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 املمدص:

المتوقعػة لسػوؽ العمػؿ مػف  ػ ؿ تصور مقتػرح لتمبيػة الوظػا ؼ ىدؼ البحث إلى وضع 
ولتحقيػؽ ذلػؾ تػـ اسػت داـ المػنيص الوصػلى، والػذا اتضػم اسػت دامو  ،تدويؿ التعميـ الجػامعى
لتػػدويؿ التعمػػيـ الجػػامعى، وتحديػػد طبيعػػة الع قػػة بػػيف التعمػػيـ الجػػامعى  فػػى التيصػػيؿ النظػػرا

والميػػػارات  وعػػػرض بعػػػض الميػػػارات والوظػػػا ؼ الميػػػددة با نػػػد ارومتطمبػػػات سػػػوؽ العمػػػؿ، 
، وتوصػػػؿ البحػػػث إلػػػى عػػػدد مػػػف المتطمبػػػات و يقػػػة الصػػػمة والوظػػػا ؼ المتوقعػػػة لسػػػوؽ العمػػػؿ

بمجا ت أو استراتيجيات تدويؿ التعميـ الجامعى )الحراؾ األكػاديمى الػدولى، التعػاوف األكػاديمى 
 ؿ.الدولى، تدويؿ البرامص األكاديمية( والتى مف شينيا تمبية الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العم

 سوؽ العمؿ. -: التعميـ الجامعىالكممات الملتاحية
 

Internationalization of the University Education 

An approach for meeting the expected jobs of the labor market 

"A proposed perception" 

Abstract 

This research aimed to put a proposal to meet the expected jobs of the 

labor market through the internationalization of the university education.  To 

achieve this aim, the descriptive approach was used, which was evidently used 

in the theoretical rooting of the internationalization of the university education, 

determining the nature of the relationship between the university education and 

the requirements of the labor market, and presenting some skills, jobs that are 

threatened with extinction and some skills and jobs that are expected for the 

labor market. This research reached a number of requirements closely related 

to the fields or strategies of internationalization of the university education 

(international academic mobility, international academic cooperation, 

internationalization of academic programs) that could meet the expected jobs 

of the labor market. 

Key words: University Education- the labor market. 
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  والدراسات السابك كدو  امل

سوؽ ل الوظا ؼ الحالية والمتوقعة ُيعد توفير  ريجيف بمواصلات تتسؽ ومتطمبات 
؛ فالع قة بيف الر يسة والمحورية لمجامعات ومؤسسات التعميـ العالى المياـالعمؿ مف 

مت ذا القرار والمجالس واليي ات  تشغؿالتعميـ الجامعى وسوؽ العمؿ مف الموضوعات التى 
ويعكس ا نسجاـ بيف التعميـ ، المعنية برسـ السياسات التعميمية فى م تمؼ دوؿ العالـ

تغيرة بشكؿ مستمر المواءمة بيف م رجات ىذا التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ الم
القرارات التعميمية بشكؿ دا ـ إلى التعرؼ عمى و ومف  ـ يسعى مت ذوىذه المتطمبات، 

اللجوات بيف احتياجات سوؽ العمؿ وتقميؿ  األوضاع الراىنة ودراستيا وتحميميا  ستكشاؼ
والتي تتبايف طبيعتيا  ،ـ الجامعىمؤسسات التعميو صا ص الموارد البشرية التي تنتجيا 
 بيا. ومستويات التعميـ المؤسساتتمؾ ومستوا جودتيا طبقا لمستوا جودة أداء 

 يرات والتحو ت الحضارية وا قتصاديةيالتغ تزايدت وتيرة وفى اآلونة األ يرة
متسارعة وغير بمعد ت األ يرة  اآلونةفى وتطبيقاتيا العممية  والتطورات العممية والتكنولوجية

فجوة بيف م رجات التعميـ مما أحدث  ،عصر ال ورة الصناعية الرابعةو  سيما فى  ،مسبوقة
، فمـ يعد سوؽ العمؿ يستوعب تمؾ الم رجات مف الوظا ؼ الم تملة ومتطمبات سوؽ العمؿ
حيث يؤ ر التطور ، ا حتياج لبعض الت صصات المطروحة لندرةأو  ،سواء لنقص الكلاءة

العمـو الليزيا ية أو المادية باألنظمة الرقمية المعرفى والتقنى تي يرًا كبيًرا فى الدمص بيف 
إلكترونًيا وآ ت ذكية متصمة عبر آ ت يتـ التحكـ فييا  التصنيعوالبيولوجية في عمميػػات 

وغيرىا )عبد الصادؽ،  نترنت م ؿ الطباعة    ية األبعاد والذكاء ا صطناعى والروبوتاتبال 
فترة وجيزة    ؿ اللضا ي والنترنت األشياءنترنت وكذلؾ ظيور ما يسمى بإ، (28، 8102

وظيلة مف  811با تلاء  نذريقد ما  (، وىو28، 8102 ميلة، )عاميف تتجاوز   قد
وظيور عدد أكبر مف الوظا ؼ والميارات المستجدة التي تتناسب مع ىذا  ،الحالية الوظا ؼ

 التحوؿ والتطور المتسارع.
أف ك ير مف  باستشراؼ المستقبؿ ذات الصمة الدراسات العمميةمف  عديدوتؤكد 

حيث سيكوف لألتمتة تي ير كبير  ،القا مة حالًيا ست تلي في المستقبؿ سوؽ العمؿ وظا ؼ
عمى الوضع الوظيلي الراىف، وقد كشؼ تقرير مؤسسة ماكنزي أف  مث الوظا ؼ الجديدة 
التي نشيت في الو يات المتحدة فى ال مس والعشريف سنة الماضية م ؿ: تطوير تكنولوجيا 
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دارة نظـ تكنولوجيا المعم نشاء تطبيقات، وا  ومات لـ تكف المعمومات، وتصنيع األجيزة، وا 
 (.5، 8102)مؤسسة استشراؼ المستقبؿ، موجودة مف قبؿ

فى ظؿ ال ورة  (05، 8102)وظا ؼ المستقبؿل العالمى تقريراليشير كما    
قد أوجد وظا ؼ ك يرة نولوجيا الحدي ة والتطور السريع عصر التكلى أف إ الصناعية الرابعة

أصبحت  الواحد، ولمراعاة الت صصومركبة تحتاج الى أك ر مف ت صص في المجاؿ 
مع وذلؾ  قبؿمسميات وظيلية جديدة لـ تطرأ مف  فيناؾالوظا ؼ مجزأة إلى أجزاء ك يرة، 

ح ليا أف ىذه الوظا ؼ الجديدة سوؼ يتـ إعصر المعرفة والتطور التكنولوجي والرقمي، و 
ياجات السوؽ محؿ الوظا ؼ التقميدية المعتمدة عمى نمطية األداء، بما يتناسب مع احت

والميارات العصرية والتي تتسؽ مع عصر المعرفة والوظا ؼ الصناعية المعتمدة عمى 
( أف أىـ الميارات التى يحتاجيا سوؽ العمؿ فى 8102وتضيؼ دراسة عزمى ) .التكنولوجيا

ميارات حؿ المشاكؿ المعقدة المقترنة بالذكاء الرقمى  ترة الحالية والمستقبمية ىىالل
دارة والمرتبطة  بشكؿ و يؽ بميارات التلكير والتحميؿ والدراؾ المعرفى والبي ى والمرونة وا 
،  ـ ميارات التعامؿ مع اآل ريف سواء بإدارة البداعيمييا ميارات التلكير الناقد،  ـ  األزمات،

 األفراد أـ الذكاء العاطلى، أـ التنسيؽ، أـ التلاوض.
يجي ت صصات جديدة مرتبطة بتقنية الطمب عمى  ر  األمر الذا أدا لزيادة    

 وعمـ تحميؿ األعماؿ، ونظـ معمومات (Biometrics) المعمومات كعمـ المقاييس الحيوية
أو التكنولوجيا  نانوتكنولوجىلى الوظا ؼ المرتبطة ب ورة الالعمـو الم تملة، ىذا بالضافة إ

طبية وىندسية  مية في مجا تت صصات عم والتى تلرض، (Nanotechnology) النانوية
يترسوف وبرجاميت، وبريكسمر د)لميكنة، وصناعة المستقبؿ وغيرىاة وفي اللضاء واعديد

 Artificialالذكاء ا صطناعي"ما تقود إليو تكنولوجيا عف  (، وذلؾ فضً  80-82، 8102

Intelligenc " مف  ورة جديدة مف شينيا أف تؤدا إلى ان لاض حاد فى الطمب عمى
الصناعية و العسكرية و اصة  شتى المجا ت ظا ؼ حيوية فيظيور و و األيدا العاممة، 

؛ 22-28، 8102 المصري،وا قتصادية ودوا ر التقنيات والتطبيقات األكاديمية والطبية)
 .(Kuriakose & Iyer, 2018,1؛ 5، 8102اللرارجى، 

( أف تكنولوجيا الذكاء الصناعى 00- 8، 8108راجاف )شار وفى ىذا السياؽ أ
واألتمتة المييية  ست داـ الروبوتات تتحسف بشكؿ متزايد فى أداء المياـ المعرفية التى 
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تشكؿ جزء كبير مف عمؿ اليـو فى سوؽ العمؿ، مما ينذر بيتمتة األنشطة البشرية المعقدة 
إدارة مشروع ما، وزعزعة استقرار مجموعة مف الوظا ؼ الموجودة م ؿ قيادة السيارة أو 
( عمى ضرورة تزويد النظـ التعميمية جيؿ 8، 8108بيرؾ ) كدلذا أ حاليا فى سوؽ العمؿ.

األللية ال ال ة واألجياؿ التالية بمجموعة مف الميارات ال زمة ألداء وظا ؼ متوقعة لسوؽ 
 العمؿ لـ تظير بعد.

ىذه التغيرات والتحو ت التى يلرضيا التنامى والتدا ؿ المتزايد لتكنولوجيا  وكؿ 
الذكاء ا صطناعى فى م تمؼ جوانب الحياة فى الدوؿ النامية والمتقدمة عمى حد سواء 

د  ريص الجامعات ضرورة تجويد أدا يا لضماف وجو  وب اصةأنظمة التعميـ تحتـ عمى 
في كؿ مجا ت العمؿ  التكنولوجي وتطبيقونتاج ل داع وابجامعي تنافسي قادر عمى ال

الم تملة، وىو ما يتطمب معارؼ وميارات وكلايات عصرية تتطمبيا الوظا ؼ الجديدة بسوؽ 
 ال ريجيف ألسواؽ العمؿ العالمية.العمؿ والمقرونة بيذه التحو ت والتغيرات، وكذلؾ إعداد 

وفى ظؿ التغيرات المت حقة ساللة الذكر يشير الواقع الحالى إلى وجود فجوة كبيرة 
بيف م رجات التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ، فقد أسلرت دراسة ال  يمة وعبيدات 

( عف وجود تراجع فى  طط التنمية البشرية والتعميمية وقمة مواءمتيا لمتطمبات 8101)
الكلاءات المؤىمة لشغؿ بعض الوظا ؼ، وأضافت إلى ذلؾ دراسة  سوؽ العمؿ، وتدنى نسبة

ضعؼ الت طيط الواقعى فى مجاؿ القوا البشرية، وفى ميداف الت طيط ( أف 8108السعيد )
التربوا، وعدـ المقدرة عمى إحداث التكامؿ والتنسيؽ بيف م رجات التعميـ ومتطمبات سوؽ 

( معاناة 8108العممية، كما أكدت دراسة العمورا )العمؿ مف العوامؿ الدافعة ليجرة الكلاءات 
الدوؿ النامية مف فقداف التوافؽ بيف م رجات مؤسسات التعميـ و اصة الجامعى ومتطمبات 

( أف الشكالية الحقيقة التى تواجو الجامعات 8105سوؽ العمؿ، وأضافت دراسة حمزة )
مكف الجامعات مف الت طيط تكمف فى نقص التحديد الواضم  حتياجات سوؽ العمؿ حتى تت

السميـ والمتدرج لتمبيتيا، ىذا بالضافة إلى ما نتص عف ال ورة المعرفية و ورة ا تصا ت مف 
مراجعة لييكؿ العمالة فى العالـ، واستغناء الدوؿ المتقدمة تدريجًيا عف ف ات العمالة غير 

است داـ تكنولوجيا ا نتاج الميارة أو نصؼ الماىرة لصالم الل ات ذات الميارة العالية فى 
 الحدي ة.
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( إلى حاجة سوؽ العمؿ إلى وظا ؼ مينية 8102كما أشارت دراسة حسف ) 
وأكاديمية دقيقة ومستحد ة نظرًا لكوف ك يرًا مف ت صصات وبرامص ىذه الجامعات لـ تعد 
 تشكؿ أولوية لحاجات المجتمع وأصبم سوؽ العمؿ المحمى مشبًعا منيا، وتعانى م رجاتيا

( 8118مف البطالة  اصة ت صصات العمـو النسانية وا جتماعية. وأرجعت دراسة نصر)
ذلؾ إلي تركيز التعميـ الجامعي عمي الحيز المحمي وعدـ انط قو إلي الحيز العالمي وما بو 

 مف ت صصات ووظا ؼ مستحد ة لـ تكف موجودة مف قبؿ.
فى األساس عمى قدرتيا عمى يرتكز  عالمًيا ونظًرا لكوف مقياس تقويـ الجامعات

إعداد  ريص مؤىؿ وفؽ المواصلات المقبولة دولًيا فى م تمؼ اتجاىات المعرفة، والتجاوب 
مع حاجات المجتمع اآلنية والمستقبمية،  فمـ تعد التصورات القديمة المتعمقة بالتعميـ 

ك ر انسجاما مع الجامعي كما ىي، بؿ تغيرت ا تجاىات نحو جعمو أك ر ارتباًطا بالواقع، وأ
التغيرات ا قتصادية وا جتماعية والتكنولوجية المتسارعة، وسياسات التنافسية والسوؽ 
الملتوح في معظـ دوؿ العالـ، وىو ما يلرض عمى مؤسسات التعميـ الجامعي ضرورة 
تضميف البعد الدولى فى كافة أنشطتيا التعميمية والبح ية وال دمية مما يساعد فى  مؽ 

 شراكة   ؿ مف التكنولوجيا نقؿ عمميات وتنشيط ا قتصاد ودفع فرص العمؿ، مزيد مف
 ال دمية أو النتاجية سواء المجتمع ومؤسسات الجامعات بيف أو تعاوف دولى حقيقية

لتعظيـ ا ستلادة مف التعميـ الجامعى، والمساىمة الحقيقية في حركة التنمية وصناعة 
( مف حاجة مؤسسات التعميـ الجامعي 8108ى ؿ ونصار)المستقبؿ، وىو ما أكدتو دراسة 

المصري إلي تلعيؿ سياسات التدويؿ، والتعاوف الدولي، والجودة والقدرة التنافسية، وحراؾ 
 ىي ة التدريس والط ب وتدويؿ البرامص الدراسية.

أف سوؽ العمؿ الحالى  عف( 8102دراسة عزمى ) أسلرت وفى ىذا الطار
ط ب وتدريبيـ عمى مياراتيا فى مؤسسات الإلى وظا ؼ   يتـ تيىيؿ والمستقبمى يحتاج 

التعميـ الجامعى لموفاء بمتطمبات العصر الرقمى ذو القدرات اليا مة والمتجددة فى مجاؿ 
عبد القادر و  (28، 8102)عبد الصادؽ  ت دراستىكدأ لذا تقنيات المعمومات وا تصاؿ،

عمى ما فرضتو  صا ص ال ورة الصناعية الرابعة مف أىمية فيـ طرؽ  (8820، 8181)
التعامؿ مع متغيراتيا عمى النحو الذا يساعد فى توظيؼ القدرات والميارات التى يحتاجيا 
السوؽ العالمى الملتوح والذا يرتكز عمى الجودة وال قة كمعيار لمبقاء فى الحالة التنافسية 
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ف   ؿ التطوير والتحسيف المستمر، وذلؾ األفكار والبداع أو متطبيؽ  الشديدة سواء فى
مف   ؿ تيىيؿ مزيد مف مبرمجيف ومحمميف لنظـ وقواعد البيانات والمعمومات، والعمؿ عمى 

 استحداث ت صصات جديدة تمبى متطمبات سوؽ العمؿ فى الحاضر والمستقبؿ.
عى فى ظؿ ىذه التغيرات أف التعميـ الجام (08، 8102) عبد الحافظ دراسة ؼيضتو 

، وىو ما دفع مؤسسات التعميـ الجامعى إلى التوجو نحو التعاوف أصبم صناعة عالمية
ىذا فضً  عما أشار إليو تقرير جامعات المممكة المتحدة  ساس لتدويؿ  دماتيا،والشراكة كي

(Universities UK, 2015, 10 مف أف )دولييف  ريجيف يحتاج إلىالعمؿ  سوؽ 
البطالة ستكوف أقؿ ، وىو ما ينعكس في حقيقة ملادىا أف نسبة متمرسيف ولدييـ وعى  قافى

 عوا د ماديةو   برات تكويف لم ريجيفيتيم العمؿ الدولي  حيث، ال ريجيف الدولييفبك ير بيف 
تطمب ت ، فمواجية التحديات التى تواجو سوؽ العمؿ الدولىالعمؿ المشترؾ زيادة نتيجة أكبر

نايت دراسة القياـ بيا. األمر الذا أكدتو وبنية تحتية   يمكف ألي بمد بملرده  ،عالمية تكت ت
(Knight, 2008, 20-25  ً مف أف تدويؿ التعميـ الجامعى ٌيعد مد ) ًا لمواجية ر يس

إضلاء الطابع الدولى ف؛ ، وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيؽ الريادة العالميةالتغيرات المتسارعة
المد ؿ الر يس الذا تتبناه  ىوعمى فمسلة، وعمميات، وم رجات منظومة التعميـ الجامعى 

وما أفرزتو مف وظا ؼ  المت حقةوالتحديات  تي يراتتمؾ الواجية مالجامعات حوؿ العالـ ل
 مستحد ة لسوؽ العمؿ.

أف مؤسسات التعميـ العالى  (Senturk, 2008, 218كما أوضحت دراسة سينتورؾ )
بدأت فى تصميـ عمميات التدريس والتعمـ كمجا ت  دمية ذات صبغة دولية تيتـ فى الوقت 
نلسو بالوفاء بمعايير المنافسة الدولية، كما زادت كذلؾ مشروعات تبادؿ الط ب وأعضاء 

اسة غانـ در أشارت إليو ىي ة التدريس بيف الجامعات عمى المستوا الدولى، األمر الذا 
( مف حيث زيادة رغبة الكميات والجامعات فى إنتاج  ريجيف مؤىميف ل لتحاؽ 218، 8105)

 بسوؽ العمؿ عمى المستوا الدولى.  
( أنو مف التوجيات الحدي ة 885، 8108دراسة حجازا ) وفى السياؽ ذاتو أشارت

صار عمى التعميـ التى تزيد مف فرص العمؿ فى الوظا ؼ المستحد ة لسوؽ العمؿ عدـ ا قت
أو التدريب الذا يليد سوؽ العمؿ المحمى، بؿ يجب التحوؿ إلى مجتمع يعد اللرد لوظا ؼ 

( أف تضميف البعد الدولي في 082، 8108محمد، السوؽ العالمى. وأضافت دراسة )
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الجامعات يسيـ في رفع قدرتيا التنافسية عمي المستوي العالمي، حيث أنو كمما تمكنت 
تدويؿ  دماتيا التعميمية والبح ية تمتعت بمركز تنافسي قوي عالمي، وازدادت  الجامعات مف

ف وتيديدات المنافسيف الجدد. كما اقترح المجمس حالييقدرتيا عمي مواجية المنافسيف ال
( اعتماد نظاـ موحد لقياس مكتسبات الطالب وتقييـ أدا و ومدا 8105األمريكى لمتعميـ )

تقدمو   ؿ مشواره الدراسى، وتنليذ ما يسمى ببرامص الدرجة العممية الدولية المشتركة 
 دة دولًيا. والمزدوجة، والعمؿ عمى إيجاد آليات موحدة لقياس الجو 

فتدويؿ التعميـ الجامعى ُيعد مف أبرز التجاىات التربوية العالمية التى تيدؼ إلى 
بعًدا دولًيا عمى الممارسات الجامعية، بما يحقؽ اتساع نطاؽ تقديـ وانتشار ال دمات إضلاء 

تعميـ ومف  ـ زاد اىتماـ الباح يف بتدويؿ الالتعميمية وجعميا عابرة لحدود الدوؿ والقارات. 
فمف  كؿ دراسة، التى تصبو إليوتناولتو الدراسات مف جوانب م تملة حسب اليدؼ الجامعى و 

بوضع تصور مقترح لنشاء وكالة عربية لدارة تدويؿ ا عتماد األكاديمى  الدراسات مف اىتـ
ومنيـ مف اىتـ  ،(8102)عيداروس،  والمؤسسى لمؤسسات التعميـ العالى بالوطف العربى

مكانية بالكشؼ  عف ا تجاىات الحدي ة وال برات العالمية فى مجاؿ تدويؿ التعميـ الجامعى وا 
العنزا ؛ 8102مصطلى، ؛ 8102الحدي ى وغانـ، )ة منيا فى تدويؿ التعميـ الجامعى الفاد

واآل ر  .(8102، مصطلى والجوىرا، 8102؛ حافظ، 8105غانـ، ؛ 8105والدويش، 
بيف بعض برامص  غيره قارفالتعميـ الجامعى المصرا، و  عرض لبعض البرامص المستحد ة فى

درجات التعميـ العالى التعاونية الدولية المشتركة كيحد مجا ت أو استراتيجيات التعميـ 
؛ أحمد، 8102الجامعى، واست مص أوجو إفادة التعميـ الجامعى المصرا منيا )مصطلى، 

8102).   
 وزيادة قدرتيا وتحسيف جودة مؤسسات التعميـ الجامعى الريادة وقد  قت فكرة

اىتماًما كبيًرا مف ىي ات ومنظمات دولية عديدة، والتى تمـز الجامعات بضرورة  التنافسية
( لتقدـ تصوًرا 8102جاءت دراسة العامرا ) السبؽ والتميز فى اللكر والعمؿ، ومف  ـ

حقيؽ الريادة العالمية لمجامعات السعودية، كمد ؿ لت العالىمقترًحا لمتطمبات تدويؿ التعميـ 
( تربط بيف تدويؿ برامص التعميـ المستمر وتحقيؽ الريادة لمجامعات 8102دراسة أحمد )و 

( مف تدويؿ التعميـ الجامعى مد ً  لزيادة 8108فى حيف ات ذت دراسة محمد ) المصرية.
 القدرة التنافسية لمجامعات المصرية.
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نما ىو وسيمة لتحقيؽ  ايـ الجامعي ليست ىدفً وعميو فتدويؿ التعم    في حد ذاتو، وا 
غايات ك يرة، إذ ييدؼ إلي تحقيؽ اتصاؿ أفضؿ بيف الجامعات، بما يمكنيا مف ا ستجابة 
لقوي التغيير في البي ة المحمية والعالمية، وتقديـ أفضؿ  دمة لممجتمع في ظؿ ىذه 

ض بح ية م تملة التغيرات، كما ييدؼ إلي تس ير الطاقات البح ية المؤسسية ل دمة أغرا
 ,Hudzik, 2011ولتعزيز القدرات البح ية وا عتراؼ المؤسسي في مجتمع المعرفة العالمي 

لمعيش معًا في عالـ أك ر ارتباًطا (، أيًضا ىو وسيمة لعداد  ريجي التعميـ الجامعي (8
دي في السوؽ العالمي مف   ؿ تطوير المعارؼ والميارات والقيـ الدولية ل والعمؿ سوًيا

الط ب باست داـ استراتيجيات عدة مف بينيا الحراؾ األكاديمي الدولي، والمناىص الدولية 
Knight, 2012, 3)).  

ا تسعي إليو يتضم أف تدويؿ التعميـ الجامعي لـ يعد ترفً  ومف   ؿ العرض السابؽ
في جميع أنحاء  –بعض الجامعات المتقدمة بؿ صار ضرورة لجميع نظـ التعميـ الجامعي 

فرضتيا تداعيات العولمة مف ناحية، والرغبة في تعزيز القدرة التنافسية والمكانة   -العالـ 
أف تتبني استراتيجية منيجية لتلعيؿ  ناحية أ ري، وأنو عمي كؿ الجامعات العالمية مف

التدويؿ، ورسـ السياسات المؤدية الي تحقيؽ أىدافو مف أجؿ  مؽ فضاء أكاديمي ليا 
، حتي   تت مؼ عف الركب العالمي، األمر الذا يساعد عمى تمبية يتجاوز حدود الدولة

متطمبات الوظا ؼ الحالية والمتوقعة لسوؽ العمؿ وتوفير ما يسمى بالموظليف الدولييف، وىذا 
 يتلؽ مع ما سعى إليو البحث الحالى، ويتضم ذلؾ فى عرض مشكمة البحث.

