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 يف مصر يف ضىء بعض االجتاهاث التعليم العايل" تطىير 

 العامليت املعاصرة " 
 كريمة عثمان محمد محمد                                                                                       

  التربويةالمدرس المساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة        

 ملخص البحث باللغت العربيت
وبعددض الامدداذج عمددد دواعددي تطددوير التعمدديم العددالي  التعددر هددذا الب ددث الددي  هددد 

االتجاهدات ، والتعر  عمي واقع التعميم العالي في مصر، كما هد  الي االسدتاادة مدن لها
عدة مدن في تطوير التعميم العالي فد مصدر، وكدذلا التوصدل الدد مجمو العالمية المعاصرة 

، وصنن ا الليميمنناالمننن ا ال المقتر ددات لتطددوير التعمدديم العددالي فددي مصددر، واتبددع الب ددث
تدم و فدي تطدوير التعمديم العدالي االتجاهات العالمية المعاصرة والذي يمكن من خالله ت ميل 

بدددالتعميم العدددالي  ن األداء المؤسسدددييت سددد تمثمدددت فدددي، المقلريننناتبمجموعدددة مدددن الخدددروج 
 جواادد  عمدالتعددر  الجددودة فددي مؤسسددات التعمدديم العددالي، وايضددا االهتمددام با ددر ثقافددة و 

 تيجيةاسددتر ا تطددويرلهددا وكددذلا بالمؤسسددة وتقددديم عددالج  تطويرهددا وجواادد  الضددع و  القددوة
لتعزيدددز الجدددودة وعمميدددات  اداعمددداا ددداء اظدددام لضدددمان الجدددودة لمجدددودة و  المسدددتمر لمت سدددين

االلتددزام بتاايددذ الخطددة عددن طريدد  ، باالضددافة الددي المؤسسددياظدديم الددذاتي فددي المسددتوى الت
 لحاوتعزيدددز م ددداركة اصددد ا  المصددد ،التطدددويرفدددي  فدددرادإ دددراا جميدددع اجدددزاء الماظمدددة واال

 .التطوير والتاايذخطة في  والجهات المعاية
Summary of research in English 

The purpose of this research is to identify the reasons for the 

development of higher education and some models for it, to learn about 

the reality of higher education in Egypt and to benefit from the 

contemporary global trends in the development of higher education in 

Egypt and to reach a set of proposals for the development of higher 

education in Egypt. The research followed the analytical descriptive 

approach, in which it is possible to analyze the contemporary global 

trends in the development of higher education. A number of proposals 
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were put forward. These included improving the institutional 

performance of higher education, promoting the culture of quality in 

higher education institutions, and identifying and developing strengths 

and weaknesses of the institution. As well as the development of a 

strategy for continuous improvement of quality and the establishment of 

a quality assurance system supporting the promotion of quality and 

processes of self-regulation at the institutional level, in addition to the 

commitment to implement the plan by involving all parts of the 

organization and individuals in Development, and enhanced participation 

of stakeholders in the development and implementation plan. 

 :مقذمت
ره ي دددمل كدددل اادددواع الدراسدددة ثمدددة إدراا عدددالمي واسدددع بعهميدددة التعمددديم العدددالي، باعتبدددا

والتعهيل التي تقدم بعد التعميم الثااوي في الجامعات، وهذا االدراا ياطم  مدن كدون التعمديم 
العالي قاطرة التقدم واالاتقدال ال قيقدي الدي عصدر المعرفدة، وت دول االقتصداد التقميددي الدي 

تخدرج مدا يطمد  عميده اقتصاد المعرفة، ان التعميم العالي والجامعدات فدي مقدمتده هدي التدي 
االن عمدددال المعرفددددة المددددؤهمين معرفيدددا وتكاولوجيددددا بالكادددداءات والمهدددارات الالزمددددة لعصددددر 

 .iالعولمة واقتصاد المعرفة
  كوماتها ادركت ان بعد العالم، دول من الكثير في كبيرا توسعا العالي التعميم  هدوقد 

 التاميدة باتدت ،  يدثببمددااها لماهدوض المبذولدة جهودهدا فدي العدالي لمتعمديم المتزايددة األهميدة

 هدذه قامدت لدذا اتائجهدا، توظيد  عمدد والقددرة والمعرفدة والتقايدة بدالعمم وثيقدا ارتباطدا تدرتبط

 بتطوير التعميم العالي بها ألسبا  عديدة دعت الي التطوير. ال كومات
يدددر واالاجدددازات التقايدددة  فدددد الثدددورة العمميددة، اهدددم عوامدددل ومسددببات الت ييدددر  تتركددز و 

المسددبوقة، والثددورة الهائمددة فددد مجدداالت االتصدداالت، وقددد ترتدد  عمددد تمددا المت يددرات ا ددعة 
ظاهرة العولمدة والتدد اطمقدت التواصدل والتااعدل فدد األا دطة االاسدااية بمدا يتعددى ال ددود 

خا  من قيدود الوقدت التقميدية بين الدول واألقطار ال ية بذلا  دود المكان واالتصال والت
 .iiوالزمان

وقد اصبح االاخراط فد سما العولمدة يدراد  المعاصدرة ال ديثدة،  تدد تتداح لممجتمدع 
ال يتعددددرض لمتهمدددديش عمددددد خريطددددة العددددالم  هددددذا ،فددددرص الم دددداركة فددددد العددددالم الجديددددد وا 
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ولمجامعددات ومؤسسددات التعمدديم العددالد دور رئيسددد فددد تعهيددل المجتمددع لالاخددراط فددد سددما 
 .iii"الجديدةالعولمة واألخذ بعااصر "المعاصرة 

إسددتراتيجية م ددروع تطددوير التعمدديم العددالي  وضددعت وزارة التعمدديم العدداليوفددد مصددر  
اإلصدالح  :ب رض خم  مااخ إيجابي لت سين جودة وكااءة اظدام التعمديم العدالي مدن خدالل

عدددادة الهيكمدددة المؤسسدددية، و الت دددريعي،   خمددد  اليدددات مسدددتقمة لضدددمان الجدددودة واسدددت داثو ا 
ولقدددد اعطيدددت اولويدددة  ،م دددروعاً ( 25)األداء، والتدددي ترجمدددت إلدددد  ااظمدددة لمراقبدددة وتقيددديم

لهددذه وقددد ت ددددت مرا ددل التاايددذ  تددم دمجهددا فددد سددتة م دداريع، ( م ددروعاً 11التاايددذ لعدددد)
-2007وثاايدة مدن  2007- 2002بثالث مرا دل  خطدة خمسدية اولدد مدن  الم روعات

متابعدة هدذه االسدتراتيجية وكاات الجهة المكماة بتاايذ و ، 2017-2012وثالثة من  2012
، ور ددم هددذه المبددادرة المصددرية (iv)العدداليهددد و دددة إدارة م ددروعات التطددوير بددوزارة التعمدديم 

التددي كماددت ال كومددة المبددالة الهائمددة لم اولددة تطددوير التعمدديم العددالي، اال اادده ال زال يعددااي 
العالميدددة فدددي  الكثيددر مدددن الم دددكالت التدددي ت تددداج الدددي الت ييددر الجدددذري واتبددداع االتجاهدددات

 عمميات التطوير.

