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« Une particularité des établissements d’enseignement 
supérieur, est de considérer la Science comme un 

problème pas tout à fait résolu, qui doit rester donc un 
sujet permanent de recherches » 

 

Wilhelm von Humboldt, 1810 

 Fondateur du concept de l’université pluridisciplinaire de recherche 

 

 

 

، مل يمت حلها ابلاكمل شاكليةك   العمل مؤسسات التعلمي العايل أ هنا تتعامل مع من خصوصيات"
 "موضوع حبث مس مترابلتايل تبقى العلوم و

 1810ويليام هامبودل، 

 متعددة التخصصاتمؤسس مفهوم جامعة البحث 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ال هللا عليه تولكت وهو رب العرش العظمي هل ا   بسم هللا الرمحن الرحمي، وال ا 

 ال جناز هذايليق جبالل وهجه وعظمي سلطانه أ ن وفقين  ،محدا كثريا مبارك فيهامحلد هلل 
 العمل.

صالة خترجين اي هللا هبا من ظلامت  ملسو هيلع هللا ىلصاللهم صل ِّ عىل الرمحة املهداة س يدي وحبييب محمد 
 الومه، وتكرمين بنور الفهم.

 ،"ال يشكر هللا من ال يشكر الناس" ملسو هيلع هللا ىلص  الكرميهلومصداقا لقو

اليت تعهدتين بنصاحئها  "رقاد صليحة" الفاضةلأ ود أ ن أ شكر أ س تاذيت املرشفة: ال س تاذة 
 وابرك هللا يف علمها هجدهاهللا عن عوضها  المثينة ومعارفها القمية ال جناز هذا البحث،

 وجازاها عين لك خري.

أ قدم الشكر املوصول ل عضاء جلنة املناقشة ال فاضل، عىل تكرهمم بقبوهلم مناقشة هذا 
 العمل هبدف التحسني املس متر للمنتوج املعريف.

، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 1كام أ تقدم ابلشكر للك أ ساتذيت جبامعة سطيف 
 .يريالتس  

 الوفية دامئا لك ابمسها، وأ خص ابذلكر زمياليتو  يقايتصدللك  أ قدم تشكرايت اخلالصةو 
 "زهرة عباس".

 

ة   ة  ر ا مي   وسن  ب   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

لى ا العمل إ  مرة  هد  ى   ا هدي  ث  ي  ن  ا ج  ي  ى  " الدن  ب   "...ا مى  وا 
كل دب ى  ب  ا وسان  لى من  كان  لى  عون  ة   إ  "...و  محن  ى  وج  لاص "ز  خ   ا 

لى ت   إ  ى  من  لطالما داعن  ي  ري   كن  ات  ... ودف  ى  ي  ن  " ان  ة  ن   "ا 
ا ي  ن  ها ن  ي  لت  ف  ر  لة  ت  ها وعان  ي  رعرعت  ف  لة  ت  ، عان  ة  ن  ان  ولى والي  ى  الأ  لي  لى عان   إ 

ا ي  ... وا ج  ة  ون   محب 
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 لخصم

دف ههههههههاس  إد  عههههههها ية التوههههههها  بهههههههزتإما  إلتحههههههه   هههههههت    هههههههت    المهههههههت    هههههههد   إل  ههههههه  حهههههههت   تههههههه

 إل قمهههههه  ههههههها  عزههههههب ضههههههتب الهههههها  إل ههههههت    إد إمهههههها   د  هههههها   ،خمرحههههههتا ااع ههههههتا  إللزههههههم   إلههههههت   و   ر هههههها

  لههههههت الق ههههههم   إ  هههههه  ية حت هههههه    اب عل ههههههت  عزههههههب  وههههههلي،  إتهههههههرن   إل زمزههههههن،  اههههههلي،  وقت  هههههها،  هلههههههدف،

 ضههههههه    إ  ههههههه    حت  ههههههه   إلظهههههههرت عهههههههر   ورهههههههتهم   إرزر ههههههها  وللزقههههههها  هههههههت    ظهههههههرت  ي هههههههر    مقهههههههن،  مههههههه  

 وهههههههتالن   اههههههت  وت ههههههه   إل  مقهههههههن،  ل  ههههههت   هههههههت     عههههههها  هههههه  اههههههه   راههههههها  إللزههههههم   إلهههههههت      ههههههت    المهههههههت  

،  ر  ههههههت   وت مههههههت  اههههههتإم ي   اههههههت     ههههههت    المههههههت   وههههههتالن، يضههههههت ا ية    عهههههها    هههههه   إللزههههههم   إلههههههت  ابو   ههههههر

 الهههههتب عزهههههب حإهههههل ط   ههههه  ا عهههههتح  إق ههههه   المهههههت  حهههههتالن إل  ههههه  حهههههت   خمرحهههههتا ااع هههههتا  إللزهههههم   إلهههههت  

 حههههههت   حت هههههه   ن  إلتحهههههه   ههههههت    ههههههت    المههههههت   وههههههتالن   ههههههي      ههههههد  تيههههههرا  لههههههت ،  إد  عهههههها  ر هههههها  و   

 إ  هههههه  إ  مهههههه  عزههههههب ابحههههههت    لعههههههت   إلز مهههههها ،  إلأهمهههههه   إلز ههههههن  ولزتاهههههه  خلههههههر ، اهههههه   هههههه    إ  مهههههه  عزههههههب 

 إد  عهههههها ا تعهههههها     هههههد  ههههههدا  دع  ازت ههههها  وتالهههههها     ل هههههه اهههههه حههههههت    داههههها   ل هههههه   ،  إل  مههههه    إل ههههههت ر

 ا        تا إلرلم  ها   إلتح  ابو   ر 

 

،  هههههههههههت     إمههههههههههها عهههههههههههت خمرحهههههههههههتا،  لزهههههههههههم  حهههههههههههت  ،  المهههههههههههت  حهههههههههههتالن،  ،   هههههههههههت  الكلماااااااااااات امل  ا  ااااااااااا  

   وتالا  و   ر ا  د  ا،
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Résumé 

 

L’étude est pour objectif, le traitement de la problématique de l’orientation 
vers les pôles d’excellence, comme point d’entrée à l’amélioration de la qualité des 

résultats des établissements de l’enseignement supérieur algériens, sur la lumière de 
quelques expériences internationales récentes. Pour atteindre cet objectif, et en 

s’appuyant sur la méthode descriptive, analytique et comparative, nous avons divisé 

la recherche en deux volets, un théorique et l’autre pratique, pour la partie 
théorique, nous avons évoqué les notions idéologiques en rapport avec la qualité de 

l’enseignement supérieur et les pôles d’excellence universitaire. Le volet pratique 

quant à lui été axé sur l’étude des expériences française, allemande et malaisienne 
dans le domaine des pôles d’excellence universitaire, nous avons également étudié 
l’état de l’enseignement supérieur en Algérie, et proposé un modèle de pôle 

d’excellence universitaire algérien, pour améliorer la qualité des résultants des 

établissements de l’enseignement supérieur algériens. 

L’étude a démontré que l’orientation vers des pôles d’excellence universitaire, 
contribue à l’amélioration de la qualité du diplômé, en s’appuyant sur la 
qualification scientifique intégrale. La qualité des recherches scientifiques, en se 

basant sur la recherche, la pratique et le développement. La qualité du service public 

en mettant en valeur l’université au sein de la société. L’étude a proposé un certain 

nombre de suggestions pour la mise en place de cette orientation en Algérie. 

 

Mots Clés : Pôles, Excellence Universitaire, Qualité, Résultats, Enseignement 

Supérieur, Expériences Internationales, l’université algérienne.   
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Abstract 

 

The objective of the study, is to treat the problematic of orientation 

towards clusters of excellence, as an entry point to improving the quality 

of Algerian higher education institutions outputs, in the light of some 

recent international experiences. To achieve this goal, and relying on the 

descriptive, analytical and comparative method, we have divided the 

research into two parts, one theoretical and the other practical, for the 

theoretical part, we discussed the ideological notions related to the higher 

education quality and the clusters of excellence. The practical part focused 

on the French, German and Malaysian experiences in the field of clusters 

of academic excellence, we also studied the state of higher education in 

Algeria, and proposed a model of an Algerian academic excellence cluster, 

to improve the quality of outputs of the Algerian university. 

The study showed that the orientation towards academic excellence 

clusters contributes to improving the quality of the graduate, by relying 

on the integral scientific qualification. The quality of scientific research, 

based on research, practice and development. The quality of public 

service by promoting the university within society. The study proposed 

some suggestions for the implementation of this orientation in Algeria. 

 

Keywords: Cluster, Academic Excellence, Quality, Outputs, Higher 

Education Establishments, International Experiences, Algerian University. 
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 العربيةالداللة ابللغة  الداللة ابللغة األجنبية املختصرات
GATS General Agreement on Trade in service االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات 

OBHE Observatory on borderless higher 

education 
مرصد التعليم العايل العابر 

 للحدود

CEPES Centre Européen pour l’Enseignement 
Supérieur املركز األوريب للتعليم العايل 

IIEP International Institute for Educational 

Planning املعهد الدويل للتخطيط الرتبوي 

QAA Quality Assurance Agency for Higher 

Education 
الوكالة الربيطانية لضمان اجلودة 

 يف التعليم العايل

ISO 
International Organization for 

Standardization املنظمة الدولية للمعايري 

UNESCO 
United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 
منظمة األمم املتحدة للرتبية 

 والعلم والثقافة
ETF European Training Foundation املؤسسة األوربية للتدريب 

CHEA 
Council for Higher Education 

Accreditation 
جملس اعتماد مؤسسات التعليم 

 العايل
TQM Total Quality Management إدارة اجلودة الشاملة 
JUSE Japanese Union scientists and Engineers احتاد العلماء واملهندسني الياابين 

EFQM 
European Foundation for Quality 

Management املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة 

AAC&U 
Association of American Colleges and 

Universities 
رابطة الكليات واجلامعات 

 األمريكية

ENQA 
European Association for Quality 

Assurance in Higher Education 
اجلمعية األوربية لضمان اجلودة يف 

 التعليم العايل
THES Times Higher Education supplement  جملة اتميز للتعليم العايلتصنيف 

QS 
Quacquarelli Symonds World 

University Rankings 

 تصنيف اجلامعات العاملي
 كواكواريلي سيموندس



ARWU 
Academic Ranking of World 

Universities Shanghai 

التصنيف األكادميي جلامعات 
 شنغهاي العامل

UFR Unité de Formation et de Recherche وحدة تكوين وحبث 
CoE Centres of Excellence مراكز االمتياز 

IDEX L’initiative d’excellence universitaire مبادرة االمتياز اجلامعي 

ComUE 
Communautés d’Universités et 

Etablissement جتمع املؤسسات اجلامعية 

PIA Projet Investissement d'Avenir االستثمار من أجل املستقبل 

OCDE 
Organisation for Economic Co-

operation and Development 
منظمة التعاون االقتصادي 

 والتنمية
R&D Research and development البحث والتطوير 

CNRS 
Centre national de la recherche 

scientifique 
للبحث الفرنسي املركز الوطين 

 العلمي

KMK Kultusministerkonferenz 
يف مؤمتر وزراء الرتبية والتعليم 

 أملانيا
HRK Hochschulrektorenkonferenz يف أملانيا مؤمتر عمداء اجلامعات 
USM Universiti Sains Malaysia جامعة العلوم املاليزية 

APEX Accelerated Programme for Excellence املخطط املكثف لالمتياز 
PNE Programme National Exceptionnel الربانمج الوطين االستثنائي 
LMD Licence – Master - Doctorat دكتوراه - ماسرت – ليسانس 

CIAQES 

Commission nationale pour 

l’implémentation de l’assurance qualité 
dans l’enseignement supérieur 

اللجنة الوطنية لتطبيق ضمان 
 اجلودة يف التعليم العايل

SNAT 
Schéma National d'Aménagement du 

Territoire 
 املخطط الوطين لتهيئة االقليم

POC Pôle de compétitivité et d’excellence أقطاب االمتياز والتنافسية 
PAT Plan d’Action Territorial برانمج العمل اإلقليمي 

 



 

 

  

ةــدمـــــقـم  
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فهي تكمبرب يل ركنز  يل رئنتسسسسسسن  حتظى مؤسسسسسسستسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  أمهلة  للةسسسسسس  اجملتن  ت       نل  يل مب كلع  
يلملمبخصسسسسسصسسسسس    يلع يلملكلرف ايلملهلريلع ذإسسسسسسهلمهل   ترجا  رنلع من يل روا يل كلما  من لالل  مبطويره اتن نمبه  
يل يت تويلنه حمنطهل يلالنمب لعي  يلملشسسسسسسمهالعيل رضسسسسسسل  ا  مباف تكلجل الجملع  من جملحبلثاجمليضسسسسسسل    مباف يل رطلعلع

    اذ ك من لالل مملرسمبهل ملخمباف جملدايلرهل من تمهوين احبث عا ي الجم  يل مب ع.ايلالقمبصلدي
  إال   حترنق يل ن و يلالقمبصسسسسسسسلدي ايل مبرجا يلالنمب لعي أبتن  يل مبكانة يل كل  يل ويلسسسسسسسسع عاى يل رغة من يلالعرتيلفا 

حتج ع يل كومل     ةذكر منهلعاى نود   رنلتهبشسسسسسسسسسسسسسسمه  ك   تؤثر  حتج ع نجيج  اممبزيليج يويلنه جملةسسسسسسسسسسسسسس   جملةه 
  يلألمر يل ذي دفع يلملمبنوع  ايلملمب   ايل مب ع ايلملنلفتسسسسسسسسسسسسس  يل ان  ايل جا ن  السسسسسسسسسسسسس و  سسسسسسسسسسسسسسو  يل ك     يل مبحج ع يلملل ن ا 

  ضسسسسسسسس لر ترجا  رنلع ذيلع نود   ت ين  مباف يلملجيلل دال يل كلمل إىل    يل كجيج منأؤسسسسسسسسستسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  
ظراف حمنطهل يلالنمب لعي ايلالقمبصسسسسسسسسلدي  فل ه   و يمب لشسسسسسسسسى ا ا   يل كلملن  يل مبونهلعجملديلئهل أل يتسسسسسسسسلير احتتسسسسسسسس  
يلالممبنلز  بريلمج امنلذج جمليضسسسسسسسسسسسسسل ت ينا   مجل  إديلر  يلجلود  يل شسسسسسسسسسسسسسلما ا  نظلا يلجلود  ايلالعمب لديلجلود  كجيلل  يلأللذ أ
  غ  جملر احتتس  مرت مبهل    مباف يل مبصسننفلع يل كلملن   املمكلع  مبحرنق يل مبفو  اتكزيز قجريلهتل يل مبنلفتسن   يلجللمكي

تمبويلفر عاى مجا  من تمهور عاى ةسسسا  اةنج  مع عمب كهل  اجملر يمبطاب منهل جملر كلي  هذه يلملجيلل  يل فكلل ملمبط نق يل 
  ع ب  مؤسسسسسسسسستسسسسسسسسلع يل مبكانة لاق جملقطلب يلممبنلز نلمكي    اهذيل مل دفع هبل إىل يل مبونه  و يل رجريلع ايلإلممهلانع

 .ا مباف يلهلنئلع يلملمبويلنج    يلإلقانة يل ذي تنشط فنه يل كل  ايلملؤستلع يلالقمبصلدي 
نل  دال قلر    عجد من يلجللمكي جملقطلب يلالممبنلز لاقم لدريلع يل مبونه  و جملاىل اقج ظهرع  لالل آسسسسسسسسسسسسسسس

بكض دال قلر  دال جملمريمهل يل التننن  ا  اكذ ك  هبل بن ا تتسسسسسسسسسسسسكنننلع يل ررر يلملللسسسسسسسسسسسسي    يل مبحر  مكظة يل جال يلألار 
ربط  رنسسسلع يل مبكانة يل كسسسل  أسسسل  سسسجا    سسسلرب هسسسذه يل سسسجال  انمسسسلمل يلمل هر يل سسسذي  ررمبسسسه ةمبنمسسس  اذ سسسك إفريرنسسسل  

 . املمك  يل نط يلالنمب لعي ايلالقمبصلدي يل مبنلنلع
ىل مويلك سسسسسسسس  يل مبطسسسسسسسسوريلع يلللةسسسسسسسسا    حمنطهسسسسسسسسل يل اسسسسسسسسي إهسسسسسسسسج  لن  تتسسسسسسسسكى يلجللمكسسسسسسسس  يلجلزيلئريسسسسسسسس  هسسسسسسسسي يلأللسسسسسسسسرا

عرفهسسسسسسسل قطسسسسسسسليل يل مبكاسسسسسسسنة يل كسسسسسسسل   يل سسسسسسسيت ف لإللسسسسسسسلف  إىل  مباسسسسسسسف يل مبكسسسسسسسجيالع  إةسسسسسسسال لععسسسسسسسج  ايل كسسسسسسسلملي   سسسسسسسجيلث 
  إ سسسسسسجيلث  2004/2005منسسسسسسذ يلملوسسسسسسسة يلجلسسسسسسلمكي  يل سسسسسسوزيلر  يل وةسسسسسسن شسسسسسسرع    ايل  حسسسسسسث يل كا سسسسسسي منسسسسسسذ يلالسسسسسسسمبرالل

ايل سسسسسسذي يهسسسسسسجف إىل مويلك سسسسسس    يل انتسسسسسسلةس  يلمللسسسسسسسرت ايل سسسسسسجكمبوريله  ل.ا.د ةظسسسسسسلا تكاسسسسسسنة عسسسسسسل  نجيسسسسسسج يكسسسسسسرف بنظسسسسسسلا 
ا سسسسسسسسجعة متسسسسسسسسلر هسسسسسسسسذيل  يلملنلفتسسسسسسسس    يلمسسسسسسسسمبال  يلملكرفسسسسسسسس  يلجللمكسسسسسسسسلع يل كلملنسسسسسسسس    إةسسسسسسسسلر مشسسسسسسسسرايل عسسسسسسسسلملي يسسسسسسسسجعويل إىل 

ط اإعسسسسسسسسجيلد يلملخطسسسسسسسس  2010سسسسسسسسسن    مؤستسسسسسسسسلع يل مبكاسسسسسسسسنة يل كسسسسسسسسل   إةشسسسسسسسسلض ةظسسسسسسسسلا  ضسسسسسسسس لر يلجلسسسسسسسسود  يلإلةسسسسسسسسالمل م
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إىل ز د  تنلفتسسسسسن  انلذبنسسسسس  يلألقسسسسسل نة مسسسسسن لسسسسسالل  مسسسسسن نهسسسسس  يل سسسسسذي يهسسسسسجف  2010 سسسسسسن  يل سسسسسوةين  مبهنئسسسسس  يلإلقاسسسسسنة
يلممبنسسسسسسلز تكزيسسسسسسز ا يلالبمبمهسسسسسسلر ايل صسسسسسسنلع  فنهسسسسسسل  يلجللمكسسسسسس  ا بسسسسسس    يل كالقسسسسسس   مبن نسسسسسس   ممبنسسسسسسلزيلإةشسسسسسسلض جملقطسسسسسسلب يل مبونسسسسسسه  سسسسسسو 

مسسسسسسسسن نهسسسسسسسس   نلمكسسسسسسسسلع اةننسسسسسسسس    عسسسسسسسسلالع امهسسسسسسسسن يلملتسسسسسسسسمبر   كل سسسسسسسسذكلض يلالةسسسسسسسسطنلعي ايل مبرننسسسسسسسسلع يل جقنرسسسسسسسس عسسسسسسسسج  
 .جمللرا

 مشكلة الدراسة: أوال.

 يلملمبرجم  جملشسسسويلةل مه     علل يلجلود  ايلالممبنلز اال سسسسن ل   يل جال   رج لط  ةظة يل مبكانة يل كل    يل كلمل
  تج  تزيليج   عجد ةا مبهل ا يل وق  يل ذي ظا  فنه مؤسسسسسسسسسسسسسسستسسسسسسسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري  تكل  من     يلجللمكي

 يل ذي يطرمل ةفته هنل هو: يل رئنس ايل تؤيللنود   رنلهتل  
 يفهل يؤدي التوجه حنو أقطاب االمتياز اجلامعي إىل حتسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

 ؟احلديثة ضوء بعض التجارب الدولية
 اينجرج حت  هذيل يل تؤيلل يل رئنس  يلألسئا  يل فرعن  يل مبل ن :

يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل  هسسسسسس  يسسسسسسؤدي يل مبونسسسسسسه  سسسسسسو جملقطسسسسسسلب يلالممبنسسسسسسلز يلجلسسسسسسلمكي إىل حتتسسسسسس  نسسسسسسود  لسسسسسسريج مؤستسسسسسسلع  .1
 ؟يللجيث  يلجلزيلئري    لوض بكض يل مبملرب يل جا ن 

هسسسسسس  يسسسسسسؤدي يل مبونسسسسسسه  سسسسسسو جملقطسسسسسسلب يلالممبنسسسسسسلز يلجلسسسسسسلمكي إىل حتتسسسسسس  نسسسسسسود  جملحبسسسسسسلث مؤستسسسسسسلع يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل   .2
 يللجيث ؟ يلجلزيلئري    لوض بكض يل مبملرب يل جا ن 

مؤستسسسسسلع يل مبكاسسسسسنة يل كسسسسسل   لسسسسسجملعهسسسسس  يسسسسسؤدي يل مبونسسسسسه  سسسسسو جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي إىل حتتسسسسس  نسسسسسود   .3
 يللجيث ؟ يلجلزيلئري    لوض بكض يل مبملرب يل جا ن 

نسسسسسود   رنسسسسسلع مؤستسسسسسلع يل مبكاسسسسسنة   مسسسسسن تسسسسسمسسسسسن جملنسسسسس  حتلمكي يلجلسسسسسممبنسسسسسلز يلالمسسسسسل يل مبصسسسسسور يلملرسسسسسرتمل  رطسسسسسب  .4
 .يللجيث  كض يل مبملرب يل جا ن بيل كل  يلجلزيلئري    لوض 

 فرضيات الدراسة: اثنيا.
 يل مبل ن :يل فرلن  يل رئنتن  ةنلغ  مت    إشمهل ن  يل جريلس   إلنلب  عاى

يؤدي التوجه حنو أقطاب االمتياز اجلامعي إىل حتسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف 
 احلديثة.ضوء بعض التجارب الدولية 

 يل فرعن  يل مبل ن : يل فرلنلع  يل فرلن  يل رئنتن  هنجرج حت  هذتا 
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يؤدي يل مبونه  و جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي إىل حتتسسس  نود  لريج مؤسسسستسسسلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري    لسسسوض  .1
 .يللجيث بكض يل مبملرب يل جا ن  

يؤدي يل مبونه  و جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي إىل حتتسسسس  نود  جملحبلث مؤسسسسستسسسسلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري    لسسسسوض  .2
 .يللجيث  بكض يل مبملرب يل جا ن 

يؤدي يل مبونه  و جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي إىل حتت  نود  لجملع مؤستلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري    لوض  .3
  .يللجيث  بكض يل مبملرب يل جا ن 

 :لدراسةا أهداف اثلثا.