 البخح  وشهم 

معد ت التقدـ  تزايدتواجو الجامعات فى جميع أنحاء العالـ عدة تحديات أبرزىا 
، والمنافسة العالمية، والتوجو إلى تدويؿ ع مى وال قافى والحضاراالتكنولوجى وا نلتاح ال

دقيقة ومستحد ة، واأل ذ التعميـ الجامعى، وحاجة سوؽ العمؿ إلى وظا ؼ مينية وأكاديمية 
 .قا ـ عمى المعرفة والمافسة والجودة والتميز والتكنولوجيا اللا قة بنظاـ اقتصادا

فى الدوؿ جيود التى بذلت مف أجؿ تحسيف وزيادة كلايات التعميـ الجامعى رغـ الو 
اء الحكومية أو ال اصة، إ  فى عدد الجامعات سو  والتزايدلتحقيؽ األىداؼ المرجوة،  العربية
،   تزاؿ محدودة؛ حيث أكدت العديد مف الدراسات )عيسافمية نظاـ التعميـ الجامعى عاأف ف

؛ 8100؛ السالمى؛ 8101نة وعطارا، بالب ؛8112؛ العبيدا، 8112؛ التميمى، 8112
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Tavis, 2016أف معظـ الجامعات العربية تواجو مشك ت تتعمؽ  (8181عبد القادر،  ؛
وحاجات المجتمع  تدنى فى مستوا ال ريجيف، ونقص مواءمتيـ لمتطمبات سوؽ العمؿب
المتوقعة  وظا ؼال% تقريًبا مف 25( أف 8102دراسة عزمى ) وتضيؼ ،التنمية طط و 

عمى الميارات  فى نظـ التعميـ الجامعى الحالية وتدريبيـ لسوؽ العمؿ   يتـ تيىيؿ الط ب
( إلى تركيز التعميـ الجامعى 8108) وقد يرجع ذلؾ كما أشارت دراسة سعيد .شغمياال زمة ل

عمى الجانب المعرفى فى المناىص الدراسية دوف ا ىتماـ بالميارة والسموؾ، ومف  ـ ظيور 
وبرامص وبيف احتياجات سوؽ العمؿ،  فجوة كبيرة بيف ما تقدمو الجامعات مف ت صصات

 وكذلؾ أصبحت م رجات التعميـ الجامعى أك ر اغتراًبا عف مجتمعاتيا.
عداد إب إلى ضروة اىتماـ الجامعات (8102) غانـى و الحدي  ةدراس أشارت ومف  ـ

ى، وكذلؾ دراسة سوؽ العمؿ الدولالوظا ؼ اآلنية والمستقبمية ب ريجيف مؤىميف ل لتحاؽ ب
بؿ  يارًا،  دلـ يع التعاوف العممي بيف الجامعات( والتى أكدت عمى أف 8102عيداروس )
وصار يتعيف عمي الحكومات والمؤسسات أف رورة  لمتطور في السوؽ العالمي، أصبم ض

 عف( EUA, 2013) التحاد األوربى ةكما كشلت نتا ص دراس، الجديدتتكيؼ مع ىذا الواقع 
إنيا حيث  دويؿ؛في الت ةالجامعي ةا عمى دور المؤسسجابً إبيؤ ر تدويؿ مل ةوجود استراتيجي فأ

ودعـ  ،نقؿ الموظليف الدولييفتوتطوير فرص  ،الط بجتذاب وا ،كاتامف تطوير الشر  تعزز
 .التمويؿ ةالموارد وزياد
أىمية تدويؿ التعميـ الجامعي مف  مما أفادت بو الدراسات السابؽ ذكرىاعمى الرغـ و 

دراسة عبد  ، إ  أفتمبية احتياجات متطمبات الوظا ؼ الحالية والمتوقعة بسوؽ العمؿفى 
استلادة الجامعات العربية مف صور التعاوف في تدويؿ  فأأشارت إلى ( 8102الحافظ )

التعميـ الجامعي  زلت محدودة وتحتاج إلي تلعيؿ، كما أف بعض اتلاقيات التعاوف في مجاؿ 
ف نلذت   يجري تقييميا لمتيكد مف مدي تحقيقيا ألىدافيا.   التدويؿ   تنلذ، وا 

رة حتمية لكساب ط ب عممية تدويؿ التعميـ الجامعى أصبحت ضرو ومف  ـ فإف 
الجامعات ميارات الجاىزية لسوؽ العمؿ المحمى والدولى بؿ والعالمى، ومف  ـ تمبية متطمبات 
ىذا الكـ اليا ؿ مف الوظا ؼ الجديدة والمتوقعة لسوؽ العمؿ، األمر الذا يلرض عمى 

نشاء ا لتحاللات الجامعات وضع استراتيجية قومية لتدويؿ أنشتطتيا التعميمية والبح ية وا 
نشاء  التعميمية، وتلعيؿ الحراؾ األكاديمى الدولى، وتوسيع رقعة تبادؿ األساتذة والباح يف وا 
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البحث الحالى والذا  برزت مشكمة ىناومف مراكز لمتميز وتحسيف أدا يا وتجويد م رجاتيا، 
 :اآلتى الر يس السؤاؿفى  أمكف صياغتيا

مد ً  لتمبية الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ كيؼ يمكف أف يكوف تدويؿ التعميـ الجامعى 
 ؟العمؿ

 اللرعية اآلتية: ويتلرع مف ىذا السؤاؿ الر يس األس مة
 ؟ما الطار المليومى لتدويؿ التعميـ الجامعى .0
 ؟فى ظؿ التغيرات المعاصرة ما الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ .8
تدويؿ التعميـ لتمبية الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ مف   ؿ المقترح ما التصور  .2

 ؟الجامعى
 البخح  فهد

لتمبية  تصور مقترحإلى محاولة التوصؿ  فى الحالى مبحثالر يس ل اليدؼ تم ؿ  
ؽ ىذا اليدؼ يستمـز وتحقي؛ الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ مف   ؿ تدويؿ التعميـ الجامعى

رتكز الذي تاللكري الطار عمى  والوقوؼ، لتدويؿ التعميـ الجامعى مىيو الطار المل عرض
 .الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿعميو 
 البخح  أهىي 

 منيا: ؛ترجع  أىمية البحث الحالي إلى عدة أمور 
أىمية موضوع البحث؛ فقضية تمبية م رجات التعميـ الجامعى لمتطمبات الوظا ؼ الحالية  -0

فى المجتمع، قتصادية وا جتماعية والمتوقعة لسوؽ العمؿ مف أبرز قضايا التنمية ا 
يم ؿ أحد األىداؼ ا ستراتيجية لمجامعات  تدويؿ التعميـ الجامعي ىذا بالضافة إلى أف

 .المصرية في الوقت الحاضر
فيعد الحديث عف مستقبؿ العمؿ لمشباب مف الموضوعات  ؛ىذه المرحمة العمريةأىمية  -8

الدولة بعيف الرعاية الميمة التى تتصؿ بإحدا قضايا العمؿ القومى والتى تنظر إليو 
وا ىتماـ، وتحظى بالعناية اللا قة لمقيادة السياسية، وتيتى عمى رأس قا مة األولويات فى 

 . طط وبرامص الحكومة
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عديد مف المؤتمرات المحمية والدولية مف ضرورة يعد البحث استجابة لما أوصت بو  -2
محمًيا  قدرتيا التنافسيةلزيادة لجامعى تضميف البعد الدولي في مؤسسات التعميـ ا

 .وعالمًيا
يجاد ت صصات جديدة تواكب  الحاجة إلى -8 الوظا ؼ تطوير التعميـ الجامعي المصري وا 

األمر الذي تسيـ م رجاتو في إحداث التقدـ ا قتصادي  ،سوؽ العمؿل المتوقعة
 وا جتماعي.

تدويؿ بحث )التى ربطت بيف متغيرا ال -عمى حد عمـ الباحث-ندرة الدراسات السابقة  -5
 (.التعميـ الجامعى والوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ

قد تساعد قطاًعا مف المستليديف؛ ومنيـ عمى سبيؿ الم اؿ:  وتوصياتو إف نتا ص البحث -2
دارة التعاوف الدولي بوزارة التعميـ العالي  ،القا ميف عمي التعميـ الجامعي وسياساتو، وا 

 والمجتمع بيسره. ووزارة القوا العاممة،
 البخح  وصطمخا

 Internationalization of University Education تدوين التعميي اجلاوعى -1
الحراؾ األكاديمي الدولي ير تيس: بينوالتعميـ الجامعى يعرؼ البحث الحالى تدويؿ 

بيف لمجامعات والط ب والباح يف وأعضاء ىي ة التدريس، وتحقيؽ التعاوف األكاديمى الدولى 
ضلاء البعد الدولىالجامعات التعميمية مع الحلاظ عمى  نشطتياأكاديمية و األ  يابرامجعمى  ، وا 

 اليوية ال قافية والقومية.
 الوظائف املتوقع  لسوم العىن -8

الميف والت صصات : ابيني الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿيعرؼ البحث الحالى 
حيوا لسوؽ العمؿ انعكاًسا لمتطور المعرفى المستقبمية التى يمكف التنبؤ بظيورىا كمطمب 

، والتى تحتـ عمى التعميـ الجامعى إعداد الذكاء ا صطناعى والتكنولوجى والرقمى وتكنولوجيا
 ال زمة لشغميا.الميارات والقدرات و المعارؼ   ريص يمتمؾ
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  البخح وٍوج

في تحقيؽ  است دـ البحث الحالي المنيص الوصليوأىدافو  في ضوء طبيعة الموضوع
تحديد طبيعة الع قة بيف و  ،لتدويؿ التعميـ الجامعى مف   ؿ التيصيؿ النظريوذلؾ  أىدافو،

 وعرض بعض الوظا ؼ المتوقع ظيورىا فى سوؽ العمؿ، التعميـ الجامعى وسوؽ العمؿ
 .لتمبية تمؾ الوظا ؼ المتوقعة مف   ؿ تدويؿ التعميـ الجامعىوصوً  إلى تصور مقترح 

 على النحو اآلتى:ثالثة محاور معالجة موضوع البحث فى  تمتوفى ضوء ما سبق 
 المحور األول: اإلطار المفهومى لتدويل التعليم الجامعى.

 الوظائف المتوقعة لسوق العمل فى ظل التغيرات المعاصرة.المحور الثانى: 
 المحور الثالث: التصور المقترح.

 المحاور وذلؾ عمى النحو اآلتى:وفيما ييتى عرض لكؿ محور مف ىذه 
 اإلطار املفوووي لتدوين التعميي اجلاوعياحملور األوه: 

إف التدويؿ في مجاؿ التعميـ الجامعي لـ يظير فجية، بؿ نتيجة تطورات عبر مراحؿ 
زمنية معينة، بدأت مع نشية الجامعات وزادت وتوسعت مع التقدـ التكنولوجي وبروز العولمة 

ؿ التعميـ ومف  ـ انصب اىتماـ الباحث فى ىذا المحور عمى تناوؿ تدوي الم تملة،بتداعياتيا 
  ، وذلؾ عمى النحو اآلتى:ومجا تو، الجامعى مف حيث مليومو، وأىدافو، وأىميتو

 Internationalization of University Education وفووً تدوين التعميي اجلاوعيأوًلا: 

جة تطورات عبر مراحؿ الجامعي لـ يظير فجية، بؿ نتيإف التدويؿ في مجاؿ التعميـ 
روز العولمة ، بدأت مع نشية الجامعات وزادت وتوسعت مع التقدـ التكنولوجي وبزمنية معينة

فيعرفو العجمى ، تطور إلي تعدد التعريلات التي تناولتوىذا الوقد أدي بتداعياتيا الم تملة، 
ة عمي المناىص وتكنولوجيا التعميـ وأنماط التقييـ إد اؿ الم مم الدولي( بينو "052، 8112)

ومعاييره ع وة عمي تيسير الحراؾ األكاديمي الدولي لكؿ مف الط ب وأعضاء ىي ة التدريس 
والباح يف. ىذا فض  عف التعاوف األكاديمي الدولي في التبادؿ الط بي والتدريب الت صصي 

 .اح يف"األكاديمية والتعاوف بيف الب لم ريجيف وتجديد الميارات والكلايات لميي ة
ينو "عممية إدماج البعد الدولى أو البعد ( بKnight, 2004, 12) و نايتيعرفكما 

  ".، وبحوث و دمات مجتمعيةالتعميـ الجامعى مف "تعميـ وتعمـالمتعدد ال قافات دا ؿ أنشطة 
لرؤية ا عممية إد اؿ" بينو فيعرفونو (Marginson, 2007, 13) أما مارجيسوف

ة مستمرة ومتوجية نحو المستقبؿ، ومتدا مة وىي رؤيالدولية في نظاـ الجامعة، 
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ؤوف األكاديمية، وحلز األفراد في كؿ وحدات الشالت صصات، حيث يتـ بناء رؤية مؤسساتية، 
 طريقة عالمية ومقارنة وتعاونية.والتلكير بجؿ تغيير النظاـ الكمي لمجامعة، مف أ

جؿ تكيؼ التعميـ الجامعي مع المتطمبات أالجيود المبذولة مف "بينو  كما ُيعرؼ
و أصادية أو ال قافية والتحديات التي تلرضيا العولمة في المجتمعات سواء في النواحي ا قت

دماج المعايير الدولية والبعد ال قافي في العمميات التعميمية، وا، و التعميمية ألنشطة البح ية، ا 
 .(Nicolescu et al., 2009,977) "و دمة المجتمع

النظـ السياسات المحددة والبرامص التي تضطمع بيا الحكومات و "بينو  أيًضا عرؼويُ 
  .(Altbach et al., 2009, 23) "رات اللردية لمتعامؿ مع العولمةاألكاديمية، والدا

حداث التلاع ت دا ؿ أو بيف أنو " (Dinesh, 2010, 7ويذكر دينش ) عممية الوعى وا 
ال قافات، مف   ؿ وظا ؼ التدريس والبحث وال دمة، وبالتوافؽ مع تحقيؽ اليدؼ النيا ى 

 .المتم ؿ فى تحقيؽ التلاىـ المتبادؿ عبر الحدود ال قافية"
ا مف ا متزايدً يتضمف عددً  مشروع( أنو "025، 8101ويضيؼ البنؾ الدولى )

التعاوف في مجاؿ البحث  وزيادةتي تمنم درجات عممية في ال ارج، أو تمؾ الالط ب، 
أعضاء  وحراؾليؼ المشترؾ لممنشورات البح ية، واكتساب لغة  انية و ال ة، والتيالعممي، 

وا عتراؼ المتبادؿ بالساعات المعتمدة األكاديمية واستحداث درجات ىي ة التدريس والباح يف، 
نشاء تحاللات دوليةعممية مشتركة و نا ي  . "ة عف بعد، وا 

في  تضميف البعد الدولىممية ع"أنو إلى  (Mitra, 2010,105ميترا ) ويشير
ا وبشكؿ ، والتلكير عالميً الشامؿتغيير العمي  األفرادلتحليز  رؤية مؤسسية، مف   ؿ التعميـ
ي تيارات وطرا ؽ وىو وسيمة نحو البي ة ال ارجية المتنوعة المتغيرة التي تركز عم، تعاوني

 ".البي ة العالمية
ممية التبادؿ بيف الدوؿ ع( أنو "Mehndiratta, 2011, 494) مينديراتاويذكر 

والمعارؼ والميارات ل رتقاء لمط ب، والمعمميف، والمقررات التعميمية، والموارد البشرية، 
 التعميـ".بعممية التلاىـ الدولي مف   ؿ 
المتبادؿ ( أنو "إحداث نوع مف الحراؾ الدولى 025، 8108ويرا ى ؿ ونصار )

والمتوازف بيف مؤسسات التعميـ العالى المصرا وبيف غيرىا مف نظـ التعميـ العالى العالمية، 
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مف   ؿ مجموعة مف اآلليات واألنشطة التى تضمف حراؾ الط ب وأعضاء ىي ة التدريس، 
 ".والبرامص التعميمية، والمناىص والمقررات الدراسية، والبحث العممى، وبرامص  دمة المجتمع

تيي ة المجتمع لمد وؿ في شراكة ( فيعرفاه بينو "08، 8108) قاسـ ومصطلىأما 
فعالو وناجحة مع المجتمع الدولي مف أجؿ إحداث التكامؿ والتوافؽ والتنمية بيف المجتمعات 

 شعوب".وال
أو البعدالمتعدد  -( بينو "إضلاء البعد الدولى 055، 8108بينما يعرفو محمد )

كافة األنشطة الجامعية ل رتقاء بكلاءة البرامص األكاديمية والبح ية عمى –ال قافات 
قميمًيا وعالمًيا".  بالجامعات، وتعزيز قدراتيا التنافسية محمًيا وا 

( بينو "عممية إضافة البعد الدولى عمى 852، 8105ويعرفو العنزا والدويش )
لجامعات العالمية، وتبادؿ المناىص والبرامص فى الجامعات، وتنشيط التبادؿ ال قافى مع ا

 ال برات البح ية واألكاديمية التى تطور مستوا أعضاء ىي ة التدريس والطمبة فييا".
ا ستباقية التى تقوـ بيا أو  ود واألنشطة المنظمة والمقصودةالجي" وُيعرؼ أيًضا بينو

التى ترتكز عمى رؤية واستراتيجية وطنية ومؤسسية، و ، مؤسسات التعميـ الجامعى المعاصرة
دماج البعد الدولى فى سياستيا ووظا ليا وبرامجيا التعميمية والبح ية وال دمية، فى إطار ل

دولى يحقؽ التوازف بيف التعاوف والشراكة ومواجية التحديات العالمية، وبيف تحقيؽ المطالب 
يا فى الحصوؿ عمى القيمة تبما يزيد مف قدر المجتمعية والحلاظ عمى اليوية الوطنية، 

األكاديمية والميزة التنافسية لألنشطة الدولية، ومحصمتو أداء دورىا المنوط بيا بكلاء 
 (.02، 8102)عبد الحافظ،  وفعالية"

( أنو "إحداث نوع مف الحراؾ الدولى المتبادؿ 01، 8108ويضيؼ أبو راضى )
مجموعة مف اآلليات واألنسطة التى ُتعد بم ابة    ؿوالمتوازف بيف النظـ التعميمية مف 

مقومات يستند إلييا، ويمكف مف   ليا الحكـ عمى مدا قدرة المؤسسة عمى المنافسة 
 ."الدولية

( إلى أنو "العممية التى يتـ مف   ليا إد اؿ األبعاد 225، 8102ويشير أحمد )
التعميـ الجامعى وتيسير الحراؾ  الدولية وعبر ال قافية فى التدريس والبحوث ومؤسسات

األكاديمى والدولى لكؿ مف الط ب وأعضاء ىي ة التدريس والباح يف بالشكؿ الذا يساعد فى 
 تحقيؽ مليـو التربية الدولية".
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( أنو "تمؾ العممية التى يتـ مف   ليا 882، 8102ويذكر مصطلى والجوىرا )
ال  ث لمؤسسات التعميـ الجامعى والتى  إضلاء البعد الدولى والبيف  قافى عمى الوظا ؼ

 س والبحث العممى و دمة المجتمع".تتم ؿ فى؛ التدري
ضرورة إضلاء  تركز عميالتعميـ الجامعى أنيا  لتدويؿيتضم مف التعريلات السابقة  

 ،تلعيؿ التعاوف األكاديمي الدولي بيف الجامعاتو  وظا ؼ الجامعة،رسالة و البعد الدولى عمى 
كما يتضم أف التدويؿ ب والباح يف وأعضاء ىي ة التدريس، ودعـ الحراؾ األكاديمي لمط 

يمكف  وكذلؾ .وسيمة لمجامعات فى مواجية التحديات وتحقيؽ التلاىـ وزيادة القدرة التنافسية
يف التدويؿ استراتيجية تيدؼ إلي  روج الجامعات مف عزلتيا المحمية إلي العالمية بالقوؿ 

 ديمية والبح ية وال دمية.األكامعايير دولية في م تمؼ أنشطتيا  تبني مف   ؿ
تيسير الحراؾ األكاديمي  :وعميو يعرؼ البحث الحالى تدويؿ التعميـ الجامعى بينو

الدولي لمجامعات والط ب والباح يف وأعضاء ىي ة التدريس، وتحقيؽ التعاوف األكاديمى 
ضلاء البعد  الدولى عمى برامجيا األكاديمية وأنشطتيا التعميمية مع الدولى بيف الجامعات، وا 
 الحلاظ عمى اليوية ال قافية والقومية.
 ثاًٌيا: أهداف تدوين التعميي اجلاوعي

فيمحيف، ) ييتىفيما  ، ويمكف إيجاز ىذه األىداؼتدويؿ التعميـ الجامعيتتعدد أىداؼ 
 ؛Alemu, 2014, 15؛ Minh, 2013, 133؛ IAU, 2012, 2 ؛228-225، 8101
 (:888-882 ،8102الدجدج، ؛ 881، 8105 اطر، ؛ 052-058 ،8108، محمد
بمستوي السمعة الدولية لمجامعات، وذلؾ ببناء القدرات التنافسية لمؤسسات الرتقاء  -0

التعميـ الجامعي، والحلاظ عمي مستوي المنافسة الدولية والتيكيد عمي الطابع العممي 
 والتعاوف الدولي.واألكاديمي لتنمية التلاىـ 

زيادة الوعي الدولي بيف الط ب والباح يف وتنمية التلكير والبحث في القضايا الدولية  -8
 التي تتعدا الحدود.

دعـ وتحسيف الع قات بيف الجامعات وبعضيا مف   ؿ التعاوف في األبحاث المشتركة  -2
التقدـ والمنافع وتكويف التحاللات ا ستراتيجية وتبادؿ الط ب والباح يف بما يحقؽ 

 المشتركة ليذه الجامعات.
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التنافسية بيف الجامعات مف أجؿ استقطاب الط ب مما يؤدي إلي التميز و تحقيؽ  -8
 الحرص عمي الجودة وتقديـ أفضؿ عروض ال دمات التعميمية.

تحسيف جودة التعميـ والتعمـ لتيي ة أعضاء ىي ة التدريس والط ب بشكؿ أفضؿ ليكونوا  -5
مييف مع إتاحة اللرصة لمط ب ل لتحاؽ ببرامص دراسية غير متوافرة فى مواطنييف عال

 ب دىـ، وتحسيف قدرات أعضاء ىي ة التدريس.
 طرح برامص عالمية في التنمية المينية ألعضاء ىي ة التدريس بالجامعات. -2
 المشاركة في المعرفة وضماف تدفقيا عبر أحدث الوسا ؿ والتقنيات المتاحة. -8
إقامة مقررات مشتركة بيف الجامعات دا ؿ الدولة الواحدة ومف دولة وتسييؿ تعزيز  -2

 أل ري.
تقميص اللجوة المعرفية الموجودة بيف الجامعات في الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية   -2

 والعقوؿ البشرية. والحد مف ىجرة الكلاءات العممية 
، ىي ة التدريس الط ب والباح يف وأعضاءتشجيع الحراؾ األكاديمي الدولي لكؿ مف  -01

 وكذلؾ المؤسسات التعميمية بحيث تتكيؼ مع التطورات الجديدة والمتغيرة.
الذاتي لمتمويؿ التيكيد عمي الطابع ا كاديمي والتجاري لعممية التدويؿ لتوليد مصادر  -00

 لمجامعات. 
 تحقيؽ التقارب ال قافي بيف األمـ والشعوب وتيصيؿ اليوية القومية. -08
الجامعي لتدعيـ الكلاية الدولية لممواطنيف عف طريؽ مساىمة التعميـ  تعزيز أدوار التعميـ -02

الجامعي في تزويد الط ب بالميارات الضرورية لمتمكف مف الحياة والعمـ في عالـ يتحرؾ 
 نحو عولمة السوؽ. 

بيف  ليات الربطاألكاديمي وغيرىا مف آ والتعاوفالتعاوف اللكري عف طريؽ التوأمة  تعزيز -08
جؿ تيسير ا نتلاع بالمعارؼ أو أفي شتي أنحاء العالـ مف الجامعي مؤسسات التعميـ 

 نقميا وتك يليا دا ؿ البمداف وعبر الحدود.
للوا د سواء ىداؼ وامف األ اعديدً  تعميـ الجامعي يحقؽتدويؿ المما سبؽ يتضم أف 

ي و عضاء ىأت الط ب و قدرا ةكبناء وتنمي ،و الوطنيأ ىو المؤسسأعمى المستوا اللردي 
كسابيـ ميارات تساعدىـ عمي التحرؾ في سياؽ دولي التدريس والقيادات والموظليف ، وا 

بناء الشبكات والشركات منيا و ة ادوا ستل ةريس والتعمـ وتعزيز انتاج المعرفوتطوير طرؽ التد
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 الجودةوزياده الوعي بال قافات وتحسيف  ةفسياالتن ةوا رتقاء بالقدر  ةالدولي ةوالبح ي يةالتعميم
ة، ىذا بالضافة إلي التعريؼ بال قافات العالمي ةوالسمع ا عتماد،الجوده والحصوؿ عمى 

الم تملة لألمـ والشعوب والتوعية بالمشك ت الكبرا التي تواجو النسانية ونشر الس ـ 
 العالمي والديمقراطية.

