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املستخلص
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع الخدمات والتسييالت التي تقدميا
الجامعات األسترالية والجامعات السعودية لمطالب الدوليين واجراء مقارنة بينيما ومن ثم
تحديد سبل االستفادة من التجربة األسترالية وتطبيقيا لطالب المنح الخارجية في الجامعات
السعودية .ولكي تتحقق ىذه األىداف تم استخدام المنيج الوصفي المقارن .وخمصت الدراسة
إلى أن الخدمات والتسييالت المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية تبدأ من قبل
وصول الطالب ألستراليا وال تنتيي بنياية الدراسة بل تمتد إلى ما بعد الدراسة بعكس الخدمات
والتسييالت المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات السعودية فترتكز معظميا أثناء الدراسة
وال يوجد ىنالك خدمات تذكر ما قبل الدراسة وما بعد الدراسة .وأظيرت الدراسة أفضمية في
جودة ونوعية الخدمات والتسييالت التي تقدميا الجامعات األسترالية لمطالب الدوليين أثناء
الدراسة .وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ,فقد قدمت الدراسة الحالية بعض
التوصيات عن كيفية االستفادة من الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية
وتقديميا لطالب المنح الخارجية في الجامعات السعودية.
الكممات مفتاحية :الطالب الدوليون ,طالب المنح ,التعميم الدولي ,أستراليا ,المممكة العربية
السعودية.
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... الخدمات والتسهيالت المقدمة للطالب الدوليين

Services and facilities provided to international students in Australian
and Saudi universities: a comparative study
Dr. Naif Daifullah Alsulami
Faculty of education/ Umm Al-Qura university: Mecca, Saudi Arabia
Abstract
This current study aimed to identify and compare the current services
and facilities provided by Australian universities and Saudi universities to its
international students. Then, it aimed also to determine how can Saudi
universities benefit from the Australian universities experiences and implement
it to its external scholarship students. In order to achieve these objectives, the
descriptive comparative approach was used. The study concluded that the
services and facilities provided to international students in Australian
universities start before students' arrival to Australia and do not end with the
end of the study, but extend to after the study, unlike the services and facilities
provided to international students in Saudi universities which focus on students
during their study and did not provide any services and facilities before and
after study. The study showed a preference in the quality of services and
facilities that Australian universities provide to international students while
studying. In the light of the findings of this study, the current study provided
some recommendations on how to benefit from the services provided to
international students in Australian universities and to present them to external
scholarship students in Saudi universities.
Key words: International students, grants students, international education,
Australia, Saudi Arabia.
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املكدمة
ييتم التعميم الدولي بالحركات العابرة لمحدود لمثقافة والمعرفة والعمماء والطالب؛ لذا
فدراسة الطالب خارج حدود بمدانيم يعتبر شكل من أشكال التعميم الدولي .وعميو فإن التعميم
الدولي ظاىر قديمة متجددة .ففي العصور الوسطى تعمم الغرب من المسممين وترجموا الكثير
من العموم والمعارف إلى لغاتيم .وىذا مشابو لما فعمو المسممون عندما نقموا بعض العموم من
الفمسفات اإلغريقية والرومانية ) . (Rizvi, 2011وفي العصر الحديث بدأت أعداد الطالب
الدوليين تزداد بشكل كبير خاصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية .وتشير اإلحصاءات أن
ىنالك أكثر من خمسة ماليين طالب وطالبة يدرسون خارج حدود بمدانيم في دول متعددة,
وان كان العدد األكبر منيم يدرسون في الدول التي تتحدث اإلنجميزية كمغة أولى مثل الواليات
المتحدة األمريكية ,بريطانيا ,كندا ,أستراليا .وىذا العدد مرشح لالزدياد ليصل إلى أكثر من
ثمانية ماليين طالب وطالبة بحمول عام 0202

(International College of

Economic and Finance –ICEF-, 2016).
وعمى الرغم من اإليجابيات المتعددة ل مدراسة في الخارج إال أن ىؤالء الطالب
يواجيون تحديات مختمفة بمجرد وصوليم لبمد الدراسة .فينالك تحديات تعميمية ويأتي في
مقدمتيا حاجز المغة واختالف النظام التعميمي ومناىج التعميم وطرائق التدريس

Hofer

) ,)2009;; Novera 2004وتحديات ثقافية نظ ار الختالف أسموب الحياة مما قد يؤدي
إلصابة الطالب بالصدمة الثقافية والشعور بالوحدة والعزلة ( Binsahl and Chang
 .)2012; Stewart,2003ىذا الشعور بالصدمة الثقافية قد يستغرق وقتا لكي يتكيف
الطالب مع الظروف الثقافية الجديدة في بمد الدراسة ,وقد ال يستطيع بعض الطالب التكيف
مما يؤدي بيم إلى االنسحاب والعودة مرة أخرى إلى بمدانيم األصمية

Mukthyala,

) .)2013إضافة إلى ذلك ىنالك تحديات شخصية تتعمق بالدعم المادي لمطالب وحاجتيم
ربما لألعمال اإلضافية لكي يفوا بمستمزمات الدراسة والعيش في بمد الدراسة

Hofer,

) )2009وغيرىا من التحديات المختمفة.
ونتيجة لذلك فإن الطالب الدوليين بحاجة ماسة إلى مزيد من خدمات الدعم
والتسييالت المتعددة من الجامعات ,وىذا ما قامت بو العديد من الجامعات الغربية بشكل عام
واألسترالية بشكل خاص وذلك بيدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الطالب الدوليين وامدادىم
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بالخدمات الالزمة لتسييل حياتيم العامة والدراسية .وبحسب تصنيف الجامعات األسترالية
) (International Student University Enrolment Numbers, n.dفينالك أكثر
من ربع مميون طالب وطالبة يدرسون في الجامعات األسترالية .ونالت جامعات والية فيكتوريا
بشكل عام ومدينة ممبورن عمى وجو الخصوص نصيب األسد من ىؤالء الطالب حيث يدرس
في جامعة ممبورن الممكية لمعموم والتكنولوجيا  RMITأكثر من  09212طالب وطالبة وتمييا
جامعة موناش ب  00122طالب وطالبة ثم جامعة ممبورن ب  12199طالب وطالبة .وبما
أن الباحث عاش أكثر من ست سنوات في مدينة ممبورن أثناء دراستو الماجستير والدكتوراه
في جامعة موناش كطالب مبتعث من حكومة المممكة العربية السعودية فقد أتيحت لو الفرصة
لكي يتعرف عمى الخدمات والتسييالت المقدمة لمطالب الدوليين بشقييا النظري والواقعي.
وأثناء ىذه الفترة كان يالجظ ويسجل ىذه المالحظات لمعرفة مدى إمكانية نقميا واالستفادة
منيا لتقديميا لمطالب الدوليين -طالب المنح الخارجية -الدراسين في المممكة العربية
السعودية.