 :  ةذكر منهلتتكى هذه يل جريلس  إىل حترنق مجا  من يلألهجيلف

 يل مبكانة يل كل  امجيلل  حتتننهل؛ود  جبمنلقش  يلملفلهنة ايلألفمهلر يلملرت ط  عرض ا  .1

  مع إبريلز جملهة يل ذي يكمبرب مجلال  جيثل   جملدبنلع يل مبكانة يل كل  يلالممبنلز يلجللمكي منلقشسسسسسسسسسسسسسسس  احتان  مفهوا .2
 منلذنه اسنلسلع جملقطلبه؛

 ؛ السمبفلد  من لربيلهتل ا لرهبل جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي كض يل جال   علل    جيث  يلالةاليل عاى  لرب .3

يلجللمكي    يلالممبنلزجملقطلب اآفل  تط نق س ار  ل لر يلجلود  أؤستلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري  يل وقوف عاى  .4
 ؛يلجلزيلئر

  لوض بكض   رنلع مؤستلع يل مبكانة يل كانة يل كل نود  مبحت  بجملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي  تولن  عالق  .5
 يل مبملرب يل جا ن  يللجيث ؛

نود   رنسسلع  مبحتسسسسسسسسسسسسسس  لسسسسسسسسسسسسسسوض بكض يل مبمسسلرب يل سسجا نسس  يللسسجيثسس  عاى قطسسب يلممبنسسلز نسسلمكي  يلقرتيلمل منوذج .6
 .مؤستلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري 

 أمهية الدراسة:  رابعا.

يكج من جملهة يلملولسسسسسوعلع يلملكلةسسسسسر    ظ  يل مبطوريلع يللجيث  ملولسسسسسويل  طرقهلمن لالل ت  جريلسسسسسس يلتن ع جملتن  
لسسرار  تفلع  يكمهس  جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي  ايل ذيمولسسويل جملال اهو يلللةسسا    بنئ  مؤسسستسسلع يل مبكانة يل كل   

  ك ل تربز جملتن  هذه ملويلنه   مباف يل مبحج ع مؤسسسسسسسسسسسسستسسسسسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  مع حمنطهل يلالقمبصسسسسسسسسسسسسلدي ايلالنمب لعي
حتتسسسسسننهل جمل ج جملهة ايل يت يكج   يل كل  يل مبكانةمؤسسسسسستسسسسسلع نود   رنلع   تتسسسسسانطهل يل ضسسسسسوض جمليضسسسسسل عاى  يل جريلسسسسسس 

 :اميمهن إجيلز جملتن  يل جريلس    يلآليت .تسمب ريلر يلألهجيلف يل ويلنب حترنرهل
 ؛ مبحرنق يل مبن ن  يلملتمبجيلم نود   رنلع يل مبكانة يل كل    سنلسلع ابريلمج يل جال  جملتن  حتت  .1
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 ه  ا شسسسسسسسسسسسسسسسسسج كسسس  يلملويلرد  مبخطنط اتنفنسسسذ بريلعسسسيلالممبنسسسلز يلجلسسسلمكي   ةظة يل مبكانة يل كسسسل    يل كسسسلمل جملتنسسس  حترنق .2
 رفع ممهلة  اشهر  مؤستلهتل   يل كلمل؛حتت  نود   رنلته ا ب ن   هاسنلسلت

 جملتن  يل مبكرف عاى يل مبملرب يل جا ن  يللجيث    جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي ايلالسمبفلد  منهل؛ .3

 ؤستلع يل مبكانة يل كل    يلجلزيلئر امجا يلسمبكجيلدهل  مبحرنق يلالممبنلز يلجللمكي؛يلجلود  أيل وقوف عاى ايلقع جملتن   .4

جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي ك جل   مبحتسسسسسسسسسسسسس  نود   و لاق اتفكن   ف  يلةمب له يلملتسسسسسسسسسسسسسؤا   إىل جملتن  يل مبونه  .5
  رنلع مؤستلع يل مبكانة يل كل    يلجلزيلئر من لالل يل ن وذج يلملررتمل؛

حملا   إثريلض يلملمهمب   ايلمللد  يل كا ن   ا ولسسسسسسسويل  جعة يل جريلسسسسسسسسلع يلملتسسسسسسسمبر ان    علل نود  ايلممبنلز مؤسسسسسسسستسسسسسسسلع  .6
 .  للة  اجملر هذه يل جريلس  تكج يلألاىل تجلزيلئر عاى  ج عاة يل  ل ث يل مبكانة يل كل 

  :موضوع الدراسةاختيار  مربرات .خامسا

 :ةونز جملس لب يللمبنلران  ا ولويل  

   نلمكي ايل ت   يلممبنلزيللجيث    لاق جملقطلب  يل كلملن لا   يلالسمبفلد  من يل مبملرب حم  ا يل نت ن   ا ولويليللجيلث
 ؛يل نلنح  يلمل لدريلع عاى لطى

 يلالممبنلز يلجللمكي بمبحتسس  نود   رنلع مؤسسستسسلع  جملقطلب ربط عاى  ج عاة يل  ل ث  دريلسسسلع  عجا انود
 ثريلض يلملمهمب   يلجللمكن  ب حث إلل    هذيل يل لل؛  ات مبل  حملا   إيلجلزيلئري   مبكانة يل كل يل

  ؛  يلجلزيلئر ختجا تطوير قطليل يل مبكانة يل كل  يل رغ     يلملتلت  ا و بشمه  نزئي   يلألحبلث يللجيث  يل يت 

  امجا يلسسسسسسسسسمبكجيلد مؤسسسسسسسسستسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل   مب ين تونه يلجلزيلئر  و تط نق يلالممبنلز يلجللمكي   ودهنحملا   ترننة
 يلالممبنلز؛جملقطلب 

 ممل جيك  يلملولسسسسسسسسسويل  نو  امث يل  الهمب لا للةسسسسسسسسس  فن ل   يل كلمل   يلجللمكي جملقطلب يلالممبنلز يلسسسسسسسسسسرتيلتنمنلع  لمل
 .رطليل يل مبكانة يل كل    يلجلزيلئرب  انهوضتط نق منلذج يلالممبنلز يلجللمكي فل  يمبكاق آب

 الدراسات السابقة: سادسا.

يلسسسسسسسلع ذيلع م تصسسسسسسننفهل إىل ةسسسسسسنف : در    فرسسسسسسجيلملولسسسسسسويليلملمبكارسسسسسس  هبسسسسسسذيل  يل جريلسسسسسسسلع يل تسسسسسسلبر فن سسسسسسل  سسسسسس  
ــــــاز اجلــــــامعي أقطــــــابةسسسسسسا  تملمب سسسسسس  يلملتسسسسسسمبر      ادريلسسسسسسسلع ابريلعسسسسسسه   ايل سسسسسسيت علجلسسسسسس  إشسسسسسسمهل ن  يلالممبنسسسسسسلز االمتي

 . جودة التعليم العايلممبكار  تملمب   يل مبلبع  
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 :ابملتغري املستقلدراسات ذات صلة  .1

   دور تسيري الرأمسال البشري يف حتقيق التميز   :عنويلرحت  جملةرا   دكمبوريله   2012/2013 ةوحل  دريلس
إىل يللمب لر   يل جريلسسسسسس  اقج هجف  . دراســــة ميدانية مول مرالز البلع العلمي يف اجلزائر :للمؤســــســــة املتعلمة

دار تتسسسن  رجململ يلمللل يل  شسسسري  تتسسسن  يل مهفلضيلع اتتسسسن  يلملكلرف   حترنق يل مب نز ملريلكز يل  حث يل كا ي   يلجلزيلئر  
م يللمبنلر مريلكز يل  حث يل كا ي   يلجلزيلئر قج إللف  إىل يلملتلت  بن لذج  مبتن  يل رجملمسلل يل  شري   حترنق يل مب نز  ا 

اتك   عاى  ث   ممبكا   ت حث عن يل مب نز   ةشسسسسلةلهتل يل  حثن  ايل كا ن ك ح   اجريلسسسسس   بصسسسسفمبهل مؤسسسسستسسسسلع 
 ةذكر منهل:  توةا  يل  ل ث  إىل عجد من يل نمبلئجا   ت ثنهل عاى يل مبكاة يلملتمب ر

  مريلكز يل  حث  نتسس  عاى دريلي  كلفن  تملكلرف ايلملهلريلع ايلاربيلع يلملمبوفر   جا ت ثنهل  ا نس  جيهل حملاالع
 ر   مبران  يل فمو  ب  يلاربيلع ايل رجريلع يلملكرفن  من نه  ايل نرلئ  يلملكرفن   جيهة؛كلفن  البمبمهلر ة

  عجا يلهمب لا ةظلا يلملمهلفآع   يلملريلكز إىل  ج مل بمبحفنز يل تاوكنلع  يل مبصرفلع ايلإل لزيلع يل يت تتلعج يلملريلكز
 عاى حترنق يل مب نز ت شمه  يل مهل ؛

 جملهنة  ايلمل نزار  ك سسلالعمب سسلر يلجلهود يل يت ي سسذهلسسل يل  سسل ثور يلألكفسسلض ال يظن يل  سسل ثور جملر إديلر  يلملريلكز ذلسسذ   يل
  نتويل عاى عاة تألهجيلف يلملتطر   ا ريلكز الطط تنفنذهل.

   اجلامعات العربية وحتدي التصـــــــــــ يل العاملي: الطريق حنو   :بكنويلرمرلل     2014 يل صسسسسسسسسسسسسسسجيري  دريلسسسسسسسسسسسسسسس
هة يل مبصسسسننفلع يل كلملن   جمليل جريلسسسس  إىل تو نج يلملخرنلع يل كا ن   املمكلع يل كربن  من لالل  اقج هجف   . التميز

برصسسج تشسسمهن  ةسسور  علم  عن يل ولسسع يللل   املمكلع يل كربن    علل يل  حث يل كا ي  اعرض بكض مكلمل لط  
اتل تصسسننف شسسن هلي   عارق  يل  حث منوذن  من يل مبصسسننفل اقج يلسسسمبكرلسس  .ع    مبطوير جملديلض يلجللمكلع يل كربن 

اتصسسسسسسسننف اي ومرتيمهس امريلكز يلجللمكلع يل كربن  فنه ل  ك ل تضسسسسسسس ن يل  حث تتسسسسسسسك  م لد  ت   مكلمل يل طريق ألي 
لاصسس  يل جريلسسس  إىل جملر تصسسننف يلجللمكلع يل كربن  ال يكمهس اقج  .نلمك  تط    الةمب لض إىل اندي يل نخ   يل كلملي

إلسسسسسسالمن   ررار  ك ل جملر يل فمو  يل كا ن  يللل ن  ب  يلجللمكلع يل كربن  اةظ يلهتل ضسسسسسلر  يليل ر د  يل كا ن  يل يت ت وجملهتل يلل
  يل جال يلملمبرجم  تتسسسسسمبازا تضسسسسسلفر نهود  مباف يلملمبجلا  يللمهومن  ايلملجةن   مبرانصسسسسسهل  اميمهن جملر تشسسسسسمه  هذه 

 مهنه مشسسسسسسسسسسسسرايل يمبطاب باود جملهجيلفه نهود جملننلل   يل مبصسسسسسسسسسسسسننفلع يل كلملن  امكلي هل منلريل  مبطوير يل مبكانة يل كل  يل كري
 ممبكلق  .

   دريلسسس(Yakovlev, Kostikov, Kozyreva, & Martyushev, 2014)    إنشــاء   بكنويلر:مجيللا
. (Creation of Technical University Center of Excellence)  مرلز امتياز جامعي تقين
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اجملتهل حتول يل جال يلملمبرجم  من عمب كلع يلسسسسسسسسسسسمبهالكن  إىل   إىل دايلفع يلةشسسسسسسسسسسلض مريلكز يلالممبنلز تطرق  يل جريلسسسسسسسسسسس  اقج
عمب كلع يلملكرف   اجملةه  مبحرنق يل ن و يلالقمبصسسسسسسسسسسسسسسسلدي اتطوير يلإلةمبلج من لالل تزايجه برجململ يلمللل يلملكر  جيب دعة 

  تومتسسسسسسك بو نمبمهننك يل مبرين جللمك   ارق  يل  حث إىل عرض  رب  مركز يلالممبنلز . اقج هجف إةشسسسسسسلض مريلكز يلالممبنلز
جملر يل فمهر  يل رئنتسسسن  ملريلكز يلالممبنلز هي إىل لاصسسس  يل جريلسسسس  ا براسسسسنل  احتجيج جملهجيلف ام لد  ع   مركز يلالممبنلز  

يلالرت سسل  يل ك نق ب  منسسلهج يل مبكانة يل كسسل  اع انسسلع يل  حسسث يل كا ي  من لالل دمج ةمبسسلئج يل  حسسث ايلال سسلزيلع 
وا يلملخمباف    يل ربانمج يل مبكان ي  ك ل ال ظ يل  ل ثور جملر ع ان  تمهوين يل مبرنن  ال تمبضسسسسسس ن يللجيث    علالع يل كا

يل لالع يل رئنتسسسسسسسسسسن   مبخصسسسسسسسسسسصسسسسسسسسسسهة فرط  ب  تمبكجا إىل مولسسسسسسسسسسوعلع   عاة يل نفس  يلأللالقنلع  عاة يلالنمب ليل 
 تطوير تفمه هة يلإلبجيلعي ايل مبلريخ  يل ثرلف  ايل  نئ   اتتسسسسسسسسسسسسسلهة تاك يلملويللسسسسسسسسسسسسسنع يل يت يجرسسسسسسسسسسسسسسهل ةا   يل كاوا يل مبرنن   

 ايل نرجي  اتكزيز مهلريلع يلالتصلل  جيهة اإديلر  يلألفريلد ايل ك   يلجل لعي.

   دريلسسسسسسسسسسسس(De Ketele, Hugonnier, Parmentier, & Cosnefroy, 2016)    أي  :بكنويلركمبلب"
. (? Quelle excellence pour l’enseignement supérieur) امتيــاز لقطــاع التعليم العــايل؟"

يل جريلس  إىل ةرمل يلجلجيلل  ول متمبر   مؤستلع يل مبكانة يل كل    ظ  يل مب  يلع ايل مبحج ع يل يت تويلنه  هجف اقج 
يت ا  يلملرلب  تصلعج يلألةويلع يل   ظهور يل المتلايل  ةمبنم   اكومل  ايل ز د  يل مه      عجد يل طا  ا يل كلمل يلألكلدميي  

تنلدي ت رتيلا يل  كج يلالنمب لعي اتال مبزيلا يل مب كي  ا ؤسسسسسسسسسسسسسسستسسسسسسسسسسسسسسلع يل مبكان ن  ايلجللمكلع  فرلا ع وع  من يلاربيلض 
يلإلنسسسلبسسس  عاى  ك سسسل  سسسلا ويليل سسسجا ن  تقرتيلمل تط نق مفهوا يلالممبنسسسلز عاى ةظة يل مبكانة يل كسسسل  من ق سسس  يللمهومسسسلع   

كانة يل كل  ايلالممبنلز فنهل عاى يلجللمكلع ايلملكلهج يلالةمبرلئن   ول يل  اجيلر يل يت تنحصسسسر نود  يل مب يلألسسسسئا ع وع  من 
يلألمثسس   مبطور يل سسجال از د   يللسس   سسل هو متسسسسسسسسسسسسسسمبر سس  هسسلتسسه يلجلسسلمكسسلع؟ اهسس  هسسذيل يل مبونسسه هوف نسسلمكسسلع يل نخ سس    

لا  اقج عاى تكانة عل  ممب نز اذا نود  عل ن ؟  حيصسسس  ك  مويلةنتنلفتسسسنمبهل يل كلملن ؟  جمل نس من يلأل تسسسن جملر 
جيب تمهوين ةا     اتشسسسسسسسسسسسسس   يل كجيل   ك  يلملويلةن   ر إىل جملةه  مبحرنق يل مبطور يلملتسسسسسسسسسسسسسمبجيلا   عمب ع ممبملةسو يل  ل ث

 ن يمبحرق هذيل إال من لالل ا يل مبكانة يل كل   نمهوةويل   يلملتسسسسسسسمبر   متسسسسسسسؤا   عن يل مب ن  ايل مبن ن    مجنع يل لالع  
ر تتسسسسسسسسسسسمب ر نلمكلع يل نخ     تونههل يلالةمبرلئي ايل صسسسسسسسسسسسور   حترنق يلالممبنلز يلالنمب لعي ايل مب كي  ك ل ال مينع جمل

 عجد قان  من يل طا   ايل  ل ث .
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   دريلس(Salmi, 2016)   اسرتاتيجيات االمتياز ودورها يف ب اء جامعات عاملية  :بكنويلرمرلل   

قج ا.   Excellence Strategies And The Creation Of World-Class Universities    

. علا بشسسسسسسسسسسسسسسمه  يل كل  يل مبكانة ةظلا اعاى يلجللمكلعبكض  عاى زلنممبيلال م لدريلع ذث  ترننةيل جريلسسسسسسسسسسسسسسسس  إىل هجف  
ةوي  يلألمج ا نس  هو مريلةور  اتوةسسسسسسسسسسسسس  يل  ل ث من لالل دريلسسسسسسسسسسسسسسمبه إىل جملر حترنق يلالممبنلز كمه  يلملفلهنة يل ثلبمب 

كي ال يؤدي ذ ك إىل تث نط    سسسسسسسسسس لقل  اكجا يل تسسسسسسسسسريع  اعاى يلجللمكلع جملر تكرف ذ ك ق   يلاوض   هذه يلملكرك 
إذ   للةئ  تت ن   زممبنليلال م لدر   تمهور قج  يل ويلقع  يل مبزيلمهل اإريلدهتل   حترنق يل مب ن    ك ل يلسمبنمبج يل  ل ث جملةه 

 جملكثر - يل كلملن  ت مبصسسسسننفلع ترلمل ك ل  -  علملن   نلمكلع إةشسسسسلض عاى جملكرب بشسسسسمه  تركز يلمل لدريلع هذه جملر ي جا
مل  يل  حث  مهن  فرط يل كا ي يل  حث   ممبنلزيلال حتفز ك ل جملهنل   يل لالع مجنع   ممبنلزيلال تكزيز عاى يل رتكنز من
 مع يلجلسسلمكسس  مشسسسسسسسسسسسسسسسسلركسس  اقن سس  ايل مبكاة يل مبسسجريس نود  عن جملتنسس  ترسس  الا    امسسلمكسسلع فرط ايل سسج  اظنفسس إال  هو

 .ايلالنمب لعن  يلالقمبصلدي  بنئمبهل   ايل مب كلع يلإلةمبلنن  يل رطلعلع

   دريلس(Aust, Mazoyer, & Musselin, 2018)   امصل على مبادرة االمتياز أو ابق :بكنويلرمرلل" 
يل جريلس  إىل عرض  هجف  اقج(.  Se Mettre A l’IDEX Ou Etre Mis A L’index ) على احلافة"

السسسسسسسكن  يلجللمكلع يل فرةتسسسسسسسن    لضسسسسسسسة يلملنلفتسسسسسسس  يلللد  يل يت تزيليجع منذ يلةطال  برانمج م لدر  يلالممبنلز  ك ل ب  
ةظريل إىل عجا تتلاي فرص يل نململ   ر جملر يل ت ل  يل ذي جملة   لرار  جململا يلجللمكلع   جملةاه ش ه حمتواو يل  ل ث

ت رنويل إىل يلإلممهلةنلع يل يت ختول  مه  يلجللمكلع إث لع جملهنل سسسسسسسسسمبمهور قطب يلممبنلز لالل جملربع سسسسسسسسسنويلع يل مبمري ن  
يلألاىل  فريل   يلجللمكلع يل فرةتسسسسسسسسسسن    مكرك  جمللرا هجفهل يلالةجملج ايل مبمهمب   احصسسسسسسسسسسول عاى يللمة يلملثل  يل ذي 

تسسسسسسسسمبوا يل كلملي  ا  يل نهلي  ةمبج عن مشسسسسسسسسرايل م لدر  يلالممبنلز ت ن  نذري  ا شسسسسسسسسهج يتسسسسسسسس   هلل تملنلفتسسسسسسسس  عاى يلمل
يل جريلسسسسسس  يل نرل  يل تسسسسسا ن   جفع يلملنلفتسسسسس  ب  يلجللمكلع   يل  اج  ايلسسسسسسمبنمبم يلألكلدميي يل فرةتسسسسسي   سسسسسسنويلع قانا   

ايل يت تكمبرب    مهتسسسسوةنيل ويل ج هبجف يللصسسسسول عاى متوي  يلالممبنلز عوض تضسسسسلفر يلجلهود ملويلنه  يلملنلفتسسسس  يلأل او سسسسس
ات مبل  يلسسسمبرطلهبل ألفضسس  يل  ل ث    حتج  ت نتسس    املمكلع يل فرةتسسن  من  نث متنزهل اتصسسننفهل اشسسهرهتل يل كلملن 

 ايل طا  .

   دريلسسسس(Lassnigg, Unger, Binder, Terzieva, & Thaler, 2018)   بكنسسسويلرترريسسسر: 
ـــوع االمتيـــاز   Diverse Excellence : Case Studies   دراســـة بـــارب جامعـــة متميـــزة :ت 

Of Excellent Universities ) .يل سسسسذي يلكمبتسسسسب ز ممبنسسسسلمصسسسسطا   يلال مفهسسسسوا تنلا سسسس  يل جريلسسسسس  اقسسسسج 
  سسسسسسلرب   ك سسسسسسل قسسسسسسجم   يل تسسسسسسنويلع يلأللسسسسسس    اللةسسسسسس    يل نرسسسسسسلع يل تنلسسسسسسسي  سسسسسسول يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل  ك سسسسسس    جملتنسسسسسس 
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   مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل قلبانمبهسسسسسسل  امبط نسسسسسسق عاسسسسسسى يل  اانقشسسسسسس   سسسسسسس  نلمكسسسسسسلع   ممبنسسسسسسلزيلال سسسسسسول نويلةسسسسسسب  مبافسسسسسس  مسسسسسسن 
 يل ن تل.

 : ابملتغري التابعدراسات ذات صلة  .2

   قياس جودة خمرجات التعليم العايل من  بكنويلر:  مجيللا     2010 يل ظلملي  يلإلملر   ا يلألسسسسسسسسجي  دريلسسسسسسسس
 . اقج هجف  يل جريلسسسسسسسس  إىل قنلمل نود   رنلع يل مبكانة اجلامعات وبعض مؤســـــســـــات ســـــو  العملوجهة نظر 

يل كل   احتجيج ةرل  يل رو  ايل ضسسسسسسسسسسسكف فنهل  ايل مبكرف عاى انه  ةظر يلجللمك  ايل مب ع امجا رلسسسسسسسسسسسلهة عاى نود  
ر تتسسسسسسسسسسهة   نود  يلاجملع يلملرجم   ك ل هجف  يل جريلسسسسسسسسسسس  إىل يل مبكرف عاى يل وسسسسسسسسسسسلئ  يلجلجيج  يل يت من شسسسسسسسسسس هنل جمل

 رنلع يل مبكانة يل كل   ات مبل  يلالرترلض هبل إىل يلألفضسسسسسسسسس    لسسسسسسسسسوض يلملتسسسسسسسسسمبمجيلع يل كلملن    هذيل يل لل  اذ ك من 
لالل يلسمبرصلض ك  من يل مهلدر يل مبجريتي   كض كانلع نلمكلع يل فريلع يلألاسط  اعجد ك   من مجريلض امتؤا  

ةا  يل جريلس  إىل جملر مؤستلع سو  يل ك   ال تتمبث ر ت شمه    اقج تو يلملنطر  ةفتهلمؤستلع سو  يل ك     
 مبنلنلع قطلعلع يلألع لل يلملخمباف .يل مهل   رنلع يلجللمكلع  ت رغة من كوهنل شلما  ات طي كلف  يل 

   ســو  الشــغل يف جودة خمرجات التعليم العايل ومتطلبات   بكنويلر:جملةرا   دكمبوريله    2018 للمر   دريلسسس
هجف  يل جريلسسسسسسسسسسسسس  إىل يل مبكرف عاى نود   رنلع يل مبكانة يل كل  امجا تا نمبهل إىل ممبطا لع سسسسسسسسسسسسسو  اقج .  اجلزائر

يل شسسسسسسسسسسسسسس     يلجلزيلئر  ك ل هجف  عاى حتجيج يلجلويلةب يل مهفنا  بمبمويج  رنلع يل مبكانة يل كل   اذ ك من لالل 
ايلملشسسرف  عاى لرجيي يل مبكانة يل كل     مباف يلملؤسسستسسلع   كلف  يل رطلعلع  اتوةسسا     يلملتسسئو يلسسسمبرصسسلض آريلض 

يل جريلسسسسس  إىل جملر نود   رنلع يل مبكانة يل كل  مل تر  إىل تا ن  ممبطا لع يل وظنف    سسسسسو  يل شسسسس    اجملر هنل  يل مهث  
 رنلع يل مبكانة يل كل   اوفلض  ميمهن جملر تتسسلهة   حتتسس   من علالع يل مبكلار مع يلملؤسسستسسلع يلمل ثا   تسسو  يل شسس  

 أمبطا لع سو  يل ش     يلجلزيلئر.