 وعيتدوين التعميي اجلاأهىي  ثالًجا: 

ُيعد تدويؿ التعميـ الجامعى عممية شاممة تتناوؿ كافة جوانب العممية التعميمة 
بالجامعات بغرض  مؽ فضاء أكاديمى لنظـ ومؤسسات التعميـ العالى يتجاوز حدود الدولة 
التى تنتمى إلييا، ومف  ـ أصبم ضرورة فى ظؿ التحديات التى تواجييا المتغيرات القميمية 

ظؿ ما تلرضو ال ورة الصناعية الرابعة مف تحديات متنوعة فى م تمؼ والدولية، وفى 
 المجا ت.

ربعػة مبػررات أو أسػس أ( Schoorman, 2010, 5)وفى ىذا السياؽ حػدد شػورماف 
 :منطقية تكشؼ عف أىمية تدويؿ التعميـ بصلة عامة، وىذه المبررات ىى

ـ والتيكيد عمى أىميتو عمى الس ـ العالمي: باعتباره األساس المنطقي لتدويؿ التعمي -
الصعيد العالمي، وأىمية التعميـ في السعي لتحقيؽ الس ـ، عمى افتراض أف " الحرب تبدأ 
 في عقوؿ األفراد " وبالتالي التعميـ وليس التسميم سيشكؿ المصدر الدا ـ مف أجؿ الس ـ.

في المنافسة النجاح في المنافسة الدولية: حيث ترتبط جيود التدويؿ مف أجؿ النجاح  -
 الدولية بنوعيف مف المنافسة: المنافسة السياسية والمنافسة ا قتصادية.

المعرفة العالمية: يملت ىذا المبرر ا نتباه إلى ضرورة التدويؿ لمنجاح الميني والكلاءة  -
العالمية، نظًرا لما ظير مف ان لاض اىتماـ التعميـ والبرامص بالمنظور العالمي، وان لاض 

الوعي العالمي بيف الشباب، لذا اتجيت األنظار إلى الجامعات لدراؾ أىمية مستويات 
 األبعاد الدولية التى يجب أف تحتضنيا.

التعاوف العالمي: وىو ما يؤكد الحاجة إلى الع قة بيف الدوؿ في عالـ مترابط عمى الصعيد  -
 العالمي.

تدويؿ التعميـ ( مبررات ا ىتماـ ب28 -22، 8112وقد أجممت دراسة القاضي ) 
سواء ا قتصادية والتي تعني سيطرة ملاىيـ ا قتصاد  العولمةالجامعي في ا ستجابة لتحديات 

الرأسمالي وسيادتو في العالـ، أو السياسية والتي تعني سيادة ملاىيـ النظاـ السياسي 
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الميبرالي وانتشارىا والمناداة بشعارات ظاىرية وليست حقيقية، أو ال قافية والتي تعني البحث 
عما ىو مشترؾ بيف ال قافات الم تملة بالضافة إلي العولمة التكنولوجية و العولمة التعميمية 

يحقؽ والتربوية التي تعني توجيو النظـ التعميمية العالمية في إطار ي دـ النظاـ المييمف و 
 أغراضو. 

( أف التحديات الم تملة لمعولمة 88-8112،81وعميو ذكرت دراسة أحمد وحسف )
فرضت ظيور التعميـ الجامعي اللكتروني، وتزايد است داـ النترنت، وتطور معايير جودة 
المناىص الجامعية وأساليب التقويـ، وضماف الحرية األكاديمية ألعضاء ىي ة التدريس ونشر 

 ـ ونبذ العنؼ، ىذا بالضافة إلى تزايد اىتماـ الشركات متعددة الجنسيات بالتعميـ  قافة الس
الجامعي، وتطبيؽ المعايير ا قتصادية عمى األنظمة التعميمية والبحث عف مصادر تمويؿ 

 إضافية، وتزايد التقارب بيف الجامعات.
بررات تظؿ نو ميما تنوعت المأفي ىذا الصدد  (880، 8108) ى ؿ ونصار ؤكدوي

تقوـ عمى  ةسس دوليأو  ةلى رؤيإتدويؿ التعميـ الجامعي والتعاوف الدولي الناجم  ةحاج
لتعميـ ا أف مؤسساتمف منطمؽ  ة،التضامف والتعاوف وتحقيؽ المصالم والمنافع المتبادل

مف   ؿ التعاوف مع نظا رىا عمى المستوا   إ ةىدافيا كاممأالجامعى   يمكنيا تحقيؽ 
الجوانب  ةف يا يستمد مف كافأص ح مؤسسات التعميـ الجامعي وتطويرىا  بد و إ أفو  ،الدولي
 ة.     والدولي ةقميميو ال ةالمحمي

( أف مبررات تدويؿ التعميـ متشابكة وديناميكية 21، 8102ويضيؼ عبد الحافظ )
ويؿ كما أنيا قد ت تمؼ مف دولة إلي أ ري ومف مؤسسة أل ري وفًقا ألىدافيا مف التد

مكاناتيا، وبالتالي قد يتلاوت تي ير ووزف كؿ منيا عمي التدويؿ، وقد تتقدـ مبررات منيا  وا 
عمى سواىا؛ فقد تتقدـ مبررات الجودة وا عتماد والتصنيؼ العالمي لمجامعات عمي مبررات 

 التمويؿ أو الدافع ا قتصادي، وقد تتقدـ المبررات السياسية عمي ما سواىا.
جامعي أىمية كبيرة، لمتدويؿ في مجاؿ التعميـ البالضافة إلى المبررات السابقة فإف و 

 ،8108؛ ويم، Mukherjee & Wong, 2011, 129) كونو يساعد عمىتتضم فيما 
 : (Jibeen & khan, 2015, 197؛ 282، 8102مصطلي،؛ 281
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التطوير األكاديمي، وتمبية متطمبات البي ة الوطنية والقميمية والعالمية، والسماح لتحسيف  -
بية مف أجؿ ، وتعزيز التر و الوطنيأومواءمة معايير الجودة  سواء عمي المستوي العالمي 

 .التلاىـ الدولي
مواجيتيا، استشراؼ أىـ التحديات، والتيديدات التي تواجو النظـ التعميمية بحيث يمكف  -

والتنبؤ بغد أفضؿ لمستقبؿ التعميـ، حيث تعتمد عمي إحداث جودة المنتص التعميمي قبؿ 
 تسويقو، وعرضو دوليًا.

درة عمي ا رتقاء بمنظومة العمؿ الجامعي، وتمكيف الجامعات مف التحوؿ لتصبم أك ر ق -
، ط بلمجذبًا  كاديمية األ ري المناظرة، وتحوليا لتصبم أك رالمنافسة مف المؤسسات األ 

وأعضاء ىي ة التدريس، والباح يف، والجيات الممولة، ومجتمعي  الصناعة والماؿ 
 .واألعماؿ

المحافظة عمي العمـو وتنميتيا مف   ؿ التباد ت األكاديمية الديناميكية، حيث تقوـ  -
 الجامعات الغربية بإنشاء شبكات وجمعيات لنقؿ المعارؼ والبحوث العالمية.

المواطنة المحمية والعالمية، ومرونة التلكير، والتسامم واحتراـ اآل ريف،  تنمية قيـ -
 والشعور بالمس ولية ، والمشاركة المدنية.

ا في الموا م وعالمية الحراؾ تقتضي تغييرً والتى  تعددية أبعاد التنافسية العالميةمواكبة  -
لمشلافية والنزاىة التعميمي لميي ات الط بية والتدريسية واستحداث تدابير داعمة 

 .   التنظيمية
أىمية كبري  اصة لمدوؿ النامية، وذلؾ  عتبارات عدة، التعميـ الجامعى  ؿتدويول

 : (21-82، 8108القحطانى، ؛ TanKosic & Caric, 2009,3منيا )
 زيادة حراؾ أعضاء ىي ة التدريس والط ب، وتعميؽ الليـ لمحرية األكاديمية. -
 اقتصاديات الدوؿ وبناء القدرات مف الموارد البشرية. تنشيط -
 تعمـ مدا ؿ جديدة لمجموعة مف القضايا والمشك ت األكاديمية والدارية. -
 زيادة القدرة التنافسية العممية والتكنولوجية وا قتصادية. -
التوسع في الشبكات اللكترونية التي تربط األنشطة التعميمية والبح ية لمجامعات عمي  -

 المستوي الدولي.
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حاجة الجامعات في الدوؿ النامية لمد وؿ في النظاـ العالمي لمبحوث العممية  -
 .وا بتكارات

 .د الدولي ونقؿ الوحدات الدراسيةالمشاركة في فعاليات ا عتما -
 تعزيز التضامف والتعاوف الدولييف. -

الجامعى  بصلة عامة و اصة التعميـ تدويؿ التعميـيتضم أف ومف   ؿ ما سبؽ 
فى عالـ سريع التغير باعتباره وسيمة لتحقيؽ الجودة ومد ؿ  عمى درجة عالية مف األىمية

، مما يؤكد فتم قنوات التواصؿ والحوار مع المجتمع الدولي ومف  ـ لتحقيؽ القدرة التنافسية
طمؽ ا، مف منسد اللجوة التي تلصؿ المجتمعات النامية عف المجتمعات المتقدمة عممًيا وتقنيً 

أف أا مؤسسة تعميمية   يمكنيا تحقيؽ أىدافيا كاممة إ  مف   ؿ التعاوف مع نظيراتيا 
 عمى المستوا الدولى.

 تدوين التعميي اجلاوعي   جماالترابًعا: 

تدويؿ التعميـ الجامعي ونماذجو التي تست دـ في ت طيط وتنليذ  مجا تتتنوع 
فإف أىداؼ تدويؿ التعميـ الجامعي ساللة الذكر ا عمي سً وتيسي ،واستراتيجياتو ؿسياسات التدوي

 ،الط ب واألساتذةحراؾ ب ينطوي عمي عديد مف المجا ت ترتبط تدويؿ التعميـ الجامعي 
وتعزيز التعاوف الدولي بيف م تمؼ دوؿ  ،م تمؼ أنشطة التعميـتضميف البعد الدولي في و 

مية التدويؿ وفقًا لألىداؼ المرجو تحقيقيا األك ر أىمية في عم المجا تيتـ تحديد و  العالـ،
ر يسيف لتدويؿ  مجاليفتحديد ، وعميو يمكف المتاحة لكؿ دولة وا مكاناتمموارد وفًقا ل يضاً أو 

 : (Oyewole, 2009, 321) التعميـ الجامعي، ىما
ي : ويقصد بو الحراؾ األكاديمInternationalization abroadالتدويؿ ال ارجي   - أ

، وتقديـ برامص استراتيجيات مع الشركاء الدولييف، بناء التدريس والط ب ألعضاء ىي ة
، فرع لمجامعات  ارج الحدود الوطنيةأمشتركة مع مؤسسات عبر الحدود، وجود 

 البحوث الدولية المشاركة، والدرجات العممية المشتركة. و 
المناىص ويقصد بو تطوير  :Internationalization at homeالتدويؿ الدا مي   - ب

الجيود الرامية و ، تعييف أعضاء ىي ة تدريس دوليةو ، لدراسية لتمبية المعايير الدوليةا
 .إلي تحسيف استراتيجيات التدريس والتعمـ لموفاء بالمعايير الدولية
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تم ؿ اآلليات أو  أربعة مجا ت ر يسة إلى ويمكف تقسيـ ىذيف المجاليف الر يسيف
 : ، وذلؾ عمى النحو اآلتىالمدا ؿ التى يمكف مف   ليا تدويؿ التعميـ الجامعى

 نادميي الدولياحلراك األ -1
يعد الحراؾ األكاديمي الدولي مف أبرز مجا ت تدويؿ التعميـ الجامعى؛ فقد تزايد 

ما تشيده الحراؾ األكاديمي الدولى لكؿ مف الط ب والباح يف وأعضاء ىي ة التدريس فى ظؿ 
وييدؼ الحراؾ األللية ال ال ة مف تناـ ألىمية العمـ والتكنولوجيا ونتيجة لتحدا العولمة، 

و تطوير المغات والميارات العالمية، أو إما  كتساب وجيات نظر م تملة، أ دولىاألكاديمى ال
عدادىـ لمتكيؼ مع سوؽ العمؿ العالمى،  تمكيف المواطنيف بيف يصبحوا مواطنيف عالمييف وا 

ويتضمف الحراؾ األكاديمى الدولى فترة الدراسة والتدريس والبحث لمط ب والباح يف وأعضاء 
ولة أ را غير الدولة األـ، وذلؾ   ؿ فترة زمنية محددة، عمى أف يعودوا ىي ة التدريس فى د

   يتضمف اليجرة مف دولة أل را الدولى بعدىا إلى الدولة األـ، أا أف الحراؾ األكاديمى
 وفيما ييتى عرض ألشكاؿ أو أنواع الحراؾ األكاديمى الدولى: .(08، 8105)أحمد وآ روف، 

 احلراك الطالبي  -أ 

ا لما ا نظرً الحراؾ الط بي مف أبرز أنماط تدويؿ التعميـ الجامعي وأك رىا شيوعً يعد و 
 بي عبر الحدود، ومف ، وتتعدد برامص  الحراؾ الطجتماعيةار أكاديمية واقتصادية وا لو مف آ

 : ((Dinesh,2010,10 أىميا ما ييتى
نم لحراؾ الط ب والموروبي : م ؿ البرنامص ا تحاد األ برامص التبادؿ قصيرة المدي -

سنويًا في أوروبا بتكملة  ( طالب011111، الذي يدعـ حراؾ) " Erasmus"إيراسموس
 ، وغالبًا يعود الط ب إلي ب دىـ بعد انتياء البرنامص. من لضة

برامص تقدـ دا ؿ الدوؿ المستوردة لم دمة: وىي تعتمد عمي تقديـ التعميـ الدولي لمط ب   -
؛ افتتاح وؿوتشمؿ أسموبيف، األ  -ا لإلقامة في ال ارجأف يضطرو بدوف  -دا ؿ ب دىـ 

 فروع لمجامعات األجنبية  في ب د الط ب األصمية، وال اني أسموب التعميـ عف بعد. 
وقد أولت العديد مف الجامعات العالمية الحراؾ الط بى اىتماًما  اًصا؛ حيث تتنافس 

مف الط ب المتميزيف، ألف ىذا سينعكس فى  الجامعات فيما بينيا عمى استقطاب أكبر عدد
النياية عمى إنتاجيا العممى والبح ى ومنزلتيا العالمية، إضافة إلى أف ىذا يشكؿ مصدًرا ميًما 
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، 8108لمد ؿ فى زمف أصبم فيو النلاؽ عمى التعميـ الجامعى أمرًا باىظ التكاليؼ )مع ، 
012.) 

مميوف طالب  8ىناؾ ما  يقؿ عف  أفت الصادرة عف اليونسكو حصاءاوتشير ال
المممكة المتحدة ، و % منيـ 02يات المتحدة ا مريكية يدرسوف  ارج بمدنيـ، تستضيؼ الو 

. وقد شيد ىذا المجاؿ د وؿ بمداف جديدة %5%، والمانيا2، واستراليا %8، وفرنسا 00%
ف الحصة العالمية % م2، والتي تستضيؼ ا، وكوريا، وسنغافورة ونيوزيمنداكالصيف، وماليزي
مصر والمممكة العربية  يدروسف  ارج ب دىـ. وعمي مستوي الدوؿ العربية ُتعدلمط ب الذيف 

السعودية وا مارات العربية، وجيات ر يسية لمط ب الراغبيف في الدراسة الجامعية، حيث 
% مف الحصة العالمية لمط ب الذيف يدروسف  ارج 8تستضيؼ ىذه البمداف ال   ة 

 (. 08 ، 8105ب دىـ)اليونسكو ، 
 حراك أعضاء هيئ  التدريس  -ب 

ويم ؿ لجامعي، لتدويؿ التعميـ ا أحد المحاور الر يسةد حراؾ أعضاء ىي ة التدريس يع
ب برات  ىذا الحراؾ حيث يزودىـعنصًرا ميًما يسيـ فى نجاح جيود التدويؿ فى الجامعة؛ 

مع أقرانيـ في ال ارج، وىو ما يترجـ في ، كما يمدد مف نطاؽ ا تصا ت ويو قيا دولية
مة التعاوف نياية المطاؼ إلي أنشطة دراسية وبح ية عند عودتيـ إلي ب دىـ. )منظ

، ويتـ حراؾ أعضاء ىي ة التدريس (802-808، 8101البنؾ الدولي، ا قتصادي والتنمية و 
لحؽ لكؿ طرؼ في عف طريؽ إبراـ اتلاقيات تعاوف  نا ية أو أك ر بيف الجامعات، تعطي ا

عميمية أو تطوير ا ستعانة بيي ة التدريس مف الطرؼ اآل ر، أو التعاوف في إنشاء برامص ت
  .(251، 8108)ويم، البرامص القا مة

( إلى أف نجاح تدويؿ مؤسسات التعميـ الجامعى 888، 8108ويشير ى ؿ ونصار )
يؿ؛ فمف أبرز المعوقات يتوقؼ عمى مدا مشاركة أعضاء ىي ة التدريس فى أنشطة التدو 

التى قد تحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ التدويؿ نقص مشاركة أعضاء ىي ة التدريس فى أنشطة 
التدويؿ، األمر الذا يمزمو تكويف  قافة داعمة ومحلزة ألعضاء ىي ة التدريس لتشجيعيـ عمى 

  المشاركة فى التدويؿ.
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 احلراك املؤسسي -ج 
 الحراؾ المؤسسىأف  (Helms & Rumbley, 2012, 6ىيممس ورامبمى )يذكر 

إلى إنشاء فروع جامعية تابعة لمحـر الجامعى األصؿ فى دولة ما بيدؼ تدريس البرامص  يشير
. بدً  مف انتقاليـ إلى دولة أ را لمدراسة األصؿ لمطمبة وطفمالتعميمية لتمؾ الدولة فى ال

أف األمر قد يصؿ إلى أف تقـو بعض الدوؿ بتشجيع الجامعات ( 28، 8108مع  )يضيؼ و 
العريقة مف دوؿ أ را عمى تيسيس فروع ليا عمى أراضييا، عف طريؽ منحيا حوافز عمى 
شكؿ دعـ مادا أو إعلاءات ضريبية، أو بت صيص أراضى لتنشئ عمييا فروعيا لما لذلؾ 

لمط ب فى بمدىـ األـ، وتعزيز مف أىمية فى توفير فرص تعميمية إضافية عالية الجودة 
الط ب وأعضاء ىي ة التدريس ما بيف اللرع ال ارجى والجامعة األـ مما يزيد مف مف تواصؿ 

التلاعؿ ا جتماعى والعمؿ المشترؾ وبناء جسور التلاىـ بيف الشعوب مف م تمؼ ال قافات. 
آل را؛ فبعض الجامعات مف جامعة قد ت تمؼ الحراؾ المؤسسى  أسبابأف إلى ىذا بالضافة 

ترا فى ذلؾ فرصة لتحقيؽ عا دات مالية إضافية مف الرسـو الدراسية لمط ب المنتسبيف إلى 
فروعيا الدولية، والبعض اآل ر يرا فى ذلؾ انتشار لو عمى الساحة الدولية وتحسيف لمكانتو 

  .العالمية وزيادة قدرة عمى التنافس فى سوؽ التعميـ الجامعى الدولى
 التعاون األنادميي الدولي  -2

نسانية بيف ل ييدؼ التعاوف الدولي إلي التقريب بيف ال قافات، وتعزيز القيـ ا
المجتمعات الم تملة، كما يحث الجامعات في الدوؿ المتقدمة إلي الوفاء بمس ولياتيا 
ا جتماعية تجاه الدوؿ النامية في محاولة لتقميؿ اللجوة النما ية بينيـ. ويتـ التعاوف الدولي 
بو عبر قنوات ومستويات عديدة، فيمكف أف يتـ عبر تعاوف  نا ي بيف دولتيف بحيث تقـو 

جامعة أو أك ر في كؿ منيا، أو مف   ؿ تعاوف جماعي عمي المستوي القميمي، ويتـ في 
طر تشاركية تلاعمية بيف أبضرورة إيجاد معظمو بدعـ مف المنظمات الدولية التي تعني 

 (. 885، 8105 اطر، ) مؤسسات التعميـ العالي الدولية مف   ؿ اتلاقيات متنوعة
( إلي أف Mazzarol et al., 2003, 90زوراؿ وآ روف ) وفى ىذا السياؽ أشار ما

التدويؿ في العصر الحديث شيد   ث موجات لمتعاوف الدولي في مجاؿ التعميـ العالي؛ 
األولي: تضمنت سلر الط ب مف موطنيـ إلي الدوؿ المتقدمة لمواصمة دراساتيـ العميا، وىذه 

؛ وال انية: تتم ؿ في التعاوف الموجة استمرت   ؿ القرف الماضي ومازالت مستمر  ة حتي اليـو
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بيف الجامعات في العالـ مف   ؿ إقامة قنوات لمتبادؿ العممي وبرامص ا شراؼ التربوي، وعقد 
اتلاقيات التوأمة أو التحالؼ العممي؛ أما ال ال ة: وتتم ؿ في فتم أفرع لمجامعات األجنبية، 

قامة الجامعات ا فتراضية.  واست داـ تكنولوجيا المعمومات وا تصا ت في  التعميـ عف بعد، وا 
 األكاديمي شكاؿ عدة لدعـ التعاوفأتجيت عديد مف الجامعات إلي تبني وقد ا

 منيا: و  والتى تم ؿ أبرز مظاىره؛ الدولي،
  ا عتراؼ المتبادؿMutual Recognition ويعنى اعتراؼ الجيات الرسمية األكاديمية :

بالشيادات والدرجات األكاديمية الممنوحة مف جامعة ما فى دولة أو المينية فى دولة ما 
أ را بناء عمى اتلاؽ مسبؽ بيف الدولتيف أو عمى األقؿ بيف بعض الجامعات بيا، ويسيـ 
، ا عتراؼ المتبادؿ فى الحد مف عوا ؽ التشغيؿ أو التوظيؼ الدولى )فى غير البمد األـ(

ولًيا بسيولة ويسر، وُتعد الصيف أك ر الدوؿ وكذلؾ فى استكماؿ الدراسات الجامعية د
 (.58، 8108نشاًطا فى ىذا المجاؿ ) قاسـ ومحمود، 

 اللرعي  الجامعى الحـرBranch Campus يقصد بو إنشاء فروع لجامعة في بمد ما : و
وسعييا لمحصوؿ عمي ا عتماد الرسمي سواء بملردىا  عف طريؽ جامعة أـ في بمد أ ر،

 (.882 – 882، 8112)كينص،   ري في البمد المضيؼأمعة أو بالمشاركة مع جا
 الجامعات  مةوأبرامص تUniversity Twinning طة عمؿ دولية تيدؼ إلى : ىي 

 اتلاقيات تعقد بيف جامعتيف أو أك رتعزيز التعاوف الدولى بيف الجامعات، وتتـ مف   ؿ 
، ومف  ـ ا عتماد المتبادؿ بحيث يتـ  توحيد متطمبات البرامص الدراسية في إطار ترتيبات

 .(882 – 882، 8112)كينص، يتـ توحيد البرنامص الدراسي ومحتواه ونظـ تقويمو بينيـ
  برنامص كراسى اليونسكوUNESCO Chairs Programme ىو وسيمة أساسية :

تتيم لميونسكو أداء دورىا فى تشجيع التعاوف بيف الجامعات فى جميع أنحاء العالـ، 
ر البرامص الدولية التى تيتـ بتدعيـ القدرات التدريسية والبح ية لمؤسسات ويستيدؼ تطوي

التعميـ الجامعى فى مجا ت م تارة، وذلؾ بزيادة عدد المت صصيف البارزيف فى م تمؼ 
العمـو عمى المستوا العالمى مع التركيز عمى الدوؿ النامية، كما يستيدؼ التجنيد الدولى 

الباح يف الدولييف البارزيف ويمقبوف بيساتذة اليونسكو،  ألصحاب ىذه الكراسى مف بيف
وكذلؾ الربط بيف الباح يف المتميزيف فى المؤسسة أو الدوؿ المستضيلة لمكراسى والدوؿ 

 (.25، 8105؛ أحمد وآ روف، 052، 8118اآل را )العجمى، 
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 جنبي أ: ويقصد بيا منم حؽ ا متياز مف قبؿ جامعات مرموقة في بمد منم حؽ ا متياز
 لجامعات في دوؿ أ ري لتقدـ دورة دراسية أو برنامص معد مف قبؿ الجامعات المانحة