مشكلة البحح
يدرس في المممكة العربية السعودية اآلالف من الطالب الدوليين والذين يطمق عمييم
(طالب المنح الخارجية) وىم طالب من دول مختمفة حول العالم تقدم ليم حكومة المممكة
العربية السعودية منح دراسية لمدراسة في الجامعات السعودية بشكل مجاني عمى نفقتيا.
تاريخيا بدأت المممكة العربية السعودية في استقطاب ىؤالء الطالب منذ أربعة عقود تقريبا
وأنشأت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة تحديدا ليذا الغرض .ولم يجد الباحث إحصائية
دقيقة حديثة في موقع وزارة التعميم عن أعداد طالب المنح الخارجية الدراسين في المممكة
العربية السعودية إال أن المحسن والسعوي ( )0212أشا ار أن عدد طالب المنح الخارجية في
المممكة العربية السعودية ىو  93222طالب وطالبة بحسب التقرير السنوي عام  0213م
لوزارة التعميم العالي -قبل تغيير مسماىا لوزارة التعميم .وبحسب اإلحصاءات بمغ عدد طالب
المنح في جامعة أم القرى  2311طالب وطالبة (إحصاءات جامعية.)0219 ,
وكغيرىم من الطالب الدوليين حول العالم يواجو طالب المنح الخارجية في الجامعات
السعودية العديد من المشكالت إال أن الدراسات التي بحثت ىذه المشكالت تعتبر قميمة جدا
مقارنة بالتاريخ الطويل لممممكة العربية السعودية في استقطاب طالب المنح .وبمراجعة
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األدبيات حول ىذا الموضوع وجد الباحث بعض الدراسات التي أكدت وجود مشكالت مختمفة
تواجو طالب المنح .فقد أشار (الحربي )0212,في دراستو عمى عينة من طالب المنح في
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة أن ىؤالء الطالب يواجيون العديد من المشکالت
األکاديمية ,التی يمکن أن تعرقل تحصيميم ومسيرتيم األکاديمية وتؤثر بصفة عامة عمى
توافقيم الدراسی والنفسی واالجتماعی .كما كشفت الدراسة التي قام بيا (المحسن والسعوي,
 )0212عمى طالب المنح في جامعة القصيم عمى وجود العديد من المشكالت التي تواجييم
مثل ضعف برامج االستقبال وتأخر المكافآت الشيرية وضعف دور الجامعة في ترتيب مقار
لمسكن ليم .ولكن ىذه الدراسات لم تبين ماىي الخدمات التي تقدميا الجامعات السعودية
لطالب المنح الخارجية لتساعدىم لمتغمب عمى المشكالت المختمفة والتكيف في المممكة
العربية السعودية .ىذه ىي المشكمة التي يسعى ىذا البحث لمعالجتيا وذلك بالتعرف عمى
وا قع الخدمات التي تقدميا الجامعات األسترالية لمطالب الدوليين ومقارنتيا بواقع الخدمات
التي تقدميا الجامعات السعودية لطالب المنح الخارجية وامكانية االستفادة من التجربة
األسترالية ونقميا لمجامعات السعودية.

أهنية البحح
تنبع أىمية ىذه الدراسة من ثالثة أسباب رئيسية:
 .1التعرف عمى واقع الخدمات التي تقدميا الجامعات األسترالية والجامعات السعودية
لمطالب الدوليين.
 .0تقديم توصيات لمجامعات السعودية في ضوء خبرة الجامعات األسترالية في تقديم
خدمات وتسييالت مختمفة لطالبيا.
 .3محاولة سد الفجوة العممية الواضحة حول ىذا الموضوع .فبالرغم من تزايد أعداد
الطالب الدوليين حول العالم بشكل عام وفي المممكة العربية السعودية بشكل خاص
إال أن ىنالك شح كبير في الدراسات عن الخدمات والتسييالت المقدمة ليم من
الجامعات.
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أهداف البحح
ييدف ىذا البحث إلى:
 .1التعرف عمى واقع الخدمات التي تقدميا الجامعات األسترالية لمطالب الدوليين.
 .0التعرف عمى واقع الخدمات التي تقدميا الجامعات السعودية لمطالب الدوليين (طالب
المنح الخارجية).
 .3تحديد سبل االستفادة من التجربة األسترالية وتطبيقيا لمطالب الدوليين-طالب المنح
الخارجية -في الجامعات السعودية.

أسئلة البحح
لتحقيق األىداف سابقة الذكر فإن ىذه الدراسة تسعى لإلجابة عن ىذه األسئمة
التالية:
 .1ماىي الخدمات التي تقدميا الجامعات األسترالية لمطالب الدوليين؟
 .0ماىي الخدمات التي تقدميا الجامعات السعودية لمطالب الدوليين -طالب المنح
الخارجية-؟
 .3كيف يمكن االستفادة من الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية
وتقديميا لمطالب الدوليين -طالب المنح الخارجية -في الجامعات السعودية؟

ميهج البحح
في ضوء طبيعة البحث وأىدافو ,فإن المنيج المستخدم في البحث ىو المنيج
الوصفي المقارن والذي يعتمد عمى تجميع الحقائق والمعمومات ,ثم مقارنتيا وتحميميا
وتفسيرىا لموصول إلى تعميمات مقبولة (بدر .)1119 ,لذا فقد قام الباحث بوصف وتحميل
واقع الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية والجامعات السعودية .وىذا
الوصف والتحميل تطمب الرجوع إلى المصادر األولية لممعمومات وذلك بالرجوع إلى المواقع
الرسمية لمجامعات السعودية واألسترالية عمى الشبكة المعموماتية ,كما اعتمد الباحث عمى
أداة المالحظة (  )Creswell, 2014لجمع المعمومات في الجانب السعودي وذلك من خالل
موقعو كعضو ىيئة تدريس في جامعة أم القرى ومعايشتو لعدد من طالب المنح واإلرشاد
األكاديمي عمى عدد منيم وأيضا مالحظتو في الجانب األسترالي أثناء إقامتو في أستراليا لمدة
ست سنوات كباحث في مرحمتي الماجستير والدكتوراه واستفادتو شخصيا من بعض الخدمات
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المقدمة لمطالب الدوليين .وتعتبر ىذه الخطوة ميمة لإلجابة عن السؤالين األول والثاني من
أسئمة البحث.
ولإلجابة عن سؤال البحث الثالث قام الباحث بتقسيم الخدمات المقدمة لمطالب
الدوليين في كل من الجامعات األسترالية والسعودية إلى ثالثة أقسام :خدمات ما قبل الدراسة
وأثناء الدراسة ومابعد الدراسة ووضع كافة ىذه المعمومات في جداول وذلك لمتوصل إلى أوجو
التشابو واالختالف .وأخي ار قام الباحث باستخدام خطوة المقارنة المطردة (أحمد وزيدان,
 :0223مصطفى ) 0212 ,وذلك باالنتقال من قسم إلى قسم آخر مثال خدمات ما قبل
الدراسة في الجامعات السعودية والجامعات األسترالية ثم خدمات أثناء الدراسة في الجامعات
السعودية والجامعات األسترالية وأخي ار خدمات مابعد الدراسة في الجامعات السعودية
والجامعات األسترالية وذلك لموصول إلى تعميمات مقبولة تجيب عن السؤال األخير من أسئمة
البحث عن إمكانية االستفادة من الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية
وتقديميا لمطالب الدوليين -طالب المنح الخارجية -في الجامعات السعودية.

حدود البحح
تمثمت حدود الدراسة فيما يمي:
 .1الحدود الموضوعية :وصف ومقارنة الخدمات والتسييالت المقدمة لمطالب الدوليين في
الجامعات واألسترالية والجامعات السعودية وتحديد سبل استفادة الجامعات السعودية من
خبرة الجامعات األسترالية.
 .0الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى جامعتين من جامعات والية فيكتوريا األسترالية
وىي :جامعة موناش وجامعة Royal Melbourne Institute of Technology
) (RMITوالذي تعرف ب معيد ممبورن الممكي لمتكنولوجيا ,وأيضا جامعتين من
جامعات المنطقة الغربية في المممكة العربية السعودية وىي جامعة أم القرى بمكة
المكرمة والجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة .وتم اختيار ىذه الجامعات لعدة أسباب:
معرفة الباحث بالجامعات األسترالية واستفادتو من خدماتيا شخصيا حيث كان يدرس
الماجستير والدكتوراه في جامعة موناش وزياراتو المتكررة لجامعة  RMITإضافة لذلك
معرفة الباحث أيضا بجامعة أم القرى حيث يعمل منذ أكثر من عشر سنوات وارشاده
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االكاديمي عمى عدد من طالب المنح الخارجية وعالقاتو وزياراتو المتكررة لمجامعة
اإلسالمية بالمدينة المنورة.
 .3الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة عمى الطالب الدوليين في أستراليا والذين يطمق عمييم
في المممكة العربية السعودية طالب المنح الخارجية .ولتوحيد المصطمح في ىذه الدراسة
سيطمق عمييم مسمى :الطالب الدوليين

مصطلحات البحح
عرف معيد اليونسكو لإلحصاء ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الطالب الدولينيُ :ي ِّ
ويوروستات الطالب الدوليين عمى أنيم الطالب الغير مواطنين لبمد الدراسة والذين قدموا
لغرض الدراسة ( .)OECD , 2013وفي ىذا البحث  :يحدد الباحث الطالب الدوليين عمى
أنيم أولئك الذين عبروا الحدد وقدموا لممممكة العربية السعودية لغرض الدراسة .وبذلك يستبعد
الطمالب غير السعوديين المقيمين في المممكة إقامة نظامية والحاصمين عمى منح دراسية
داخمية.