   منوذج مقرتح لضــــماد جودة خمرجات مؤســــســــات التعليم العايل   بكنويلر:مرلل    2020 بن عود   دريلسسسسسس
يل جريلس  إىل يل مبكرف عاى جملتن  يلسمبخجيلا يل وسلئ  ايلألسل نب يل نلنح   ض لر نود  يل مبكانة  . اقج هجف  ابجلزائر

يل كل   من لالل حتتسس  متسسمبوا ع انلع يل مبكانة ايل  حث يل كا ي الجم  يل مب ع   نث جملر مجنكهل منمبملع غ  
 رنلع مؤستلع يل مبكانة ما وس  يصكب حتجيجهل اقنلمل نودهتل بجق   اعانه فرج م يلقرتيلمل منوذج  ض لر نود  

يل كل  تجلزيلئر  تالعمب لد عاى يلملؤشسسسسسسسسريلع يل وةنن   ضسسسسسسسس لر يلجلود  كل امن  يل وةنن   مبطوير ةظلا لسسسسسسسس لر يلجلود    
يل مبكانة يل كل   يل اس يل وةين  امبروا  الال  ل لر يلجلود   ايهجف يل ن وذج يلملررتمل إىل إةشلض لان  ل لر يلجلود  

ايلألقتسسسلا يلجللمكن   ضسسس لر نود  لرجينهل  يل  حث يل كا ي فنهل الجممبهل  ا ممب ع  عاى متسسسمبوا ك  يلملؤسسسستسسسلع 
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من جملن  ةشر ثرلف  يلجلود  ال لر يلالعمب لد ب  جملعضلض هنئ  يل مبجريس ايل طالب اكلف  يل كلما  تملؤست  يل مبكان ن   
 إللف  إىل يلكمبتلب ثر  يل مب ع    رنلع مؤستلع يل مبكانة يل كل .

يللل ن  مع تقي يل جريلسلع يل تلبر    كوهنل تكلجل من نه  إشمهل ن  يلالممبنلز يلجللمكي  امن اتمبشلبه دريلسمبنل 
نه  جمللرا إشسسسسسسمهل ن  حتتسسسسسس  نود   رنلع يل مبكانة يل كل   إال جملهنل تمب نز عنهل   يل كجيج من يلجلويلةب  فهي تربط 

إممهلةن  حتتسسسس  نود  جمليضسسسسل ت حث هذه يل جريلسسسسس    ا يل كالق  بننه ل ةظر   اذ ك من لالل دريلسسسسس  يلملمب  ين مكل  
جملهنل تكرض ك ل  رنلع مؤسسسسسسسسسسستسسسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري  من لالل يل مبونه  و لاق يلقطلب يلالممبنلز يلجللمكي   

اتربز مسسجا ذث هسسل يلإلجيسسلي عاى نود    بكض يل مبمسسلرب يل سسجا نسس  يللسسجيثسس    عسسلل لاق جملقطسسلب يلالممبنسسلز يلجلسسلمكي
من يلمل مهن جملر رطب يلممبنلز  منوذج يل جريلس  جمليضل بنلض عاى لوض هذه يل مبملرب تررتمل نة يل كل  فنهل  ا  رنلع يل مبكا

 .نود   رنلع مؤستلع يل مبكانة يل كل    يلجلزيلئريتهة   حتت  

 : ومتغريات الدراسةمنوذج  .سابعا

بنلض ا  تالعمب لد عاى يل جريلسسسسس  يل تسسسسلبر  يل ن وذج يلالفرتيللسسسسي  اجريلسسسسس  يل ذي م يلقرتيل ه  01ميث  يل شسسسسمه  رقة 
رنلع نود     جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي ا  ا مب  يلع يلملمب ثا  ايل مبحان  يل نظري إشسسمهل ن  افرلسسنلع يل جريلسسس   عاى 

 :يل مبكانة يل كل مؤست  
 ال موذج االفرتاضي ملتغريات الدراسة: 01الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 من إعجيلد يل  ل ث يلملصجر: 

 

 جملقطلب 

 يلالممبنلز

 يلجللمكي 

 نود  يلاريج

 

نود  يل  حث 
 يل كا ي

نود  لجم  
 يل مب ع

 يلملمب   يل مبلبع يلملمب   يلملتمبر 
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:التعريل االجرائي ملصطللات الدراسة اثم ا.  

 :مبمهوين اجملحبلث عا ن  الجملع  ا ممب ع جملديلض يلجللمك  من لالل ترجميهل يل مبفو    هو  االمتياز اجلامعي 
 مكمب ج    ذ ك عاى حتجيج مكلي  يل مب نز اتط نرهل   مجنع ممهوانع ةظلمهل؛  ذيلع ةوعن  عل ن 

  :هي مؤسسسسسستسسسسس  جملا ع وع  من مؤسسسسسستسسسسسلع يل مبكانة يل كل  يل يت تنشسسسسسط تةتسسسسسملا مع أقطاب االمتياز اجلامعي
تك   ك  يلألةريلف   قطب يلالممبنلز يلجللمكي عاى تطوير بكضهل ا   إقانة ايل ج   يلالقمبصلدي ايلالنمب لعيحمنطهل 

يلسسسسسسسسسسسسسسسمبرطلب يل مهفلضيلع من  ك ل تركز عاىيل  كض  هبجف حترنق يل مبن ن  يل ان  از د  شسسسسسسسسسسسسسسهرهتل يل وةنن  ايل كلملن    
ئ   يلألسسسسسلتذ  ايل  ل ث  ايل طا   يلملمبفوق   إلسسسسلف  إىل نذب يلالسسسسسمبث لريلع من لالل توف  يل مهفلضيلع يل  شسسسسري  يلملال
 جا ا  انشسسسسسسسل  يلالقمبصسسسسسسسلدي  اإةمبلج يل  حوث يل كا ن  يل مبط نرن  ت مبكلار مع يل شسسسسسسسركلض يلالقمبصسسسسسسسلدي  ايلالنمب لعن   

 ؛كنش متمبوا يلملقطب يلالممبنلز يلجللمكي يلإلقانة يل ذي يمبويلنج فنه ايتهة   حتت  

 رجمه مؤستلع  مبص .تا  : هو ك  جملةويليل يل مبكانة يل ذي ياي يلملر ا  يل ثلةوي  جملا مل يكلدهللالتعليم العايل 

 :مؤسسسسسسسسسسسسسسستسسسسسسسسسسسسسسسلع اتمب ث    يلارجي  ايلألحبلث يل كا ن  ا مباف يلاجملع يل يت ترجمهل  خمرجات التعليم العايل
 ؛ ا ممب عيل مبكانة يل كل  

  ذيلع مويلةفلع قلدر  عاى تا ن   ملخرنلعترجا مؤستلع يل مبكانة يل كل  هي  :التعليم العايلخمرجات جودة
 يلملتمبفنج  منهل؛ لنلع  مباف يلألةريلف 

 هي يلالسسسسسسسسسسسسسسسمبملب   رغ لع اة و لع يل طا   مع يلأللذ بك  يلالعمب لر ممبطا لع ايل مبنلنلع  :جودة اخلريج
يلالنمب لعي ت ن  حمنطهة قلدرين عاى  فلعا  سسسسسسسسسسسسسسسو  يل ك   ك ل اةوعل  ك ل تمه ن نود  يلاريج   تمهوين جملفريلد

  ايلالقمبصلدي بشمه  إجيلي؛

 يلملونه  إىل سسسسسسسسسج ؤسسسسسسسسستسسسسسسسسلع يل مبكانة يل كل  هي يل ربط يل فكلل ب  يلملخرنلع يل كا ن  مل :جودة البلع العلمي
ك ل هتجف إىل تكزيز يل  حوث ممبكجد     لنلع يلملؤسسستسسلع يلالقمبصسسلدي  ا   يلملشسسلك  ايل رضسسل  يل يت تويلنه يل مب ع 

 ؛يلملنلدين  اوةول إىل  اول م مبمهر 

 نطهل يلالنمب لعي ارضسسسسسسسسسل  يل يت تويلنه حم نة يل كل تمب ث    يلسسسسسسسسسسمبملب  مؤسسسسسسسسسستسسسسسسسسس  يل مبكا :جودة خدمة اجملتمع  
يل يت من شسس هنل إرسسسلض يل مب ن    يل مب ع كل كجيل   ايل مبن ن    اةشسسر يل رنة ايلمل لد  بمبحرنق يل صسسلحل يل كلا ايل مبزيلمهل  لهه

 .يلملتمبجيلم 
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  م هج الدراسة: اتسعا.

يلالعمب لد عاى يلملنهج يل وةسسسسسسسسسسسسسسفي  مم  بنلض عاى ة نك  يل  حث ايلألهجيلف يلملريلد حترنرهل من هذه يل جريلسسسسسسسسسسسسسسسس  
ىل إيل مبحاناي يل ذي يهمبة بجريلسسسسسسسس  يل ظلهر  ك ل تونج   يل ويلقع  ااةسسسسسسسفهل جب ع يلملكاوملع  وهلل احتاناهل  اوةسسسسسسسول 

حتجيج جملانه من جملن   يل جا ن  بكض يل مبملربب  يلملرلرة  منهج  ك ل م يلالعمب لد عاى   اترجا يلالقرتيل لع يل نمبلئج
 يمبنلسب الصوةنلع يل  نئ  يلجلزيلئري .بنلض منوذج يل مبشلبه ايلاللمبالف ايلالسمبفلد  منهل   

  :مدود الدراسة عاشرا.

 رنلع مبحت  نود  ك جل   يل مبونه  و جملقطلب يلالممبنلز يلجللمكي  يلقمبصرع يل جريلس  عاى مكلجل  مولويل 
يلمل مبج   يل فرت  يل زمنن الالل   يل فرةتسسسن   يلألمللةن  ايلملل نزي  يل مبمرب ك  من مؤسسسستسسسلع يل مبكانة يل كل  يلجلزيلئري    لسسسوض  

   اذ ك  السمبفلد  من لربيلهتل   بنلض يل ن وذج يلملررتمل.2020 سن  غلي  إىل 2005 من سن 

  تقسيم الدراسة: مدى عشر.ا

. اقج تطرقنل اتانهل للمت إىل جملربك  فصول  تت رهل مرجم  يل جريلس  م ترتنة    إلنلب  عاى إشمهل ن  يلملطرا  
إىل ثالث  م ل ث لص  جملاهلل  امبكرف عاى  هم ترتن  نث   يل مبكانة يل كل    مؤستلع امود  يل فص  يلألال   

تطورهل يل مبلر ي  جملهجيلفهل ااظلئفهل اتونهلهتل يللجيث   جململ يلمل حث يل ثل  فرج تنلال  كانة يل كل  ملهن  مؤستلع يل 
اب رض يل مبكرف عاى مفلهنة جملسلسن   ول يلجلود    مؤستلع يل مبكانة يل كل   حملارهل امربريلع يل مبونه  وهل  
لالل عرض ك  من  مجيلل  حتت  نود  مؤستلع يل مبكانة يل كل   م ختصن  يلمل حث يل ثل ث هلذيل يل  رض من

 يلالممبنلز.ايل مبونه  و حترنق يل شلما  ةظلا ل لر يلجلود  اإديلر  يلجلود  
 م ل سسسسسسث  لسسسسسسالل ثالثسسسسسس مسسسسسسن جملقطسسسسسسلب يلالممبنسسسسسسلز يلجلسسسسسسلمكي   جريلسسسسسسس فرسسسسسسج م ختصنصسسسسسسه   جملمسسسسسسل يل فصسسسسسس  يل ثسسسسسسل 

بجيليسسسسس  بكسسسسسرض مفسسسسسلهنة جملسلسسسسسسن   سسسسسول يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  تطسسسسسوره يل مبسسسسسلر ي امرلةسسسسسجه  جملمسسسسسل يلمل حسسسسسث يل ثسسسسسل  فرسسسسسج 
تنلسسسسسسسلع   جملمسسسسسسل يلمل حسسسسسسث يل ثل سسسسسسث  فرسسسسسسج لصسسسسسس   منسسسسسسلذج يلالممبنسسسسسسلز   مؤستسسسسسسلع يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل  تط نسسسسسسق تنسسسسسسلال

اعسسسسسرض ألهسسسسسة يل مبمسسسسسلرب يلالةسسسسجملج بسسسسس  مؤستسسسسسلع يل مبكاسسسسنة يل كسسسسسل  مسسسسسن جملنسسسسس  حترنسسسسق يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  دايلفكهسسسسل 
  مبحرنق يلالممبنلز. يل جا ن  يل يت يلعمب جع عاى يلةجملج مؤستلع يل مبكانة يل كل  فنهل

يللجيثسسسسس    جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  قتسسسسسة بسسسسسجاره   جا نسسسسس لصسسسسس  يل فصسسسسس  يل ثل سسسسسث  كسسسسسرض يل مبمسسسسسلرب يل
مسسسسسن لسسسسسالل دريلسسسسسس  إىل ثالثسسسسس  م ل سسسسسث  تنسسسسسلال يلمل حسسسسسث يلألال يل مبمربسسسسس  يل فرةتسسسسسن    جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  

-ايلقسسسسسسسع يل مبكاسسسسسسسنة يل كسسسسسسسل  يل فرةتسسسسسسسي ايلإلةسسسسسسسلر يل كسسسسسسسلا  سسسسسسسربانمج يلالممبنسسسسسسسلز    م يل رتكنسسسسسسسز عاسسسسسسسى  ربسسسسسسس  نلمكسسسسسسس  تريسسسسسسسس
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سسسسسسسسسلكالي   حترنسسسسسسسسق يلالممبنسسسسسسسسلز يلجلسسسسسسسسلمكي  جملمسسسسسسسسل يلمل حسسسسسسسسث يل ثسسسسسسسسل  فرسسسسسسسسج لصسسسسسسسس   امبمربسسسسسسسس  يلألمللةنسسسسسسسس    م سسسسسسسسلدريلع 
يل كسسسسسسلا مل سسسسسسلدر  يلالممبنسسسسسسلز   جململلةنسسسسسسل    تنلا نسسسسسسل    م عسسسسسسرض ايلقسسسسسسع ةظسسسسسسلا يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل  ايلإلةسسسسسسلريلالممبنسسسسسسلز يلجلسسسسسسلمكي

 ربسسسسس  نلمكسسسسس  هليسسسسسج ربد   حترنسسسسسق يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  فن سسسسسل لصسسسسس  يلمل حسسسسسث يل ثل سسسسسث  جريلسسسسسس  يل مبمربسسسسس  يلملل نزيسسسسس  
م يل مبطسسسسسسسر  إىل ةظسسسسسسسلا يل مبكاسسسسسسسنة يل كسسسسسسسل  ايلملخطسسسسسسسط يلملسسسسسسسل نزي إلرسسسسسسسسلض يلالممبنسسسسسسسلز  ا     حترنسسسسسسسق يلالممبنسسسسسسسلز يلجلسسسسسسسلمكي 

  مبمرب  نلمك  يل كاوا يلملل نزي    يلالممبنلز يلجللمكي.يلألل  تطرقنل 
جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي اعالقمبهسسسسسل  سسسسسربانمج يل ن سسسسسوذج يلملرسسسسسرتمل  جمللسسسسس يل تنلا سسسسس  يل  ل ثسسسسس    يل فصسسسسس  يل ريلبسسسسسع

  قتسسسسسسسسة يل فصسسسسسسسس  بسسسسسسسسجاره إىل ثالثسسسسسسسس  م ل سسسسسسسسث  بمبحتسسسسسسسس  نسسسسسسسسود   رنسسسسسسسسلع مؤستسسسسسسسسلع يل مبكاسسسسسسسسنة يل كسسسسسسسسل  يلجلزيلئريسسسسسسسس 
تسسسسلره يل مبسسسسلر ي  تطسسسسور بكسسسسض مللصسسسس  جملاهلسسسسل  اوقسسسسوف عاسسسسى ايلقسسسسع يل مبكاسسسسنة يل كسسسسل    يلجلزيلئسسسسر مسسسسن لسسسسالل حتجيسسسسجه 

يلملؤشسسسسسريلع يل مه نسسسسس   ارطسسسسسليل ايل مبكسسسسسلار يل اسسسسسي ايل سسسسسجا  ملؤستسسسسسلع يل مبكاسسسسسنة يل كسسسسسل    يلجلزيلئسسسسسر  جملمسسسسسل يلمل حسسسسسث يل ثسسسسسل  
 حتتسسسسس  نسسسسسود  يل مبكاسسسسسنة يل كسسسسسل  اتكزيسسسسسز جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي  ت مبطسسسسسر  فرسسسسسج تنسسسسسلال جملهسسسسسة نهسسسسسود يلجلزيلئسسسسسر  

  إلسسسسسلف  إىل كسسسسس  مسسسسسن إةسسسسسال لع يلجلسسسسسود  ايلملخطسسسسسط يل سسسسسوةين  مبهنئسسسسس  يلإلقاسسسسسنة اعالقمبسسسسسه أبقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي
رطسسسسسب    ان سسسسسوذج يلملرسسسسسرتمللصسسسسس   جملمسسسسسل يلمل حسسسسسث يل ثل سسسسسث فرسسسسسجإىل لافنسسسسس  جملقطسسسسسلب يلالممبنسسسسسلز يلجلسسسسسلمكي   يلجلزيلئسسسسسر  

دريلسسسسسس  يل كالقسسسسس  بسسسسس    مسسسسسن لسسسسسالل  مبحتسسسسس  نسسسسسود   رنسسسسسلع مؤستسسسسسلع يل مبكاسسسسسنة يل كسسسسسل  يلجلزيلئريسسسسس  نسسسسسلز نسسسسسلمكييلممب
  عسسسسسسسسرض   بصسسسسسسسسف  علمسسسسسسسس  جملقطسسسسسسسسلب يلالممبنسسسسسسسسلز يلجلسسسسسسسسلمكي احتتسسسسسسسس  نسسسسسسسسود   رنسسسسسسسسلع مؤستسسسسسسسسلع يل مبكاسسسسسسسسنة يل كسسسسسسسسل 

يل مبطسسسسسسسسسر   ا  يلأللسسسسسسسسس   رطسسسسسسسسسب يلممبنسسسسسسسسسلز نسسسسسسسسسلمكيجملهسسسسسسسسسجيلف امرتمهسسسسسسسسسزيلع اممبطا سسسسسسسسسلع تط نسسسسسسسسسق يل ن سسسسسسسسسوذج يلملرسسسسسسسسسرتمل  
 سلسنلته.أل

 صعوابت الدراسة:اثين عشر. 

 تمب ث   :  يل صكوتع ايلملكوقلعلالل مكلجلمبنل ملولويل يل جريلس  ايلنهنل بكض 
    تشسسسسسسكب مفسسسسسسلهنة نسسسسسسود  يل مبكاسسسسسسنة يل كسسسسسسل  ايلالممبنسسسسسسلز يلجلسسسسسسلمكي اةسسسسسسكوب   صسسسسسسرهل ايلإلملسسسسسسلا هبسسسسسسل إلسسسسسسلف   صسسسسسسكوب

 ؛يل ربط يل نظري ب  يلملمب  ين

      يل مبمربمب  يلألمللةن  ايلملل نزي ؛ دريلس ايلنهمبنل ةكوب  يل رتمج  للة 

    يل رسسسسسسسسلر   جمللسسسسسسسسرا ريلئسسسسسسسسج  يللصسسسسسسسسول عاسسسسسسسسى مريلنسسسسسسسسع كلفنسسسسسسسس  ت ا مبسسسسسسسس  يلإل انزيسسسسسسسس  ايل فرةتسسسسسسسسن   مبمسسسسسسسسلربةسسسسسسسسكوب  
 يلآلسنوي  كل ص  اكور  ايل نلتر؛



  مقــدمة

 

 ش

  زيلمنسسسسس  يلالتصسسسسسلالع يل سسسسسيت ق نسسسسسل هبسسسسسل  طاسسسسسب مرلباسسسسس  متسسسسسؤا     يلجللمكسسسسسلع يل فرةتسسسسسن  ايلألمللةنسسسسس  حمسسسسس  يل جريلسسسسسس  ت
مسسسسسسسع يلألزمسسسسسسس  يل صسسسسسسسحن  جللئحسسسسسسس  كسسسسسسسوراان  فروباسسسسسسس  كسسسسسسس  ةا لتنسسسسسسسل ت سسسسسسسرفض جملا عسسسسسسسجا يل سسسسسسسرد  ةظسسسسسسسريل إلغسسسسسسسال  نسسسسسسس  

 ؛يلملؤستلع يلجللمكن  ايل اموض إىل يل ك   عن بكج ا ظر يل مبنر  يلملشجد منذ يلةمبشلر يلجللئح 

   عسسسسسسجا متمهننسسسسسسل مسسسسسسن مرلباسسسسسس  ةسسسسسسنليل يل رسسسسسسريلر ايلجلهسسسسسسلع ذيلع يل صسسسسسسا  أبقطسسسسسسلب يلالممبنسسسسسسلز اللمب سسسسسسلر منسسسسسسوذج يل جريلسسسسسسس 
 .يلألزم  يل صحن  جللئح  كورااننريلض يل  اق يلجلوي يلملطول  احجاد يلجلزيلئري  ةمبنم  

 



 

 

  

الفصل األول:                                                       

مدخل للجودة يف مؤسسات 

 التعليم العايل
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 رررررررل تّّ،ات خييلرررررررجّتممع ةررررررر تّم  رررررررجّبعرررررررل ّم ا ررررررر ّ،التعلررررررريل ّالعررررررر  ّ ررررررر ّالع ررررررر  ّتّمؤسسررررررر تمررررررر ّ 
ّا ررررررر ّا  رررررر مّ   ررررررجّال ررررررر ئ  ّ ليل رررررر  ّ،الت ررررررل تّالرررررر ّ  اة  ررررررر ةيل رررررر ّخيررررررر ّّتظ ئف رررررر ّتهرررررر لمّ اررررررلاة  ،

ّالع رررررر ّيفّعيلشرررررر  لرررررر ّ اّ،تلعرررررر ّ ن رررررر ّاي فترررررر لّالعرررررر  وّ لررررررعّمرررررر الّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّتال رررررر   ّالعل يلررررررجّالع   ررررررج
  رررررررل ّ  ررررررر  ّ لرررررررعّّ،سرررررررف ةّمم ةسرررررررجّيّ ررررررر الّممررررررر لخ الّ ّ ةعرررررررمّاؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّلررررررراحلررررررر  ،ّتالررررررر