 . (882 – 882، 8112)كينص، 
  الشراكاتPartnershipsتكويف ع قات ذات معانى وأىداؼ مع شركاء  : ىي عبارة عف

 فى مناطؽ أ را عمى مستوا العالـ. ومف أبرز أشكاؿ الشراكات برامص منم الشيادات
الدولية بينواعيا الم تملة؛ وأبرز ىذه البرامص    ة؛ األوؿ: برنامص الشيادة المشتركة؛ 
ويتـ منحيا عف طريؽ مؤسستيف أو أك ر مشاركتيف فى برنامص أكاديمى واحد، و  تشترط 
نما توجد  يارات متاحة تعوض الحراؾ  سلر الطالب لمدولة الشريكة فى البرنامص، وا 

ذة الزا ريف، والدراسة عف بعد، والمشاريع البح ية المشتركة. وال انى: الط بى م ؿ األسات
برنامص الشيادات ال نا ية أو المتعددة؛ ويمنم شيادتيف مؤىميف فردييف عند مستويات 
متعادلة ومتكاف ة، وذلؾ بعد ا نتياء مف إتماـ متطمبات البرنامص التعاونى الذا يتـ وضعو 

، ولمطالب الحؽ فى الدراسة فى أا مؤسسة مف بواسطة المؤسستيف الشريكتيف
المؤسسات الشريكة، لكف يتـ منحو شيادتيف منلصمتيف مف كؿ مؤسسة. أما فى حالة 
برنامص الشيادات المتعددة فيكوف ا  ت ؼ الوحيد فى عدد الشيادات الممنوحة؛ حيث 

لنوع مف البرامص يمنم   ث مؤى ت فردية أو أك ر عند مستويات معادلة، تكوف مدة ىذا ا
أطوؿ مف مدة برنامص الشيادة المشتركة، كما أف ىذا النوع مف البرامص معترؼ بو أك ر 
مف برنامص الشيادة المشتركة. أما عف النوع ال الث: برنامص الشيادات المتتالية؛ فيمنم 
ص مؤىميف م تمليف عند مستوييف متتالييف، وذلؾ بعد ا نتياء مف إتماـ متطمبات البرنام

التعاونى الذا يتـ وضعو بواسطة المؤسستيف الشريكتيف، وتكوف المؤسستاف المانحتاف 
لممؤىؿ فى دولتيف م تملتيف، ومف  ـ ينتقؿ الطالب مف دولة إلى أ را  ستكماؿ كؿ 

 ;Knight, 2011, 299-301; Helms & Rumbley, 2012, 6) مستوا عمى حدة

Lane & Kinser, 2012, 23 .) 
 ترؾ لمبحوث العممية: ُيعد النشر العممى المشترؾ أحد مجا ت تدويؿ النشر المش

التعميـ الجامعى؛ فيغمب الدراسات العممية رفيعة المستوا تنشر مف باح يف ينتموف 
%( مف األبحاث العممية تنشر باشتراؾ 51إلى أك ر مف دولة، فلى بريطانيا حوالى )
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ى والنشر المشترؾ بيف الباح يف مع باح يف أجانب، فى حيف يكوف التعاوف البح 
 (.82، 8108عمى الصعيد العربى ضعيؼ لمغاية )الصديقى، 

  جامعات الشركاتCorporate Universities ىى جامعات تتولى إنشاءىا شركات أو :
ىي ات حكومية أو  اصة أو جمعيات تجارية أو غيرىا لتساعدىا فى تحقيؽ رسالتيا عف 
طريؽ نشر  قافة المؤسسة وا  راء عممية التدريب والتنمية المينية والتنظيمية لدا األفراد 

ومبادراتيا، وي دـ فى  والعامميف، وتقدـ جامعات الشركات منيًجا  اًصا بيا يدعـ أىدافيا
تنمية ميارات وقدرات الط ب وأعضاء ىي ة التدريس بيا فى مجا ت الت صص مف 

 (.085-088، 8102جانب، وقدرت وميارات العامميف مف جانب آ ر)عبد العزيز، 
 ا تحادات والتحاللات والتكت ت التعميمية الدولية 

ت حقة التي أفرزتيا العولمة ، فظيرت لقد ارتبط تدويؿ التعميـ الجامعي بالتطورات الم
عمي مستوي العالـ عديد مف التحاللات والتكت ت التعميمية الكبرا؛ ىى عبارة عف منظمات 
تطوعية تتكوف عمى األقؿ مف   ث مؤسسات تعميـ عالى، ويكوف ليا ميمة أساسية تتم ؿ 

طة الدولية والمنافع فى نشر المعارؼ وا رتقاء بيا عمى الصعيد الدولى، وزيادة األنش
 المتبادلة، م ؿ تحالؼ نظـ التعميـ العالى بيوربا لنشاء منطقة تعميـ عالى أوربية

European Higher Education Area (EHEA) بيدؼ تدويؿ نظـ التعميـ العالى
ع ف بولونيا لنشاء منطقة تعميـ عالى أوروبية موحدة بيدؼ اعتماد نظاـ موحد  بيا، وا 

لشيادات العممية، وتقييـ أدا و، مما يسيؿ عممية إدماج الط ب في النظاـ لمدرجات، وا
التعميمي األوروبي، ومنحو قدرة أكبر عمي جذب الط ب األجانب مف  ارج المجموعة 

 (.Brown, 2012, 22-23؛ 825، 8100األوروبية )الزىيري، 
دويؿ البحث وقد شيدت أوروبا تيسيس عديد مف التحاللات والكيانات البح ية لت

جامعة مف أعرؽ  82العممي مف أبرزىا اتحاد الجامعات البح ية األوروبية والذا يضـ 
دولة أوربية، والتحالؼ الدولى لمجامعات البح ية والذا يضـ أحد  08الجامعات البح ية فى 

عشر جامعة دولية ذات نشاط بح ي مك ؼ في تسع دوؿ عمي مستوي العالـ. وفي مقابؿ 
ألوروبية ظير عمي الساحة العالمية تحالؼ أ ر لتدويؿ الجامعات األمريكية التحاللات ا

والكندية وا رتقاء بيا في مجاؿ المنافسة العالمية بيدؼ تضميف البعد الدولي في كؿ 
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الوظا ؼ والبرامص الجامعية األساسية، في التدريس والبحث و دمة المجتمع،  كتساب أكبر 
 .ستوي الدولينافسية ممكنة عمي المقدرة ت

  الرباوج األنادميي تدوين  -3
، واألنشطة الجامعية الدراسية والمقررات يقصد بو إضلاء البعد الدولي عمي البرامص

في سياؽ دولي متعدد ال قافات، كما  لمدراسة والعمؿ ؼ إعداد الط ب مينًيا وأكاديمًيابيد
الدراسية واستراتيجيات التدريس يشمؿ تدويؿ المناىص الدراسية تطوير المناىص والبرامص 

الوطنية والعالمية، وقيـ النظـ المتناقضة، يـ بما يؤدي إلي فيـ وجيات النظر وعمميات التقي
 (.Welikala, 2011:14ياة والعمؿ في أي مكاف في العالـ )وتجييز ال ريجيف لمح

رامص وُيعد اكتساب المغات األجنبية قاعدة ا نط ؽ نحو العالمية؛ حيث إف الب
والمناىص الدراسية الدولية تعتمد عمى المغة األجنبية فى محتواىا ولغة تدريسيا، ىذا فض  
عف أف اتقاف المغات األجنبية متطمب ل بتعاث إلى ال ارج فى الميمات العممية والشراؼ 

. فى الجامعات األجنبية فرص الدراسة لمباح يف والط ببؿ إنو قد يزيد أو يقمؿ مف المشترؾ، 
وقد يرا البعض أف ىناؾ ت وؼ مف تي ير المغات األجنبية عمى ال قافة الوطنية وعمى المغة 
األـ، لذا يجب ا ىتماـ بإتقاف الط ب لمغتيـ األـ، والحرص عمى تنمية قيـ المواطنة ودعـ 

  (822، 8108اليوية ال قافية وا نتماء لدييـ ) ى ؿ ونصار، 
 ة مدا ؿ أساسية تعد األك ر شيوعًا في مؤسسات ويستند تدويؿ المناىص عمي    

 :((Vajargah, 2013,148عمى النحو اآلتى  التعميـ الجامعي، وىي
: ويتميز بإضافة محتوي دولي لممناىص The Add-on Approachمد ؿ الضافة  -

موضوعات  الحالية دوف تعديؿ ىيكميا األصمي أو طرؽ تدريسيا وتعميميا. م اؿ إضافة
 أو واجبات ذات تركيز بيف  قافي.

: ويتميز بدمص محتوي ي ري التلاىـ بيف The Infusion Approachمد ؿ الدمص   -
ال قافات لدي الط ب، بحيث يعكس اتجاىات متنوعة ويقدـ لمط ب أداءات مينية 

 متنوعة، وىذا يتطمب تتضمف أىداؼ تركز عمي معرفة واتجاىات بيف  قافية.   
: يستند ىذا المد ؿ إلي تغيير The Transformation Approachالتحوؿ  مد ؿ -

ب عمي ، وىو مد ؿ يتسـ بالمرونة العالية  وتدريب الط لممناىص وطرؽ تدريسياىيكمي 
 . التلكير والنقد والتحميؿ
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( أف Maket & Mbaraka, 2012, 366) ومبركة ماكيتوفى ىذا السياؽ يذكر 
متعددة تشمؿ عناصر المنظومة مدا ؿ يتـ مف   ؿ  بصلة عامة تدويؿ التعميـ الجامعي

 :عمى النحو اآلتى ، وىيالتعميمية
: ويشمؿ الحراؾ الط ب، وتبادؿ المناىص، وأعضاء  Activity Approachمد ؿ النشاط -

 ىي ة التدريس والباح يف، والبرامص األكاديمية.
: يؤكد ىذا المد ؿ عمي  تطوير   Competency  Approachمد ؿ الكلاءات -

فراد مؤسات التعميـ الجامعي  أالميارات، والمعارؼ، والقيـ، وا تجاىات، بيف جميع 
 ليصبحوا اك ر معرفة والماما بال قافات  الدولية.

: يؤكد عمي تطوير المناخ التنظيمي  The Echoes Approach  قيؿ األالمد  -
مبادرات وأنشطة  عممية التدويؿ، ويقر بيف البعد الدولي أساسي  السا د،  بحيث يعزز

  ري لمتعميـ العالي.ألتعريؼ الجامعة أو أي مؤسسة 
 ويؤكد عمي التكامؿ أو دمص  البعد الدولي :Approach The Process مد ؿ العمميات -

واسعة مف  في مجا ت التدريس والبحث العممي و دمة المجتمع، مف   ؿ مجموعة
 .  نشطة والسياسات والجراءات األكاديمة والدارية دا ؿ مؤسسات التعميـ الجامعياأل 

تعكس الطبيعة  ويتضم مف   ؿ عرض مجا ت ومدا ؿ تدويؿ التعميـ الجامعى أنيا
الديناميكية الشاممة والمتكاممة لمليـو التدويؿ؛ حيث تركز عمى العناصر الر يسة فى 

ب، وأعضاء ىي ة التدريس، والبرامص األكاديمية، والم رجات الجامعات والتى تتم ؿ فى الط 
 التعميمية، والنواحى الدارية.

وبعد ا نتياء مف عرض الطار المليومى لتدويؿ التعميـ الجامعى، يحسف توضيم 
وتحديد الميارات والوظا ؼ  طبيعة الع قة بيف التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ،

الميددة با ند ار والميارات والوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ، وىذا ما سيعرض لو المحور 
 القادـ.
 .فى ظن التغريات املعاصرة الوظائف املتوقع  لسوم العىن: الجاٌىاحملور 

فى ظؿ المتغيرات المت حقة والتحديات العممية والتكنولوجية وا قتصادية التى 
تشيدىا المجتمعات أ ذت الجامعات تتبنى ملاىيـ ووظا ؼ جديدة مف أجؿ الوصوؿ إلى 
مكانة متميزة بيف الجامعات المتقدمة، فمـ ُتعد وظا ليا قاصرة عمى التدريس التقميدا وحشو 
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ت وت ريجيـ ل لتحاؽ بسوؽ العمؿ؛ بؿ أصبحت مطالبة بإعادة النظر أذىاف الطمبة بالمعموما
فى أدوارىا ووظا ليا لمواجية تمؾ التحديات الم تملة وتحقيؽ التنمية ا قتصادية المنشودة، 
ومف  ـ يعرض ىذا المحور لمع قة بيف التعميـ الجامعى وسوؽ العمؿ، والوظا ؼ المتوقعة 

 معاصرة، وذلؾ عمى النحو اآلتى:لسوؽ العمؿ فى ظؿ التغيرات ال
 أوًلا: التعميي اجلاوعى ووتطمبات سوم العىن

الع قة بيف التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ ع قة و يقة فيى ع قة تي ير إف 
وتي ر؛ حيث إف الجامعة مؤسسة مجتمعية   تعمؿ بمعزؿ عف ظروؼ المجتمع الموجودة 

تتلاعؿ مع كؿ ما يدور حولو مف تغيرات سياسية فيو، ولكنيا جزء مف ىذا المجتمع 
واقتصادية واجتماعية و قافية، كما أنيا تؤدا دورًا حيوًيا فى استم ار الموارد البشرية التى 
ُتعد أىـ  روة يمتمكيا المجتمع وذلؾ مف   ؿ ربطيا بسوؽ العمؿ وا نتاج وال دمات عف 

(. وفى السياؽ 28 20، 8108يبى، طريؽ قنوات اتصاؿ ملتوحة و ابتة ومستمرة )الش 
( أف ىناؾ ع قة ذات Zuti & Lukovics,2016ذاتو تؤكد دراسة زوتى ولوكوفيكس )

طبيعة  اصة بيف م رجات التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ وقطاعاتو الم تملة، 
حيث تدعـ فالجامعات تمعب دوًرا كبيًرا في تحسيف القدرة التنافسية لممناطؽ التي توجد فييا، 

النواحي ا قتصادية وا جتماعية مف   ؿ تحسيف جودة م رجاتيا والتي تتطمبيا أسواؽ 
العمؿ بيذه المناطؽ وفًقا لمعايير التنافسية التي تعتمد عمى العنصر البشري الكؼء والقادر 

( 22، 8118ويضيؼ جويمى ) عمى الد وؿ في المستقبؿ وفًقا لممتطمبات والحاجات المتغيرة.
ف الع قة بيف المكانات القتصادية لمدوؿ والتعميـ ع قة تبادلية؛ حيث توفر المكانات أ

القتصادية التمويؿ ال ـز لمعممية التعميمية، بينما يوفر التعميـ الجيد المعارؼ العممية والقوا 
لاءة العاممة المؤىمة التى تم ؿ إحدا المقومات األساسية لمنمو القتصادا، وكذلؾ تتحدد ك

النلاؽ عمى التعميـ طبًقا لممستوا التعميمى ل ريجيو، وتوافؽ مياراتيـ مع متطمبات سوؽ 
 العمؿ.

إ  أف الد  ؿ تشير  ورغـ الع قة الو يقة بيف التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ
إلى أف ىناؾ  مً  جوىرًيا فى حالة التكيؼ بيف م رجات التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ 

-812، 8110سباب المس ولة عف ىذا ال مؿ منيا )مجاىد، العمؿ، وىناؾ العديد مف األ
 (:852، 8101العتيبى،  ؛Vodopivec, 2009, 2 ؛808
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عى و طط التنمية؛ حيث إنو مازالت   توجد سياسة ا نلصاؿ بيف سياسة التعميـ الجام -
 تعميمية واضحة تكلؿ المواءمة بيف م رجات التعميـ الجامعى ومطالب سوؽ العمؿ.

اند ار ميف ووظا ؼ معينة وظيور ميف ووظا ؼ جديدة تتطمب ميارات حدي ة نتيجة  -
 التوسع فى تطبيؽ التكنولوجيا الحدي ة.

)الميارات والقدرات والكلاءات( لشريحة كبيرة مف  ريجى التعميـ تدنى التيىيؿ العممى  -
 الجامعى، وضعؼ قدراتيـ عمى التكيؼ مع الوظا ؼ والميف الجديدة فى سوؽ العمؿ.

ال مؿ فى التوازف النوعى بيف م رجات التعميـ الجامعى والحاجات اللعمية مف العمالة  -
 الجامعية.

بيف م رجات التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ ومف ىنا تظير أىمية التنسيؽ والربط 
إف أا  مؿ فى أداء ؛ حيث  اصة فى ظؿ ما يشيده المجتمع مف متغيرات مت حقة العمؿ

، 8108سميماف ) كدهالجامعات ألدوارىا ينعكس سمًبا عمى م رجاتيا بسوؽ العمؿ، وىذا ما أ
بعض الدوؿ و اصة  ( مف أف واقع نظاـ التعميـ الجامعى في2، 8108الغنبوصى )و  (22

النامية يؤكد عمى تركيزىا فقط عمى منم الشيادات أو المؤى ت دوف ا ىتماـ بتوصيؿ 
المعرفة والميارة لم ريص لكى يتواءـ متطمبات سوؽ العمؿ؛ فالمعيار فى ىذه الدوؿ ىو مدا 

 ت سوؽقطاعا عمى سمًبا انعكس الذي األمر م ءمة اللرد استناًدا لمؤى تو وليس لمياراتو،
لدا  بالبطالة يسمى ماع العمؿ سوؽ قطاعات لدا التساؤ ت مف العديد وأ ار العمؿ

 ا حتياجات عمى مسايرة ال ريص قدرة لضعؼ(، Unemployment) Educatedالمتعمميف
بعد الت رج؛ فمشكمة البطالة ُتعد مف أبرز مظاىر عدـ المواءمة  إليو المسندة لموظيلة اللعمية

 مع إحدا م رجات التعميـ الجامعى وىى الجودة النوعية لم ريجيف. 
( إلى أف استمالة سوؽ العمؿ 58 - 82، 8102) وعمى الجانب اآل ر يشير حسف

ف حاجة المجتمع لمؤسسات التعميـ الجامعى لمتطمبات العولمة وا ستي ؾ، وا ىتماـ بتيمي
رضاء العقمية ا ستي كية دوف العمؿ عمى رفع القيـ النوعية فييا يضع  ا ستي كى وا 
مؤسسات التعميـ الجامعى فى ميزؽ؛ حيث تطغى متطمبات سوؽ العمؿ عمى وظيلة مؤسسات 
 التعميـ العالى األساسية وىى بناء النساف النافع لنلسو مجتمعو. وعميو يؤكد الميدا وسويمـ

 اللجوة  ريجي التعميـ الجامعي، ومعالجة نوعية التركيز عمى ( عمى أىمية852، 8108)
المواصلات المطموبة لشغؿ الوظا ؼ والتي تجعؿ ال ريجيف عناصر  نتيجة والمعرفية الميارية
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مؤسسات  مف إدراؾ العمؿ، وتمؾ المعطيات تعزز سوؽ قادرة عمى  دمة المجتمع ومتطمبات
 األكاديمية، لتكوف في ال دمة تصميـ في مقومات النظر إعادة لضرورة التعميـ الجامعي

 لتمؾ والمست دمة المستليدة العمؿ قطاعات صورىا، ومف  ـ تمبية احتياجات أحسف
 الم رجات.

ومما تقدـ يمكف القوؿ بيف ميؿ الجامعات باتجاه سوؽ العمؿ يعكس الحاجات 
ضرورا جًدا؛ ف بد لمجامعات مف تيميف المعاصرة لممجتمعات الم تملة، وىو أمر ميـ و 

متطمبات سوؽ العمؿ كيولوية، ولكف بشرط أف يستقر فى الدراؾ الدارا األكاديمى بالجامعات 
عمى األقؿ أف حاجات المجتمع ليست حاجات مادية وتكنولوجية فقط، بؿ حاجات روحية 

ية وا قتصادية فى دور واجتماعية وأ  قية؛ فا قتصار عمى الحاجات المادية والتكنولوج
الجامعات يعنى تقميص  دمة المجتمع إلى  دمة السوؽ، مما قد يؤدا بشكؿ سريع إلى 
تراجع الوظيلة ال قافية التنويرية لمجامعة، بؿ قد يصؿ األمر إلى اقتصار دور الجامعات فى 

 نشر  قافة السوؽ بيا شكؿ وتحت أا ظروؼ.
تية والتغيرات ا قتصادية العالمية حد ت تغيرات ونتيجة لم ورة التكنولوجية والمعموما 

جوىرية فى سوؽ العمؿ وطبيعة الميف فى معظـ المجتمعات، حيث تغيرات أنماط العمؿ 
والنتاج، وا تملت نوعية الموظليف، وازدات الوظا ؼ التى تتطمب الميارات العالمية فى مجاؿ 

ى زيادة الصعوبات التى تواجو  ريجى ال دمات وصناعة المعمومات، كما أدت ىذه التغيرات إل
التعميـ الجامعى، فمـ تعد تمكنيـ مياراتيـ وقدراتيـ الحالية مف التكيؼ مع متطمبات سوؽ 

 (.888-880، 8115العمؿ )أميف وحويؿ وحسف، 
( أف تمؾ التغيرات أ رت عمى المؤسسات النتاجية 88، 8112ويشير القصبى)

درتيا عمى الد وؿ فى المنافسة القوية التى تتطمبيا وال دمية بالمجتمع، مما أضعؼ مف ق
األسواؽ العالمية، كما أف أغمبيا   يمتمؾ القدرة الذاتية عمى التطوير التكنولوجى ومواجية 

( عف أف تي ير السوؽ والمنافسة 8102المنافسة، وفى ىذا السياؽ أسلرت دراسة حسف )
لعممى بالمجا ت التقنية وتيمؿ المجا ت جعؿ الجامعات تحصر البداع وا بتكار والبحث ا

المعرفية اآل را كالعموـ النسانية وا جتماعية والبداع فى مجا ت اللنوف واآلداب، كما يذكر 
( أف سوؽ العمؿ أصبم يشيد متطمبات جديدة غاية فى التنوع ويبحث 218، 8101عمى )
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طمبات فى معرفتيـ األكاديمية عف  ريجيف يستطيعوف تمبية ما يلرضو الواقع الجديد مف مت
 ومياراتيـ العممية فى م تمؼ المجا ت.

( أف متطمبات سوؽ العمؿ، 011 - 22، 8108وفى ىذا السياؽ يذكر عبد القادر )
والتقدـ العممى والتكنولوجى، وتي ير المعطيات العممية والتكنولوجية عمى التعميـ، تلرض عمى 

عار التعميـ المتميز تحقيًقا لجودة م رجاتيا فى صورة النظـ التربوية رفع التحدا، وتبنى ش
 ريجيف مؤىميف أكاديمًيا، وأكلاء يمتمكوف ميارات نوعية فى شتى المجا ت، وقادريف عمى 
المنافسة فى المسابقات وا  تبارات الكونية، وقادريف عمى المنافسة فى السوؽ العالمية، 

لى ويحصموف عمى اللرص التعميمية والوظيلية، و  يتلوقوف فى مجاؿ البداع وا بتكار، وا 
جانب ذلؾ يكونوف قادريف عمى مواصمة المسار العممى واألكاديمى أو التحوؿ إلى سوؽ 

ا ىتماـ بمطالب سوؽ العمؿ  تزايد دق( أنو 058 - 081، 8112العمؿ. ويضيؼ البحيرا )
 ،مف   ؿ تجويد العمؿ التعميمي والبح ي وتوفير فرص التعميـ وتطويرىا اا وكيلً و قافتو كمً 

فضؿ مستوا تعميمي يب ةالتعميمي ةفي تقديـ ال دم ةعمى المنافس ةليا القدر  ةلتصبم الجامع
 ةومف  ـ ظيرت رؤا جديد ،عمى المستوا العالمي ةمما جعميا منافس ة،قؿ تكملأممكف و 

لى إ ةضافبال ة،نشطاأل  ةفي كاف ةف ورفع كلاءتيـ المينيطالب الجامعات بتدريب ال ريجيت
  .ةوال دمي ةنتاجيىيؿ العممي واللكري لمشباب وتشجيع التعاوف مع المؤسسات ال يالت

( Kottmann & Weert, 2013, 7-8كوتماف وويرت ) وفى السياؽ ذاتو يشير
 :تىباآل ةصبحت الجامعات مطالبأغير متطمبات سوؽ العمؿ ت أنو فى ظؿ

تزويد الط ب بالميارات ال زمة لسوؽ العمؿ والتى تساعدىـ عمى ا ن راط فى ا قتصاد  -
 العالمى.

