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 وروسيا "يف مصر  التعليم العايلملشروعات تطىير  " دراسة مقارنة
 كريمة عثمان محمد محمد                                                         

 المدرس المساعد بقسم التربٌة المقارنة واإلدارة التربوٌة                            

 ملخص البحث باللغة العربية
ؿ لالعتمػاد فػي هػذا الحثػث الػي التعػرؼ عمػا حرنػامو التطػكير المسػتمر كالت هيػ هدف

مصػػر كدهدافػػخ كمتر،اتػػخع كالتعػػرؼ عمػػي احػػرز مالمػػ  حرنػػامو تطػػكير التعمػػيـ العػػالي فػػا 
ركسياع كما هدؼ الي التعرؼ عمي اك،خ الشػحخ كاختػتالؼ حػيف حرنػامو التطػكير المسػتمر 
كالت هيػػػؿ لالعتمػػػاد فػػػي مصػػػر كحرنػػػامو تطػػػكير التعمػػػيـ العػػػالي فػػػا ركسػػػيا حاخ ػػػافة الػػػي 

اعتمػػد الحثػػث ع ك ،مكعػػة مػػف المقترثػػات لتطػػكير التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػرالتكصػػؿ الػػا م
ع كالذم يمكف مف تاللخ تثميؿ تحػرات دكلتػي المقارنػة تثمػيالن مقارننػا المنهج المقارنعما 

اف التتطػػػػيط حاسػػػػتتداـ العديػػػػد مػػػػف  هػػػػي مجموعةةةة  مةةةةن الن ةةةةا جكتكصػػػػؿ الحثػػػػث الػػػػي 
اخسػػتراتي،يات ي ػػمف الن،ػػاح اليعػػاؿ جم حرنػػامو تطػػكير كمػػا اف اتحػػاع محػػدد الػػدمو فػػي 
عمميػػػات التطػػػكير يثقػػػؽ النتػػػاكو ا ي،احيػػػة كػػػذلؾ يمكػػػف النظػػػر الػػػي التحػػػرات الم،ػػػاكرة اك 

سػتكم المتقدمة في عمميات التطكير: ثيػث عممػت ركسػيا عمػي انشػاع ،امعػات عالميػة الم
كمػػا فعمػػت الصػػيف كهػػي اثػػدم الػػدكؿ الشػػريكة معلػػا فػػي م،مكعػػة الحػػريكسع كمػػا تكصػػؿ 

ثتػي يػتـ لمػس ا ػار التطػكير  الحثث الي  ركرة التركيز عمػي ،امعػات كمسسسػات حعينلػا
 .كتركيز النيقات في ،كانب مثددة ت مف للا الن،اح كتثقؽ نتاكو ،يدة

Summary of research in English 

 The purpose of this research is to identify the program of continuous 

improvement and qualification for accreditation in Egypt and its 

objectives and outputs, and also to identify the most prominent features 

of the program of development of higher education in Russia, as well as 

to identify the similarities and differences between the program of 

continuous improvement and qualification for accreditation in Egypt and 

the program of development of higher education in Russia To reach a set 

of proposals for the development of higher education in Egypt, The 

research is based on a comparative approach, in which the comparative 

countries' experiences can be analyzed in a comparative way. The 
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research introduces a set of results as following:  Planning using several 

strategies ensures the effective success of any development program, also 

the principle of integration in development processes achieves positive 

results, and moreover Russia has worked to establish world-class 

universities, as China, one of its partner countries, has done in the Brix 

Group. The research also found that universities and institutions need to 

be focused on Expenditures in specific fields ensure their success and 

achieve good results. 

 :مقذمة
لقػػػد دصػػػح  التعمػػػيـ مػػػكردان اسػػػتراتي،يان لمم،تمعػػػات الثدي ػػػة جنػػػخ يمػػػد الم،تمػػػ  حكافػػػة 
اثتيا،اتخ مف الككادر العممية المتتصصة مما يسػاعد عمػي زيػادة القيمػة الم ػافة كتعزيػز 
النمػػػك اخاتصػػػادمع فقػػػد تحػػػيف دف نسػػػحة كحيػػػرة مػػػف النمػػػك اخاتصػػػادم يمكػػػف دف تعػػػزم  لػػػا 

   التعميـ حميلكمخ الشامؿ.
 اامػت لػذا ركسػياكمنلػا  العػالـع دكؿ مف الك ير في كحيرا تكسعا العالي التعميـ شلدكاد  

حتطكير التعميـ العالي حلػا جسػحاب عديػدة دعػت الػي التطػكيرع كت ػمنت ا صػالثات فػي 
حػػرامو كمشػػركعات عديػػدة هػػدفت الػػي تقػػدـ التعمػػيـ العػػالي الركسػػي كارتقػػاع مسسسػػاتخ الػػي 

 اعمي المستكيات.
 سػػػتراتي،ية مشػػػركع تطػػػكير التعمػػػيـ العػػػالي  ك ػػػعت كزارة التعمػػػيـ العػػػاليمصػػػر  كفػػػا

ا صػالح  :حغرض تمؽ مناخ  ي،احي لتثسيف ،كدة ككياعة نظػاـ التعمػيـ العػالي مػف تػالؿ
دنظمػة  التشريعيع  عادة الليكمة المسسسيةع تمؽ آليػات مسػتقمة ل ػماف ال،ػكدة كاسػتثداث

كلقػػػد دعطيػػػػت دكلكيػػػة التنييػػػػذ  عمشػػػػركعان ( 25)،مػػػػت  لػػػا لمرااحػػػة كتقيػػػػيـ اجداعع كالتػػػي تر 
للػػػػػذ  كاػػػػػد تثػػػػػددت مراثػػػػػؿ التنييػػػػػذ  تػػػػػـ دم،لػػػػػا فػػػػػا سػػػػػتة مشػػػػػاري ع ( مشػػػػػركعان 11لعػػػػدد)

-2007ك انيػة مػف  2007- 2002ح الث مراثػؿ: تطػة تمسػية دكلػا مػف  المشركعات
ككانت ال،لة المكمية حتنييذ كمتاحعػة هػذ  اخسػتراتي،ية ع 2017-2012ك ال ة مف  2012

اثػػد كسػػكؼ تتنػػاكؿ الدراسػػة ع (1)العػػاليهػػا كثػػدة  دارة مشػػركعات التطػػكير حػػكزارة التعمػػيـ 
 هك حرنامو التطكير المستمر كالت هيؿ لالعتماد.ك المرثمة ال انية مشركعات 
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  :، وتساؤالتهامشكلة الذراسة -
يعػػاني التعمػػيـ العػػالي المصػػرم حكػػؿ عناصػػر  مػػف العديػػد مػػف المشػػكالت كالتثػػديات   

كمػف دحػرز نػكاثي القصػكر تقػادـ كالتا تم ؿ عاكقان ثقيقيان دمػاـ العمميػة التعميميػة كتطكرهػاع 
الػػػنظـ كهحػػػكط المسػػػتكل المعرفػػػا كحػػػطع عمميػػػات التطػػػكير فػػػا الحػػػرامو كالمنػػػاهو كطػػػرؽ 

دارة مسسسات الالتدر  طػالب كت ػتـ ث،ػـ الكميػات دعداد ال تعميـ العالاع كدي ا تزايديس كا 
 ػػػػعؼ متثانػػػػات ك،مػػػػكد صػػػػي، تقػػػػكيـ الطػػػػالبع حا  ػػػػافة الػػػػي نمطيػػػػة اخكالمعاهػػػػدع ك 

ع (i) كتػدنا مسػتكل الطػالب كالتػري،يف معمكمػاتالمصادر التعميمية مف مكتحات كمصػادر 
تػكازف فػي التػري،يف حالنسػحة كعػدـ الع ك ،كدة المدتالت كالعمميػات التعميميػة  عؼككذلؾ 

الحث يػػػة ال،امعيػػػة ميػػػر المتطػػػكرة ك ػػػعؼ  القػػػدراتع ككػػػذلؾ  لػػػا متطمحػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ
% مػػػف دصػػػثاب 42.9ع كمػػػا ك،ػػػد اف (ii) الدكلػػػةارتحاطلػػػا حنظػػػاـ اخحتكػػػار عمػػػا مسػػػتكل 

اخعمػػػػػاؿ راكا اف اطػػػػػاع التعمػػػػػيـ العػػػػػالي خ يمػػػػػدهـ حالملػػػػػارات كالتتصصػػػػػات كالكيػػػػػاعات 
  كؽ العمؿالمطمكحة لس