إىلّّ سررررررععبرررررر ل ّ،ّةأهررررررف مّل  ت رررررر  ّتا ت رررررر ّفيلررررررلمذتّةرررررر   ّ  ليلررررررجّّتّ ل رررررروإ ترررررر  ّخررررررلم تّ عليل يلررررررجّّت
تكسرررررر ّ  ررررررجّلّالت ةرررررر ّترررررر ّايمتيلرررررر  ّا رررررر معوّتّإ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّتّ ظرررررر  ّجلرررررر   ّا رررررر    طفيلررررررلّمررررررلاخ ّ
  ع  ريّاللتليلجّا تع  فّ ليل  .ت  فمّالتزام  ّابّ ه  بّا  ل ج،

مؤسس تّالتعليل ّالع  ،ّمنّيفّ   ّ لعّ س سيل تّا ّسمسلطّال  ءّيفّا اّالف  ّتمنّا اّا مطلل،
ّخ الّا ف  ثّالت ليلج:

 :ّم ايلجّمؤسس تّالتعليل ّالع  ؛ّا ف ثّاألتال
 :ّ؛ت  ت ا ّتم  اتّالت ة ّت ا ّمف ايل ّ س سيلجّ  الّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّا ف ثّال  ين
 :ملاخ ّحتس ّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّا ف ثّال  لث.ّ
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 املبحث األول: ماهية مؤسسات التعليم العايل

ّ.ع ررررر  الخمتلررررر ّ ررررر ّّ م ا ررررر ّ ط  اررررر ررررر  ّّإىلّمتط ةسرررررّ،العررررر  التعلررررريل ّمؤسسررررر تّم ايلرررررجّّلت جلررررريل 
التكم لرررررر ةوّالرررررر رّ عيلشرررررر ّيفّ  رررررر  ّ،ّتالتطرررررر  ّالعل رررررر ءّتالفرررررر    ّ رررررر ّالترررررر    ّإليلرررررر  لررررررعّمرررررر ّ  هرررررر ّّبمرررررر ءّ ّت

سررررريلت ّيفّ،ّتمتررررر ا   ّ تررررر  ّة ررررر  ّ  ررررر  ّت  ررررر  اتّمت ررررر ة  ّالررررر ّاررررروّتّ،العل يلرررررجّالعلررررر  ّتا عررررر  فيفّاحلررررر  ّ
ّ:م ّ لوّ   ّا اّا ف ث

  ّّ؛ ّالع  التعليلّؤسس تالتط  ّالت  خيو
 ّ  ّ؛ت من ط  مؤسس تّالتعليل ّالع
   ّ؛ الافّتتظ ئ ّمؤسس تّالتعليل ّالع
 .  ّالت ة  تّاحلل  جّ ؤسس تّالتعليل ّالع

 رخيي ملؤسسات التعليم العايل.التطور التا املطلب األول:

ّ،التعرررررر فّ لررررررعّخمتلرررررر ّم ا رررررر ّ طرررررر  ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ،سررررررم  تالّمررررررنّخرررررر الّارررررر اّا طلرررررر 
ّ.تخ  ئ    ءّ تىلّا لا سّتا  مع تّت م عّ شك هل ّبلا جّمنّظ   ّالعل  ّإىلّغ  جّإ ش

 العلوم يف احلضارات القدمية:. تطور الفرع األول

ّاأ لّمؤسرررررررررررسررررررررررر   ّلّ كنّ لعّتة ّال رررررررررررلةج،ّب ّا ّاات  الّّإ ّ  أتسررررررررررريللّ ط عّالتعليل ّالع  ّتا  معج
مؤسررررسرررروّلتأطريّالعل  ّال ّ ط  تّمم ّتة  ّال سرررر  ،ّتلنّ كت  ّلل م ّهرررر   ّتاجلرررر جّ نّ ط  ّالتعليل ّالع  ّ

،ّ  مم ّا اّإىل ّ شررررررررأ  ّ معيلجّممال ّ ل سّيفّا ؤسررررررررسرررررررر تّا ّ،بلت ّ   ّات خيوّلتط  ّالعل  ّا تخ رررررررر ررررررررج
بلت ّّ،تال ّ عت لّ سرررررررررررر سرررررررررررر ّ لعّاحل اسّا    ظجّتالل لّ،تا سرررررررررررر مّا اّالف  ّيفّبلا ت  ّبتل  ئيلجّالف ث

ا ا جّا  ر   ّ،اسرتخلا ّ رّمم  ّ ل وّلتفسرريّالظ اا ّال ّحتيلطّابل سر  ،ّجتّاا ّالف ثّت ّالعل ّتا ع ةجّ
ا ت لتاّة لّ ل  ّال رررررررريلللجّتالكيل يل ء،ّ م ّاليل   ّّتّلسررررررررجّتالط ّتالفل ّتالز ا جال لامعّيفّم الّالتخطيلطّتاهلم

تجلرررع اّ  ا لّا م  ّال يل سررروّتايسرررتلي ّيفّالتفكريّالعل وّ لعّ لّا سرررط ّإذّ لعّالتأم ّتالمظ ّالع لوّا   ،ّ
ت سرررررررررررررر   اّيفّإغم ئ ّّ،اليل   ّا فك  نّ نبم ءّ لعّمع  فّا  رررررررررررررر   ّتالف بليل ،ّتت مّال تم  ّ  اا   ّالعل وّ

،1977ّ)بل ،ّت  ة اّب رررررررررم  ت  ّلل  ا  ،ّة  ّم ملسررررررررر ّ ا  ّمنّا   ّمفك  نّتاب   ّّ،اب    سرررررررررجّالعل يلج
ّ:العل  خمتل ّم يتّب ت ّ،ّتةيل  ّ لوّ ع  ّة  ّا ّ     ّ لعّ(74هف جّ
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 ّا ّّتمم ّتة  ّالكت بجّيفّآاث ّاحل ررررررررر    ّالف بليلجّتالف    يلجّمنّ  لا ّت سررررررررر ب،ّّلرايضيييييييياتا ل ّتةل  
ّتا ل ّ،احلسرررررر بيلجّتا تت ليلجّع  يتا ّتة  ّخ الّمنّالف ا مجّآاث ّيفّ   رررررر ّا  ّةلتّّتّ،اهلم  ّإبجلرررررر ةت  ّال ررررررف 

ّ؛(24-20،ّال ف  ت1970ّ)ة تخ،ّّال بيلعوّا   
  ّتاآلاث ّا مشآتّآ  اكّال س  ّ ف   جّ لعّتاللليل ّال س  يلج،ّاحل    ّمظ ا ّ ا ّمت  ّةك  مّاهلندسةّ ل ّ م

ّسررررررر    ّا  ّآاث ا ّب ّمنّتّا يل  ،ّ ف ّسرررررررمج3000ّّمم ّا ع    جّابهلملسرررررررجّالف ا مجّاات ّتّّا ا،ّ  مم ّإىلّا  ة   

ّاحل   اتّ ل ّب ا جّ ظ  ّلّتّ.ة. 2000ّّسمجّ  ا ّالف بليل  ّحل   ّتّ،ة. (2885ّ)ّا يلز ّتا  ّة. (2950ّ)

ّاحل  ،ّالع رر ّيفّّالتوبوغرافيا علمّ لعّةيل  ّ سررتع  ّال ّا    يللّ  جّيفّب ّاحلج ،ّافري ّالفم ءاتّ شرريليللّيفّة ط

،1970ّ)ة تخ،ّّالت سرررررررررر ّإىلّةيل ّسررررررررررفيل ّيّ رّ ظ  ّة ررررررررررمع اّ،ال    ّمفلغّةيل  ّالف ا مجّةفلغّال رّاملسررررررررررجّ م 
ّ  م اّمنّا ّ   ّ لعّا ؤ خ  ّتجي  ّتالف بليل ،ّالف ا مجّ ل  ّمنّا رياّاليل   ّ ل  ءّ  ّتّ.(29-27ال ررررررف  تّ

 ؛ة. ّاخل ملّال   ّيفّ ظ  تّإىلّالعل  ّبت    

   ّةيل رررررر  ّا سرررررر ّالتمفؤّهبلفّة. ّسررررررمج4000ّّحب ا ّال لامعّا  رررررر    ّ   ةّة لّ،الفلك بعلمّ تعللّتةيل  ّ

ّسررررمجّت ّ)ا زتلج(ّالشرررر سرررريلجّالسرررر  جّت  ة اّالف رررر ال،ّ   ا اّ ملم ّابلشرررر لّجتّابل   ّالسررررم اتّ سررررف اّجتّالميل ،

ّ،(°360ّإىلّاللائ  ّ)  سررررررررررريل ّالسرررررررررررلاسررررررررررروّبمظ م  ّالفل ّالف بليل  ّ بطّالم   ن،ّب ّم ّب  ّيفّ م ّة. .1500ّ
ّيفّ لمّتا  ّتالمج  .ّابلك اا ّا مج   ّاات ّة. 1900ّّسررررررمجّتت ّبل ج،ّتالسرررررر   تّتالم   ّالليل ّة سررررررف ا

ّ ف ّاخل ملّال   ّت ّال رررررررررررر يل ّالعل ّ ط ةّإىلّالتخيل ّ ط ةّمنّالفلكيلجّالعل  ّاليل   ّ ل  ءّط  ّاهلملسررررررررررررجّ ل 

ّ؛(44-41،ّال ف  ت1970ّ)ة تخ،ّّا يل  
 ّاحليل ا تّ شررر   ّ ظ  ّتال ّالك  ف،ّيفّتةلتّال ّال سررر م تّ  فتت ّم ّ سررر ّا يل  ّ ف ّالطب علمّ شرررأّت

ّم الّيفّاحل فجّ فلّيفّا  رررر    ّب عّتّة. ،ّسررررمج3000ّّت ّاي شرررر بّلط ّ   غّشررررنّال رررريليّالم اط  ّتات ب

ّ مطجّم ميل ءّيفّتةلّة لّتة ا   ،ّبيل ط  ّت طف ءّا عل ّالعيل  ،ّاألسررررررم  ،ّيفّخمت رررررر ّ طف ءّهل ّا  ّة لّالط ،

ّتة ةّال س  ،ّ ط  ّبمظ  تّاليل   ّاات ّة. ّاخل ملّال   ّيفّ م ّالف ،ّمنّاأل ىنّالف ّيفّة ا يلجّ  ليل تّ ل 

ّ.(83-57،ّال ف  ت1970ّ)ة تخ،ّّالفك رّالمش طّازم ّّاللم غّتةعل اّاألت يلجّمنّ    ّب ّاليل   
 :املدارس ظهور وبداية واملسلمني العرب عند العلوم تطور .الثاين الفرع

ّإىلّت  ل اّا شررررررررررررررعر ّالع بّة  ر ّا ع يف،ّا ر الّيفّ    ر ّ ت تابّاةت رلتّ،ال تمر  يلرجّالم اط   رجّا يلر  ّبعرل

ّ ل ّيفّالع بّا فك ت ّتا ت ّميل  ر،ّ شرررررررر ّتالسرررررررر  سّال  منّال   ّب ّم ّالف  ّيفّال سررررررررطعّال  ت ّيفّ، ت تاب

ّأب تاتّتايستع  جّالعل وّتالتل   ّا يست  اءّمفتك  ّ س ليل ّ لعّة  ت لتاّ  سط ،ّ مطلّال    جّاحللت ّاحل فج
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ّا ع ةجّتهلمّ  ّة   ا ّتل يّاليل   يلجّا ع ةجّ   ّيفّم   ّ ت اّللع بّ  ّ ّا  ّالعل يلج،ّالمت ئ ّإىلّلل ه الّال يل س

ّمتررأخ ،ّت ررمّيفّإيّالعشرررررررررررررر رّالمظرر  ّاألت بيل  ّ  فّ رر ّتا  رر بلررج"ّ"ا  ّاخل ا  موّاترر بّتل يّ، تغرر ليلليلّلميل  ن

ّ ع   ّ ست ا ّتام ّال يل س،ّت  تاتّالتج بجّ لعّال  ئ ّالع يبّالعل وّال مّ لعّالم  جّ   ّيفّم   لّ ّةأسس ا

ّ لّتّاع ةج،ّ ليل ّت ا ّبعل ّسف  ّممنّةيلأخ ّلل  ّليللّ  ّال س  ّحت يل "ّ:   ّ"ا  لمج"ّات ب ّيفّلعل  لّخللت ّابن

،1970ّ)ة تخ،ّّ"تالل نّتالت    ّا للغجّ  لوّتهم ّتالفل ،ّتاهلملسجّا  مطلّطفيلعوّهم ّهمف :ّإىلّ س   
ّت   ّ ط   ا،ّ لعّتالع  ّإليل ّالت هرررررررر ّمتّم ّ لعّت ك  نّبم ءّواّالعل  ّ  ّ ّذل ،ّمنّتا   رررررررر  ّ.(131هررررررررف جّ

ّتالتعل .ّالتعليل ّ رّال س ين،ّالفك ّ ط   ّهبلفّالتف  الّ لعّ  ئ ج

ّةيل  ّتسرررررم ا ّ.سررررريلم ّتابنّتال ا رّتالفريتينّتاخل ا  موّ يل  ،ّتابنّاهليل  ،ّابنّ  ا :ّالع ب،ّالعل  ءّ ا ّتمن

ّالعل يلج:ّا  يتّخمتل ّيفّتا سل  ّالع بّالعل  ءّبعضّاس   ّ، لو

 ّالشررررررررر ريّات ب ّيفّا  ّتجلررررررررر ّال رّتاخل ا  موّ ،9ّّال   ّيفّالكملرّمم  ّةع فّ،الرايضيييييييياتّيفّالع بّب ع

ّ؛ال سطعّال  ت ّ   جّغ  جّإىلّغريا ّت  فّالف  ،ّ فلّيفّتا   بلج"ّ"ا  
 نلت ّ  ّ  ل ّيفّالكفريّالف رررر ّهل ّا  ّلكنّشرررريل  ،ّ فل  ّاليل   ّةيل ّب عّال رّاهلندسيييةّلعل ّالع بّ  رررر ّل ّ

ّإيّل ليللسّال لميجّا خط ط تّ لعّ ع  ّتلّاليل   ،ّ نّيّالع بّ نّاهلملسرررجّاألت بيل  ّةأخ ّاألخ ى،ّالشرررع ب

ّ؛(146،ّهف ج1970ّ)ة تخ،ّّ ش ّالس  سّال   ّ   جّيف
 ّالط ّظ  ّالسرررر  ّهررررل ّيفّ م ّ  ةو،ّتط ّت  ئوّط ّإىلّة سرررر ّ،ا  اليلجّمم ّالع بّللىّالطبّ  ف

ّ 7ّّال   ّيفّحتل لاّاخللف ءّ  رررررررر ّيفّجتّالشرررررررر ك،ّإط  ّمنّت خ ة  ّالهليلجّابل ل  ّالع بّمع  فّ   ّال رّالمف ر
ّ، 9ّّال   ّيفّبغلا ّيفّاألطف ءّا  تّّآ  اكّتال مججّالم  ّ    الّي  ا  ّاليل  ينّابيا اّا سرررررررررررل  ّ ملّالط ّأت  
ّ لعّاللتلجّي فت لّ   جّبك ّم مت  ّتم  سرررر اّالسرررر ميلجّاللتلجّظ ّيفّ  شرررر اّال  نّالع بّتاليل   ّالم رررر  ىّمم  

ّ"ة  "ّاجللّ س عّملا سّهلؤيءّتا  ّ م ،ّبنّاس  ةّم س   ،ّبنّ   م ّالط ر،ّ:مم  ّ  ا ّتّتا ع ةج،ّالعل 
ّمي  سّتيّ،تالتطفيل يلجّالمظ  جّالل تسّ  ل ّ ّال ّا لا سّا تشرررررررررررررر تّجتّ، 10ّّال   ّيفّال ا رّب  ّجتّالط ،ّ للتلّ 

ّيفّالط ّم يتّمنّا ريّيفّب عّال رّسرريلم ّابنّا سررل  ّ طف ءّ  ظ ّتمنّتاليل  ،ّالشرر    ّبعلّإيّا  مجّالط ل 
ّالخ  ّمم  ّ، 12ّال   ّيفّب ا ت  ّاأل لللّ ل  ءّ   ررر ّاشرررت  ّتّتاهل ررر ...(،ّالمفضّاألت ا ،ّ)الع  ،ّّ 11ّال   

،1970ّ)ة تخ،ّّالشر  ّيفّ 13ّال   ّيفّالمفيللّتابنّ شرلّابنّ ،12ّال   ّيفّالطفيل ّابنّ ا ،ّم تا ّت ب ّالع ءّ ب 
ّ.(273هف جّ
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ّ ل ّملا سّمنّ   جّ تّمل مجّختل ّةل ّ،السررررر ميلجّاحل ررررر   ّيفّا لا سّ  ممّ،تا ع  فّالعل  ّ ل ّتلتأطري

ّإىلّت  اء ّات بجّمنّايبتلائوّالتعليل ّخلمجّ  ة ّال ّ،األسررررر سررررريلجّا ل سرررررجّا ّا سرررررجلّتا  ّال   ،ّ م االّمنّ    

ّ،األخ ىّالعل  ّلتعليل ّخ ررررر رررررمّا لا سّ م ّت ب،الكّ ّيفّايبتلائوّالتعليل ّة ررررر ّجتّتالل يل  ج،ّالل ميلجّالعل  ّة   
ّ:(205،ّهف ج1999ّ)السف  و،ّّاآل يلجّابخل  ئ ّةت يلزت

   ةضّاررر  ّةيل ررر ّ،ال   ّمنّالت   ررر ّتاررر  ّ     ،ّاخت فّ لعّا ت  ّطف ررر تّتلكررر ّمررر ينّالتعليل ّاررر  ّ

  تا  ؛ّ لعّحي ل اّ  ّا عل   

  ت ش  ا ؛ّخري  ّمنّالعل  ءّ  لّا ل سجّ  سّ لعّ ع 

 م  ؛ّال  مجّا  اةلّا ّت  ة ّالل اسج،ّة   ّإىلّاب فيلمّهل ّ س  ّلألة   ّ اخلوّب س ّا لا سّ ت ت 

 ّاحل  م ت،ّا طف ،ّ)الغ ف،ّتال ةيل ّا عيلشررررجّت سرررر ّتا كتف ت(،ّ)ال    تّللل اسررررجّ سرررر ّ لعّا لا سّا ت ت

 احل جل ؛ّال  مّيفّا  معيلجّا ؤسس تّيفّ ليل ّا تع  فّالشك ّتا ّ(تا    ّا  لع

 ّال سرر ّتإ  مجّالشرر    ّ  ليللّبعلّإيّا  مجّمزاتلجّلألطف ءّ سرر  ّتلّالعل يلج،ّالشرر   اتّا تخ ة ّاألطف ءّ  لل

 الفش ؛ّحبيل  ّت   ت  ّم مت  ّحلس سيلجّ ظ ا

 ّإىلّت لفلّ، م  ّالغ بّ خ اّال رّاللف سّ فلّتاوّع  مج،تالّا فجّالم سّ  مجّخ فّ لعّالعل  ءّ   لر

 العليل ؛ّالة  اتّت  ليللّالتخ  ّ ملّا اّ  مم 

 ّ   ّ ّم ّتا ّ، ل  ّ لعّتالتشررر ت ّ  اة   ّال ّا شررر ا ّت   ّا ل سرررجّشرررؤت ّبتسررريلريّ عىنّمجعيلجّا ل سررر  ّ ك
 .ا  اليلجّالم طجّيفّسم ا اّا  ّ،ال سطعّال  ت ّيفّ ت تابّيفّا  معيلجّا ؤسسجّ يل  ّمظ ا ّ تالّالغ بّا ت ا

14ّتّ  كوّالل نّ   ّ لّ لعّ مشررررلّيفّ (12ّّ)ةّالم   جّا ل سررررجّ:  ا ّ،آ  اكّ  شررررأتّال ّا لا سّمنّت

ّا ّيفّا ع الّمنّا رياّ ل اّ (12ّّ)ةّسررررلط   ّ  لّيفّاأل  يبّالل نّهرررر لّ  شررررأّتّة ط،ّسرررر   ّيفّآخ ّمع لا

ّ (،9ّّ)ةّلل مججّ م ّبنّاسررررر  ةّمل سرررررجّ (،1066ّ)ّبغلا ّيفّالمظ ميلجّا ل سرررررجّتال لس،ّ مشرررررلّم ررررر ،ّمن:

 . (970ّ)ّم  ّيفّاي ا ّتّ (698ّ)ّ   لّيفّالز ت  جّة م ّ ،6ّّةّيفّالطفيلجّةمل س ب  ّمل سجّت فل  

ّسررررررررريلط  ّحتمّ  ل ّ ت تابّا  مّ،تالعل  ءّاب لا سّالسررررررررر ميلجّاللتلجّمل ّةيل ّ ع ّا  مّال رّال  مّيفّت

ّيفّال اغف ّةع ّمم ّاأل يل  ،ّ غل ّيفّابل ت ّالعل  ءّ ع   ّتا  ّب ّالعل ّ نّابحلل ثّ سرر  ّيّةك  ّالكميلسررج،
ّت  ل اّالع بيلج،ّال مج تّمنّاليل   ّ ل  ّ ل اّت   ّب ّللتعل ،ّتا سرررررررررررررل  ّالع بّب  ّخمتل ّإىلّ سررررررررررررر ة ت ّالتعليل 

ّالغ بيلج،ّا  مع تّيفّاآل ّغ  جّإىلّ ل سّتم  المّاللغ تّخمتل ّإىلّتغريا ّاخل ا  موّاهليل  ،ّابنّسررررررررريلم ،ّابنّات 

ّم رررررر ّيفّال ررررررليليّالغزتّت  ّ،إ ط ليل ّةم بّهرررررر ليلج،ّاأل للل،ّيفّاب سررررررل  ّالغ بّا تك كّ  ّ ّ  ا ّ  ّبلّتي
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ّالفك ّت   جّالتعل ّ   جّا سرررررررررررل  ّمنّالغ بّ عل ّتّ، 15ّال   ّيفّ ت تابّ  رررررررررررجّيفّالكفريّاأل  ّل ّا  ّ،تالشررررررررررر  

ّل اّا سرررررررررررررل  ،ّ ل  ءّةيل  ّب عّال ّالل يل  جّالعل  ّيفّالفك رّتال ت  ّالعل ّ  ا ّا ّا سرررررررررررررجلّ  ّ ّتي ظ اّتالل ن،

ّ    ات.ّمنّ فل ّم ّ لعّبيّالس ميلجّاحل    ّبعلّالغ بيلجّاحل    ّة   ا  
 الغرب: عند العايل التعليم مؤسسات وتطور نشأة .الثالث الفرع

ّتطلفجّ سرر    ّمنّ تك  ّمسررت  ّمت  ّ   ّ لعّا  معجّت ط  ّ شررأ ّات   ّ ل سّال ّالغ بيلجّاأل بيل تّا  

13ّّال   ّيفّت تابأبّا  معجّ شرررأتّا ف   ّا اّتتةلّ،خت ررر ررر تّ ل ّيفّالتعليل ّمنّ   ّمسرررت ىّلت  يللّمت ع 

ّللتعليل ّاألسررر سررريلجّال  ل ّ زاالّيّال ّ-ا  معج–ّالتعليل يلجّا ؤسرررسرررجّا اّات   ّالعم ررر ،ّا اّيفّع  متسرررّ،ميل  ر