 مشكلت الذراست، وتساؤالتها: 
يعددااي التعمدديم العددالي المصددري بكددل عااصددره مددن العديددد مددن الم ددكالت والت دددديات 
ومددن ابددرز اددوا ي القصددور تقددادم الدداظم وهبددوط المسددتوى المعرفددد وبددطء عمميددات التطددوير 

دارة مؤسسات التعمدفد البرامج والمااهج وطر  التدر  طدال  اعدداد ال يم العدالد، وتزايدديس وا 
مت ااددات وجمددود صددية تقددويم الطددال ، امطيددة االوتضددخم  جددم الكميددات والمعاهددد، وايضددا 

المصددادر التعميميددة مددن المكتبددات ومصددادر المعمومددات وتددداد مسددتوى الطددال  ضددع  و 
 اوجدده، جددودة المدددخالت والعمميددات التعميميددة ضددع ، وذلددا باالضددافة الددي (v) والخددريجين

 القدددرات، وكددذلا قصددور وعدددم التددوازن فددي الخددريجين بالاسددبة إلددد متطمبددات سددو  العمددلال
، (vi) الدولدةالب ثية الجامعية  ير المتطورة وضدع  ارتباطهدا باظدام االبتكدار عمدد مسدتوى 

% مدددن اصددد ا  االعمدددال ان قطددداع التعمددديم العدددالي ال يمددددهم بالمهدددارات 42.9كمدددا يدددري 
    . (vii) المطموبة لسو  العملوالتخصصات والكااءات 
  تسددعد هددذه الدراسددة إلددد اإلجابددة عددن التسدداؤل الرئيسددي ا تدددوفددي ضددوء مددا سددب  

  ؟كيف يمكن لطوير اللعميم العالا بمصر فا ضنو  بعنا اجلجاتنات العالمينم المعاصنرة
 ويتارع من التساؤل الرئيسي األسئمة الارعية ا تية 

 لي؟دواعي تطوير التعميم العا ما هي-1
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 ما ابرز االتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير التعميم العالي؟-2
مدددا امددداذج االتجاهدددات العالميدددة المعاصدددرة فدددي تطدددوير التعمددديم العدددالي و  مدددا مضدددمون -3

 تطوير التعميم العالي عمي ضوء تما االتجاهات؟
 مددددا واقددددع التعمدددديم العددددالي فددددي مصددددر ومددددا ضددددرورة ال اجددددة الددددي االتجاهددددات العالميددددة-4

 المعاصرة في تطوير التعميم العالي؟
 االتجاهات العالمية المعاصرة؟عمد ضوء  مقتر ات تطوير التعميم العالي بمصر ما-5

 أهذاف الذراست:

تهددد  هددذه الدراسددة الددد التعددر  عمددد دواعددي تطددوير التعمدديم العددالي وبعددض الامدداذج لهددا، 
دة مدن االتجاهدات العالميدة المعاصدرة والتعر  عمي واقع التعميم العالي في مصدر، وايضدا االسدتاا

في تطوير التعميم العالي فد مصر وكدذلا التوصدل الدد مجموعدة مدن المقتر دات لتطدوير التعمديم 
 العالي في مصر.

 أهميت الذراست:
كل من ي اول استكمال عممية تطوير التعمديم العدالد يمكن ان تايد اتائج هذه الدراسة 

كمددا يمكددن ان تايددد كددل مددن  مددن خددالل دراسددة االتجاهددات العالميددة المعاصددرة، فددي مصددر
ياتمددي لمتعمدديم العددالي مددن التربددويين والمتعممددين واصدد ا  األعمددال بالدولددة، باإلضددافة إلددد 

 .المرتبطة بعمميات التطويرااها تعمل عمد الت م  عمد الم كالت 

 حذود الذراست:
 من ييث:مية المعاصرة االتجاهات العالتقوم البا ثة بعرض 

 االتجاهات العالمية المعاصرة.ماهوم -
 االتجاهات العالمية المعاصرة. اهدا   -
 اموذج لتطوير التعميم العالي في ضوء كل اتجاه.-
 مقتر ات لتطوير التعميم العالي في ضوء تما االتجاهات.-
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 منهج البحث:
، والدددذي يمكدددن مدددن خاللددده ت ميدددل وصننن ا الليميمننناالمنننن ا العمدددد  الب دددثاعتمدددد 

بمجموعددددددة مددددددن والخددددددروج فدددددي تطددددددوير التعمدددددديم العدددددالي االتجاهدددددات العالميددددددة المعاصددددددرة 
 في مصر.العالي ، بهد  الوصول إلد ما يمكن ان يسهم في تطوير التعميم المقتر ات

   مصطلحاث الذراست:
رَ المعاددي الم ددوي لمتطددوير يددعتي مددن فعددل  (:(Development اللطننوير -1 اي  ولدده  َطددو 

وتطددور ، viiiمددن طددور الددي طددور، يقددال طددوره اي عدلدده او  سدداه وهددو م ددت  مددن الطددور
، ويطمد  ايضدا عمدد الت يدر في بايدة الكائادات ال يدة وسدموكها يعاي الت ير ، والتطويرت ير

الددذي يطددرا عمددد تركيبددة المجتمددع او العالقددات او القدديم السددائدة فيدده كمددا يطمدد  عمددد تتددابع 
 .ixواأل كام وتجددها وف  ال اجة ظمت ير الا

اى ان التطوير يقصد به االاتقدال مدن وضدع مدا الدد وضدع اخدر افضدل واقدوم واعمدد 
قيمدددة وفائددددة وزيدددادة قددددرة هدددذا ال ددد  عمدددد القيدددام بددددوره المتوقدددع ماددده بالطريقدددة المطموبدددة 