اإلطار اليظري
أسرتاليا والتعليه الدولي:
يعتبر التعميم الدولي ثالث أكبر صناعة في أستراليا حيث تقدر حجم الواردات منو
حوالي  02مميار دوالر ,وذلك نتيجة الزدياد أعداد الطالب الدوليين الدارسين في الجامعات
األسترالية في السنوات األخيرة ,وبالتالي أصبحت الجامعات األسترالية من الالعبين الميمين
في التعميم الدولي ( .(Shah & Nair, 2011تاريخيا كانت (خطة كولومبو) في النصف
األول من عام  1122م ىي أول خارطة طريق الىتمام أستراليا بالتعميم الدولي .وقد كان
اليدف من ىذه الخطة ىو مساعدة دول الكومونولث في جنوب آسيا وجنوب شرقيا من
جوانب متعددة تشمل البنية التحتية االقتصادية والتعميمية وذلك بإعطاء الطالب من ىذه
الدول منح دراسية مجانية في الجامعات األسترالية .وىنالك أيضا ىدف سياسي وراء ىذه
المنح وىو حماية سكان ىذه المناطق من المد الشيوعي واكسابيم قيم الرأسمالية .وبالفعل
أصبحت ىذه الخطة نقطة تحول في السياسة الخارجية األسترالية ومن نتائجيا زيادة االىتمام
بالدراسة في أستراليا من قبل سكان تمك المناطق ( .)Burn, 1988ومن مراحل تطور
التعميم الدولي في أستراليا (تقرير جاكسون) والذي ذكر فيو أن التعميم الدولي ىو نيج موجو
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نحو التنمية .وقد أوصى ىذا التقرير لزيادة المنح الدراسية لسكان مناطق جنوب وجنوب
شرق آسيا .وعالوة عمى ذلك فقد توقع التقرير ارتفاع احتياج سكان ىذه المناطق لمتعميم
العالي في العشرين سنة التالية لمتقرير وبالتالي زيادة عدد المقاعد المخصصة ليؤالء
الطالب .وقد اختتم ىذا التقرير باعتبار أن البحث العممي ىو بوابة التطور لمدول ( Pike,
 .) 2002وفي العصر الحاضر اتجو اىتمام التعميم الدولي نحو التدويل وذلك بسبب تغير
سياسات الحكومة األسترالية نحو المياجرين الماىرين ويقصد بيم الذين لدييم ميارات
يخدمون من خالليا الشعب األسترالي مثل الطب والمحاسبة وغيرىا وذلك من أجل تشجيع
الطالب الدوليين لدراسة ىذه التخصصات (  .)Shah & Nair, 2011وقد أكد

(Pike,

) 2002أن ىنالك العديد من األىداف من برامج التعميم الدولي منيا توليد مصادر لمدخل
لمجامعات ,وايجاد بدائل لتخفيف عبء اإلنفاق الحكومي عمى الجامعات ,وزيادة التواصل
والتفاعل مع المنطقة والعالم عن طريق التعميم الدولي .وتعتبر تجربة أستراليا من قصص
النجاح حيث ازدادت بشكل ممحوظ برامج التعميم الدولي فييا في العقد األخير .وحاليا تحتل
أستراليا المرتبة الثالثة في عدد الطالب الدوليين بعد الواليات المتحدة األمريكية والمممكة
المتحدة ,وتعتبر أيضا من رواد التعميم الدولي في العصر الحديث .وبحسب موقع لجنة التجارة
واالستثمار األسترالية يوجد في أستراليا حاليا  23جامعة منيا سبع جامعات صنفت عام
 0202من ضمن أفضل مئة جامعة في العالم حسب تصنيف QS

(QS World

) Universities Ranking, n.d.وكان الترتيب عمى النحو التالي :وىي الجامعة
األسترالية الوطنية  ,01جامعة ممبورن  ,31جامعة سيدني  ,20جامعة نيو ساوث ويمز
 ,23جامعة كويمزالند  ,24جامعة موناش  ,21جامعة غرب أستراليا  .19يدرس بيا بحسب
موقع تصنيف الجامعات األسترالية الحكومي أكثر من  011234طالب وطالبة دوليين ,وتأتي
في مقدمة ىذه الجامعة جامعة  RMITفي مدينة ممبورن بحوالي  09212طالب دولي,
تمييا جامعة موناش ب  00122طالب دولي (International Student University
)Enrolment Numbers, n.d.
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املنلكة العربية السعودية والتعليه الدولي
تاريخيا بدأ تفاعل المممكة العربية السعودية مع التعميم الدولي مبك ار حيث بدأت
طالئع الطالب السعوديين تغادر لمدراسة في الخارج بدعم كامل من الحكومة السعودية.
ويمكن تقسيم مراحل إرسال الطالب السعوديين لمدراسة في الخارج إلى ثالثة مراحل :مرحمة
التأسيس ,مرحمة النمو واالزدىار وأخي ار مرحمة برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
الخارجي (.)Bukhari & Denman, 2013
املرحلة األوىل :وىي مرحمة التأسيس والتي بدأت عام 1104م وحتى عام 1123م
والتي تم من خالليا إرسال أربع مجموعات من الطالب السعوديين إلى دول مختمفة إلكمال
درجة البكالوريوس .المجموعة األولى تم إرساليا إلى مصر لدراسة المغة العربية والدراسات
اإلسالمية .المجموعة الثانية تم إرساليا إلى إنجمت ار لدراسة إدارة الراديو واالتصاالت.
المجموعة الثالثة تتكون من عشرة طالب والذين تم إرساليم لدراسة الطيران في إيطاليا .وأما
المجموعة الرابعة فقد أرسمت إلى تركيا وسويس ار لدراسة اليندسة والعموم السياسية والقانون.
المرحمة الثانية :وىي مرحمة النمو والزدىار والتي بدأت عام 1122م وحتى عام 0222م وقد
تميزت عن المرحمة األولى في نوعية الدراسة ففي حين ركزت المرحمة األولى عمى إرسال
الطالب لدراسة المرحمة الجامعية ففي ىذه المرحمة أصبح التركيز منصبا عمى إرسال الطالب
إلكمال مراحل الدراسات العميا وقد تم التركيز عمى ابتعاث منسوبي الجامعات السعودية من
معيدين ومحاضرين لمدراسة في الخارج.
املرحلة الجالجة :وىي مرحمة برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي والتي
بدأت عام  0222وال زالت مستمرة حتى وقتنا الحاضر .وىذا البرنامج يعتبر أضخم برنامج
ابتعاث ممول من قبل الحكومة في العالم وشمل تخصصات متعددة ومراحل متعددة ابتداءا من
البكالوريوس وحتى شيادة الدكتوراه ,حيث يقدر مجموع

الطالب والطالبات السعوديين

المستفيدين من البرنامج حوالي مئات اآلالف من الطالب حسب إحصائيات وزارة التعميم في
السعودية.
وبالرغم أن المممكة العربية السعودية عرفت عمى صعيد التعميم الدولي بإرسال
الطالب الدوليين لمدراسة في الخارج إال أنو ليس من المشيور خاصة عمى صعيد المجالت
واألبحاث الميتمة بالتعميم الدولي -حسب اطالع الباحث -أن المممكة العربية السعودية
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تحتضن اآلالف من الطالب الدوليين من دول العالم المختمفة  .وحسب موقع وزارة التعميم
السعودية فإن حكومة المممكة العربية السعودية تقدم منحاً لغير السعوديين لمدراسة الجامعية
في الجامعات السعودية .وتكون المنح الحكومية عمى نوعين :


منح داخمية لمطمبة غير السعوديين المقيمين في المممكة إقامة نظامية.