توفير روابط جديدة وقوية بيف الجامعات وسوؽ العمؿ؛ فتكوف الجامعات قادرة عمى توفير  -
وظا ؼ متطورة لوظا ؼ جديدة تحتاجيا الصناعات القا مة عمى المعمومات فى ظؿ اقتصاد 

 عالمى.
ا نتقاؿ مف العداد لموظا ؼ التقميدية إلى الوظا ؼ المرنة والتحوؿ مف مجتمع يعمؿ  -

 بوظا ؼ محددة ومعروفة إلى مجتمع يتعمـ مدا الحياة لمواجية التغير المستمر.
 تكويف شبكات معرفية تعزز إنتاجية البحوث العممية وتوفير فرص التدريب. -
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أنو لسد اللجوة الكبيرة بيف ى إل( 888 - 882، 8108العمورا ) كما يشير
م رجات التعميـ الجامعى وسوؽ العمؿ يجب التركيز عمى رفع مستوا كلاءات التدريب 
والتعميـ، وزيادة معد ت التنمية، و لض مستوا البطالة، ورفع مستوا الحياة الكريمة 

( إلى أف الجامعات حاولت تضيؽ 81 - 02، 8108الميدا وسويمـ ) ويضيؼلممواطنيف، 
اللجوة بيف التعميـ الجامعى وبيف سوؽ العمؿ مف   ؿ مجموعة مف اآلليات منيا: إقامة 

 العممي ا ستشارات، التطبيؽ) شراكة بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع النتاجية وال دمية
 الترا يص بحاث، منماأل ومراكز البح ية الدراسية، الشراكة والمقررات البرامص وتطوير
مف أجؿ تمبية  (ا  تراع، الحاضنات التكنولوجية وبراءات اللكرية الممكية حقوؽ باستغ ؿ

ا حتياجات الحالية والمستقبمية لسوؽ العمؿ ودعـ الروابط بيف الباح يف وأصحاب األعماؿ، 
امعات التجارية، وكذلؾ ا تجاه نحو ا ست مار فى التعميـ الجامعى )الجامعات الربحية، الج

جامعة ريادة األعماؿ، الجامعة المنتجة(، وتوظيؼ التكنولوجيا الحدي ة فى التعميـ الجامعى 
)التعميـ ا فتراضى، التعميـ النقاؿ، التعميـ ا لكترونى(، وا تجاه نحو ضماف جودة التعميـ 

ل دمات، العمؿ بروح )التركيز عمى العم ء، التحسيف والتطوير المستمر في األداء وا الجامعى
 .اللريؽ(

( أف الحاضنات البح ية ُتعد مف Lesakova, 2012, 86 -87كما يذكر ليساكوفا )
آليات تدعيـ الشراكة بيف الجامعات ومؤسسات المجتمع النتاجية وال دمية؛ فمف   ليا 

 يمكف تحقيؽ اآلتى:
فيما يتعمؽ بالت صصات تقديـ ا ستشارات لم ريجيف الباح يف عف عمؿ، وكذلؾ لمط ب  -

 والميارات التى يحتاجيا سوؽ العمؿ.
وضع استراتيجيات لممؤى ت المطموبة لسوؽ العمؿ وفًقا لمتغيرات التى تطرأ عمى كؿ قطاع  -

 مف قطاعات العمؿ الم تملة.
 توفير برامص تدريب لم ريجيف الباح يف عف عمؿ لتمبية احتياجات سوؽ العمؿ. -
 الباح يف وتوجيييـ لممسار الصحيم. التوجيو المينى لمط ب و  -

 ع قة و يقة بيف التعميـ الجامعى و رغـ وجودومف   ؿ العرض السابؽ يتضم أن
 يداتز لذلؾ  ىناؾ فجوة بيف التعميـ الجامعى ومتطمبات سوؽ العمؿ، ومتطمبات سوؽ العمؿ إ 

 القوا مف العمؿ سوؽ واحتياجات الجامعى التعميـ بيف المواءمة بتحقيؽ العالمى ا ىتماـ
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 التصاًقا أك ر تعميمية صيغ استحداث عمى العمؿ   ؿ مف وذلؾ والمدربة، الماىرة العاممة
 والمعموماتية التكنولوجية ال ورة توظيؼ   ؿ ومف العمؿ، سوؽ واحتياجات التنمية بمطالب

 الدارسيف،  حتياجات وا ستجابة بالمرونة تتميز الجامعى لمتعميـ إلكترونية صيغ إيجاد فى
 الجامعى، التعميـ لم رجات التيىيؿ عادةا  و  والتدريب التعميـ فى العمؿ سوؽ لمطالب وكذلؾ
 الجامعى التعميـ م رجات ونوعية جودة فيتحس فى الشاممة الجودة مد ؿ مف الفادةا وأ يرً 
 .والعالمى المحمى المستوييف عمى المنافسة تستطيع كي

  العىن سومالوظائف املتوقع  ل ثاًٌيا:
إف التغير التكنولوجى السريع يجعؿ الميارات متقادمة عمى نحو سريع مما يضطر 

وظا ؼ  هتشيدالقوا العاممة إلى تغيير وظا ليـ مرات عديدة أ ناء حياتيـ العممية نتيجة لما 
ا تلاء بعض ب المينية، وىو ما يبشرسمـ الجدارات  فيتغيرات ىيكمية مف  سوؽ العمؿ

أ را، وظيور ت صصات وجدارات جديدة تواكب وظا ؼ ىيكؿ الطمب عمى  تغير، و الوظا ؼ
يوجب ا ىتماـ بالوظا ؼ المتوقعة لسوؽ  ، األمر الذاتكنولوجيات ال ورة الصناعية الرابعة

وبرامجيا ومراكزىا البح ية الجامعي مؤسسات التعميـ يلرض تحوؿ والذا  العمؿ )المستقبمية(،
دماجيا  في التنبؤ بالميارات والجدارات المطموبة مستقب ً إلى كيانات قادرة عمى   ريجييا، وا 

بداعيةلتلرز فى النياية برامجيا التعميمية والبح ية،  في   ريص مكتسب لميارات ذىنية وا 
  لموظا ؼ الحالية والمتوقعة لسوؽ العمؿ المحمى والدولى. تؤىمو

الجيد  التعامؿضرورات  التنبؤ بالمستقبؿ وت طيط التعامؿ معو مف أىـ ُيعدو 
دارييف نطقية متدرجة، تضمف لمم ططيف والم ـ ب طىتقدومواكبة الوالمتوازف مع المتغيرات 

ومس ولي ات اذ القرار السير العممي الدقيؽ والمناسب في احت ؿ المكانة ال  قة والمناسبة 
ويليد (. Miller, 2014, 32-43)  لإلمكانات والطاقات مع حسف تنظيميا وا ستلادة منيا

التنبؤ بيعداد ال ريجيف مف كؿ مرحمة تعميمية في التنبؤ بيعداد العامميف في كؿ قطاع مف 
 وحاجات العالي التعميـ وفي ىذا السياؽ تعد المواءمة بيف م رجات العمؿ،قطاعات سوؽ 

 ىذا في الحاصؿ التغير مواجية عمى قدرتو مف اوتعظيمً  التعميـ ىذا ا لرسالةتعزيزً  العمؿ سوؽ
 حدو و. قبؿ بو والتنبؤ السوؽ

عمى المؤسسات التى يتسـ بيا العصر الحالى متغيرات عالية التعقيد التلرض ف
و اصة الجامعات ضروة صنع القرار والمستقبؿ دوف ا كتلاء بانتظاره وتشوفو؛ بمعنى ضروة 
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سوؽ العمؿ، النزوح إلى دراسة المستقبؿ فى جميع المجا ت و اصة ما يتعمؽ بمتطمبات 
فظير ما يسمى بالمقاربات ا ستباقية التى تيتـ بتسيير مستقبؿ الوظا ؼ والكلاءات والميف 
ذات الطابع الديناميكى المتجدد والمساير لظروؼ يلرضيا محيط معقد، ومف ىذه المقاربات: 

لاءات مقاربة التسيير التوقعى لموظا ؼ والكلاءات، ومقاربة التسيير ا ستشرافى لمميف والك
بؿ  ا،وا ستعداد لي الوظا ؼ مستقبؿحيث   تقتصر عمى التنبؤ ب والتى كانت مكمؿ لسابقتيا؛

، 8102، سماش)عومرية و  امستقبؿ المرغوب فييلى استحداث وظا ؼ التتعدا ذلؾ إ
000). 

 األك ر القضية ومستدامة، ىو وظا ؼ   قة وب اصة  مؽ عمؿ، فرص توفير ويعد
 الحالية بالمعد ت القوا العاممة نموىا واصمت فإذا الجامعات وسوؽ العمؿ. تواجو التي تحدًيا
 المقبؿ العقد في جديدة وظيلة مميوف 60 توفير يتطمب األمر فمسوؼ ذلؾ، شابو ما أو

وفى ىذا السياؽ تشير الحصاءات  .العمؿ قوة إلى الدا ميف مف الكبيرة  ستيعاب المجموعة
أف السنوات القادمة ستتطمب مستويات تعميمية عميا، حيث إف العالمية فى سوؽ العمؿ إلى 

 ,HRSDC, 2002% مف الوظا ؼ الجديدة تتطمب تعميًما أعمى مف ال انوية ) 81أك ر مف 

سوؽ  ( أفUniversities UK, 2015, 5كما يؤكد تقرير جامعات المممكة المتحدة )(، 8
ستكوف  8188العمؿ يحتاج بشكؿ متزايد إلى موظليف ذوا ميارات أعمى، وأنو بحموؿ عاـ 

ىناؾ طمًبا متزايًدا عمى وأف  مميوف وظيلة جديدة تتطمب ميارات مف مستوا أعمى، 8ىناؾ 
ال ريجيف ذوا الميارات العالية، فى حيف بدأت تت شى الوظا ؼ التى تتطمب  ريجيف 

حيث تزايدت معد ت التوظيؼ لم ريجيف ذوا الميارة العالية بنسبة محدودا الميارة، 
  %(.2.2ان لضت معد ت التوظيؼ لم ريجيف محدودا الميارة بنسبة )حيف %(، فى 1.0)

، إلى أف الوظا ؼ الجديدة ىي 8121ويضيؼ تقرير الوظا ؼ في المممكة المتحدة 
-Peyton, 2018,6عية الرابعة )وظا ؼ تصؼ بشكؿ كبير التطور الرقمي، وال ورة الصنا

( بيف وظا ؼ التعميـ الجامعي سوؼ تتغير وفًقا لم ورة 8، 8100، كما يؤكد جماؿ الديف)(12
التكنولوجية والمعموماتية، وستظير وظا ؼ حدي ة تتناسب مع ال ورة ا لكترونية والرقمية 

 الممكية اللكرية(. –إدارة البيانات  –التعمـ عف بعد  –مرتبطة بػ )الشبكات ال سمكية 
 الوظا ؼ بسبب للقداف المحتمؿ ال طر كما تؤكد منصة القمة العالمية لمحكومات أف

 مف ذوي الحالييف لمعماؿ والموظليف مستوياتو بالنسبة أعمى في يكوف األتمتة تقنيات
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 وظا ؼ متوسط احتماؿ أتمتة ويبمغ ،وال برة التعميـ والمتوسطة مف المن لضة المستويات
 احتماؿ متوسط يبمغ حيف في ،%(51)  انويعمى مؤىؿ أدنى مف ال الحاصمة العاممة القوا

 وتعد%(، 55المينية ) ال برة ببعض تتمتع  انوا أو ؿمؤى عمى الحاصميف أتمتة وظا ؼ
 في وظيلة عمى ضمانة لمحصوؿ أفضؿ المينية ال برة مف يعادليا أو ما العالي التعميـ شيادة
 بالنسبة تقريباً %( 88)  إلى احتماؿ األتمتة متوسط ين لض إذ المستقبمي،العمؿ  سوؽ

وشاندراف وشوبيرت، )مور عميا أو دراسات بكالوريوس شيادة عمى لمموظليف الحاصميف
. وتعكس ىذه النسب انحياز التغير التقنى إلى بعض الميارات، حيث تعنى تراجع (5، 8102

 والتى تتطمب ميارات أعمى. احتماؿ أتمتة الوظا ؼ األعمى أجًرا
%( 5وفى ىذا الصدد أسلرت النتا ص العالمية والقميمية عف إمكانية أتمتة أقؿ مف )

%( عمى األقؿ مف األنشطة المكونة لػ 21مف الوظا ؼ بالكامؿ، فى حيف يمكف أتمتة )
 ، وتشمؿ الوظا ؼ القابمة لألتمتة بالكامؿ عمى وجو ال صوص مياًما%( مف الوظا ؼ21)

تتصؼ بكونيا روتينية إلى حد كبير م ؿ تشغيؿ اآل ت أو تصنيؼ المنتجات الزراعية، فى 
حيف تعد الوظا ؼ التى تتطمب قدًرا أعمى مف أنشطة التلاعؿ البشرا البداعى والمعقد م ؿ 

)مور وشاندراف تصميـ األزياء أو الطب النلسى أقؿ عرضة حتى لألتمتة الجز ية حالًيا
 (.08 ،8102وشوبيرت، 
أف التطور التكنولوجي والرقمي أدا إلى ( 08-00، 8105ويضيؼ لونغاني)   

 وظيلة مف عف ا ستعاضة سيتـ الزمف مف وأنو فى غضوف عقد عولمة أسواؽ العمؿ،زيادة 
 تتطمب التي الوظا ؼ في كبير ان لاض روبوت، وسيحدث أو ببرمجية وظا ؼ   ث كؿ

 بالذكاء متوسًطا؛ فالعمميات في المجتمع التقني الجديد تتصؼ د ً   وتحقؽ ميارات متوسطة
 الجراءات مف بالك ير تتصؼ ما وظيلة كانت كمما بينو التنبؤ يمكف ومف  ـ واألتمتة،
ما أكده تقرير  السنوات. وىذا مر عمى ا نقراض إلى مي ً  أك ر كانت كمما والتكرارية التشغيمية

 مف الوظا ؼ سيقمص التكنولوجي ( مف أف التغيير8102البنؾ الدولي عف التنمية في العالـ)
 سيكوف وحدىا، أوروبا العمالة، فلي مف جديدة بينواع استبداليا عمى ويعمؿ المتكررة المكتبية
 القرف.  ىذا جديدة وظيلة مميوف 82 بنحو يقدر ما ىناؾ

(، ومجموعة بوسطف ل ستشارات عدًدا 8102ا قتصادا العالمى )وقد حدد المنتدا 
الميارات كذلؾ و  ،مب عمييا الطابع الروتينىوالتى يغ مف الميارات الميددة با ند ار
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، والتى يغمب عمييا الطابع التقنى والتكنولوجى وا بتكارا لسوؽ العمؿ موبةالمستقبمية المط
 النحو اآلتى:( ىذه الميارات عمى 0ويوضم جدوؿ )

 (:6جذول )

 )إػذاد انبادث( انمهاساث انمهذدة باالوذثاس وانمهاساث انمتىلؼت نسىق انؼمم 

 انمهاساث انمتىلؼت نسىق انؼمم انمهاساث انمهذدة باالوذثاس انمصذس

انمىتذي االلتصادي 

 (1161انؼانمً )

 انبشاػت انيذويت. -

 إداسة انمىاسد انمانيت. -

 إداسة األفشاد. -

انزاكشة انهفظيت  -

 وانسمؼيت.

 انتذهيهً واالبتكاسي.انتفكيش  -

 دم انمشكالث انمؼمذة. -

 اإلبذاع وانمبادسة. -

 انزكاء انؼاطفً. -

مجمىػت بىسطه 

 (1161نالستشاساث )

انمهاساث انجسذيت  -

 وانيذويت.

 انتفتيش وانشلابت. -

 انمشاءة وانكتابت. -

 إدخال انبياواث. -

 اإلبذاع. -

 انشيادة. -

 تذهيم انمؼهىماث. -

 مهاساث سلميت. -

 ( تـ تحديد عدًدا مف الوظا ؼ الميددة با ند ار0ووفًقا لمميارات المتضمنة بجدوؿ )
وبة لسوؽ العمؿ، ويوضم والوظا ؼ المستقبمية المطم والتى تحتاج لميارات بسيطة وتقميدية،

 ( ىذه الوظا ؼ عمى النحو اآلتى:8جدوؿ )
 (:1جذول )

 )إػذاد انبادث(انمتىلؼت نسىق انؼمم وانىظائفانمهذدة باالوذثاس  انىظائف 

 انمتىلؼت نسىق انؼمم انىظائف انمهذدة باالوذثاس انىظائف انمصذس

ي 
تذ

مى
ان

ي 
اد

ص
لت

ال
ا

 ً
نم

ؼا
ان (

1
1

6
1

)
 

 .ساػً انبشيذ -

 .لاسئ انؼذاداث -

 .انمضاسػيه -

 .انمشاسهىن انصذفيىن -

 انصاغت. -

 .مطىس تطبيماث ركيت -

 .أخصائً بياواث -

 .واوىتكىىنىجًأخصائً  -

 أخصائً ركاء اصطىاػً. -

 .أخصائً كمبيىتش -

بم
تم

س
نم

 ا
ف

شا
ش

ست
 ا
ست

س
ؤ
م

- 

ً
ظب

ى 
أب

 (
1

1
6

1
)

 

 .مبيؼاث انتجضئت مىظفى -

 .أميه صىذوق -

 .مشاسم سياضً -

 .وكيم سفش -

 مذخم بياواث. -

 .مبشمجى ومشغهى ومشالبى انشوبىتاث -

ػهماء ومستخشجى ومذممى ومذههى  -

 .انبياواث

 .مشكض ليادة انطائشاث بذون طياس مىظفى -

 .خبشاء انصذت انشخصيت -

مذسبى ومششفى لذساث انزكاء  -

 االصطىاػً.

 مهىذسى ومصممى ومششػى انبهىكتشيه. -

 مصممى انمىتجاث ثالثيت األبؼاد. -

 المتم ؿ فى الذكاء يتضم أف التطور التكنولوجى( 8، 0الجدوليف)وباستقراء 
نترنت السحابية، والحوسبة البيانات، كتؿ وسمسمة الض مة، والبيانات ا صطناعي،  وا 
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 األبعاد،    ية والطباعة النانوية، والتكنولوجيا المتنقمة، والتطبيقات اآللي، والتعمـ األشياء،
 الم ييف عشرات تتلتم ، وسوؼسيوجد ميارات ووظا ؼ أك ر مف تمؾ التى ستند ر وغيرىا
؛ فكما ستت شى ك ير المتقدمة الرقمية الميارات لذوي العالـ أنحاء شتى في العمؿ فرص مف

مف الميارات والوظا ؼ الحالية، ستسيـ التكنولوجيا بشكؿ مباشر فى إيجاد ميارات ووظا ؼ 
، كما يتضم أف الدعاءات بيف الروبوتات ستسيطر تماًما جديدة لسوؽ العمؿ فى المستقبؿ

أتمتة الوظا ؼ التى تنطوا عمى التلكير ، إذ تصعب الوظا ؼ المستقبمية مجرد توقعات عمى
دـ فيو الحاجة إلى العنصر أف يوجد مجتمع تنع الصعب، بؿ إنو مف الت يمى والبداعى

 البشرا، ألف النساف ىو المحرؾ دوًما لكافة عمميات التطوير التكنولوجى.
كيحد أشكاؿ  الذكاء ا صطناعيمف أف  (22، 8102ويؤكد ذلؾ ما ذكره المصرا )  

عمميات اللرز رف بو؛ م ؿ: زيادة الطمب عمى وظا ؼ تقتب لتطور التكنولوجى سيسمما
، ترتيب المجموعػػات المعموماتية، و والتصنيؼ والتعرؼ عمى اللوارؽ بيف المكونات المعموماتية

تطوير العديد مػػف البرامص ذات الصمة بتحسػػيف أداء النساف اآللي لتوسيع محيط مشػػاركاتو و 
مصانع إنتاج السيارات وفى الملاع ت النوويػػة ومد األس ؾ التحت أرضية  فيالناجحة 

تحديث إمكانيات برامص الكمبيوتر مف حيث السػػعة وا ستجابة ، و وكشؼ وتدمير األلغاـ
تحميؿ نات عدد مف المغات الم تملة، و صة فيما يتعمؽ بليـ العدد األكبر مف مكو لألوامر  ا

لقدرة عمى تمييز األشكاؿ والوجوه واألصوات، والتعرؼ ، واالبيانات المتعمقػػة بالبورصات المالية
  .وغيرىا عمى الكتابة اليدوية ومدا توافقيا مع القواعد المغوية

( الصادر عف مؤسسة استشراؼ 8181تقرير الوظا ؼ )عرض  وفى ىذا السياؽ
 Generationمناسبة لجيؿ أللا )( لعدد مف الوظا ؼ ال8102بيبو ظبى)المستقبؿ 

Alpha)  8181والتى قد تسيطر عمى سوؽ العمؿ فى عاـ  8101المولوديف بعد عاـ ،
ر يسة تشمؿ  لة( وظي81التى تضمنيا التقرير والتى بمغ عددىا )ىذه الوظا ؼ  إجماؿويمكف 

 كؿ منيا عمى عدد مف الوظا ؼ اللرعية، وذلؾ عمى النحو اآلتى:
 الروبوتات،  صيانة: المرتبطة بالروبوتات الجديدة والميف وظا ؼال مف أىـ: الروبوتات

الروبوتات،  مبرمجو، و الروبوتات موردوالروبوتات، و  تشغيؿ تقنيوالروبوتات، و  مراقبةو 
"، واستشاريوف فى UI/uxالمست دميف ال اصة بالروبوتات "و براء واجيات وتجارب 

مراعاة أ  قيات بناء الروبوتات، ومطورو األعماؿ ال اصة بالروبوتات، وجراح التجميؿ 
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ومطورو ميارات التواصؿ لمروبوتات، ووك ء السلر لمربوتات، ومنظمو لمروبوتات، 
 عروض وفعاليات الروبوتات.

 لألىمية القصوا لمبيانات زاد الطمب عمى المت صصيف فى عموـ نظًرا : الض مة البيانات
 محققوفبيانات، و  عمماءالمرتبطة بالبيانات:  الجديدة البيانات، ومف أىـ الوظا ؼ والميف

، وأ صا يوف فى بيانات مراقبوبيانات، و  محمموبيانات، و  مست رجويانات، و الب مجاؿ في
ت واست دميا، ووك ء ا  تماف ال اص بالبيانات، الجانب القيمى أو األ  قى لحلظ البيانا

 ووسطاء بيانات.
 الجديدة مف أىـ الوظا ؼ والميف :طيار الطا رات بدوف لقيادة ال اصة العمؿ طواقـ 

 النظـ ميندسو، و طيار بدوف الطا رات قيادة مركز موظلوالمرتبطة بالطا رات دوف طيار: 
الجوي،  باألمف ال اصة العمؿ فرؽ، و وتصميحيا طيار بدوف الطا رات صيانةو  ، الطا رة

، ومشغمو أجيزة طيار بدوف الطا رات طيار، ومبرمجو بدوف الطا رات مصمموو 
 ا ستشعار، ووك ء مبيعات لمطا رات بدوف طيار.

