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 ٍفهىً  اجلىدح يف اىتؼيٌُ اىؼبيل : دساعخ حتيُيُخ
ُبت-ص.وا٦ض عابذ                                                                         ؤ.ًالِكاوي َو

 اإلاضًت –حامٗت ًخي ٞاعؽ 

وجدبٕ جاضيذيخه في الؼياٞ الش٠افي ال٘طبي  و سايت  ،خٔليم الٔاليتهسٚ السضاػت بلى ج٠صخي مٜهىم النىزة في ال : اإلالخو 

 
 
ً الٔطبي ٓمىما وبـ٦ل ؤدم في ماػؼاث الخٔليم النامعي  ،الاَخمام به والىِط في ٛلؼٜخه ومٔايحر جح٠ي٠ه في الًى

حم  ،٠٠ت لـطوي النىزةبالنعاثط، ٓالوة ٓلى بيطاز بٔى الىماشط الٔاإلايت الطاثسة اإلالىٜت في مجا٨ الخٔليم الٔالي اإلاح ٛو

وؿطوي جح٠ي٠ها  مٕ التر٣حز ٓلى اإلاىِىمت  ،ؤػباب جذلٝ النامٔاث الٔط يت ًٓ بهجاظ النىزة اإلاٌلى ت باإلا٠ياغ الٔالمي

 النامٔيت في النعاثط. 

 .ظىزة الخٔليم الٔالي ،:  مٜهم النىزةال٩لماث اإلاٟخاخُت

Abstract: 

     The study aims to explore the concept of quality in higher education, and to cite some leading 

global models in the field of higher education achieved to quality requirements, and examine the 

reasons for the failure of Arab Universities for the required quality completion of the global scale 

and the terms achieved with a focus on the university system in Algeria. 

لبت  -حؼعى الىِم التربىيت الٔاإلايت ٓلى ادخالٚ جلييٜاتها مً الخ٠سم ؤو الخذلٝ  :ؤلاق٩الُت بٔس اهخلاض الطؤػماليت ٗو

لخجىيس الخٔليم وجٌىيٍط بما يؼخجيب لحاظياث الخٌىض وييسنم مٕ مخٌلباث  - 1وؼ١ الؼٞى وجلآس ػيازة الٔىإلات

ه للٔالم بش ؤكبحذ النىزة ويح١٠ زضظت م٠بىلت مً الخىاٛؼيت الٔا ،الخىميت ٕ مً ٟيمت اإلاىخىط التربى  وحؼٟى إلايت التي جٛط

 ال يؼتهان به
 
 اػتراجيجيا

 
 ،في الح٥م ٓلى مذطظاث الٔمليت الخٔليميت ومطزوزيتها وبزباث هجآتها 2ل٘ت ٓمل زوليت وػالحا

ت جٜخ٠ط بلى ال ٥شحر مً معايا الخىِيم الاظخماعي الؼاثس في ػيما وؤن الٔىإلات ج٠ابل في البلسان الٔط يت ؤمط٣ت مخذلٜت ومـَى

،واإلااػؼت الخٔليميت النامٔيت ٣مطحلت حٔليميت مخمحزة في الخ٦ىيً ألا٤ازيمي حؼعى بلى 3الاٟخلازياث الطؤػماليت الىاضحت 

يت البحض الٔلمي  ها ض  4وكىآت ضؤغ اإلاا٨ ؤلاوؼاوي  ججىيس اإلاومىن اإلأطفي اإلا٠سم للمخٔلمحن وجٟط ت  الص  يٌىا اإلأٛط

يٝ الٔلم في حل اإلاـ٥الث اإلاذخلٜت التي جخٌلٕ بلى  5الٔلميت ويويٝ بلحها وعؼىس ٓمليت الخىميت ً مً جُى
ا
في اإلاجخمٕ ويم٥

 .هماء الخٔلم وحلى٨ النىزة في النامٔت

   
 

ل ز٠اٛت النىزة  ،ويخح١٠ ػلى٢ النىزة بدـ٥يل ز٠اٛتها ؤوال
ا
ز ؤزاءٍ الخسضعسخي بٔس جمش ل

ىآخه  هاٛاألػخاش يجىا وال  ،ٟو

 مً مالمح الٔمل ألا٤ازيمي لسي اإلاسضػحن 
 
ي٥ٜي َصا بل جيخ٠ل " الش٠اٛت " بلى اإلاحيٍ الخٔليمي وجلبح مماضػت وملمحا

ذ  ،وال جخح١٠ بحا٨ بشا اٟخلط وظىزَا ٓىس ظمآت محسوزة مً ألاػاجصة ،واإلاخمسضػحن و٤اٛت الـط٤اء في جىٜيصٍ
َّ
ؤو ُل

  ،ػاجصة ولم جخحى٨ بلى واٟٕ ٛٔلي٥ٛطة مٌطوحت في وعي ألا 
 
ولصل٧ يجب اػخيباث  ،ؤو ال ج٦از جٜهم مً ٟبل اإلاجخمٕ ؤكال

جٌطا السضاػت ؤلاؿ٦الياث آلاجيت ما َى  ز٠اٛت النىزة لسي الٌاٟاث الٔاملت بجسيت زم جحىيلها بلى اإلااػؼت للمماضػت 

   وما
 
ا   وما هي مٔي٠اث جح٠ي٠ها في البالز مٜهىم النىزة في اإلااػؼت النامٔيت   و٣يٝ جٌىضث جاضيذيا هي مٔايحَر

 الٔط يت وداكت في النعاثط    

                                                 
 .1998 – 11، 237ْ ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي،، الخٗلُم الٗالي والخىمُت في البلضان الٗغبُت، هازض ٛطظاوي - 1
ٟا٫ مً مىٓىع اإلاٗلماث، بيىاغ ػٔيس ٓبس الحميس اإلاـخخي - 2 اى ألَا  .56ق ، 65ْ ، مجلت الٌٜىلت الٔط يت، بمحاِٛت اإلاىيت ؤبٗاص ز٣اٞت الجىصة بٍغ
ما٨، الح٦ىمت). والتي جىم ًٓ ٓمليت زيم٠طاًيت وـٌت جىاظن بحن ٌٟآاث اإلاجخمٕ 38، طظٕ هٜؼهاإلا، هازض ٛطظاوي - 3 ٌاْ ألٓا  .83واإلاجخمٕ اإلاسوي( ق ، ٟو
 .98، اإلاطظٕ هٜؼه، هازض ٛطظاوي -4

يت - 5  ، "بما ؤجها م٠ٜىزة بح٥م الٔسيس مً الٔطاٟيل الخاضيذيت الصاجيت واإلاىهٓى
 
بمٔجى ، ت ٓليىامؤ٣رر لخح٠ي٠ها ؤوؤجها ٣صل٧ محط  ؤو ؤجها ٓليت حؼخلعم ظهىزا

ى ؤن هخحلل ٓلحها " ؤهِط ًاٞض ٓبس ـ.ؤلامررياليت، السو٨ اإلاخ٠سمت، اإلاط٣ع، الىمىشط الطؤػمالي)ؤن آلادط  ت ، .( يٛط الخىمُت مُلب خًاعي ؤم اؾخمغاٍع

م ؟ عئٍت ه٣ضًت  .7، ق 1999 – 8 ، 32ػىت ، 246ْ ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، َو
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 : حهسٚ  بلى جح٠ي١ ما يلي :ؤَضاٝ الضعاؾت -

حم جاضيذيخه في الؼياٞ الش٠افي ال٘طبي و سايت اهخ٠اله بلى الؼياٞ الش٠افي الٔطبي  -1 الخٔٚط ٓلى ملٌلح  النىزة ٛو

 .مٔيت الٔط يتوحـ٦له وآخمازٍ في اإلااػؼت النا

ٟلس الخٔٚط ٓلى ٣يٜياث حـ٥يل ز٠اٛت النىزة  ،جىاو٨ بٔى الىماشط الٔاإلايت الخٔليميت اإلالىٜت ٓلى م٠ياغ النىزة  -2

يٜها في جٌىيط اإلاىِىمت الخٔليميت النامٔيت  .وجُى

ت مسي الاػخجابت لها في اإلاىِىمت النامٔيت الٔ ،جحسيس مٔايحر ظىزة الخٔليم الٔالي-3   ط يت وجٌبي٠ها في مطاحل ومٔٛط

  .و٣صا اإلأي٠اث لخٌبي١ النىزة في اإلااػؼت الٔط يت النامٔيت وؿطوي جمشلها في اإلاؼخ٠بل ،ومجاالث الخٔلم النامعي

:ج٥دسخي النىزة ؤَميت بال٘ت في ججىيس الخٔليم النامعي وضٕٛ جىاٛؼيخه الٔاإلايت والاػخجابت إلا٠اييؽ  ؤَمُت الضعاؾت  

 ولصل٧ جيبٕ ؤَميت زضاػت النىزة ٛيما يلي :الخلييٝ الٔالمي، 

ا -1-   ا واكٌالحي  واػدىٌاٞ الؼياٞ ألا٤ازيمي الص  جٌىض ٛيه وجدبٕ جٌىضٍ في ال ررة الش٠اٛيت  ،ٛحم اإلالٌلح ل٘ىي 

حم آلياث اهخ٠اله بلى النامٔت و٣يٜياث جمشله وآخمازٍ في الخٔليم النامعي ،ال٘ط يت ومً زم الىجاا في جطػيذه  ،ٛو

اإلايت  .٠٣يمت مهىيت واظخمآيت ٓو

وي٥ؼب لها ػمٔت زوليت جم٥جها مً جباز٨ ال ررة مٕ النامٔاث  ،مىهْى النىزة ئلي مً ٟيمت اإلااػؼت النامٔيت -2 - 

ويمىحها اإلاـاض٣ت في الٜٔالياث السوليت شاث الٔالٟت بالنىزة وجررظ درراءَا في ح٠ى٨ البحض  ،الٔاإلايت اإلالىٜت