منح خارجية لمطمبة غير السعوديين من خارج المممكة.
وتكون المنح الدراسية في الجامعات السعودية عمى ثالثة أنواع بالنظر إلى مزاياىا

المختمفة:


منح مجانية يحصل الطالب فييا عمى كامل المزايا.



منح جزئية يحصل الطالب فييا عمى بعض المزايا ,حيث يحق لممؤسسة التعميمية أن
تقدم بعض المزايا لمطالب مثل مقعد فقط ,أو مقعد وسكن ,أي تقل عن المجانية الكاممة.



منح مدفوعة الثمن ,وذلك بأن يكون ىناك متبرع لمطالب من جية أخرى غير جامعية.
وكل ذلك وفق القواعد التي ينظميا مجمس المؤسسة التعميمية ,وبما ال يتعارض مع

الضوابط المنظمة لذلك (وزارة التعميم ,د.ت).
وتعتبر الجامعة اإلسالمية في المدينة لمنورة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة من
أشير الجامعات السعودية التي يكثر فييا الطالب الدوليين.
وفيما يمي نبذة مختصرة عن كل جامعة:

أوال :اجلامعة اإلسالمية باملديية امليورة:
أنشئت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة عام 1311ىـ وكانت رسالة الجامعة
واضحة وىي أنيا مؤسسة سعودية عالمية ,تقدم العموم الشرعية والعربية والمعارف األخرى
لمطالب من دول العالم ,وتعنى بالبحوث العممية والخدمات المجتمعية المتميزة ,مع التوظيف
األمثل لمتقنية؛ إسياما في نشر اإلسالم الخالدة.
وتضمنت أىداف الجامعة ما يمي:


تبميغ رسالة اإلسالم الخالدة إلى العالم عن طريق الدعوة والتعميم الجامعي والدراسات
العميا.



غرس الروح اإلسالمية وتنميتيا وتعميق التدين العمل في حياة الفرد والمجتمع ,المبني
عمى إخالص العبادة هلل وتجريد المتابعة لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.
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إعداد البحوث العممية وترجمتيا ونشرىا وتشجيعيا في مجاالت العموم اإلسالمية والعربية
بخاصة ,وسائر العموم وفروع المعرفة اإلنسانية التي يحتاج إلييا المجتمع اإلسالمي
بعامة.
ّ



تثقيف من يمتحق بيا من طالب العمم من المسممين من شتى األنحاء ,وتكوين عمماء
متخصصين فـي العموم اإلسالمية والعربية وفقياء في الدين متزودين من العموم والمعارف
بما يؤىميم لمدعوة إلى اإلسالم ,وحل ما يعرض لممسممين من مشكالت فـي شؤون دينيم

ودنياىم عمى ىدى الكتاب والسنة وعمل السمف الصالح.


تجميع التراث اإلسالمي والعناية بحفظو وتحقيقو ونشره.



إقامة الروابط العممية والثقافية بالجامعات والييئات والمؤسسات العممية في العالم وتوثيقيا
لخدمة اإلسالم وتحقيق أىدافو.
ويتضح من رسالة الجامعة وأىدافيا أنيا تستيدف بالدرجة األولى الطالب الدوليين

المسممين وتقدم ليم منح مجانية لدراسة عموم الشريعة اإلسالمية والمغة العربية بيا؛ لذا فإنو
من المشيور إطالق مسمى (طالب المنح) عمى ىؤالء الطالب الدوليين (الجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة ,د.ت .).وفي ىذه الجامعة يوجد مركز متخصص لتقديم الخدمات لطالب
المنح وأسرىم تحت مسمى /مركز رعاية طالب المنح وأسرىم .ففي موقع الجامعة الرسمي
عمى الشبكة العنكبوتية يعرف المركز نفسو بأنو أحد الوحدات اإلدارية بالجامعة اإلسالمية
بالمدينة المنورة ,وىو ذو صفة اعتبارية مستقمة ,ويعنى المركز برعاية طالب المنح وأسرىم
من خالل ذراعو المالي (صندوق المنح الدراسية) .وبحسب الموقع فينالك عدة مشاريع يقوم
بيا المركز في الوقت الحاضر ويدعميا من الصندوق ومن المانحين وسيتم ذكر تمك
المشاريع بالتفصيل الحقا (مركز رعاية طالب المنح وأسرىم ,د.ت).

ثاىيا :جامعة أو الكرى:
تعود االنطالقة األولى لجامعة أم القرى إلى العام 1391ىـ ,حين أُسست كمية
الشريعة كأول صرح في التعميم العالي بمفيومو الحديث في المممكة العربية السعودية.
وفي الجامعة معيد خاص بالطالب الدوليين تحت مسمى معيد المغة العربية لغير
الناطقين بيا والذي تأسس عام 1311ه تحت اسم معيد تعميم المغة العربية لغير العرب ,ثم
حول إلى "معيد تعميم المغة لغير الناطقين بيا( ".جامعة أم القرى.)0211 ,
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يسعى المعيد إلى تحقيق جممة من األىداف ,منيا:


تعميم المغة العربية وآدابيا لغير الناطقين بيا من المسممين ,وتزويدىم بقدر كاف من
الدراسات اإلسالمية لخدمة اإلسالم ونشره ,وتأىيميم لاللتحاق بإحدى كميات الجامعة.




إعداد معممين متخصصين يقومون بتدريس العربية لغير الناطقين بيا.

إجراء البحوث والتجارب الميدانية؛ لتطوير مناىج وأساليب تعمُّم وتعميم العربية لغير
الناطقين بيا.



التعاون مع المؤسسات والييئات اإلسالمية في مجال تعميم المغة العربية ونشر الدعوة
اإلسالمية.



تبادل الخبرات العممية في مجال تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بين المعيد
والمؤسسات العممية المتخصصة.



إقامة دورات تدريبية لمعممي المغة العربية لغير الناطقين بيا في البالد اإلسالمية.
ويدرس في الجامعة  2311طالبا دوليا في درجات عممية مختمفة ,حيث يبمغ الطالب

في مرحمة ما دون البكالوريوس  022طالبا وطالبة ,وفي مرحمة البكالوريوس  3293طالبا
وطالبة وفي مرحمة الدراسات العميا  940طالبا وطالبة ,حيث تبمغ نسبة الطالب الذكور
 %22.02بينما تبمغ نسبة اإلناث ( %22.42إحصاءات جامعية.)0219 ,

