلع ههثت ثل  اساة طهي:        

 ة ثلل ة تناط  تهطا  ثلت  ال ثل الي ى     نظ ت عستنه  لم ت  ا  ثاهىاات طتاد
 ىيحث ثلعطضط  هطن ثلت  ه  لم ثلت ىاه ثلعاهثني اهثطت جعم ثلىاانات 

  ثلت  اــم ع ــم خىــ ثت ى ــ  ثلــهط  ثل ث ــهم فــي هــحث ثلعجــا  تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي
 عت  أع ا ا  طثللان  ط نهث  طغا ها عن ثلهط   

 هخ  ثلت  اـم ع ـم ى ـ  ثلعـهثخ  ثل  اسـاة لت ىاـه تـهطا  ثلت  ـال ثل ـالي عتـ  عــ
 ثلن ا   طثلعخ جات  طثل ع اات  طثلتهطا  ثلهثخ ي طغا ها عن ثلعهثخ   

 منهج البحث: 
لت داه ثاهـهثذ ثل  اسـاة ل ى ـي ثل ـالي فـتن ثلعـنيث ثلطلـلي ثلت  ا ـي        

ثلع تعــه ع ــم ت  اــ  ثاهىاــات نظ اــًا ا ــه هــط ثلعــنيث ثا تــ  أهعاــة  اــي اســاعه 
اــة فـي عجــا  تــهطا  ثلت  ـال ثل ــالي  طثســتخالا ع ـم لــ ثءم طت  اـ  ثلتجــا ب ثلهطل

أهـــل عضـــاعانيا طعـــا تتضـــعن  عـــن  جـــ ثءثت طثســـت ثتاجاات طت ىاـــه تـــهطا  ثلت  ـــال 
ثل ـالي  طلججاىـة عـن ثلتسـاا,ت ثلـتالي ثلـحت سـىه ح  هـا فـتن هـحث ثلى ـي ســطذ 
 اتناط  ىالت  ا  طثله ثسة تالي عىا ي   اساة اتناط  أطليا ت الاـ  عليـطل ط ىا ـة
تــــهطا  ثلجاع ــــات  أعــــا ثلعى ــــي ثلتــــاني فا  ــــم ع ــــم ى ــــ  ثلتجــــا ب طثلخىــــ ثت 
ثل العاة ثلع ال  في هحث ثلعجـا   أعـا ثلعى ـي ثلتالـي فيـط اتنـاط  أى ـاه طعـهثخ  
 طت ىاه تهطا  ثلت  ال ثل الي  طع ث     طعت  ىات   طسى  تداال عستطاات ت ىاد   

 الدراسات السابقة: 
عـن ثله ثسـات ثل  ىاـة ثلتـي   ـمت ع ـم ثلخىـ ثت ثل العاـة ى    عال  تطجـه ل ـة 

 ثلع ال م في عجا  تهطا  ثلت  ال  طفاعا ا ي نست    ل هه عن هحأل ثله ثسات   
(  لـم طضـم عدت  ـات لتـهط  ثلت  ـال 3102ههفت ه ثسة ثل نـمت  طثلـهطا   )  

ـــ م  ـــهط   طث,ســـتلاهم عـــن أى فـــي ثلجاع ـــات ثلســـ طهاة فـــم ضـــطء خىـــ ثت ى ـــ  ثل
لتجا ب ثلتي تيجتيا فم تهطا  ثلت  ال فايا  طله ت طن عجتعـم ثله ثسـة عـن جعاـم ث
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أعضـــــــاء ها ـــــــة ثلتـــــــه اس فـــــــم ثلجاع ـــــــات ثلســـــــ طهاة ع ـــــــم ثخـــــــتالذ جنســـــــيل 
طتخللاتيل  طثعتعهت ثله ثسة ع م ثلعنيث ثلطللي ثلعس ي  تل ثختاا  ثل انـة 

هعت ث,سـتىان  ( عضـط ها ـة تـه اس  طثسـتخ372ىال  ادة ثل  طث اة طى ـ  عـههها)
 ــأهثم ل ه ثســة  طت طنــت عــن أىــ م ع ــ  تجــا ب عالعاــة  ث ــهم فــم تــهطا  ثلت  ــال  
طجاءت جعام عدت  ات تهطا  ثلت  ال فم ثلجاع ات ثلس طهاة ع م ضطء ثلخى ثت 
ثل العاـة ثل ث ــهم  ثلتــي اع ــن أن ت ىديــا عــن طجيــة نظــ  أفــ ثه عانــة ثله ثســة ىه جــة 

ه حثت ه,لـة   لـا اة ىانـت ثسـتجاىات عانـة ثله ثسـة )ع تل ة(  طأن  , تطجه فـ ط 
 ط  تدها هل اى م ثلعدت  ات لتهطا  ثلت  ال فـم ثلجاع ـات ثلسـ طهاة ع ـم ضـطء 

 ثلخى ثت ثل العاة ثل ث هم اع ن أن ت مس لعتغا ت ثله ثسة )ثلجنس  طثلتخلا( 
 فـي (  لـم ت  اـ  ثلت ـط  ثلتـا اخي ل تـهثط  ثلع 3102طله ههفت ه ثسة أ عه )

طععا ســات تــهطا  ثلجاع ــات عىــ  ع ث ــ  عخت لــة عــن تــا اخ ثلجاع ــات  ىــهء عــن 
ن أم ثلجاع ات طلطً, ل ع   ة ثل الاة  طعن خـال  ثل ـ   ثلتـا اخي ثلـحت لهعتـ  
ثله ثسة ثتضم أن تهطا  ثلجاع ات  ان  اض ًث  ل   طععا سة أ اهاعاة عنح ن ـأم 

  طلــــه ت ــــط ت ثلععا ســــات ثلتهطا اــــة ثلجاع ــــة طعىــــ  ع ث  يــــا ثلتا اخاــــة ثلعخت لــــة
ىالجاع ات ى    عطثمت ل ت ط  ثلحت  يهن  ثلجاع ة فم تنظاعيـا ططظا ليـا   عـا 
تطل ت ثله ثسة  لم أن ثل   ة ثل العاة ثلع ال م فم تـهطا  ثلجاع ـات هـي نتـات 
عع اة ت ط  تا اخي ععتهم عنح ثلىهثاات ثاطلم لن أم ثلجاع ات  طىاست  ث  هحث 

تطل ت ثله ثسة أاضًا  لم أن  خال  ثل دهان ثاخاـ ان  ـهي ت ـطً, جـح اًا  ثلت ط 
فــم ف ــ  طععا ســة ثلتــهطا  عــن ثلععا ســات ثلىســا ة ثلعتعت ــة فــم تنالــ  ثلخىـــ ثت 
طثل ــ ثا ثا ــاهاعي ل  ــالب طثاســاتحم طثلتــي  انــت ســا هم  ــطث  ثللتــ ثت ثلتا اخاــة 

لاـة ت طلـت ع يـا ثلجاع ـات  لـم ثلساىدة  لم ت اللات طتنظاعات ط ى ات ععـ  هط 
ســطه عالعاــة علتط ــة ل ع اــات ثلتىــاه  طثلتنــافس طثلع ثى ــة فــم ثل ــالب طثاســاتحم 
ـــه عـــن ثللـــا  ثلعســـت هتة ثلتـــي ىاتـــت تعتـــ   ـــ ثعث  طثل ها ـــ ثت طثاى ـــاي طثلى طثلخى

 أساس    ة ثلتهطا  ثلع ال   
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م ثلدـــه م (  لـــم ثلت ـــ ذ ع ـــم طثلـــ3102هـــهفت ثله ثســـة ثلتـــي أج ثهـــا ع عـــه ) ط
ثلتنافساة ىالجاع ات ثلعل اة  طهط  تهطا  ثلت  ال في مااهتيا طث, تدـاء ىيـا طحلـا 
عن طجية نظ  أعضاء ها ة ثلته اس في ثلت  ال ثل الي ىجعيط اـة علـ  ثل  ىاـة  
طلـه ثســتخهعت ثله ثســة ثلعــنيث ثلطلــلي  عــم ث,ســت انة ىاســتىانة تــل ت ىاديــا ع ــم 

عــن أعضـاء ها ــة ثلتـه اس فــي ى ـ  ثلجاع ــات  ( عضـطثً  332عانـة ى ـ  عــههها )
ثلدــه م ثلتنافســاة ل جاع ــات  ثلعلــ اة  طتطلــ ت ثله ثســة  لــم عــهم نتــا ث عنيــا: أن 

ثلعل اة عتطس ة عدا نة ىالجاع ات ثل العاة  ععا ات  ب ض ط م ىـح  ثلعماـه عـن 
م ثلتنافسـاة ثلجيه ل ف يا طث, تداء ىيا  طأن أن تهطا  ثلت  ال ل  هط  في مااهم ثلدـه  

ل جاع ات طت سان أهث يا ل  لط  ع ـم ع ث ـم عتدهعـة ع  اـًا طعالعاـًا   عـا ىانـت 
عــــهل طجــــطه فــــ طه حثت ه,لــــة   لــــا اة فــــي ع ــــط  طثلــــم ثلدــــه م  نتــــا ث ثله ثســــة 

ثلتنافســاة ل جاع ــات ىــان ثل  اــات ثل ع اــة طثل  اــات ثلنظ اــة  طل ــن طجــهت فــ طه 
اـة فـي ع ـط  عسـاهعة تـهطا  ثلت  ـال فـي ماـاهم هثلة   لا اا للالم ثل  اات ثلنظ  

طجــهت فــ طه هثلـــة  ثلدــه م ثلتنافســاة ل جاع ــات  طعت  ىــات تـــهطا  ثلت  ــال  ط ــحلا 
  لا اا ىان عجعطعات ثله ثسة للالم ثاساتحم ثلعساعهان في ع ط  طثلم ثلده م 

تطجــه أت ثلتنافســاة  طع ــط  عســاهعة تــهطا  ثلت  ــال فــي ماــاهم ثلدــه م ثلتنافســاة  ط, 
 ف طه هثلة   لا اا في ع ط  عت  ىات تهطا  ثلت  ال 

(  لــم تدــهال عليــطل تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي  3111طأخاــ ًث  هــهفت ه ثســة ع عــطه )
طثل طثع  طثلعى  ثت ثلتي تستهعي ثلتهطا  ل ت  ال ثل الي  طأهل عالعم    ة تهطا  

 ة تـهطا  ثلت  ـال ثل ـالي  عـن ثلت  ال ثل الي  طأهل عت  ىات ثلت اع  عم عا تت أل    
لضــــااا طت ــــهاات  طلــــه ثســــتهعت  ىا ــــة ع ــــ  ة ثلى ــــي ث,عتعــــاه ع ــــم ثلعــــنيث 
ثلطلـــلي ععـــن خـــال  ثلت  اـــ  لاهىاـــات طثلطتـــا ه ثلع تى ـــة ىعطضـــط  ثلى ي طلـــه 
ىانــت نتــا ث ثلى ــي  أن هنــاا ثتجــاأل لــطت طعتنــال لتــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي , ادتلــ  

هث تيـا  ع م عع اات ثلته اب طثل تـه اس طثلى ـي  ىـ  ثلتخ ـا  لـنظل ثلعاسسـات طثء
طهنــاا عجعطعــة عــن ثلعىــ  ثت ثلتــي ثســتهعت تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي  طثلتــي تعت ــت 
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ىلــــط م أساســــاة فــــم ثل طلعــــة ىأى اههــــا ث,لتلــــاهاة طثلسااســــاة طثلتدافاــــة  طت ــــط  
ة ثلتـي ت نطلطجاا ث,تلـا  طثلع  طعـات  طأنـ  هنـاا عجعطعـة عـن ثلعالعـم ثاساسـا

عى ت عنيا    ـة تـهطا  ثلت  ـال ثل ـالي  ععت ـة فـم ثلت ـاطن ثا ـاهاعي  طعـا عىـ  
عنـ  هــحث ثلت ــاطن عــن ع ــ طعات فــم عجـا  ثلت  ــال ثل ــالي هثخــ  ثالــالال ثل  اســاة 
ل  الل أط فاعا ىان هحأل ثالالال  طنعط ثل  ثا ثا اهاعي ثلهطلي عـن   اـه ت ـجام 

ا تان طثلع  عــان ىــان هط  ثل ــالل  هــحث عــالطم ع ــم عع اــات ث,نتدــا  ل  ــالب طثلىــ
ــــاهث  ــــهطلي هثخــــ  ثلعن ــــهعال ثلى ــــه ثل ــــ ثعث طثلع ــــ طعات لت ــــه عــــن ثلى ت ــــطا  ثل ها
طثلعدــــ  ثت ثله ثســــاة  طفــــي ســــااه عع اــــات ثلتــــه اس فــــم ثلتخللــــات ثلعخت لــــة 