 .ظاهب بٟبا٨ الٌالب ٓلحها مً ٤ل ؤهحاء الٔالمبلى  ،والا٣دـاٚ

اإلاؼاَمت في بٗىاء اإلا٥خبت الٔط يت بسضاػاث ٓلميت جبحض في ػبل بهخاط النىزة الخٔليميت وبزباث ال٠سضة ٓلى الىجآت  -3-  

   .في ججىيس الخ٦ىيً النامعي

 مٟهىم الجىصة وصاللتها :        

زٍؤكل ٤لمت " النفي اللٛت الٗغبُت :        وؤحسر  ،ىزة " ظىز والنيس ه٠يى الطز ء وظاز الصخيء ظىا
 
وظىزٍ ؤ  كاض ظيسا

س ظاز وؤظاز ،الصخيء ٛجاز والخجىيس مشله س ألاحؼً ويمًٔ في بزضا٢  1ؤ  ؤحى بالنيس مً ال٠ى٨ والٜٔل ،ٟو ٛالخجىيس يخ٠لا

.  ،ألاٛول
 
 ويجتهس لبلٖى اإلا٠بى٨ ٓاإلايا

 "  Qualisمـخ٠ت مً ألاكل الالجيجي    Qualityزة : ٤لمت النى  الٗام النُالحفي ا     
 
يا   ما هٕىوحٔجي حٛط

 
" وحٔجي ؤيوا

يت مٔيىت مً اإلاىخج ؤو ال سمت اإلا٠سمت  ،كٜت ؤو مؼخىي ؤو زضظت جٜٞى يمخل٥ها شخيء ما وحٔجي  ٣2ما حٔجي زضظت الامخياظ لىٓى

ت مً ألا٦ٛاض واإلابا Quality Cultureز٠اٛت النىزة  زت التي جح٥م ٓمل ألاٛطاز زادل اإلااػؼت وحـخمل َصٍ ٓلى ؤجها مجمٓى

مالهم اتهم في ؤزىاء جإزيتهم أٓل  لؼلى٣ياث ألاٛطاز وجلٛط
 
ت مً ال٠يم واإلأخ٠ساث التي حـ٦ل بًاضا وشل٧  ،ألا٦ٛاض ٓلى مجمٓى

ومً الخحؼحن في بًاض مىاخ ٓمل مٜخىا يـٔط ٛيه ألاٛطاز بحطيت اإلاـاض٣ت في اجذاش ال٠طاض وحل اإلاـ٥الث بٌطي٠ت ج

ها  ،3اإلاؼخمط في ؤزاء ألاٛطاز لٔملهم  ٓلى ؤجها هِام ال٠يم الخىمىيت والتي حـمل ال٠يم والخ٠اليس   Goetsch and Stanleyوعٔٛط

ٔاث الىاججت مً محيٍ اإلاـاض٣ت والتي جاز  بلى الخحؼحن اإلاؼخمط والاضج٠اء بمؼخىي النىزة  ويا٣س  4وؤلاظطاءاث والخٟى

Terziovski and Other  ٓلى ؤن الخ٘يحر الش٠افي هحى النىزة الـاملت يخٌلب جٌبي١ ؤػلىب ٛٞط الخحؼحن ٓرر ؤلازاضاث

                                                 
ا لضيهم مً وحهت ، محمس حؼً آ٨ ٛطان - 1 س ي ألؾاجظة م٣غعاث الضبلىم الٗام في التربُت بجامٗت اإلال٪ زالض ومضي جىاَٞغ مٗاًحر الجىصة في ألاصاء الخضَع

م وهٓغ َالبهم  .99ق ، 2014يىايط ، 1435ض يٕ الاو٨ ، 21الٔسز ، مجلت ظامٔت اإلال٧ دالس للٔلىم التربىيت، هَٓغ
 .7ق ، مـطوْ ٓبس ـ بً ٓبس الٔعيع لخٌىيط الخٔليم الٔام، الكاملت في الخٗلُم ز٣اٞت الجىصة - 2
 .64ق ، محمس حؼً آ٨ ٛطان اإلاطظٕ شاجه -3

اعي - 4 صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى نىاٖت الٛؼ٫ واليؿُج واإلاالبـ الجاَؼة  –ؤزغ جُب٤ُ ز٣اٞت الجىصة ٖلى الٟٗالُت الخىُٓمُت ، ممسوا ٓبس الٔعيع محمس ٛض

 .4ق ، 2003، ظامٔت ٓحن ؿمؽ، ىت الٗاقغ مً عمًانإلاضً
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يٜيت  مً ٓمليت الخ٘يحر الش٠افي اإلاعمٕ جىٜيصٍ حالت جٌبي١  ،الُى
 
باإلهاٛت بلى ؤن جذٜيى  نم اإلاىِمت ال ي٦ىن ظعءا

 . 1النىزة الـاملت 

ٓباضة ًٓ جٌاب١ ٓىاكط ؤو  Quality in Higher Educationىزة في الخٔليم الٔالي :الن بالخٗلُم الٗالي في الانُالح الخام 

 والتي جخىا١ٛ مٕ حاظاث اإلاجخمٕ  (ال٠ياػيت)م٦ىهاث اإلاىِىمت الخٔليميت مٕ اإلأايحر ألا٤ازيميت 
 
اإلايا  ٓو

 
اإلاخ١ٜ ٓلحها محليا

ٍط اإلااػؼت  . جخح١٠ ظىزة الخٔليم الٔالي في النعاثط ؤو في ؤ  زولت2ومخٌلباجه 
ا
ؤدطي بم٠ايؼت الخ٦ىيً الٔلمي الص  جٛى

و مىظ ها جخإ٣س الخىاٛؼيت  ،التي ج٠طضَا اإلااػؼاث الٔلميت السوليتAcademic Standards النامٔيت باإلأايحر ألا٤ازيميت 

 وجىا٨ ال٠بى٨ 
 
ً 170بش بٔس حىالي  ،3ػيما مٕ اضجٜاْ هاجج البحض الٔلمي  ،وجلىٝ زوليا  ٓلى الًى

 
الٔطبي مً بسء  ٓاما

محمس ٓلي بةضػا٨ بٔشاث ًالبيت ملطيت للسضاػت في ال اضط ال يمل٧ ولى ظامٔت ؤو مسضػت جذطيج واحسة ٓلى مؼخىي 

بال ؤهه  ،وضٗم زدى٨ ال٠ٌاْ ال اق في الخٔليم النامعي "٣خٔىيى ًٓ بدٜاٞ الح٦ىماث في جلبيت الٌلب الٔام   .4ٓالمي 

ٍع ٜا حر حٔليم ؤٓلى " ال٠ٌاْ ال اق " لم ي٥ً جح بت لحمايت الش٠اٛت ال٠ىميت ؤو لخٛى بت في اػدشماض ٛطق ضاَىت  ،ٗض بل الٗط

ا ٓلى ججصيط ز٠اٛت النىزة في النامٔت الٔط يت وجإدط جطجي ها  5للٔمل  ٛال الٔالمي بحن النامٔاث اإلاخ٠سمت "واو٥ٔؽ شل٧ ػلب 

يت  وال جىظس م٥خباث ظ ت السوليت جمخل٧ ألاٌٟاض الٔط يت بييت جحخيت مٔٛط التي ٟس ج٦ىن مجاهيت )يسة والحلى٨ ٓلى اإلأٛط

ً الٔطبي" ،ٗحر مخىاٛطة (في ال اضط ت محليت مىخجت همً الًى وال ًٓ شل٧ ال يىظس زمت وكى٨ بلى مٔٛط  .6ٛو

ً الٔطبي ال٘جي باإلاىاز ال ام وألامىا٨ ًٓ جىليس الىمى الاٟخلاز     صا يٜؼط عنع الًى مٔىيت  بش ؤن الح٦ىماث ٛيه ٗحر  ،َو

و اإلا٠اضهت ٛةن ػى٘اٛىضة و٤ىضيا ال جمخل٦ان ػىي مىاضز ًبئيت ٟليلت  ،ٓلى هحى ٤اٚ بالبحض والخٌىيط والابخ٦اض والخٔليم

ى يٜؼط ؤيوا ػبب  ٗحر ؤجهما جخ٠سمان ٓلى هحى مخىاكل بؼبب اَخمامهما الـسيس باالبخ٦اض والخٌىيط وجحؼحن اإلاهاضاث، َو

ب وػبب جذلم اإلالاٚض اإلاط٣عيت في زو٨ مىِمت الخٔاون الاٟخلاز  والخىميت مً الهبىي اإلاؼخمط في ٟيمت الصَ

  7احخياًاث الصَب بش ؤلابساْ البـط  ؤزمً مً ػباث٧ الصَب" 

سُت للجىصة    بلى الخٔليم مً اللىآت  البضاًاث الخاٍع
 
واؿخس الاَخمام  ها بلىضة ؤ٣ثر ظسيت 8: وضز مٜهىم النىزة ؤػاػا

ؤما في مجا٨ الخٔليم الٔالي ٛةن ألادص  هصا اإلاٜهىم ال 10مً ال٠طن الٔـطيً واظزاز في الشماهيىاث  9يىاثفي مىخلٝ الؼبٔ

 ولم ئٍ الاَخمام ال٦افي
 
بش ؤهه هديجت للىجاا الص  ح٠٠ه َصا اإلاٜهىم في الخىِيماث الاٟخلازيت اللىآيت  ،يعا٨ حسيشا

هىض  جىاٛؽ بحن َصٍ الخىِيماث اللىآيت للحلى٨ ٓلى اإلاىخج ألاٛول  والخجاضيت والخ٥ىىلىظيت في السو٨ اإلاخ٠سمت ُو

 .وبضهاء الع اثً

                                                 
اعي - 1  .11ق ، اإلاطظٕ شاجه، ممسوا ٓبس الٔعيع محمس ٛض
 .15ق ، 1431شو ال٠ٔسة ، ظامٔت اإلال٧ ػٔىز، مٟاَُم ومهُلخاث في الجىصة، ٓىن بً ٓلي ال٠طوي -- 2
 ٓ 29725بلى  2010" ٠ٛس وكل هاجج مجمْى البلسان الٔط يت ٓام  - 3