ىتائج الدراسة:
أوال :اإلجابة عً السؤال األول /ماهي اخلدمات اليت تكدمها اجلامعات األسرتالية للطالب
الدوليني؟
تقدم الجامعات األسترالية خدمات متعددة لمطالب الدوليين ,وبحسب مواقع الجامعات
المختارة عمى الشبكة العنكبويتة ( ;International students Monash, n.d.
 )International students RMIT, n.d.ومالحظة الباحث أثناء إقامتو في أستراليا
قسم الباحث ىذه الخدمات إلى ثالثة أقسام:
ومعايشتو ليذه الخدمات كما ذكر سابقا ,فقد ً
خدمات ماقبل الدراسة ,خدمات أثناء الدراسة ,خدمات ما بعد الدراسة (انظر جدول رقم )1
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خدمات ما قبل الدراسة:
 .1إقامة لقاءات عبر االنترنت لمطالب الدوليين قبل وصوليم لمقر الدراسة يحضرىا بعض
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة وأيضا طالب دوليين حاليين يدرسون في الجامعة من
جنسيات مختمفة لنقل خبراتيم ولممساعدة في إيصال المعمومات في حال كان ىنالك
عقبات في فيم المغة  .ىذه المقاءات ليا مواعيد محددة قبل بداية كل فصل دراسي
ويستطيع الطالب الدوليين الدخول والمشاركة في ىذه المقاءات االفتراضية من خالل
الدخول عمى رابط ىذه المقاءات  .ويطرح في ىذه المقاءات مواضيع مختمفة مثل  :ما
أىم األشياء التي تحضرىا معك ألستراليا؟ نبذة عامة عن العادات والتقاليد األسترالية,
معمومات عن خدمة التوصيل من المطار ,تكمفة المعيشة ,الضيافة ,األمن واألمان,
معمومات عن األسبوع التمييدي ,معمومات عن إمكانية العمل الجزئي أثناء الدراسة,
وسائل المواصالت ,االختالفات الثقافية ,خدمات الدعم واألنشطة الطالبية ,ثم تختتم ىذه
لمقاءات باإلجابة عن أسئمة الطالب .ولمن ال يستطيع حضور ىذه المقاءات فينالك
كتاب إلكتروني عمى صيغة  pdfيتضمن كل المعمومات الميمة لمطالب قبل الوصول
إلى أستراليا إال أن ىذا الكتاب بالمغة اإلنجميزية
 .0من الخدمات أيضا خدمة التوصيل المجاني لمطالب الدوليين من المطار إلى مقر إقامتيم
حيث يقوم شخص من الجامعة باستقبال الطالب في وقت رحمتو وتوصيمو لمقر إقامتو.
 .3تقدم الجامعة عدة خيارات لمسكن مثل السكن مع أسرة ,أو السكن في شقة ,أو استئجار
غرفة في شقة (السكن المشترك) وأيضا السكن في سكن الجامعة ولكن كميا ليس
مجانية فعمى الطالب أن يختار السكن المناسب لو ويدفع مقابل ذلك وتتراوح أسعار
السكن في الجامعة بين  12924دوالر و  12230دوالر .وبإمكان الطالب اختيار
الخيار المناسب لو بالحجز المسبق قبل وصولو ألستراليا.

خدمات أثياء الدراسة:
صنف الباحث الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية أثناء
الدراسة إلى أربعة أنواع:
 .1الخدمات األ كاديمية والتعميمية .0 .خدمات الدعم االجتماعية  .3 .الخدمات النفسية.
 .2خدمات الدعم المادي.
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 :Learning supportبما أن الطالب الدوليين

يقومون بدراسة لغة جديدة عمييم (المغة اإلنجميزية) وثقافة جديدة ونظام تعميمي جديد لذا
فإنيم بحاجة إلى دعم أكبر وخدمات أكثر مقارنة بالطالب المحميين؛ فمن الخدمات
التعميمية المقدمة ليم:
أ .خدمات تعميمية عامة  general learning supportوىذا النوع من الخدمات
يقدم بواسطة المختصين في المكتبة وىم ما يطمق عمييم  librarianوييدف إلى
تطوير ميارات اإلنجميزية األكاديمية مثل القراءة والكتابة األ كاديمية وأيضا إلى
ممارسة التحدث بالمغة واالستعداد لالمتحانات ويشمل ذلك دورات دورية تقيميا
المكتبة في بعض الميارات مثل ميارة تدوين المالحظات ,وميارات حل المشاكل,
والتفكير النقدي ,وكتابة التقارير والرسائل لعممية.
ب .خدمات تعميمية متخصصة  special learning supportوىذا النوع من الخدمات
تقوم بو الكميات المختمفة بناءا عمى المتطمبات الالزمة لكل كمية .فمثال في كمية التربية
ومن خالل مالحظة الباحث ف ينالك مقابالت وجيا لوجو مع بعض أعضاء ىيئة التدريس
من ميماتيم األساسية مساعدة الطالب الدوليين ويحتسب ذلك من نصابيم العممي وفي
ىذه المقابالت يجيبون فييا عن أسئمة الطالب عن المناىج والمقررات والخطط الدراسية
ويتابعون مسيرة الطالب في الجامعة .ويساعدون الطالب الكتساب ميارات القراءة والكتابة
األ كاديمية في التخصص واعداد عدد كبير من مصادر المعرفة المتخصصة أونالين والتي
تسمم لمطالب الدوليين في بداية العام الدراسي .كما يتم إنشاء مجموعة دعم القراءة
الجماعية لمن يرغب من الطالب والتي يجتمعون فييا كل أسبوعين ويتناقشون في أبحاث
موزعة عمييم مسبقا.
ت .ومن الخدمات  Get Helpخدمة أحصل عمى مساعدة :وىي خدمة عمى موقع الجامعة
واليدف منيا مساعدة الطالب الدوليين عند مواجية أي مشكمة مع مدرس المادة أو
المشرف عمى البحث أو أي مشكمة تتعمق باالختبارات.
ثانيا /خدمات الدعم االجتماعية

 Social support servicesوبما أن الطالب

الدوليين يشعرون أحيانا بالوحدة والغربة مما قد يؤثر عمى مسيرتيم التعميمية فقد قدمت
الجامعات األسترالية خدمات دعم اجتماعية متعددة منيا:
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أ .األندية الطالبية :وتيدف إل الربط بين الطالب الدوليين مع بعضيم البعض وأيضا
الربط بين الطالب الدوليين والمحميين .وفي ىذه األندية عدة جمعيات وأقسام مختمفة
بناءا عمى اىتمامات الطالب مثل /الجمعيات األ كاديمية ,والجمعيات الثقافية,
والجمعيات الروحية والدينية وىذه األندية ليست متوفرة فقط في حرم الجامعة الرئيسي
فحسب بل في جميع فروع ومقرات الجامعة.
ب .دعم األنشطة الطالبية االجتماعية :نتظم الجامعة عدد من الفعاليات لمطالب وألسرىم
عمى مدار العام الدراسي وذلك إلشعارىم بأن و مرحب بيم في الثقافة الجديدة مثل:
جمسة شاي الظير  afternoon teaوىو اجتماع غير رسمي لمطالب عمى الشاي
في فترة الظير ويجتمع فيو الطالب اجتماع ودي في أجواء أخوية بعيدا عن أجواء
الدراسة ويكون االجتماع في الساحة العامة أو في إحدى القاعات .وأيضا ىنالك
اجتماع لعوائل الطالب الدوليين في الفترة المسائية ويكون غالبا في بداية كل فصل
دراسي ونيايتو .واجتماع الثقافات وفييا يرتدي كل طالب وعائمتو لبسيم الثقافي في
بمدىم ويحضرون بعض األ كالت المشيورة عندىم .ومن األنشطة رحمة يوم a day
 tripوىي رحمة ترفييية لمطالب مع بعض أعضاء ىيئة التدريس المختصين في
التعامل مع الطالب الدوليين لمعمم من معالم مدينة ممبورن أو لمشواطئ أو لمحدائق
العامة أو إلحدى الجزر القريبة أو لمتخييم .ومن األنشطة لقاء وداعي في آخر كل
فصل دراسي مع الطالب إما بسبب انتياء دراستيم ومغادرتيم لبمدانيم أو بسبب
مغادرتيم لبمدانيم لقضاء اإلجازة الصيفية ويتم فيو وداع الطالب والتقاط بعض الصور
التذكارية.
ثالثا /الخدمات النفسية  psychological servicesوألن الطالب الدوليين يعانون بعض
الضغوط النفسية والغربة والوحدة فينالك خدمات تقدم ليم لمعالجة ىذا الجانب وىذه
الخدمات مجانية ويمكن لمطالب مقابمة المستشاريين النفسيين إما عبر الياتف واما
وجيا لوجو.
رابعا :خدمات الدعم المادي :تقدم الجامعات خدمات دعم مادية لطالبيا الذين يمرون بظروف
يستمزم فييا الدعم وىنالك أنواع متعددة من الدعم مثل:
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أ .دعم القرض الحسن  interest free loansويشترط لمحصول عمى ىذا الدعم أن
يكون الطالب متواجدا في مقر الجامعة وأن تؤثر حالتو المادية بشكل سمبي عمى
دراستو وىذا الدعم إما يسترد عمى األمد القصير بحد أقصى  422دوالر ويسترد
خالل ستة أشير وفي ىذه الحالة ال يستمزم كفيل أو األمد البعيد بحد أقصى 3222
دوالر ويسترد خالل سنة وفي ىذه الحالة يستمزم وجود كفيل ضامن.
ب .منحة الظروف الطارئة  emergency grantsومقدار ىذه المنحة  222دوالر
وتمنح ىذه المنحة لمطالب بشرط استمرارىم في الدراسة في مقر الجامعة ,وأن يكون
ىنالك صعوبة إلكمال الدراسة بسبب ىذه الصعوبة.
ت .خدمة دعم خاصة من الحكومة األسترالية عمى حسب العمر لمن ىم أقل من 01
عام ولمن ىم أكثر ويتنوع الدعم بين دعم مادي ودعم عمى شكل بطاقات تخفيض
لمفواتير أو لممستشفيات.
ث .وىنالك نوع آخر من الدعم لكنو ليس لممحتاجين فحسب بل لكل الطالب مثل دعم
مادي لممشاركة في المؤتمرات لطمبة الدرسات العميا وأيضا دعم مادي لترجمة
البيانات أو لمتدقيق المغوي لمرسائل الجامعية.