 طىخالة ثلتي تت  ه ى طلعة ثلسطه  التخللات ثلتجا اة طثلم ثعاة 
 هوم وطبيعة تدويل الجامعات.المبحث االول: مف

 مفهوم تدويل التعميم 0-0
ا ني ىالت  ال ثل الي هنا "أ  ا  ثله ثسة ثلتي ت ي ثلع ث   ثلعه سـاة طتطجـه فـم 
عاسسات ا ع  ىيا أطل ا ثلعيتعطن أط ثلع   طن ع م نطثتث ثلع  فـة ثلع ـتدة عـن 

فايــا أط ع ظــل ثلى ــي طثلتدافــة  طه ــحث ت ــع  ثلعاسســات ثلتــي ا ــطن  ــ  ثلع  عــان 
ن  انطث أ ت  ثهتعاعًا ىند  طت ىاه ثلع  فة"   ( 76  ا 3111)ع عطه  ثلىا تان  طثء

طُا  ذ تهطا  ثلت  ال ىأن  عع اة  ضافة ثلى ه ثلهطلي ع م ثلعناهث طثلى ثعث فـم 
ثلجاع ات  طتن ا  ثلتىاه  ثلتدافي عم ثلجاع ات ثل العاة  طتىاه  ثلخى ثت ثلى تاة 

)ثل نــــمت  تــــي ت ــــط  عســــتطس أعضــــاء ها ــــة ثلتــــه اس طثل  ىــــة فايــــا طثا اهاعاــــة ثل
 ( 327  ا3102طثلهطا   

( أن تـهطا  ثلت  ـال ثلجـاع ي: ادلـه ىـ   ضـلاء ثلى ـه 3102 عا ا ـ ذ ع عـه )
ع ــــم  افــــة ثان ــــ ة ثلجاع اــــة لال تدــــاء  -أط ثلى ــــه ثلعت ــــهه ثلتدافــــات  -ثلــــهطلي 

ع ـــات  طت ماـــم لـــه ثتيا ثلتنافســـاة ع  اـــًا ى لـــاءم ثلىـــ ثعث ثا اهاعاـــة طثلى تاـــة ىالجا
ل اعاا طعالعاًا   طثء
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تهطا  ثلت  ال ع م أن  تيا ة ثلعجتعم ( تل ت  اذ 3102طفي ه ثسة عل لم )
ل هخط  فـي  ـ ث ة ف الـة  طناج ـة عـم ثلعجتعـم ثلـهطلي عـن أجـ    ـهثي ثلت اعـ   

 طثلتطثفه  طثلتنعاة ىان ثلعجتع ات  طثل  طب 
ــال ثل ــالي 012  ا 3103  طنلــا  ) عــا ُا ــ ذ  ــ  عــن هــال ( تــهطا  ثلت  

ىأنــ : "    ــهثي نــط  عــن ثل ــ ثا ثلــهطلي ثلعتىــاه  طثلعتــطثمن ىــان عاسســات ثلت  ــال 
ثل الي ثلعل ت طىان غا ها عن نظـل ثلت  ـال ثل ـالي ثل العاـة  عـن خـال  عجعطعـة 
ــــه اس   ــــة ثلت ــــات طثان ــــ ة ثلتــــي تضــــعن  ــــ ثا ثل ــــالب طأعضــــاء ها  عــــن ثتلا

ىــ ثعث ثلت  اعاــة  طثلعنــاهث طثلعدــ  ثت ثله ثســاة  طثلى ــي ثل  عــي  طىــ ثعث خهعــة طثل
 ثلعجتعم" 

طه ــحث فــتن ثلتــهطا  , ادتلــ  فدــ  ع ــم تدــهال عنــاهث هطلاــة فــم عاسســات عــا 
ط ثء ثلى ا  طعـا اطجـه ىيـا عـن  ـالب أط ع  عـان هطلاـان  ىـ  ا ـع   ـحلا  هخـا  

ا ثلت  ــال طأ ــ ا  ثلتداــال طع ــااا أل  عــالطم ثلعالعــم ثلهطلاــة ع ــم ثلعنــاهث طت نطلطجاــ
ع ــم تاســا ثت ثل ــ ثا ثا ــاهاعي ثلــهطلي ل ــ  عــن ثل ــالب طثلع  عــان طثلىــا تان  

 ( 71  ا 3111)ع عطه  هحث فضاًل عن أ  ا  ثلت اطن ثا اهاعي ثلهطلي 

 الفرق بين مصطمحي تدويل وعولمة الجامعات: 0-5
 ,Stromquist & Monkmanي عخت لة )لعليطعي عطلعة طتهطا  ثلجاع ات ع ان

 لـــــم ت ـــــا ثلظـــــاه م  Globalization(  فىانعـــــا ا ـــــا  علـــــ  م "ثل طلعـــــة" 2000
ثل العاـــة ثلتـــي , اع ـــن ثلـــت  ل فايـــا لتـــهثخ  ثل ـــهطه طثاف ـــا  ىـــان ثلـــهط   ا ـــا  

 لــــم  لاعــــة  طثىــــ  اع ــــن ثلــــت  ل فايــــا  Internationalizationعلــــ  م "ثلتــــهطا " 
هث تيا ىان ثلع اسسـات أط ثلى ـهثن  أط ثافـ ثه ثلعنتعـان  لـم عـهم هط  عخت لـة عـن طثء

 ( Horn et al., 2007ثل الل )
ظاه م تتعام ىت اع  ث,لتلاهاات  طثلعجتع ات   -في جطه ها -طتعت  ثل طلعة

طثلتدافات ثإلل اعاة عى   لاعـة  ـى ة  طناـة لالتلـا  طثلتجـا م تـ ى  ىـان  افـة هط  
ا ثلتــهطا   فا ــا  أساســًا  لــم ث,ســت ثتاجاات ثل ع اــة ثلتــي ثل ــالل هطن ثســتتناء  أعــ
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ــــذ عــــم ظــــاه م  ــــة ثلت ا ــــ ثه ىيــــهذ ع اطل ــــهثن  أط ثاف ت ىديــــا ثلعاسســــات  أط ثلى 
 ( Sadlak, 1998ثل طلعة طعطثجيتيا )

(  لــم أن ثل طلعــة Green & Shoenberg, 2006ىا ت" )انطا ــا  "جــ ان ط ــط 
ال ل  ىـان  افـة ىدـا  ثل ـالل  عـم عال ظـة أن عع اة تساهل في مااهم ثلتهثخ   طثلت

هنــاا ثل هاــه عــن ثل طثعــ  ثلع تى ــة ىال طلعــة ثلتــي ســاهعت فــي   ــهثي جــح ت فــي 
ثلخـــا جي ثلت الـــه عـــن لىاـــ  ثلتجـــا م ثلهطلاـــة  ط  -ســـطثء ســـ ىًا أط  اجاىـــاً  -هـــحث ثل ـــالل

Outsourcing طثلت الـــه عـــم جيـــات خا جاـــة لتدـــهال ثلخـــهعات ثلع  طىـــة  طتطســـام  
ن اه سالسـ  ثل ـ   طثل  ـب  طماـاهم ىـ طم تـأتا  ثلدـطس ثلسااسـاة عالعاـًا  طل ـن 
هــحثن ثلىا تــان  ــح ث عــن أن عع اــة ثل طلعــة تــمهثه ســ عة ع ــم ن ــط عســتع   طعــن 
ثلعتطلم ليا أن تعا س تأتا ًث أ ى  في تنظال طععا سـات ثلعاسسـات ثلعخت لـة ع ـم 

 ثلعستطس ثل العي عستدىاًل 
ســااه ثاساســي ثلــحت اع ننــا عــن تلســا  ثلتطجيــات ث,لتلــاهاة فال طلعــة هــي ثل

طثا اهاعاــة لعاسســات ثلت  ــال ثل ــالي ثلتــي ألــى ت ت ــ   جــمءًث   اســاًا , اتجــمأ 
(  طلـه لـط ظ عـاخ ًث Altbach & Knight, 2007عن طثلم ثلد ن ثل اهت طثل   ان )

ا  ة ماـــــاهم ع ـــــه,ت ثســـــتخهثل علـــــ  م ثلتـــــهطا  فـــــي طلـــــذ عع اـــــة ماـــــاهم ع ـــــ
 ,Dellow & Romanoثلجاع ـات طعاسسـات ثلت  ـال ثل ـالي فـي ثلسـطه ثلهطلاـة )

(  طل تهطا  عستطاات سـطءًث ع ـم عسـتطس ثل ـالل   ـ   أط ثلعسـتطس ثإلل اعـي  2009
أط  ثلعستطس ثلط ني  أط عستطس ثلعجتعم ثلع  ـي أط عسـتطس ثلعاسسـة ثلجاع اـة  

 ( Mestenhauser, 2000, 2002أط  تم ع م ثلعستطس ثلل هت )
 التطور التاريخي لتدويل الجامعات: 0-3

 ن ثســــــتجالء عظــــــاه     ــــــة ثلتــــــهطا  ثلع الــــــ م ىأى اههــــــا ثلعت ــــــاى ة        
طثتجاهاتيا ثلعتنطعة است مل ىهثاة ثلت  ذ ع م ع ث  يا ثلتا اخاة ثلعتخ لة  طثاى اه 

ه فيعنا لل   ثلتي أضالت  لايا خال     ع   ة عنيا؛ ان حلا عن  أن  أن ا ع
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ـــم ثلتنىـــا ىت ط ثتيـــا ثلعســـتدى اة  ـــه عـــن لـــه ثتنا ع  ـــهطا  ثلجاع ـــات  طاما طف ســـلة ثلت
 (  3102)أ عه  

( ع ـم أن عليـطل ثلتـهطا  ثلعسـتخهل فـي McMurtrie, 2007اا ـه "عـا عط ت ت" )
ثلت  ال ثل الي لاس ىالعليطل ثلجهاه   نعا له  يه ت ط ثت  ى س ع ـم عـ  ثلسـنان  

لت  ال ثلهطلي ى    ىسا  ل غااـة ثعتعـاهًث ع ـم ثىت ـاي ثل ـالب ل ه ثسـة فده ىهأت ث
 ىالخا ت  تل عا لىي أن ت ط  طثتسم ن ال  ى ه حلا لا ع  عا ا ي: 

   تدهال ثلت  ال ثلجاع ي  خهعة عاعة 
   ت ط  أن  ة ثلى ي ثل  عي 
  ثلنظ   لم ثلت  ال ثل الي  أهثم في اه ثلجيام ثلهى طعاسي ل هطلة 
 ه ثا ىــــــــات عىــــــــ  ثســــــــتد اب ثل ــــــــالب ثاجانــــــــب  طفــــــــ   ثل ســــــــطل ت داــــــــ

 طثلعل طفات ثله ثساة 
(  لـم أنـ  فـي ثللتـ م ثلمعناـة ثلسـاىدة ثلدـ ن De Wit, 2002طا ـا  "هت طاـت" ) 

ثل  ــ ان  " ــان ثلى ـــه ثلــهطلي ل ت  ـــال ثل ــالي عع اــة ألـــ ب عــا ت ـــطن  لــم ثللـــهفة 
( Vestal, 1994  طا ـهه "فاسـتا " )طثل  طث اة عنيا  لم ثل ع  ثلعنيجي ثلعـنظل"

 تالتة ع ث   تا اخاة   اساة لت ط  تهطا  ثلجاع ات  طهي:
 The Post-World War II Era:  دىة عا ى ه ثنتياء ثل  ب ثل العاة ثلتاناة -أ

ل 0122لدــه تعاـــمت ثل دــطه ثلتـــي ت ـــت ثنتيــاء ثل ـــ ب ثل العاـــة ثلتاناــة فـــي عـــال 
ـــاه ثت ث ـــة ىماـــاهم طتاـــ م جيـــطه طعى ـــال ثل ـــالي   فخـــال   دى لتـــهطا  ىعاسســـات ثلت  

ثل ـ ب ثلىـا هم  ألمعـت ثل  طعـة ثللاه ثلاـة طثلعاسسـات ثل ىـ س ىـالعجتعم ثاع ا ـي 
نلسيا ىتخلاا له   ىا  عن ثلعطث ه لال تداء ىعجا,ت ه ثسة ثل اللات ثلهطلاة  