 والمرجوة ماه.
دامددددا المعاددددد االصددددطال ي لمتطددددوير فيعددددر   خددددال اادددده عمميددددة ت سددددين وت ددددديث وا 

تجديدات ومست دثات في عااصر العممية التعميمية، بقصدد ت سدياها ورفدع مسدتواها ب يدث 
التطدددوير عمميدددة مدددن عمميدددات ، ويمكدددن القدددول إن xتصدددبح اكثدددر وفددداءا وت قيقدددا ل هددددا 

تصد يح اقداط الضدع  فدي كدل عاصدر ا تدعيم جواا  القوة، ومعالجة او الت ديث يتم فيه
ة تصددميما وتقويمددا وتاايددذا، وفددي كددل عامددل مددن العوامددل مددن عااصددر البراددامج او المؤسسدد

 المؤثرة والمتصمة به، في ضوء معايير م ددة وطبقا لمرا ل معياة.
، او تعمديم (xi)  هدو التعمديم بعدد المر مدة الثااويدة(Higher Education)  اللعميم العنال -2

ي ددددث بعدددد التعمددديم المسدددتوى الثالدددث، وهدددو مر مدددة اهائيدددة اختياريدددة لمدددتعمم الرسدددمد والدددذى 
الثااوى، ويتم  البًا فد الجامعات واألكاديميات والكميدات والمعاهدد التكاولوجيدة، التدد تمداح 

، فددالتعميم العددالي هددو تعمدديم ي ددمل كددل ااددواع (xii)الدددرجات األكاديميددة او ال ددهادات المهايددة
ؤسسدات ومعاهدد الدراسة والتعهيل التي تقدم بعد التعميم الثااوي في الجامعات و يرها مدن م

 وكميات عالية.
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ال الة الذهايدة والعصدبية مدن االسدتعداد، والتدي اظمدت " يعر  بيمر االتجاه بااهالجاه: -3
مدددن خدددالل الخبدددرة، والممارسدددة ولهدددا اثدددر دياددداميكي عمدددد اسدددتجابة الادددرد لجميدددع األ دددياء 

لخبدددرات ، اي ااددده اسدددتعداد وميدددل لددددي الادددرد يت دددكل بتدددراكم ا(xiii)والمواقددد  التدددي تتعمددد  بددده
المعرفيددة والسددموكية، والتددي تددؤدي باسددتجابات م ددددة لدددي الاددرد والجماعددة ا ددو المثيددرات 

فدددي هدددذا الب دددث بااهدددا مجموعدددة باجلجاتنننات العالمينننم المعاصنننرة الم يطدددة بددده، ويقصدددد 
المت يدددرات العديددددة التدددي تعي دددها الجامعدددة وتتااعدددل معهدددا وت ددديط بهدددا ايضدددا، ممدددا يجعدددل 

 .(xiv) اطة المتعمقة بها واستيعابها والتااعل معهاالجامعة مجبرة عمد اإل

  البحث: خمطط
 الماهجيدة مدع واتساقاً  ،الهد  ماها ولت قي  المثارة الب ث تساؤالت عن لإلجابة سعياً 
  التاليددة الم داور توضد ها التدد الخطدوات وفد  سديري ال دالي الب دث فدنن المتبعدة، العمميدة
 ،االتجاهدات العالميدة المعاصدرة  الثنانا والمينور ،اإلطدار الاظدري لمب دث  األول الميور
 .مقتر اتال  الثالث والميور

 الميور األول: اإلطار النظري:
واهدافه، وادواره ودواعدي توجده الددول ا دو  ويتضمن هذا الم ور ماهوم التعميم العالي

 تطويره، وفيما يمي توضيح ذلا  
   اللعميم العالا:أوجا م  وم 

العددالي بعادده التعمدديم الددذي تددوفره كميددة او جامعددة و يرهددا مددن المؤسسددات يعددر  التعمدديم 
األكاديميدددة التدددد تمددداح الددددرجات العمميدددة كالميسدددااس والبكدددالوريوس والماجسدددتير والددددكتوراه 
والدددبمومات العميددا، كمددا ي ددمل التعمدديم واألا ددطة الب ثيددة التددد تقددوم بهددا الجامعددات، ويتسددم 

د، وهدددو مصددددر لمتددددري  ولتعمددديم المدددوظاين فدددد بقيدددة بطدددابع م مدددد وعدددالمي فدددد ان وا ددد
قطاعدددات االقتصددداد، وكثيدددًرا مدددا يقدددال فدددد االقتصددداد ال دددديث ان راس المدددال الب دددرى هدددو 

 .(xv) العامل األهم وراء الامو االقتصادي بخاصة في عصر العولمة والثورة المعموماتية

والتدي يددرُس فيهدا الطالدُ  التعميم العدالي، هدو المر مدة األخيدرة مدن المرا دل الدراسدية ف
فرعًا من الاروع الدراسية ب كٍل اكثر تخصصًا، وهدو المسدتوى التعميمدّي الدذي يدعتي مبا درًة 
بعدددد التعمددديم الثدددااوّي، ويجددد  ان ُي ّقددد  الطالددد  معدددداًل دراسدددّيًا فدددي المر مدددة الثااويدددة ُيؤهمدددُه 

بدراسدته، وبعدد التخدرج مدن  لمدراسِة الجامعية، او لاللت اِ  بالتخصِص الجامعي الذي يهدتمُ 
التعميم الجامعي ي صُل الطال  عمد  دهادٍة تؤهمده مدن ال صدوِل عمدد عمدٍل معديٍن ضدمن 
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مؤهالتددِه التعميميددة، او تسدداعدُه فددي االسددتمراِر بدراسددِة مرا ددٍل متقدمددٍة مددن الدراسددات الُعميددا 
 .في الجامعة

 
 أتداف اللعميم العالا:ثانيا 

 ي ف التعميم العالي تتمثل اهدا 
اإلاسددان رفيددع  اعدددادو تاميددة المددوارد الب ددرية الالزمددة لمتاميددة االقتصددادية واالجتماعيددة -1

 .والمهارات الالزمة االقتصادية واالجتماعية ر االمستوى مع المع
خمدد  وا ددر المعرفددة فددي مجتمددع المعرفددة، مددن خددالل تطبيدد  المعرفددة والمهددارات التقايددة -2

 .لمتامية االقتصاديةوالتي تعد امر بالة األهمية 
بمددا  الجديدددة،الاظددام االجتمدداعي مددن خددالل إاتدداج األصددول الم ددتركة لممعرفددة  إصددالح-3