ّاحل  .ّالع  ّيفّ   من طّ م عّمنّ غ الّ لعّ،مؤسس   ّت ا ّالع  

  م(: 15-12 )القرن الوسطى القرون مرحلة أوال.
ّ كنّلّظ تفّحتمّال سررررررررررررررطع،ّال  ت ّيفّإ ط ليل ّيفّتحتل لاّ ت تابّيفّظ  تّا  معجّ  ّ ليل ّا تع  فّمن

ّ ة الّلتك  نّالتعليل ّا  جّ    ّا  مّ يلثّالكميلسررررررررررررررج،ّ ف ّمنّتالتعليل ّالعل  ّا   بجّالف  ّ ل ّمتيلزتّب ّم ا يلج

ّاحلسررررررر بّا مطل،ّالف غج،ّ)الم  ،ّا ت    ّتالفم  ّلل ميلجاّالعل  ّيفّ  ررررررر   ّآ  اكّا ل سرررررررجّا م ا ّتا  مّالل ن،

ّّتال     .ّا لط ّالتطفيل يلجّالعل  ّمنّشأ ّ  ة ّتا  مّتالفل (،
ّمم  :ّ  ا ّ،11ّال   ّ   جّيفّخ رررررررر هرررررررر ّاألسرررررررر    ّ ف ّمنّخ هررررررررجّملا سّةت ّمتّ ّذل ،ّمنّال غ ّت لع

ّابلتعليل ّ  خيل ّة جلررررررررررررررررمّال ّالكميلسررررررررررررررررجّ للّ اث ّ ممررّ،سرررررررررررررررر ي  ّيفّالطرر ّتمررلا سّب ل  يلرر ّيفّاحل  ةّمررلا س

(LICENTIA DOCENDI)ّّذل ّ غ ّتّا ل سرررج،ّا م ا ّ لعّمشرررل  ّ   بجّا لا سّ ل ّة اة مّ، 1179ّسرررمج

ّاليل   يلجّمنّال لميجّالكت ابتّب مججّالعل يلجّا  ا  ّتا  ا تّتمش هل ،ّ ت تابّةم بّمنّ خ ىّمم طلّيفّمن ا ّ  اهررررررررررر 

-Charle, 2012, pp. 9)ّالسررررر ميلجّاللتلجّظ ّيفّمت    ّاألتجلررررر عّا  مّ يلثّتهررررر ليلجّإسرررررف  يل ّيفّتالع بيلج

ّال  يلميلررررررجّالكل ررررررجّمعىنّتا ّمجعيلرررررر تّإب شرررررررررررررررررررر ءّ 13ّّال   ّيفّةرررررر معرررررر تّإىلّا ررررررلا سّارررررر اّحت لررررررمّتّ،(11

(UNIVERSITAS) اسرت  ،ّا  ا ّا م ا ّةت ر ّلل ؤسرسرجّاللاخليلجّالشرؤت ّبتمظيل ّ    ّألسر    ،ّ تّلطلفجّسر اء  ّ

ّللتعليل ّا سرررت لجّا    سرررجّت ررر نلّتالكميلسرررجّالسرررك  ّلت ل لاتّ ت رررلىّتّا  كمج،ّاحلل الّت م  شّا شررر ا ّ ع  ّت

ّن ّ،هررررررررررمف ّإىلّا  مع تّ ل ّا  سرررررررررر مّتّتالشرررررررررر   ات،ّال   ّت  ليللّالتخ  ّتم اسرررررررررر ّايمت   تّ مظ ّا  
(Charle, 2012, pp. 14-15):ّ

ّةيل  ّ ل سّتّ،الشررررررررف بّمنّا   اّالطلفجّ م ّ،     سررررررررّمنّا  عيل تّ تك  ّ:ت اسررررررررف   (ّ)اب  لّالشرررررررر  الّيف .1

 ا ت    ؛ّالفم  
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ّتالط ّاحل  ةّةيل  ّت ل سّطلفج،ّمنّا  عيل تّ تك  ّ:تم  فيلليليل (ّ)ب ل  يل ّا ت سرررطّجلرررف فّت لعّا م بّيف .2

 م م ة.ّاةت   وّمست ىّتذترّسم ّ ا  ّالطلفجّجيع ّم ّال   يلج،ّابلل ةج

ّالت ليلررررررررررررررجّابخل رررررررررررررر ئ ّال سررررررررررررررطعّال رررررررررررررر ت ّ   ررررررررررررررجّغ  ررررررررررررررجّتإىلّالفرررررررررررررر  ّارررررررررررررر اّيفّا  معرررررررررررررر تّمتيلررررررررررررررزتّت

(Charle, 2012, pp. 15-22):ّ

 الكميلسج؛ّسلطجّمنّتالتخل ّاألت تيبّا ست ىّ لعّ ل يلجّسلطجّإب ش ءّا ط لفج 

  تاألم اء؛ّا ل كّللىّا  معجّتخ ةو ّ  ظيل ّة صّمم 

 اس؛ّت ب ّسيلم ّابنّأل سط ،ّال لميجّالكت ّل مججّا    ّ ك  ل   

  تالش   ات؛ّتالتخ   تّالتعليل وّالمظ  ّ   يللّهبلفّا  معجّ ظ  ّإىلّا تف  جّا لا سّجل 

 1378ّسمجّة معج30ّتّ ،1300ّسمجّة معج13ّّا  ّ يلثّ، ت تابّمنّخمتلفجّمم طلّيفّا  مع تّ ل ّ زا ل، ّ
 ؛1500ّسمجّة معج70ّإىلّالعل ّتته 

 ت تابّيفّا  مع تّإب ش ءّتاألابط  ّاألم اءّتاات   ّ، 1378ّّسمجّمنّبلا جّ    يل ّيفّا  مع تّإ ش ءّ زا ل ّ

 ال سطع؛

   ّإىل2000ّّب ّم ّ ل ا ّ  اتلّتا م  ل ّف ل  يل بّتّط ل ،4000ّّف   لبّ 1400ّسمجّيفّالط بّ ل ّ ل

 ط ل ؛2000ّت1500ّّب ّم ّ ل ا ّ  اتلّتب اغّاةيلميل  ّ اسف   ،ّ  ل  ،ّمنّا ّيفّتّط ل ،3000ّ

 ّاللتال،ّب ّا غ اةيلجّتالع ائلّاحللت ّتة  ّلعل ّذل ّ  ة ّتّخ  ة  ،ّتمنّ ت تابّ اخ ّالط بيلجّاحل اجّا  ةج

ّللط ب،ّالمج  ّالعل ّ ب ّاألة   ّمي  ّ يلثّاخل  صّتة ّ لعّتب ل  يل ّاب  لّابا اّا يلفجّاحل اجّةك  م

ّالتعليل ّجب   ّا  مع تّبعضّلش   ّ ظ اّ ت   ّلّكم لّ،الطلفجّ م  ّ م   ّاحملليلجّا  مع تّإ ش ءّ زا لّتم 

 ةيل  .ّا  ل 

ّ ل ّ  ّت   ظّ ،1500ّسرررررمجّ ت تابّمم طلّا ّ لعّا  مع تّ   عّ ظ  ّخ  طجّ،02ّ   ّالشرررررك ّتمي  

ّآ ف ّا  ا   ّاألسررف بّإىلّذل ّت  ة ّابخل رر ص،ّا ت سررطّالف  ّجلررف فّت لعّال    ّةم بّيفّا يل ّا  مع ت

ّيفّالسرر ميلجّاللتلجّ  ة ن ّا  مّال ّتالتشررجيل ّاحل  جّجلرر نّ ت تاب،ّم ّلل ع  فّتا سررل  ّالع بّبتف  الّتا تعل ج
ّته ليلج.ّاأل للل
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 الوسطى القرون هناية بيةو األور  اجلامعات انتشار :02 رقم الشكل

ّ(Charle, 2012, p. 45)ا  ل :ّ

ّ(:18ق  – 16مرحلة العصر احلديث )ق اثنيا. 

 لعّم ّّ ّبم ء1614ّااتشرر فّالل غ   ت ّ لعّ لّ بريّ   إذّمتّتط  ّالف ثّالعل و،ّبا اّا   لجّّمتيلزت
بم ءّ لعّّ(Harvey،ّتحب مّاللت  ّاللم  جّهل  يفّ)(Algorithme)  هرررررررررر ّإليل ّاخل ا  موّت سررررررررررفمّإىلّا  ّ

ّت يل  نّلمظ    ّال  جلرريلجّ نّ  ا  ّا  ذبيلجّسررمجّ،للكيل يل ءّاحلل  جّ(Boyleتأتسرريللّب   ّ)مع  فّابنّالمفيلل،ّ
ّا  ّ  ا ّإجلرررر ة تّة ا سرررريللّبيلك  ّيفّ ط   اّلل م ا ّا تفعجّيفّالف ثّالعل وّتختليل رررر ّمنّشرررر ائ 1679ّ ، 

،1977ّ)برررل ،ّّال  ّب    ّيفّ  فيلرررمّ  ررر ئ ّا م  ّالتج  يال ا ّتا يلتررر ةيلز  يلررر ،ّتا فعررر ّة  ّسررررررررررررررتيل ا تّميلررر ّّت
ّ.(83-80ال ف  تّ
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ة معج143ّّ     ّإىلّال رّاز   ّ ل ا ّّّ،  ةمّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّيفّا   ّالف  ّ ل ّ غريات
ّا  ّ،ّ 1790يفّسمجّ ّافري ّيفّإ ش ءّا  مع تّتخ هجّيفّ    يل ،ّةيل    يلثّ ظوّالش  الّتالش ةّاألت تيبّحب ايلج

  ة ّذل ّإىلّحتفظّ  اه ّ ت تبيلجّم  جّا ت    ّتسيل سيل ّ نّإ ش ءّّتالتط  ّبطيل  ّيفّغ بّتةم بّ ت تاب،ّ
ّالغ ّا  يل لّالسلط تّتالطف ج ّبسف ّ ل  ّتامس  ا  ّتلمل  ّا تاس  ّآ  اك،ا  مع ت، ّيفّا ستع  اتّّميلج  م 

تيفّ م  ك ّّ، 16ا ش ءّا  مع تّب   ّيفّممت  ّال   ّّ  ليلجّيفّا اّالف  ّماألم  كيلجّت م  ك ّال  يلميلج،ّا طل 
،ّهبلفّ زت لّا ستع  ّالجنليلزرّآ  اكّاختل ّالط  اتّتالكف ءات،ّتيفّسمجّ 17الش  ليلجّيفّممت  ّال   ّ

 عل تّ شك الّا ؤسس تّا  ّ،ّّ 1636ة مع تّمم  ّة معجّا  ة   ّال ّ  شأتّيفّّا  ّام كّ س ،ّّ 1776ّ
ّ.الع  ّمنّ ك  نّم ي،ّ عليل ّ   ّ ت  ّب  فجّت عليل ّ   ّ ت  ّبش    ّا  معيلجّت من طّالتعليل 

ةتكفلمّبلة ّّ،تعليل ّالع  ؤسس تّالمإ    ّتجل ّاللتلجّ لا ّ لعّ سيلريّتمت   ّّ،ت  ةمّا اّا   لجّ
 زعّ لّ  ليللّال   ّلفعضّا ؤسس تّت م   ّّتّاألة  ّتبم ءّا مشآت،ّيفّ  ّ  شعّ ت ّا  عيل تّالط بيلج

هبلفّإ  مجّمؤسسجّمست لجّّاالمتياز اجلامعيظ   ّم اازّت  ةمّا اّاحل فجّّ،ابلش   اتّاألةمفيلجّاي  اف
ّاكليلجّاألس    ّا لكيل ّيفّاب  لّسمجّّ، ش فّ ليل  ّا ل ّت،ّاحلل  جّتالفيللاغ ةيل ّتممفت جّ لعّاألةك  ّا ل ل 

1530ّ ّاألتال، ّا ل ّة ا س ا ّال ّ   م   ّمنّا ؤسس تّّت  ّا  مع تّخت   تّيّ ل سّيفّغريا  ّا ا   ل 
ّالع  جّمنّاللغ ت ّالع بيلج، ّتالط ّ،ا ليل   يلج، ّّتتال  جليل تّتالفلسفج  الّظ   ّاألا  مييل تّاشك ّمنّ شك،

األا  مييلجّبت ل ّخلم تّالتعليل ّالع  ّا   مع تّب ّّّ    يّت   يل ّتة  س ،ّيل  ّيفّا ّمنّإ ط ليل ،ّإجنل ا،ّ ايمت
-Charle, 2012, pp. 47)ّا ت  ّالعل وّتا  مّ    ّبلت ّا ستش  ّللىّاألم اءّتا ل كّت  ءاوّمؤسسجّال

52).ّ

 :م 19ما بعد القرن مرحلة اثلثا. 

الت ه ّمتّ س  عّ ط  ّالعل  ّيفّال   ّالعش  نّخ هجّيفّالكيل يل ءّاحليل  ج،ّالفك   ل ةيل ّتالعل  ّالطفيلج،ّّت
ّا لف  مّايةت   يلجّتاي ت    جّ ّا  ّ خ ّالف ثّالعل وّم يتّةل ل  إىلّحتطيل ّال   ّيفّالفيلز ءّالم ت ج،

ّا ّا  يتّت ل  ّال بيلجّت ل ّ المفل،ّت ت   ّ ا ّميلز ّهل اّا   لجّيفّالتط  ّا ف  ّلل عل م  يلجّت ت ا ّيفّ ط   
ّالعل يلجّبلت ّاست م ء.

 ,Charle)ّ لخ رررر  ّةيل رررر ّ لرررروّ،مررررنّالترررر    ّابلتغرررررياتّالسرررر  عجّتا ت   ررررجّ  لررررجارررر اّا ّت ررررلّمرررر ت

2012, p. 82.88.98.100):ّ
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ّافريّمنّال    ّاألت تبيلجّإم اط   جسيلط  ّ .1 تال ّمتيلزتّابات  م  ّابلعل ّت ط   ّا  مع تّّ، بليل  ّ لعّةزء
الف  سيلجّّتإ ش ء ا  ا  ّا  مع تّيفّة  سّ  لعّ كلّاب وّ تالّ ت تابّبسف ّال   ّ  مّ  ت ّ مّ  ا لا سّالعليل ّ،

 ال ّ لغمّالمظ  ّال ل ّمت م ؛

مؤسسجّّإ ش ءّة معجّب ل ّال ّ  ممّ لعّ كلّا فل ّال ل ّال رّ  س ّالتخ   ت،ّب ّا ت تّا  معج .2
الف ثّالعل وّال رّ س عّبمظ  ّ مؤسلّّتا ّ(Humboldt)ّ"ا مف لل"الت  ءّالعل  ّتا ع  ف،ّتإ  مجّمفلّ 

هف ّ ت ّاألست ذّ الف ثّالعل و،ّّتة معجّب ل ،ّ يلثّ لغعّط ةّالتل  لّتالتل  ّيفّا  معجّتتجل ّ ظ  ّ
 ا  معوّا ّالش افّتالتأطري؛

 يفّاب وّ تالّ ت تابّتخ  ة  ؛ّ ت تاةّ"ا مف لل" ظ  ّّا تش   .3

ّافرياّ ليل  ؛ّّتايةت   يلجالعل  ّال س  يلجّايات   ّبتط   ّ .4  اتخ   تّةل ل ّتي مّ تاة ّتطلف 

متيلزتّّتاأل  ين،ّّ ذ األمنال  ط ينّتإ ف عّّايستع   ال ّ   م ّ متّال لّا  مع تّيفّال ي تّا ت ل ّاألم  كيلجّ .5
 الف  ؛ّاةت  م ظ اّ  ةجّاهلج  ّال ّّ،ا  مع تّيفّ م  ك ّبتم    ّتا   ّط هب ّت ل ّا  س  

م ّ لاّة معجّم سك ّال ّّ، 19ّك ّة مع تّ تسيل ّ سسمّيفّال   ّةّ،إ  مجّ ظ  ّالتعليل ّالع  ّيفّ تسيل  .6
 ؛ 1755  شأتّيفّسمجّ

ي مّا  ةجّيفّالطل ّ لعّاخللم تّالتعليل يلجّا  معيلجّ غ ّ لا ت  ،ّتلتغطيلجّإذّّ،أتسيللّا  مع تّيفّإة   يل  .7
ّافري ّإىلّ ت تاب،ّال ي تّا ت ل ّ الس ةيل يتّابلمسفجّلللتالّال ّات  تّّتايحت  الم  ّا  مّاحل اجّالط بيلج

 إىلّايش اايلجّآ  اك؛

 . غ ّأتخ ّإة   يل ّتآسيل ّ سفيل ع  يلجّال معيلجّا شفكجّابل س يل ّّ ك  نّم  .8

ّتاي ت رررررر   جّ ط   ّالتعليل ّالع  ّ ا  ّاللتالّلت سرررررر ّاألتجلرررررر عّايةت   يلج هررررررف ّّا   لج،ّا اتخ الّ
اللت ،ّت هررررف ّا  ررررل ّاألسرررر سرررروّلتك  نّالمخفجّتالط  اتّال ّحتت ة  ّّت  لعّا سررررت ىّال طيّسرررر اءّلألة ا ّ

منّاللتال،ّل اّ لاخلمّالع   تّب ّاللتالّتالمظ ّا  معيلج،ّت ف  ممّم ررررررررررررررر حل   ّة  تلت ّخللّط ةّللتع م ّ
ّا  ّ ّ،للمظ ّا  معيلجّمن ذ ّج   يفّا اّالسيل ةّمنيلزّّتا تف  لج،ّّ ة ّحت يللّا مفعج ّلو: لخ   

تجلع ّا مف للّتا  طّمؤسسوّة معجّب ل ،ّ يلثّ سس ّ ظ  ّة معوّّ:النموذج األورويب أو النموذج املثايل .1
ةل لّ    ّ لعّ م يلجّا ع ةج،ّت هررررررف ّالف ثّالعل وّال ظيلفجّاألسرررررر سرررررريلجّللج معجّجتّالتعليل ّتالتك  نّيفّالل ةجّ

 لّلع  ّا  معجّا ع يفّتخللّ   جّب ّالف ثّتالتل  ل،ّةسرررررررررررررر  لّ لعّّ  مث ّا اّاألمن ذ ّيفّتجلررررررررررررررّتال   يلج،ّ
ا اّالمظ  ّيفّاب وّ تالّ ت تابّم ّّا تشررررررر ّتتابلت  ّمف   ّال طميلج،ّّ،ظ   ّمف   ّخلمجّاللتلجّمنّخ الّالف ث
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العشرررر  نّ هررررف ّالعل ّّال متم ايلجّللكف ءاتّتا ع  فّالتطفيل يلج،ّ م ّخ الّال   ّتا تيل ة   ّ،ظ   ّاللتلجّال  ميلج
 ؛(44-41،ّال ف  ت2008ّ)ام ،ّّم ل ّل  ت ّاللتالّب ّمم  ع

:ّإ ّالشرررررررررررر ئ ّ نّال ل  ل ةيلجّاألم  كيلجّ   ّ    ّ لعّ   جّالسرررررررررررر ة،ّالنموذج األمريكي )نظام السييييييييييوق( .2
مم ّّ،ا  ازرّاسرررت  الّال ي تّ نّالتسررريلريّلللتلج،ّإجلررر ةجّإىلّايسررر ا يلجو نّا اّالت ة ّّ فتعلتالتعليل ّالع  ّلّ

ةتعل تّّ،تايةت   يلجّةع ّة مع تّا ّتي جّ ت ّبتلفيلجّاحل ةيل تّاحملليلجّ سرررررررر ّخ رررررررر هرررررررريل   ّاي ت رررررررر   ج
ا  ّمتّّّ،جلررررر ت  ّا ت ررررر   جّيفّالتعليل ّالع  ،ّلكنّتة ّالشرررررف ّال رّجي  ّا  مع تّاألم  كيلجّ   ّ علّ ّايختيل  ات

يفّخلمجّا ت  ّتاي ت رر  ،ّ م ّّاافرّيّّاإ    ّ ة الّاأل   الّيفّإ ا ا  ،ّةك  ّللتخ رر رر تّالتطفيل يلجّا    جّ تّ 
هبلفّّا ت رررررر   جك  ّل ّخلفيلجّ سررررررك  جّ ا  ّمم  ّةّ،الل  ّالفل ا ّا   ّيفّالم رررررر ّال  ينّمنّال   ّالعشرررررر  ن

بليّمنّّ،ا  ّالل  ّا   ّ  ل ّمف شرررررررررررر  ّإىلّالطلفجّّ،ّم رررررررررررر  ّاللتلج عللّاألم ّبغريم ّإذاّّت   ّاحل بّالف    ،ّ
-44،ّال ررررف  ت2008ّ)ام ،ّّالسرررر ةّ لعّ   ّمؤسررررسرررر تّا ت رررر   جّا ت رررر  ا  مع تّال ّ مشررررطّيفّإط  ّ

 ؛(50

األت تيبّتاألم  كو،ّة ألتالّ عت ّا  معجّّالم  ذة ا  مع تّيفّب  ط  يل ّب ّّأت ة م:ّالنموذج الربيطاين .3
  جّتةلّ ظ  ّالس ة،ّحبا  معجّمؤسسجّ مشطّةيلعت ّال  ينّ م ّّ،مؤسسجّاتبعجّللفىنّالت تيلجّلللتلجّخللمجّم  حل  

م ّ  ةع  ّلسلطجّالت ك ّا  ازر،ّّاحل ،ّتمم  م تّا  معجّيفّب  ط  يل ّبعل ّإه   تّمم  ّم ّخيل ّالتسيلريّت لّ
ّ.(60-50،ّال ف  ت2008ّ)ام ،ّّتسطيل ّمت ا  ّمن ذة م ّخللّيفّالم   جّتا ّ
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 مؤسسات التعليم العايل وأمناطهااملطلب الثاين: 

ت  ّّ،التعليل ّالع  ّيفّخمتل ّ  ط بّالع لّمؤسس تّالعل  ّتظ   ّتا تش  ّبعلّ  جلم ّألا ّم ا  ّ ط  
التعليل ّّمؤسس تا ّمنّالتعليل ّالع  ّّتّّمف   ّ   ّسم  تالّمنّخ الّا اّا طل ،،ّخمتل ّا  ا  ّالت  خييلج

ّ. من ط  استع ا ّّتّالع  

 التعليم العايل: مفهوم. الفرع األول

 ل ّا   لجّال ّ لوّالتعليل ّاألسرررر سرررروّ)ايبتلائو،ّا ت سررررطّتال    ر(،ّتيّّ ع فّالتعليل ّالع  ّ   م ّأب  
ّّمع الّتملا سّ ليل .ّتّة مع تّخمتل ّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّمنب ّيفّّة طّاب  معجّايلت  ة م   ّيفّ

خررر الّا رررؤمت ّالرررلت 1998ّّّالتعلررريل ّالعررر  ّسرررمجّ (UNESCO) اليونيسيييكو  ةرررمّممظ رررجّت رررلّ
ارررررر ّ  اسررررررج،ّ كرررررر  نّ تّ ررررررل   ّ لررررررعّ  ليلررررررجّالف ررررررثّبعررررررلّا   لررررررجّال     ررررررجّيفّ"ّ: لررررررعّ  رررررر ،ّللتعلرررررريل ّالعرررررر  

-UNESCO, 05)ّ"ا ؤسسرررررر تّا  معيلررررررجّ تّغريارررررر ّمررررررنّا ؤسسرررررر تّا عت ررررررل ّمررررررنّطرررررر فّت ا  ّالتعلرررررريل 