خدمات ما بعد الدراسة
ىنالك العديد من االمتيازات والخدمات التي تقدميا الجامعات األسترالية لخريجييا
ومن ىذه الخدمات:
 .1خدمات المكتبة وتشمل الدخول المجاني واالستفادة من قواعد المعمومات ومصادر المعرفة
المتاحة في موقع الجامعة وأيضا استعارة الكتب بشكل مجاني
 .0خدمات خصم لبعض المنتجات ويشمل استئجار سيارات من شركة  AVISوعضوية
شركات كوانتس لمطيرن.
 .3خدمات روابط الخريجين ومن خالليا يتم إقامة المقاءات والمحاضرات والندوات المختمفة
لمطالب الدوليين وامدادىم بالفرص الوظيفية المتاحة.
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ثاىيا :اإلجابة عً السؤال الجاىي /ماهي اخلدمات اليت تكدمها اجلامعات السعودية للطالب
الدوليني -طالب امليح اخلارجية -؟
تقدم الجامعات السعودية خدمات متعددة لمطالب الدوليين ,وبحسب مواقع الجامعات
المختارة عمى الشبكة العنكبوتية ومالحظة الباحث كعضو ىيئة تدريس في جامعة أم القرى
واشرافو األكاديمي عمى بعض ىؤالء الطالب وعالقتو الشخصية ببعض الطالب الدوليين في
الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

وسؤالو ليم عن الخدمات والتسييالت التي تقدميا

قسم ىذه الخدمات إلى ثالثة أقسام  :خدمات ماقبل الدراسة ,خدمات أثناء
الجامعات ليم ,فقد ً
الدراسة ,خدمات ما بعد الدراسة ( .انظر جدول رقم.)1

خدمات ما قبل الدراسة:
بحسب مواقع الجامعات عمى الشكبة العنكبوتية ومالحظة الباحث فإنو اليوجد خدمات
وتسييالت تذكر لمطالب الدوليين قبل وصوليم ودراستيم في الجامعات السعودية.

خدمات أثياء الدراسة:
كما صنف الباحث الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية أثناء
الدراسة إلى أربعة أنواع فقد صنف أيضا الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات
السعودية إلى أربعة أنواع:

أوال /اخلدمات االكادميية والتعلينية:
 .1توفير المعامل المغوية لمساعدة الطمبة في فيم المغة العربية.
 .0توفير مكتبة عممية متخصصة في تعميم العربية لغير العرب.

ثاىيا /خدمات الدعه االجتناعية
ىنالك العديد من خدمات الدعم االجتماعي التي تقدميا الجامعات السعودية لمطالب
الدوليين .ومما يجدر بو الذكر فإن بعض ىذه الخدمات تقدميا الجامعة بمشاركة المتبرعين
والمانحين ليذه المشاريع ومن أمثمتيا:
 .1مشروع لم الشمل وييدف إلى مساعدة طالب المنح في استقدام أسرىم .وتقوم فكرة ىذا
المشروع عمى مساعدة طالب المنح المتزوجين بدفع االلتزامات المالية التي نصت عمييا
الئحة استقدام أسر طالب المنح .ويكون ذلك من خالل إشراك المانحين الراغبين في
المساىمة في ىذا المشروع.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 122 -

الخدمات والتسهيالت المقدمة للطالب الدوليين ...

عدد يناير-ج2228 )18( -2م

 .0مشروع زيارة وييدف إلى مساعدة طالب المنح في استقدام أسرىم بتأشيرة زيارة مؤقتة.
وتقوم فكرة ىذا المشروع عمى تأمين المتطمبات المادية الستقدام طالب المنحة ألسرتو
بتأشيرة زيارة مؤقتة لمدة ثالثة أشير وجمعو بأسرتو خالل ىذه المدة ويشمل ذلك تذاكر
السفر ذىابا وايابا واستئجار وحدة سكنية مفروشة ليم لمدة ثالثة أشير.
 .3مشروع حج الفريضة وييدف إلى تمكين الطالب المستجدين من أداء فريضة الحج.
وتقوم فكرة ىذا المشروع عمى تنظيم برنامج لمحج (مدفوع الثمن) لطالب المنح المستجدين
ألداء نسكيم بالتنسيق مع شركات خدمة حجاج الدخل ,ويكون ذلك من خالل إشراك
المانحين من أىل الخير الراغبين في اإلسيام في ىذا العمل.
 .2مشروع تنشئة وييدف إلى رعاية طالب أبناء المنح .وتقوم فكرة ىذا المشروع عمى
استشمار تواجد أبناء طالب المنح في المممكة من خالل تنفيذ عدد من البرامج التربوية
التي تستيدف تزويدىم بالميارات الحياتية ليكونوا نواة مناسبة لطمبة عمم ودعاة إلى اهلل
في بمدانيم ,وسفراء ليذه البالد بحكم نشأتيم بيا .ومن برامج ىذا المشروع :دورات
تدريبية ,برنامج تعمم المغة العربية ,تكريم المتفوقين دراسيا ,إقامة حمقات تحفيظ قرآن
كريم في الوحدات السكنية ليم ذكو ار واناثا ,.واقامة رحالت ترفييية ليم.

ثالجا /اخلدمات اليفسية
بحسب مواقع لجامعات السعودية المختارة ومالحظة الباحث فإنو التوجد ىنالك
خدمات نفسية تذكر لمطالب الدوليين الدارسين في الجامعات السعودية.

رابعا :خدمات الدعه املادي
ىنالك العديد من خدمات الدعم المادي التي تقدم لمطالب الدوليين في الجامعات
السعودية ومن أىميا:
 .1التعميم المجاني دون رسوم.
 .0السكن المجاني لمطالب العزاب.
 .3مكافأة مالية شيرية قدرىا  122لاير سعودي لمطالب الواحد.
 .2تذكرة مجانية سنوياً ذىاباً وعودة تمنح لمطالب المنتظم في الدراسة ,وذلك لزيارة أىمو
وأقاربو.

 .2الكتب التعميمية مجاناً.
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 .9العالج المجاني في المركز الطبي التابع لمجامعة أو المستشفيات الحكومية.
 .4وجبات غذائية بسعر رمزي لمطالب في مطاعم الجامعة.
 .1مشروع نزل وييدف إلى تأثيث سكن طالب المنح .وتقوم فكرة ىذا المشروع عمى تأمين
األثاث لطالب المنح المتزوجين وأسرىم حيث إن ىذا مما ال تشممو جوانب الراعية التي
تقدم لطالب المنح في ضوء نظام الجامعة .ويكون ذلك من خالل إشراك المانحين
الراغبين في المساىمة في ىذا العمل.
 .1مشروع غذاء األبدان وي يدف إلى توفير المواد الغذائية لطالب المنح وأسرىم .وتقوم فكرة
المشروع عمى توفير سمة غذائية شيرية لطالب المنح وأسرىم بالتعاون مع المؤسسات
التجارية المعنية بذلك.
 .12مشروع سكنى وييدف إلى إسكان طالب المنح المتزوجين في الجامعة اإلسالمية .وتقوم
فكرة ىذا المشروع عمى إيجاد سكن مناسب لطالب المنح المتزوجين وأسرىم وذلك من
خالل التكفل بقيمة اإليجار عن الوحدة السكنية لطالب المنحة.