 
 في ححن ٤ان هاجج بػطاثيل في شل٧ الٔام بحشا

 
 ميـىضا

 
، مٕ  13199لميا

 
 ميـىضا

 
بحشا

مجلت ، خا٫ الٗلم والخ٣اهت في البلضان الٗغبُت، اهِط اهٌىان ظحالن، م٠اضهت بمجمْى ػ٦ان البلسان الٔط يت " (ماليحن 4)مالحِت هألت ٓسز ػ٦ان بػطاثيل 

 .56ق ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي
 .25ق   (1999، 10، 242مط٣ع زضػذ الىحسة الٔط يت ْ ، بحروث، )مجلت اإلاؼخ٠بل الٔطبي، مًامحن الٟجىة الخ٣اهُت اإلاخىؾٗت ،اهٌىان ظحالن - 4
 .25ق ، اإلاطظٕ شاجه، ؤهٌىان ظحالن - 5
 .59ق  (2001 -1، 23غ ، 263ْ  ،مط٣ع زضاػاث الىحسة الٔط يت، بحروث)مجلت اإلاؼخ٠بل الٔطبي ، الُبُٗت الكاملت للخدضي الخ٣اوي، اهٌىان ظحالن - 6
 .63ق ، اإلاطظٕ شاجه، اهٌىان ظحالن  7
 .99ق ، مطظٕ ػاب١، محمس حؼً آ٨ ٛطان - 8
ؤهِط ووز َاوغ، ، وفي مىخلٝ الؼخيىاث ؤػؼذ و٤االث النىزة ال اضظيت في ٤ل مً بيطلىسا و طيٌاهيا و٤ان َىا٢ ح٘حر ًٜيٝ حتى جهايت الشماهيىاث  - 9

ش الجى   .4ق ، 2014، ما ، ظامٔت ؿ٠طا، جطظمت حمىز ٓلىجيبي، صةمسخهغ جاٍع
مجليت  ، زضاػاث جط ىيت وهٜؼيت، جد٤ُ٣ الجىصة بماؾؿاث الخٗلُم ما ٢بل الجامعي، َالت ٛىظ  محمس ٓيس، ؤحمس محمس ػيس ؤحمس الـىاو   - 10

اظي١، ٤ليت  ء.208ق ، 2010ؤبطيل ، 67ْ ، ظامٔت الٟع
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ُهط اَخمام اإلااػؼاث التربىيت بخٌبي١ مٜهىم بزاضة النىزة الـاملت في مجا٨ الخٔليم الٔام والٔالي للحلى٨ ٓلى      

يت ؤٛول مً الخٔليم ويذطط ًلبت ٟازضيً ٓلى مماضػت زوضَم بلىضة ؤٛول في د لم  1993ٛحتى ٓام  ،سمت اإلاجخمٕهٓى

" وفي ال٠ٔىز ال٠ليلت الالح٠ت ٤ان َىا٢ اهٜجاض ،٤1ليت وظامٔت في ؤمطي٦ا  220يعز ٓسز اإلااػؼاث الخٔليميت آلادصة به ٓلى 

 ما ًطحذ بٔى ألاػباب الـاجٔت لهصا 
 
البا  ،بوالتي ٤ان مً ؤبطظَا العيازة ال٥بحرة في ٓسز الٌال  الاهٜجاض لى٤االث النىزة ٗو

بت الح٦ىمت في مؼاَمت ال طيجحن بىاء ٓلى َصا  (ب٘ى الىِط ٓمً يسٕٛ)مما جطجب ٓليه ظيازة في الخ٦اليٝ   ٗض
 
وؤيوا

جي "  الٜٞط بحن ما ػب١ " وجساو٨ همان  Van der Wendeوضح ٛان ز  وهس  1999" في ٓام   و  .2الىِام في الطقي الًى

ٕ مٜهىم الخسويل ليخجاوظ  ل
صا يىػا ى جسويل الخٔليم بلى ما وضاء شل٧ ؤ  جسويل همان  ،اإلاٜهىم الوي١ له النىزة " َو َو

لخسويل الخٔليم الص  يىم ؤن جساو٨ همان    Knightوإلأالنت َصا يم٥ً جبجي حٔطيٝ هايذ  ،النىزة في الخٔليم الٔالي

اثٝ ؤو جىٜيص هِم النىزة في الخٔليم الٔالي ئٚط بإهه ٓمليت زمج للبٔس الٔالمي ؤو السولي ؤو بحن الحواض  اث في ال٘ايت والُى

ملياتها " ححن جىسمج اإلااػؼت النامٔيت في مٔايحر النىزة الٔالمي جح١٠ الخىاٛؼيت وجحِى ؿهازاتها  3همان النىزة ٓو

 .الٔلميت بالخ٠سيط، وي٠بل الٌالب ٓلحها مً ٤ل ؤهحاء الٔالم

الخٔليم الٔالي في الٔهس ال٥ٜخىض  ؤو النامٔاث الٜيسضاليت  ٛمشال ظامٔاث بطيٌاهيا التي ؤوـئذ لخىا٣ب حط٣ت الخىػٕ في   

ذ آلاٛاٞ وؤٟبل ٓلحها ًالب الٔلم مً مذخلٝ الٔالم  11واإلاسهيت بلٙ ٓسزَا  ان ما ا٣دؼبذ ػمٔت ٓاإلايت ًٛى ظامٔت ػٓط

ويلع  ،( 1845ذ بلٜاػ ،(1898، بحرمىجهام (1881َجر  ٛطليسظ ) – (1876)،  لىسن و طػخى٨ (1832)زضم وهيى٤اػل )مجها 

 42وكل ٓسز النامٔاث الرريٌاهيت بلى  1967وفي جهايت  4(1897)وؿيٜلس  ،(1881)، ليٜط ى٨ (1880)، ماوـؼتر(1893)

ٜع الٔسز بلى  ٤ليت ظامٔيت وعـ٦ل الخاضير هٜؼه بسايت  ٤49ليت مخٔسزة الخ٠ىيت  و 33ٓالوة ٓلى  1991في ٓام  56ظامٔت ٟو

سٍ الخ٠سم  5 1992بلى ظامٔاث في ٓام ال٦لياث الخ٠ىيت التي جٌىضث  صا الىماء الخٔليمي اإلااػؼاحي في اإلامل٥ت اإلاخحسة ٛض َو

يت  ،الاٟخلاز  بش جمحز الخٔليم ٛحها بعيازة ٓسز الٌلبت اإلاسنلحن في الخٔليم الٜجي ٓىه في الخٔليم الىِط  واضجٜاْ هٓى

ه في النامٔاث والاَخمام بإػلىب حل اإلاـ٦لت والخ٥ٜحر واَخمامه بالبحض الٔلمي وظيازة وؼبت هجاا ًلبخ ،الخٔليم ٛيه

ت  ،الحط الىاٟس ٓىس الٌلبت هم الخسضعؼيت ٛيؼخذسمىن الىػاثل الخٔليميت اإلاخىٓى ىن في ًٟط ٠ٛس بسؤ اإلألمىن يىٓى

عون ٓلى اإلاؼخىياث ال٠ٔليت الٔليا في ؤػئلتهم  ،وألاظهعة اإلاذخلٜت والـطاثح اإلالىضة ل
ا
ت الٜيسيى ويط٣  .6وؤؿًط

 مٕ ؤمطي٦ا وضوػيا  The Advanced Countriesلصا حٔس بطيٌاهيا مً البالز اإلاخ٠سمت  
 
 ٟيازيا

 
في اإلاجا٨ الخٔليمي وجحخل مط٣عا

طوؼا واهجلترا والسهمط٢ في الخٔليم ؤلالعامي باإلاجان و اضجٜاْ وؼبت اإلا٠يسيً في مطاحله الخٔليميت ظمئها و٣صا اإلا٠يسيً  ،ٛو

٣ما ؤن وؼبت ال٠يس في الخٔليم الشاهى   ،ووؼبتهم ؤٓلى مً وؼبت اإلا٠يسيً بال٦لياث الىِطيت ،والٜىيت في ال٦لياث الٔمليت

يت الخٔليم مطجٜٔت  وهٓى
 
  ،٣بحر ظسا

 
 ٣بحرا

 
ٕ السليل الـامل للنامٔاث  ،7والخٔليم النامعي مخ٠سم ج٠سما  Theو٣ـٝ مٟى

Complate University Guide ػاض   ،ال ه٥ؼتر ،ظامٔت ؤ٣عجط) 2016ٌاهيت لٔام ظامٔاث بطي 10ًٓ جلسض ؤٛول، 

ام ،ػاهذ اهسضوظ ،واضوي٧ ىضيت ،زَض  ،ظامٔت ؤ٣ؼٜىز ،٤ليت لىسن لئلٟخلاز والٔلىم الؼياػيت ،٤ليت لىسن المرًر

                                                 
ت والخُب٤ُ، لٔؼاٚليلى ا، دالس احمس اللطايطة - 1 اإلاجلت الٔط يت لومان ظىزة الخٔليم ، بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بحن الىٍٓغ

  .4ق ، 2008، 1ْ ، ظامٔت ٓمان الٔط يت للسضاػاث الٔليا، ألاضزن، ظامٔت ماجت، ٓمازة البحض الٔلمي، الٔالي
ش الجىصة، زاٛيس ووزَاوغ - 2  .4ق ، 2014ما  ، ظامٔت ؿ٠طا، مىز ٓلىجيبيجطظمت ح، مسخهغ جاٍع
 .14ق ، اإلاطظٕ شاجه، زاٛيس ووزَاوغ - 3
 WWWPDFFactory.comاهِط ، الخٔليم في بطيٌاهيا -  4
ل الخٗلُم الٗالي في اإلامل٨ت الؿٗىصًت واإلامل٨ت، محمس بً محمس الحطبي - 5 ٟؼم ؤلازاضة ، ٤ليت التربيت، ظامٔت اإلال٧ ػٔىز، )زضاػت م٠اضهت، اإلاخدضة جمٍى