هػػذاع كاػػد اامػػت مصػػر ح،لػػكد كحيػػػرة لتطػػكير التعمػػيـ العػػالي حلػػاع كمنلػػا مشػػػركعات 
كاسػتمرت ثتػا ا،فع كرمػـ تنػكع هػذ  المشػركعات كتعػدد  2002التطكير التػي حػددت عػاـ 

مراثملػػاع كرمػػـ مػػا ثققتػػخ فػػي المرثمػػة اجكلػػا للػػا مػػف حعػػض اجهػػداؼ م ػػؿ انشػػاع هيكػػة 
 دف مسسسػػات التعمػػيـ العػالي المصػػرم تعػاني  ػػعؼ ال،ػػكدة  ػماف ال،ػػكدة كاخعتمػادع  خ

 2018كالكياعة فا ،مي  ،كانحلاع كاػد دظلػر الترتيػب اجكػاديمي لم،امعػات العالميػة عػاـ 
( مػف 401دنخ لـ يدتؿ  مف التصنيؼ سػكم ،امعػة القػاهرة التػي ،ػاعت فػي التصػنيؼ )

 .(iii) تمسماكة ،امعة
كالتنميػػة اخاتصػػادية دف مسسسػػات التعمػػيـ العػػالي كمػػا دشػػارت تقػػارير منظمػػة التعػػاكف 

المصػػرم خ تػػزاؿ تيتقػػد  قافػػة ال،ػػكدة كتعػػاني مػػف القيػػكد التنظيميػػة فػػا الليكػػات المركزيػػة 
كالمسسسات نيسلاع كمػا دشػارت لتعػدد اجدكار التػا تقػـك حلػا الليكػة القكميػة ل ػماف ،ػكدة 

 .(iv) ر كعدـ ك كثلاالتعميـ كاخعتمادع كالذم يسدل الا ممكض تمؾ اجدكا
كػػػذلؾ عممػػػػت المرثمػػػة ال انيػػػػة لمشػػػػركعات التطػػػكير عمػػػػا ثػػػث الكميػػػػات حمسسسػػػػات 
التعميـ العالي لمثصكؿ عمػا اخعتمػاد ك ػماف ال،ػكدةع ككػذلؾ الحػرامو كالمعامػؿ كتطػكير 
نظػػـ تقػػكيـ الطػػالب كاخمتثانػػػات حلػػاع  خ دف عػػدد الكميػػات التػػػا ثصػػمت عمػػا اخعتمػػػاد 

كثتػا ا،ف  2008صػمت عمػا اخعتمػاد منػذ عػاـ ثتا ا،ف خ يشير الا دل تقدـع فقػد ث
ماكة كستة كمية كذلؾ مػف العػدد الكمػا لمكميػات التػا تقػدمت لمثصػكؿ عمػا اخعتمػاد كهػك 
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يك   مدل القصكر فػا تنييػذ تمػؾ المشػركعات كمػا يك ػ  القصػكر  كذلؾ ( كميةع360)
 .(v) ؼ المثددة كالمتكاعة للاافا تثقيؽ اجهد

 :هػػذ  الدراسػػة  لػػا ا ،احػػة عػػف التسػػاسؿ الركيسػػي ا،تػػاتسػػعا كفػػي  ػػكع مػػا سػػحؽ 
كيتيػػرع مػػف   ؟كيةةف يمكةةن اادةة نادب مةةن خاةةرب رودةةيا عةةم  لةةوير ال عمةةي  العةةالم ام ةةر

 التساسؿ الركيسي اجسكمة اليرعية ا،تية:

 ما دحرز معالـ حرنامو تطكير التعميـ العالي في ركسيا اختثادية؟-1
 ستمر كالت هيؿ لالعتماد في مصر؟ما كاا  حرنامو التطكير الم-2
مػػا دك،ػػخ التشػػاحخ كاختػػتالؼ حػػيف دكلتػػي المقارنػػة فيمػػا يتعمػػؽ حمصػػالح كتطػػكير التعمػػيـ -3

 العالي؟
 المقارنة؟عما  كع ما تسير عنخ الدراسة  مقترثات تطكير التعميـ العالي حمصر ما-4

 أهذاف الذراسة:
  تلدؼ هذ  الدراسة الا:

تطػػػػػكير المسػػػػػتمر كالت هيػػػػػؿ لالعتمػػػػػاد فػػػػػي مصػػػػػر كدهدافػػػػػخ التعػػػػػرؼ عمػػػػػا حرنػػػػػامو ال-1
 كمتر،اتخ.

 التعرؼ عمي احرز مالم  حرنامو تطكير التعميـ العالي فا ركسيا.-2
التعػرؼ عمػي اك،ػخ الشػحخ كاختػتالؼ حػيف حرنػامو التطػكير المسػتمر كالت هيػؿ لالعتمػاد -3

 في مصر كحرنامو تطكير التعميـ العالي فا ركسيا.  
 لا م،مكعة مف المقترثات لتطكير التعميـ العالي في مصر.التكصؿ ا-4

 أهمية الذراسة:
يمكف دف تييد نتاكو هذ  الدراسة كؿ مف يثاكؿ استكماؿ عممية تطكير التعمػيـ العػالا 
في مصر مف تالؿ اياس د ر حرنامو التطكير المستمر كالت هيؿ لالعتمػادع كمػا يمكػف دف 

مػف الترحػكييف كالمتعممػيف كصػانعي السياسػات كدصػثاب تييد كؿ مف ينتمي لمتعمػيـ العػالي 
اجعمػػػػاؿ حالدكلػػػػةع حا  ػػػػافة  لػػػػا دنلػػػػا تعمػػػػؿ عمػػػػا التغمػػػػب عمػػػػا المشػػػػكالت المرتحطػػػػة 

 حمشركعات التطكير.



 

945 

 

 في مصر كركسيا " التعميـ العاليلمشركعات تطكير  " دراسة مقارنة
 
 

 2019 يونيوالعدد      والعشرون  الخامسالمجمد 

   حذود الذراسة:
 المكانية كما يمي:الزمنية ك تقـك الحاث ة حعرض دهـ الثدكد 

حرنػػامو تطػػكير التعمػػيـ العػػالي فػػي مصػػر  تقػػـك الدراسػػة الثاليػػة حدراسػػة :الحةةدود النمنيةة -
كثتػا اخفع كمػا  2007حرنامو التطكير المستمر كالت هيؿ لالعتماد( منػذ حدايتػخ عػاـ )

كثتػػػي  2006ركسػػػيا فػػػي اليتػػػرة مػػػف تطػػػكير التعمػػػيـ العػػػالي فػػػا  تقػػػـك حدراسػػػة حرنػػػامو
2012. 

 شػػلد كسػػياع ثيػػثتتنػػاكؿ الحاث ػػة مشػػركع تطػكير التعمػػيـ العػػالي فػػي ر   الحةةدود المكانيةة  -
 العػػالي التعمػػيـ فػػي كحيػػرة تغييػػرات  دتػػاؿ تػػـع فقػػد كحيػػرا ثػػكخت ركسػػيا فػػي العػػالي التعمػػيـ

 كالم،تمػػػػ  السػػػكؽ اثتيا،ػػػات نثػػػك التك،ػػػخ كذلػػػؾ مػػػف تػػػػالؿع اجهػػػداؼ فػػػي الركسػػػي
 اسػتقاللية في ع كاي االالمركزية مف تالؿ التك،خ نثكالليكؿ التنظيمي  فيك  عكاجفراد

ع كمػا ارسػؿ مشػركع التػاص العػالي التعمػيـ حػرامو ظلػكرم ػؿ  العػالي التعمػيـ مسسسات
،ديػػػدنا  لػػػا المػػػدار لممسػػػاعدة فػػػي عمميػػػة ت،ديػػػد التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي  ( امػػػرا5-100)

 نشػػػػاع م ػػػػؿ لثككمػػػػة الركسػػػػية ا محػػػػادراتع كاػػػػد د حتػػػػت ك،عمػػػػخ دك ػػػػر عصػػػػرية عركسػػػػيا
  .ا،ففعاليتلا عات اتثادية ك،امعات حث ية كطنية ،ام

 تطػػكير التعمػػيـ العػػالي مػػف ثيػػث دكخ:الحثػػث عمػػا تنػػاكؿ  ااتصػػرالحةةدود الموعةةوعي   -
 هدافخع كدكاعي تطكير .دك ع التعميـ العالي ميلـك