خدمات ما بعد الدراسة
بحسب مواقع الجامعات عمى الشكبة العنكبوتية ومالحظة الباحث فإنو ال يوجد
خدمات وتسييالت تذكر لمطالب الدوليين بعد دراستيم في الجامعات السعودية.
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جذول ()1
انًُبظزح وانًقبثهخ ثٍٍ انخذيبد وانزظهٍالد اانًقذيخ نهطالة انذونٍٍٍ فً انجبيؼبد األطززانٍخ
وانجبيؼبد انظؼىدٌخ.
انزظٍُف

يبقجم
انذراطخ

أصُبء
انذراطخ

يبثؼذ
انذراطخ

انخذيبد وانزظهٍالد انًقذيخ نهطالة انذونٍٍٍ
يٍ انجبيؼبد األطززانٍخ
** إقبيخ نقبء افززاػً ػجز االَززَذ نهطالة
انذونٍٍٍ قجم وطىنهى نًقز انذراطخ.
** خذيخ انزىطٍم انًجبًَ نهطبة انذونٍٍٍ
يٍ انًطبر إنى يقز إقبيزهى.
**رىفٍز خذيبد يزؼذدح نهظكٍ (يذفىع)
 .8انخذيبد األكبدًٌٍخ وانزؼهًٍٍخ:
أ .خذيبد رؼهًٍٍخ ػبيخ نجًٍغ نزًٍُخ
يهبراد رؼهًٍٍخ يخزهفخ.
ة .خذيبد رؼهًٍٍخ يزخظظخ حظت
رخظض انطالة
د .خذيخ  Get helpػهى يىقغ انجبيؼخ
نًظبػذح انطبنت ػُذ يىاجهزه أي
يًشكهخ يغ يذرص انًبدح ,أو انجحش او
االخزجبراد.
 .2خذيبد انذػى االجزًبػٍخ:
أ .األَذٌخ انطالثٍخ انًخزهفخ.
ة .إقبيخ انزحالد واالجزًبػبد ثبنطالة
انذونٍٍٍ اَخزٌٍ وأطزهى نزًٍُخ انجبَت
االجزًبػً.
 .3انخذيبد انُفظٍخ:
** إيكبٍَخ يقبثهخ انًظزشبرٌٍ انُفظٍٍٍ
إيب وجهب نىجه وإيب ػجز انهبرف
 .4خذيبد انذػى انًبدي:
أ .دػى انقزع انحظٍ
ة .يُحخ انظزوف انطبرئخ
د .دػى خبص يٍ انحكىيخ األطززانٍخ نًٍ
هى أقم يٍ  11وٌزُىع ثٍٍ يبدي وإيب
نهفىارٍز
رخفٍغ
شكم
ػهى
وانًظزشفٍبد
س .دػى انًشبركخ فً انًؤرًزاد وانُذواد
.1خذيبد انًكزجخ ورشًم انذخىل انًجبًَ
واالطزفبدح يٍ قىاػذ انًؼهىيبد ويظبدر
انًؼزفخ انًزبحخ فً يىقغ انجبيؼخ وأٌؼب
اطزؼبرح انكزت ثشكم يجبًَ.
 .1خذيبد خظى نجؼغ انًُزجبد وٌشًم
اطزئجبر طٍبراد يٍ شزكخ  AVISوػؼىٌخ
شزكبد كىاَزض نهطٍزٌ,
 .3راثؾ انخزٌجٍٍ وإقبيخ انهقبءاد
وانًحبػزاد وانُذواد انًخزهفخ ثهب وإيذادهى
ثبنفزص انىظٍفٍخ انًزبحخ

انخذيبد وانزظهٍالد انًقذيخ نهطالة انذونٍٍٍ يٍ
انجبيؼبد انظؼىدٌخ
ال ٌىجذ

.1
أ.
ة.
.1
أ.
ة.
د.
س.
.3
.4
أ.
ة.
د.
س.
ج.

انخذيبد األكبدًٌٍخ وانزؼهًٍٍخ:
رىفٍز انًؼبيم انهغىٌخ نًظبػذح انطهجخ فً فهى
انهغخ.
رىفٍز يكزجخ ػهًٍخ يزخظظخ فً رؼهٍى انؼزثٍخ
نغٍز انؼزة.
خذيبد انذػى االجزًبػٍخ:
يشزوع نى انشًم وٌهذف إنى يظبػذح ؽالة
انًُح فً اطزقذاو أطزهى.
يشزوع سٌبرح وٌهذف إنى يظبػذح ؽالة انًُح
فً اطزقذاو أطزهى ثزأشٍزح سٌبرح يؤقزخ.
يشزوع حج انفزٌؼخ وٌهذف إنى رًكٍٍ انطالة
انًظزجذٌٍ يٍ أداء فزٌؼخ انحج.
يشزوع رُشئخ وٌهذف إنى رػبٌخ ؽالة أثُبء
انًُح.
انخذيبد انُفظٍخ :ال ٌىجذ.
خذيبد انذػى انًبدي:
يجبٍَخ انزؼهٍى وانظكٍ وانكزت وانهؼبج فً
انًظزشفٍبد ,ويجبٍَخ انزذاكز انظُىٌخ نهؼىدح
نجهذاَهى نقؼبء اإلجبسح.
رقذٌى وججبد غذائٍخ ثظؼز ريشي فً يطؼى
انجبيؼخ.
يشزوع َشل وٌهذف إنى رأصٍش طكٍ ؽالة
انًُح.
يشزوع غذاء األثذاٌ وٌهذف إنى رىفٍز انًىاد
انغذائٍخ نطالة انًُح وأطزهى.
يشزوع طكُى وٌهذف إنى إطكبٌ ؽالة انًُح
انًزشوجٍٍ فً انجبيؼخ اإلطاليٍخ.