09 Octobre 1998).ّ

تملا سّّ تة معّ،التعليل ّال رّ ت ّ اخ ّاليل ت،ّمع الّ لعّ   :"ّ،العربية العامليةاملوسيييييييييييوعة ت  ةت ّ
  اتلّمل ّالتعليل ّالع  ّلل  رررررر الّ لعّ تالّشرررررر    ّ ليل ّب ّّت لعّشرررررر    ّالتعليل ّال    ر،ّّ رررررر الاحل ليل ،ّبعلّ

،ّهرررف ج1999ّ)ا  سررر  جّالع بيلجّالع  يلج،ّّ"سرررمت ّإىلّ  ب ّسرررم اتّ لعّاأل  ،ّتا ّآخ ّم ا  ّالتعليل ّالمظ مو
25).ّ

 لعّ   :ّ"ا ّمنطّللتك  نّ تّالتك  نّللف ثّالعل وّّ،ة لّ  فّالتعليل ّالع  ّاملشيييييييييييرع اجل ا ر  م ّ
منّال     ّالت ةيل و2ّّ)ا    ّ  ل ّ لعّمسررررررررررت ىّم ّبعلّالتعليل ّال    رّمنّط فّمؤسررررررررررسرررررررررر تّالتعليل ّالع  "ّ

ّا  ّب ّا شرر عّا زائ رّ  ّاسرر  م تّالتعليل ّالع  ّ ت   ّيف:ّ م يلجّالف ثّ(3،ّهررف ج1999ّللتعليل ّالع  ،ّ .
العل وّتالتكم ل ةو،ّت ة ّا سررررررت ىّالعل وّتال   يفّتا  يّلل  اطن،ّإجلرررررر ةجّإىلّالتم يلجّاي ت رررررر   جّتايةت   يلجّ

ّ.(3،ّهف ج1999ّمنّال     ّالت ةيل وّللتعليل ّالع  ،2ّّ)ا    ّ نّإط  اتّيفّا ّا يل   نّ نّط  لّ كّ 

 لعّ   :ّ"ا ّ من طّالتعليل ّايا  مييلجّتا  ميلجّتالتكم ل ةيلجّإجلرررر ةجّإىلّملا سّّ،   رررر ّالتعليل ّالع  ّ ع فّت
 ك  نّاألس    ،ّتال ّ ت ّيفّمؤسس تّاتبعجّل ط عّالتعليل ّالع  ّا   مع تّتمع الّالتكم ل ةيل ّتاليل تّالفم  ّ

،2006ّ  ة  22ّّ-21) فلّال  تفّ  لّ  م ،ّّحبيلثّجي ّ  ة ّالشرررررررررر تطّالت ليلجّ،تا لا سّالعليل ّلألسرررررررررر    
ّ:(4هف جّ
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 ا تطل ّاألس سوّل لت  ةّابلتعليل ّالع  ّا ّاستك  الّم  لجّالتعليل ّاألس سوّبمج ل؛ .1

 سمجّة  ّة ةّ ت ّحتل لّس  ّلع  ّا  ف ل ؛18ّالسنّا عت  ّلطلفجّالتعليل ّالع  ّا  .2

ّالتك  نّإب ط ءّش    ،ّ  ةجّ ل يلجّ تّ بل  ". مت وّا ّم  لجّمنّم ا  ّ .3

تا  يّ تّالتك  نّللف ثّّاألا  ميوّالتك  ن"ّميكمم ّ ع   ّالتعليل ّالع  ّ لعّ   :ّ،ت لعّجلررررر ءّم ّسرررررفل
 ك  نّّالعل و،ّتال رّ  ل ّ لعّمسرررررررررررت ىّم ّبعلّالتعليل ّال    رّمنّط فّمؤسرررررررررررسررررررررررر تّالتعليل ّالع  ،ّ  لف

ّ".  ة تّا ت  خمتل ّجّلفيلمتخ  جّيفّ اف ءاتّ

 :وأمناطها مؤسسات التعليم العايل . مفهومالفرع الثاين

ا  ررل ّاألسرر سرروّللكف ءاتّا تخ رر ررج،ّت ت   ّ ت ا ّ"ّ: لعّ   ّ،   م ّ ع فّمؤسررسرر تّالتعليل ّالع  
ا م خّا  ئ ّل خ ا  تّيفّحت   ّا ع ةجّتالعل  ّإىلّإبلاعّيفّا  يتّالمظ  جّتالتطفيل يلجّ لعّ لّسرررررررررررر اء،ّت  ةريّ

الت ميلجّتالم  شرررر تّالعل يلجّال ّلّ سررررفلّمع  ت  ،ّبط لّالشررررك ليل تّالف  ل ّت  تلجّ بطّا  اجلرررريل ّا ختلفجّتة  ّ
م ّال   ّميكمتيّّ.(177،ّهررررررررررررررف ج1989ّ)الع يبّتللّخليلفج،ّّ"الظ اا ّتحتليل ّال ا  ّامظ  ّتمم  ّ ل وّبم ء

ّا ع ال،ّيفّا  مع تّغ لف ّ ت   تال ّّ،من ط   ّخمتل ّيّمنّخ الّ ع   اف   ّمؤسررررررررررررررسرررررررررررررر تّالتعليل ّالع  ّإ
ّتا لا سّالعليل .

 :اجلامعاتأوال. 

ال رّ  ررر ّ   ىّاألسررر ّ ف ذاّيفّم الّّ،تالتج  ّيحت  ابّ ملّبلا جّظ   ا ّ   رررلّا رررطل ّا  معجا  ّ
السررريل سرررجّمنّ ة ّمم  سرررجّالسرررلطج،ّتاك اّاسرررتخل ّا  رررطل ّةيل  ّبعلّليللالّ لعّا  ّاألسررر    ّتالط بّمنّ
خمتل ّالفللا ،ّت لّة ءّا  رررررطل ّمنّ شررررر طّايحت  اتّال رررررم  يلجّال ّا  مّ    ّبلت ّ ل  يّت عليل وّا  ّيفّ

ا  ّا  ّّ ريّ  ليلجّتاختف  اتّ  سرريلجّ ع لّ لعّة اتّلت رر نّ ة رر ّ  اءّ عليل و،ّّالع رر  ّال سررطع،ّتا  ّهل ّمع 
  هرررررررررلمّإىلّمن ذ ّ ل  يّ فمت ّا  مع تّ لّّتّ،الفّا اّايحت  اتّم يّحبمّ    ّ لعّ سررررررررر سّالتخ ررررررررر 

ّ.(81-80،ّال ف  ت2018ّ)م طفعّ لوّمجعج،ّاألتىلّآ  اكّ

ّارررررم ّ مررررر  ا ؤسسرررررجّالررررر ّ تكفررررر ّبتكررررر  نّالشرررررف بّ  ررررر :ّ" لرررررعّّ،ا  معرررررجّالت ليلل رررررجة رررررلّ ررررر فّّ* تةررررر 
يفّالعلرررررررر  ّتاآل ابّبعررررررررلّاسررررررررتك  هل ّا   لررررررررجّال     ررررررررج،ّإجلرررررررر ةجّإىلّ كلرررررررريلف  ّابلف رررررررر مّيفّم اجلرررررررريل ّ ررررررررل  ،ّ

ا  معرررررجّالررررر ّ"ّ ررررروة مررررر ّا  معرررررجّاحلل  رررررجّمرررررنّتة رررررجّ ظررررر ا،ّّ".ّة رررررجّ ليللرررررجّ ررررر   ّالت ليلل رررررجّ سرررررت لفّا  معرررررجّت
                                                           

ّام :* ّات ّ لعّ ط ةّتاسررررررررررر ّيفّا ّمنّإ ا  ّا خ ط ّت  ا جّ  تة  اب ثّاجنليلزرّتمعللّ ا  ميوّم ت ّب ط عّالتعليل ّالع  ،
ّا  ّشغ ّس ب  ّمم  ّ ئ ّ ئيللّة معجّ  ليلمك لن.ا  مع ت،
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  ررررر  ّابسرررررت لافّم سررررر ّلشرررررلّشررررر ائ ّا ت ررررر ،ّمرررررنّخررررر الّالتكررررر  نّا سرررررت  ّلكررررر ّالف ررررر تّالع   رررررجّتم اافرررررجّ
ّا ررررر ّ  ررررر ّ ررررر  ّاات  مررررر ّّ ابلف ررررر مّيفّاررررر ّمررررر يتّالتكررررر  نّافررررررياّالتطررررر  اتّالررررر ّ طررررر  ّ لرررررعّخمتلررررر ّالعلررررر  ،

 ع ررررررر ّا  معرررررررجّ   ررررررر ّ لرررررررعّ  طيلرررررررلّّتتالفميلرررررررج،ّا ع تجلرررررررج،ّسررررررر اءّالعلررررررر  ّالت ميلرررررررج،ّالعلررررررر  ّايةت   يلرررررررج،ّالطفيلرررررررجّ
ّ.(81-80،ّال ف  ت2008ّ)ام ،ّّ"      ّابل ط عّاي ت   رّمنّخ الّ ف  الّاخل ات

ال هررررريلجّ كررررر  ّحترررررمّإشررررر افّالررررر  ا  ّّت،ّا تشررررر  امنررررر طّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ  ا ررررر ّّا  معررررر تّ عتررررر 
ّاكليلررررررجّالطرررررر ّتاليلررررررجّاهلملسررررررجّتغريارررررر ّمررررررنّالعلرررررر  ،ّا رررررر ّمف شرررررر  ،ّّ ّاليلرررررر تّمتخ  ررررررج  تكرررررر  ّمررررررنّم   ررررررج

مررررررنّ ارررررر ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّمررررررنّ   رررررر ّ عترررررر ّا  معررررررجّّت م سرررررر ّالكليلرررررر تّبررررررلت ا ّإىلّ ررررررل ّ  سرررررر  ،ّّت
 سررررررريّا  معررررررجّّتّ. رررررر   ّمرررررر ّ مت رررررروّإىلّال طرررررر عّالعرررررر  ّت يلررررررثّ ررررررل ّالكليلرررررر ت،ّالتخ  رررررر تّت ررررررل ّالطلفررررررج،ّ

  ررررررر  ّايسررررررر    ّالفررررررر    ّتطلفرررررررجّالرررررررلات  ااّا مت ررررررر ّّت  ررررررر تّمتعرررررررل  ،ّب ّالف رررررررثّالعل ررررررروّيفّخت   ررررررر ّخمررررررر 
 .العل يلجّتالمش ّيفّا  تّ لعّا ست   ّال طيّتاللت ّمابلف ّ ّ إليل 

ّّ:املعاهداثنيا. 

ّا عررر ارررلّاللغررر تّال ّ رررلفّة طّّبك  ررر ّختت ّيفّمررر ال ت يلزّا عررر ارررلّ  عليل ّاللغررر تّإىلّ ل وّمع ،
ّا ع لّابست  ّتاألةمفيلج،ّ  ك  ّمؤسسجّّت مت وّا ع الّإىلّت ا  ّالتعليل ّالع  ّ ّتّ. لّ ك  ّا ع الّمؤسسجّحب يلج

ت ت  ّبشررررر    ّّ، ع فّ   ررررر ّب  ررررر ّمل ّالل اسرررررجّهب ّمنّسرررررمت ّإىلّ  ب ّسرررررم اتّتخ هرررررجّب خيل ّمنّال  ا  ،ّ
 . ل يلج

 :املدارس العليااثلثا. 

ختتل ّا لا سّالعليل ّ نّا  معجّيفّا   ّ ف  ّمس ب جّل لت  ةّتالل اسجّهب ،ّهبلفّ عز زّ لالجّال ف الّ
    ّم ّ مت وّّتّ. ك  ّالمج لّيفّا سرررررررررررر ب جّاألتليلجّ سرررررررررررر ّالكف ءاتّتال ل اتّالعل يلجّة طّتت ك ةؤّالف ص،ّ

تال ّ ت ّ ك  نّّ،،ّت ا  ّال ررررم  جّ تّت ا  ّالتعليل ّالع  ا لا سّالعليل ّإىلّت ا اتّ خ ىّا  ا  ّالز ا ج،ّت ا  ّاللة ع
 .متم ّا لا سّالعليل ّة هجّ   الّالطلفجّ لعّمم ه ّ   ّمف ش  ّبعلّخت ة  ّتاألس    ّتا عل  ّهب ،ّ

 ك نّيفّ فسيلطّ ل ّا ؤسس تّغريّا تج  سجّّ، من طّإىلّالس ب جّإ ّ نيلجّ  سيل ّمؤسس تّالتعليل ّالع  
ال ظيلفجّت ل  ّايسرررررتيلع بّتالت ة ،ّتتجلرررررع  ّيفّخ  تّ  بلجّللت ليل ّتال يل س،ّتميكمم ّاسرررررتخلا ّ ل ّمنّ يلثّ
 :(McCormick & Borden, 2020, p. 1)ّةيل  ّ لوّ،الت سيل  ت

ّتجل ّالسيل س تّالع مجّتسيل س تّاله لّتخت يل ّا  ا  ؛ .1
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ت   ررررررررر ءّايل رررررررررجّالترررررررررل  لّيفّاي  ررررررررر   ّإىلّمنرررررررررطّا ؤسسرررررررررجّالررررررررر ّ م سررررررررر ّمسررررررررر  ل ّالطلفرررررررررجّاحملت لررررررررر ّ .2
ّخت    ّ تّ  ة   ّ) ا  ميو،ّحب وّ  ّم يّحبم(؛

  ستخل ّيفّالف  مّتالل اس تّألخ ّالعيلم تّتحتليل ّالفيل  ت. .3

 ؤسسررررررررررررررر تّّالت رررررررررررررررميل ّاألت تيبجنرررررررررررررررلّّ،مرررررررررررررررنّ اررررررررررررررر ّالت رررررررررررررررميلف تّ ؤسسررررررررررررررر تّالتعلررررررررررررررريل ّالعررررررررررررررر  ّت
تالرررررررررررررر رّ سرررررررررررررر ّاألمنرررررررررررررر طّ سرررررررررررررر ّا عرررررررررررررر  ريّا  جلرررررررررررررر جّيفّّ(U-Map)ّبرررررررررررررررررررررررررا سرررررررررررررر عّّالتعلرررررررررررررريل ّالعرررررررررررررر  

ّ:01   ّا لتالّ

 تصنيفمناط مؤسسات التعليم العايل حسب أل الر يسية والفرعية املعايري :01 اجلدول رقم

 (U-Map) 

 املشاركة يف البحث العلمي الطلبة املستهدفني التكوين املقدم
 ّمعيلمج؛ال ايلزّ لعّش    ّ تّ  ةج 

 ّّخت   تّمعيلمج؛ال ايلزّ لع    

 ّة ّالل ة تّا  م  جّ)حب يلجّ ت  
 م ميلج(؛

 . سفجّاي ف ةّ لعّا ّط ل ّ

 عليل ّالكف  ؛  

 الطلفجّا ت   ّلللتا ّا زئو؛ 

 الطلفجّا ت   ّللتعليل ّاللك تين؛ 

 .ل ّالطلفجّالكلو ّ

 حب مّم ميلج؛ 

 حب مّاللات  اا؛ 

 .ّحب مّم ليلج

 االلت ام احمللي التوجه حنو العاملية تبادل املعرفةاملشاركة يف 
 ّم ّالش ا تّالم ش جStart-up؛ 

 إ لاعّب اءاتّايخ اع؛ 

 ك يل ّالتظ ا اتّال   ةيلج؛  

 ّمؤسس تّذاتّاللخ ّمنّ ف  ال
ّا ع  ف.

 ّالت ة ّت ّاست ط بّالطلفج
 األة   ؛

 ب ام ّ ف  الّالطلفجّاألة   ؛ 

 ّ   منّاست ف الّبع  تّالطلفجّاألة
 ط فّ ك م   ؛

 ّّاست ف الّ    ءّايل جّالتل  لّمن
 األة   ؛

 ّتل  جّاللخ ّمنّم    ّاأل شطج 
ّاللتليلج.

 ّسفجّ شغيل ّالطلفجّيفّا ؤسس ت 
 احملليلج؛

 ّال ايلزّ لعّالطلفجّا  ف ل ّيفّالسمج
 األتىلّمنّا ت لم ّاحملل ؛

 .نيلجّم    ّاللخ ّاحملليلج ّ

(McCormick & Borden, 2020, p. 7)ّ: ا  ل 

 ك ةؤّّ: ف عّاهللفّاألسرررر سرررروّهل ّا ّ،م   ّاختلفمّ من طّمؤسررررسرررر تّالتعليل ّالع  تا ل  ّابلتم   ّ   :ّ
ّ.ة صّالل  ةّابلتعليل ّتا ت اءّخمتل ّة  تّا ت  
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 .التعليم العايلمؤسسات ووظا ف  فالثالث: أهدااملطلب 

 اررررررلافّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّمرررررر ّّ ارررررر  رررررر  ّالتطرررررر ةّإىلّّ،سررررررم  تالّمررررررنّخرررررر الّارررررر اّا طلرررررر 
ّ.ال ئيلسيلجّتظ ئف    جليل ّ

 الفرع األول. أهداف مؤسسات التعليم العايل:

ّاررررر ّم ا ررررر ّ ط  اررررر ،ّة ررررروّ لّ غرررررريّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ  ة  ررررر ّتغ  ت ررررر ّ لرررررعّمررررر ّالتررررر    ّت ررررر 
   رررر ّإىلّ شرررر ّا ع ةررررجّت طرررر   ّالفكرررر ّال سرررر ين،ّتارررروّمشررررتلجّ  سّا رررر الّالفكرررر رّمررررنّافرررر ءاتّتإطرررر  اتّ  رررر  ّ

تّا ت ررررر ّالررررر رّ اررررر ّال ط  ررررر تّاي ت ررررر   جّتايةت   يلرررررجّللرررررلتال،ّتهبررررر اّاررررروّ لرررررعّهرررررلجّت يل رررررجّبكررررر ّمتغرررررريا
 مشرررررطّةيلررررر ،ّتاررررر اّمررررر ّجيعررررر ّ  ررررر  ّألارررررلافّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّم  رررررجّهرررررعفج،ّة ررررروّم  فطرررررجّبفلسرررررفجّ

سررررر فّ طررررر لّاألارررررلافّا شررررر اجّتا تعررررر  فّ ليل ررررر ّ ؤسسررررر تّالتعلررررريل ّّتت  ةررررر تّا ت ررررر ّالررررر رّ مشرررررطّةيلررررر ،ّ
 :(Parfaire, 2017, p. 8)ّةيل  ّ لوّ،الع  

 ّكرررررر  نّالكفرررررر ءاتّتايطرررررر  اتّال رررررر ت  جّلتم يلررررررجّاي ت ررررررر  ّتا ت رررررر ّمت شرررررريل ّمرررررر ّاخلطررررررطّا  جلرررررر  جّمرررررررن 
 ط فّاللتلج؛

 ّكررررررررر  نّالطلفرررررررررجّيفّا ررررررررر يتّالت ميلرررررررررجّلتلفيلرررررررررجّ  ةرررررررررر تّسررررررررر ةّالع ررررررررر ،ّت زت رررررررررلا ّاب عررررررررر  فّالمظ  ررررررررررج 
 تالتطفيل يلج؛

 ّ التخ   ت؛ ط   ّت ش ّا ع ةجّمنّخ الّالف ثّالعل وّيفّخمتل 

 ّكرررررر  نّتحتفيلررررررزّالطلفررررررجّ لررررررعّالف ررررررثّالعل ررررررو،ّتالسررررررعوّإىلّإ ترررررر  ّحبرررررر مّ ل يلررررررجّة  ررررررل ّ لررررررعّا سررررررت ى 
 اللت ؛

 ّرررررر  ّخت  رررررر تّخمتلفررررررجّ ت  شررررررعّمرررررر ّاخلطررررررطّاي ت رررررر   ج،ّالسيل سرررررريلجّتايةت   يلررررررجّلللتلررررررج،ّتالسررررررعو 
   ّمف ش  ؛اىلّالتخ  ّالل يللّللطلفجّحبيلثّميكم  ّاي لم  ّيفّاحليل  ّالع ليلجّبعلّالتخ

 ّا  ذبيلجّاحملليلجّال ليل يلجّتال طميلج؛     

 ّ  اات رررررجّالف هرررررجّ مررررر  ّمجيلررررر ّالف ررررر تّالع   رررررجّللرررررتعل ّهبرررررلفّ رررررزت ا ّاسرررررتجلاتّاخت  هررررر   ّ تّالتكررررر
 ؛ ي فيللا ّيفّ ط  ا ّال ايتّتا ّيفّم الّةل ل

 ّسررررررر سّالعررررررر ةّ تّ   برررررررجّال مسررررررر تا ّيفّا ت ررررررر ّالررررررر رّ مشرررررررطّةيلررررررر ّمرررررررنّخررررررر الّ  لررررررريل ّالت يليلرررررررزّ لرررررررع 
 ا ملّ تّا ست ىّايةت   و؛

 استش افّا ست ف ّمنّخ الّ  اسجّال ا  ّاي ت   رّتايةت   و؛ 
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 طيللّالع  ّا ش كّتالع   تّب ّالعل  ّتا ت  ؛   

 ّا ةجّمست  تّالتعليل ّتم ي  ؛   ك  نّاألس    ّتا عل  ّتابلت  ّ ط   

 ّتالرررررررلت ّإب  مرررررررجّالتظررررررر ا اتّالعل يلرررررررجّتال   ةيلرررررررج،ّهبرررررررلفّ فررررررر  الّاخلررررررر اتّاي فتررررررر لّ لرررررررعّا ت ررررررر ّاحمللرررررررو
 تخللّ    تّ ف  الّللطلفجّتالف    .