 لقد ساعد الذكاء ا صطناعى ك يًرا عمى تغيير طبيعة فيمنا الش صية:  الصحة في  براء
الجسـ وتحقيؽ ال مركزية فى الرعاية الصحية عبر "الروبوتات لألمراض وطريقة فحص 

الطبية" التى تسيـ مف   ؿ أجيزة التصوير ال اصة بيا فى تش يص األمراض بسيولة، 
وكاف لمروبوتات الطبية دور كبير فى الدوؿ  وتصرؼ لممرضى األدوية وما إلى غير ذلؾ،

التى  الجديدة العديد مف الوظا ؼيور وىو ما أدا إلى ظ المتقدمة أ ناء جا حة كورونا،
، الشي و ة مكافحة مجاؿ في م تصوفت دـ تمؾ التطورات ومف ىذه الوظا ؼ: 

جينات،  منظموو كبار السف، و د، وممرضوف، ومساعالعقمية الصحة تعزيز في م تصوفو 
 في وميندسوف مصمموف، و (Epigenetic)المتعاقب  الت مؽ   ؿ مف ع ج أ صا يوو 

  الجيني. التعديؿ مجاؿ
 ُيقصد بالذكاء المستقم يف:  الموظليف – زة لمبشرالمعز   ا صطناعي الذكاء أنظمة

ا صطناعى قدرة أجيزة الكمبيوتر عمى محاكاة سموؾ وذكاء الدماغ البشرا، وىو أمر ُيعبر 
(، 28، 8181عنو بقدرات حاسوبية عمى غرار تعرؼ الك ـ وترجمة المغات )عبد العزيز، 

، ازداد الطمب عمى مواىب الذكاء ا صطناعىشيدتيا أنظمة مع التطورات اليا مة التى و 
قادرة عمى تحقيؽ أقصى استلادة مف أنظمة الذكاء ا صطناعى فى تعزيز القدرات 
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 مدربوفاألمر الذا فتم المجاؿ لظيور وظا ؼ جديدة ت دـ ذلؾ مف أىميا:  البشرية.
 الذكاء بقدرات معززوف كتاب، و الذكاء ا صطناعي بقدرات وفزُ معز   مستقموف ومشرفوف

 بقدرات معززوف فنانوفا صطناعي، و  الذكاء بقدرات معززوف موسيقيوف، و ا صطناعي
، ومحاسبوف معززوف بقدرات الذكاء ا صطناعي، و براء فى األمف ا صطناعي الذكاء

  ا صطناعي. الذكاء اللكترونى معززوف بقدرات
 إلى ظيور وظا ؼ جديدة  أدا ظيور ما يسمى بالمركبات ذاتية القيادة القيادة: ذاتي النقؿ

دارةالقيادة، و  مركز موظلوتتطمبيا تمؾ التكنولوجيا الذكية، ومف أىـ تمؾ الوظا ؼ:   ا 
، وفرؽ التنظيؼ، والصيانة التصميمالذكية، و  الطرؽ ميندسووالمحاسبة، و  المدفوعات

 محطات الشحف.ومحممو حركة المرور، ومركبى 
 مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بيذه التكنولوجيا: البموكتشيف:  تكنولوجيا

  براءالبموكتشيف، و  مصمموالبموكتشيف، و  ميندسوبالبموكتشيف، و  المعنيوف المشرعوف
 التطبيقات مديرو، و " UI/UXف "بالبموكتشي ال اصة المست دميف وتجارب واجيات
، ومحممو أنظمة البموكتشيف، ومديرو منتجات البموكتشيف، ومدربوف لمبموكتشيف السحابية

 ومشرفوف لتطوير األعماؿ ال اصة بالبموكتشيف.
 المصمميفمف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بيا: األبعاد:     ية الطباعة 

    ية منتجات مصممياألبعاد، و     ية لمنازؿ البنا يفالرقمية، و  لمبيوت المعمارييف
المطبوعة،  ا صطناعية األطراؼ صناعة أ صا ياألبعاد، و     ية أدوية صناعاألبعاد، و 

وأ صا ييف فى الصناعة    ية األبعاد لمجراحة الترميمية، وأ صا ى طباعة    ية األبعاد 
ة، وفنى تشغيؿ لممواد الغذا ية، والباح يف فى عموـ المواد، والحوسبة، والتكنولوجيا الحيوي

الطباعة    ية األبعاد، وميندسى تصنيع الطابعات    ية األبعاد وصيانتيا، وأ صا ى 
 والُمبرمجيف. الشلراتالتدقيؽ والجودة لممنتجات المطبوعة، ومطورا 

 تتجو النقود الورقية إلى ا نقراض بسبب وجود  يارات دفع المشلرة:  الرقمية لعم تا
لعم ت الرقمية أك ر رواًجا فى العديد مف المجتمعات، وسيطر أفضؿ، ومف  ـ أصبحت ا

سوؽ العم ت الرقمية عمى القطاع المالى والمصرفى، األمر الذا أدا إلى ظيور وظا ؼ 
 لمعم ت مصرفييفالرقمية، و  العم ت ب صوص يفمشرعجديدة تواكب ذلؾ التوجو منيا: 

 ال اصة لم روات مديري، و الرقمية بالعم ت المتعمقة لممعام ت أ صا ييفالرقمية، و 
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، وموظليف لعمميات تبادؿ الرقمية لمعم ت التيميني القطاع في موظليفالرقمية، و  بالعم ت
  العم ت الرقمية، ومحمميف ألداء العم ت الرقمية.

  :ميندسو تصميـ أنظمة مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بيا: أنظمة ا ستشعار
 عماؿوأنظمتيا، و  ا ستشعار أجيزة مصمميا ستشعار، ومشرفو أنظمة ا ستشعار، و 

 عمى عمميـ في يعتمدوف و ياطيف أقمشة صانعيو  ،وأنظمتيا ا ستشعار أجيزة تركيب
ا ستشعار، ومنظمى نقؿ  بينظمة ال اصة لمبيانات نماذج صانعي، و أجيزة استشعار

فنييف لص ح البيانات ال اصة بينظمة ا ستشعار، وميندسى إشارة ألنظمة ا ستشعار، 
 أعطاؿ أنظمة ا ستشعار.

  :لممياـ الم ططوفمف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بذلؾ: قطاع اللضاء 
دارةباللضاء، و  ال اصة  المركبات لط ؽ ريلمتحض عمؿ فرؽ، و لملضاء المركبات إط ؽ ا 
المرور  لحركة محمموفالجوية واللضا ية، و  األرصاد في و براء الحمولة وتجييز لملضاء

ومصمموف لتطوير تجربة ومراقبوف لتقديـ الرشادات لقيادة مركبات اللضاء،  فى اللضاء،
أ  قيات زوار اللضاء، و براء فى تقميؿ اآل ار المترتبة عمى زيارة اللضاء، و براء فى 

  صناعة اللضاء.
  :المستكشلوفمف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بذلؾ: التعديف اللضا ي 

 الكويكبات مف التعديف لعمميات األرضية الطواقـالسماوية، و  واألجراـ لمكويكبات والمساحوف
 واألجراـ الكويكبات مف التعديف عمميات إط ؽ في أ صا يوف، و السماوية واألجراـ

، وعمماء السماوية واألجراـ الكويكبات مف التعديف لعمميات روبوتات مشغموفالسماوية، و 
السماوية، وموظلوف لعمميات النقؿ مف  واألجراـ فى المواد الموجودة عمى الكويكبات

لييا، وعماؿ لعمميات صير المعادف عمى الكويكبات واألجراـ الكويكبات  واألجراـ السماوية وا 
 .السماوية واألجراـ ومديرو تحميؿ البيانات ال اصة بالكويكباتالسماوية، 

  :مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة توليد الطاقة عف طريؽ ا ندماج النووي
 الطاقة توليد ملاع ت ميندسوبا ندماج، و  الطاقة توليد ملاع ت مصمموبذلؾ: 

 بعمميات ال اصة الصغرا الشبكات في  براء، و ا ندماج أنظمة لضبط فنيوفبا ندماج، و 
ومصمموف معماريوف لملاعؿ توليد ، ومقاولوف لملاعؿ توليد الطاقة با ندماج، ا ندماج
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الطاقة با ندماج، وم ططوف لعمميات ا ندماج باللضاء، ومديرو مشاريع توليد الطاقة 
  .با ندماج

  :ـ الجينات الحصوؿ عمى تسمسؿ يستطيع األفراد مع التقدـ المذىؿ فى عمالطب الجينومي
جينومى  اص بيـ يساعدىـ عمى فيـ أفضؿ لطلراتيـ الجينية وميميـ لإلصابة بيمراض 
محددة، فضً  عف التحديد المبكر لألش اص المعرضيف ل طر الصابة باألمراض بؿ 

 جديدة وظا ؼالذا أدا إلى ظيور وتطوير طريقة ع ج مصممة بشكؿ ش صى، األمر 
، ال وارزمية الصحة  دمات في باح وف، و  وارزمية صحية  دمات مزودومرتبطة بذلؾ: 

الجيني  التعديؿ بتقنية م تصوف بيولوجيوف فنيوف، و  ال وارزميات باست داـ تغذية  براءو 
"كريسبر"، ومدققوف م تصوف  الجيني التعديؿ بتقنية م تصوف ميندسوف"كريسبر"، و 

"كريسبر"،  براء فى التصنيع البيولوجى، ومصممو أعضاء فى الجيني  التعديؿ بتقنية
  مجاؿ التصنيع البيولوجى.

 مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة اليايبرلوب (األنابيب عبر الذكي أنظمة التنقؿ :)
"تيوب"،   المترو لشبكة بناء ماؿ"تيوب"، وع  مترو شبكات مصمميالمرتبطة بذلؾ: 

 شغمي"تيوب"، وم  المترو لشبكة س مة يندسي"تيوب"، وم  المترو شبكة قيادةومركز 
"تيوب"، ومنظمى حركة شبكة المترو "تيوب"، وصيانة شبكة المترو "تيوب"  المترو شبكة

 .وصيانتيا، وحراس ومراقبيف لشبكة المترو "تيوب"
  :في مبرمجيفمف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بذلؾ: الحوسبة الكمومية 

 في ال صوصية مراعاة في ومديريف مراقبف، و كمومية بيانات محمميفالكمومية، و  ةالحوسب
، كمومية أجيزة مشغميالكمومية، و  الحوسبة مجاؿ في ا تماف مديري، و الحوسبة الكمومية

ومراقبة الصحة ب صوص الحوسبة الكمومية، وصيد نييف معتمديف فى عمميـ عمى 
  يعتمدوف فى عمميـ عمى الحوسبة الكمومية.الحوسبة الكمومية، ومصممى ش صيات 

  أصبم ا نترنت متاح عمى الدواـ وفى كؿ مكاف،  الم تمط: /اليجيف /الواقع الممزوج
وأصبحت األجيزة الذكية قادرة عمى دمص الواقع مع الصورة الرقمية بسيولة وواقعية، 

الواقع الم تمط إلى  فتمزج بيف العالـ الحقيقى وال يالى بصورة غير مسبوقة، واتسع نطاؽ
وىذا ما أصبم عميو  العديد مف القطاعات كالتعميـ والرعاية الصحية والصناعة وغيرىا،

الذا أدا إلى ظيور  األمر النظاـ التعميمى فى الواقع المصرا فى ظؿ جا حة كورونا.
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الممزوج،  الواقع عمى عمميـ في يعتمدوف سلر وك ءوظا ؼ جديدة مرتبطة بذلؾ: 
 عمى عمميـ في يعتمدوف مدربيف، و الممزوج الواقع عمى عمميـ في يعتمدوف معالجيفو 

 ألعاب مصمميالممزوج، و  الواقع عمى عمميـ في يعتمدوف مشرفيف، و الممزوج الواقع
 الواقع عمى عمميـ في ، ومنتجى أف ـ يعتمدوفالممزوج الواقع عمى عمميـ في يعتمدوف

الممزوج، ومصمميف ومشيديف  الواقع عمى عمميـ في الممزوج، ومنتجى أ بار يعتمدوف
 .لتجارب معتمدة عمى الواقع الممزوج

  ًمصمموف مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بذلؾ: ا: المحوـ المزروعة م بري
 لمحـو جذعية   يا مديريم برًيا، و  المزروعة بالمحوـ ال اصة الحيوية لمملاع ت
 الجانب مف لمتحقؽ استشارييفم برًيا، و  مزروعة لحوـ مصمميم برًيا، و  المزروعة
والميني، ومراقبيف عمى جودة المحـو المزروعة م برًيا، وباح يف وم تصيف  األ  قي

لتطوير منتجات جديدة مف المحـو المزروعة م برًيا، وميندسى تغذية م تصيف فى المحوـ 
  ًيا.المزروعة م برًيا، ومديرا عمميات لمحـو المزروعة م بر 

 األشياء إنترنت تكنولوجيا (IOT)  :تتزايد عدد األجيزة وال دمات والمنازؿ المؤتمتة
األمر الذا  المنزلية المتصمة بالنترنت، بحيث توجد منازؿ تكاد تكوف مؤتمتة بالكامؿ.

يلرض ضرورة امت ؾ ميارات إدارة تمؾ المنازؿ الذكية بما يعزز رفاىية أصحابيا، واألمر 
 تعمؿ مستحد ة أجيزة أ صا يوأيًضا الذا أدا إلى ظيور وظا ؼ جديدة مرتبطة بذلؾ: 

 مطورواألشياء، و  إنترنت لمبدأ وفًقا تعمؿ ذكية أبنية مركبواألشياء، و  إنترنت لمبدأ وفًقا
، األشياء إنترنت لمبدأ وفًقا صحة مراقبو، و األشياء إنترنت لمبدأ وفًقا تعمؿ ذكية م بس

أ صا يو أنظمة إنذار تعمؿ وفًقا و ، األشياء إنترنت لمبدأ وفًقا أن روبولوجيا و براء عمماءو 
، و براء تيميف عمى البيانات وفًقا لمبدأ إنترنت األشياء، ومقيموف لمبدأ إنترنت األشياء

 لنقاط العطؿ وفًقا لمبدأ إنترنت األشياء.
  أنظمة التعمـ الذكي القا مة عمى الروبوتات التعميمية المدعومة بتكنولوجيا الذكاء

 تلاعمية واجيات مصممو: مف أىـ الوظا ؼ والميف الجديدة المرتبطة بذلؾ: ا صطناعي
 عمى معتمدة تدريسية برامص مطوروا صطناعي، و  الذكاء عمى المعتمدة التدريس ألنظمة
 الذكاء عمى المعتمدة الذكية التدريس ألنظمة ميندسوف، و ا صطناعي الذكاء

ا صطناعي  الذكاء عمى المعتمدة الذكية التدريس أنظمة لتصميم فنيوف، و ا صطناعي
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، مدربوف تربويوف لمعمؿ عمى أنظمة الذكاء ا صطناعى التعميمية، مطورو وصيانتيا
ة بالذكاء ا صطناعى، مراقبوف ش صيوف لمحياة المعززة بينظمة ميارات ش صية معزز 

  الذكاء ا صطناعى، مطورو عمميات التعميـ الذكية.
( 8181وبعد العرض المجمؿ لموظا ؼ التى  مص إلييا تقرير وظا ؼ المستقبؿ )  

فى ظؿ ال ورة الصناعية  والمرتبطة بما وصؿ إليو العالـ مف تقدـ مذىؿ فى م تمؼ المجا ت
تعميـ الو اصة  التعميـ ـتوجب النظر فى مجمؿ نظ ىذه الوظا ؼ الجديدة فيتضم أ الرابعة،

يتطمب  األمر الذا، فييال ندماج بكلاءة   ريجيو وتيىيؿعداد إ قادًرا عمىيكوف الجامعى ل
األنشطة وال دمات المتنوعة بجميع المستويات التنظيمية  م تمؼإح ؿ التكنولوجيا فى 

 بالجامعات.
( مف Richert et al., 2016) وآ ريفأشارت إليو دراسة ريشيرت  ويؤكد ذلؾ ما

أف التعميـ ىو الطريؽ الوحيد لمتكيؼ مع ال ورة الصناعية الرابعة مف   ؿ إعداد الط ب 
التكنولوجيا، وحاجة معمميف الغد إلى الميارات والقوا العاممة لمتعامؿ مع ا تراقات 

ويقتضى ذلؾ إعادة التلكير فى م رجات التعمـ المستيدفة،  التكنولوجية لمتلاعؿ مع الط ب،
دراسة  كما أشارت وعمميات التدريس والتعمـ والتقويـ، وتعزيز أدوار الذكاء ا صطناعى.

الجامعات  بد أف يكوف  أف( Bondy & Hamdullahpur, 2017) بوروحمداهللندا بو 
دور كبير فى المجتمعات فى ظؿ ال ورة الصناعية الرابعة مف   ؿ بناء نموذج جامعات 

 عمى ا بتكار وريادة األعماؿ مف   ؿ البرمجة والشركات الناش ة التى تركزالجيؿ الرابع 
  والحاضنات البح ية ودمص التكنولوجيا فى جميع المجا ت.

 نوع مف تعميـ إلى حاجةإلى أف ىناؾ  (8102الدىشاف )يذكر  السياؽ وفى ىذا 
 متعمميو يزود تعميـ تقديـ في منيا وا تصا ت ويستليد المعمومات تكنولوجيا يستوعب جديد
 حدود مع تجاوز منيا، والفادة المعمومات طوفاف مع التعامؿ عمى قادرة وواعية ناقدة بعقمية
ويضيؼ تقرير مركز  تكنولوجيا ا تصا ت في مواقؼ التعمـ.وا ستلادة مف  والمكاف، الزماف

 ,Centre for Future-ready Graduatesإعداد  ريجى المستقبؿ بجامعة سنغافورة )

أف الميارات الناعمة والرقمية ىى العامؿ الر يس لمتعامؿ مع تحو ت ال ورة  (4-5 ,2017
دارة الصناعية الرابعة؛ وتشمؿ المرونة والقدرة عمى الع مؿ تحت ضغط، والقدرة عمى فيـ وا 

العواطؼ لدا الذات واآل ريف، وحب ا ستط ع، والتلكير الريادا، والقدرة عمى ضبط األفكار 
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والسموكيات، ومتابعة تحقيؽ األىداؼ، وت طى المشك ت، والتلكير النقدا، وميارات ا تصاؿ 
 والعمؿ بروح اللريؽ.
ءات الميمة لتحسيف جراال( فيؤكد أنو مف Guembe, 2014, 11أما جيمبى )

المنافسة بيف الجامعات رفع ي التعميـ الجامعى بالتدويؿ، فتدويؿ ما يرتبط جامعىالتعميـ ال
، مف ويساعد عمى تمبية متطمبات سوؽ العمؿ مف الوظا ؼ المستقبمية وت صصاتيا المتوقعة

والشراكة، وتحسيف ال دمات والدرجات جراءات الجودة والبحث العممي ا ىتماـ بإؿ    
فى مواجية  ا جوىرًيايتضم أف لتدويؿ التعميـ الجامعى دورً  ل ريجيو. ومف  ـ الممنوحة

المتغيرات العالمية وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ مف الوظا ؼ المتوقعة مستقبً ، وىو ما 
  يوضحو المحور اآلتى.

خن تدوين التعميي اجلاوعي يف تمبي  الوظائف لتوظيف ود احملور الجالح: التصور املكرتح

 املتوقع  لسوم العىن

فػػي ضػػوء التيصػػيؿ المليػػومي لمػػد ؿ تػػدويؿ التعمػػيـ الجػػامعي باعتبػػاره أحػػد المػػدا ؿ 
المناسبة التػي يمكػف أف تمجػي إلييػا الجامعػات لتحقيػؽ الع قػة الوطيػدة بػيف م رجاتيػا وسػوؽ 

لسوؽ العمؿ في ضوء التطػورات العمميػة والتكنولوجيػة العمؿ، ومف  ـ تمبية الوظا ؼ المتوقعة 
اليا مة وتداعياتيا المتم مة في ال ورة الصناعية الرابعة، والتي تناوليا البحث أيضػا بشػيء مػف 
التوضيم والتلصيؿ والنظري، وفًقا لمدراسػات العمميػة والتقػارير الرسػمية الميتمػة بيػذا المجػاؿ، 

ر أف ي مػػص إلػى تصػػور مقتػػرح يمكػػف مػػف   لػػو تقػػديـ يحػاوؿ البحػػث الحػػالي فػػي ىػػذا المحػػو 
المتطمبات ال زمة لتوظيؼ مد ؿ تدويؿ التعميـ الجػامعي فػي تمبيػة  الوظػا ؼ المتوقعػة لسػوؽ 

 العمؿ، وقد مرت عممية إعداد التصور المقترح بال طوات اآلتية:
حث؛ وىى: تـ ا ط ع عمى الدراسات السابقة واألدب التربوا ذا الصمة بمتغيرات الب -0

تدويؿ التعميـ الجامعى، والع قة بيف التعميـ الجامعى وسوؽ العمؿ، والوظا ؼ المتوقعة 
 لسوؽ العمؿ وذلؾ بيدؼ صياغة التصور المقترح.

الوقوؼ عمى المتطمبات ال زمة لتوظيؼ مد ؿ تدويؿ التعميـ ىدؼ التصور المقترح إلى  -8
 ة( لسوؽ العمؿ.الجامعي في تمبية  الوظا ؼ المتوقعة)المستقبمي

ا ىتماـ العالمى المتزايد بتحقيؽ المواءمة بيف م رجات انطمؽ التصور المقترح مف  -2
التعميـ الجامعى واحتياجات سوؽ العمؿ مف العاممة الماىرة المدربة مف   ؿ استحداث 
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أو تطوير صيغ تعميمية)تدويؿ التعميـ( أك ر توظيًلا ألدوات ال ورة الصناعية والتكنولوجية 
 والمعموماتية وأك ر ارتباًطا بمطالب التنمية واحتياجات سوؽ العمؿ.

تم ؿ مجا ت أو  ر يسة أبعاد    ة متضمًنا المقترح التصورتـ تحديد وصياغة أبعاد  -8
استراتيجيات لتدويؿ التعميـ الجامعى والتى يمكف مف   ليا تمبية الوظا ؼ المتوقعة 

متطمبات ؛ األوؿ: التغيرات المعاصرةتلرضو  التطور المذىؿ الذالسوؽ العمؿ فى ظؿ 
( متطمب موزعيف عمى    ة أبعاد 80اشتمؿ عمى )تتعمؽ بالحراؾ األكاديمى الدولى؛ و 

( متطمب. 02اشتمؿ عمى )متطمبات تتعمؽ بالتعاوف األكاديمى الدولى، و فرعية. وال انى: 
( متطمب. وبذلؾ 02عمى )اشتمؿ و  متطمبات تتعمؽ بتدويؿ البرامص األكاديمية، وال الث:

 ( متطمب.88تكوف عدد المتطمبات التى تضمنتيا أبعاد التصور المقترح )
مف ال براء  السادة المحكميف( مف 88التصور المقترح عمى عدد )تـ عرض  -5

وتـ ا تيارىـ مف بيف أساتذة  ،ممف ليـ اىتمامات بح ية بمتغيرات البحث والمت صصيف
 درجة موافقتيـ وذلؾ لمتحقؽ مف ألقساـ التربوية الم تملة،كمية التربية بالمنصورة فى ا

 توافقو مع – 8121مع رؤية مصر  توافؽ التصورعمى معايير الحكـ مف حيث )
 –شموليتو وتكاممو  –م ءمتو لمغرض التى وضع مف أجمو  -توجيات التعميـ الجامعى 

كبيرة  –)كبيرة جًدا  ال ماسى( وفًقا لمقياس ليكرت لمتطبيؽقابميتو  -وضوحو وواقعيتو 
 .صغيرة جًدا( –صغيرة  –متوسطة  –

وتـ حساب الوزف النسبى  ،معايير الحكـ ساللة الذكر عمىتـ حساب تكرارات الموافقة  -2
-حيث تـ حساب المدا وىو يساوي )عدد البدا ؿ ؛ لمعايير الحكـ ومستويات الموافقة

  ؿ تقسيـ المدا عمى عدد ف ات (،  ـ حساب طوؿ الل ة مف 8=0-5( أي يساوي)0
 (، وبالتالى تكوف الل ات1,2= 8/5، أي أف طوؿ الل ة ىو )يات الموافقةمستو 

(، صغيرة 0.21إلى  0مستويات الموافقة المناظرة لموزف النسبى ىى: صغيرة جًدا )مف 
إلى  2.80(، كبيرة )مف 2.81إلى  8.20(، متوسطة )مف 8.21إلى  0.20)مف 
وجاءت نتا ص تحكيـ السادة ال براء لمتصور (، 5إلى  8.80جًدا )مف (، كبيرة 8.81

 ( عمى النحو اآلتى:2المقترح كما يوضحيا جدوؿ )
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 (: 1جذول )

انتصىس انممتشح نتهبيت انىظائف انمتىلؼت نسىق انؼمم  مؼاييش انذكم ػهًاستجاباث انخبشاء )انمذكميه( دىل 

 )انمستمبهيت( مه خالل مذخم تذويم انتؼهيم انجامؼً

مؼاييش 

انذكم 

ػهً 

 انتصىس

  دسجت انمىافمت

ن 
ىص

ان

ً
سب

نى
ا

ي  
ى
ست

م

مت
اف

ى
نم

ا
ت  

مي
ه
أل
ا

يت
سب

نى
ا

 

 صغيشة جًذا صغيشة متىسطت كبيشة كبيشة جًذا

 % ن % ن % ن % ن % ن

تفك مغ ي

تىجهاث 

سؤيت 

مصش 

1111. 

 11.1 كبيشة 1.66 1 1 1 1 11.1 1 11.1 1 11.1 61

يتفك مغ 

تىجهاث 

انتؼهيم 

 انجامؼً. 

61 16.1 61 11.6 1 1 1 1 1 1 1.11 
كبيشة 

 جًذا
11.1 

مىاسب 

نهغشض 

انزي 

وضغ 

 مه أجهه. 