 .8ق  (التربىيت
 .19ق  (1994، 1ي ، ال٠اَطة) ؤؾاؾُاث في التربُت اإلا٣اعهت، ٟاػم ػليمان ال٠واة - 6
 .108ق ، اإلاطظٕ هٜؼه، ٟاػم ػليمان ال٠واة - 7
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س اػخٔازث ٤ليت لىسن ؤلامرراًىضيت في   1(و٤امرريسط جطجي ها الطابٕ وحللذ ٓلى زضظاث ؤٓلى ٟليال في بٔى  2016ٟو

طق ال طيجحن وهي مخذللت في مجاالث الٔلىم والهىسػت والٌب اإلا٠ اييؽ ٤ان مً ؤبطظَا ضها الٌالب ومٔايحر ال٠بى٨ ٛو

ما٨   لخمىيل الخٔليم الٔالي يذى٨ له  ،2وألٓا
 
و لٙ مً حطق بطيٌاهيا ٓلى ج٥طعؽ النىزة الخٔليميت ؤن ؤوـإث مجلؼا

 لٔالط ؤوهآها12ت ما يخم بمهالها ال٠اهىن " ٓىسما يشبذ ؤن النىزة ٗحر مطهيت في ماػؼ
 
وفي حا٨ ٓسم جح١٠ شل٧  ،ؿهطا

ألن النىزة وجحؼحن ألازاء مبسء  ال يم٥ً  ،مباؿطة و سون جطزز3يخم سحب الخمىيل اإلاط٣ع  واإلا٠آس اإلاذللت للٌالب 

 ٓلى مىاضزَا الا ،الخىاظ٨ ٓىه في هِط الرريٌاهيحن
 
ٟخلازيت الٔاإلايت اللازضة مً ألن شل٧ يمؽ ػمٔتها الخٔليميت ويازط ػلبا

 .الاػدشماض في الخٔليم الٔالي

وضٗم حـبض بطيٌاهيا بمبسؤ النىزة بال ؤن زضاػت ؤٓستها مىِمت الخٔاون الاٟخلاز  والخىميت ظاء سنل اإلامل٥ت اإلاخحسة   

ظامٔيت ٓام  % ممً ؤ٣ملىا حٔليمهم الٔام بالنامٔاث وحللىا ٓلى ؿهازث 37بش ي٥ـٝ ؤن  ،زون اإلاخىػٍ الٔالمي

 ٓلى زضظاث ظامٔيت 38.7ومىص شل٧ الححن اضجٜٔذ اليؼبت بلى  2000
 
س حلل زلشا ػ٦ان بيؼلىسا ج٠طيبا وجذٌذ  ،% ٟو

ىلىسا والؼىيس والررح٘ا٨ في الترجيب اإلامل٥ت اإلاخحسة  (النىى يت)٤ل مً بىلىسا وبيؼلىسا وبيطلىسا  وجطاظٔذ ألادحرة في  4َو

ا٢ جطجيب السو٨ مً حيض بٟبا٨  وحؼب الخلييٝ  .5الٌالب ٓلى الخٔليم النامعي دلٝ زو٨ مشل ظمهىضيت الؼلٛى

 ،93وظامٔت بطمىجهام ٓلى  23حللذ ظامٔاث ؤميحريا٨ ٤ىلسط لىسن ٓلى الطجبت  2013بلى  2003الٔالمي للنامٔاث مً 

وظامٔت  (9)امٔت ؤ٣ؼٜىضز وظ (80)وظامٔت هىجى٘هام  (43)وظامٔت ازهررة  ،وظامٔت ٤امرريج ،55ظامٔت بطعؼخى٨ ٓلى 

 يىاٛؽ النامٔاث  6ؿيٜيلس 
 
ا  مطمٟى

 
ا ٓاإلايا ت في اإلاجا٨ ألا٤ازيمي وضجبذ جطجيب  ؤث اإلا٦اهت اإلاطمٟى ا مً النامٔاث التي جبىا حَر ٗو

 .ألامطي٥يت اإلاـهىضة

واإلأياض "  ،مىخج ألا٤ازيمي: زمت مٔايحر ٓاإلايت حؼدىس بلحها ماػؼاث الخ٠ىيم السوليت لل مٗاًحر الجىصة في الخٗلُم الجامعي

وفي  ،ؤٓلى مؼخىياث ألازاء التي يؼعى الٜطز للحلى٨ ٓلحها ويخم ٓلى هىئها ج٠ىيم مؼخىياث ألازاء اإلاذخلٜت والح٥م ٓلحها

 بىهىا في ظميٕ النىاهب ألاػاػيت لصا حٔس 
 
ذ َى الىم اإلأرر ًٓ  اإلاؼخىي الىىعي الص  يجب ؤن ي٦ىن مازال شاث الٟى

 في ٗايت ألاَميت لومان جح٠ي١ النىزة " ٓمليت جحسي
 
ىيت  7س اإلأايحر ؤمطا الث الًى اض الٔام للمَا مبييت ٓلى ؤػاغ ؤلًا

والتي حٔرر ًٓ اضج٠اء ح٠ي٠ي في  8وجحى  الحس ألازوى مً اإلأاٚض واإلاهاضاث التي يطاز ا٣دؼا ها واإلاخىا٠ٛت مٕ ضػالت اإلااػؼت 

ى ماؿط ل طيجي  حىصة الخٗلُم -1اغ ٣ٜاءة النامٔاث وظىزتها ٓلى ؤضبٔت : وحٔخمس اإلأايحر ل٠ي   .ماؿطاث النىزة  : َو

% مً اإلاجمْى الجهاجي مشال " كىٜذ ظامٔت 10ويإدص وؼبت  ،اإلااػؼت الصيً حللى ٓلى ظىاثع هى ل وؤوػمت ٛيلسظ

مً دطيجحها ٓلى  104واؿتهطث بحلى٨  ،همً ؤٛول النامٔاث في ؤمطي٦ا 2015ٓام  ٤Columbia Unversityىلىمبيا 

حىصة  -2، 9ظاثعة هى ل و٣صا بدىِيمها ظاثعة بىليترظ الؼىىيت في  مجاالث الصحاٛت وال سمت الٔامت وآلازاب واإلاىػي٠ى 

                                                 
 The Complate University Guideاهِط مىٟٕ السليل الـامل للنامٔاث ، ػلمى ٛخخي - 1
 .الـامل للنامٔاث مىٟٕ السليل، ػلمى ٛخخي - 2
ل الخٗلُم الٗالي في اإلامل٨ت الؿٗىصًت واإلامل٨ت اإلاخدضة ، محمس بً محمس الحطبي - 3  .12ق   -صعاؾت م٣اعهت  -جمٍى
ُاهُا في الخٗلُم الجامعي - 4  ٟىاة النعيطة بسون جاضير ، جغاح٘ بٍغ
ُاهُا في الخٗلُم الجامعي - 5  .ٟىاة النعيطة، جغاح٘ بٍغ
 .ظخآيت الطػميت لىي٥يبسيا الٔط يتالحؼاباث الا  - 6
 .24ق ، مـطوْ ٓبس ـ بً ٓبس الٔعيع لخٌىيط الخٔليم الٔام مطظٕ ػاب١، ز٣اٞت الجىصة الكاملت في الخٗلُم - 7
 .15ق ، مٟاَُم ومهُلخاث في الجىصة، ٓىن بً ٓلي ال٠طوي - 8
ت النعيطة ، ظامٔت ٤ىلىمبيا  - 9  .م 2016 – 03 – 24اإلاىا١ٛ ٨  –ٌ 1437 -6 – 16يىم ال ميؽ ، Aljazeera Encyclopediaمىػٓى
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واء َيئت الخسضعؽ الصيً حللىا ٓلى ظىاثع هى ل وؤوػمت ٛيلسظ ويإدص وؼبت  َُئت الخضَعـ ى ماؿط أٓل   ،%20: َو
 
وؤيوا

  هم في في َص اإلأياض ماؿط للباح
 
 ويإدص وؼبت  21شحن ألا٣ثر اػدـهازا

 
 ٓلميا

 
 .1% 20جذللا

ي٠ى٨ الرروٛؼىض زيٜيس َىاظً في ج٠ييمه للمٔلم الؼى٘اٛىض  " يخمخٕ اإلألم الؼى٘اٛىض  بص ليخه ال٠ىيت في     

خه مً ٛهى مً يسيط الى٠اؾ ويحطق ٓلى ؤن ٤ل محاوض الى٠اؾ جسوض حى٨ مىهْى السضغ وجيبٕ ٟىة ش لي ،الٜلل

صا ما يؼآسٍ ٓلى بٌٓاء ال٥شحر مً الخجاضب الٔمليت وألاػئلت الىأٟيت إلاىهْى  ،جم٥ىه مً جذلله وبج٠اهه له َو

لحن بـهازاث ٓليا بحن ؤٓواء َيئت الخسضعؽ  2السضاػت  وفي بٔى البلسان الٔط يت ال جخمشل اإلاـ٦لت في ه٠م وؼب اإلاَا

ازة  ،ل مٌطز باهتهاء مطاحل الترقيوبـ٦ ،ول٥ً في هٔٝ ٟسضاتهم و ذاكت البحشيت ومٕ ًى٨ ال سمت في الؼل٧ النامعي  ٓو

يت في الؼل٧ ألا٤ازيمي   ٗحر مجع  بال مً ؤظل التٟر
 
 .3ما ئخرر البحض وـاًا

ى ماؿط للم٠االث اإلايـىضة في مجلتي  مسغحاث البدث الٗلمي  -3  اإلا٠االث الىاضزة في زليل   Scienceو  Nature: َو
 
وؤيوا

و٤ان هاجج  ،%20ط الٔلمي اإلاىػٕ وزليل اليـط للٔلىم الاظخمآيت وزليل اليـط للٜىىن والٔلىم ؤلاوؼاهيت وجإدص وؼبت اليـ

 إلأياض  1967البحض في البلسان الٔط يت مجخمٔت ٓام 
 
 بما وـط في اإلاجالث الٔلميت اإلاطظٔيت جبٔا

 
  ISI465م٠اػا

 
بحشا

 
 