  ى مت ع م طثل غات ثاجنىاة  طثلتنعاة ث,لتلاهاة  طفي ظ  عالل تنا ي ثال اب
ـــة  طت ـــطا  ثلع  فـــة  ـــات ثل اللـــات ثلهطلا ثلســـ م ثل اجـــة ثلعاســـة  لـــم فيـــل هاناعا
ىالعجتع ــات  طثلــنظل ثلسااســاة طث,لتلــاهاة ل عنافســان  طثل  لــاء ثلــهطلاان   ضــافة 
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 لم غا هل عن ثاعل ثاخ س ثلتي تت   عن نا  ث,ست عا  في ظ  تمثاه ث,هتعال 
 نافسات ثل  ب ثلىا هم ع م عنا ه ثلنلطح عالعاًا" ىع  فة ط, اتيا في   ا  ع

ضـــــافة  لـــــم عـــــا ســـــىه    ـــــمت جيـــــطه ثلتـــــهطا  ع ـــــم عجعطعـــــة ع انـــــة عـــــن  طثء
ثلع  طعات ثا اهاعاة ثلتي تسا عت طتا تيا خـال  عدـهت ثلسـتاناات طثلسـى اناات 
عـــن ثلدـــ ن ثل  ـــ ان  طهـــي ع ـــ طعات تىـــاه  ثل ـــالب  طأعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس  

 تاــة ثلع ـــت  ة  طثلت ــاطن فـــي عجــا  ثلتنعاــة  طتدـــهال ثلعســاعهم ثللناـــة طثلىــ ثعث ثلى
(Barker, 2000  ) 

طفي ظـ  ضـخ ثسـتتعا ثت عالاـة  ىـ س ىغـ   ثلتنعاـة فـي لـا ثت تسـاا  طأع ا ـا 
ثلالتاناــة  طأف اداــا؛ مثهت ع ــه,ت   ســا  ثلعتخللــان ثا ــاهاعاان ثلدــاهعان عــن 

ا ه ثلجغ ثفاـــــة لج ـــــ ثذ ع ـــــم ت ىاـــــه جاع ـــــات ثلى ـــــهثن ثلتالاـــــة  لـــــم هـــــحأل ثلعنـــــ
ـــال  طهـــي جاع ـــات  ـــ  عـــن:  جـــ ثء عع اـــات ثلتـــه اب طثلت   ع ـــ طعات ثلتنعاـــة  طثء
ثلط,اـــــات ثلعت ـــــهم ثاع ا اـــــة  طى ـــــهثن غـــــ ب أط ىـــــا  ط نـــــهث  طأســـــت ثلاا  طث,ت ـــــاه 
ثلســطفاتي  طســا  ت ع ــم هــحأل ثل دىــة ثلتا اخاــة ثل اللــات ىــان ثل ــعا  طثلجنــطب  

ت ثتضـــم فــي ثل هاـــه عـــن ثل اللــات ثا اهاـــة ث,تجــاأل ثلتـــي ه ـــنت طهــط ثاعـــ  ثلــح
خال  هحأل ثل دىة  ف  ـم سـىا  ثلعتـا   ىـ م خـال  هـحث ثل لـ  ثتجـاأل لماـاهم تـهفه 
ثل الب عن ثلجنطب  لم ثل ـعا   طىالعداىـ   سـج ت ع ـه,ت تـهفه أعضـاء ها ـة 

 ( De Wit, 2002ثلته اس عن ثل عا   لم ثلجنطب نعطًث  ىا ًث )
 : تهطا  ثلت  ال ثل الي في عل  ثل طلعة -ب

فــــي عطثجيــــة ضــــغط  )أط فــــ ا( ثل طلعــــة؛ مثهت ع ــــه,ت ع ــــا  ة عاسســــات 
ثلت  ــال ثل ــالي فــي ســطه ثلع  فــة ثلع  طعات ثلهطلاــة فــي ثلطلــت نلســ  ثلــحت ت ــاط  

(  طلــه ت تــب De Wit, 2002فاــ  ثل لــاظ ع ــم ثســتداللاتيا  عاسســات أ اهاعاــة )
ت ثلجهاهم ثل هاه عن ثلعخ جات ثل ع اة ثلياعة ىالنسـىة لعنظطعـة ع م هحأل ثلتطجيا

ثلت  ال ثل الي  اي ألىم ىعدهط نا ثلنظـ   لـم علـاه  ثلتعطاـ  ىاعتىا هـا ع ضـة 
ل تغااــــ  ثلعســــتع   طث,نتدــــا  عــــن اــــه ثل  طعــــة ثلع  ماــــة  لــــم ثا ــــ ثذ طثلجيــــات 
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ــــا: عاسســــات ثلد ــــا  ثلخــــ -ثاخــــ س عــــن ألــــ اب ثلعلــــالم اا  ىعــــا فــــي حل
طثلعجتعم ثلع  ي   عا ظي ت ثل هاه عن ثلنعاحت ثلجهاهم ل خـهعات ثلت  اعاـة ثلتـي 
ت تب ع ايا عضاعان ع عاـة  ىـ س سـاهعت فـي ت ـط  ثلت  ـال ثلـهطلي نتاجـة لتمثاـه 
ع ه,ت ثلطسا   ثلت نطلطجاة ثلجهاهم في تدهال ثلت  ال عى  ثل ـهطه ثلدطعاـة ل ـهط   

ىعـــا فـــي  -ىاســـتيهثذ ف ـــات جهاـــهم عـــن ثل ـــالب طفـــي ثلطلـــت نلســـ   مثه ث,هتعـــال
حل العت  عطن ثل ىا  ثلسن  طثلعيناطن ثل اع طن في ثلطظا ذ ثلعخت لـة  طغاـ  حلـا 

 ( Deem, 2001عن ثلل ات ثاخ س ل  الب غا  ثلتد اهاان )
خ ــاب ثلت ــاطن طثل ــ ث ة  -ى ــ   عــال -طىانعــا تىنــت جيــطه تــهطا  ثلجاع ــات

 ب ثلعاضــي  فــتن لغــة ثلتــهطا   ــيهت تغاــ ثت  ىــ س طث,ســتلاهم عــن خىــ ثت طتجــا
ت ت تأتا  لطس ثل طلعة  طل   عن أى م ثاعت ـة ع ـم حلـا ثلت  اـم ع ـم ثلع  فـة  
طثلع  اــــة ثلل  اــــة   طثعــــ  هاعــــة تــــات  فــــي ثلتنعاــــة ث,لتلــــاهاة  طتمثاــــه ع ــــه,ت 

 Turpin)" ثلعنافسة عالعاًا  طضى    طثلتسطاه ثلتجـا ت  ططفدـًا لــ "تـط ىان طمعـالاأل
et al., 2002 ؛ فــتن ثســتجاىة ثلجاع ــات ليــحأل ثلدــطس تعت ــت فــي ماــاهم ث,هتعــال)

ىا,ســتلاهم عــن ت ىاــه ععا ســات عجــا   هث م ثاععــا  فــي ثلعاسســات ثا اهاعاــة  
جنىًا  لم جنب عم ثلس ي ثل تاي ن ط ث,نلتات ع م ثلسطه ثلهطلاة ثلناعاة ىس عة 

 ي ثللا طخ لعاسسات ثلت  ال ثل ال
(  لم عا سـىه عـهه عـن Carnoy & Rhoten, 2002)ت ط هطتان" ط طأضاذ " ا ن

ثلدضــااا ثاخــ س ثلياعــة ثلتــي هععــت تــأتا  ثل طلعــة فــي عنظطعــة ثلت  ــال ثل ــالي  
طهــي: ثلالع  ماــة  طثلخلخلــة  طثلع اســىاة ثلت  اعاــة  طلــه ث تــى  ثتســا  ن ــاه 

ىــة طت  ــل ثلهطلــة فــي نظعيــا تــهطا  عاسســات ثلت  ــال ثل ــالي ىتــهني عســتطاات  لا
ل ت  ال ثل الي  جنىًا  لم جنب عم تمثاه ع ه,ت تدـهال ثلىـ ثعث طثلخـهعات ثلت  اعاـة 
ثل اى م ل  هطه ثلدطعاـة فـي ظـ  تمثاـه طتاـ م ت ىاـه أ ـ  ععـ  هطلاـة  ا عـة )عتـ : 
ثتلالاـــــة "ثلجـــــات"(  أط تطلاـــــم ث,تلالاـــــات ثلتنا اـــــة أط ثتلالاـــــات ثلت ـــــاطن طثل ـــــ ث ة 

تطأعـــة  طفـــي ثلطلـــت نلســـ   تمثاـــه ثهتعـــال ثل هاـــه عـــن هـــحأل ثلعاسســـات ىتســـطاه طثل
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عنتجاتيا )ثلت  اعاة  طثلع  فاة( ع م ثلعستطس ثل ـالعي  طفـي ثلطلـت ثلـحت لـل تغـب 
فاـــ  ثل ـــهطه ثلدطعاـــة ل ـــهط  تعاعـــًا عـــن ثلع ـــيه  فتنـــ  تـــل عىط هـــا طتجاطمهـــا ى ـــ   

 ( Marquardt, 1999ثل الي )عتمثاه ىغ   ع   أط   ب تدهال ى ثعث ثلت  ال 
 أهداف تدويل التعميم العالي: 

(  فتنــ  عــن ىــان ثاهــهثذ ثل  اســاة لتــهطا  ثلت  ــال 3102طفدــًا لعــا اــح  أل ع عــه )
 ثل الي عا ا ي: 

تد ــاا ثللجــطم ثلع  فاــة ثلعطجــطهم ىــان ثلجاع ــات فــي ثلــهط  ثلعتدهعــة طثلــهط  (0)
  اــه ثلعســاعهم ع ــم  ن ــاء ثلناعاــة  طثل ــه عــن هجــ م ثل لــاءثت ثل  عاــة عــن 

 أل اب ثعتاام في ثلهط  ثلعخت لة 
ىناء ثلده ثت ثلتنافساة لعاسسات ثلت  ال ثل ـالي طثلجـاع ي  طت داـه ثلتدـهل فـي (3)

 عخت ذ ثلعجا,ت ثل  عاة طثلت نطلطجاة 
مااهم ثلطعي ثلهطلي ىان ثل الب طثلىا تان طتنعاة ثلتل ا  طثلى ي في ثلدضااا (2)

 س ثل هطه  ثلهطلاة ثلتي تت ه
ثلــ ى  ىــان عاسســات ثلت  ــال ثل ــالي فــي ثلــهط  ثلعتدهعــة طثلــهط  ثلناعاــة  طحلــا (2)

ىتن ـــاء  ـــى ات لـــهعل ثلت ـــاطن ثلـــهطلي فـــي ثلتـــه اس طثلى ـــي ثل  عـــي طخهعـــة 
 ثلعجتعم ثلهطلي 

ت ماـــم ثلت ـــاطن ثل  عـــي طثلل ـــ ت عـــن   اـــه ثلتطأعـــة طثلت ـــاطن ثا ـــاهاعي ىـــان (2)
 اع ي في  تم أن اء ثل الل عاسسات ثلت  ال ثل الي طثلج

هعل طت سان ثل اللات ىان ثلجاع ات طى ضـيا ى ضـًا عـن خـال  ثلت ـاطن فـي (7)
ثاى اي ثلع ت  ة طت ـطان ثلت اللـات ث,سـت ثتاجاة طتىـاه  ثل ـالب طثلىـا تان 

 ىعا ا ده ثلتدهل طثلعنافم ثلع ت  ة ليحأل ثلجاع ات 
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رل الدوليــة الرائــدة فــي مجــال المبحــث الثــاني: أمثمــة لمخبــرات العالميــة والتجــا
 تدويل الجامعات.