يفّسرررررمجّّ  اسرررررجّاسرررررت  ررررر ئيلجّ  ممّهب ّالشرررررفكجّالع  يلجّللج معجّتايبتك   ت ئ ّتيفّ فلّالسررررريل ةّ ظ  تّ
،ّهبلفّحتل لّ ت ّيفّالغ بّع  مسررؤتيّمنّ  سرر ءّة مع تّتاب   ّيفّم الّالتعليل ّال1218ّّ،ّجلرر م2008

مم  ّ  ت ّ  ّاهللفّاألسرررررر سرررررروّللتعليل ّالع  ّا ّّ%75ّ  ّ  ظ  تّالتعليل ّالع  ّيفّالتغرياتّاللتليلجّتم اافت  ،ّ
 عز زّال ل  ّالتم ةسررررررريلجّتم اافجّالع  ج،ّ م ّب يلجّّا  ت اّّمم  ّ  ّ ّ%15ّالتم يلجّالفشررررررر  جّتايةت   يلج،ّةيل  ّ شررررررر  

  ة  16ّّ)إ   يل ّ،ّةل   ،ّتّغ  اتر،ّّ  ّالفّالتعليل ّالع  ّا ّا سررررررررررررررر نجّيفّالتم يلجّال طميلج ىّةالعيلمجّ
ّ.(7،ّهف ج2009ّ

 :التعليم العايل الفرع الثاين: وظا ف مؤسسات

مرررررررنّخرررررررر الّ مت ررررررروّمؤسسررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعررررررر  ّإىلّال طررررررر عّاخلررررررررلموّا  ةررررررر ّلت  يلرررررررلّال رررررررر  ّالعررررررر  ،ّ
ّ:يفّ،ّا ت  لرررررررررجتظ ئف ررررررررر ّال ئيلسررررررررريلجّ شرررررررررك ّاررررررررروّالررررررررر   رررررررررل ّخرررررررررلم تّمف شررررررررر  ّتغرررررررررريّمف شررررررررر  ّلل جت ررررررررر ،ّّت

ّ،ّالف ثّالعل وّتخلمجّا ت  .التك  ن/التعليل 

  :التكوين/أوال. التعليم

ّطف ررررررر ّالشررررررر ملجّاأل شرررررررطجّمرررررررنّم   رررررررجّ لرررررررعّالتعلررررررريل ّ تّالتكررررررر  نّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّ عررررررر 
ّ لرررررعّالت عليل يلرررررج،ّا  ا ررررر ّيفّا تغرررررري ّللظررررر تفّم ءمرررررجّ ا ررررر ّلتكررررر  ّا  ت رررررج،ّمرررررنّب رررررل ّ ت ررررر ّ رررررل  ّ فررررر   

ّللتعلررررررريل ّاألس سررررررروّا فرررررررل ّ ت  ررررررر ّت.ّا سرررررررط  ّاألارررررررلافّلت  يلرررررررلّبفع ليلرررررررجّتا رررررررتعل ّا علررررررر ّمرررررررنّاررررررر ّّ شررررررر  كّ  
ّ فظ رررررررر ّتلرررررررريللّ يلرررررررر   ،ّيفّ  ظيلف رررررررر ّ لررررررررعّ ررررررررل   ّتمررررررررلىّلل عل مرررررررر تّالطلفررررررررجّة رررررررر ّمررررررررلىّيفّا رررررررر معو

،ّإجلرررررررررر ةجّإىلّ شررررررررررجيلع  ّ لررررررررررعّ(27،ّهررررررررررف ج2014/2013ّ)  رررررررررر  ،ّّذلرررررررررر ّبعررررررررررلّ سرررررررررريل   ّجتّتاسررررررررر ة    
ّ لرررررع  ررررر ّّتّ.احلررررر ا ّتالم ررررر لّالم رررررلرّالفمررررر ء،ّهبرررررلفّ عز رررررزّالف ررررر الّا عررررر يفّت ررررر ّالف رررررثّتايطررررر عّلرررررل   

إ رررررررلا ّت كررررررر  نّالكفررررررر ءاتّالفشررررررر  جّخللمرررررررجّمرررررررنّخررررررر الّتظيلفرررررررجّالتعلررررررريل ،ّّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ ررررررر  لّمؤسسررررررر ت
ّا ررررررر ّ إ رررررررلا ّاألسررررررر    ّل ررررررر   ّ  ررررررر ّا عررررررر  فّّ  ليل ررررررر مفغررررررروّخمتلررررررر ّال ط  ررررررر تّاي ت ررررررر   جّتايةت   يلرررررررج،

ّ؛  ّا ستلا ّيفّ  سّا  الّالفك رتايست  
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  اثنيا. البحث العلمي:

تاة اءا ررررررررر ّا ختلفرررررررررجّ  رررررررررلّاحلل ررررررررر تّال ررررررررر ت  جّيفّالفمررررررررر ءّ عتررررررررر ّالف رررررررررثّالعل ررررررررروّام اجررررررررر ّتم ي ررررررررر ّ
ّافرررررررياّيفّ رررررر ّا شررررررك تّالرررررر ّ  اة  رررررر ّيفّخمتلرررررر ّا يلرررررر   ن،ّ ا ت عررررررو،ّ يلررررررثّ عت ررررررلّ ليلرررررر ّالررررررلتالّا ت رررررر  ا
تذلررررررر ّإ  ااررررررر ّمم ررررررر ّألنيلرررررررجّت ت ّالف رررررررثّالعل ررررررروّيفّهرررررررم  جّالت رررررررل ّتحت يلرررررررلّالتطررررررر  ّتاسرررررررت  ا  ت .ّتلرررررررز   ّ

جررررر ّمرررررنّ فررررر ّال ررررر اء،ّهرررررم عّال ررررر ا ،ّالطررررر بّتالفررررر    ،ّ مفغررررروّ ررررر ة ّم   رررررجّمرررررنّةررررر صّايسرررررتف   ّمرررررنّ ت ئ
ّ:(473،ّهف ج2009ّ) فلّالفت لّتّ طيلج،ّّالعم ه ،ّ  ا ّمم  

  الع ليلج؛ّتايةت   يلجّاي ت    جّال يل جّذاتّتا  جل   تّال    ّاا اّالعل وّالف ثّ  ةيل 

  ؛تإ  ائ  ّا ع  ةجّتإغم ءّتالتجل لّايبتك  ّإىلّاألحب مّ  ةيل 

  تا ت  ؛ّالس ةّ  ة تّلتلفيلجّالعل وّالف ثّ  ةيل 

 العل و؛ّالف ثّمشكلجّ ه لج 

 ا  جل ع؛ّ لا ج 

 الت ليل ت؛ّ  ل 

 الس ب ج؛ّتالل اس تّالف  مّ ت ئ ّمنّايستف   ّ  ةج 

    ا ستخلمج؛ّاأل تاتّة 

 التم يلجّخلططّالف ثّاستج بجّملىّت. 

  ّّا الف ثّالعل وّّتظيلفجمؤسررررسرررر تّالتعليل ّالع  ّمنّخ الّ سررررتمت ّ  ّالفّّ،منّخ الّم ّسررررفل
ّ؛تالع  ّ لعّ تا ّحبثّةل ل ّةيل  ّا ش ا ّبط   جّمفتك  ،ّ تّ ط   ّحب مّ لّمتّالش تعّةيل  

 اثلثا. خدمة اجملتمع:

ا ت ررررر ّإىلّ طررررر   ّت   يلرررررلّهرررررلت  ّابحملررررريلطّ رررررلفّمؤسسررررر تّالت علررررريل ّالعررررر  ّمرررررنّخررررر الّتظيلفرررررجّخلمرررررجّ
اخلررررر  ةو،ّمرررررنّخررررر الّالتف  ررررر ّمعررررر ّتا تفررررر  اّةرررررزءّيّ تجرررررز ّمرررررنّ سررررر لجّا  معرررررج،ّتالسررررر   ّيفّ طررررر   اّ   ةيلررررر ّ
تاةت   يلررررررر ّتا ت ررررررر   .ّتابلجلررررررر ةجّإىلّذلررررررر ،ّة ررررررروّمت ررررررر ّإطررررررر  اّم ةعيلررررررر ّ  ررررررر عّإليلررررررر ّا ت ررررررر ّطلفررررررر ّللم ررررررر ّ

ّا ررررر ّ تررررريل ّالفررررر صّأل  ررررر ء ايل رررررجّالترررررل  لّتالطررررر بّلت رررررل ّ تررررر ئ ّ   ررررر هل ّتحبررررر    ّإىلّا ت ررررر .ّّتا شررررر   ،
ّ:(140،ّهف ج2008ّ)الط ئو،ّالعف  ر،ّتّالعف  ر،ّّت ت   ّ ا ّم   ّتظيلفجّخلمجّا ت  ،ّيف

 ّ التسرررررر يل تّل ط  رررررر تّا ت رررررر ّاسررررررتخلا ّمؤسسررررررجّالت علرررررريل ّالعرررررر  ّللخرررررر اتّال ا  ررررررجّتاألا  مييلررررررجّتخمتلرررررر
 ا ختلفج،ّابلجل ةجّإىلّ  لّةلس تّ ل يلجّل ستف   ّمنّاخل اتّالعل يلج؛
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 ّ مح  رررررررجّالررررررر امّال سررررررر ينّتاحلفررررررر سّ لرررررررعّ تررررررر  ّالفكررررررر ّالفشررررررر ر،ّتا سررررررر نجّيفّاحلفررررررر سّ لرررررررعّ ررررررريل ّا ت ررررررر
 ت عز زا ؛

 جّت عز زا ّيفّإط  ّالتم عّال   يف؛ا س نجّيفّة  ّال   ة تّاحملليلجّتال ليل يلجّتاللتليلجّتالت  خييل 

 ّالت ليلررررررررر ّا سرررررررررت  ّلل يلررررررررر الّالسيل سررررررررروّتايةت ررررررررر  وّتاي ت ررررررررر  رّهبرررررررررلفّمتكررررررررر ّا ت ررررررررر ّمرررررررررنّمع  رررررررررج
 مش ال ؛

 ش ّال يل ّا تفلّ ليل  ّ   يل ّت ن  :ّالس  ،ّالعلالج،ّا س تا ،ّالت  منّت   ةّال س  ؛  

 .ّت زت لّا ت  ّابلط  اتّا ؤالجّتا تخ  ج

ممظ جّاليل  يلسرررك ّّ ل تإجلررر ةجّإىلّم ّمتمّالشررر   ّإليل ّمنّتظ ئ ّمؤسرررسررر تّالتعليل ّالع  ّال ئيلسررريلج،ّ
،ّ تّم ّم  جّ   ّخلم تّ عليل يلجّ ختل ّالف  تّالع   جّلل جت  ّهبلفّجلرر   ّالتعليل ّا ت اهرر 1998ّ   ّ

 ا ّال ط   تّ ط عّالتعليل ّالع  ّمنّ عت ّ.ّتيفّا اّالسررريل ة،ّتحت يللّالتم يلجّا سرررتلامجّ سررر عّابلتعليل ّا سرررت  ،
خ الّا خ ة تّال ّ  لم  ّمنّ  سّم الّتذل ّمنّا سررررررررر نجّيفّحت يل   ّمنّالم  يلت ّاي ت ررررررررر   جّتالفشررررررررر  ج،ّ

ا ت  ،ّإجلررررر ةجّإىلّحتسررررر ّ  اة ّتال ّ سررررر  ّيفّ  ّ ا ّا شررررر ا ّال ّّ،ةك رّتحب مّ ل يلجّيفّمجيل ّا  يت
ّا  ّ هف ّالتعليل ّالع  ّمنّ ا ّتس ئ ّالتم يلجّا ستلامجمعيلشجّاألة ا ّ تالتعليل ّا ت اه ّمنّّ، لعّا لىّالط   ،

 .(UNESCO, 05-09 Octobre 1998)ّاي ت    جا ؤسس تّّامتيل  ات ا ّ

)  سرررررررررر ّتّا لت  ّإىلّ   جّ بع  ،ّّّبلت ا ّا  ّميكمم ّ  سرررررررررريل ّال ظيلفجّال  ل جّ ؤسررررررررررسرررررررررر تّالتعليل ّالع  
ّ:(592،ّهف ج2017ّش   ر،ّ

منّخ الّ ط   ّا ع  فّتا    اتّ ختل ّة  تّا ت  ،ّبت ل ّب ام ّ:ّالتعليم املسيييييييييييتمر(البعد األول ) .1
بلغّهب ّالع  ،ّإجلرررررررررررر ةجّإىلّ ل   ّّ لفّإىلّحت يللّالتعليل ّملىّاحليل  ،ّت يلسررررررررررررريّا ع ةجّلك ّط لفيل  ّم   
  ه  بّاخل  ّتا  ميل ّيفّم يتّةل ل ّ تّحتيل ّمع  ة  ّا كتسفج؛

ا ّ  ّ ت ىلّمؤسسجّالتعليل ّالع  ّم  جّاياتش فّتايخ اعّا ّ:ّالثاين )االبتكار ونقل التكنولوجيا(البعد  .2
 تخللّم    ّمت   ّةل ل ؛ّخيل ّ يلط  ،ّهبلفّ س  لّا متج تّالعل يلج

 ت   ّيفّا ّاأل شطجّالمفعيلجّال ّ معكلّ   ا ّمف ش  ّ لعّا ت  ،ّمنّ:ّالثالث )املشاركة اجملتمعية(البعد  .3
ّخ الّ ف   ّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّتا فت    ّ ليل ،ّهبلفّخلمت ّتا س نجّيفّ ط   ا.
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 يم العايل.املطلب الرابع: التوجهات احلديثة ملؤسسات التعل

مؤسسررررررر تّّاعررررررر ّ،ّتالررررررر  ف جلررررررر  ّالع ررررررر ّاحلررررررر  مسرررررررت   ّ  ّامررررررر كّمسرررررررتجلاتّّ،يّشررررررر ّةيلررررررر ّممررررررر 
التغيلرررررررريّتالتطررررررر   ّا سرررررررت  ّيفّ  ظ ت ررررررر ّال ا  رررررررجّتيفّمم اج ررررررر ّالتعليل يلرررررررج،ّ رررررررلّيّمررررررر  ّ لرررررررعّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ

تيّ ف ررررررررعّط هبرررررررر ّيفّذ رررررررر ّالتطرررررررر  ّا عرررررررر يفّتالتكم لرررررررر ةوّّ، تخلرررررررر ّ ررررررررنّسررررررررف ةّا  معرررررررر تّالع  يلررررررررجّال ائررررررررل 
إىلّخمتلرررررررر ّالت ة رررررررر تّاحلل  ررررررررجّالرررررررر ّ  ةت رررررررر ّّ،ارررررررر اّا طلرررررررر سررررررررمتط ةّيفّّتّ.ا تسرررررررر  عّالرررررررر رّ عيلشرررررررر ّاليلرررررررر  

ّال ّ  اة   .التغرياتّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّا ستج بجّ ختل ّ

  . التوجه حنو العاملية:الفرع األول

مجلررررررررجّالرررررررر تابطّايةت   يلررررررررجّلل  رررررررريلطّالرررررررر رّ مت رررررررروّإليلرررررررر ،ّة  ؤسسرررررررر تّ عكررررررررلّارررررررر ّ ظرررررررر  ّ عليل رررررررروّ
ّا ررررررر ّ  رررررررف  ّ ت اررررررر   ّ،هررررررر   ّم رررررررغ  ّلل جت ررررررر ّالكفرررررررريّالررررررر رّ  تج ررررررر "ّ:ارررررررو ،(Durkheim)ّ*التعليل يلرررررررج

اي  فررررررر طّ،ّإيّ  ّاررررررر اّ(79،ّهرررررررف ج1996ّ) محرررررررلّتطفرررررررج،ّّ"تاررررررروّبررررررر ل ّحت ررررررر ّهرررررررف   ّت   ررررررر ّاألس سررررررريلج
ة هرررررررجّتحترررررررلّللج معررررررر تّيفّ فرررررررلّال  رررررررمّيفّظررررررر ّاي فتررررررر لّ لرررررررعّالع  يلرررررررجّالررررررر رّ شررررررر لاّ  ررررررر  ،ّتإ ّّ اررررررر

ّاررررر  ّ تيلجرررررجّيبرررررلّمم ررررر ّبعرررررلّسررررريلط  ّال ايلفرررررجّا ع ةيلرررررجّتال تررررر  ّالعل ررررروّ لرررررعّاررررر ّ اخررررر اةّالع  رررررجّ ررررر الّالتعلررررريل 
ّ.(395،ّهررررررررررف ج2017ّ)مشررررررررررط ،ّّمرررررررررر يتّالمشرررررررررر ط تّاي ت رررررررررر   جّتايةت   يلررررررررررجّخرررررررررر الّال رررررررررر  ّاحلرررررررررر  

متتررررررررر  ّال ايلفرررررررررجّا ع ةيلرررررررررجّا ل رررررررررل ّب ررررررررر   ّ كم ل ةيلرررررررررجّتمعل م  يلرررررررررجّتا  ررررررررر ليلجّا ئلرررررررررج،ّ  تّإىلّااترررررررررزا ّا  از رررررررررجّّت
)المظررررررررر  ّالف  سررررررررروّّال ب  رررررررررجّت  رررررررررل مّ غيلررررررررررياتّ   يلرررررررررجّ  يل رررررررررجّللم ررررررررر ذ ّالتعليل يلرررررررررجّالك سررررررررريلكيلجّالت ليلل رررررررررج

إىلّ رررررررررلّّالمررررررررر بليل ين،ّالم ررررررررر ذ ّاهل مف لرررررررررلرّاأل ررررررررر ين،ّالم ررررررررر ذ ّال  طررررررررر ينّتالم ررررررررر ذ ّايسرررررررررت   ّاألم  كرررررررررو(
 .ّ(396،ّهف ج2017ّ)مشط ،ّّهل ّتاستفلاهل ّبمظ  ّ   وّم  لاي ت   ّبزتا

،2017ّ)مشرررررررررط ،ّّ رررررررر ا ّ،تمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  تمررررررررنّ برررررررر  ّمظرررررررر ا ّ   ررررررررجّالف ررررررررثّالعل ررررررررروّ
ّ:(404-399ال ف  تّ

ّّالتصنيفات الدولية للجامعات:أوال. 

 رررررلت ّالررررر ّتاررررر يتّ  ررررر  ّب  يلررررر ّا  معررررر تّتةرررررلّم   رررررجّمرررررنّا عررررر  ريّّيفّظررررر ّاررررر اّالت ةررررر ،ّظ ررررر ت
ال ةررررررررجّ خرررررررر ىّّ رررررررر الّايمتيلرررررررر  ّايارررررررر  ميو،ّال ت ةيلررررررررجّالعل يلررررررررج،ّتالسرررررررر عجّاللتليلررررررررج،ّت  رررررررر ّ ررررررررل ّ  امرررررررر ّ

                                                           

(:ّةيللسررررر فّت ررررر لّاةت ررررر عّة  سرررررو،ّ ستشررررر لّبررررر ّاب تفررررر  اّا ؤسرررررلّال ئيلسررررروّللعلررررر  1917ّ-1858 اةيلرررررلّإمييلررررر ّ ت اررررر  ّ)ّ*
ّايةت   يلجّاحلل  ج.
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اسررررررتج بجّا  معرررررر تّلل تطلفرررررر تّاحملليلررررررج،ّتا مرررررر  ّاخلرررررر جي ،ّالت سرررررر ّالررررررلاخلوّلل ؤسسررررررجّتحت يلررررررلّ اررررررلاة  ،ّ
 الّال ترررررررر  ّالعل رررررررروّابللغرررررررر تّتإنررررررررّ،إجلرررررررر ةجّإىلّ  ايلررررررررزّا عرررررررر  ريّ لررررررررعّلغررررررررجّالمشرررررررر ّا عت ررررررررل ّ   يلرررررررر ّالجنليلز ررررررررج

 فسرررررر ّمررررررلىّمرررررر ّلل يلرررررر سّتةررررررلّمعرررررر  ريّ لرررررر ّال ارررررر يت،ّتارررررر اّّ سرررررر ّ  بلتيل رررررر األخرررررر ى،ّتحتل ررررررلّا رررررر يتّ
بيلرررررررررجّّتإجلررررررررر ةجّإىلّبعرررررررررضّا  معررررررررر تّاألتّ ّ،ايل مرررررررررجّا  معررررررررر تّاألم  كيلرررررررررجّتال  ط  يلرررررررررجّ لرررررررررعّا  ا ررررررررر ّا ت لمرررررررررج

 ؛تاآلسيل  جّال ّ خلمّم    ّالسف ةّمؤخ اّب   

ّّالرتكي  على البحوث التطبيقية وإمهال البحوث األساسية:اثنيا. 

ال حبيلرررررررجّتة ئرررررررل  ّالتسررررررر   يلجّتم  ت  ت ررررررر ّا  ليلرررررررجّّ:إ ّالطفيلعرررررررجّالررررررر ّ ت يلرررررررزّهبررررررر ّالف ررررررر مّالتطفيل يلرررررررجّارررررررو
  اررررر ّللتم يلرررررجّتم رررررل اّخللرررررلّةررررر صّالع ررررر ّلف ررررر تّمرررررنّممطلرررررلّا  ررررر ّابلتعررررر ت ّمررررر ّا ؤسسررررر تّاي ت ررررر   ج،ّّت

ذاتّ تل  ررررررررجّيفّخمتلررررررر ّا  معرررررررر تّا  رررررررمفجّيفّم لمررررررررجّال  يلفررررررر تّاللتليلررررررررج،ّّ هرررررررف م    رررررررجّمرررررررنّا ت رررررررر ،ّ
 مررررر ّالف رررررثّّ،ت ّاسررررريللاّ لرررررعّ   ّال ا ررررر  ررررر ّالف رررررثّالتطفيل ررررروّ  ّتبررررر ّالف رررررثّاألس سررررروّاررررر ّالفررررر ةّبيلم رررررّت

ةتسرررررت لّة جلررررريل تّالف ررررر مّالتطفيل يلرررررجّمرررررنّّ،متك ملرررررجاررررروّالع  رررررجّبيلم  ررررر ّا ررررر ّ  ّ طفرررررلّبعرررررل،ّّّةلررررر األس سررررروّ
ّّفيللّمنّ ت ئ ّالل اس تّالتطفيل يلج.مّاألس سيلج،ّتالف  مّالمظ  جّ ستالف ّ 

ّّجلذب الطلبة الدوليني: نافسةاملاثلثا. 

 لعّمؤسس   ّ ف  الّاخل اتّت  سّا  الّالفك رّّيفّظ ّالع  جّ ظ م ّمفت   ،ّ  ة  هف ّالتعليل ّالع  ّ
منّخ الّ ف  الّالطلفجّتالف    ،ّمم ّ ز لّمنّإذّيّميكم  ّايستغم ءّ نّالتع ت ّالعل وّتاألا  ميوّةيل  ّبيلم  ،ّ

ّا يلفجّلتم  ّالطلفجّةيل  ّبيلم  ،ّم ل  ّ فيلم ّالشك ّ ميلز  ّالتم ةسيلج،ّإذّ ش لّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّيفّالع لّ  ايلج
ّ:2016تسمج2006ّّا ّغريّبللّإ  مت  ّب ّسمجّ ل ّالطلفجّال  نّ ل س  ّيفّبللال رّ  جل 03ّّ   ّ

 .2016و 2006تطور حركة الطلبة عرب العامل بني سنة  :03الشكل رقم 

 

(L'institut statistique de l'UNESCO, 2017)ّ: ا  ل 
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2006ّّسررررررم ّبرررررر ّاألة  رررررر ّيفّالعرررررر لّالطلفررررررجّ ررررررل ّ  رررررر   ،03ّ  رررررر ّالشررررررك ّّمررررررنّخرررررر ال   ررررررظّ
 ت  ررررر ّ  ررررر   ّ رررررل ّالطلفرررررجّا سرررررجل ّ ررررر ّّتمليلررررر  ،5.3ّّبلرررررغّ رررررل ا ّة رررررل2017ّّيفّسرررررمجّ،ّ مررررر 2016ّت

 عترررررر ّالرررررر ي تّا ت ررررررل ّاألم  كيلررررررجّ تالّبلررررررلّّت،2030ّمليلرررررر  ّسررررررمج10.2ّّ ّاألهررررررليلجّإىلّ العرررررر لّيفّغررررررريّبلررررررلا
 ليل رررررر ّب  ط  يلرررررر ّجتّ،ّيفّالعرررررر لمررررررنّالطلفررررررجّاألة  رررررر 1/5ّّ يلررررررثّ سررررررت ف ّل  ررررررلا ّّ،مسررررررت ف ّللطلفررررررجّاألة  رررررر 

ة  سررررررر ّجتّ    يلررررررر ّت تسررررررريل ،ّيفّ ررررررر ّ ت رررررررل ّ رررررررل ّطلفرررررررجّال ررررررر ّتاهلمرررررررلّت    يلررررررر ّ  ئ رررررررجّالطلفرررررررجّّ سررررررر اليل ّجتّجت
ّا   ّا م ّ.(Khaiat, 2020)جّ بيلجّت يلجري ّيفّا   فجّاخل مساألة   ّ  ّالع لّ ليل  

ّالروابط الدولية:تكثيف رابعا. 