 .xviالثقافيةفي ذلا اات ار القيم الديمقراطية وا ترام التعددية 
 المكدون الب دري المدال بدراس العمدل سدو  يمدد العدالي التعميمف وباالضافة الي ما سب 

 الت دوالت مدع التكيد  والمؤهل والقادر عمد الميادين مختم  والمتخصص في عاليا تكوياا
 .والعالمية واالقتصادية الم مية التكاولوجية

  أدوار اللعميم العالا ثالثا
 فيما يمي  ادوار التعميم العاليوتتمثل 

يهدددتم التعمدددديم العدددالي بمواصددددمة الم ددداركات المتبادلددددة مددددع  اذ  البشريم إعداد الموارد -1
الموضددوعات التددي تامددي القدددرات الاكريددة لمطالدد  وتؤهمدده  ويركددز عمدديالقطدداع اإلاتدداجي، 

لمتعامل مع الت ير والتاوع عمد المستويات التكاولوجية واالقتصادية والثقافيدة وتدزوده بمزايدا 
معياددة مثددل روح المبددادرة والقدددرة عمددد تاظدديم االعمددال وعمددد التكيدد  وتمكادده مددن التصددر  

 .xviiبمزيد من الثقة في إطار بيئة عمل  ديثة
يعتبددر تدددعيم وظياددة الب ددث العممددي فددي الجامعددات اساسددا   البيننث العممننا واجبلكننار-2

لت قيدد  رسددالتها، وان ت ددارا بااعميددة م دداركة عمميددة فددي التاميددة الب ددرية، وال يتددعتد ذلددا 
ب كل  قيقي ومؤثر اال اذا كان هااا ايمان مجتمعي بددور الجامعدات فدي الب دث العممدي 

بتكدار، ويتوقد  اجداح الجامعدة فدي تاعيدل دورهدا ووظياتهدا الب ثيدة، الذي ي ق  التامية واال
عمددي ايمددان اعضدداء هيئددة التدددريس بالب ددث العممددي كوظياددة مددن وظددائ  الجامعددة ودوره 
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التامددوي، ولعددل مددن األسددبا  التددي تؤكددد اهميددة الب ددث العممددي الجددامعي مدددي تددعثيره عمددي 
ه ومااهيمدده واإلفددادة مددن اتائجدده فددي التعمدديم الجددامعي وتجويددده وتدددري  طالبدده عمددي مااهجدد

 .xviiiت سين التعميم م توي وتدريسا وتقويما
 

  المجلمع وسوق العمل خدمم-3
يتمثددل هددذا الدددور فددي اهتمددام مؤسسددات التعمدديم العددالي بتاميددة مهددارات خمدد  االعمددال 
وروح المبددادرة، بمددا ييسددر إمكااددات ت دد يل الخددريجين ويتدديح لمطددال  فددرص تاميددة قدددراتهم 

ية تامية كاممة بروح من المسؤولية االجتماعية، وتجعمهدم م داركين م داركة كاممدة ال خص
اي ان التعمددديم العدددالي يمثدددل اهدددم المرتكدددزات الرئيسدددية لريدددادة ، xixفدددي المجتمدددع الدددديمقراطي

التامية ال اممة بمدا يمثمده مدن مكاادة فدي إعدداد األطدر الاكريدة والعمميدة والمهايدة لماظمدات 
جددراء واسدتخدامها وتطويرهدا المعرفددة إلدد الوصدولإلدد دوره فددي المجتمدع، باإلضدافة   وا 

 .المجتمع وخدمة العممية الب وث
 :لطوير اللعميم العالارابعاا دواعا 

 هااا مجموعة من الدواعي لتطوير التعميم العالي، ولعل من ابرزها 
وتتبددداين وقدددد اصدددبح االاخدددراط فدددي سدددما العولمدددة يدددراد  المعاصدددرة ال ديثدددة،   العولمنننم-ا

المجتمعدددات فددددد درجدددات التهيددددؤ واالسددددتعداد لهدددذا االاخددددراط الددددذي يقتضدددي األخددددذ بجممددددة 
ولمجامعات ومؤسسات التعميم العالي دور رئيسي فدي تعهيدل  ،عااصر ثورة العولمة الجديدة

 .xx"المجتمع لالاخراط فد سما العولمة واألخذ بعااصر "المعاصرة الجديدة
ذلدا عمدل وقدد   للعمنيم العنالا وياجنات سنوق العمنلضعف الموا مم بين مخرجات ا- 

عمددد توجدده القيددادات والمجددالس الجامعيددة الددد إعددادة الاظددر فددي اهدددا  التعمدديم الجددامعي، 
 يدددث ظهدددر التعكيدددد عمدددد ضدددرورة الت دددول مدددن العمدددل عمدددد تخدددريج مهايدددين الدددد تخدددريج 

التدددريس،  يددث مددواطاين ماتجددين، كمددا ادى الددد الت يددر الاددوعي فددي ادوار اعضدداء هيئددة 
 يددرت كثيددرا مددن اسددالي  اداء اعضدداء هيئددة التدددريس  يددث فرضددت ضددرورة التخمددي عددن 
اسدالي  التدددريس التقميديددة، فالتقايددات التكاولوجيددة اصددب ت تمثددل جاابددًا ضددروريًا وهامددًا فددي 

 .(xxi) اسالي  التدريس
    لدويل اللعميم العال  -جد
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تارض ااسدها امدام اظدم التعمديم العدالد  اصب ت دولية التعميم العالد من القضايا التد
فددد الدددول المختماددة، ويتضددمن ذلددا سددهولة ااتقددال الطددال  عبددر الدداظم التعميميددة، وكددذلا 
توافدد  المددؤهالت التددد ي صددمون عميهددا مددع تمددا المددؤهالت التددد تما هددا العديددد مددن الدداظم 

صدبح تطدوير التعميمية فد دول اخرى، بل وتؤهمهم لمعمل فد اسوا  عمل  تد، ومن ثدم ا
xxiiم ةاظام التعميم العالد بما يتااس  مع ذلا اال تياج الجديد ضرورة م

. 
 يددث يعتبدر الب دث العممددي   زينادة القيمنم المضننافم لمبينث العممننا والياجنم للطنويره -د

اداة لمتطدددوير واالاتددداج المعرفدددي، وهدددو ضدددروري لمتااعدددل الكامدددل مدددع القطاعدددات االاتاجيدددة 
بجااد  ان الب دث العممدي اسداس التطدوير المسدتمر لمتعمديم الدذي والخدمية في الدولدة، هدذا 