فاعــا ا ـــي ســاتل ثســـت  ث  أىــ م ثلخىـــ ثت طثلتجــا ب ثل العاـــة ثل ث ــهم فـــي عجـــا  
تــــهطا  ثلجاع ــــات ع تىــــة فــــي عــــهم هط  طهــــي: ى ــــهثن أع ا ــــا ثل ــــعالاة )ثلط,اــــات 
ثلعت ــهم ثاع ا اــة ط نـــهث(  طى ــهثن ث,ت ـــاه ثاط ىــي  طتســـاا )طىخالــة: ثللـــان(  

 أست ثلاا  طأع ا ا ثلالتاناة  طأف اداا ط 
 : تجارل الواليات المتحدة األمريكية وكندا في تدويل التعميم العالي5-0

 داعــهم عاعـــة  ت ـــ ذ ثل  اـــات  طثلجاع ــات  طثل ـــ  ات ثلخالـــة ثلعنت ـــ م فـــي 
 افة أ جاء ثلط,اات ثلعت هم ثاع ا اة ع م ت ىاه ثل هاه عـن ثلعىـاه ثت طعاللـات 

ة ثلياهفة  لم تهطا  عد  ثتيا طى ثعجيا ثلجاع اة ىعـا اتجـاطم ثل ـهطه ثلدطعاـة ثل  ث 
(  طتد اهاًا  ل ـب ثلت  ـال ثلـهطلي هط ًث   اسـاًا فـي Altbach & Knight, 2007ل ىاله )

 ت ط  ثلتا اخ ثاع ا ي  طثلتدافة  طثل ضا م ثاع ا اة 
ه ثسـة تدطاعاـة لداـاس  ( عـاخ ثً Horn et al., 2007طلـه أجـ س "هـط ن طمعـالاأل" )

جاع ــــــة ى تاــــــة ىالط,اــــــات ثلعت ــــــهم  66فاع اـــــة جيــــــطه ثلتــــــهطا  ثلع ىدــــــة ىـــــأ ى  
ثاع ا اــة  طتــل جعــم طت  اــ  ثلىاانــات ثلالمعــة ل ه ثســة عىــ  ث,ســت انة ى ــهه عــن 

عا ـ ًث ل تـهطا  تـ تى   01ثلعلاه  ثل  طعاة ثلتـي طفـ ت ىاانـات  عاـة هلادـة عـن 
( خلــا ا ثل ــالب  0ثلســت ثل  اســاة ثلتالاــة  طهــي: )ع ــم ن ــط طتاــه ىااى ــاه 

( تطجيـــات 2( خلـــا ا أعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس  )2( خلـــا ا ثلىـــا تان  )3)
( ثلـــهعل ثلتنظاعـــي 7( ع تـــطس ثلعنـــاهث طثلعدـــ  ثت ثله ثســـاة  )2ثلى ـــي ثل  عـــي  )

طثســت ان ثلىــا تطن ىعــا تــل جع ــ  عــن أ لــال فــي   ل تــهطا  ع ــم ثلعســتطس ثلعاسســي
جــة ثلتــمثل ثلجاع ــات ثلع ــا  ة فــي ثله ثســة ىالتــهطا   ط  ــلت ثلنتــا ث تلــناذ ه  

جاع ة ى تاة ىالط,اات ثلعت هم ثاع ا اـة  00عن أ ى   6ثلنيا اة ل ه ثسة عن أن 
عاسسـة لتـهطا  ثلجاع ـات ع ـم ثلعسـتطس  00ضعن لا عـة أ ىـ   -أاضاً  -تلنذ

 -جاع ــة  الالط ناــا (3( جاع ــة  طلطعىاــا  )0ىعــا فــي حلــا: ) -ثلــط ني ثاع ا ــي
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 -( جاع ــة اــا   طعــن هنــا؛ أ ــا ت هــحأل ثلنتــا ث2( جاع ــة ها فــا ه  )2ىا   ــي  )
 لــم طجــطه عاللــة ث تىا اــة طتادــة ىــان عا ــ ثت تــهطا  ثلجاع ــات  طىــان  -ضــعنااً 

 عا  ثت فاع اة أهثء أن  ة ثلى ي ثل  عي 
ع ـم أنـ   حث  -أاضـاً  -(Horn et al., 2007 عا أ هت ه ثسة "هط ن طمعالاأل" )

نظ نــا  لــم ثلتــهطا   طث ــه عــن أىــ م أطلطاــات ثلجاع ــات ثلى تاــة ىالط,اــات ثلعت ــهم 
ثاع ا اـــة؛ فتنـــ  اجـــب ع انـــا فـــي هـــحأل ثل الـــة ث,هتعـــال ىع  فـــة  اـــذ اع ـــن ليـــحأل 
ـــم  ثلعاسســـات ثلطفـــاء ىعـــهس طثســـم عـــن عا ـــ ثت لاـــاس نجـــات جيطههـــا ثل ثعاـــة  ل

م أهعاـــة ثلتـــمثل لاـــاهم ثلجاع ـــات ىالتـــهطا  ثلتـــهطا   طعـــن هنـــا؛ أ ـــهت ثله ثســـة ع ـــ
عطضــ ة أن هنـــاا ى ـــه عاسســات ثلت  ـــال ثل ـــالي فــي ثلط,اـــات ثلعت ـــهم ثاع ا اـــة 
ت ىــه ىالل ــ  عع اــة ثلتــهطا  فــي ثلطلــت ثلــ ثهن  طعــن ثاعت ــة ثل ع اــة ع ــم حلــا: 
جاع تي جط ت طث ن ن طسا ث اطم ثل تان ت ىدان  الاًا عهم عىاه ثت ثلغ   عنيـا 

 :  ن اء ف ط  ليعا ى ط اا ثلجنطىاة هط
 عــا لــط ظ فــي ثتطنــة ثاخاــ م ماــاهم ع ــه,ت تطلاــم ثتلالاــات ثل ــ ث ة طثلت ــاطن 

ى ـــهه عـــن طتىـــاه  ثلخىـــ ثت ىـــان ثل  اـــات طثلجاع ـــات ثاع ا اـــة ثاخـــ س طنظا ثتيـــا 
 : ثللـان  طثلينـه  طعالاماـا  طثلل ىـان  طسـنغافط م  طتااالنـه ثلهط  ثاخ س عن لىاـ 

طفاتنـــال  طى ـــهثن ثل ـــ ه ثاطســـ   ف  ـــم ســـىا  ثلعتـــا   ســـاهعت جاع ـــة عاســـط ت 
ىسانت لطاس في  ن اء جاع ة ثلخ اث ل   طل طثلت نطلطجاا )ىهطلة ثل طات(   ضافة 

هث م ثاععـا  )ىسـ  نة ععـان(   Observatory on) لم  ن اء   اة  هاتـة ل   ـطل طثء
Borderless Higher Education, 2010 ) 

م ثلجانب ثتخ   نجه أن  نهث , تمث  تتخ ذ  تا ًث عن عال دة غا هـا عـن طع 
ثلى ــهثن ثاخــ س ثلنا دــة ىاإلنج اماـــة فــي عجــا  تـــهطا  ثلجاع ــات  عتــ : ثلط,اـــات 

ىــــهأت عــــاخ ًث فــــي  -عــــم حلــــا -ثلعت ــــهم ثاع ا اــــة  طأســــت ثلاا  طى ا اناــــا  طل نيــــا
(  فلـي Levin, 2001, 2007)  ـهثي تغاـ ثت عتسـا عة ىاتجـاأل تـهطا  ثلجاع ـات 

ل  أ هت ثإل لا اات ثلت اه أعهثه  ىا م ل غااة عن ثل الب ثاجانب 3111عال 



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
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ىعـا فـي حلـا:  ــالب لـاهعان عـن ثلط,اـات ثلعت ـهم ثاع ا اــة  -ىالجاع ـات ثل نهاـة
(McCarthy, 2007 ) 

 م ( ع ـCIMI, 2010ثلع يـه ثل نـهت لـجهث م ثلهطلاـة" )"ف  م سـىا  ثلعتـا   عتـ  
عــن ثل  اــات طثلجاع ــات ثل نهاــة ثلعخت لــة  فــي تطلاــم ثتلالاــة عــم ثلعج ــس ثللــاني 

ل ىيــهذ ت ىاــه ى نــاعث عت اعــ  ,لت ــاه ثل ــالب 3112ل ى ــي ثل  عــي فــي عــال 
ثللاناان ثل ثغىان ىاله ثسة ل  لط  ع م ه جات أ اهاعاة عتنطعة عن ثلجاع ـات 

في ثللان خال  ثلسنطثت ثلـتالي  ثل نهاة  طانا هحث ثلى ناعث ع م ىداء ثل الب
ثاطلم عن عهم ت ىاـه هـحث ثلى نـاعث ثلـحت اعتـه لخعسـة أعـطثل  اع ـة اه سـطن فايـا 
أساساات ثل  طل  طتلاات ثلتطثفه طثل ـطث  ثلتدـافي   ضـافة  لـم ثلتـه اب ع ـم  تدـان 

 ثل غة ثإلنج اماة 
ثلجــاع اان  طى ــه حلــا  اع ــن ليــا,ء ثل ــالب ث,نتدــا   لــم  نــهث خــال  ثل ــاعان

ـــه جات ثلجاع اـــة  ـــم ثل ـــات ثل لـــط  ع  ـــطث فـــي   عـــا  عت  ى ـــان  حث عـــا  غى ثلعتىدا
ثلع  طىـة  طعـن ىـان عىـاه ثت ثلتـهطا  ثاخـ س ثلتـي ت ـ ذ ع ايـا عاسسـات  نهاــة 
 ـــــط  ثل ـــــالل: جاع ـــــة ثاهـــــ ثل ثل نهاـــــة ىعلـــــ   طجاع ـــــة ىا ســـــتان ث,فت ثضـــــاة 

(Altbach & Knight, 2007 ) 
 ن االتحاد األوربي في تدويل التعميم العالي: : تجارل بمدا5-0

 تاتـة ن ـط تـهطا  عنظطعـة ثلت  ـال ثل ـالي ىى هثنـ   ىخ ـماس م ث,ت ـاه ثاط ىـي 
ثلعخت لة  جمء عن أههثف  ث,ست ثتاجاة لت داه ثلت اع  ث,لتلـاهت طثلسااسـي ىـان 

ىـ ثعث ثلتـي (  طل ـ  عـن أط  ثلBruch & Barty, 1998 افة ى هثن ثلدـا م ثاط ىاـة )
ل تىــاه  ثل الىــي ثلــحت  ERASMUS ىدــت فــي هــحث ثلعجــا : ع ــ ط  " ا ثمثعــطس" 

  ـم ع ـم عـنم ثل ــالب ثاط ىاـان ثلل لـة , تســاب خىـ ثت أ اهاعاـة حثت لــىغة 
 ( Altbach & Knight, 2007هطلاة )

ــا"  ثلتــي طســ ت عــن ن ــاه  Bologna Processت ــم حلــا ىــ طم "عع اــة ىطلطنا
نظطعــــة ثلت  ــــال ثل ــــالي ىأط ىــــا عىــــ  ثلســــ ي ن ــــط  ضــــلاء لــــه  عىـــاه ثت ت ــــطا  ع
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عناسب عـن ث,تسـاه طثلتنـاغل ع ـم ثلنظـال ثا ـاهاعي ىالـهط  ثاعضـاء   ـ  ع ـم 
ن ـــط اضـــعن عـــهل  ـــهطي أت تىـــاان فاعـــا ا ـــي ع ـــم عســـتطس  افـــة ى ـــهثن ث,ت ـــاه 

  ( ثل لـط 2( ع اهلـة ثل ـياهثت  )3( ىنم عنم ثله جات ثلجاع اـة  )0ثاط ىي: )
 ع م عاهالت أ اهاعاة عتساطاة في ثلعستطس طثللاع اة 

طا ــا  هنــا  لــم أن ث,تلالاــة ثلخالــة ى ع اــة ىطلطناــا لــه طل ــت  ســعاًا ع ــم اــه 
عن ثلهط  ثاعضاء ىا,ت اه ثاط ىي ىعهانة ىطلطناا )ىتا الاا( في  ي  اطنا   37

ل ثل ـالي ىالـهط  ل ىيهذ ثلت  ام ع م ت ـطا  ثلـنظل ثلط ناـة ل ت  ـا0111عن عال 
ثاعضاء في أعداب  ل ث  ع  ط  تطسام ث,ت اه ثاط ىي لا ع  عهه  ىا  ل غااـة 
عن ى ـهثن ثل ت ـة ثل ـ لاة )ى ـ ه أط ىـا(  طى ـ   أ تـ  ت هاـهًث  هـهفت هـحأل ثل ع اـة 
 لـم  لاعــة أســس عتانـة لنظــال أط ىــي عت ـط  فــي ثلت  ــال ثل ـالي ا ت ــم ع ــم هعــا ل 

ه  ثلخىــ ثت ثا اهاعاــة ع ــم ن ــط , اســتد ب فدــ  ثل ــالب ثلت ــاطن ثلــهطلي  طتىــا
ألــ ثنيل عــن  افــة ىدــا  ثل ــالل  -أاضــاً  -طأعضــاء ها ــة ثلتــه اس ثاط ىاــان  طل ــن

(Altbach & Knight, 2007 ) 
( 0 لـم ت داـه ثاهـهثذ ثلـتالي ثل  اسـاة طهـي: ) -أاضـاً  - عا تس م ث,تلالاـة

(  عـهثه ثل ـالب 3 لـم ى ـهثن أخـ س  ) تاسا    ثا طثنتدا  أعضـاء ها ـة ثلتـه اس
( تطســـام ن ــــاه 2لالـــى طث عـــطث نان فـــاع ان فـــي   ـــا  عجتع ـــات هاعد ث اـــة  )