حرنػػػامو ) فػػػي مصػػػر  انيػػػا: دثػػػد مشػػػركعات المرثمػػػة ال انيػػػة لتطػػػكير التعمػػػيـ العػػػالي
مػػف  عفػي ركسػيا اجحثػاث الكطنيػةحرنػامو ،امعػات ك  التطػكير المسػتمر كالت هيػؿ لالعتمػاد(

 كالمتر،ات. اخنشطةاجهداؼ ك ثيث 

 منهج البحث:
 تػػيع كالػػذم يمكػػف مػػف تاللػػخ تثميػػؿ تحػػرات دكلالمةةنهج المقةةارنعمػػا  الحثػػثاعتمػػد 

 .السيااات ال قافية التاصة حالدكؿ المقارنة تثميالن مقارننا كتيسيرها في  كع

 مصطلحات الذراسة: 
ك عػػدد مػػف المشػػركعات هػػحرنػػامو اسػػـ كال،مػػ  حػػراموع ك  (:Programme)ارنةةامج -1

دارتلػػا معػػان كاجنشػػطة التػػي يػػتـ تتطيطلػػا  كالنتػػاكو لتثقيػػؽ م،مكعػػة مػػف اجهػػداؼ  كا 
كهػػػػك تطػػػػة دك مسػػػػار يت ػػػػمف ممارسػػػػات كا،ػػػػراعات كنشػػػػاطاتع  (vi) المتراحطػػػػة اجتػػػػرل
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كمقكماتلػػػػا كمككنػػػػات الحرنػػػػامو تت ػػػػمف اجهػػػػداؼ كتثديػػػػدها كالتنظػػػػيـ كدسػػػػاليحخ كالطػػػػرؽ 
ع كيمكػػف تعريػػؼ الحرنػػامو ا،راكيػػا ح نػػخ م،مكعػػة التػػدريحات كاجنشػػطة (vii) كالتقػػكيـ كا،راعاتػػخ

كالمشػػػركعات المقدمػػػة فػػػا الحرنػػػامو كالػػػنظـ كاجسػػػاليب التػػػي تثقػػػؽ اجهػػػداؼ المك ػػػكعة 
 كدساليب تنييذها.

رَ المعنػي المغػكم لمتطػكير يػ تي مػف فعػؿ  ( (Development  لوير-2 لػخ مػف دم ثك  َطػكر
ع كتطػكر تغيػر، viiiع كهػك مشػتؽ مػف الطػكرطكرع يقػاؿ طػكر  دم عدلػخ دك ثسػنخ طكر الي
ع كيطمػؽ دي ػا عمػا التغيػر الػذم فػي حنيػة الكاكنػات الثيػة كسػمككلا يعنػي التغيػر كالتطكير

يطػػرد عمػػا تركيحػػة الم،تمػػ  دك العالاػػات دك القػػيـ السػػاكدة فيػػخ كمػػا يطمػػؽ عمػػا تتػػاح  تغيػػر 
دم دف التطػػكير يقصػػد حػػخ اخنتقػػاؿ مػػف ك ػػ  مػػا ع ixكت،ػػددها كفػػؽ الثا،ػػةظـ كاجثكػػاـ الػػن

الا ك   آتر دف ؿ كداػـك كدعمػا ايمػة كفاكػدة كزيػادة اػدرة هػذا الشػيع عمػا القيػاـ حػدكر  
 المتكا  منخ حالطريقة المطمكحة كالمر،كة منخ.

دئ دنخ عممية تسػتند الػا م،مكعػة مػف المحػادما المعنا اخصطالثي لمتطكير فيعرؼ 
العمميػػة كالينيػػةع كتتشػػكؿ مػػف ا،ػػراعات ا،تماعيػػة كفنيػػة تسػػم  لممعنيػػيف حالتك،ػػخ حمتتمػػؼ 

دتػػاؿ يػػؽ دهػػداؼ مثػػددةع العناصػػر نثػػك تثق كيقصػػد حػػالتطكير عمميػػة تثسػػيف كتثػػديث كا 
ت،ديػػدات كمسػػتثد ات فػػي عناصػػر العمميػػة التعميميػػةع حثيػػث تصػػح  دك ػػر كفػػاعا كتثقيقػػا 

ا تػدعيـ ،كانػب تطػكير عمميػة مػف عمميػات التثػديث يػتـ فيلػالع كيمكف القػكؿ  ف xلألهداؼ
 ع في  كع معايير مثددة.القكةع كمعال،ة دك تصثي  نقاط ال عؼ

ع دك تعمػػيـ (xi)هػك التعمػيـ حعػػد المرثمػة ال انكيػة (Higher Education): ال عمةي  العةال -3
حعػػػد التعمػػػيـ  المسػػػتكل ال الػػػثع كهػػػك مرثمػػػة نلاكيػػػة اتتياريػػػة لمػػػتعمـ الرسػػػما كالػػػذل يثػػػدث

ال انكلع كيتـ مالحان فا ال،امعات كاجكاديميات كالكميات كالمعاهػد التكنكلك،يػةع كيػتـ دي ػا 
عحر معاهد عما مستكل الكمية حما يشمؿ المػدارس الملنيػة كمػدارس الت،ػارة ككميػات ملػف 

عمػػيـ ع فػػالتعميـ العػػالا هػػك ت(xii)دتػػرل التػػا تمػػن  الػػدر،ات اجكاديميػػة دك الشػػلادات الملنيػػة
يشمؿ كؿ دنكاع الدراسة كالت هيػؿ التػا تقػدـ حعػد التعمػيـ ال ػانكل فػا ال،امعػات كميرهػا مػف 

 مسسسات كمعاهد ككميات عالية.

   :البحث اورحم
 المنل،يػة مػ  كاتسااان  عاللدؼ منلا كلتثقيؽ الم ارة الحثث تساسخت عف لإل،احة سعيان 
: التاليػػة المثػاكر تك ػثلا التػا التطػكات كفػؽ سػيري الثػالي الحثػث فػمف المتحعػةع العمميػة
حرنػػامو تطػػكير التعمػػيـ العػػالي  :الثةةانم والمحةةور عا طػػار النظػػرم لمحثػػث: األول المحةةور
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المحةةور حرنػػامو التطػػكير المسػػتمر كالت هيػػؿ لالعتمػػاد حمصػػرع  :الثالةة  والمحةةور عحركسػػيا
 .تمقترثانتاكو الحثثع كال :المحور الخامسالتثميؿ المقارفع  الرااع 

 المحور األول  اإللار النظري 
ع ثيػث هنػاؾ دواعةم  وجةا الةدول نحةو  لةوير ال عمةي  العةالمكيت مف هػذا المثػكر 

 م،مكعة مف الدكاعي لتطكير  كلعؿ مف دحرزها: 

كاػػػد دصػػػح  اخنتػػػراط فػػػا سػػػمؾ العكلمػػػة يػػػرادؼ المعاصػػػرة الثدي ػػػةع كتتحػػػايف : العولمةةة -د
كاخسػػػػتعداد للػػػذا اخنتػػػػراط الػػػػذم يقت ػػػي اجتػػػػذ ح،ممػػػػة الم،تمعػػػات فػػػػا در،ػػػات التليػػػػس 

خ العكلمػة ال،ديػدة عناصر  كرة ع ثتػا تتػاح لمم،تمػ  فػرص المشػاركة فػا العػالـ ال،ديػد كا 
يتعػػػرض لمتلمػػػيش عمػػػا تريطػػػة العػػػالـع هػػػذا كلم،امعػػػات كمسسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالا دكر 

عناصػػػػر "المعاصػػػػرة ركيسػػػػا فػػػػا ت هيػػػػؿ الم،تمػػػػ  لالنتػػػػراط فػػػػا سػػػػمؾ العكلمػػػػة كاجتػػػػذ ح
 .xiii"ال،ديدة

ثيػػث ظلػػر : عةةعف المواةمةة  اةةين مخرجةةام ال عمةةي  العةةالم وحاجةةام دةةو  العمةةل-ب
الت كيد عما  ركرة التثكؿ مف العمؿ عمػا تتػريو ملنيػيف الػا تتػريو مػكاطنيف منت،ػيفع 
كمػػػا ددل الػػػا التغيػػػر النػػػكعي فػػػي ددكار دع ػػػاع هيكػػػة التػػػدريسع ثيػػػث ميػػػرت ك يػػػرا مػػػف 