  1125ٔام . و لٙ هاجج بػطاثيل في شاث ال.ميـىضا

 
 ميـىضا

 
اث  1985وفي ٓام  ،بحشا ً الٔطبي مً اإلاٌبٓى ٛاٞ بهخاط الًى

ً  1995و حلى٨ ٓام  ،الٔلميت بهخاط ٤ىضيا ٓلى ؤػاغ اليؼبت للٜطز الىاحس ؤكبحذ ٤ىضيا جٜٞى في َصا ؤلاهخاط الًى

ا ٓل 29725بلى  2010ووكل هاجج مجمْى البلسان الٔط يت ٓام  ،4الٔطبي بؼخت ؤهٔاٚ
 
 بحش

 
 ميـىضا

 
في ححن ٤ان هاجج  ،ميا

  مٕ مالحِت هألت ٓسز ػ٦ان بػطاثيل  13199بػطاثيل في شل٧ الٔام 
 
 ميـىضا

 
م٠اضهت بمجمْى ػ٦ان  (ماليحن 4)بحشا

   .5البلسان الٔط يت 

ى ماؿط لئلهجاظ وؼبت بلى اإلأايحر ؤٓالٍ حجم اإلااؾؿت -4   ،%10 واليؼبت حؼب ٤ل مٔياض ظىزة ،%10ويإدص وؼبت  ،: َو

.باليؼبت للمٔاَس الٔليا في 6% 100اإلاجمْى  ،%10%  نم اإلااػؼت 40% مذطظاث البحض 40ظىزة َيئت الخسضعؽ 

سز ؤٓواء َيئت الخسضعؽ ٟليل  ،اإلاى٠ٌت الٔط يت ٛيبسو ألامط ؤػىؤ " حيض بٔى اإلاباوي ٗحر الث٠ت بالٔمليت الخٔليميت ٓو

ؤلاماضاث " التي  ،باػخصىاء بٔى زو٨ ال ليج " ٌٟط 7لبت ٛحها مطجٜٔت "وبٔوهم ليؼىا مً ؤػاجصة النامٔت وملطوٛاث الٌ

 ،ؤٌٓذ ؤَميت ٣بحرة للخٔليم وشل٧ مً دال٨ ما يخم بهٜاٟه مً مىاضز ماليت للخٌىيط  ولم ئس التر٣حز ٓلى ألامً َى الهاظؽ

يت الحياة َى ألاػاغ بىِط الؼياػت ال ل والخلييٜاث ألا٤ازيميت اإلأتٚر  ،8يجيت بل الاَخمام بجىزة الخٔليم والاضج٠اء بىٓى

ت  حؼدبٔس ؤ  ظامٔت ٓط يت مً اإلاطا٣ع ألاولى اإلاطمٟى
 
ذ الص  جحخل ٛيه دمؽ ظامٔاث بػطاثيليت مً ؤكل  ، ها زوليا في الٟى

مجها مما ئجي جحليل مٔي٠اث جح٠ي١  ز٠اٛت النىزة في البالز الٔط يت و  9زماوي ظامٔاث مطا٣ع مخ٠سمت في َصٍ الخلييٜاث 

 .النعاثط

                                                 
 .الطػميت لىي٥يبسيا الٔط يت الاظخمآيتالحؼاباث  - 1
 .2015ألاضبٔاء يىليه ، النعيطة مباؿط، ججغبت الخٗلُم في ؾىٛاٞىعة، هىضالسيً ٓبس ال٥طيم  - 2
 .104، ق 1998 -11، 237ْ ، إلاؼخ٠بل الٔطبيا، الخٗلُم الٗالي والخىمُت في البلضن الٗغبُت، هازض ٛطظاوي - 3
 .37ق ، 1999 – 8، 246ْ ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، جدضًاث الهىاٖاث الىاضجت، اهٌىان ظحالن - 4
 .56ق ، مجلت اإلاؼخ٠بل الٔطبي، خا٫ الٗلم والخ٣اهت في البلضان الٗغبُت، ؤهٌىان ظحالن - 5
٨ُبضًا الٗغبُ الاحخماُٖتالخؿاباث  - 6  .4.26ٓلى الؼآت  216يىهيى  26آدط جحسيض لللٜحت ، تالغؾمُت لٍى
 .95ق ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، الخٗلُم الٗالي والخىمُت في البلضان الٗغبُت، هازض ٛطظاوي - 7
 – 10 – 27ا١ٛ ٨ اإلاى  –ٌ  1437 – 01 – 15الشالزاء ، ٌٟط، ٟىاة النعيطة،   بطهامج الىاٟٕ الٔطبي إلااطا جغاح٘ جغجِب الٗغب بماقغ حىصة الخٗلُم - 8

2015.  
 .2015 – 07 – 26اإلاىا١ٛ ٨  –ٌ  1436 -10 -9ألاحس ، ٌٟط، ٟىاة النعيطة، بطهامج الىاٟٕ الٔطبي، الجامٗاث الٗغبُت في طًل الخهي٠ُ الٗاإلاي - 9
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ت    :   حٔاوي النامٔت النعاثطيت ظملت مً اإلاـا٤ل الخىِيميت وؤلازاضيت  مٗى٢اث جد٤ُ٣ الجىصة في الجامٗت الجؼاثٍغ

ا في جح٠ي١ ز٠اٛت النىزة اإلاٌلى ت في اإلااػؼت النامٔيت ٛمىص او٠ٔاز اإلااجمط السولي  ،والبييىيت جمىٔها ؤو ٓلى ألاٟل جادَط

ا ب "  2008ليم الٔالي في ظىان حى٨ النىزة في الخٔ يمان الجىصة في الخٗلُم الٗالي بحن الىا٢٘ والص  ٤ان مىػىم 

س ؿاض٢ ٛيه بلى ظاهب ؤػاجصة ظامٔيحن درراء مً البى٧ السولي واليىوؼ٦ى واإلاخُلباث والاجحاز ألاوضبي والبلسان  ،" ٟو

س ؤوصخى اإلااجمطون بحخميت جٌبي١ همان النىزة في ال ،اإلا٘اض يت  .خٔليم الٔاليٟو

ت ٓمل ٤لٜذ مً ًٚط الىظاضة الىكيت بالخ٥ٜحر في اإلاـطوْ مسٓمت في البسايت ببٔى ال رراء      وهديجت لصل٧ اهبش٠ذ ٟٛط

م  2010ما   31وفي  ،السوليحن ت بلسوض ال٠طاض الىظاض  ٟض ىيت لخٌبي١  167جم جطػيم ٓمل الٜٟط اإلاخومً جإػيؽ لنىت ًو

وشل٧  هسٚ زٓم وحصنيٕ ماػؼاث الخٔليم الٔالي ٓلى جٌبي١ ؤحؼً اإلاماضػاث  CIAQESالي هِام النىزة في الخٔليم الٔ

. ولؤلػٝ لم جط الىىض في النامٔت النعاثطيت مما ئجي بٔس اإلااػؼت ًٓ ز٠اٛت النىزة .1ٓلى اإلاؼخىي اإلااػسخي ؤو الررامجي

م الاَخمام الىِط  والٜلؼٜي  ٗض
 
اث جٌبي١ بزاضة النىزة   .ٓمليا هٔٝ بييت هِام -1جخجلى في   TQMالـاملت ٨ م ز ومٟٔى

لت البياهاث اإلاٌلى ت  لت في مجا٨ النىزة  -2اإلألىماث ٟو لت ال٦ىازض اإلاَا واإلاط٣عيت في كىٕ الؼياػاث واجذاش ال٠طاضاث  -3ٟو

ام ال٥ميت في جح٠ي١ ؤَساٛها زون الاَخمام  -5وهٔٝ الىِام اإلاالي  -4 يت اإلاىهج اَخمام اإلااػؼت النامٔيت باألٟض بىٓى

وهٔٝ جىاكل ؤلازاضة  -9ه٠م وعي الٔاملحن بؼياػت النىزة  -7ٟلىض الخذٌيٍ في اإلااػؼت النامٔيت  -6واإلاىخج 

اػدبٔاز مخٌلباث اإلاجخمٕ مً مٜهىم النىزة الـاملت ٟبل بٓساز البيئت اإلاالثمت  -8الٌلبت  ،الٔاملحن ؤٓواء َيئت الخسضعؽ

ألازاء وليؽ ٓلى ال٠يازة الىآيت التي حؼآس ألاٛطاز ٓلى جح٠ي١ النىزة و الخالي جخحى٨ ؤلازاضة التر٣حز ٓلى ج٠ييم  -10لخ٠بلها

 .، جدىاو٨ السضاػت َصٍ اإلأي٠اث بالـطا والخٜليل2بلى بزاضة بالخذىيٝ 

حيض  : حٔاوي النامٔت النعثيت مً هٔٝ ؿسيس في َصٍ الحيصيتي٠ٗ بيُت هٓام اإلاٗلىماث و٢لت البُاهاث اإلاُلىبت-1

ام بلى ٤ىن ػٞى اإلألىماجيت م٠سضة بحىالي  % يب٠ى  1% مً الؼٞى و99بحيض حـ٦ل الخجهحزاث  ،ملياض 12بلى  10حـحر ألاٟض

 بحيض ؤن  ،للناهب البحثي
 
في ححن  ،3% لهم اجلا٨  هصٍ الىػيلت الٔلطيت2% بلى 1وبن زدى٨ ألاهترهذ ال يعا٨ ظس هٔيٜا

% مً اإلاساضغ الابخساثيت و  45و اإلا٠اضهت جىظس اجلاالث ألاهترهذ في  ،ساضغ ألامطي٥يت% مً اإلا 95ؤن ألاهترهذ مىظىز في 

وجترظم َصٍ الٜطوٞ في اإلاساضغ بٔسثص بلى ٛطوٞ في بهخاظيت الٔمل وال٥ٜاءة  ،% مً اإلاساضغ  الشاهىيت في ؤوض ا80

اث السدل ألازوى  12إلاىح ماليحن زوالض  10وجطعى الح٦ىمت الرريٌاهيت ججط ت جذلم لها  .4الاٟخلازيت  ؤلٝ ؤػطة في مجمٓى