ي ق  القدرة التاافسية لمخرجات التعمديم العدالي ويتديح لده ابدراز جوااد  تميدزه م ميدا واقميميدا 
 .xxiiiودوليا

 التعمديم فدي بدنجراءات ضدمان الجدودة كثيدرا التعميميدة المؤسسدات اهتمدت فقدد لذا الجودة:-ه

 وضمان ادائها لوظائاها  سن من لمتعكد ومهاية اوعية ومؤ رات اسس ومعايير عمي العالي

 وفد  عمدد العمدل سدو  ي تاجهدا التدي المدوارد الب درية بنعدداد المتمثمدة ماتجاتهدا جدودة

ثراء المعرفة بناماء الااعل الدور عن فضال والدولية، المواصاات اإلقميمية  والتقايدة العممية وا 

 .xxivواالبتكار اإلبداع عمد قائم مزدهر معرفي اقتصادبااء  لمصم ة وتوظياها وا رها
لممعرفدة ومدا يدرتبط بهدا مدن ثدورة عمميددة   يدث اادده ثنورة المعرفنم والثنورة اللكنولوجينم: -و

وتكاولوجيدددة دور فدددد ت دددكيل بيئدددة الاظدددام الددددولد وطبيعدددة التاددداعالت الدوليدددة ومضدددمواا، 
 .(xxv)جديدةب يث يصير قادرًا عمد االستجابة لمظرو  والمعطيات ال

 اجلجاتات العالميم المعاصرة:الميور الثانا: 
تظهر مجموعة من االتجاهات العالمية التي اتبعتها العديد من الددول واثبتدت اجا هدا 

، وسدددو  تتاددداول البا ثدددة كدددل اتجددداه مدددن االتجاهدددات مدددن  يدددث فدددد تطدددوير التعمددديم العدددالي
 المتقدمة.الماهوم واألهدا  وا د اماذج تطبيقه في بعض الدول 

   المسا لم:-1
المسدداءلة ماهددوم يسددتخدم ب ددكل متددراد  مددع مادداهيم مددن قبددل المسددئولية عددن الم  ننوم: -أ

تعادد جمدع ، و وهي تمثل مبدا ي كم عمدي كدل عمدل يدؤدي وكدل سدموا ،األفعال والم اسبة
 ،، ومددن ثددم التخطدديط المدداظمةوتقييمدده فددي ضددوء معددايير م دددد وتقددديم البيااددات عددن األداء

عمدددد كدددل المسدددتويات بددددءا بالطالددد  والمعمدددم،  ءلة ترتكدددز عمدددد عمميدددة تقدددويم األداءفالمسدددا
 .xxviالاظام وتطويره إصالحوااتهاء بقمة الهرم لماظام التعميمي بهد  
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رد الب دددرية الاعدددال والكددد ء لممدددوا وتتمثدددل اهددددا  المسددداءلة فدددي االسدددتخدام :األتنننداف- 
والمالية والمادية في تقديم التعمديم والخددمات والب دث، وت قيد  جدودة التعمديم والتددري ، وان 

لبددرامج تكددون مسددؤولة عددن جددودة ا وانتصددبح الكميددات والجامعددات وفدد  توقعددات الطددال  
ان البددرامج  التعكددد مددناألكاديميدة وتقيدديم الددتعمم، وايضددا القدددرة عمددد ت مدل التكددالي  وكددذلا 

، مددن خددالل إجددراء مراجعددة عمددد المعددايير األكاديميددة العاليددة كاديميددة لممؤسسددة ت ددافظاأل
سدداءلة لمافاظددام التعمدديم الادداجح ال يكتاددي بتاعيددل ، xxviiمبددرامج األكاديميددةمسددتمر لوت سددين 

  فيه، بل يجعمها جزء ال يتجزا ماه وبجميع مستوياته ومرا مه.
، فقددد كالي ورنينناباظددام التعمدديم العددالي  تطددويردورًا  يويددًا فددي  ت المسدداءلةلعبددالنمننا:ج: -ج

تعميم مومجموعددة مددن األهدددا  لددد اسددتراتيجية مستر دددة برؤيددة م ددتركةاتخدداذ قددرارات قامددت ب
 تقدددارير العائدددد عمددددواصدددب ت  ، ركدددزت فيهدددا عمدددي اصدددالح جوااددد  المسددداءلة بددده،عدددالد

األثدددر االقتصدددادي  ، جدددزءا ال يتجدددزا مدددن الدراسدددات فدددياالسدددتثمار فدددي الكميدددات والجامعدددات
ان تكدددون و ضدددمان وجدددود اظدددام لممسددداءلة بالعدددام هتمدددام اال باإلضدددافة الدددي ،لمتعمددديم العدددالي

 .xxviiiالمسؤولين  اسبةمو ، اومسؤولياتهاداء ادوارها مؤسسات التعميم العالي مسؤولة عن 
 ضمان الجودة:-2
بنسددتخدام ر الجددودة تعاددد ت قيدد  الدقددة واإلتقددان مددن خددالل الت سددين المسددتم الم  ننوم:-أ

ت العامددددة ماهددددوم يركددددز عمددددد ال اجددددة لموفدددداء بالمسددددتويا إدارة الجددددودة ال دددداممة، والجددددودة
ضدددمان الجدددودة والتركيدددز يكدددون يات التدددد ت دددددها هيئدددة اإلعتمددداد و كتمدددا المسدددتو المقبولددة، 

عمددد الااعميدددة المسدددتخدمة فدددد المؤسسدددة او البراددامج مدددن اجدددل ت قيددد  الرسدددالة واألهددددا  
 .xxixالم ددة

بضدددددمان جدددددودة التعمددددديم تمدددددا العمميدددددة الخاصدددددة بدددددالت ق  مدددددن ان المعدددددايير ويقصدددددد 
األكاديميدددة والمؤسسدددية المتوافقدددة مدددع رسدددالة المؤسسدددة التعميميدددة قدددد تدددم ت ديددددها وتعرياهدددا 
وت قيقها عمد الا و الذي يتواف  مع المعايير المااظرة لها سواء عمد المسدتوي القدومي او 

هدددددو التعكدددددد ان المؤسسدددددة لدددددديها خطدددددة إلدارة يم اي ان ضدددددمان جدددددودة التعمددددد ،xxxالعدددددالمي
من ان يكدددون الت سدددين بهدددا عمميدددة تتخدددذ اإلجدددراءات التدددد تضدددو وت سدددين جدددودة برامجهدددا 