التغيير ال،كهرم لمتعميـ العالي كتثسػيف نكعيتػخ ع ف(xiv)دع اع هيكة التدريس دساليب دداع 
كزيػػػادة مالعمتػػػخ هػػػي دمػػػكر تتطمػػػب المشػػػاركة القكيػػػة حػػػيف الثككمػػػات كمسسسػػػات التعمػػػيـ 
صػػػػالح تمػػػػؾ المسسسػػػػات كػػػػي تكاكػػػػب الم،تمػػػػ   العػػػػاليع اخمػػػػر الػػػػذم يسػػػػتدعي تطػػػػكير كا 

 ا اميمي كالدكلي.كاي ا المثميع 
دصػػحثت دكليػػة التعمػػيـ العػػالا مػف الق ػػايا التػػا تيػػرض نيسػػلا  :ال عمةةي  العةةال   ةةدويل-جةةة

دمػػاـ نظػػـ التعمػػيـ العػػالا فػػا الػػدكؿ المتتميػػةع كيت ػػمف ذلػػؾ سػػلكلة انتقػػاؿ الطػػالب عحػػر 
الػػنظـ التعميميػػةع ككػػذلؾ تكافػػؽ المػػسهالت التػػا يثصػػمكف عميلػػا مػػ  تمػػؾ المػػسهالت التػػا 

يػػة فػػا دكؿ دتػػرلع حػػؿ كتػػسهملـ لمعمػػؿ فػػا دسػػكاؽ عمػػؿ تمنثلػػا العديػػد مػػف الػػنظـ التعميم
شػػتاع كمػػف  ػػـ دصػػح  تطػػكير نظػػاـ التعمػػيـ العػػالا حمػػا يتناسػػب مػػ  ذلػػؾ اخثتيػػاج ال،ديػػد 

 .xvمثة ركرة م
يعتحػر الحثػث العممػػي ثيػػث  :نيةادب القيمة  المعةةاع  لماحة  العممةةم والحاجة  ل لةوير  -د

تياعػػػؿ الكامػػػؿ مػػػ  القطاعػػػات اخنتا،يػػػة دداة لمتطػػػكير كاخنتػػػاج المعرفػػػيع كهػػػك  ػػػركرم لم
هػذا ح،انػب اف الحثػث العممػي اسػاس التطػكير المسػتمر لمتعمػيـ الػذم ع كالتدمية في الدكلػة
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يثقؽ القدرة التنافسية لمتر،ات التعمػيـ العػالي كيتػي  لػخ احػراز ،كانػب تميػز  مثميػا كااميميػا 
 .xviكدكليا

 العػالي التعمػيـ فػي حػم،راعات  ػماف ال،ػكدة ك يػرا التعميميػة المسسسػات اهتمػت الجودب -ق

 ،ػكدة ك ػماف دداكلػا لكظاكيلػا ثسف مف لمت كد كملنية نكعية كمسشرات دسس كمعايير عمي

المكاصػيات  كفػؽ العمػؿ سػكؽ يثتا،لػا التػي المػكارد الحشػرية حمعػداد المتم مػة منت،اتلػا
 كنشػرها كالتقنيػة العمميػة ةكا  ػراع المعرفػ حمنمػاع الياعػؿ الػدكر عػف ف ػال كالدكليػةع ا اميميػة

 .xviiكاخحتكار ا حداع عما ااكـ مزدهر معرفي حناع ااتصاد حلدؼ كتكظييلا
خحػػػػد مػػػػف الت كيػػػػد عمػػػػا ثقيقػػػػة اف المنافسػػػػة  ثةةةةورب المعرعةةةة  والثةةةةورب ال كنولوجيةةةة   -و

اخاتصادية التا تعتحر دساسان جنماط التنافس حيف الػدكؿ الكحػرل فػا النظػاـ الػدكلاع تسػتند 
لمعرفة كمػا يػرتحط حلػا مػف  ػكرة عمميػة كتكنكلك،يػةع كمػف  ػـ فػاف نظػـ التعمػيـ مطالحػة ا الا

حمكاكحة التطكر اللاكؿ فا العمـ كالتكنكلك،يا كاختساؽ حينلا كحيف اثتيا،ػات الم،تمػ ع كدف 
يعػػػاد النظػػػر فػػػا التعمػػػيـ شػػػكال كم ػػػمكناع حثيػػػث يصػػػير اػػػادران عمػػػا اخسػػػت،احة لمظػػػركؼ 

   .(xviii)كالمعطيات ال،ديدة
    رودياال عمي  العالم عم  ارنامج  لويرالمحور الثانم  

يت ػػمف هػػذا المثػػكر السػػياؽ العػػاـ فػػي ركسػػيا اختثاديػػة كحرنػػامو التطػػكير مػػف ثيػػث 
 اجهداؼ كاجنشطة كالمتر،ات.

  رودياأوا الديا  العا  عم 
  لػػا  دكركحػػا مػػف كتمتػػد الشػػماليع المت،مػػد لممثػػيط المتاتمػػة آسػػيا تقػػ  ركسػػيا شػػماؿ

ع كهػػػي دكحػػػر دكؿ 2كػػػـ 242ع098ع17اللػػػادئع كالمسػػػاثة ا ،ماليػػػة للػػػا  المثػػػيط شػػػماؿ
 ال ػػكرة حعػػد محاشػػرة الركسػػية ال،ملكريػػة ت سسػػتكتاريتينػػاع ع (xix)العػػالـ مػػف ثيػػث المسػػاثةع 

كيحمػػ، عػدد سػػكاف ع (xx) 1922 عػاـ فػػي اتثاديػة ،ملكريػػة كدصػحثت 1917 عػػاـ الركسػية
 .(xxi)2018مميكف نسمة في يكليك  142ركسيا 

 ،ملكريػات دنلػا عمػا تصنؼ كخيةع 89 ي ـ ديمقراطي اتثاد اختثادية هي كركسيا
 .(xxii)كعاصمتلا مكسكك الثكـع ذاتية ككخيات( مقاطعات) كدااليـ

 اختثػػػػاد انليػػػػار منػػػػذ كحيػػػػرة لتغييػػػػرات ركسػػػػيا كفيمػػػػا يتعمػػػػؽ حاخاتصػػػػاد فقػػػػد ت ػػػػعت
 ركسػيا تعػدك  السػكؽع عمػا اػاكـ نظػاـ نثػك مركزيػا متطػط ااتصػاد مػف كانتقمت السكفييتيع

 حشػكؿ كتعتمػد عالطحيعي كالغاز النيط  نتاج م،اؿ في العالـ في الراكدة الشركات مف كاثدة
فػي العػالـ  سػاح  دكحػر ااتصػاد ُتعتَحػُر ركسػياع ك (xxiii)العالميػة السػم  دسػعار ثركػة عما كحير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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التطػػكر اخاتصػػادم الػػذم مػػرت حػػخ  ع كذلػػؾ يك ػػ  (xxiv) ،مػػاليالنػػاتو المثمػػي ا ثسػػب
تثقيػػؽ مسػػتكم عػػالي مػػف اخنتعػػاش اخاتصػػادمع مػػا سػػاهـ فػػي  ثيػػث ركػػزت عمػػيركسػػياع 

 ارتياع معدخت النمك حلا.
 ( (NIU)األاحا  الولني  امارنامج جامع (رودياال عمي  العالم عم  ثانيا  لوير
 فػي حػددت التػي التعميميػة ا صالثات حسحب كحيران  تغيران  ركسيا في العالي التعميـ شلد
ع اجهػػداؼ فػػي الركسػػي العػػالي التعمػػيـ فػػي كحيػػرة تغييػػرات  دتػػاؿ تػػـ عال مانينػػات منتصػػؼ

الليكػؿ التنظيمػػي  فػػيك  عكاجفػراد كالم،تمػػ  السػكؽ اثتيا،ػػات نثػك التك،ػػخ كذلػؾ مػػف تػالؿ
م ػػػؿ  العػػػالي التعمػػػيـ مسسسػػػات اسػػػتقاللية فػػػي ع كاي ػػػاالالمركزيػػػة مػػػف تػػػالؿ التك،ػػػخ نثػػػك

 ،نػب  لػا ،نحػا سػنكات كسػنتيف ذات اجرحعة كالحرامو التاصع العالي التعميـ حرامو ظلكر
xxvالتمس سنكات التقميدم ذم الحرنامو م 

.
 