لاالث الٜواثيت
ا
مي والاج ميت : اجلا٨ ألاهترهذ والخلٜعيىن الٟط ٣ما جسٕٛ الح٦ىمت الرريٌاهيت  ،اإلاسي ال٦امل لل سماث الٟط

 بلى ؤ  ش م ٛٞى ػً الشامىت ٓـط لالهذطاي في واحس مً ٓسة بطامج جسضيب مطهت ل٦ي يجيس اػخٔما٨ بٔ 175
 
ى ظىحها

الررمجياث َصا باإلهاٛت بلى زٓم الاهذطاي في اإلاساضغ اإلاؼاثيت و طامج للخٔليم اإلاؼخمط وجٌب١ بطامج مـا هت في زو٨ 

 .5الاجحاز ألاوضبي ٤اٛت " 

لت في مجا٫ الجىصة -2    في ماجمط اليىوؼ٦ى ًٓ  " الخٔليم الٔالي في ال٠طن الحاز  والٔـطيً الص   : ٢لت ال٨ىاصع اإلاَا

  6 1998ؤ٣خى ط  –حـطيً ألاو٨  9بلى  5باضعؽ مً ٠ٓس في 
 
 وجط ىيا

 
 ٓلميا

 
ؤوصخى بخٌىيط ؤػاجصة الخٔليم الٔالي جٌىيطا

                                                 
از - 1 ت، كليحت ٟض ، إلااػؼاث الخٔليم الٔالي للـٞط النعاثط   زضاػت ميساهيت، آٞا٢ه ومٗى٢اجه، جُب٤ُ هٓام الجىصة في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

 .مً اإلا٠سمت ق " ب "، 2014 – 2013، ضػالت م٠سمت لىيل ؿهاز الس٣خىضاٍ في الٔلىم الاٟخلازيت
ٍ ٓلي - 2 ليت آلازاب زضاػت ميساهيت ب٦، اإلابرعاث واإلاخُلباث ألاؾاؾُت، بم٩اهُت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿا الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ، لٟط

 , 57، ق   2009 – 2008، جذلم : ؤلازاضة والدؼيحر والتربى  ، مص٣طة م٥ملت لىيل ؿهازة اإلااظؼخحر في ٓلىم التربيت، ظامٔت الحاط ل ط، والٔلىم ؤلاوؼاهيت
ٍ ٓلي - 3  .73ق ، اإلاطظٕ شاجه، لٟط
 .2001 -7، 269ْ ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، ج٣اهت اإلاٗلىماث، اهٌىان ظحالن - 4
 .24ق ، ز٣اهت اإلاٗلىماث، اهٌىان ظحالن - 5
 .122، ق 1998 – 11، 237ْ ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، الخٗلُم الٗالي وجدضًاث الُىم والٛض، ٓبسـ ٓبسالساثم -  6
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وحؼب ج٠طيط الخىميت الٔطبي وبٔى السضاػاث ٛةن الىخاثج ؤلاحلاثيت لبٔى ماؿطاث ؤلاهخاط اإلأطفي لٔسز مً  ،مؼخمطا

سز بطاءاث الادتراْ ٛوال ًٓ ٓسز ال٥خب اإلايـىضة ،٨ البحض الٔلميبلسان الٔالم ؤو ٛيما يخٔل١ بٔسز الٔلماء في مجا  ،ٓو

 
 
ا و الٔالم الٔطبي ٓمىما  بحن ؤلاهخاط اإلأطفي في زو٨ الٔالم م٠اضهت بالنعاثط دلىك 

 
 ٣بحرا

 
ا   ،بلى ؤن َىا٢ ٛاٟض

 
وؤن َىا٢ ٠ٛطا

 في بهخاط ال٥خب في البلسان الٔط يت م٠اضهت بٔسز الؼ٦ان 
 
 .1ؿسيسا

 26حؼب ماػؼت " ويبىمتري٥ؽ " التي ججط  جلييٜاتها ٤ل ػخت ؤؿهط ٠ٛس احخلذ ظامٔت مىخىض  ب٠ؼىٌيىت اإلاطجبت و      

 و
 
  2664ٓط يا

 
لؼٌحن ولبىان ،زوليا  ،وشل٧ بٔس ٤ل مً النامٔاث التي احخلذ اإلاطاجب ألاولى ٟبل النعثط مجها الؼٔىزيت ٛو

 للمىحىياث البياهيت اإلايـىضة في الخ٠طيطولم جخٔس وؼبت البحض في الخذللاث الٌبيت ٓخبت 
 
٠ا يسلل َصا ٓلى ،2اللٜط ٛو

له لئلهخاط البحثي يت ال٦ازض الٔلمي النعاثط  ويَا ٕ مً هٓى بؼبب ُطوٛه ،هٔٝ الاَخمام بالبحض الٔلمي ؤلابساعي الص  يٛط

طوٚ .الاٟخلازيت اللٔبت ٓمل مخمحزة و م٦اهت  ٥ٓؽ ألا٤ازيميحن في ال٘طب الصيً " يخمخٔىن بمؼخىي اٟخلاز  ُو

ت  ويحمي ألاػاجصة ٓازة هِام حٔيحن زاثم  ٝ وحٔتز النامٔاث  ((Tenureاظخمآيت مطمٟى يومً لهم حطيت الخٔبحر واإلاٟى

  ،الٔطي٠ت بالخ٠اليس ألا٤ازيميت وجصوز ٓجها ب٠ىة
 
 وكٔبا

 
ي٠ى٨ ٓلي ال٥جز "  ،3ويجٔل ٤ل شل٧ مً الخ٘حر في الخٔليم الٔالي بٌيئا

ا   بلى بلسان  70ٓلى بحلاثياث البى٧ السولي بإن َىا٢ ؤ٣ثر مً آخماز 
 
ؤلٝ باحض بٛطي٠ي يهنطون بلساجهم ألاكليت ػىىيا

ؤما النعاثط ٛلم  ،وؤ٣س في زضاػخه َصٍ بإن زوال مشل جىوؽ وملط اػخٌآذ جٌىيط البحض في ظامٔاتها ،الـما٨ اإلاخ٠سم

١ آلا   .4ما٨ اإلايـىزة مجها ج٠م لحس الؼآت بىزبت ٓلميت للبحض والخٌىيط ٛو

ت في نى٘ الؿُاؾاث واجساط ال٣غاعاث : -3     ه٠م جإَيل ال٦ازض النامعي النعاثط  حٔاوي النامٔت  بلى ظاهباإلاغ٦ٍؼ

النعاثطيت مً جإزحراث اإلاط٣عيت في كياٗت ػياػاتها الخٔليميت " ٛتر٣حز الؼلٌت في ؤيس  ٣باض اإلاؼاولحن مً ؤَم اإلاـ٥الث 

جىاظهها ماػؼاث البلسان الىاميت بلٜت ٓامت واإلااػؼت النعاثطيت بلٜت داكت  حيض ي٠ىز شل٧ بلى  الخىِيميت التي

ما٨ ؤلازاضيت اإلاهمت ما٨ الطوجيييت والاوـ٘ا٨  ها ًٓ ؤلٓا مشل الخذٌيٍ والخٌىيط ومخابٔت  ،ؤلازاضة البٌيئت والاَخمام باأٓل

 لهصٍ اإلاط٣عيت  ،5ج٠سم اإلااػؼت وضػم الؼياػاث 
 
ا اَخماماث وجبٔا اإلاميخت في بزاضة اإلااػؼت النامٔيت يٌطا مؼاولَى

، وكسوض "6 ؤزال٢ُاث الٗمل الجامعي وألاماهت الٗلمُتبٔيسة ًٓ ز٠اٛت النىزة مشل ؿٔاض الؼىت النامٔيت النسيسة " 

طاًي  ،7ٟاهىن "مىٕ الخسدحن في النامٔت" في ؤلازاضة وحـسز وحؼب محَٜى ظىزة ٛةن بجباْ ألاػلىب السي٥خاجىض   وألاوجٟى

ل هماء ز٠اٛت النىزة   .8اإلاسيطيً في جٜىيى كالحياتهم حٟٔط

                                                 
ت وبهخاحها، حؼً دليٜت - 1 ت بحن جىٞحر اإلاٗٞغ  .2009ٛررايط  20، مىخسي هٜاٚ ؤلابساْ، الجامٗت الجؼاثٍغ
٣ي وال٩اعزت في الٗلىم الُبُت خؿب، ػاضة بىهاب -2 غ الخ٨ىىلىجي حامٗت الجؼاثغ في طًل الترجِب ؤلاٍٞغ ت البدث الٗلمي والخٍُى غ مضًٍغ ، النعاثط هيىظ  ج٣ٍغ

16 – 02 – 2011. 
 .84، ق 1998 -11، 237ْ  ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، الخٗلُم الٗالي والخىمُت في البلضان الٗغبُت، هازض ٛطظاوي - 3
ت ومؿحرة البدث الٗلمي، ـ٣باض ٓبس  - 4  .308ق ، 2014ػبخمرر  16الٔسز ، مجلت الٔلىم ؤلاوؼاهيت والاظخمآيت، جدضًاث وآٞا١، الجامٗت الجؼاثٍغ
ت، ٓلي بـاٗت - 5 ٗالُت نى٘ ال٣غاع باإلااؾؿت الا٢خهاصًت الجؼاثٍغ ت ٞو   –اإلااؾؿت الىَىُت لل٨هغباء الٛاػ ؾ٨ُ٨ضة ، الالمغ٦ٍؼ

 
لىيل مص٣طة ، - همىطحا

مل، ؿهازة اإلااظؼخحر في ٓلم الاظخماْ  .6ق ، م2015 – 2014، جذلم : جىِيم ٓو
ٕ ؤلال٥ترووي لنامٔت  2017 – 2016اإلاحاهطة الاٛخخاحيت للؼىت النامٔيت ، ؤزال٢ُاث الٗمل الجامعي وألاماهت الٗلمُت، ٓبس ـ ٛطحي  - 6 ن اهِط اإلاٟى