 .، لزيادة جودة الماتج او الخدماتمستمرة
الجودة فد التعميم العالد ماهوم متعدد األبعاد والمستويات يعتمد إلدد  دد كبيدر عمدد و 

، والظدددددرو  ة، وعمددددد رسددددالة المؤسسددددة واهدددددافهاالجدددددود السدددديا  الددددذي يطبدددد  فيدددده اظددددام
، فهدددي مجموعدددة مدددن ا ليدددات التدددي تسدددتخدم بااتظدددام عمدددد .xxxiوالمسدددتويات داخدددل الاظدددام
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مستوي المؤسسة او البراامج لمتعكد من التزامهدا بال دد االدادي مدن المعدايير المقبولدة، وهدذا 
 ن.ما يسمح لممؤسسة بتقديم خدمات ذات جودة عالية لممستايدي

 الجدددودةان التعكيدددد عمدددد فدددي  العدددالي عمددديمجدددودة التضدددمان اهددددا  وتتمثدددل  األتنننداف:-ب
تاميدددددة روح العمدددددل الجمددددداعي و ن األداء مطمددددد  وظيادددددي عصدددددري، واتقدددددان العمدددددل و سددددد

ترسدديم ماهددوم الجددودة ت ددت ، وايضددا والتعدداواي لالسددتاادة مددن كافددة العدداممين فددي المؤسسددة
ت قيدددددد  اقمددددددة اوعيددددددة فددددددي ، و مدددددددى ال يدددددداة التعمدددددديمو  لصدددددد يح،ا ددددددعارات ال بددددددديل عددددددن 

تقدددوم عمدددد اسددداس التوثيددد  لمبدددرامج واإلجدددراءات والتاعيدددل ل اظمدددة والمدددوائح  العددداليم ّ عمددديالت
االهتمدام بمسدتوى األداء لإلداريدين واألسداتذة ، وكدذلا والتوجيهات واالرتقاء بمسدتوى الطمبدة

ايذ برامج التدري  المسدتمرة، مدع العالي من خالل المتابعة الااعمة وتاعميم ّ التفي مؤسسات 
اتخداذ كافدة االجدراءات والتدددابير ، و عمدديمالتاظدام ّ يدز عمدد جدودة جميددع اا دطة مكوادات الترك

 .التي تعزز وترفع من مستوى الجودة وتقمل من وقوع األخطاء في التدريس
فدي الواقدع  معمديالتم دكالت عمدد  الوقدو الدي  العدالي عميمجودة التكما تهد  ضمان 

ممددي ودراسددتها وت ميميهددا باألسددالي  والطددر  العمميددة واقتددراح ال مددول المااسددبة ومتابعددة الع
العدالي والجهدات الرسدمية  عمديمالتفتح قادوات االتصدال والتواصدل مدا بدين مؤسسدة ، و تاايذها

 .xxxiiتمعية لزيادة الثقة بياهمالمجوا
ء بعفضدددل تهدددد  إلدددد ت قيددد  األدافدددي التعمددديم العدددالي ويتضدددح ممدددا سدددب  ان الجدددودة 

الي مستويات مرموقدة مدن  همؤسسات ووصول مستوي وت قي  اقمة اوعية في التعميم العالي
 الماافسة الم مية والعالمية. 

    نما:ج فا ضمان الجودةالبعا -ج
قد تباي م روعا عن ف ص ثقافة جدودة مؤسسدات التعمديم  اجلياد األوروب يذكر ان 

ة فددي داخددل المؤسسددات، كمددا عمميددات ضددمان الجددودة الداخميدد العددالي، بهددد  التاتدديش عددن
ماافسة بين تامية ثقافة الجودة المؤسسدية وعمميدات ضدمان الجدودة عادد هد  الي ت قي  ال
فددي التقريددر الاهددائي لا ددره، وهددذا يؤكددد عمددد اهميددة ثقافددة الجددودة داخددل تقددديم الممارسددات 

  .(xxxiii) ورقية ايةماظومة التعميم العالي ومؤسساته ليس كعممية روتي
زيادة الماافسة عمد التعمديم العدالي يجعدل الجدودة كممدة رئيسدية لخمد  ويمكن القول ان 

فدي التعمديم العدالي جدودة ضدمان الموق  تاافسي لكل مؤسسة، وقد اوضد ت الدراسدات ان 
 تددد ت قدد   ، والتددي يمكددن ت سددياها فددي المؤسسدداتهت ددكل جددزءا كبيددرا مددن جددودة خدماتدد

 رضاء جميع المستايدين ماه. 
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 اللدويل:-3
لميددددة أل ددددراض او اعوامددددل دوليددددة او ع ءااهددددو اضدددد العددددالي التعمدددديم تدددددويل   الم  ننننوم-أ

جدددذ   ، و الماافسدددة العالميدددة لجدددذ  المواهددد فدددي همكوااتددد، وتتمثدددل التعمددديم العدددالي وظدددائ 
تطدوير فدروع لمجامعدات والكميدات فدي دول اخدرى، وبدرامج تبدادل الخبدرات و  طال  اجااد ،
يددددة لممؤسسددددات التعميميددددة، وتدددددويل المادددداهج والهيئددددات االدار  هيئددددة التدددددريسمددددع الطددددال  و 

، xxxivاا ددداء  دددراكات بدددين جامعدددات اجابيدددة او م ميدددة باإلضدددافة الددديالدراسدددية واالب ددداث 
لممارسدات واألا دطة التدي ا متعدد األوجه، وي مل مجموعة منوالتدويل في التعميم العالي 

 .xxxvالتعميم العاليمؤسسات لها اثار كبيرة عمي 
االتجددداه ا دددو مجتمدددع دولدددي لمتعمددديم ، هدددي  اهددددا  لمتددددويل هاددداا خمسدددةو  اجتنننداف:-ج

تعزيدددز تصددددير الكاددداءة ودعدددم ، و زيدددادة جدددودة وجاذبيدددة مؤسسدددات التعمددديم العدددالي، و العدددالي
جذ  المواهد  الجديددة، وتوسديع خبدرة ، و مجتمع متعدد الثقافات وتعزيز المسؤولية العالمية

 .xxxviيع مصادر التمويلتسهيل التعاون الب ثي، وتاو هيئة االكاديمية، و ال

فدددي المجدددال  لكنننندا التددددويلهاددداا العديدددد مدددن امددداذج  نمنننا:ج لننندويل اللعمنننيم العنننالا:-ه
األكاديمي والب ثي، وجميعها تبرز العالقة بين الامو االقتصدادي وامدو التعداون األكداديمي 