عمػا دنلػا مسسسػات تعميميػة عاليػة ال،ػكدة فػي ركسػيا م،امعػات الحث يػة لنَظر يُ هذاع ك 
كتشػمؿ دهػـ ميزاتلػا  عمحادئ تكامؿ العمـك كالتعمػيـ تقـك ح نشطة تعميمية كحث ية ترتكز عما

تنييػذ م،مكعػة ك عما تكليد المعرفة ك ماف النقػؿ اليعػاؿ لمتكنكلك،يػا  لػا اخاتصػاد   ةقدر ال
تشػػغيؿ نظػػاـ عػػالي الكيػػاعة لتػػدريب المعممػػيف ك كاسػػعة مػػف الحثػػكث اجساسػػية كالتطحيقيػػة  

الغػرض ك  عادة التػدريب كالتعمػيـ المسػتمركالمكظييف ذكم الكياعة العالية  كتطػكير حػرامو  عػ
الركيسي مف دعػـ الدكلػة لم،امعػات الحث يػة الكطنيػة هػك اشػتقاؽ المسسسػات التعميميػة ذات 
ع  المسػػػػػػتكل العػػػػػػالميع القػػػػػػادرة عمػػػػػػا تثمػػػػػػؿ المسػػػػػػسكلية كتنميػػػػػػة المػػػػػػكارد الحشػػػػػػرية لمعمػػػػػػـك

xxviاالعالية في ركسي كالتكنكلك،يا المتقدمة كالتعميـ الملنيع كتطكير كتسكيؽ التكنكلك،يا
. 

 األهداف -1
 كػػؿ فػػي ع كاثػػدة،ديػػدة فػػي المنػػاطؽ الييدراليػػةحث يػػة  نشػػاع ،امعػػات  ركسػػيا تدعمػػ
تػػـ ا عػػالف كمػػا  ع2007ا عػػالف عػػف دكؿ ا نػػيف فػػي عػػاـ  تػػـالػػحالد  فػػي فيدراليػػة مقاطعػػة

ع الغةةرم مةةن هةةب  الماةةادرب بو شةةقينو  ع2009عػػف تطػػط جك ػػر مػػف تمسػػة فػػي عػػاـ 
تطػػكير ،امعػػات اكميػػة راكػػدة ذات ركاحػػط اكيػػة حاخاتصػػاد كالم،ػػاؿ اخ،تمػػاعي هػػك:  اخكؿ

اخسػتيادة مػف هػذ  ال،امعػات الييدراليػة ال،ديػدة فػي تنظػيـ كتنسػيؽ حػرامو  ع كال ػانيلممنطقة
كذلػؾ يك ػ  سػعي ركسػيا الػي xxviiع قػةالتنمية اخاتصادية كاخ،تماعية الركيسػية فػي المنط

ة الػػي مسػػتكيات عالميػػة تثقػػؽ دهػػدافلا القكميػػة كمػػا تثيػػظ للػػا اخرتقػػاع حمسسسػػاتلا التعميميػػ
 مكانتلا حيف الدكؿ عمي المستكم العالمي.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_(%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9)
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  األنشل  وال مويل -2
زيادة اخستقاللية المسسسيةع كالمنػاهو ميػر المسيسػةع كالت كيػد  الحرنامو دنشطة تشمم

كالثكػػػػـع كالتركيػػػػز ال،ديػػػػد عمػػػػا العمػػػػـك  عمػػػػا المحػػػػادئ الديمقراطيػػػػة فػػػػي الثيػػػػاة ال،امعيػػػػة
مسسسػػات التعمػػيـ العػػالي كمػػا اسػػتتدمت ع كتمػػؽ حيكػػة  نسػػانية لمتػػدريس كالػػتعمـ ا نسػػانيةع

ثيػػث عممػػت عمػػي ثيػػظ ،ػػكدة التعمػػيـ  ال ناعدةةي الركسػػي العديػػد مػػف اخسػػتراتي،يات منلػػاع 
تػػـ دمػػو المنظمػػات كػػذلؾ ع كانتلػػا اخكاديميػػة حػػيف المسسسػػاتحلػػا لمثيػػاظ عمػػي ك ػػعلا كم

دتمػػػت عػػػدد مػػػف مسسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي سػػػنكيا فػػػي دف ػػػؿ التصػػػنييات فػػػي ك التعميميػػػةع 
ت ػػػػمنت م،مػػػػة تػػػػايمز لمتعمػػػػيـ العػػػػالي الحريطانيػػػػةع تصػػػػنيؼ ال،امعػػػػات العالميػػػػة ك العػػػػالـع 

( دعمػػػا عػػػدد لمسسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي الركسػػػيع ثيػػػث زادت 2017-2016لمحثػػػكث ) 
 .xxviiiمسسسة لمتعميـ العالي 11مف  24 لا  2015في المسسسات التعميمية

 عػػدد  مويةةل عمػػاالثككمػػة  ركػػزت الكطنيػػةع ثيػػث الحث يػػة ال،امعػػات عقػػد مسػػاحقةتػػـ 
 2010ك 2009 عػامي مسػاحقة فػي مسسسػة 27 اتتيػار المسسسػاتع ثيػث تػـ مػف دصغر

 مسػػػتكل عمػػػا ،امعػػػات لتصػػح  ملمػػػتلـ لػػػدعـ الدكلػػػةع ميزانيػػة مػػػف   ػػػافي تمكيػػػؿ تمقػػيتل
 ا حػداعي التعمػيـ مػف كػؿ فػي اليػاكزة المسسسػات مػف المسسسػات هذ  مف 21 العالـع ككاف

 مقػػػػدار كحيػػػػرةع ثيػػػػث زاد ثككميػػػػة مسسسػػػػاتككانػػػػت  الكطنيػػػػة الحث يػػػػة ال،امعػػػػات كحػػػػرامو
 حلػذ  اجتيػرةع التمػس السػنكات في 28الكحرل الحال، عددها  تمقتخ ال،امعات الذم التمكيؿ
xxixالمالية العكااب مف نيسلا تثمي الكطنية ال،امعات دكحر كانت الطريقة

 . 
   المخرجام ثالثا 

،امعة حث ية كطنيػة فػي عػاـ  29 نشاع شحكة مف  تعددت متر،ات الحرنامو كشممت
 ،امعػػػػاتمػػػػف حرنػػػػامو مػػػػف المرثمػػػػة اجكلػػػػا  2013  كاػػػػد تػػػػـ اخنتلػػػػاع فػػػػي عػػػػاـ 2008
 .xxxالكطنية اخحثاث

جامع  قةانان الولنية  كحا  افة الي ما سحؽ فاف ع كية ال،امعات الركسية كمنلا 
فػي  Kazan National Research Technological University ال كنولةوجم لماحة 

الشػػػحكات كالراحطػػػات المسسسػػػية الدكليػػػة هػػػي مسػػػاعدة اساسػػػية مػػػ  م،مكعػػػة الشػػػركاع ذكم 
اجكلكيػػػةع كدداة فعالػػػة لألنشػػػطة الدكليػػػة المسػػػتقمةع كمػػػا اف ،امعاتلػػػا شػػػريؾ طكيػػػؿ اج،ػػػؿ 

 International Society for) ع (IGIP)كفعػػػاؿ لم،معيػػػة الدكليػػػة لمتعمػػػيـ اللندسػػػي 

Engineering Education) ذلؾ لعحػػػت ع ػػػكية تمػػػؾ ال،امعػػػة فػػػي راحطػػػة ال،امعػػػات كػػػ
 .xxxiل،معية الدكلية لمتعميـ اللندسيالتقنية في ركسيا دكرا هاما في تطكير شراكة م  ا
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مسسسة م  ،امعػة دحػرديف )المممكػة 188ع عما جامع  مودكو الحكومي تيكات  كاد
( مػػف 350مػف )ة م،مكعػػعمػي راس معلػد مكشػك لمييزيػػاع كالتكنكلك،يػا كمػا ،ػػاع المتثػدة( 

حثػػاث كفػي المركػػز ال الػػث ،ػػاعت ،امعػة حطرسػػحرغ الكطنيػػة لال  عمسسسػات التعمػػيـ العػػالي
مػػػف  800تقنيػػػات المعمكمػػػاتع كالميكانيكػػػا كالحصػػػرياتع كالتػػػي تثصػػػؿ عمػػػا دف ػػػؿ مػػػف ك 

،امعػػػػػة مكسػػػػػكك الثككميػػػػػةع ك،امعػػػػػة كخيػػػػػة ع كمػػػػػا دصػػػػػحثت xxxiiالمسسسػػػػػات التعميميػػػػػة
كنيؾع ك،امعة مكسػكك التقنيػة حكمػافع ك،امعػة كخيػة شػرؽ ك،امعة تكمسؾ حكليتحطرسحرغع 

،امعػػة كخيػػة ني،نػػي نكفغػػكركد مػػف اجاصػػاع كال،امعػػة الركسػػية سػػميت  يمانكيػػؿ كػػانطع ك 
xxxiiiركاد التعاكف الدكلي حيف ال،امعات

. 