ثلت اه ثل الب ىعاسسات عتعامم عالعاـًا ل ت  ـال ثل ـالي تتعاـم ىـالت  ام ع ـم ثلدـال 
 ( Bologna Process, 2010ثلهاعد ث اة  طثل  اة ثا اهاعاة )

 07ططفدًا ا هي ثإل لـا اات ثلعتا ـة لـهانا  الاـًا؛ ت ىـه عع اـة ىطلطناـا ع ـم 
عاسسـة ل ت  ـال ثل ـالي ع ظعيـا  2111هطلة تضل أ ت  عـن  27ع اطن  الب في 

عـــن ثلجاع ـــات طثلعاسســـات ثا اهاعاـــة ثل  ادـــة تا اخاـــًا طثلتـــي اعتـــه تـــا اخ  ن ـــاء 
عاسسات ثلعخت لة  الاًا  لـم عال! طعم حلا  تطل ت هحأل ثل 811ى ضيا ل طثلي 

ثتلاه ع م تىني عجعطعة عط هم عن ثلدطثعه طثلع ااا  فاعا ات  ه ىالجطثنب ثلتالاة 
( 2( ع اهلــة ثل ــياهثت  )3( عــنم ثلــه جات  )0عــن ثلعنظطعــة ثلجاع اــة  طهــي: )



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

020                                                        Doi : 10.12816/0051209 

( ن ـــــ  نتـــــا ث طعخ جـــــات ثل ـــــالب 2ث,عتعـــــاه ثا ـــــاهاعي  طضـــــعان ثلجـــــطهم  )
(Adelman, 2008   ) 

ــــة ثلتنســــاه طثلت ــــاطن عــــم طى ــــة ىطلطناــــا ى ــــ    ىاــــ  أهعا العجعــــ   تىــــ م عع ا
ثلعاسســات ثاجنىاــة ى اــي ت عــ  نظا ثتيــا ثاط ىاــة  طاــت  ل ثلجعاــم عــن ثلــه طس 
ثلعستلاهم  طنتاجة لحلا؛ لاغت ع الل سااسات ى تاة جهاهم تعخضت عـن  لاعـة 

 Bologna)ثل الل ثلعخت لة ىا ة جاع اة أ ت  تنافساة سطثء في أط ىا  أط ىىداة هط  
Process, 2010 ) 

( أنــ  عدا نــة ىىداــة ى ــهثن Altbach & Knight, 2007طادــ  "ألتىــا  طنااــت" )
 عا  أط ىا؛ فتن  طساا تع نت عن ت ىاه  لال ات ثلتلاهاة  ى س ت تب ع ايا 
ثل هاه عن ثلعضـاعان ثلىـا مم لت ـط  عنظطعـة ت  اعيـا ثل ـالي  ف  ـم سـىا  ثلعتـا   

ى ت ثل هاـــه عــن ثلجاع ـــات ثل طســاة تدـــهل  الاــًا ىـــ ثعث أ اهاعاــة ىالخـــا ت فـــي ألــ
( 0ى ـــهثن أخـــ س عتـــ : ى غا اـــا  طل ـــ  عـــن أىـــ م ت ـــا ثلجاع ـــات ع ـــم ثإل ـــاله: )

 ( جاع ة عطس ط ثللناعة 3ع يه عطس ط ثلهطلي ل ه ثسات ثلسالفاة  )
ثلـــه جات ثل هاـــه عـــن ثلىـــ ثعث ثلجاع اـــة لعـــنم  -أاضـــاً  - عـــا تستضـــاذ  طســـاا

ثلع ــت  ة  طثلتطأعــة  طتىــاه  ثلخىــ ثت طثل ــالب عــم عــهم ى ــهثن عتنطعــة عــن ثل ــالل  
ع  ـــم  81لـــهس ثلجاع ـــة ثلى ا اناـــة ثلعلتط ـــة  -, ثل لـــ  -ف  ـــم ســـىا  ثلعتـــا 

جاع ي عتخلـا فـي ثلتـه اب ع ـم  هث م ثاععـا  تنت ـ  فـي  افـة أ جـاء  طسـاا 
(Observatory on Borderless Higher Education, 2010 ) 

 تجربة أستراليا في تدويل التعميم العالي 5-3
(؛ فدـه  ـيهت أسـت ثلاا تغاـ ًث ه ثعاتا اـًا ىـا مًث فـي Adams, 2007طفدًا لــ "تهعـم" )

عجـــا  تـــهطا  ثلجاع ـــات ع ـــم عـــهث  ثل  ـــ ان عاعـــًا ثلعاضـــاة فـــي أعدـــاب ت  اـــم 
  ـــال ثل ــــالب ل ع ـــم ت طاــــ  ت0187سااســـة   طعتيـــا ثللاه ثلاــــة ىـــهءًث عــــن عـــال 

ثاجانــب عــن ن ــا  عــهعل اــتل تعطا ــ  عــن أعــطث  هثف ــي ثلضــ ث ب؛ لالــىم خــال  
فتـ م معناـة طجاــمم طث ـهًث عــن أىـ م ثللــناعات ثلتلـها اة ثلناعاــة ىـالىاله  طىعطجــب 
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هحأل ثلسااسة؛  ظ  لانطنًا ع م عاسسات ثلت  ال ثل ـالي تدـهال هعـل عـالي ل  ـالب 
 عتعاهثت ثل  طعاة ثاجانب عن أعطث  ثلعخللات طث,

طع ــم ثلــ غل عــن أن ثل  طعــة هنــاا عن ــت ثلجاع ــات ثل  اــة ثل اع ــة فــي  هث م 
عامثنااتيا طتد ا   جل ثلعلـ طفات طثل سـطل ثله ثسـاة ثلعدـ  م ع ـم ثل ـالب  فتنيـا 

 ـهًث أهنـم ,ىـه عـن هف ـ    سـطل عداىـ  ثلع ـا  ة فـي ثان ـ ة  -أاضـاً  -ث ت  ت
 ,Welch) ـن ل جاع ـات ثاسـت ثلاة تجـاطمأل ع ـم ثإل ـاله طثلعدـ  ثت ثله ثسـاة , اع

طنتاجة ليحأل ثلتغاـ ثت؛ ألـى ت عنظطعـة ثلت  ـال ثلـهطلي ل  ـالب ثاجانـب  ( 2002
ىأســـت ثلاا ت ـــ    ثىـــم أ ىـــ  لـــناعة تلـــها اة ىـــالىاله ثســـت طحت ع ـــم عـــا ادـــا ب 

ط ظ ل  طعــم حلــا  لــ3117ثلتعاناــة ىالاــان هط,  أع ا ــي طفدــًا إل لــا اات عــال 
عاخ ًث تنالا أعـهثه ثل ـالب ثاجانـب ثلـحان اه سـطن فـي أسـت ثلاا ى ـه عـ ط  عدـه 

  اع  عن ثلتطسم طث,نت ا  عالعاًا 
 : تجارل دول أمريكا الالتينية في تدويل التعميم العالي: 5-4

ت ىه  الاًا ىى هثن أع ا ا ثلالتاناة عجعطعة عتنطعة عـن عىـاه ثت ثلتـهطا  ت  ـب 
ت ثلاا طثلط,اات ثلعت هم ثاع ا اـة أهطث ًث ىـا مم فـي ثسـتد اب  ـالب فايا    عن أس

هحأل ثلعن دة عن ثل ـالل ل ه ثسـة ىجاع اتيـا  عتىطعـة ىالينـه طثللـان ثل تـان ألـى تا 
  ,Avila)ى    عتمثاه عن ثلهط  ثلن  ة في عجا  تهطا  ثلجاع ات ىيحأل ثلعن دة 

2007 ) 
 Observatory on Borderless Higher) طعــم حلــا  أ ــا ت ه ثســة  هاتــة

Education, 2010 لـــم ماـــاهم ت لـــظ طعخـــاطذ ى ـــهثن أع ا ـــا ثلالتاناـــة عـــن أن  )
تت    عن جهاه أخ اء ثلعاضي ثلحت  يه ثستغال  ثلجاع ات ثاجنىاة لعطث نايا 

  Degree Millsطعن يل ه جات جاع اة "عمالة" 
ثذ ثل  ـطعي ع ـم ىـ ثعث طعن هنا؛ س ت هحأل ثلى هثن ى   لطم  لم ت مام ثإل ـ  

ثلت  ال ثلهطلي لعنم ت  ث  هحأل ثاخ اء عن جهاه  طعن تل اطثج  تهطا  ثلجاع ـات 
في هحأل ثلعن دة ت هاًا   اساًا اتعت  في: ضعان ثلجطهم  طثل لـط  ع ـم ثعتـ ثذ 
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ط نــي طهطلــي ىالعاسســات  طثلىــ ثعث  طثل ــياهثت  طثلعــاهالت ثلجاع اــة ثاجنىاــة 
 ( De Witt, 2005ىاة ليحأل ثلهط  )ىسىب ثلخى ثت ثلس 

ف  م سـىا  ثلعتـا   تـ تى  جاع ـات أع ا ـا ثلالتاناـة ىاتلالاـات  ـ ث ة هطلاـة عـم 
(  طجاع ة " نها طت" ىط,اـة A&Mعاسسات أع ا اة عهاهم عت : جاع ة ت ساس )

عاسا طســـتس  طعـــن ثل ـــا م  ـــحلا عدـــه ثتلالاـــات  ـــ ث ة عـــم ثلجاع ـــات ثاط ىاـــة  
تـــا   لـــهس جاع ـــة ىطلطناـــا )ىتا الاـــا( عـــهم فـــ ط  ىالى ـــهثن ثلتالاـــة: ف  ـــم ســـىا  ثلع

ت ــــا ي  طثا جنتــــان  طثلى ثماــــ   ط طلطعىاـــــا  طىالعداىــــ   اتعتــــم ع يــــه "عـــــطنتا ت" 
ىســع ة عالعاــة لجــطهم عــا ادهعــ  عــن  -ثلــحت ادــم عدــ أل ثل  اســي ىالع ســاا -ثلتدنــي

اه عن ى هثن أع ا ـا ثلالتاناـة ى ثعث ل ت  ال عن ى ه طثلت  ال ثإلل ت طني ل الب ثل ه
  ( Altbach & Knight, 2007طثلى   ثل ا اىي )

 تجارل أفريقيا في تدويل التعميم العالي: 5-5
ت ه  ثلهط  ثاف اداة عن أهنم أعهثه طعستطاات عىـاه ثت ثلتـهطا  ثلع ىدـة ع ـم 

 & Altbachعـم طجـطه ى ـ  ث,سـتتناءثت فـي جنـطب أف اداـا ) -ثلعستطس ثل العي
Knight, 2007 طل ـــن اال ـــظ عـــاخ ًث ثنخلـــا  عـــهه ثلىـــ ثعث ثا اهاعاـــة ثلتـــي  )

تدـــهعيا ثلجاع ـــات ثاجنىاـــة ىجنـــطب أف اداـــا ىســـىب ثلداـــطه ثلعل طضـــة ع ايـــا عــــن 
ثلدــــطثنان طثلت ــــ ا ات ثل  طعاــــة ثلجهاــــهم  طت ىاــــه عع اــــات لــــا عة فــــي ضــــعان 

عاسسـات ثاجنىاـة عـن ثلجطهم طث,عتعاه ثا اهاعي  طعـن تـل؛ تخ ـت ثل هاـه عـن ثل
 خ  يا لالنت ا  في جنطب أف اداا 

طل   عن ثاعت ـة ثل ع اـة ثلع ـهطهم ع ـم ثلعاسسـات ثلجاع اـة ثلتـي , تـمث  ليـا 
( 3( جــاع تي ىطنــه  طعطنــا  )ثاســـت ثلاتان(  )0فــ ط  ىجنــطب أف اداــا  ــ  عـــن: )

ثلعىــــاه ثت    اــــة  هث م ثاععــــا  ثلتاى ــــة لجاع ــــة أعســــت هثل )ثليطلنهاــــة(  طعــــن ىــــان
ثاخ س ثلع هطهم ل تهطا  ع م عستطس ثلدا م ثاف اداة خـا ت ن ـاه جنـطب أف اداـا: 
 ن ــاء فــ   ل  اــة  هث م ثاععــا  ثلتاى ــة لجاع ــة أعســت هثل )ثليطلنهاــة( ىناجا اــا فــي 

 لـم  -أاضـاً  -(Altbach & Knight, 2007ل  طأ ـا  "ألتىـا  طنااـت" )3116عـال 
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)ثلىا ســتاناة( للــ   ليــا فــي  اناــا ى ــ ه أف اداــا فــي عــال  ثفتتــات جاع ــة "ثاغاخــان"
 ل إلعهثه ثلعتخللان في ثل ع  ىالتع ا  3113