قددد والب ثددي، مثددل تعدداون كادددا مددع اسددراءيل واالت دداد األوروبددي والبرازيددل والهاددد و يرهددا، ف
مدددع رابطدددة رؤسددداء جامعدددات إسدددرائيل عمدددي  AUCCاتاددد  ات ددداد جامعدددات وكميدددات كاددددا 

التعدداون ب ددعن تعزيددز تدددويل التعمدديم العددالي وتبددادل المعمومددات لممسدداعدة فددي زيددادة الددروابط 
 .  xxxviiالب ثية بين الجامعات الكادية واإلسرائيمية

 اللنافسيم:-4 
بااهددا مسددتوى مددن الكادداءة ي ددمل المؤسسددات  تعددر  القدددرة التاافسددية العالميددة الم  ننوم:-أ

التي تضمن الامدو المسدتدام فدي الدولدة، وسياسدات وعوامدل اإلاتداج، كمدا تعدر  بعاهدا قددرة 
ها، وت ددير الماظمددة عمددد إا دداء اسددتراتيجية تولددد قيمددة متزايدددة لممؤسسددة، اسددبة إلددد ماافسددي

 بمزيدد اال تاداظا القددرة عمدد ولدديه ماافسديها، عمدد تتادو  الجامعدة انالقدرة التاافسية إلدد 
هدددددا عمدددددي الماظمدددددة وتميز  ت تاجهدددددا التدددددي القددددددراتكمدددددا تتضدددددمن ، تادددددوقهم الطدددددال  مدددددن

 .xxxviiiماافسيها
ي ت سددددين وتطددددوير التقايددددة ت ايددددز المؤسسددددات عمدددد  تهددددد  التاافسددددية الددددي األتننننداف-ب

ا البقداء تعمل بكااءة اكبر  تي يمكاهدان عمي تقديم ماتجات افضل و والتاظيم، ومساعدتها 
ر عمدددي امدددتالا المهدددارات التاافسدددية وماهدددا تدددواففدددي ظدددل الماافسدددة ال دددديدة، وايضدددا  ثهدددا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
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ات عمددي الوصددول الددي األسددوا  الدوليددة بماتجدد تهامسدداعداالمعرفددة العمميددة والتكاولوجيددة، و 
دارة اعالية الجودة وتكالي  تاافسية، باالضافة الي ت دجيعها  لمدوارد عمدي  سدن اسدتخدام وا 

دعم المؤسسات لمواءمة خددماتها مدع متطمبدات المجتمدع ت وجودة البرامج، وكذلا والكااءا
 .  xxxixوا تياجاته

 الوجينننات المليننندةقتصددداد البم دددت مسددداهمة الددددخل مدددن الطدددال  الددددوليين  النمنننا:ج:-ج
فددي  قيمتهددا؛ كااددت )خددامس اكبددر  قددل لمتصدددير( 2015ام عدد مميددار دوالر امريكددي 30.8

الالعبددين الخمسددة الرئيسدديين فدددي  فددننولددذلا ؛ مميددار دوالر 16.1تبمددة  المممكننم الملينندة
جذ  الطال  االجاا  لجامعاتهم طبقا لت قي  مستويات تاافسية عالية فدي التعمديم العدالي 

ال تددزال الماايددا وفراسددا ت افظددان و  اسددتراليا، المت دددة،، المممكددة ال ددر  لمواليددات المت دددةفددي 
االسددتمرار فددي السددو  بقددوة تعمددل عمددد   يددث: 50عددن  عمددد  صددة سددوقية تراكميددة تزيددد

 .xlلتجايد الطال  الدوليين
 اللخطيط اجسلراليج  لملعميم العال :-6
التخطدديط االسددتراتيجي هددو العمميددة التددد مددن خاللهددا يسددتطيع قددادة الماظمدددة  الم  ننوم:-أ

التخطدديط ياظددر الددي و ، xliيددهت ديددد مددا تاددوي ان تكددون عميدده فددي المسددتقبل وكيدد  ستصددل إل
باعتبداره ماهجيدة متقدمدة تعتمدد عمدد التاكيدر االسدتراتيجي لمقدوي الب درية بهدذا االستراتيجي 

التعميم تقود ماظماته ومؤسساته فدي اتجداه التجديدد، اظدرا ألن الممارسدات والتطبيقدات التدي 
تتضماها كل خطوة من خطواته وعممياته ذات فائدة وجددوى ا دو الت سدين والتطدوير، كمدا 

خطددددط  التخطدددديط االسددددتراتيجي لمتعمدددديم العددددالي مدددددخال  ددددامال لخمدددد  وتاظدددديم وتاايددددذ يقدددددم
اسددتراتيجية، ويقدددم ايضددا سددبع خطددوات عمميددة لبادداء تخطدديط قددائم عمددد األولويددات وقيددادة 

 .(xlii) وتوجيه العمميات والوصول بعهدا  الخطة ا و ت قي  الثمار
الخبدددددراء ان التخطددددديط هاددددداا اتادددددا  واسدددددع بدددددين  أتنننننداف اللخطنننننيط اجسنننننلراليجا:-ب

ت سددين القدددرة الماظميددة  ديهددد  الدد  يددثهددو عاصددر  اسددم لددإلدارة الجيدددة، االسددتراتيجي 
و دل الم دكالت  المؤسسدية، في التاكير في القضايامن خالل م اركة اص ا  المصم ة 

كمدا يهدد  الددي الوصدول الدي افكدار اصدد ا  المصدالح المتادوعين، وفهدم وت ديددد  المعقددة،
والضدددع  لممؤسسدددة وت دددجيع الوصدددول الدددي افكدددار اوسدددع لمسدددتقبل المؤسسدددة، اقدداط القدددوي 

وكددددذلا ت سددددين جددددودة القددددرارات التددددي تددددم اتخاذهددددا خددددالل عمميددددة التخطدددديط االسددددتراتيجي، 
ر يوفتددداالسدددتقرار التاظيمدددي والامدددو، و  ت قيددد  يكمدددا يهدددد  الدد ،xliiiوتعزيددز الثقدددة المؤسسدددية