كيمكػػف القػػكؿ اف التعمػػيـ العػػالي الركسػػي اػػد سػػعي الػػي تثقيػػؽ عمميػػات التطػػكير مػػف 
مسػػػتكيات مرمكاػػػة مػػػف التنافسػػػية العالميػػػة كتثقيػػػؽ الميػػػزة التنافسػػػية تػػػالؿ الكصػػػكؿ الػػػي 
ث احثػػػاانشػػػاع ،امعػػػات منلػػػا ع مؾ مسػػػالؾ عديػػػدة لتثقيػػػؽ هػػػذا اللػػػدؼلمسسسػػػاتخع كاػػػد سػػػ

 .دمو مسسسات صغيرة في مسسسة كاثدة كحيرةكطنية حا  افة الي 
 المحور الثال  ارنامج  لوير ال عمي  العالم عم م ر 

كػػػؿ مػػػف السػػػياؽ العػػػاـ فػػػي مصػػػر كحرنػػػامو التطػػػكير المسػػػتمر  يت ػػػمف هػػػذا ال،ػػػزع
 كالت هيؿ لالعتماد مف ثيث اجهداؼ كاجنشطة كالمتر،ات. 

 الديا  العا  عم م ر أوا 
يتركػػػز ع xxxivدكركحػػػا –دسػػػيا  –لقػػػديـ : دفريقيػػػا قػػػ  مصػػػر عنػػػد ممتقػػػا اػػػارات العػػػالـ ات
 97.041.072ع كاػػػد حمػػػ، عػػػدد سػػػكاف الػػػحالد دلتاالػػػك  النيػػػؿ كادم فػػػي سػػػكاف مصػػػر معظػػػـ
كتعػػػد  عهػػػي المغػػة الرسػػػمية لمغػػػة العرحيػػةاك  عا سػػػالـ الػػحالديانػػة الرسػػػمية عك xxxvةنسػػػممميػػكف 

 ل،امعػػة الػػدكؿ العرحيػػة مصػػر مػػف اجع ػػاع المسسسػػيف
xxxvi ع كاػػد سػػاعد ذلػػؾ فػػي تمتعلػػا

 حمكانة مرمكاة حيف دكؿ العالـ. 
 ػاني دكحػر  اخاتصػاد المصػرميعػد ع ك xxxviiت  مصر حالعديد مف المكارد الطحيعيةتتمك 

ع تنكعػػان حككنػػخ دك ػػر ع كيتميػػز ااتصػػاد فػػي المنطقػػة العرحيػػة حعػػد المممكػػة العرحيػػة السػػعكدية 
 .xxxviiiما الزراعةع كعاكدات اناة السكيسثيث يعتمد حشكؿ ركيسي ع

تغيػر ذلؾ لػ العػالي فػا مصػرع ان لتثسػيف ،ػكدة التعمػيـكحيػر  دعمػان  الثككمةك،لت كاد 
مػػػف  اجكلػػػي المرثمػػػةالعػػػالي ك،امعاتػػػخ فػػػي  طػػػار  ػػػماف ،ػػػكدة مسسسػػػات التعمػػػيـ نظػػػاـ 

ظػاـ داتمػي ن  :مػا يمػي ال،ديػد ال،كدةنظاـ  ماف  يت مفك  عمشركع تطكير التعميـ العالي
ر عناصػر نيسػلاع كُتصػدالتدير  مسسسات التعميـ العالي سنكيًّا يك   كافػة  ال،كدةل ماف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 اجكاديميػةفي عممية التعميـ العالي التي تسػير عميلػا ،ميػ  الحػرامو  ال،كدةتقرير  حمقت ا 
كاعتمادهػػا تػػديرها الليكػػػة القكميػػة ل ػػػماف  ال،ػػػكدةعمميػػػة تار،يػػة لتقيػػيـ ع نيسػػلا المسسسػػة

عاليػا ان سكاع ن دكانت كميػة دـ معلػدعتمادع كيمـز القياـ حلا في كؿ مسسسة خ،كدة التعميـ كا
تػػدير   ال،ػػكدةنظػػاـ تػػار،ي مسػػتقؿ لتقيػػيـ  عمػػا دف تكػػرر كػػؿ تمػػس سػػنكات كميػػة فنيػػة دـ

 .  xxxixعتمادخكدة كا،لالليكة القكمية ل ماف ا

 عم م ر  المد مر وال أهيل لالع ماد ال لويرثانيا ارنامج 
اكلػػت المرثمػػة تنعمػػا مراثػػؿ  ػػالثع مشػػركعات تطػػكير التعمػػيـ العػػالي لقػػد تػػـ تنييػػذ 

مػػػػف التطػػػػة التنييذيػػػػة  المرحمةةةة  الثانيةةةة  كاػػػػد تثػػػػددت دكلكيػػػػاتاجكلػػػػي سػػػػتة مشػػػػركعاتع 
القػػػػدرة عمػػػػا التطػػػػكير " ( فػػػػي2007/2012حمصػػػػر ) تطػػػػكير التعمػػػػيـ العػػػػالي خسػػػػتراتي،ية

متكامػػػػؿ يلػػػػدؼ  لػػػػا  عػػػػداد حرنػػػػامو  كمػػػػف  ػػػػـ تػػػػـع "المسػػػػتمر ك ػػػػماف ال،ػػػػكدة كاخعتمػػػػاد
،ػػػكدة دكاديميػػػػة كتثقيػػػؽ مسػػػػتمرع التطػػػكير متيػػػة الثركػػػة لاػػػدرة مسسسػػػػية ذا الكصػػػكؿ  لػػػا

ارنةةةامج لالعتمػػػادع مػػف تػػػالؿ  تسهػػؿ كمسسسػػية مقننػػةع كحمػػػا ي ػػمف اػػػدرة تنافسػػية عاليػػػة 
 Program of Continuous Improvement)ال لةوير المدة مر وال أهيةل لالع مةاد 

and Qualification for Accreditation)،  ارنامج ال لةوير المدة مر  تـ  عدادثيث
تثقيػػؽ اجهػػداؼ المر،ػػكة  حرنػػامو متكامػػؿ لمعمػػؿ عمػػا ( كهػػك(PCIQAوال أهيةةل لالع مةةاد

للػذا الحرنػػامو فػػا الكصػػكؿ  اللػػدؼ اخسػػتراتي،ي كيتم ػؿ اجكلكيػػةعتنييػذ هػػذ   فػػيمػف الحػػدع 
 الػػا اػػدرة مسسسػػية ذاتيػػة الثركػػة لمتطػػكير المسػػتمر يثقػػؽ ،ػػكدة دكاديميػػة كمسسسػػية مقننػػة

 .(xl) ت مف ادرة تنافسية كتسهؿ لالعتماد
كحعػػد تنييػػذ هػػذا الحرنػػامو لػػـ يثقػػؽ مػػف اهػػداؼ الحرنػػامو سػػكم الشػػ  القميػػؿ الػػذم خ 
يمكػػػف تعميمػػػخ عمػػػي مسػػػتكم المسسسػػػات فػػػي مصػػػرع كمػػػا لػػػـ يظلػػػر ن،اثػػػا ااكمػػػا عمػػػي 
المعػػػاييرع فمػػػا تػػػـ تثقيقػػػخ هػػػك اعػػػداد الك ػػػاكؽ كاجكراؽ حغػػػض النظػػػر عػػػف تثسػػػف مسػػػتكم 
الطػػػػالب اك تثصػػػػيؿ الثػػػػد اجدنػػػػا مػػػػف المعػػػػايير العالميػػػػة المقحكلػػػػة ل ػػػػماف ،ػػػػكدة تمػػػػؾ 
المسسسػػػػات كعميػػػػات التطػػػػكير حلػػػػاع اخمػػػػر الػػػػذم يشػػػػير الػػػػي عػػػػدـ تثقيػػػػؽ هػػػػذا الحرنػػػػامو 