 المبحث الثالث: تطبيق تدويل التعميم العالي
 مداخل تطبيق تدويل التعميم العالي:   3-0

فاعــا ا ــي اــتل ثســت  ث  أىــ م ثلعــهثخ  لت ىاــه تــهطا  ثلــت  ل ثل ــالي طحلــا طفدــًا 
 لات لهعيا ثل هاه عن ثلىا تان في ثلعجا : لتلنا

 أطً,: تلناذ " اانث" لعهثخ  ت ىاه تهطا  ثلت  ل ثل الي:  
ىنعــطحت تخــ  عدتــ ت لتــهطا  ثلجاع ــات اتضــعن  (Qiang, 2003) مطهنــا " اــانث"

 أ ى ة عهثخ    اساة هي:
  عــــــهخ  ثان ــــــ ةActivity  طا ــــــع  ثلتجياــــــمثت طثلىنــــــم ثلت تاــــــة ثل طجســــــتاة :

جطثنــــب ثلعاهاــــة )ثلع عطســــة( لتــــهطا  ثلجاع ــــات  عتــــ : ثلعنــــاهث ثله ثســــاة  طثل
طىـــ ثعث ثله ثســـة ىالخـــا ت  طتىـــاه  أعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس  طثلت ـــاه ثل ـــالب 

 ثاجانب 
  عـــهخ  ثل لااـــاتCompetency طا  ـــم ع ـــم لـــد  ثلعيـــا ثت ثلل  اـــة ثلـــالمل :

 تطثف ها عن أج  أهثء أن  ة ثلتهطا  
  عــهخ  ثلتدالاــهEthos طاــ تى  ع ــم ن ــط طتاــه ىت ســاء هعــا ل تدافــة عاسســاة :

 هثخ  ثل  ل ثلجاع ي تتعام ىالهعل ثلل ا  ل افة جيطه طعىاه ثت ثلتهطا  
  عــهخ  ثل ع اــاتProcess طا  ــم ع ــم لــااغة ثلسااســات ثلجاع اــة ثلالمعــة :

 لهعل طت مام فاع اة ت ىاه عىاه ثت ثلتهطا  
( ع ــم ضــ ط م  تىــا  عــهخ  عت اعــ  Qiang, 2003طىالعجعــ   اا ــه " اــانث" )

اـــ ى  ىـــان هـــحأل ثلعـــهثخ  ثا ىـــم ثلعخت لـــة ع ـــًا ى اـــي "ات ســـخ ثلتـــهطا  فـــي جـــحط  
ثلتدافة  طثلسااسة ثلع ىدة  طثلتخ ا   طثل ع اات ثلتنظاعاة ثلتي تدطل ىيا ثلعاسسة 
ــــ  تج ىــــة ناج ــــة طعســــتهثعة ع ــــم ثلعــــهس ثل طاــــ   ــــة؛ ثاعــــ  ثلــــحت اج   ثلجاع ا

 "  عستدىالً 
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 ثانيًا: تصنيف "دي ويت"  لمداخل تطبيق تدويل التعمم العالي:  
( ثلعهثخ  ثلعاسسـاة ثلعسـتخهعة فـي تـهطا  De Wit, 2002لنلت "هت طات" ) 

 ثلجاع ات في   ا  ستة عهثخ    اساة هي: 
 :Activity Approachعهخ  ثلن ا   -أ
( ثســـــتد اب 3  )( ثله ثســـــة ىالخـــــا ت0ثلداـــــال ىأن ـــــ ة عـــــن لىاـــــ : )طاتضـــــعن  

(  لاعـــة ثلـــ طثى  2( تـــهطا  ثلعنـــاهث طثلىـــ ثعث ثا اهاعاـــة  )2ثل ـــالب ثاجانـــب  )
( تىــــــــــاه  7(  ن ــــــــــاء فــــــــــ ط  خا جاــــــــــة ل جاع ــــــــــة  )2طثل ــــــــــى ات ثلعاسســــــــــاة  )

 ثل الب أعضاء ها ة ثلته اس 
 : Outcomes Approach عهخ  ثلعخ جات -ب

( 3تنعاـة  لااـات ثل ـالب  ) (0ثلت  ام ع ـم ت داـه ثلنتـا ث ثلتالاـة: )طاتضعن 
تنعاة ع ا ذ  طثتجاهـات  طعيـا ثت جهاـهم لـهس ثل ـالب طأعضـاء ها ـة ثلتـه اس  

( عده ثلعماه عن ث,تلالاـات أط 2( ث, تداء ىسع ة ثلجاع ة عالعاًا  )2طثل اع ان  )
( ثلتعتـــــم ىعاـــــمم تنافســـــاة ع ـــــم ثلعســـــتطس 2ثل ـــــ ث ات أط ثلع ـــــ طعات ثلهطلاـــــة   )

 ثل العي 
 : Rationales Approach هخ  ثاسىاب طثلعى  ثتع -ت

( 0ع م ثلعى  ثت ثل  اسـاة لتـهطا  ثلجاع ـة  ىعـا فـي حلـا: ) طا  م هحث ثلعهخ 
( ت داــه ثا ىــات  طتـطفا  لــه  عناســب عــن ثلــهخ  3ت ـطا  ثلع ــااا  ثا اهاعاــة  )

ء ها ـة ( تنعاـة ثل ـالب  طأعضـا2( ث, تداء ىـالتنط  ثلتدـافي  )2ثلعالي ل جاع ة  )
 ثلته اس 

 Processes Approachعهخ  ثل ع اات:  -ه
ــال ثل ــالي  ثلداــال ى ع اــات عتنطعــة طاتضــعن هــحث ثلعــهخ  لتــهطا  عاسســات ثلت  

ثلغـــ   عنيـــا هـــط  ضـــلاء ثلى ـــه ثلـــهطلي ع ـــم طظـــا ذ ثلتـــه اس  طثلـــت  ل  طثلى ـــي 
  ثل  عي  طخهعة ثلعجتعم ثلع دام ع م  اه  ثلعاسسات ثلجاع اة ثلعخت لة 
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 :At-Home Approachعهخ  ثلتهطا  ثلهثخ ي -هـ
 لاعة تدافة أط تطفا  عناخ  طاتضعن هحث ثلعهخ  لتهطا  عاسسات ثلت  ال ثل الي

عناســب هثخــ  ثلىا ــة ثلجاع اــة ا تدــي طاــهعل ثلليــل ثلــهطلي أط ثلدــا ل ع ــم ثلت ههاــة 
 اع ي ثلتدافاة عم ثلت  ام ع م ثان  ة ثلهثخ اة ثلع ىدة هثخ  ثل  ل ثلج

-Abroad (Acrossعــــهخ  ثلتــــهطا  ثلخــــا جي )ثل ــــاى  ل  ــــهطه ثلدطعاــــة( -ط
Border) Approach : 

تدــهال خــهعات ت  اعاــة عــاى م ل  ــهطه ثلدطعاــة ىى ــهثن أخــ س ىاســتخهثل عجعطعــة 
عتنطعـــة عـــن ثاهطثت )ثلدا عـــة ع ـــم ثلتلاعـــ  ثلعىا ـــ  طجيـــًا لطجـــ   أط ىاســــتخهثل 

ت  ل عن ى ه( فضاًل عن ث,ست انة ى هم ثست ثتاجاات أهطثت ثلت  ال ثإلل ت طني  طثل
ن ـاء فـ ط  ل جاع ـات فـي   هث اة عخت لـة )عتـ : عدـه عاللـات ثل ـ ث ة  طثلتطأعـة  طثء

 ثلخا ت( 
 ثالثًا: تصنيف "تشان وديموك" لمداخل تطبيق تدويل التعمم العالي:  

طا  (   ـا  ععـ  عدتـ ت لتـهChan & Dimmock, 2008لـهل "ت ـان طهاعـطا" )
ثلجاع ـــات اضـــل تالتـــة نعـــاحت فـــي ضـــطء ه ثســـة ثل الـــة ثلتـــي أج ااهـــا لجـــاع تان: 
ث هثهعا ى ا اناة  طثاخ س تدم فـي هـطنث  ـطنث )ىاللـان(  طأ ـهت ثله ثسـة ع ـم 
طجطه هحأل ثلنعاحت ثلتالي ع ًا جنىًا  لـم جنـب ى اـي اناسـب  ـ  طث ـه عنيـا نع ـًا 

 ىا ة ثلطثلم  طهي: ع انًا عن ثلتدافات ثلجاع اة طثلعاسساة في
نعطحت تهطا  ا  ـم ع ـم  ن ـاء  ـى ة خا جاـة عـن ثل اللـات عـم عاسسـات  -0

جاع اــة أخــ س عنــاظ م  فضــاًل عــن ثلتطجــ  ن ــط تدــهال خــهعات ثلت  ــال ثل ــالي فــي 
 ثلخا ت 

نعطحت تهطا  ا  ـم ع ـم  ضـلاء ثل ـاىم ثلـهطلي ع ـم ثلعاسسـات ثلجاع اـة  -3
ـــم ثلعىـــاه ثت ث ـــة  طلـــاس ع  لخا جاـــة  طاناســـب هـــحث ثلنعـــطحت ثلت ىاـــه فـــي ثلط نا

ثلى ــهثن ثلتــي تتعتــم ىعســتطس ألــ  عــن ثلتدــهل  طثلتــي ت تــات ى ــهم ل ت ــط   لــم هط  
 لطعاة 
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نعطحت تهطا  حط لـىغة  طناـة اـ تى  ىالى ـهثن ثلتـي تتـطثف  ىيـا أعـهثه  ىاـ م  -2
  اعـي ثلسـا ه عن ثلطثفهان عـن ثلخـا ت ثلـ ثغىان فـي ت  ـال أ لـاليل طفدـًا ل نعـطحت ثلت

ــهثنيل ثال ثالــ اة  طعــن أىــ م ثاعت ــة ثل ع اــة ع ــم حلــا: ثلىــ ثعث ثلهطلاــة  فــي ى 
 لعنم  ياهم ثلى الط اا 

 أبعاد تطبيق تدويل التعميم العالي:  3-5 
تطجــه أ ى ــة أى ــاه   اســاة لت ىاــه تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي طحلــا طفدــًا لعــا تلاــه ىــ  

 ة طثلتي اع ن ع ضيا ع م ثلن ط ثلتالي: ع ثج ة ثلتجا ب طثلخى ثت ثلهطلا
 الدعم وااللتزام المؤسسي:  -أ

طا ـــــه أهثم   اســـــاة لت ـــــطا  جيـــــطه طعىـــــاه ثت ثلتـــــهطا  ثلع ىدـــــة ع ـــــم عســـــتطس 
(  طاتخـــح حلـــا غالىـــًا عجعطعـــة عتنطعـــة عـــن ثللـــط  Korbel, 2007ثلجاع ـــات )

 طثا  ا  عن لىا  عا ا ي: 
 ى ة ثإلنت نـــت تتلـــ   عـــن لـــل ت  تلـــعال عطلـــم ل عاسســـة ثلجاع اـــة ع ـــم  ـــ

ثل  اساة ثل هاه عن ثل طثى  ثلت  ىاة ثلتي تل  ثلعستخهل ىى ثعث ثلجاع ـة فـي 
 ثلتهطا   

  ـــة ـــم عع ا ـــات ثلســـاىدة  ل ـــم  ىـــ ثم نظـــ م ثاهىا ـــة ت  ـــم ع   جـــ ثء ه ثســـات ع عا
 ثلتهطا   

  ثلت  اـــــم ع ـــــم ث, تدـــــاء ىالعخ جـــــات ثلهطلاـــــة لـــــت  ل ثل ـــــالب ع ـــــم ثلعســـــتطس
 ي  ثلعاسس

  ت ــــ ا  لجــــان أط فــــ ه ععــــ  ع ــــم عســــتطس ثلجاع ــــة لج ــــ ثذ ع ــــم عتاى ــــة
 جيطهها في ثلتهطا  

  عــهثه خ ــ  ثســت ثتاجاة ع تطىــة طعنللــ ة لــهفم عج ــة ثلتــهطا  ع ــم ثلعســتطس 
 ثلعاسسي  

  ثإل ـــا م  لـــم ثلتـــهطا   أ ـــه ثاطلطاـــات ثلخعـــس ث,ســـت ثتاجاة ثل ىـــ س فـــي ىاـــان
  سالة ثلجاع ة  
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 ثلجاع اــة ى ــ    ســعي لعــهس ثلتدــهل ثلــحت ت ــ مأل عع اــًا ع ــم  تداــال ثلعاسســة
 ( Green et al., 2008  اه ثلتهطا  )