تطددوير البددرامج الجديدددة،  باإلضددافة الددي، اثددر الاتددائج اساسددا لرصددد التقدددم الم ددرز، وتقيدديم
 .  xlivالماظمة من الاظر إلد المستقبل بطريقة ماظمة وماهجية ةساعدمو 
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فدي كميدة العمدوم تم تطبي  مدخل التخطيط االسدتراتيجي  نمو:ج لملخطيط اجسلراليجا:-ج
ماددذ عددام   ددهدت الكميددة ت ييددرات عميقددةجامعددة كولومبيددا البريطاايددة،  يددث  الصدديدلية فددي

:  25 وت يير القيدادة العميدا، وزيدادة جديدمباي  ممت هذه الت ييرات االاتقال إلد ، 2011
؛ ومراجعدددة  جدددم الاصدددل الجدددامعي: فدددي  50زيدددادة و  ؛فدددي قائمدددة اعضددداء هيئدددة التددددريس

تقددم و البالد لالاتقدال إليهدا عمي مستوي الكمية هي الخامسة ، و اطا   ير مسبو بالمااهج 
اطوي عمد ثدورة فدي هيكدل الماداهج وي (PharmD)براامج درجة البكالوريوس في الصيدلة 

براددامج  ن إا دداء براددامجين إضددافيياسددتمزم هددذا الت ييددر  كمدداالدراسدية والممارسددات التربويددة 
لخريجددي البكددالوريوس الددرا بين فددي ترقيددة تعمدديمهم وبراددامج عددالي التخصددص تقدمدده الكميددة 

.د التخرجفي مر مة ما بع
xlv 

رسدالتها واضد ة معتمددة ومعمادة تعكدس  رؤيدةاى ااه ياب د عمد المؤسسدة ان تمتمدا 
التعميميدددة عمدددد ان تتدددرجم هدددذه الرسدددالة الدددد اهددددا  واضددد ة قابمدددة لمقيددداس والت قيددد  فيمدددا 

 يتعم  بدورها وا اطها فد مجالد التعميم والتعمم.
هامدًا فدي تطدوير التعمديم العدالي، ويمكن القول إن التخطيط االستراتيجي يمدثال مددخاًل 

 يث يساعد المؤسسات والقادة في عمميات التصميم والتخطيط والتاايدذ والتقدويم، كمدا يقمدل 
مدددن ا تمدددال وقدددوع األخطددداء وكيايدددة مواجهتهدددا وتدددوفير البددددائل الالزمدددة إلاجددداح عمميدددات 

اث التطدوير التطوير، لذلا اتجهت اليه العديد مدن الددول والمؤسسدات التدي تر د  فدي ا دد
 بها.
   مقلريات اللطوير:ثالثا 

فددي ضددوء مددا سددب  يمكددن الخددروج بمجموعددة مددن المقتر ددات لتطددوير التعمدديم العددالي 
 بمصر 

القدرات والمسدؤوليات المتبايادة لممؤسسدات المعايدة  تدد يدتمكن يوضع في االعتبار  ان-1
 .عمد االبتكارات المااسبة لطالبه كل وا د من التركيز

يجدد  اسددتخدام المعمومددات كمددا ، بالكميدداتاالسددتاادة مددن متطمبددات تقيدديم اتددائج الطددال  -2
 جمعها لتمبية ا تياجات المساءلة. التي يتم

 يددث تمثددل مؤ ددرات ذات قيمددة لدد داء  ة لممسدداءلة،بددرامج معياددت ددجيع االعتمدداد عمددي -3
ة فدددددي المراجعددددددات الخاصددددددة ي الم دددددداركفدددددديجدددددد  مسدددددداعدة المؤسسدددددات المؤسسدددددي، و 

 االعترا  باتائج تما الجهود في تقارير المساءلة ال كومية.و ، العتمادبا
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ت طدي مجموعدة البدرامج والعمميدات ت ديد القضايا ووضدع معدايير األداء العامدة، والتدي -4
 .xlviبالتعميم العالي ت سن األداء المؤسسيعمد التي تؤثر 

 االهتمام با ر ثقافة الجودة في مؤسسات التعميم العالي.-5
 .لهابالمؤسسة وتقديم عالج  تطويرها وجواا  الضع و  القوة جواا  عمدالتعر  - 6
 عالاية متا او عيار  ضعاو لمجددودة ويكددون لهددا المسددتمر لمت سددين تيجيةاسددتر ا تطددوير-7

 .رولمجمه

 لعممهم. ءاتكاا ولديهم مؤهمين التدريس هيئة ءعضااضمان ان -8
 .عميهاملعنيينا دري تو لمجميع عاها مإلعالاو  عميها  متا جودة ييرمعا ضعو -9

 .الجودة لضماناالعترا  بدعم القيادة وم اركة اص ا  المصم ة كدعم اساسي -11
لتعزيددددز الجددددودة وعمميددددات التاظدددديم الددددذاتي فددددي  اداعمدددداا دددداء اظددددام لضددددمان الجددددودة -12

 المستوى المؤسسي. 
العمدل الطدال  واألكداديميين واصد ا  مثدل االستماع لكل األطرا  الم داركة -13

 والمجتمع األوسع.
تصدددبح المؤسسدددة فدددي الدددداخل والخدددارج  تدددي  لمسدددتايدينا جمهدددور ثقة  كتساا-14

 .xlviiلمياعاو قميمياإ عمي كس  ثقة الجمهور م ميا و قادرة
م دترا  وت ديدد مددخلدعم التددويل لدالسياسدات التدي تتبعهدا ال كومدة بعكممهدا ت ديد  -15

قطاعدددددات ذات اهميدددددة مدددددن البمددددددان وفدددددي لتطدددددوير العالقدددددات مدددددع مجموعدددددة متاوعدددددة 
 .xlviiiلم كومةاستراتيجية 

العمددل ول المتقدمددة، و بادداء  ددراكات اكاديميددة مددع المؤسسددات االجابيددة خاصددة فددي الددد-16
االسدددتاادة مدددن خبدددرات والمؤسسدددية، و  وتعزيدددز ال دددراكات الب ثيدددة، عمدددد تددددويل الماددداهج

    .  xlixوالباا الدوليتدويل كاليواسكو بعض الماظمات االجابية المهتمة بال
اتها واا ددطتها تضددع اسددتراتيجيوالميددزة التاافسددية، وان  تباددد ماهددوم التاافسددية والتسددوي -11

 الوصددددول والتددددي تضددددمنز عمددددد ا تياجددددات المسددددتايدين طبقددددا ألداء السددددو ، وان تركدددد
 .  lلمستوي عال من القدرة التاافسية

 .liالتدريس والب ث العمميتوظي  التكاولوجيا واستخدام التقايات ال ديثة في  -18
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