 اجهداؼ التي سعي اليلا كتعدد نكاثي التطكير التي سعي اليلا.
 األنشل  وال مويل -2

ال انيػػة  فػػي المرثمػةت هيػػؿ لالعتمػاد اللمسػتمر ك التطػػكير ات ػمنت دنشػػطة حرنػامو كاػد 
 ػػػػماف ال،ػػػػكدة نظػػػػـ رية متاحعػػػػة اسػػػػتمرا مشػػػركعالعديػػػد مػػػػف المشػػػػركعات اليرعيػػػػةع هػػػػي: 

 الػداتميمشركع استكماؿ تنييذ نظػـ ال،ػكدة الداتمي حالكميات لممرثمة اخكلي كالتي تميلاع ك 
ع كتحنػػػي منظكمػػػة المعػػػايير اخكاديميػػػة لمحػػػرامو فػػػي الكميػػػات الكميػػػات ال،امعيػػػة حػػػااي فػػػي
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الكميػػػػػات لمتقػػػػػدـ تطػػػػػكير المسػػػػػتمر كت هيػػػػػؿ ال اتمشػػػػػركع_القظاعػػػػػات كدعػػػػػـ تطحيقلػػػػػاع ك 
المعامػؿ  اعتمػاد اتمشركعتطكير متكامؿع ك و اجكاديمية مشركع تطكير الحرامع ك لالعتماد

كرفػ  الكيػاعة نظـ تقكيـ الطالب  يرمشركع تطك كالمراكز العممية في الكميات كال،امعاتع ك 
كالحث يػػػػػة لمكميػػػػػات  اخكاديميػػػػػةالحنيػػػػػة القػػػػػدرات المسسسػػػػػية ك  رفػػػػػ مشػػػػػركعات التعميميػػػػػةع ك 
 .57ك ماف ،اهزيتلا لالعتماد تقييـ الحرامو اجكاديمية ال،ديدة اتمشركعال،امعيةع ك 
لتطػػكير لمتطمحػػات تنييػػذ مشػػركعات حرنػػامو ا ال كمنةة  ال قديريةة  ،مػػالي كاػػد حمػػ، هػػذاع 

المرثمػة ال انيػة تػالؿ اليتػرة مػف فػي  العػاليالمستمر ك ماف ال،كدة كاخعتماد فػا التعمػيـ 
لمتمكيػػػؿ  حا  ػػػافة عمػػػف ميزانيػػػة الدكلػػػة مصػػػرممحمػػػ، مميػػػار ،نيػػػخ  2012كثتػػػا  2007

 .مصرممميكف ،نيخ  150المشارؾ حنثك 
 الحرنامو ما يمي:متر،ات كعكاكد  كاد كاف مفالمخرجام  -3

 .في المرثمة اخكلي مف الحرنامو اخعتماد عما ( كمية105) ثصكؿ-1

 18 لعػدد التسػمـ / التسػميـ  ،ػراعات  تمػاـمػ   الػدكلي اخعتمػاد عمػامعمػالف  ثصػؿ -2

 (HLAP) .المعامؿ خعتماد عك مشر 
 اديميػةخكا الحػرامو يرك لتطػ ،امعػاتح مػاف  كميػة) 11) فػي مشػركع 13 مػ  التعااػد-3

 اطاعػات اللندسػيةع ـك العمػ اطاعػات ساسػيةعخا ـك العمػ اطػاع( (DAPAP لالعتمػاد

 .يةك الترحك  ا نسانيةك  النظرية ـك العم
 حعػد ةار لزيػا نتي،ػة تثػدد لػـك  للػا اخعتمػادة ار زيػ تنييػذ تػـ يالتػ اديميػةخكا الحػرامو عػدد-4

 حرنامو كاثد.

 اديميػةخكا الحػرامو يرك لتطػ عاتك مشػر  10 لعػدد التسػمـ / التسػميـ  ،ػراعات  تمػاـ-5

 .لالعتماد

 الطػػالب تقػػكيـ نظػػـ لتطػػكير مشػػركع17 لعػػدد التسػػمـ / التسػػميـ  ،ػػراعات  تمػػاـ-6

 .كاخمتثانات

 .الطالحيػة المشػاركة عاتك مشػر  مػف عك مشػر  34 لعػدد التسػمـ / التسػميـ  ،ػراعات  تمػاـ-7

QASP الدكرة اخكلي. ةدك ال،  ماف م،اؿ يفxli. 
كحػػػالنظر الػػػي تمػػػؾ المتر،ػػػات مقارنػػػة حاجهػػػداؼ المثػػػددةع فمػػػـ يػػػتـ تثقيػػػؽ اجهػػػداؼ 

( كميػػة مقارنػة حالعػػدد  105حالشػكؿ المطمػػكبع ثيػث حمػػ، عػدد الكميػػات التػي تػػـ اعتمادهػا )
( كمقارنػػة دي ػػا حالعػػدد المطمػػكب 128المطمػػكب تثقيقػػخ فػػي المرثمػػة ال انيػػة كثػػدها كهػػك)
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( مػػف مراثػػؿ تطػػكير مسسسػػات التعمػػيـ العػػالي 360الث)تثقيقػػخ عمػػي مسػػتكم المراثػػؿ الػػ 
 في مصرع يك   ذلؾ مدم القصكر في تثقيؽ اهداؼ تمؾ المشركعات.

 المحور الرااع  ال حميل المقارن 
 -هناؾ دك،خ تشاحخ تتيؽ فيلا دكؿ المقارنة كدك،خ اتتالؼ  كفيما يمي ذلؾ:

 أوجا ال شااا أواا 
مػػيـ العػػالي فػػي ركسػػيا اختثاديػػة كمصػػر يت ػػ  مػػف تػػالؿ دراسػػة حرنػػامو تطػػكير التع
 ك،كد دك،خ تشاحخ حينلا تتم ؿ فيما يمي:

التعمػػيـ العػػالي: ثيػػث هػػدؼ حرنػػامو مسسسػػات اف كػػال الحرنػػام،يف اػػد هػػدفا الػػي تطػػكير -1
التطكير المستمر كالت هيؿ لالعتماد الي الكصػكؿ الػي اػدرة مسسسػية ذاتيػة الثركػة لتطػكير 

اكاديميػػػػة كمسسسػػػػية مقننػػػػةع ت ػػػػمف اػػػػدرة تنافسػػػػية عاليػػػػة كتسهػػػػؿ مسػػػػتمرع يثقػػػػؽ ،ػػػػكدة 
تطػكير ،امعػات اكميػة راكػػدة  لػػا اجحثػاث الكطنيػة  اتلالعتمػادع كمػا هػدؼ حرنػػامو ،امعػ

 .ذات ركاحط اكية حاخاتصاد كالم،اؿ اخ،تماعي لممنطقة
الت هيػػؿ تػزامف كػال المشػركعيف فػي اليتػرة الزمنيػػة: ثيػث حػدا حرنػامو التطػكير المسػتمر ك -2

ع كذلؾ حػدد حرنػامو ،امعػات اجحثػاث الكطنيػة فػي 2012كانتلي في  2007لالعتماد في 
 . 2012كانتلي في عاـ  2006عاـ 
تركيػػػز كػػػال الحرنػػػام،يف عمػػػي التطػػػكير الشػػػامؿ لممسسسػػػات حمػػػا ت ػػػمف اع ػػػاع هيكػػػة -3

 أوجةةةةاا ثانيةةةة التػػػػدريس كالطػػػػالب كالمعامػػػػؿ كاخ،لػػػػزة كالحنػػػػي التثتيػػػػة كالمنػػػػاهو الدراسػػػػية.
 -ع كفيما يمي تك ي  ذلؾ:يت   ك،كد دك،خ اتتالؼ  ااخ الف

 عالمم من اعم الدول   وجاا جا  ارنامج جامعام األاحا  الولني  كان لا -1
 تلػػدؼ التػي الحػػرامو كالحرازيػؿع كدلمانيػػاع كسػنغافكرةع الصػػيفع م ػؿ حمػػداف دطمقػتثيػث 

طريقػة فػي ال نيػس عما عالعالمية ال،امعات تصنيؼ امة  لا الكطنيةسسساتلا م ،ذب  لا
ل مييةةن  الكطنيػػة اخحثػػاث ،امعػػة لثالػػة القاكمػػة سسسػػاتالم حػػيف مسػػاحقات تػػـ عقػػد عركسػػيا