ال ٌىجذ
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املكارىة بني اخلدمات والتسهيالت املكدمة للطالب الدوليني يف اجلامعات األسرتالية واجلامعات
السعودية:
في ضوء طبيعة المنيج الوصفي المستخدم في ىذا البحث ,فقد قام الباحث بمقارنة
الخدمات والتسييالت المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية والجامعات السعودية
بيدف الوصول إلى تعميمات مقبولة تجيب عن السؤال الثالث من أسئمة ىذا البحث.
قبل البدء في المقارنة البد من توضيح ا ختالف جوىري بين الجامعات األسترالية والجامعات
السعودية وىي أن الجامعات السعودية تعتبر جامعات حكومية وبالتالي تعتمد ميزانيتيا عمى
الدعم الحكومي السنوي .وفي المقابل تعتمد الجامعات األسترالية عمى التمويل الذاتي فتنظر
إلى التعميم الدولي كسوق ومصدر دخل ليا ولذا فيي تتسابق في توفير خدمات الدعم
والتسييالت الستقطاب أكبر عدد ممكن من ىؤالء الطالب مما يضمن مدخوالت كبيرة
لمجامعة ,بعكس الجامعات الحكومية السعودية فطالب المنح الخارجية ىم طالب تستقطبيم
الحكومة السعودية وتقدم ليم منح دراسية ومكافآت مالية واليدفعون مقابل د ارستيم .وعميو ال
يوجد تنافسية الستقطاب أكبر عدد ممكن من ىؤالء الطالب مما يقمل ربما الفرصة في تقديم
خدمات متنوعة لمطالب الدوليين.
كما ىو مالحظ في الجدول أعاله (جدول رقم  )1فإن الخدمات والتسييالت المقدمة
لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية تبدأ من قبل وصول الطالب ألستراليا وال تنتيي
بنياية الدراسة بل تمتد إلى ما بعد الدراسة بعكس الخدمات والتسييالت المقدمة لمطالب
الدوليين في الجامعات السعودية فترتكز معظميا أثناء الدراسة وال يوجد ىنالك خدمات تذكر
ما قبل الدراسة وما بعد الدراسة .عند مقارنة الخدمات األكاديمية والتعميمية لمطالب الدوليين
في الدولتين فيتضح أن الخدمات في الجامعات السعودية اقتصرت عمى توفير المعامل المغوية
والمكتبات العممية المتخصصة في تعميم المغة العربية لغير العرب بينما تتنوع ىذه الخدمات
في الجامعات األسترالية ما بين عامة لجميع الطالب لتنمية ميارات تعميمية مختمفة ,وخدمات
تعميمية متخصصة تقوم بيا كل كمية عمى حسب التخصص وىذا األمر غير موجود في
الجامعات السعودية .ومما يالحظ أن المواقع اإللكترونية في الجامعات األسترالية مفعمة بشكل
ممتاز كما أن االستجابة بعد طمب الخدمة استجابة سريعة ومالئمة وجميع الخدمات موجودة
عمى موقع الجامعة االلكتروني ويتضح ذلك في خدمة  Get helpلخدمة الطالب عند
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مواجية أي مشكمة مع مدرس المادة أو البحث او االختبارات .وفي المقابل فإن المواقع
االلكترونية لمجامعات السعودية شبو معطمة وغير مستفاد منيا في تقديم الخدمات لطالب
المنح وانما تعتمد عمى االجتياد الشخصي واالرتجالية.
عند مقارنة خدمات الدعم ااالجتماعية لمطالب الدوليين في الجامعات السعودية
والجامعات األسترالية يتضح أن الجامعات السعودية تقوم بالعديد من خدمات الدعم
االجتماعية بمشاركة المساىمين والمانحين إال أن ىذه الخدمات تفتقد إلى االستمرارية وتعتمد
عمى توفر الميزانية بينما تتميز الجامعات األسترالية بديمومة وتنوع وتنظيم خدمات الدعم
االجتماعية وجدولتيا من بداية العام الدراسي وفق تواريخ محددة .ويتضح أيضا من الجدول
أعاله أن الجامعات السعودية ال تقدم خدمات نفسية لمطالب الدوليين بعكس الجامعات
األسترالية التي تمكن الطالب من مقابمة المستشارين النفسيين إما وجيا لوجو واما عبر
الياتف وىذا االختالف فد يكون مفيوما نظ ار لالختالف الثقافي والنظرة لمطب النفسي في
الثقافتين األسترالية والسعودية .وفيما يتعمق بخدمات الدعم المادي فإن الجامعات السعودية
تتفوق وبشكل كبير عمى نظيراتيا األسترالية ومرد ذلك التفوق ىو النظرة لمطالب الدوليين ففي
السعودية ىم طالب استقطبتيم الحكومة السعودية لمدراسة بشكل مجاني في جامعاتيا وىي
بذلك تقوم بدور إسالمي وانساني تجاه ىؤالء الطالب ودوليم .وفي المقابل وبالرغم من
الفمسفة الغربية البراجماتية في أستراليا واعتبار الطالب الدوليين عمالء وزبائن لمجامعات إال
أن ذلك لم يمنع الجامعات األسترالية من تقديم خدمات دعم مادي مختمفة ليؤالء الطالب.
ثالثا :اإلجابة عن السؤال الثالث /كيف يمكن االستفادة من الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين
في الجامعات األسترالية وتقديميا لمطالب الدوليين-طالب المنح الخارجية -في الجامعات
السعودية؟
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤالين األول
والثاني ,فإن ىذه الدراسة ستقدم بعض التوصيات والتي تجيب عن السؤال الثالث عن كيفية
االستفادة من الخدمات المقدمة لمطالب الدوليين في الجامعات األسترالية وتقديميا لطالب
المنح الخارجية في الجامعات السعودية:
 .1ضرورة إقامة لقاءات افتراضية عبر االنترنت لمطالب الدوليين قبل وصوليم لمممممكة
العربية السعودية يحضرىا بعض أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة وأيضا طالب دوليين
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يدرسون في الجامعة من جنسيات مختمفة لنقل خبراتيم ولممساعدة في إيصال
المعمومات في حال كان ىنالك عقبات في فيم المغة .ويطرح في ىذه المقاءات مواضيع
مختمفة مثل  :ما أىم األشياء التي تحضرىا معك لممممكة العربية السعودية؟ نبذة عامة
عن أىم القوانين والعادات والتقاليد السعودية ,تكمفة المعيشة ,الضيافة ,األمن واألمان,
معمومات عن األسبوع التمييدي ,االختالفات الثقافية ,خدمات الدعم واألنشطة الطالبية,
ثم تختتم ىذه المقاءات باإلجابة عن أسئمة الطالب .وحبذا لو يتم توفير كتاب إلكتروني
بصيغة  pdfيتضمن كل المعمومات الميمة قبل الوصول لمسعودية ويكون بعدة لغات.
 .0تقديم خدمة التوصيل المجاني لمطالب الدوليين من المطار إلى مقر إقامتيم ,مما يعطي
انطباع حسن لمطالب عن الدولة والجامعة .وضرورة اختيار أشخاص ذوي خبرة في
التعامل مع الثقافات المختمفة لتنفيذ مثل ىذه الميمة.
 .3أىمية إكساب أعضاء ىيئة التدريس ميارات تعميم طالب من ثقافات مختمفة.
 .2من الميم تأىيل وتطوير موظفي المكتبة لمقيام بدورات عامة لمطالب الدوليين عن
الميارات المختمفة مثل ميارة القراءة والكتابة األكاديمية ,وميارة كتابة الرسائل العممية,
وميارة حل المشكالت ,وميارات التفكير الناقد .ففي الجامعات األسترالية تتاح الفرصة
لمموظفين لممشاركة في مؤتمرات دولية عن الطالب الدوليين.
كمية بتقديم خدمات تخصصية لمطالب الدوليين تساعدىم في تحصيميم العممي.
 .2أىمية قيام كل ً

 .9ضرورة تفعيل المواقع االلكترونية لمجامعات واضافة أيقونات طمب الخدمات لمطالب
الدوليين مع التأكيد عمى سرعة االستجابة لمثل ىذه الطمبات.
 .4يعتبر االىتمام بالجانب النفسي ميم جدا لمطالب الدوليين لذا توصي ىذه الدراسة بأىمية
توفير الجامعات مستشارين نفسيين الستقبال استشارات الطالب النفسية خاصة في
األشير األولى من وصوليم لمسعودية.
 .1إنشاء أندية طالبية وذلك لربط الطالب الدوليين مع بعضيم البعض وأيضا الربط بين
الطالب الدوليين والمحميين لدمجيم مع البيئة الثقافية الجديدة.
 .1إقامة الرحالت والفعاليات االجتماعية لمطالب الدوليين بمشاركة الطالب المحميين إلشباع
الجانب االجتماعي ليؤالء الطالب.
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 .12إتاحة خدم ات المكتبة لمطالب الدوليين بعد تخرجيم ويشمل ذلك الدخول المجاني
واالستفادة من قواعد المعمومات ومصادر المعرفة المتاحة في موقع الجامعة وأيضا
استعارة الكتب بشكل مجاني.
 .11إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتقديم خصومات لبعض الخدمات لمطالب الدوليين مثل
الفنادق واستئجار السيارات وشركات الطيران.
 .10استقطاب المميزين من الطالب الدوليين لمعمل في الجامعات السعودية.
 .13إنشاء روابط لمخريجين واقامة المقاءات والمحاضرات والندوات المختمفة ليم حتى بعد
عودتيم لبمدانيم عبر االنترنت.
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