 :ثلعىاه ثت طثلى ثعث ثا اهاعاة طثان  ة ثلالللاة -3
اع ـــن ليـــحأل ثلىـــ ثعث طثان ـــ ة ثلجاع اـــة ثلتـــأتا  فـــي عـــهه  ىاـــ  عـــن ثل ـــالب 

(Dellow, 2007ــــا عــــههًث عــــن ثان ــــة (  طعــــاهم عــــا اتضــــعن حل  ــــ ة ثا اهاعا
 ثلعتنطعة عن لىا  عا ا ي:

 ســطثء ىغــ   ث,لت ــاه أط ثلتخــ ت  -ثلطفــاء ىعت  ىــات ه ثســة ثل غــات ثاجنىاــة
 عن ثلجاع ة 

  ه ثسة عناهث طعد  ثت ه ثساة حثت لىغة هطلاة 
  ثلل ا ثلعتا ة أعال ثل الب ل ه ثسة ىالخا ت 
 ة عاسســات أ اهاعاــة ثلعنــاهث طثلىــ ثعث ثله ثســاة ثلتــي تتا يــا ثلجاع ــة ىع ــا  

 ىى هثن أخ س عن ثل الل  
  هعطم أعضاء ها ة ثلته اس ثاجانب  ضاطذ   ذ ع م ثلعاتع ثت طثلنهطثت

ثا اهاعاــة أط ثلى تاــة ىاســتخهثل عــاتع ثت ثللاــهاط )ثللاــهاط طنل ثنس(  أط عىــ  
  ى ة ثإلنت نت 

 ب تدــــهال ثلجاع ــــة ان ــــ ة طف الاــــات غاــــ  لــــلاة حثت لــــىغة هطلاــــة ل  ــــال
ثلعيتعـــان ىالدضـــااا ثلهطلاـــة  عـــن لىاـــ : ثلىـــ ثعث ثلعاسســـاة  طثلعي جانـــات أط 

 ( Green et al., 2008ث, تلا,ت طثلعساىدات ثلهطلاة )
 :ثلسااسات طثلل ا ثلعتا ة لتهطا  أعضاء ها ة ثلته اس -2

انظ   لم أعضاء ها ة ثلته اس ىاعتىا هل ع ا  ان ع م لـه   ىاـ  ل غااـة عـن 
ي ثلجيـــطه ثلناج ـــة ل تـــهطا   طىالتـــالي؛ اجـــب تمطاـــههل ىدـــه   ـــافي عـــن ثاهعاـــة فـــ

 فــــ ا ثلتــــه اب طثلتنعاــــة ثلعيناــــة لــــهعل ع ــــا  تيل فــــي جيــــطه طأن ــــ ة ثلتـــــهطا 
(Raby, 2007) طعـاهم عـا اتضـعن حلـا فـي   ـا أل ثسـتتعا  ثلعاسسـة ثلجاع اـة  

 فاعا ا ي:



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أن ـ ة ثلت  ـال   تع ان أعضاء ها ـة ثلتـه اس عـن ثلسـل  ل خـا ت ل ع ـا  ة فـي
 طثلى ي ثل  عي 

  لااهم ثل الب ثلع ا  ان في ثلى ثعث ثا اهاعاة ل جاع ة في ثلخا ت 
   ثلع ا  ة في أن  ة ثلتنعاة ثلعيناة ثلع تى ة ىالتهطا 
  تنعاة ثلخى ثت ثلهطلاة اعضاء ها ة ثلته اس 
 فــــآت طضــــم ع ــــااا  هلادــــة ل ت الــــه  طثلت لاــــة  طثلتعهاــــه  طعــــنم ثلجــــطث م طثلع ا

 ,.Green et al)اعضــاء ها ــة ثلتــه اس ثلع ــا  ان فــي أن ــ ة ثلتــهطا  
2008 ) 
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ا  ـــب هـــا,ء ثل ـــالب هط ًث هاعـــًا فـــي تـــهطا  ثلجاع ـــات عـــن خـــال  ثلتلاعـــ  عـــم 
غاـــ هل عــــن ثل ــــالب ثتخــــ ان  طأعضــــاء ها ــــة ثلتــــه اس  طثل ــــاع ان ىالجاع ــــات  

م عاعة  اعت  عهه ثل الب ثاجانب عا  ًث لطاًا ع م عستطس ثلتهطا  ثلحت ط داعه
 (  Hser, 2005طل ت  لا  ثلعاسسة ثلجاع اة )

 طعاهم عا ا تى  ىحلا عهه عن ثاى اه ثلل عاة عن لىا  عا ا ي:
  ع ه,ت ثلت اه ثل الب ثاجانب 
  جيطه ثستد اب ها,ء ثل الب 
 هاعي ليا,ء ثل الب ى ثعث طخهعات تدهال ثلهعل ثا ا 
  هعــل ثلعــنم ثله ثســاة طثلى تاــة ثلعدهعــة ل  ــالب ثاجانــب(Green et al., 

2008  ) 
ــــ "ثله ثســـة ىالخـــا ت" ثلتـــي ا  فيـــا  -أاضـــاً  - عـــا ا ـــع  حلـــا ثللـــ ا ثلعتا ـــة ل

( ع ـم أنيـا "عجعطعـة عـن ثلىـ ثعث ثا اهاعاـة ثلتـي تلـعل Sindt, 2007"سـانهت" )
ــــطفا  فــــ ا ع ــــي ثلعدــــ  ثت خلالــــًا ىيــــهذ ت ناســــىة أعــــال ثل ــــالب ل ع ــــا  ة ف

ثا اهاعاــة  طثان ــ ة ثلت طعاــة  طثلىــ ثعث ثلخهعاــة ثلعدهعــة فــي ى ــهثن أخــ س غاــ  
 ت ا ثلعطجطهم في ى ه ثلعن أ أط ثإللاعة ثلهث عة ل  الب 
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 مراحل ومتطمبات تدويل الجامعات: 3-3
اعاــة فــي ثلجاع ــات أن عــن ثلعيــل ل غااــة ىالنســىة للــنا  ثلدــ ث  طثلسااســات ثلت  

ا طنـــطث ع ـــم   ـــال  طأللـــة ىـــأهل ع ث ـــ  طعت  ىـــات تـــهطا  ثلجاع ـــات  طفاعـــا ا ـــي 
 ع   لى   عن ثلنعاحت ثل العاة في تلناذ ع ث   تهطا  ثلجاع ات  

 نموذج شورمان لمتطمبات تدويل الجامعات: -أ
ــــات Schoorman, 2000ادــــهل " ــــط عان" ) ( نعــــطحت عدتــــ ت الــــنذ ثلع طن

اة ثلطثجــــب تطثف هــــا فــــي ثلعىــــاه ثت ثلناج ــــة لتــــهطا  ثلجاع ــــات فــــي تالتــــة ثاساســــ
 ع اط    اساة عت اع ة تضل عا ا ي: 

   ثل  اـــمم ثاساســـاة ل تـــهطاCore طتضـــل ثل نالـــ  ثل  اســـاة ثلطثجـــب تطثف هـــا :
ل تــهطا   طت ــى   لــم  ــه ى اــه ثل طثعــ  ثلســت ثلعــات م فــي ثلتــهطا  عــن عنظــط  

 " ا نجىطت" 
 جم ــــــي ل تــــــهطا  ثلعســــــتطس ثلMicro-Perspective طا ــــــع  ت هاــــــه  الاــــــة :

تخ ــــا  ثلجاع ــــة لت ىاــــه ثلتــــهطا  ع ــــم ن ــــط تللــــا ي هلاــــه ع ــــم عســــتطس 
 ثإلهث ثت طثلط هثت ثلتنظاعاة ثلل عاة ثلعخت لة  

   ثلعنظط  ثل  ي ل تهطاMacro-Perspective طا  م ع ـم  ىـ ثم ثاهـهثذ :
   ط الاـة ثلـ ى  ىـان ثلع طنـات ثلعخت لـة ثا ت  ععطعاة ط عطً, ل ع اـة ثلتـهطا

 ل عنظطعة ثلجاع اة ىعا اساهل في ت داه أههثفيا ثلعن طهم عن ط ثء ثلتهطا   
 ( لدورة مراحل وخطوات تدويل الجامعات:0994نموذج "نايت") -أ

( نعـطحت نظـ ت عدتـ ت لـهط م ثلتـهطا  ثلتـي تعـ  Knight, 1994لهعت  "ناات" )
ل الي  طتتضعن سـتة ع ث ـ  عتتاى ـة تيـهذ ىاله جـة ثاطلـم ىيا عاسسات ثلت  ال ث

ضـــلاء ثلى ـــه ثلـــهطلي ع ـــم نظعيـــا طلاعيـــا   لـــم ث, تدـــاء ىجيطههـــا فـــي ثلتـــهطا   طثء
ــــه ثســــت ثتاجاتيا ثلعدت  ــــة  ــــي تلــــعال طت ىا ثلعاسســــاة  فضــــاًل عــــن ثلعســــاهعة ف

 ل تهطا  



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لــم خ ــة  طاا ــه ثلنعــطحت ع ــم لــه م ثلجاع ــات ع ــم ت جعــة ثلتمثعيــا ىالتــهطا 
ععــ   ج ث اــة ت ــاط  جاهــهم  ضــلاء ثل ــاىم ثلعاسســي ع ــم عىاه ثتيــا فــي تــهطا  
ـــ  ثلعـــ ط   ـــة ثلعخت لـــة عـــن عنظـــط  هطلـــي عى ـــنظل  طثلععا ســـات  طثلدـــال ثلجاع ا ثل

 ىالع ث   ثلست ثل  اساة ثلتالاة  طهي:  
  ثلطعيAwareness ثلطعي ىال اجة  لم ثلتهطا   طأههثف  ثلعن طهم  طفطث هأل :

إلاجاىاـــة ىالنســــىة ل  ــــالب  طأعضــــاء ها ـــة ثلتــــه اس  طثل ــــاع ان  طثلعجتعــــم ث
     

  ث,لتـــمثلCommitment طا ــــع  حلــــا: ثلتـــمثل أعضــــاء ثإلهث م ثل  اــــا  طفــــ ه  
ـــة  ـــهفم عج  ـــه اس  طثل ـــاع ان  طثل ـــالب ى ـــة ثلت ـــة  طأعضـــاء ها  ثل عـــ  ثلدااها

 ثلتهطا  
   ثلتخ ـــاPlanningت طثلعـــطث ه ثلع  طىـــة    طا ـــع  حلـــا: ت هاـــه ث, تااجـــا

ـــــهطا   طلـــــااغة ثاهـــــهثذ طثاطلطاـــــات  طثختاـــــا  ث,ســـــت ثتاجاات ثلعناســـــىة لت
 ثلجاع ة 

  ثلتنلاــــــــح ثل ع ــــــــيOperationalization طا ــــــــع  حلــــــــا: تدــــــــهال ثان ــــــــ ة  
طثلخــهعات ثا اهاعاــة حثت ثللــ ة  طثاخــح ى ــان ث,عتىــا  ثل طثعــ  ثلتنظاعاــة 

اهئ طثلع ـــااا  ثإل  ـــاهاة ثلعطضـــطعة ســـ لًا ثلعــات م فـــي ثلتـــهطا   طت ىاـــه ثلعىــ
 لتهطا  ثلجاع ة 

  ثلع ثج ة طثلتدطالReview  طا ع  حلا: تداال طت مام جطهم تهطا  ثلجاع ـة  
طثلطلـــطذ ع ـــم تـــأتا  عىاه ثتيـــا حثت ثللـــ ة  فضـــاًل عـــن عـــهس تدـــهعيا ع ـــم 

   اه ثلت ىاه ثلل ا  ,ست ثتاجاة ثلتهطا  
   ثلت ماــــم طثلــــهعل ثلعســــتعReinforcement  طا ــــع  حلــــا تــــطفا  ثل ــــطثفم  

 طثلع اف ات  طثلتدها   طثلجطث م اى م ثلع ا  ان في جيطهثلجاع ة ل تهطا  
( ىنعـطحت ت ىادـي Hoffmann & Jiang, 2002طمطهنـا "هطفعـان طجاـانث" )

ــــ ًث عــــن عيعــــة ه ثســــة ثلسااســــات  طث,ســــت ثتاجاات   ــــهطا  ثلجاع ــــات اســــي   تا لت
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ثلعســتخهعة فــي ثلتــهطا   فضــاًل عــن ت هاــه ثلطســا   ثا تــ   طثلخ ــطثت ثإلج ث اــة
 فاع اة في ىناء عاللات ثلت اطن طثل  ث ة ثلهطلاة ىان عاسسات ثلت  ال ثل الي  