 .ذلؾاما في مصر لـ يتـ  ،جامعام النخا  عمم المد وي الولنم
يمكف النظر الي تحػرات كت،ػارب الػدكؿ المتقدمػة فػي حػرامو التطػكير ثتػي  دك،خ ا فادة:-

 يمكف اخستيادة منلا كت،نب اثتماؿ معكاات التطكير .
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عمػي تصػميـ  رودةيا ثيػث عممػتالادة امجموع  من ال  نينام الولني  عم رودةيا -2
نتحػػة ،امعػػات الال،امعػػات كتػػـ اتتيػػار م،مكعػػة مػػف التصػػنييات الكطنيػػة ختتيػػار اف ػػؿ 

 لـ يتـ ذلؾ. م رالدعـ للا كتطكيرهاع اما في ليتـ تك،يخ 
ثتػي يمكػف الت كػد مػف اسػت،احتلا كالكميػات اف يتـ اتتيار دف ػؿ ال،امعػات -أوجا اإلعادب 

 .في عمميات التطكير المتتمية كالتزاملا ححرامو التطكير المتعددة 
ثيػث اامػت  واحةدب  ةوعيرا لمننقةام  مؤددة العمل عمم دمج اعم المؤددام عةم  -3

دمو حعض المسسسات المشلكد للا حالمسػتكم الرفيػ  فػي مسسسػة كاثػدة تسػلـ فػي ح روديا
المثػددة هػداؼ اختطكير التعميـ العػالي كالقيػاـ حمتتمػؼ اجنشػطة ثتػي تعمػؿ عمػي تثقيػؽ 

 فمـ يتـ ذلؾ.م ر لمحرناموع اما في 
مسسسػػات عاليػػة ال،ػػكدة تػػالؿ دمػػو  التطػػكير مػػفاتحػػاع محػػدد الػػدمو عنػػد -أوجةةا اإلعةةادب 

 في مسسسة كاثدة يتـ تك،يخ الدعـ للا. لاكدم،
ثيػػث عممػػت ركسػػيا عمػػي اسػػتتداـ  ادةة خدا  رودةةيا ادةة را يجي  ال ةةدويل وال ناعدةةي  -4

محػػػدد التنافسػػػية عمػػػي المسػػػتكم القػػػكمي فػػػي اتتيػػػار اف ػػػؿ ال،امعػػػات كمػػػا يسػػػاعد مػػػدتؿ 
ات لتقـك حتطكير ذاتلا كالنلػكض حلػا الػي المسػتكيات الدكليػة التنافسية عمي تثييز المسسس

 كالعالميةع اما في مصر فمـ يتـ ذلؾ.
اتحػػاع اسػػتراتي،يات التػػدكيؿ كالتنافسػػية كالتػػي تثيػػز المسسسػػات عمػػا التميػػز أوجةةا اإلعةةادب 

 الكطني  ـ التميز الدكلي كالعالمي حعد ذلؾ.
     ل لوير ال عمي  العالم ومق رحام  الاح ، المحور الخامس  ن ا ج

 الاح    عمنم ن ا ج الاح  ما يمم أوا  ن ا ج 
 ان ال خليل ااد خدا  العديد من اادة را يجيام يعةمن النجةال النعةال ألي ارنةامج -1

التعميميػػة  حالمسسسػػات الكصػػكؿ عمػػيالتػػدكيؿ م ػػؿ اسػػتراتي،يات  ثيػػث يعمػػؿ اسػػتتداـ
 .الي اراي المستكيات كالمنافسة حلا عمي المستكم

العحػػرة  فمػػيس ان ا اةةام ماةةدأ الةةدمج عةةم عمميةةام ال لةةوير يحقةة  الن ةةا ج اإليجاايةة  -2
 .حانياؽ المحال، الكحرل في انشاع ،امعات ،ديدة فقط 

حػددت ركسػيا حتصػميـ  ثيػث ان  حقي  اهداف ال لوير يكةون عمةم مدة وي مرحمةم  -3
كثققػت حعػد ذلػؾ اللػدؼ حػدتكؿ تمػػؾ  عكعػة مػف التصػنييات عمػي المسػتكم القػػكميم،م
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( 100-5المسسسات الي المستكيات العالميةع كما كاف هػذا الحرنػامو تمليػدا لمشػركع )
 في ركسيا كالذم ثقؽ العديد مف ا ن،ازات الكحرل.

عممػت  ثيػث يمكن النظر الم الخارام المجةاورب او الم قدمة  عةم عمميةام ال لةوير  -4
كحعػض دكؿ الحػريكسع ركسيا عمي انشاع ،امعات عالمية المستكم كمػا فعمػت الصػيف 

م ػػمكنة النتػػاكو لػػذلؾ فػػاف تطحيػػؽ نيػػس الت،ػػارب النا،ثػػة يسػػلـ فػػي تكػػرار ن،اثػػات 
 كا ن،ازات حدخ مف السعي في مثاكخت ،ديدة اد تككف عكااحلا مير م مكنة.

يتـ لمس ا ار التطػكير كتركيػز النيقػات  اعينها  ح مال ركين عمم جامام ومؤددام  -5
في ،كانب مثددة ت مف للا الن،اح كتثقؽ نتاكو ،يػدة تراػي حمسػتكاها الػي مسػتكيات 
القمة كتنافس عمي المستكيات الدكليػة كالعالميػة كتسػتمر حػالتطكير الػي مراثػؿ كثمقػات 

 مستمرة. 
 ل لوير ال عمي  العالم مق رحام ثانيا 

 -ا سحؽ يمكف التركج حم،مكعة مف المقترثات تتم ؿ فيما يمي:كفي  طار م
التػػي تسػػلـ فػػي تثقيػػؽ اهػػداؼ حػػرامو التطػػكير  طػػكير المتعػػددةاسػػتتداـ اسػػترتي،يات الت-1

 .ن،  اخستراتي،يات دكمنلا استراتي،ية التدكيؿ كالتي تعتحر مف 

المسسسػػػات ككليف كالمسػػػاسػػتتداـ التصػػػنييات القكميػػػة اك الكطنيػػة التػػػي تك ػػػ  لمتحػػراع -2
 .كال،كدةتميز عالي مف الالمستكم ال ذاتكال،امعات 

دثػػدث الػػنظـ العالميػػة مػػف ثيػػث المنػػاهو كطػػرؽ  تتحػػ انشػػاع م،مكعػػة مػػف المسسسػػات -3
التػػدريس كتػػكفير المعامػػؿ كالت،ليػػزات الثدي ػػة كمالثقػػة التطػػكرات العمميػػة الثدي ػػة فػػا 

 . لطااة الذريةم،اخت النانكتكنكلك،اع كالطااة المت،ددةع كا

يػػتـ المتميػػزة كالصػػغيرة فػػي مسسسػػة كاثػػدة ثتػػي يمكػػف دمػػو م،مكعػػة مػػف المسسسػػات -4
تكفير المحػال، المتصصػة فػي عمميػات التطػكير حػدخ مػف اهػدارها فػي عمميػات اخنشػاع 

 .كالحناع

تػػكفير التمكيػػؿ الػػالـز لعػػدد مثػػدد مػػف المسسسػػات ثتػػي يمكػػف لمػػس ا ػػار التطػػكير حػػدخ -5
 .عمي اخعداد الكحرل مف المسسسات دكف ،دكممف انياالا 

التركيػػز عمػػي اتحػػاع المػػداتؿ العديػػدة لمتنافسػػية حػػيف مسسسػػات التعمػػيـ العػػالي المتتميػػة -6
 .عمي المستكم القكمي ثتي يمكف تثييز كتعزيز تمؾ المسسسات عمي تثقيؽ دهدافلا
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 ؿ الصػيف ثتػي يمكػف اتحاع اخت،اهات العالمية في الدكؿ الم،اكرة كما فعمت ركسيا م-7
 العقحات. ماف ن،اح حرامو التطكير كت،نب المتاطر اك 

فقد يػتـ الحػدع فػي  عاتحاع تطكات كمراثؿ عمميات التطكير ثتا يمكف تثقيؽ اجهداؼ-8
تثقيؽ اجهػداؼ عمػي المسػتكم القػكمي  ػـ مرثمػة ل ـ مرثمة  انية  عمرثمة اكلي كتمليد

 .لدكلي كالعالمي  ال ة لتثقيؽ اجهداؼ عمي المستكم ا

 مراجع البحث
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