 .بؼ٥طة
ٔه الىظيط ، 2016 – 08 – 15، ظطيسة الـطوٞ، مى٘ الخضزحن حامٗاث الجؼاثغ ج٣غع ، َسهت .م  - 7 كسض ٟاهىن ظسيس في الٔسز ألادحر مً النطيسة الطػميت ٟو

ما٨ اإلاىظهت ومذابط  الُاَغ حجاع"  آاث ألٓا آاث الخسضعؽ ٟو آاث الاظخمآاث واإلا٠هى واإلأٌم واإلاسضظاث  ٟو  "، يمىٕ الخسدحن في اإلا٦اجب ؤلازاضيت ٟو

ما٨ ال آت ألاػاجصةألٓا آت ألاهترهذ، خٌبي٠يت واإلا٥خبت ٟو آت ال٠طاءة وفي ؤظىحت الخي ، واإلا٦اجب ؤلازاضيت ٟو اجي وفي ٗٚط الٌلبت ٟو والىاز  ووحسة الٌب الٟى

آت الطياهت  .النامعي ٟو
ؤًطوحت  – باجىت –الت حامٗت الخاج لخًغ صعاؾت خ –صوع الث٣اٞت الخىُٓمُت في جُب٤ُ الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ، مـىان بط٣ت -8

  .56ق ، 2016 – 2015 –ز ٓلىم الدؼيحر .م .م٠سمت لىيل ؿهازة ز٣خىضاٍ هِام ٨
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خماز ٓلى ىزة الـاملت في الخٔليم الٔالي "وجىكل الٔلى  مً دال٨ زضاػخه ٓلى الٔىاث١ التي ؤزث بلى حٔثر بطهامج الن    الٓا

اث الٔمل واإلاجالؽ"  ا في ،1اإلاط٣عيت وهٔٝ زوض مجمٓى حطيت ٟطاض النامٔت ٛحري هطوضة " بدطاط  ويصَب ٓلي ٛذطو بٔيس 

شل٧ ؤن  ،ماػؼت الخٔليم الٔالي مً ٟبوت يس السولت وحسَا ؤو يس ماػؼت واحسة في السولت بلى زٚء ؤحوان اإلاجخمٕ ٤له

الحسيض ًٓ اػخ٠الليتها البحشيت وحطيتها ألا٤ازيميت وجىِيمها السيم٠طاًي وجمطزَا ال٠ٔلي والٜجي والطوحي هس ٤ل ماَى 

لت و لىضة مخىاظهت ٛ
ا
اػس ومخذلٝ و ليس وظامس ال يخح١٠ في الىاٟٕ بال بشا ؤكبحذ ٟىي ؤلاؿطاٚ ٓلى النامٔت ممش

 .2زيم٠طاًيت ح٠ي٠يت للسولت ولل٠ٌاْ ال اق واإلااػؼاث اإلاسهيت اإلأىيت والهيئت الخٔليميت والخالميص وؤولياء ألامىض 

طث ٓجها بياهاث لم ي٠ل ؤلاهٜاٞ في واحسة ًٓ مً ب 1980في ٓام ي٠ٗ الىٓام اإلاالي :  -4       حن ٓـطة بلسان ٓط يت جٛى

تها مٕ ٤ىضيا)بلس  اإلا٠اضهت   ٟو
 
و٤اهذ ال٦ىيذ جى١ٜ ؤ٣ثر مً ؤضبٔت ؤمشا٨ َىوٙ  (حؼاوث مىضيخاهيا ؤٟل السو٨ الٔط يت بهٜاٟا

طث ٓجها بياهاث ٟلَّ بهٜاٞ البلسيً  1990و حلى٨ ٓام  ،٤ىوٙ ًٓ ٣ال بلس   (اإلا٘طب ومىضيخاهيا)مً بحن حؼٔت زو٨ جٛى

ل بهٜاٞ دمؽ زو٨ ًٓ مؼخىي َىوٙ ٤ىوٙ ،وحؼاوث ٓمان مٕ ٤ىضيا ،اإلا٠اضهت واهذٜى بهٜاٞ ال٦ىيذ لي٠اضب َىوٙ  ،ٟو

م ال٦ىيذ في شل٧ الٔام يخومً ؤلاهٜاٞ الطؤػمالي)٤ىوٙ وبن ُل ؤٓلى ٟليال م ؤن ٟض ط بياهاث  1993و حلى٨ ٓام  (ٗض لم جخٛى

وحتى الؼٔىزيت  ،ولم جخذٍ بهٜاٞ ٤ىضيا بال جىوؽ ،و٨ ٓط يت ٤ان بهٜاٞ ؤضبٕ مجها ؤٟل مً ٣ال بلس  اإلا٠اضهتبال ًٓ ػذ ز

ملياض زوالض والبحض   % 18.9حِي اإلابلٙ ب  2012و  2000وفي النعاثط دال٨ ػىىاث  .٤3ان بهٜاٟها ؤٟل مً َىوٙ ٤ىوٙ 

ى مبلٙ هٔيٝ م٠اض  ،ملياض زوالض  % 12.38الٔلمي ب  هت مٕ ال٠ٌآاث ألادطي التي ض٣ع ٓلحها بطهامج ؤلاؤاؾ الاٟخلاز  َو

ازة بىاء الهيا٤ل ال٠آسيت وبٔض الخىميت اإلاحليت ٛىليب ال٠ٌاْ الٔالي مً الىاجج السادلي  ،التي ٤اهذ مىظهت باألػاغ إٓل

يس ال يؼ 4% مً الىاجج السادلي ال ام  1.20% و  1.03ال ام الص  جطاوا ما بحن  ٔٝ في بوـاء النىزة الخٔليميت مبلٙ َظ

م حسنيل جٌىض ملحَى في بىاء الهيا٤ل ال٠آسيت ،اإلاٌلى ت وال يخم٥ً مً م٘البت اإلاـ٥الث الخىمىيت وؤلازاضيت حيض  ،ٗض

ظامٔت لخخٌىض في جهايت مذٌٍ ؤلاؤاؾ  17ب  2000 -٤1999اهذ ج٠سض ٓسز النامٔاث في الىػم النامعي لؼىت 

صا مٕ بسايت اإلاىػم السضاسخي  ظامٔت 26الاٟخلاز  بلى  ٛوال ًٓ اًطاز ٓسز ألاػاجصة الص  وكل بلى  ،2005 – 2004َو

يت اإلأخمسة في الخ٠ىيم السولي  ،298715  ل٥ً ال يترظم الٔىايت بالنىزة والىٓى

َصا ما وضح و اَخمام اإلااؾؿت الجامُٗت باألع٢ام ال٨مُت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها صون الاَخمام بىىُٖت اإلاىهج واإلاىخج : -5  

 في م٠ىالث اإلاؼاولحن في اٛخخاحياث الؼىىاث النامٔيت
 
سز  ،ظليا يطززون بحلاءاث اإلاىاكب البيساٗىظيت والهيا٤ل ٓو

حر شل٧ مما يخلل بالناهب  سز ألاػاجصة اإلالخح٠حن والنسز باإلااػؼاث النامٔيت ٗو ىاض ألا٤ازيميت ٓو الٌلبت في مذخلٝ ألًا

ام ح٥ٔؽ الخلييٝ السولي وزضظت الخىاٛؼيت السوليت في الخ٦ىيً النامعيزون ببطاظ هىاجج النىز ،ال٥مي  .ة ؤو جحليل ؤٟض

ؤن الخ٦ىيً يذوٕ إلا٠اييؽ ٓسزيت   % 81.06وفي زضاػت" الخٔليم الٔالي وجىميت ٟسضاث الٌالب النامعي" ؤ٣سث وؼبت    

يت ٣يٜيت ووؼبت  ميت ؤ٣ثر مجها هٓى ظهس الىظاضة الىكيت   6مهاضاث ؤو ٟسضاث  % ؤ٣سث ٓسم جم٥جهم مً ا٣دؼاب  65.15ٟض

                                                 
 .56ق ، اإلاطظٕ شاجه، مـىان بط٣ت - 1
غ الخٗلُم الٗالي، ٓلي ٛذطو  - 2  .81ق ، 1998 – 11، 237ْ  ، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، مخُلباث جٍُى
  94ق ، 1998، 11، 237، اإلاؼخ٠بل الٔطبي، لٗالي والخىمُت في البلضان الٗغبُتالخٗلُم ا، هازض ٛطظاوي -3

ضػالت لىيل ؿهازة اإلااظؼخحر في الٔلىم (، 2012 – 1967) ؤزغ ؾُاؾاث ؤلاهٟا١ الٗام ٖلى ٢ُإ الخٗلُم الٗالي في الجؼاثغ، محمس الؼٔيس بً ٗىيمت - 4

 .142ق ، جذلم : ػياػت ٓامت، الؼياػيت
 .143ق ، اإلاطظٕ شاجه، الؼٔيس بً ٗىيمتمحمس  - 5
ت الٗلمُت، ؤػماء َاضون - 6 ً الجامعي في جغ٢ُت اإلاٗٞغ ه٠ال ًٓ زضاػت  .26ق   LMDجدلُل ه٣ضي لؿُاؾت لخٗلُم الٗالي في الجؼاثغ هٓام ، صوع الخ٨ٍى

، ٟؼىٌيىت، ٟؼم ٓلم الاظخماْ، جىميت اإلاىاضز البـطيت، ؼخحرضػالت م٠سمت لىيل ؿهازة اإلااظ، الخٗلُم الٗالي وجىمُت ٢ضعاث الُالب لجامعي، ؤمىت ػٔسون 

 .2006 – 2005، النعاثط
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ت   باٟخلازياث اإلأٛط
 
 داكا

 
حر الهيا٤ل، ول٥ً ال حٔحر اَخماما ام ٣ميت وجطا٣ميت جذم الهيا٤ل ٗو يخجه بلى جح٠ي١ ؤٟض

 .وجح٠ي١ النىزة في مذطظاث الخ٦ىيً النامعي

ملي للط  ٢هىع الخسُُِ في اإلااؾؿت الجامُٗت-6 ٍ بحن ألاَساٚ والىػاثل اإلاؼخذسمت : الخذٌيٍ " ؤػلىب ٓلمي ٓو