 معايير  تطبيق تدويل التعميم العالي: 3-4
استنه تداال جيطه طعىاه ثت تهطا  عاسسات ثلت  ال ثل الي  لم عهه عن ع ااا  

  اجب أن ت ى  ثل سالة  طثاههثذ  طثلخ ـ  ث,سـت ثتاجاة ل جاع ـات ثلتدطال  فأط,ً 
عن ثلتمثعيا ثلطثضم ىالت  ال ثلهطلي   ضـافة  لـم تـطفا  ثلجاع ـات ل ىنـم  طثلعـطث ه 
ــة فــي عجــا   ثلى ــ اة  طنظــل ثلــهعل  طثلىناــة ثلت تاــة ثلالمعــة لت ىاــه عع اــات ف ال

 ( Ashizawa, 2006; Connell, 2005; Green, 2007; Knight, 2003ثلتهطا  )
ضافة  لـم عـا سـىه  اجـب أن اتـطثف  لـه  عـن ث,تسـاه طثلتنـاغل ىـان عع اـات  طثء
ثلتخ ــا  ططضــم ثلعامثناــة ثلالمعــة لــهفم عج ــة ثلتــهطا  ســطثء تــل ث,عتعــاه فــي هــحث 
ثللهه ع م ث, تلاء ثلحثتي  أط ثلتعطاـ  ثلخـا جي  أط أعـطث  ثلعـنم طثلتى عـات  أط 

 ,.De Wit, 2006; Green et al)  ثلتعطا  ثاخ س ل جاع ات غا  حلا عن علاه
2002; Hser, 2003 ) 

ــهانا عا ــ ثت أخــ س هاعــة لتداــال فاع اــة تــهطا  ثلجاع ــات  -أاضــاً  - عــا نجــه ل
تتعت  فـي ثلعنـاهث أط ثلىـ ثعث ثا اهاعاـة طثلخـهعات ثلعخت لـة ثلتـي ادـهعيا أعضـاء 

( 0لاـــاس أى ـــاه عـــن لىاـــ  عـــا ا ـــي: )ها ـــة ثلتـــه اس ىالجاع ـــة عىـــ  ثلت  اـــم ع ـــم 
( ثلت  ـال 2( ثلىـ ثعث ثا اهاعاـة ثل اعـة ل جاع ـة  )3ى ثعث ت  ال ثل غات ثاجنىاة  )

( ثلت  اــــم ع ــــم 2ثلعدــــهل فــــي عجــــا  ثلتخلــــا ثا ــــاهاعي ثلعىا ــــ  ل  ــــالب  )
 ( Altbach, 2002ثلعنظط  ثلهطلي في ثلعد  ثت طثلعناهث ثلجاع اة حثت ثلل ة )

( ىنعـطحت عدتـ ت Lombardi et al., 2003"لطعىـا هت طمعـالاأل" )  عـا مطهنـا
اضل عجعطعة عتنطعة عن ع اط  طعا  ثت تداال جـطهم طفاع اـة تـهطا  ثلجاع ـات 
النليا في   ا  خعسة ع اط    اسـاة تنـه ت ت تيـا تسـ ة عا ـ ثت أهث اـة ف عاـة 

 ع م ثلن ط ثلتالي:



  غانمغانم  سميمسميم  جمالجمال  عصامعصام..دد    وصفيةوصفية  تحميميةتحميمية  دراسةدراسة  العاليالعالي  التعميمالتعميم  تدويلتدويل  فيفي  المعاصرةالمعاصرة  العالميةالعالمية  االتجاهاتاالتجاهات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  طا ـــع  حلـــا Research Competitivenessفاع اـــة ثلى ـــي ثل  عـــي  -0
( ثل جـــــل ثإلجعـــــالي لجنلـــــاه ع ـــــم أن ـــــ ة ثلى ـــــي ثل  عـــــي 0عا ـــــ ت: )

ــــــة 3ىالجاع ــــــة  ) ( نلــــــاب ثلجاع ــــــة عــــــن ثلعــــــنم طثلعخللــــــات ثللاه ثلا
 )ثلعدهعة عن ثل  طعة ثلع  ماة( لتعطا  أن  تيا في ثلى ي ثل  عي 

( ألـــط  2  طا ـــع  حلـــا عا ـــ ت: )Private Supportثلـــهعل ثلخـــاا  -3
(  جـــل ثلعـــنم طثلعســـاعهثت ثلعالاـــة ثلعدهعـــة ل جاع ـــة 2اذ ثلخا اـــة  )ثاطلـــ

 سنطاًا 
  طا ـع  حلـا عا ـ ت: Faculty Distinctionتعام أعضـاء ها ـة ثلتـه اس  -2

ــــه اس ثاعضــــاء فــــي ثلعاسســــات ثا اهاعاــــة 2) ( عــــهه أعضــــاء ها ــــة ثلت
لتــي ( عــهه ثلجـطث م طثلع اف ـات ث7ثل فا ـة ع ـم ثلعســتطس ثلـط ني ىالهطلـة  )

ا لـــــ  ع ايـــــا أعضـــــاء ها ـــــة ثلتـــــه اس ىالجاع ـــــة فـــــي عجـــــا,ت ثللنـــــطن 
 طثتهثب  طثإلنساناات  طثل  طل  طثلينهسة  طثلل ة 

( 6  طا ع  حلا عا  ت: )Advanced Trainingف ا ثلته اب ثلعت ط   -2
( عــهه ثلعتدــهعان ل  لــط  ع ــم 8عــهه ثل الــ ان ع ــم ه جــة ثلــه تط ثأل  )

 طىخالة في تخللي ثل  طل  طثلينهسة  -ه جات عا ى ه ثله تط ثأل
  طا ـع  حلـا ثلعا ـ  Undergraduate Qualityجـطهم ثلت  ـال ثلجـاع ي  -2

( ل  الب ثلجهه فـي GPA( عتطس  ه جات ثلت لا  ثله ثسي )1ثلتالي: )
 عاعيل ثلجاع ي ثاط  

 توصيات البحث:
اات فـــي ضـــطء عـــا أســـل  عـــن ثلى ـــي ثل ـــالي عـــن نتـــا ث  ادـــهل ثلىا ـــي ثلتطلـــ

 ثلتالاة: 
 ( ت ىاه ثلعد  ثت ثلعلتط ة  تالة ث,لت اهMOOC في ثلجاع ـات ثلعلـ اة )

 آلاة   اساة لت ىاه عهخ  تهطا  ثلت  ال ثل الي طحلا عن خال  تدهال س سـ ة 
عــن ثلعدــ  ثت ثلعلتط ــة طثلتــي تتنــاط  عطضــطعات خالــة ىــالت  ل عــهس ثل اــام 
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ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     022 

ثل ــاهت طثل  ــ ان  طثلت ىاــة ثلطثلاــة عــن لىاــ : ثلتنــط  ثل لعــي  طعيــا ثت ثلدــ ن 
 طغا ها عن ثلعطثضام ثلتي اجب ثلته اب ع ايا ل  ا  في ثلد ن ثل الي  

  ت ـــــجام ثلجاع ـــــات ثإلل اعاـــــة ثلعلـــــ اة ع ـــــم ت ىاـــــه ثســـــت ثتاجاات عت ـــــط م
,ستد اب عماـه عـن ثل ـالب ثاجانـب طثل ـالب ثلـهطلاان ل ه ثسـة ىيـا ىع ث ـ  

   اا  عا لى  ثلتخ ت طثله ثسات ثل
  ثل عـــــ  ع ـــــم  ن ـــــاء فـــــ ط  فـــــي ى ـــــ  ثلـــــهط  ثإلف اداـــــة طثل  ىاـــــة ل جاع ـــــات

 ثلعل اة ثل ث هم  
  تىنــي نظــال عط ــه فــي تداــال ثلجاع ــات ثلعلــ اة فــي ضــطء ثلعا ــ ثت ثل العاــة

 ىعا اعنم هحأل ثلجاع ات عامم تنافساة ع م ثلعستطس ثل العي  
 لعلـــ اة طثلجاع ـــات ععـــ  ىـــ ثعث لتىـــاه  أعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس ل جاع ـــات ث

ثاجنىاة ىيـهذ ثسـتد اب  لـاءثت عتعاـمم فـي ى ـ  ثلتخللـات ثلتـي تلتدـ  
  لايا ثلجاع ات ثلعل اة  

  ثل عــ  ع ــم  ن ــاء لاعــهم ثلىاانــات تتضــعن تدــهال ع خلــات ل ى ــطي ثل  ىاــة
ثلعجـــ ثأل فـــي ثلجاع ـــات ثلعلـــ اة طت جعتيـــا ل ـــهم لغـــات أجنىاـــة طحلـــا ىيـــهذ 

 في ثلجاع ات ثلعل اة ع م ثلعستطس ثل العي ع ا  ة ثلع ا ذ ثلعتج  
  ثلجاع ات ع م  ج ثء ى طي ع عاة حثت  ىا ة هطلاة عن خال  ثلع ا  ة عم

 ثلجاع ات طثلعاسسات ثاجنىاة طثلهطلاة 
  ــــذ أعضــــاء ها ــــة تــــه اس طثلداــــاهثت ــــه نــــهطثت طعــــاتع ثت طلدــــاءثت لت  ا عد

اجاات ت ىادـــ  طثلعمثاـــا ثلجاع اـــة ىأهعاـــة تـــهطا  ثلت  ـــال ثل ـــالي طســـى   طثســـت ثت
 ثلعت ددة عن ط ثءأل ىالنسىة ل  طىالنسىة ل جاع ة 

  تدهال ى ثعث ته اىاة ع تلة اعضـاء ها ـة ثلتـه اس لتـه اىيل ع ـم ثسـت ثتاجاات
طت ىاــه تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي ىعــا اج  يــل عــاه ان ل ع ــا  ة فــي ت ىاــه عتــ  

 هحأل ث,ست ثتاجاات  
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 ا   ثلتطثلــ  ث,جتعــاعي  عــهخ  ل تطثلــ  تطظاــذ ثل ــى ات ث,جتعاعاــة ططســ
ىــان ثلجاع ــات طثلعجتعــم ثلــهطلي ىعــا اســيل فــي تل اــ  ثلجيــطه تــهطا  ثلت  ــال 

 ثل الي ثلعل ت 
 البحوث المقترحة:

 ثستناهًث  لم عا تدهل  ألت ت  ج ثء ثلى طي طثله ثسات ثلتالاة: 
  ـال  ثل ـالي  ج ثء ه ثسة عاهثناة عسـ اة ل لـه طثلـم ت ىاـه عـهثخ  تـهطا  ثلت 

 ثلع ىدة  الاًا طحلا في ى   ثلجاع ات طعاسسات ثلت  ال ثل الي ثلعل اة 
   ه ثســـة عاهثناـــة ,تجاهـــات لاـــاهثت ت  اعاـــة ىعلـــ  ن ـــط تىنـــي طت ىاـــه تـــهطا

 ثلت  ال طثل طثع  ثلعات م ع م هحأل ث,تجاهات  
   ه ثســـة عدا نـــة لتـــهطا  ثلت  ـــال ثل ـــالي فـــي علـــ  طى ـــ  ثلـــهط  ثاخـــ س عتـــ

 ط,اات ثلعت هم  طثلعع  ة ثلعت هم  طثللان  ط نهث ثل
  تلط  عدتـ ت لت ىاـه ثسـت ثاتجاات تـهطا  ثلت  ـال ثل ـالي ىالجاع ـات ثلعلـ اة

 في ضطء ثلخى ثت ثل العاة ثلع ال م 
 عت  ىــات طع طلــات ت ىاــه تــهطا  ثلت  ــال ثل ــالي فــي ثلجاع ــات ثلعلــ اة

ثلجاع اـــة: ه ثســـة طلـــلاة عـــن طجيـــة نظـــ  أعضـــاء ها ـــة ثلتـــه اس طثلداـــاهثت 
 عسا اة 

  عت  ىـــات ت ىاــــه تــــهطا  ثلت  ـــال ثل ــــالي عــــن طجيــــة نظـــ  عانــــة عــــن ثلخىــــ ثء
 طثلعتخللان 

  ه ثسة تا اخاة لتهطا  ثلت  ال ثل الي ىالجاع ات ثلعل اة: ه ثسة ع تعـهم ع ـم
 ت  ا  ثلطتا ه 

 ه ثســـــة ت  ا اـــــة اهـــــل نظ اـــــات تـــــهطا  ثلت  ـــــال ثل ـــــالي طعضـــــاعانيا ىالنســـــىة 
 ,ست ثتاجاات طتلاات ت ىاه تهطا  ثلت  ال ىالجاع ات ثلعل اة 
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