11 11.6 1 11.1 1 1 1 1 1 1 1.11 
كبيشة 

 جًذا
11.1 

شامم 

 ومتكامم.
16 11.1 1 61.1 1 1.1 1 1 1 1 1.1 

كبيشة 

 جًذا
11.6 

 1.11 1 1 1 1 1 1 1.1 1 11.1 11 واضخ.
كبيشة 

 جًذا
11.1 

 1.1 1 1 1 1 1 1 11.1 1 11.1 61 والؼً.
كبيشة 

 جًذا
11.6 

لابم 

 نهتطبيك
11 11.1 1 61.1 1 1 1 1 1 1 1.11 

كبيشة 

 جًذا
11 

قيـ الوزف النسبى لمعايير الحكـ عمى التصور  ( أف2يتضم مف نتا ص جدوؿ)
؛ وكبيرة كبيرة جًدامستويات موافقة ( وىى تدؿ عمى 8.22( و )8.00المقترح تراوحت بيف )

النسبية لمموافقة عمى معايير الحكـ عمى التصور المقترح مف  األىميةكما تراواحت قيـ 
، وبذلؾ يتضم أف ىناؾ اتلاؽ بنسبة كبيرة جًدا مف قبؿ السادة %(22.5%( إلى )28.2)

، وكذلؾ مع توجيات التعميـ 8121ال براء عمى اتلاؽ التصور المقترح مع رؤية مصر 
الجامعى ومع اليدؼ الذا وضع مف أجمو، ىذا فضً  عف شموليتو، وتكاممو، ووضوحو، 

 . اقعيتو، وقابميتو لمتطبيؽوو 
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 عمى النحو اآلتى: النيا ية افى صورتي تصور المقترحأبعاد ال صياغةتـ  -8
 البعد األوه: وتطمبات تتعمل باحلراك األنادميي الدولي

وتنقسـ المتطمبات التى تتعمؽ بالحراؾ األكاديمي الدولي إلى    ة متطمبات ر يسة 
 ينب ؽ منيا متطمبات فرعية وذلؾ عمى النحو اآلتى:

 وتطمبات تتعمل باحلراك الطالبى 

وا ستغناء عف  والعالى بالتعميـ الجامعيإعادة النظر فى الت صصات الحالية  -
ومجا ت  ت صصات واستحداثالت صصات التى ليس ليا وظا ؼ حالية بسوؽ العمؿ، 

 الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ.تتوافؽ مع التغيرات المت حقة فى  جديدة
دورية وربطيا بالنسب  تحديد الت صصات والوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ بصلة -

 المقررة ل لتحاؽ بالبعاث والمنم الدراسية بالجامعات الدولية.
 التحديد الدقيؽ لمواصلات ومياـ  ريجى التعميـ الجامعى الدولي. -
ربط سياسات القبوؿ بالجامعات با حتياجات الممحة والمستقبمية لوظا ؼ سوؽ العمؿ  -

ؽ بيف وزارة التعميـ العالى والمس وليف عف يتطمب التنسيالمحمى والدولى، األمر الذا 
 .سوؽ العمؿ

ات اذ جميع التدابير ال زمة  ستقطاب الط ب الدولييف مف   ؿ توقيع اتلاقيات مع  -
 مكاتب تدويؿ التعميـ الجامعى لجذب الط ب الدولييف.

تطوير أنظمة لإلرشاد والتوجيو بالجامعات تساعد ط ب ال انوية العامة عمى ا تيار  -
، فضً  عف توعيتيـ سوؽ العمؿل لموظا ؼ الحالية والمتوقعةالت صصات الم  مة 

 .بلرص العمؿ المتاحة بعد الت رج فى كؿ ت صص
كسبيـ المرونة إعداد ط ب التعميـ الجامعى بشكؿ يمكنيـ مف شغؿ الوظا ؼ الحالية وي -

 ل ستجابة لممتطمبات الميارية والمعرفية المتغيرة لموظا ؼ الحالية والمستقبمية.
تطبيؽ ا تبار موحد عمى مستوا الجامعات لقياس مدا إلماـ أو تمكف الط ب مف  -

حاؽ الطالب بيا جامعة فى أا ، األمر الذا يسيؿ التالميارات العممية والتكنولوجية
 الط ب عمى الت صصات الوظيلية وفًقا لقدراتيـ واستعدادتيـ.دولة، وتوزيع 
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تزويد  ريجى التعميـ الجامعى بالمعارؼ اللنية والتكنولوجية والميارات والكلايات  -
الضرورية ال زمة لمواكبة الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ فى عصر ال ورة الصناعية 

 الرابعة.
فى مواقع العمؿ اللعمية لكؿ  لتشمؿ أنشطةتطوير  طط األنشطة الط بية بالجامعات  -

  تمؼ الجامعات المحمية والدولية.ت صص، بحيث يشارؾ فييا ط ب مف م
رسـو دراسية المساندة فى تدويؿ التعميـ الجامعى م ؿ  تيسير المتطمباتالعمؿ عمي  -

وحدات الدعـ ال قافي السكف الط بي، وقاعات المؤتمرات و ، مساعدات ماليةمناسبة، و 
 والمغوي واألنشطة الط بية وغيرىا.

إنشاء قاعدة بيانات لرصد حركة د وؿ و روج الط ب الدولييف والمصرييف ل ستلادة  -
 منيا في زيادة مستوي التدويؿ.

 الدولييفلمط ب والباح يف  دولية بما يوسع مف قاعدة التبادؿ األكاديمييات اتلاقتوقيع  -
لى مف  الجامعات ذات التصنيلات الدولية المتقدمة. وا 

فى الت صصات  تشجيع الط ب عمى المشاركة فى مشاريع بح ية وأنشطة تلاعمية -
 محمية ودولية. بالشراكة مع جامعات أ راالجديدة بسوؽ العمؿ 

التوسع فى برامص التبادؿ الط بى بيف م تمؼ الجامعات المحمية والدولية مف أجؿ تعزيز  -
 العممى والبح ى. التعاوف

الحد مف الجراءات البيروقراطية ال اصة بالقيد ومنم التيشيرات لمط ب الدولييف وتذليؿ  -
جراءات القامةتالصعوبات التى تتعمؽ بالقبوؿ بالمنم والبع ا  .قبؿ وصوؿ الط ب ، وا 

وضع  طة ل ستلادة مف  برات الط ب الدولييف بعد عودتيـ  اصة فيما يتعمؽ  -
 بالت صصات والوظا ؼ الجديدة المتوقعة فى سوؽ العمؿ.

لدا ط ب التعميـ الجامعى الدولييف  والتعمـ مدا الحياة ا بتكارتطوير الميارات وتعزيز  -
 والتى تزيد مف القدرة عمى مواكبة الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ.

  وتطمبات تتعمل حبراك أعضاء هيئ  التدريس 

جراء البحوث العممية المقدمة ألعضاء ىي ة التدريس والباح يف لزيادة المنم والبع ات  -
محاولة ا ستلادة مف أحدث النتا ص البح ية فى جامعاتيـ و اصة بالجامعات األجنبية، و 

 ما يتعمؽ بوظا ؼ سوؽ العمؿ الحالية والمتوقعة.
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العودة  توفير الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع الباح يف وأعضاء ىي ة التدريس عمي -
 إلي مصر بعد إتماـ مشاركتيـ في برامص التبادؿ األكاديمي.

و اصة ما يتعمؽ  إقامة مشروعات مشتركة بيف الجامعات لتبادؿ ال برات الناجحة -
 بالت صصات الجديدة التى تتطمبيا وظا ؼ سوؽ العمؿ.

مما يسيـ فى تعزيز جودة العالمية استقطاب أعضاء ىي ة التدريس مف ذوا الشيرة  -
د اؿ ت صصات جديدة تتماشى مع  التعميـ وتعزيز مكانة الجامعة وقدرتيا التنافسية، وا 

 سوؽ العمؿ الدولى.
تشجيع أعضاء ىي ة التدريس عمى المشاركة فى تقديـ البرامص الدراسية الدولية  -

 وتضمينيا أنشطة تعميمية ذات طابع دولى.
حدي ة بالتدريس م ؿ التعمـ قدرة أعضاء ىي ة التدريس عمي است داـ الطرؽ التنمية  -

 الذاتي وحؿ المشك ت وكذلؾ است داـ األساليب التكنولوجية الحدي ة في التدريس.
فى برامص التبادؿ األكاديمى الموضوعية في ا تيار أعضاء ىي ة التدريس المشاركيف  -

 عمي أساس الكلاءة. )المنم، والبع ات، والميمات العممية وغيرىا(
ا تلاقات الدولية بما يوسع مف قاعدة التبادؿ األكاديمي ألعضاء ىي ة التدريس  تعديؿ -

 لمجامعات المصرية وغيرىا مف الجامعات ذات التصنيلات الدولية المتقدمة.
إنشاء قاعدة بيانات لرصد حركة د وؿ و روج أعضاء ىي ة التدريس الدولييف  -

 يؿ.والمصرييف ل ستلادة منيا في زيادة مستوي التدو 
تيي ة المناخ العممى المناسب لضماف البقاء عمى أعضاء ىي ة التدريس األكلاء مف  -

  ؿ إتاحة اللرص  حتكاكيـ بيعضاء ىي ة تدريس دولييف فى المؤتمرات والندوات 
 الدولية، والمشاركة فى البحوث الدولية.

المتقدمة فى عقد ورش عمؿ لتنمية أداء أعضاء ىي ة التدريس بالشراكة مع الجامعات  -
 ىذا المجاؿ.
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 وتطمبات تتعمل باحلراك املؤسسى 

تطوير الموا م والتشريعات الجامعية التى تعزز تدويؿ تدويؿ التعميـ الجامعى وتضمف  -
 فعالية تواصؿ الجامعات مع سوؽ العمؿ. 

التوسع فى إنشاء فروع لمجامعات العريقة والمتقدمة فى التصنيلات العالمية فى م تمؼ  -
األمر الذا يساعد فى انتشار الت صصات الم تملة فى معظـ الجامعات ومف  ـ الدوؿ، 

  توفير احتياجات الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ مف م تمؼ الت صصات.
تغيرات التى فرضتيا ال ورة الترتبط بأقساـ وت صصات جديدة إنشاء جامعات وكميات و  -

 سوؽ العمؿ. لوظا ؼ  والمتوقعةالحالية ا حتياجات  الصناعية الرابعة لتمبية
لمسايرة بالجامعات  محمية ودولية )مرصد الميف( صد  حتياجات سوؽ العمؿاإنشاء مر  -

ا عمى الكلاءات المطموبة التغييرات والتطورات التقنية واللنية العالمية وتقدير آ ارى
 المتوقعة لسوؽ العمؿ.لموظا ؼ 

لمتابعة ال ريجيف تيسر عممية التدريب فى إنشاء مكاتب بكميات الجامعة الم تملة  -
مواقع العمؿ والنتاج عمى الميارات الجديدة التى تتطمبيا وظا ؼ سوؽ العمؿ، بالضافة 

 ليـ. مناسبة إلى تسييؿ توفير فرص عمؿ
إنشاء مراكز دولية لتكنولوجيا المعمومات بالجامعات لتنمية قدرات الط ب وال ريجيف  -

التدريس عمى التطورات التكنولوجية المذىمة و اصة فيما  والباح يف وأعضاء ىي ة
 يتعمؽ بمتطمبات وظا ؼ سوؽ العمؿ. 

الحالية لسوؽ العمؿ الدولى لوضع  طة لتمبيتيا، والمستقبمية  الوظيلية تحديد المتطمبات -
لوضع استراتيجيات وسيناريوىات ل ستعداد ليا وذلؾ فى ضوء تحميؿ البي ة الدا مية 

 لمؤسسات التعميـ الجامعى الدولى. وال ارجية
 فتم مكاتب لمجامعات فى دوؿ م تملة لتسويؽ برامجيا وأنشطتيا دولًيا. -
تلعيؿ التدريب النقاؿ كيحد التوجيات الحدي ة التى تربط التعميـ الجامعى بسوؽ العمؿ  -

والتى تعتمد عمى است داـ تكنولوجيا وتطبيقات أحدث إصدارات أجياؿ الويب، مف   ؿ 
 وفير برامص تدريبية متنقمة   ترتبط بمكاف أو زماف.ت
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مف   ؿ إعطاء تلعيؿ التدريب التحويمى كيحد التوجيات التى تربط الجامعات ب ريجييا  -
جرعات تدريبية إضافية لم ريجيف بحيث تمكنيـ مف التكيؼ مع متطمبات وظا ؼ سوؽ 

 .العمؿ الحالية والمتوقعة
الرقمى سواء عمى مستوا البنية التحتية أو عمى مستوا توفير البي ة الحاضنة لمتحوؿ  -

 المدف الذكية والتطبيقات اللكترونية أو عمى المستوا التشريعى وال قافى وا قتصادا.
إنشاء شبكة افتراضية لمتعميـ عف بعد ومنم الشيادات الجامعية الدولية التى تتوافؽ مع  -

 المتطمبات الحالية والمستقبمية لسوؽ العمؿ.
 بالتعاون األنادميى الدوىل: وتطمبات تتعمل الجاٌىبعد ال

عقد شراكات مع المؤسسات المس ولة عف برامص منم الشيادات الدولية بينواعيا  -
الم تملة )المشتركة، وال نا ية أو المتعددة، والمتتالية(، األمر الذا يساعد عمى زيادة 

 فرص عمؿ  ريجى التعميـ الجامعى فى سوؽ العمؿ المحمى والدولى. 
وفًقا لمتغيرات التى تطرأ عمى كؿ قطاع  المطموبة لسوؽ العمؿ وضع إطار دولى لممؤى ت -

 تشارؾ فيو كافة الجيات المعنية بيذا األمر.مف قطاعات العمؿ الم تملة، بحيث 
 وضع  طة قومية لمتعاوف الدولي نابعة مف ا حتياجات القومية. -
العريقة والمتميزة فى ربط ال ريجيف بسوؽ  مع الجامعات األجنبية توأمةالتلعيؿ نظاـ  -

 العمؿ الدولى.
تلعيؿ نمط التعميـ ال نا ى )جامعات الشركات( الدولى الذا تشترؾ فيو شركات القطاع  -

ال اص ومؤسسات التعميـ عامة و اصة الجامعات فى تنليذ ال طة الدراسية لمط ب 
 ًيا ودولًيا.لتمبية احتياجات ىذه الشركات بيذه توظيؼ ال ريجيف محم

الذا  و اصة البحث العممى التطبيقى المشترؾ طة استراتيجية لمبحث العممى اعتماد  -
 بمتطمبات الوظا ؼ الحالية والتوقعة بسوؽ العمؿ. لموفاء يركز عمى أولويات ا بتكار

فيما يتعمؽ بالت صصات  ل ستلادة مف  براتيا مع جامعات عالمية شراكات بح يةإقامة  -
 والوظا ؼ المستحد ة والمتوقعة فى سوؽ العمؿ.

ء قواعد بيانات ومعمومات شاممة ومتكاممة تضـ م تمؼ الجامعات عمى مستوا إنشا -
 .العالـ
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مع الجامعات  أو الجديدة المستحد ة بم تمؼ الجامعات لبرامص المميزةفى ازيادة الشراكة  -
 يوية ال قافية.األجنبية بشرط أ  يؤ ر عمي ال

 توسيع نطاؽ الشراؼ المشترؾ دولًيا عمى ط ب الدراسات العميا. -
إنشاء حاضنات بح ية وتكنولوجية أو تلعيؿ دور القا ـ منيا كيحد آليات تدعيـ الشراكة  -

 بيف الجامعات والمؤسسات النتاجية وال دمية بسوؽ العمؿ.
الجامعات المتميزة تتعمؽ بتدريب إقامة مشروعات وشراكات وبروتوكو ت تعاوف مع  -

الموادر البشرية عمى متطمبات التطور التكنولوجى والرقمى فى ظؿ احتياجات الوظا ؼ 
  الحالية والمتوقعة لسوؽ العمؿ.

البح ى بالجامعات بالتعاوف مع مراكز البحوث العالمية المتميزة إنشاء مراكز لمتميز  -
 وتوفير التمويؿ ال ـز لذلؾ.

 الدوؿ المستيدفة لمشراكات البح ية وتوجيو البع ات ليا.تحديد  -
 الحد مف الجراءات البيروقراطية التي تحد مف التعاوف الدولي. -
تطمبيا ت ت صصات جديدةو برامص  ستحداث  البشرية والمادية ال زمة حتياجات اتحديد  -

 .والعمؿ عمى توفيرىا وظا ؼ سوؽ العمؿ الحالية والمتوقعة
 شروط قبوؿ الط ب الوافديف. تيسير -
 بصلة مستمرة وتحديد المعوقات التي تواجييا. المستحد ةمتابعة وتقييـ البرامص  -

 الرباوج األنادميي وتطمبات تتعمل بتدوين البعد الجالح: 

لتركز عمى المعارؼ وال برات العممية إعادة ىيكمة نظاـ المقررات والمناىص الدراسية  -
فى إعداد كوادر جديدة تت  ـ المتعمقة بال ورة الصناعية والتكنولوجية، األمر الذة يسيـ 

 مع متطمبات الوظا ؼ المتوقعة لسوؽ العمؿ.
بيدؼ إعداد الط ب أكاديمًيا ومنيًيا  إضلاء البعد الدولي عمي المناىص والبرامص الدراسية -

 .مؿ فى سياؽ دولي متعدد ال قافاتلمدراسة والع
التوسع فى برامص تعميـ المغات األجنبية مف   ؿ استحداث المزيد مف المقررات التى  -

تدرس بالمغات األجنبية، بما يساعد فى زيادة فرص ا لتحاؽ بالوظا ؼ الم تملة فى 
 سوؽ العمؿ الدولى.
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تقييميا وتطويرىا بصورة مع  تناسب أحدث التطورات العالمية تقديـ برامص دراسية -
 .مستمرة لمواكبة التغيرات فى سوؽ العمؿ المحمى والدولى

اعتماد الشراكة الدولية فى بناء المناىص بما يسمم لمجموعة مف الدوؿ با شتراؾ فى  -
تحديث وتطوير المناىص الدراسية فى م تمؼ الت صصات بما يواكب متطمبات وظا ؼ 

 سوؽ العمؿ المتوقعة.
الس ـ و الموطنة الرقمية، وظا ؼ المستقبؿ، و دولية ) وت قيلية دراسية طرح مقررات -

تتوافؽ مع احتياجات الط ب التسامم العالمى وغيرىا( و حقوؽ النساف، و العالمى، 
 .، وا رتقاء بقدراتيـ،  اصة قدرات العمؿ فى بي ات  قافية متنوعةالمحمييف والدولييف

كشرط ل لتحاؽ بكميات الجامعة و اصة  بجانب المغة العربية اعتماد إتقاف لغة أجنبية -
بما يحقؽ الليـ المشترؾ بيف جميع  دراسات العميا فى م تمؼ الت صصاتا لتحاؽ بال

ا لتحاؽ بالوظا ؼ الم تملة فى سوؽ األطراؼ أ ناء عممية التدويؿ وبما يساعد في 
 .العمؿ الدولي

 المعمومات في تطوير البرامص و أساليب التدريس. تعظيـ ا ستلادة مف تكنولوجيا -
 ا ىتماـ بتصميـ مقررات  قافية دولية لتيىيؿ الط ب عمي الحراؾ الدولي. -
مينة وفًقا  ؿوضع المناىص الدراسية بحيث تمبى مستوا المعارؼ والميارات المطموبة لك -

 لمتطمبات سوؽ العمؿ المتغيرة.
 قافة مينية بالت صصات والوظا ؼ الحالية  تضميف لوا م كميات الجامعات مقررات -

 والمتوقعة كمطمب جامعى.
الربط بيف المناىص الدراسية بالتعميـ الجامعى وبرامص التدريب بقطاعات العمؿ المناظرة  -

عف طريؽ تطبيؽ "التعميـ المتبادؿ" الذا يسمم بانتقاؿ المتعمـ مف المؤسسة التعميمة 
 إلى مؤسسات سوؽ العمؿ.

 اء ا صطناعى والبرمجيات ضمف المناىص المستقبمية.إدراج الذك -
 تضميف المقررات الدراسية األكاديمية أنشطة مينية. -
ة بحيث تتضمف الميارات الحياتية، دمص القضايا العالمية المعاصرة في المناىص التعميمي -

 والملاىيـ الصحية وملاىيـ األمف القومي ونشر الس ـ والتسامم والديمقراطية.
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربي :

(. ضلتخطوو ط ضت وتاضت لس لمتمموو ا ضل ووفن   ضلننوس ضلموونف س ضل ت وو ا 7102أبو  اضىووسح  وحا  ح وو    -0
(ح 7(ح ع  27ح لف مو  ضل ن ف و ح  و   مجمة كمية التربيػةفس ى ء     فت ت   ل ضلتمم اح 

 .96 – 0ص ص
جػػودة مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى فػػى ضػػماف (. 7116أح وو ح أفووام  ح وو    ح ووجح  ح وو  لووف    -8

 ح ضل فىاةح  فلا ضلكتب.ضوء معايير ىي ات ا عتماد الدولية
(. بووو ضمل   تاحووو  لتووو   ل بووواض   ضلتممووو ا ضل  وووت اك  خل لتح  ووو  7102أح ووو ح أ  ووواة خ وووا   موووس   -2

(ح ص 4(ح ع  22ح لف مو  ضل ن ف و ح  و   مجمة كمية التربيةضلا ف ة بفللف مفت ضل ما  ح 
 .42 -7ص 

(. ضلبوواض   ضل   ووجة بلف موو  ضل نموو اة  وو خل لتوو   ل ضلتمموو ا "تموو ا 7106أح وو ح   نووف  مووس حف وو    -8
 .412 -290(ح إبا لح ص ص019ح لف م  ضل نم اةح ع  مجمة كمية التربية  تاح"ح 

حح ضل وفىاةح ضل وحفب لمنفوا مقدمة فى التربية الدوليػة(. 7102أح  ح ففكا  ح   فتحس  آخا ج   -5
  ضلت ج ع.

(. ضت ت ف   ى فج ضللو  ه 7112  جح  فل ه  ح    ح  لح إ نفس ضباضى ا  ح جح  فىا أح    أ -2
المؤتمر في  ؤ  فت ضلتمم ا ضلمفلي  اض و تحم م و في ى ء خباضت  تلفاب بمض ضلو  لح 
ح ضلل م وو  السػػنوي ال الػػث عشػػر بعنػػواف "ا عتمػػاد وضػػماف جػػودة المؤسسػػات التعميميػػة"

فانو   ضد ضاة ضلتمم   و  بفتفوتاضع  وع كم و  ضلتاب و  ببنوي  و  مح لف مو  ضل ما   لمتاب و  ضل  
 . 299 – 922(ح ص ص2ضل فىاةح ج  

(. ضتننوف   موس ضلتممو ا ضللوف مس فوس  موا فوس ظول   ففو  ضل و  ح 7119ضلبح ا ح خمم  ح     -8
ح ولمػة"المؤتمر العممى العربى األوؿ بعنواف " التربية الوقا ية وتنمية المجتمع فى ظػؿ الع

 (.0كم   ضلتاب  ح لف م    ىفجح ج  
ح سمسػػمة مراجعػػات لسياسػػات التعمػػيـ العػػالي(. ضلتمموو ا ضلمووفلي فووي  موواح 7101ضلبنووع ضلوو  لي   -2

  نظ   ضلتمف ج  ضلتن    ضتقتمف    بفدفتاضع  ع ضلبنع ضل  لي. 
ضلو  لسح ضل ت وفت مون    ضلن و  مجمة التمويؿ والتنميػة، (.   ت بل غوف ضح 7102ب اعح   ا ج   -2

 .4(ح   ن  ح ص7(ح ع  24ضل تح ة ضأل ا ك  ح     
دور منظمػػات أصػػحاب العمػػؿ فػػى تضػػييؽ اللجػػوة القا مػػة بػػيف (. 7116ضلت   ووسح  مووس خم وول   -01

 ح ضل فىاةح  نظ   ضل  ل ضلماب  .م رجات التدريب واحتياجات سوؽ العمؿ
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للف موفت  أ  ضاىوف فوي ضل واج ضل ضحو  (. ت فؤتت ح ل   ت بل ض7100  ل فل ضل  جح نل      م -00
مجمػة العمػوـ   ل و ح  04-02 نف ا    ت بل ضلتمم ا في  ماح  72 ضلمفا جح  ؤت ا   اة 

 .416-412(ح     خفصح ص ص 06ح     التربوية
  ضلنواص ضل تفحو ح ضلتحو  فت ضلم ول   و    ضحت فلوفت ضلتممو ا (.7112أح و    أح و  لو  مسح -08

 .ضألا ج   فجح ح)سوؽ العمؿ واحتياجات التعميـ( والتعميـ لمتربية الرابع المنتدا العربى
(. أ وا ضلتو ا ب ضلتحو  مس فوس ضلحو   وج ظوفىاة ضلبطفلو  7107حلفج ح ض ت ضل بنت  بو  ضلواح ج   -02

ح لف موو  مجمػػة كميػػة التربيػػةبوو ج خا لووفت ضلكم ووفت ضلمم  وو  فووس ضل  مكوو  ضلماب وو  ضل ووم    ح 
 .720 -092(ح ص ص 2ج  (ح 22ضل نم اةح ع  

(. تووو   ل  ؤ  ووووفت ضلتمموووو ا 7107ضلحووو   يح ضبت ووووفا بنوووت إبوووواضى ا  غووووفناح  موووفا ل ووووفل  ووووم ا   -08
قواضءة تحم م و  لوبمض ضلتلوفاب  ضلخبواضت ضل  ل و  ضل مفمواةح  -طب متو    ضخموو  -ضللف مي 

 .909-220(ح أكت باح ص ص7(ح ج  022ح لف م  ضألجىاح ع  مجمة كمية التربية
(. ضلتممو ا ضلموفلس فوس ضلو طج ضلمابوس   تطمبوفت  و   ضلم ولح 7102 ح و   ح جح  ح   مو     -05

(ح ص 027(ح ع  26س  ح ضلملنو  ضل طن و  ضل طا و  لمتاب و   ضل  ففو   ضلممو اح مجمة التربيػة
 .99 – 42ص 

(. ضل  ضء ووو  بووو ج  خالوووفت ضللف موووفت  ضحت فلوووفت  ووو   7102ح وووجةح أح ووو   ح ووو   بووو  ضلكوووا ا   -02
ح  اكج ضدافف  ضلنن وسح مجمة الرشاد النلسىضلم ل  اؤ     ت بم   بفللف مفت ضل م    ح 

 .260 – 292(ح أبا لح ص ص47لف م    ج ف سح ع  
أحووو   ووو ضخل تح  ووو  ضل  وووجة ضلتنفف ووو   (. تووو   ل ضلتممووو ا 7102خوووفطاح  ح ووو  إبووواضى ا  بووو  ضلمج وووج  -08

ح كم ووو  ضلتاب ووو ح لف مووو  ضلجقوووفج  ح ع مجمػػػة دراسػػػات تربويػػػة ونلسػػػيةلملف موووفت ضل موووا  ح 
 .722 - 772إبا لح ص ص(ح 22 

(. ىلاة ضلكنفءضت ضلمم  و  ضلنكا و   ضلماب و   7101ضلخال م ح ى   أح     ب  ضتح  أ ف    ح     -02
(ح   ل وووو ح ص ص 7(ح ج  22ح ع  جامعػػػػات العربيػػػػةمجمػػػػة اتحػػػػاد الأ وووبفبيف  نتفمليووووفح 

046-020. 
ح ضلنووووف د ضل بم  ف ووووي مجمػػػػة الدبموماسػػػػي(.  ووووو اة ضلءكوووووفء ضتمووووطنف يح 7102خم نوووو ح  ج ووووي   -02

-22أكتو باح ص ص  –(ح أغ وطس 727-721ضل مادح ضل ن  ضل فبم   ضلمفوا جح ع 
26 . 