في محاولت الخح٥م في ألاحسار باجباْ  ،لخح٠ي٠ها وضػم مٔالم الٌطي١ الص  يحسز ال٠طاضاث والؼياػاث و٣يٜيت جىٜيصَا

١ ج٥ٜحر ٓلمي ال يسْ الٔبصيت والٔـىاثيت حؼيٌط ٓلحها ،1ػياػاث مسضوػت محسزة ألاَساٚ والىخاثج   ،جىهٕ ال ٌت ٛو

١ دٌىاث مسضوػت ٟابلت لل٠ياغويىِم بظطاء حتى جشمط وجىجع اإلاٌلىب ومٕ ما يدىاػب مٕ الخىميت الاٟخلازيت  ،اتها ٛو

 .2والاظخمآيت للمجخمٕ ٣ما يطي شل٧ " زوض٤ايم و اضػىهع "

% مً مجخمٕ السضاػت يا٣س ٓلى هطوضة دل١ بيئت مىاػبت لخٌبي١  61( ؤُهطث ؤن وؼبت 2006)وفي زضاػت السَساض    

 –  LMD، وفي ججط ت النعاثط ؤلاكالحيت في الخٔليم الٔالي " لم يؼخٌٕ الىِام النسيس 3زة الـاملت للىكى٨ للخمحز النى 

حؼب زضاػت ؤػماء َاضون " ؤن يح١٠ ؤَساٛه ؤمام ٗياب الخيؼي١ بحن مخٌلباث اإلاحيٍ ال اضجي والنامٔت والص  ٤ان 

 .4ٛٔلي ٓلى اللٔيسيً اإلانهي والٔلمي مً بحن ألاػباب التي ؤزث بلى ٓسم جح٠ي٠ها لخ٦ىيً 

م  ٣70ـٜذ زضاػت ًٓ ؤن ه٣و وعي الٗاملحن بؿُاؾت الجىصة : -7 % مً ؤٓواء َيئت الخسضعؽ الص  جم اػخ٠لاَئ

اث جحى٨ زون جٌبي٠ها في  ،ٓلى وعي بمخٌلباث جٌبي١ بزاضة النىزة الـاملت ٓلى ْٛط النامٔت بال طمت بال ؤن َىا٢ مٟٔى

ذ الطاًَ وع حر اإلايسنم مٕ  5 ٔعون شل٧ لحسازت الْٜطالٟى حوىض الىعي ي٘البه اإلاىاخ ٗحر اإلاخ٥يٝ مٕ ز٠اٛت النىزة ٗو

% مجهم ٓلى وعي بملٌلح بزاضة النىزة الـاملت   76.1وفي زضاػت ؤدطي ًٓ ؤػاجصة ظامٔت ظيجل وظسث ؤن     .مٌٔياتها

مت اإلااػؼت وشل٧ ألن ألاػاجصة ٓلى اجلا٨ بخٌىض الخٔليم وؤَميتها ٣إػلىب بزاض  ٟازض ٓلى جح٠ي١ الىجاا والخمحز في دس

ٛالى٠م اإلاسنل ٓازة ٟس يٌا٨ ماػؼاث ؤدطي في اإلاؼخىياث  ،في اإلااػؼاث النامٔيت السوليت ويسض٤ىا مسلىالث النىزة

سواث وألايام ول٥ً الىاٟٕ الخٔليمي النامعي يخساو٨ ٣شحرا ٥ٛطة " النىزة " مً دال٨ اإلالخ٠ياث والى ،الخٔليميت ألادطي 

ً وداضظه  والى٠م يسنل ٓلى مؼخىي ؤلام٦اهاث والخسابحر النازة في جٌبي١ مٔايحر النىزة  ،السضاػت اإلاىِمت زادل الًى

ضيدـاضزظ " خؿب   comminicationوالُلبت : الاجها٫  ،ي٠ٗ جىانل ؤلاصاعة بالٗاملحن ؤًٖاء َُئت الخضَعـ -9 

الص  ياز  بلى حسور في ٠ٓل اإلاخل٠ي دررة مـا هت لخل٧ التي حسزذ في ٠ٓل يحسر ححن يازط ٠ٓل في ٠ٓل آدط ألامط 

ٛالخىاكل ٓمليت ٠ٓليت مخبازلت يطاز مجها الطقي بالٜطي١ الٔامل في اإلااػؼت النامٔيت  6اإلاطػل وهخجذ ٓجها بـ٦ل ظعجي " 

اثٝ وألازواض .ؤلازاضة ،الٌلبت ،ألاػاجصة)  ،شاث الٔالٟت بخجىيس الٔمليت الخٔليميت .( وجباز٨ ال رراث في حؼيحر مذخلٝ الُى

٠ٛس بييذ زضاػت ؤ٤ازيميت في بحسي النامٔاث النعاثطيت " ؤهه ال يىظس اجلا٨  ،و ٠سض ٣شاٛت الاجلا٨ يخٌىض ألازاء ؤلازاض  

                                                 
ت، الخسُُِ الاؾتراجُجي في ماؾؿاث اإلاٗلىماث، ٓلام حمس ٓبيس - 1  7ق ، صعاؾت جسُُُُت في ألاؾـ واإلاٗاًحر للغئٍت والغؾالت في مجخم٘ اإلاٗٞغ
ً الجامعي في جغ٢ُت ا، ؤػماء َاضون - 2 ت الٗلمُتصوع الخ٨ٍى ظامٔت مىخىض  ، النعاثط، )LMDجدلُل ه٣ضي لؿُاؾت الخٗلُم في الجؼاثغ هٓام ، إلاٗٞغ

 .208( ق 2010 – 2009، جذلم : جىميت اإلاىاضز البـطيت، ضػالت م٠سمت لىيل ؿهازة اإلااظؼخحر في ٓلم الاظخماْ، ٟؼىٌيىت
اػخ٥ماال إلاخٌلباث الحلى٨ ٓلى زضظت اإلااظؼخحر في ، ؤلاؾالمُت في يىء مٗاًحر الجىصةوا٢٘ الخسُُِ الاؾتراجُجي في الجامٗت ، بياز ٓلي يخي السظجي - 3

 .10ق  ،(2006 – 1427، ٗعة، ٛلؼٌحن)ؤكى٨ التربيت " بزاضة جطويت " 
 .208ق ، مطظٕ ػاب١، ؤػماء َاضون - 4
ث الخٗلُم الٗالي مً ؤحل الخدؿحن اإلاؿخمغ ويمان حىصة بم٩اهُت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت ٖلى زضما، ظٜٔط ٓبسـ مىسخى بزضعؽ وآدطون - 5

خماصًت مجلت ٓلميت مح٥مت جلسض ًٓ ألا٤ازيميت ألامطي٥يت ، مجلت ؤماضابا٢، صعاؾت خالت ٕٞغ حامٗت الُاث٠ بالخغبت، اإلاسغحاث والخهى٫ ٖلى الٖا

 .59ق ، 7الٔسز ، اإلاجلس الشلض، الٔط يت للٔلىم والخ٥ىىلىظيا
 .30ق  (2001، 1ي، زاض واثل، ٓمان) مباصت الاجها٫ التربىي وؤلاوؿاوي، يم هلط ـٓمط ٓبس الطح - 6
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بٔمليت  مما ئجي حاظت النامٔت بلى معيس اَخمام ،1% مً ٓيىت السضاػت " 75باإلأجى الصحيح بحن ألاػاجصة والٌلبت بمٔس٨ 

 .الاجلا٨ التي جذسم النىزة الخٔليميت

ت احخياظاث ألاػاجصة والٌلبت مً مسدالث مذخلٜت في ججىيس الخٔليم الٔالي وجٌىيط    وححن يؤٝ الاجلا٨ يازط ٓلى مٔٛط

ي ،اإلا٠طضاث واإلاىاهج والررامج الخ٦ىيييت ال٥يلت بصل٧ س ؤؿاضث زضاػت ؤدطي بلى " هٔٝ الاجلا٨ بماػؼاث الخُى ٝ ٟو

ت احخياظاتهم " ألاػاجصة " بمخىػٍ حؼابي ٟسض ب  م 4.25إلأٛط والتي جىم ٓلى " ٓسم  1% جلحها في اإلاطجبت الشاهيت ال٠ٜطة ٟض

يٜيت بمخىػٍ  وظىز زضاػاث الػخٌاْل ضؤ  ال طيجحن ال٠سامى في جإَيلهم ألا٤ازيمي وجإزحٍر ٓلى ج٠سمهم في مؼاضاتهم الُى

خبلط باحخياظاث ألاػاجصة وبَما٨ ال طيجحن في الخٌىيط ألا٤ازيمي ال ياػؽ لنىزة ٠ٛلت ال  ،2%  4.14حؼابي ٟسض ب 

 ويط ٧ ؤ  حطا٢ هحى جىٜيص دٌىاث الخجىيس الخٔليمي. ،حٔليميت في اإلااػؼت النامٔيت

  

 

 

 

 
  

                                                 
ت، الىهاغ معياوي - 1 ، زضاػت هٜؼيت وجط ىيت)زضاػت ميساهيت ٓلى ٓيىت مً ًلبت ظامٔت ٟاكس  مط اا  ، مً مٗى٢اث الاجها٫ التربىي في الجامٗت الجؼاثٍغ

 .96ق    (2011زيؼمحر  7ْ  ،مذرر جٌىيط اإلاماضػاث الىٜؼيت والتربىيت
ـ، آما٨ ٓبازو - 2 ت مً وحهت هٓغ ؤًٖاء الهُئت الخضَع زضاػت ميساهيت ، مٗى٢اث جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي الجؼاثٍغ

  .152ق  (2015، ظىان 15الٔسز ، مجلت ٓلىم ؤلاوؼان واإلاجخمٕ، ظامٔت وضٟلت، النعاثط)ب٦ليت الٔلىم ؤلاوؼاهيت والاظخمآيت بجامٔت بؼ٥طة 
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