لتو   ل ضلتممو ا ضللوف مي ضل مواد فوي (. تم ا   تاح 7109ضل ل جح  فمف   ب  ضلنتفح  غف اد   -81
(ح 72لف مو  بنيوفح  و   مجمػة كميػة التربيػة،  ى ء ضل مف  ا ضلمفل  و  لتمون م ضللف موفتح

 . 241 – 422(ح ص ص 016ع  
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استشػػػراؼ المسػػػتقبؿ،  ػػػورة (. 7109 ا ك وووماح ض ا وووعح  ب تا ووو جح كوووا سح  بالف  وووتح لف ووول  -80
 نيح ضل فىاةح ضل اكج ضل   ي لمتال  . اؤم  م -ح تال    ت   االتكنولوجيا النانوية

نحػو أدوار جديػدة لمؤسسػاتنا الجامعيػة فػي ضػوء تحػديات (. 7102ضل ىفوفجح ل وفل  موي خم ول  -88
فووووووووووووووووووفاع ضلمووووووووووووووووووحفف ح  تووووووووووووووووووفح  مووووووووووووووووووس  ومتطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الرقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، 

http://pressst.com/?p=30002. 85/2/8181. 
موون    ضلن وو  ضلوو  لسح مجمػػة التمويػػؿ والتنميػػة، (.   ووت بل ضلم وولح 7102 ج  وو ن ضاض  اضلووفجح آا  -82

 . 00- 2(ح   ن  ح ص ص7(ح ع  24ضل ت فت ضل تح ة ضأل ا ك  ح     
(. تطووو  ا نظوووفا ضلتممووو ا ضلموووفلي فوووي ضل غووواب ضلمابوووي فوووي ىووو ء 7100ضلجى وووادح إبووواضى ا  بوووفس    -88

عشػر لمجمعيػة المصػرية لمتربيػة المقارنػة والدارة  المؤتمر العالمي التاسعض الج ب ل ن فح 
لف موو   -ح  ضا ضلىوو فف التعميميػة بعنػػواف" التعمػػيـ والتنميػػة البشػػرية فػػي دوؿ قػػارة افريقيػا"

   ل  .6  ج ف سح ضل فىاةح 
(. ضل  ضء ووووو  بووووو ج ضتحت وووووفج ضلووووو ضخمس لمم فلووووو  ضل   نووووو  ضل  ابووووو  7100ضل وووووفل سح موووووفل   افووووو    -85

مػػؤتمر العمالػػة اليمينػػة ومتطمبػػات سػػوؽ العمػػؿ ال ميجػػى خم ل وو ح  ضحت فلووفت ضل وو   ضل
 ح منمفءح  اكج  بأ لم اض فت ضت تاضت ل  ."اللرص والتحديات"

 المػؤتمرضلم ولح  ل و    ُ الء تيوف ضألكف    و  ضل خالوفت لو  ة .(7107أح و      وا  وم  ح -82
 "آليػات التوافػؽبعنػواف  التعمػيـ فػى الجػودة لضػماف العربيػة السػنوا الرابػع لممنظمػة

  وبت باح 2 -7ح التعمػيـ" األكػاديمى فػى وا عتمػاد الجػودة لضماف ركة المشت والمعايير
 .ضل فىاة ضلءك  ح ضل ا  

مجمػة كميػة (. ضل حو  ضت ضتلت ف  و  ليلواة ضلكنوفءضت ضلمم  و ح 7102ضل م  ح ل مس نفما أح     -88
 .79 – 00ص ص (ح 01ح لف م  ب ا م  ح ع  اآلداب

(. اؤ وو  لف مو  ضد ووكن ا   حوو ل إ كفن وو  ضدفوف ة  ووج موو غ  ضلتمموو ا 7107 ووم   أح وو    وم  فجح  -82
بحػث فػى مػؤتمر بعنػواف "التعمػيـ ضل نت ح فس تح     ب أ ضلتمم ا ضللف مس ضل ت  وج لمل  وعح 

 .92 – 00ح لف م  بنيفح  اكج ضلتمم ا ضل نت حح ص ص الواقع والميموؿ" –الملتوح 
سمسػػمة اللكػػر (. آفووف  ل  وو ة فووس ضلتمموو ا ضللووف مس ضلمابووسح 7107   ضلفووخ بسح  مووس ضل وو    ح وو -82

 ح ضل فىاةح  ضا ضلنكا ضلمابس.(82العربى فى التربية وعمـ النلس رقـ )
 -(. ضللف موفت ضلماب و   تحو   ضلتمون م ضلموفل س  ضلطا و  نحو  ضلت  وج 7104ضلم   سح  م     -21

(ح ص 9(ح ع  7ح  وو    سػػتراتيجيةمركػػز المػػارات لمبحػوث والدراسػػات ااؤ  ض وتاضت ل  ح 
 .42 – 2ص

http://pressst.com/?p=30002
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(.  تطمبوفت تو   ل ضلتممو ا ضلموفلس ك و خل لتح  و  ضلا وف ة 7102ضلمف ا ح  ب  ضهلل بج  ح    مس   -20
ح كم وو  ضلتاب وو ح رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورةضلمفل  وو  لملف مووفت ضل ووم     "تموو ا   توواح"ح 

 لف م  أا ضل ا .
(. ضتتلفىفت ضلح     فوي تو   ل ضلتممو ا ضللوف مي  ضن كفن و  7109 ب  ضلحففظح  ا ت  ب  ضلح      -28

(ح  نووف اح 0(ح ج  092ح لف موو  ضألجىوواح ع  مجمػػة كميػػة التربيػػة موواح  فوويضدفووف ة  نيووف 
 .014 -00ص ص 

ح مجمػة الدبموماسػي(.  ما ضلءكفء ضتموطنف س  ضلتحو ل ضلاق وسح 7102 ب  ضلمف  ح  ف ل   -22
 –(ح أغ ووووطس 727-721ضل ووووفبم   ضلمفووووا جح ع  ضلنووووف د ضل بم  ف ووووي ضل مووووادح ضل وووون 

 .29-24أكت باح ص ص 
(.  اض وو    فانوو  للف مووفت ضلفوواكفت فووس  مووا 7109 بوو  ضلمج ووجح  بوو  ضلمووفطس حم ووفج أح وو    -28

 .762 -002ص ص (ح 2(ح ع  27ح لف م  أ   طح     مجمة كمية التربية  فل ج فح 
    ت بم   لتط  ا  نظ    ضلتمم ا فس ظل (. اؤ 7171 ب  ضلمج جح ىففا فت  ضهلل  ب  ضلاح ج   -25

ح مجمػػػة إبػػػداعات تربويػػػة("ح AIضلوووءكفء ضتموووطنف س  ( "4thIRضل ووو اة ضلمووونف    ضلاضبمووو   
 .007 -26(ح أكت باح ص ص02اضبط  ضلتاب   ج ضلمابح ع  

(.  ا  ضلباض   ضلتمم     بفللف مفت ضلخفمو  فوس تو ف ا  تطمبوفت 7104 ب  ضل ف اح أ ل ح  ج   -22
ح مجمػػة بحػػوث فػػى عمػػـ المكتبػػات والمعمومػػات وو   ضلم وول فووس إطووفا ضلتن  وو  ضل  ووت ض  ح 

(ح  ووبت باح 02 اكووج بحوو ث نظووا  خوو  فت ضل مم  ووفتح كم وو  ضل بح لف موو  ضل ووفىاةح ع  
 .072 – 62ص ص 

اؤ وو    ووت ب م  لتطوو  ا  مووف  ا ض ت ووف  ضللف مووفت (. 7171 بوو  ضل ووف اح  يووف  ح وو  أح وو   ح وو    -28
ح كم و  ضلتاب و ح لف مو  المجمة التربويةضل ما   فس ى ء تح  فت ضل  اة ضلمنف    ضلاضبمو ح 

 .7200 – 7472(ح أكت باح ص ص 22  ىفجح ع  
مموووو ا ضلمووووفلس فووووس إطووووفا حفلووووفت (. ىوووو فج لوووو  ة  خالووووفت ضلت7116ضلمب ووو  ح  وووو الج لبوووواضج   -22

المؤتمر ال انى عشر لموزراء المس وليف عف التعميـ العػالى والبحػث العممػى فػى ضل لت عح 
الوطف العربى بعنواف "المواءمة بيف م رجات التعميـ العالى وحاجات المجتمع فػى الػوطف 

 ح ضل نظ   ضلماب   لمتاب    ضل  فف   ضلمم اح ب ا ت.العربى"
(.  ووو    الء وو   خالوووفت ضلتمموو ا ضلموووفلس تحت فلووفت  ووو   ضلم ووول 7101 وووا  طنووس  ضلمت بووسح  ن -22

ع  (ح74 و    ح  لموس ضلنفوا ضلم موسح ضلك  وتحالمجمة التربويةضل م    " اض   تحم م و "ح 
 .722 – 720ص ص (ح  فاسح 64 
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(. ضلتطوووو ا ضألكوووف   ي  ضد ووو ض  لم ينوووو  ضألكف    ووو  بوووو ج 7112ضلمل ووويح  ح ووو  ح وووون ج  بووو ه    -81
(ح ع 27ح لف مو  ضل نمو اةح  و   مجمػة كميػة التربيػةتح  فت ضلم ل     تطمبوفت ضلتو   لح 

 . 062 - 074(ح  ف  ح ص ص 0 
التطور األكاديمي والعداد لممينػة األكاديميػة بػيف (. 7112وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو -80

 ح ضل نم اةح ضل كتب  ضلمما  . تحديات العولمة ومتطمبات التدويؿ
فى ا ضأل ف و    ضلتلوفاب (. ضلتممو ا ضلاق وس   يوفاضت  و   ضلم ول  ضل نو7106 ج سح إ  وفج أح و    -88

(ح 2ح ع  المجمػػة العربيػػة لػػاداب والدراسػػات النسػػانيةضلم م وو  فووس  مووا ضل وو اة ضلاق  وو ح 
 .017 – 92فباض اح ص ص

(. تطب وو   مووف  ا إ ضاه ضللوو  ة ضلفووف م  فووي ضللف مووفت ضلحك   وو  7101 موويح  وويفا بنووت ضبوواضى ا   -82
مجمػة دراسػػات تربويػػة   ول ضل ووم  دحضل وم       القتوو بتوو ف ا  خالوفت  الم وو ل وو   ضلم

 . 222 – 212(ح ص ص92(ح ع  72ح لف م  ضلجقفج  ح     ونلسية، كمية التربية
(. ضلت ضفوو  بوو ج  خالووفت ضلتمموو ا ضلمووفلس   تطمبووفت  وو   ضلم وولح 7104ضلم وو ا ح  ح وو  ضلبفوو ا   -88

بداع  .422 – 442(ح   ن  ح ص ص29ح اضبط  ضأل ب ضلح  ثح ج  مجمة فكر وا 
(. تطو  ا تو   ل ضلتممو ا ضللوف مس 7102ح  م   بج      ضل   شح  ب  ضلمج ج بوج  وم  فج  ضلمنج  -85

(ح 092ح لف مو  ضألجىواح ع  مجمػة كميػة التربيػة ضل م    فس ىو ء خبواضت بموض ضلو  لح
 .249 -206(ح أبا لح ص ص 7ج  

ضلكنووفءضت (. ضل  فابووفت ضت وتبفق   فوس ت و  ا ضل ظوفمم   7106   ا و ح  موطنس   و فشح أ  نو    -82
ب ج  نط  ضلت قع   نط  ضت تفاضم فس ظل تطب  فت إ ضاة ضل  ضا  ضلبفا   " اض   تحم م و  

ح  اكووج ضلبحووث  تطوو  ا ضل وو ضا  مجمػػة رمػػاح لمبحػػوث والدراسػػاتل ل   وو   ووج ضلت ووفا ا"ح 
 .021 – 000(ح ص ص76ضلبفا  ح لف م   م كاح ضللجضماح ع  

. تموو ا   توواح دنفووفء ضل كفلوو  ضلماب وو  د ضاة توو   ل (7102  وو ضا سح أح وو  نلووا ضلوو  ج أح وو    -88
مجمػػة دراسػػات ضت ت ووف  ضتكووف   ي  ضل ؤ  ووي ل ؤ  ووفت ضلتمموو ا ضلمووفلي بووفل طج ضلمابوويح 

 .007- 42(ح ص ص 0(ح ج  22ع  عربية في التربية وعمـ النلس، 
ورقػة ضلتن  و ح  (. ضلت ضف  ب ج  خالفت ضلتمم ا ضلمفلس   تطمبوفت7119   فجح مفلح   ب  ضهلل   -82

ح ضل نظ وو  مقدمػػة لمورشػػة القميميػػة حػػوؿ اسػػتجابة التعمػػيـ لمتطمبػػات التنميػػة ا جتماعيػػة
 ضد ال    لمتاب    ضلمم ا  ضل  فف ح    طح   فج.

(. ضتتلفىوووفت ضلمفل  ووو  ضل مفمووواة فوووس تووو   ل ضلتممووو ا ضلموووفلس  7102غوووفناح  موووفا ل وووفل  وووم ا   -82
(ح 72ح كم و  ضلتاب و  ب نوفح لف مو  لنو ب ضلوو ض  ح ع  التربويػػةمجمػة العمػوـ  اض و  تحم م و ح 
 .947 – 262إبا لح ص ص
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(.     ضلتطفب  ب ج  ظفمم خا لس لف م  ضل ومطفج قوفب س فوس  و   7104ضلغنب مسح  فلا   -51
(ح ص 0ح ع  المجمة األردنية فى العموـ التربويػةضلم ل ضلم فنس  تخممفتيا ضألكف     ح 

 .02 – 0ص 
ح ضلنوف د مجمػة الدبموماسػي(. ضلءكفء ضلمنف س  ضلتن     ضلمالقفت ضل  ل  ح 7102  م ضلناضالسح  -50

أكت باح ص  –(ح أغ طس 727-721ضل بم  ف ي ضل مادح ضل ن  ضل فبم   ضلمفا جح ع 
 . 2-4ص 

(. تح  فت ضلم ل   لمتمم ا ضلموفلي فوي ضألا ج   وبل   ضليتيوف 7101فم ح جح  ح    مفل  أح     -58
ح رسالة دكتوراه غيػر منشػورةضد ضا  ج ضألكف     ج في ضللف مفت ضألا ن  ح   ج  لي  نظا

 كم   ضلمم ا ضلتاب     ضلنن   ح لف م    فج ضلماب  ح ضألا ج. 
(. تحووووو  فت ضلم ل ووووو  لمتممووووو ا ضلموووووفلي فوووووي ضألا ج   وووووبل 7101موووووفل  أح ووووو    فم حووووو جح  ح ووووو   -52

رسػػالة دكتػػوراه   ضليتيووف  ووج  ليوو  نظووا ضد ضا وو ج ضتكووف     ج فووي ضللف مووفت ضتا ن وو  ح 
 ح كم   ضلمم ا ضلتاب     ضلنن   ح لف م    فج ضلماب  ح ضألا ج. غير منشورة

 -مسػػتقبؿ جػػودة التعمػػيـ (. 7107اضء  ووفلا  قف وواح  لوو د  بوو  ضل ىووفب   مووطنسح ففط وو  ضلجىوو -58
 ضل فىاةح  ضا ضلمفلا ضلمابي.التدويؿ وريادة المشروعات والطريؽ إلي الجودة العالمية، 

(. تموو ا   توواح لتوو   ل ضلتمموو ا ضلمووفلي فووي ضل  مكوو  ضلماب وو  7102ضل حطووفنسح  فلوو  بووج  بوو  ضهلل   -55
 ح كم   ضلتاب  ح لف م  ل ة.منشورةرسالة ماجستير غير ضل م     في ى ء خباة  فل ج فح 

، مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة (. ض ووت  فا  ت وو    ضلبحووث ضلمم ووي فووي ضللف موو 7112ضل مووبيح اضفوو    -52
 – 6(ح ص ص72(ح ع  6ح ضل اكوووج ضلمابوووي لمتممووو ا  ضلتن  ووو ح ضد وووكن ا وح  ووو   العربيػػػة

44 . 
ضل ومطفجح  كتبو  ضل موع ح تال و   فيو   ومطفج الجامعة في عصػر العولمػة(. 7112كن ح ا لوا   -58

 في  ضل طن  ح ضل م    .
(.  ووو   إ ووويفا ضلتممووو ا ضلموووفلس ضألا نوووس فوووس تن  ووو  7101لبفبنووو ح أح ووو  ح وووج   طوووفا ح  وووفام   -52

ح مجمة اتحاد الجامعػات العربيػةضل  ضا  ضلبفا    ج  لي  نظا ضلخا ل ج  أمحفب ضلم لح 
 .726 – 722(ح ص ص29ع  

ضلو  ليح  ضلن و  ح مون   والتنميػة مجمػة التمويػؿموس ضل حوعح (.  ظوفمم  7102ل نغوفنيح باضكوفش  -52
 .22 – 0(. ص ص 27   فاسح ع

(. ضلتمم ا ضلموفلس بو ج حت  و  ضلت  وع ف وو   لو ب ضلتخطو ط لوو 7110 لفى ح  ح   إباضى ا  ط ة   -21
المؤتمر العممػى السػنوا: ل  ضلي  ضلبطفل  ب ج خا ل و  ع ضلتاك ج  مس أج   كم   ضلتاب و ح 
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ح كم و  ضلتاب و  لف مو  ضل نمو اةح رؤيػة مسػتقبمية -وعالـ العمػؿ فػى الػوطف العربػى التعميـ
 إبا ل. 4 -2

(. ضلووو الفت ضلمم  ووو  ضل  ل ووو  ضل فوووتاك   ضت وووتاضت ل    ضلتنن وووءح 7102ضل لموووس ضأل ا كوووس لمتممووو ا   -20
 – 22(ح أغ ووطسح ص ص 29ح  جضاة ضلتمموو اح ضل ت ووفت ضل تحوو ةح  مجمػػة الراصػػد الػػدولى

92. 
(. توووو   ل ضلتمموووو ا ضللووووف مي ك وووو خل لج ووووف ة ضل وووو اة ضلتنفف وووو   7104 وووو ح  ووووفىا أح وووو  ح ووووج    ح -28

لملف مفت ضل ما    آاضء   نو   وج أ ىوفء ى مو  ضلتو ا س فوي بموض ضللف موفت ضل موا  ح 
 – 040(ح ص ص 0(ح ج  002(ح ع  76لف مووووو  ضلك  وووووتح  ووووو   المجمػػػػػة التربويػػػػػة، 

702. 
ح ضلنوووف د مجمػػػة الدبموماسػػػيفء ضلمووونف ي ضلوووس أ وووج ح (. ضلوووءك7102ضل موووادح ح وووج  بووو  ابوووو  -22

أكت باح ص  –(ح أغ طس 727-721ضل بم  ف ي ضل مادح ضل ن  ضل فبم   ضلمفا جح ع 
 . 22-27ص 

(. آل فت   تاح  لتح و ج فمفل وفت تو   ل 7106 مطنسح أ     حم س  ضلل ىا ح  ففء  م  فج   -28
ح مجمػػة كميػػة التربيػػةحوو ة ضأل ا ك وو ح ضلتمموو ا ضللووف مس ب مووا فووس ىوو ء خبوواة ضل ت ووفت ضل ت

 .222 – 424(ح ص ص 0(ح ع  72لف م  طنطفح     
(. إتفحووو  ضلتممووو ا ضللوووف مي  ت   موووو فوووي ضلتلابووو  7102 موووطنيح ففط ووو  ضلجىووواضء  وووفلا  ح ووو     -25

ح ضلل م و  ضل موا   لمتاب و  ضل  فانو   ضد ضاة ضلتمم   و ح مجمػة التربيػةاؤ   ن   و ح  -ضلتاك   
 .242 -212(ح أكت باح ص ص 44ع  (ح 09    

ح ضلي مو  ضلمف و  ضل و ا   لمكتوفبح   فو ح قضايا معاصرة فى التعمػيـ العػالى(. 7104 مالح  ضمل   -22
   ا ف.

مراجعػة لسياسػات التعمػيـ الوطنيػة: (ح 7101 نظ   ضلتمف ج ضتقتمف د  ضلتن     ضلبنع ضلو  لي   -28
 ضتقتمف د  ضلتن   .ح  نظ   ضلتمف ج التعميـ العالي في مصر

(. ض وتاضت ل     تاحوو  لتل و ا ضلنلوو ة 7104ضل يو دح  ف وا فتحووي ضلينو ض د   و  ماح  ح وو  غنو ا  -22
ب ج  خالفت ضلتمم ا ضللف مي  ضحت فلفت  و   ضلم ول ب موا فوي ىو ء بموض ضتتلفىوفت 

 وو   ح ضل اكووج ضلمابووي لمتوو ا ب  ضلتن  وو حمجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػةضلمفل  وو  ضل مفموواةح 
 .049-00با لح ص ص إ(ح 26(ح ع 70 

مسػػػتقبؿ الوظػػػا ؼ فػػػى (. 7102 ووو اح لوووفج ب توووا أ س   وووا  فوووفن اضجح ف نوووفد  فووو ب اتح  ووو اج   -22
 ح ضل    ضلمفل    لمحك  فت.الشرؽ األوسط



 م9299( 38) -9ج-عدد مارس                                                    ...            تدويل التعليم الجامعى

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 6116 - 

ح أبوو  ظبووسح ضت ووفاضت (8181تقريػػر وظػػا ؼ المسػػتقبؿ )(. 7106 ؤ  وو  ض تفوواضم ضل  ووت بل   -81
 ضلماب   ضل تح ة. 

(.  اض وو    فانوو  لووبمض ضلخبوواضت ضأللنب وو  فووي توو   ل ضلتمموو ا 7112فني  ح وو   ح ووج  نموواح أ وو -80
ح ع مجمػػػة دراسػػػات فػػػي التعمػػػيـ الجػػػامعيضللوووف مي  ضن كفن ووو  ضدفوووف ة  نيوووف فوووي ج .ا .عح 

 .726 -729(ح أبا لح ص ص 04 
(. توو   ل ضلتمموو ا ضلمووفلي ضل موواد 7107ىوواللح نووفلي  بوو  ضل ىووفب  نمووفاح  مووي  بوو  ضلوواؤ م   -88

ح ضل اكوووج مجمػػة مسػػػتقبؿ التربيػػة العربيػػةاؤ ووو    ووت بم  ح  - مووي ىوو ء تحوو  فت ضلم ل وو  
 .209 - 022(ح إبا لح ص ص22(ح ع  06ضلمابس لمتمم ا  ضلتن   ح     

تمووو ا   تووواح لبنوووفء تكتووول لوووف مي  ابوووي فوووي ىووو ء (. 7107  ووو ح  ح ووو   بووو  ضلووواضج  ضبووواضى ا   -82
ضل اكووج ضلمابووس لمتمموو ا  مجمػػة مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػة، تطمبووفت  تحوو  فت توو   ل ضلتمموو اح 

 .267 - 202(ح إبا لح ص ص22(ح ع  06 ضلتن   ح     
داد مشروع تقرير أولي عف إع(. 7102ضل  ن ك    نظ   ضأل ا ضل تح ة لمتاب    ضلمما  ضل  فف (    -88
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