ا  ةررررررررجّالرررررررر تابطّاللتليلررررررررجّبرررررررر ّمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّيفّالعرررررررر ل،ّ تيلجررررررررجّللت ررررررررل ّالعل رررررررروّّّ زا ررررررررلت
ّتالتكم لرررررر ةوّالسرررررر   ّتا  عكرررررر سّلع  ررررررجّا ع ةررررررجّتالف ررررررثّالعل ررررررو،ّ يلررررررثّ  ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّالرررررر 

ميكم رررررر ّ  ّ ررررررت ك ّيفّارررررر ّا رررررر يتّالعل يلررررررجّيّ ط رررررر ّإىلّحت يلررررررلّالتطرررررر  ّتايمتيلرررررر  ّ لررررررعّا سررررررت ىّالعرررررر  و،ّ
مرررررررنّ كررررررر   ّالررررررر تابطّاللتليلرررررررجّيفّمررررررر الّّالعررررررر لمررررررر ّ شررررررر لاّبسرررررررف ّالتغررررررررياتّا تسررررررر   جّلل ع ةرررررررجّالعل يلرررررررج،ّّت

الف رررررثّتا تشررررر  ّخمتلررررر ّ شرررررك الّالشرررررفك تّالررررر ّ ررررر بطّبررررر ّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ،ّاألسررررر    ،ّالفررررر    ّ
ّال  ّ  ام ّ ؤالّ لعّاحل ةجّ ّ.(100،ّهف ج2017ّ)    ر،ّّللتلت  تالطلفج،

 GATS General Agreement on ل تّاي ف  يلجّالع مجّلتج   ّاخللم تّ)ّ،تيفّا اّال رررررررررررررل 

Trade in service) ، ّاوم يتّيفّ    لّخلم تّالتعليل ّالع  ّ  ب،ّ(Jandhyala B.G., 2012, pp. 

39-40): 

تالررررر رّيّ كررررر  ّةيلررررر ّ م ررررر ّمررررر  رّلكررررر ّمرررررنّم رررررل ّاخللمرررررجّتا سرررررت ل ،ّّ،    رررررلّاخلرررررلم تّ ررررر ّاحلرررررلت  .1
 تا اّم ّ تجسلّيفّالتعليل ّاللك تينّتالتعليل ّ نّبعل؛ّ،ب ّاخللمجّيفّ لّذا  ّاوّال ّ مت  

ارررررر اّاحل ايلررررررجّمت رررررر ّّت   ررررررلّبرررررر ّ م رررررر ّالطلفررررررجّإىلّبلررررررلا ّ خرررررر ىّلتل رررررروّالتعلرررررريل ،ّّتّ،ايسررررررت  كّيفّاخلرررررر    .2
 ال ة ّالت ليللرّلتلت  ّالتعليل ّالع  ؛

ّا   مررررررررجا ت  رررررررر ّيفّ  رررررررر  ّم ررررررررل ّاخللمررررررررجّيفّبلررررررررلّّتّ،الت اةررررررررلّالتجرررررررر  ر .3 ةرررررررر تعّ ؤسسرررررررر تّّا سررررررررت ل ،
 التعليل ّالع  ّيفّالفللّا  يل ؛

تالفررررررر    ّبشرررررررك ّةررررررر  رّ تّمجررررررر  وّلت رررررررل ّخرررررررلم   ّيفّبلرررررررلا ّ  ايلرررررررجّاألشرررررررخ صّم رررررررلموّاخلرررررررلم تّ .4
ّ خ ى،ّتيفّمؤسس تّة معيلجّغريّال ّمي  س  ّةيل  ّ ش ط  ّالع  ر.
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ّّاألقطاب اجلامعية:خامسا. 
 Observatory on borderless higher education)ي ظّم هررررلّالتعليل ّالع  ّالع ب ّلل لت ّ

OBHE) يفّممط جّةغ اةيلجّال ّ مشرررررطّ معيلج،ّا  ط بّاأل زا لاّمل  ظ ّيفّإ شررررر ءّتخللّّ،خ الّالع لّاألخري
ةفوّ سرررررررر اليل ّم  ّاسررررررررتع لمّمل مجّ"     ل"ّيفّبلا جّسررررررررمجّّ، ليفّمجيل ّ   اتّالعّهل ّتا ل ّ تّ  ّخللّة تع

لتف ّإىلّ رّملىّ  ازّالسرررررررررررررلط تّاحملليلجّلل ل مجّ لعّالتعليل ّيسرررررررررررررت ط بّالطلفجّّ"مل مجّالتعليل " ف   1990ّّ
األة   ّمنّبللا ّآسررريل ّالشررر  يلج،ّتاسرررتع لمّ ط ّ فلّالتسررر يلجّللليلجّ لعّم   جّمك  جّمنّسرررتجّة مع تّ

ّ. م  كيلجّ مشطّ لعّ  اهب 
  . التنويع يف التعليم العايل:الفرع الثاين

 لعّ   ّ  لّالمت ئ ّا ف ش  ّللج   ّال ّب لمّتي المّ ف الّيفّا ّ ت ءّالع ل،ّّالتم   ّميكنّ  ّ ع ف
التك  نّتالتل   ،ّّتت لعّمم ا ّالتعليل ّّ، خ الّالتغيلرياتّال  ت  جّ لعّبميلجّت شك الّمؤسس تّالتعليل ّالع  ل

ّا  إىلّ  ام ّ اخليلجّّ  ميكنّ  سيل ال ّّتّ،إ ّا   ّالتغيلرياتّمف تجلجّمنّط فّمجلجّمنّالع ام  ّ لوّتخ  ةيلج،
ّ:(99،ّهف ج2017ّ)    ر،ّ

 العوامل الداخلية:أوال. 

اسرررررررتخلام  ّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّّتجلررررررر ت  التطررررررر  ّالسررررررر   ّتا تزا رررررررلّلتكم ل ةيلررررررر ّا عل مررررررر تّتاي  ررررررر الّ .1
 الع  ؛

تطررررر   ّا مررررر ا ّتالطررررر ةّيفّخمتلررررر ّخت  ررررر تّالتعلررررريل ّلال رررررغطّا سرررررت  ّ لرررررعّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ .2
 تالتك  نّتالف ثّالعل و.

 العوامل اخلارجية: نيا. اث

إ جلرررررررر ءّ غفرررررررر تّالطلفررررررررجّغررررررررريّا تج  سرررررررر ،ّتجلرررررررر ت  ّّ،ا  فرررررررر عّالطلرررررررر ّ لررررررررعّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّيفّا ت رررررررر  .1
 ؛تم ءمجّا تيل ة   ّتظ تة  

العررررر  ّممررررر ّ  ىّإىلّابتكررررر  ّبررررر ام ّةل رررررل ّت  ظ رررررجّا  ط  ررررر تّالت   ررررر ّالعررررر  ّا خ ررررر ّلمف ررررر تّالتعلررررريل ّ .2
  عليل يلجّا ت    جّ ا  ؛

تالررررررررر ّ  غ رررررررررمّمؤسسررررررررر تّالتعلررررررررريل ّالعررررررررر  ّبتلفيلرررررررررجّّ،التطررررررررر  اتّا ت اهرررررررررلجّي تيل ةررررررررر تّسررررررررر ةّالع ررررررررر  .3
  ةررررررررر تّا ؤسسررررررررر تّاي ت ررررررررر   ج،ّتذلررررررررر ّمرررررررررنّخررررررررر الّخلرررررررررلّخت  ررررررررر تّتالتكررررررررر  نّ  رررررررررنّةل رررررررررل ّ

 ظ تفّال ليل يلجّت   جّاي ت   ّالع  و.تلتكم ل ةيل ّت س ليل ّ ل  جّمتأ   ّابل
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للتعليل ّ ت  شرررررعّتخ ررررر هررررريل تّالط لف ّ لعّاخللمجّّل متّخللّ من طّةل ّ، سرررررتج بجّللع ام ّالسررررر ب جتل
ّابخل  هيل تّالت ليلج:ّّتال رّ ت يلزّ،التعليم اإللكرتوينّمنطّ،ّ  ا ايمن طّلع ّ ا ّ ل ّتالتعليل يلج،ّ

 ّابلزم  ّتا ك  ،ّتابلت  ّ ت كنّالط ل ّمنّالل اسررجّليل ّبعلّسرر   تّالع  ّتيفّمت بعجّالل اسررجّ ت ّالت يلل
ايلك تينّ لعّشرررررك ّ ة  ّم ررررر   ّمنّط فّاألسررررر    ّّ العط ّاألسرررررف  يلج،ّت ت ب ّ  جلررررر ا  ّ لعّ  سرررررف

ّا ر ّيفّا ّا ر ّميت نّت  رل ّالف ت ّللت يليل ّتميم ّشرررررررررررررر ر   ّ   جّاللت  ّمت م  لتعليل ّال ر ئ  ّ لعّالل تس،
 احل   ر؛

 ّ ك  نّةلّمتخ رررررررررررررر ّ فيلرلّال ر ئ  ّ لعّت ل ّ  ر ّمعيلمرج،ّت    ّالتعليل ّاللك تينّ لعّالتعليل ّ   
تعليل ّاب م   ،ّتمنّا ف ت ّيفّ   جّاللت  ّالابألالافّ لعّ كلّالتعليل ّاحل ررررررر  رّال رّ    ّ لعّمفل ّ

   ّ   ّا تعل ّإىلّ الاة ّمنّمت بعجّالل تس؛

 الّ لعّالتك  نّت  ليل ّجلغ ط تّال ام ّت يل  ّاحل   ؛س  لجّاحل   

 ّ التعليل يلجّال خ جّي ت اءّالطلفج؛ّا مشآت  ليل ّ ك ليل ّا ؤسس تّالتعليل يلجّةيل  ّخي 

 ّب ّال  مّمنّخ الّ   ّ ت اتّ ل يلجّ  ري ّلل   الّ لعّمع  فّتمؤا تّ ل  ّبل ج،ّ لعّ كل 
   اتّ لت ّ  مّسم اتّ لعّاأل  ؛التعليل ّا  معوّالمظ موّال رّ ع  ّش 

 عت لّيفّالتعليل ّايلك تينّ لعّ مظيل ّل  ءاتّب ّالطلفجّ  الّّ،لتغطيلجّالم  شرررررر تّالعل يلجّالفم ء ّب ّالطلفج 
م جل عّ   لّمع ّتيفّم  لّ ل ،ّمنّخ الّالكت بجّيفّممتلىّ  ع ّاألست ذّت ت ّ  يليل ّالطلفجّمنّ يلثّ

 عل و.الفع الّيفّاحل ا ّالّ ائ   

ّافرياّخ الّاألّ،ل وّا اّالم طّمنّالتعليل ت لّ ّا ةيللّ مجّال رر يلج تاة  ال ّم ّهب ّالع ل19ّّ-بسررف ّتابء
ت طفيللّاحلج ّّابل ابء،ّةفيلم  ّت فمّا ّا ؤسرررررررسررررررر تّالتعليل يلجّ شررررررر ط  ّاحل ررررررر  رّلت ليل ّالعلتى2020ّسرررررررمجّ

فجّة هرررجّاحل ّالسررر  رّال رّتة ّللطلّ، ظ م ّمت  سرررك ّللتعليل ّاللك تينّمتتل ال ررر و،ّتةلتّا  مع تّال ّ
   اسيلف  ّبك ّ  حييلجّت م  .ّاستك  الّ  م  ّالل اسوّمنّبيل   ّ  

 ت التعليم العايل حنو النهوض مبجتمع املعرفة:مؤسساتوجه . الفرع الثالث

ارررررر ّا ؤسسرررررر تّ ت ّاسررررررت م ءّبعررررررلّإ  اكّّتذلرررررر ّّ،الررررررلت ّالكفررررررريّلل ع ةررررررجّيفّ   ررررررجّال رررررر  ّالعشرررررر  نّ  برررررر
ّ،  ّبمررررر ءّا يلرررررز ّالتم ةسررررريلجّ عت رررررلّ س سررررر ّ لرررررعّا  ةررررر  اتّالفك  رررررجّتحتل رررررلّاألهررررر الّا ع ةيلرررررجّتايسرررررت    ّةيل ررررر 

الت ررررررر الّإىلّمت ررررررر ّا ع ةرررررررجّّتّ.العل ررررررروّ تّالف رررررررثالع ليلرررررررجّالتعليل يلرررررررجّّتايبتكررررررر  ّسررررررر اءّيفاررررررر ّ عرررررررز ّالبرررررررلاعّ
ت لررررررعّتةرررررر ّاخل رررررر صّ لررررررعّمسررررررت ىّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّالرررررر ّ عترررررر ّم ررررررمع ّّ،جلرررررر ت  ّيّمفرررررر ّمم رررررر 
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حترررررررل تّا رررررررري ّخ  هررررررر ّمم ررررررر ّا ت اةرررررررل ّيفّالرررررررلتالّالم ميلرررررررج،ّغرررررررريّ  ررررررر ّ  اةررررررر ّإ اءّذلررررررر ّّل تررررررر  ّا ع ةرررررررج،ّ
تاحمل ةظررررررجّ ليل رررررر ّلرررررريللّابألمرررررر ّالسرررررر  ،ّإذّ تطلرررررر ّّ سرررررر       ترررررر  ّا ع ةررررررجّت كيليلف رررررر ّمرررررر ّا تغرررررررياتّاللتليلررررررجّّتة

 هرررررررررررر الّإىلّايسررررررررررررت    ّاألم رررررررررررر ّللتالع رررررررررررر ّ لررررررررررررعّحتررررررررررررل    ّّ،إ رررررررررررر   ّالمظرررررررررررر ّيفّ ظرررررررررررر ّالتعلرررررررررررريل ّالت ليلل ررررررررررررج
للتكم ل ةيلرررررررر تّاحلل  ررررررررج،ّهبررررررررلفّاي   رررررررر ءّبم  يلررررررررجّالتعلرررررررريل ّت  سرررررررريل ّا تشرررررررر  اّت ع رررررررريل ّا ع ةررررررررجّ ت ّ  ّميررررررررلّ

ّا ررررر ّ  ّمرررررنّ اررررر ّالت رررررل تّالررررر ّ  اةررررر ّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّيفّمت ،ّاررررر ّ ررررر ّا ع ةرررررجبتكلفتررررر ّالفعليلرررررج،
اررررر لتعليل ّاللكررررر تينّالعررررر ب ّلل رررررلت ،ّتالتعلررررريل ّا سرررررت  ،ّمررررر ّّّ،ال رررررل  ّ لرررررعّاستكشررررر فّالطررررر ةّاحلل  رررررجّللتعلررررريل 

يفّّجاسررررررررتمف طّ لرررررررر الّ سررررررررتملّإىلّمع ةررررررررجّ  يل ررررررررجّلل سرررررررر ئ ّالتكم ل ةيلررررررررجّالرررررررر ّمت رررررررر ّاأل ا ّاحلل  ررررررررجّا سررررررررتخلم
ّ.(36-34،ّال ف  ت2016/2015ّ)ب ة لطج،ّ التعليل .

ة ررررروّّ،إ ّمررررر ّ سررررر  لّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّيفّ ةررررر ّحترررررلرّالم ررررر  ّاجت ررررر ّا ع ةرررررجّاررررر ّطفيلعت ررررر 
 رررررررر ة  4ّّّ-1)سررررررررع  ّ برررررررر ّخ ررررررررري،ّّ عررررررررلّمررررررررنّ  سرررررررر ّالفيل رررررررر تّلرررررررر ل ،ّت عرررررررر  ّارررررررر اّإىلّا رررررررر  اتّالت ليلررررررررج

ّ:(15-14،ّال ف  ت2009ّ

 امت كّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّبميلجّحتتيلجّمعل م  يلجّ ل  ج؛ 

 إ ّمش  اجّا ع ةجّم ّاآلخ  نّ علّ م اّطفيلعيل ّب ّ    ءّايل جّالتل  لّتاحمل جل  نّتالط ب؛ 

 ّإ ّ  رررررررلّا تطلفررررررر تّالطفيلعيلرررررررجّالررررررر ّ سرررررررععّالطررررررر بّلل هررررررر الّإليل ررررررر ّمرررررررنّخررررررر الّالت ررررررر    ّاؤسسررررررر ت
 الع  ّا ّاحل  الّ لعّا ع ةجّمنّم    ّ س  ّال ه الّإليل  ّأبس عّم ّميكن؛ّالتعليل 

 ّ ترررررر ة ّاؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ رررررر   ّمم خرررررر ّ تسرررررر ّابل  ررررررجّاسررررررتم  اّألخ  يلرررررر تّالف ررررررثّالعل رررررروّةرررررر 
     ّ تّخي فّ رّ   ّمنّ ش ّتمش  اجّم ّلل  ّمنّمع ةج؛

 ممظ ررررر تّاأل  ررررر الّيفّالع ررررر ّاحلررررر  ّمرررررنّ  يلرررررجّ  ةررررر ّيفّظررررر ّالتشررررر ب ّالكفرررررريّبررررر ّا  معررررر تّاحلل  رررررجّّت
ا  معرررررر تّترررررر ّ  ررررررل ّالعل ررررررلّمررررررنّاأل شررررررطجّتاخلررررررلم تّالتعليل يلررررررجّتالف  يلررررررجّتايستشرررررر   جّم  برررررر ّ  ئررررررلّ
مررررر  ر،ّةررررر  ّ رّ سرررررل بّ تّط   رررررجّمترررررم ّا ؤسسرررررجّميلرررررز ّ م ةسررررريلجّ رررررلّ كررررر  ّ رررررطّاات ررررر  ّإ ا  ررررر ّالعليلررررر ،ّ

 تّاحلل  جّتال ائل ّيفّا اّايا ا.  لّ ا ّالت ميل  علّتإ ا  ّا ع ةجّ

 . متهني التعليم العايل:الفرع الرابع

ّاررررر ّ علررررريل ّ ررررر  ّلررررر ّغ  رررررجّم ميلرررررج،ّتإمنررررر ّ إ ّالت  ررررر ّيفّالتعلررررريل ّالعررررر  ّلررررريللّظررررر ا  ّةل رررررل ّذلررررر ّأل 
تارررررر ّمرررررر ّ  ىّإىلّظ رررررر  ّّ،مررررررنّ ةرررررر ّالت ظيلرررررر ّيفّخمتلرررررر ّالتخ  رررررر تّنا ل ررررررلّ كرررررر  ّيفّا تشرررررر  ّالتكرررررر  

الع ررررررر ّاررررررر ّّالمررررررر   ّ رررررررنّ  ةررررررر تّسررررررر ةّةررررررر تعّةل رررررررل ،ّ يلرررررررثّ عتررررررر ّال رررررررغطّايةت ررررررر  وّتاي ت ررررررر  ر
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السرررررف ّاألهرررررلوّهلررررر اّالت ةررررر ،ّة ل رررررغطّايةت ررررر  وّ ت  ررررر ّيفّ ظررررر  ّالطلفرررررجّإىلّالتكررررر  نّا ررررر معوّ لرررررعّ  ررررر ّ
تالرررررر ّ لررررررعّ كررررررلّّ،جة هررررررجّلجيرررررر  ّمم رررررر ّ  رررررر ّ  رررررر  ،ّتإنرررررر هل ّبشررررررك ّ تّ خرررررر ّللتخ  رررررر تّالف  يلرررررر

التخ  ررررررر تّا  ميلرررررررجّ تطلررررررر ّسرررررررم اتّ ا ررررررر ّ فررررررر ّالتخررررررر  ّلسررررررر ةّالع ررررررر ّ تّالت ظررررررر ّيفّايل ررررررر تّالف رررررررثّ
العل رررررررروّالت بعررررررررجّللج معررررررررجّ تّلل طرررررررر عّاخلرررررررر ص،ّ مرررررررر ّال ررررررررغطّاي ت رررررررر  رّةيلت  رررررررر ّيفّالطلرررررررر ّا تزا ررررررررلّ لررررررررعّ

شرررررر   اتّالرررررر ّ  ررررررل ا ّالتخ  رررررر تّا ل ررررررل ّ لررررررعّمسررررررت ىّالتعلرررررريل ّغررررررريّا رررررر معوّم رررررر ّالتكرررررر  نّا  رررررريّتال
تالررررر ّ ت يلرررررزّب  ررررر ّمرررررل ّالتكررررر  نّةيل ررررر ،ّ لرررررعّ كرررررلّّ، رررررل  ّبشرررررك ّ  يلرررررلا رررررلا سّاخل هرررررجّيفّخت  ررررر تّ

التكرررر  نّا رررر معوّالرررر رّ تطلرررر ّ لررررعّاأل رررر ّ رررر مّسررررم اتّ فرررر ّالتخرررر  ّيفّخت رررر ّمعرررر ،ّبعررررلّا رررر ت ّ لررررعّ
 ميلررررررجّا ل ررررررل ّ ت يلررررررزّب ررررررل  ّ،ّلكررررررنّالتخ  رررررر تّا جتّالتخ رررررر ّالف  رررررروّالعرررررر  ا رررررر عّا شرررررر كّجتّالتخ رررررر ّ

،ّهررررررررررف ج2017ّ)  رررررررررر  ر،ّّ ارررررررررر ّ لررررررررررعّايسررررررررررتج بجّالف   ررررررررررجّللت رررررررررر يتّاي ت رررررررررر   جّتال ررررررررررم  يلجّللررررررررررلتال
100).ّ

ّا ش ا الت ل تّّتّ   ّ  اة ّ فلا ّّ،التعليل ّالع  ّيفّالع لّ  ليل ّا ّمؤسس تالع م ّا ش كّب ّّإ  ّ
التط  ّّمشرررركلجّ:منّب ّ ا ّالت ل تّال ّ  اة   ّتت  ة    ّالعل يلجّتاي ت رررر   ج،ّّاخت فّ  ل  ل ةيل    غ ّ

ا عل م يتّال رّ عيلش ّيفّ    ّاحل  ،ّّاي فج  ا ع يفّا تس  عّال رّ مت ّ م ّالتغيلريّا ست  ّيفّا م ا ّ  اافجّ
حتلرّ؛ّتمشكلجّجل ت  ّم اة جّا  مع تّإجل ةجّإىلّخللّ عليل ّ   ّمست  ّلك ّة  تّا ت  ّت ختل ّاأل    

،ّاألم ّال رّمم خّ   وّتةلّمم ةسررررجّشرررر سررررجّمشرررر طّيفت تة ّ ليل  ّالّ،الع  جّال رّ لغعّاحللت ّاحملليلجّتال طميلج
ة   ّمؤسرررررسررررر تّالتعليل ّالع  ّسرررررمف ررررر ّيفّّتسررررر ّة   ّخلم   ّتالت يلزّ نّا  مع تّاألخ ى،ّ ة ّهب ّإىلّحت

ّ.منّا اّالف  ّت  ت ا ّتم  اتّالت ة ّت ا ّيفّا ف ثّال  ين

 

ّ  
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مربرات التوجه و  حماورهاجلودة يف مؤسسات التعليم العايل و املبحث الثاين: مفاهيم أساسية حول ا
 حنوها.

مرررررررررلاخ ّ ع  ررررررررر ّا ررررررررر   ّّلت جلررررررررريل لّ،ّسرررررررررمتط ةالتعلررررررررريل ّالعررررررررر  لت جلررررررررريل ّا فررررررررر ايل ّاألس سررررررررريلجّ ررررررررر   ّ
ّيفّا اّا ف ث،ّم ّ لو:ّع  مست ليل ّت  ت ا ّتم  اتّ  ة ّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّت ا ،ّ

 ّ   ا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ؛مف 

    ؛ ظ  ّالتعليل ّالع  ّت  ت ّتمؤش اتّة   ّمؤسس 

 .  ّم  اتّالت ة ّت ّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع

 املطلب األول: مفهوم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

،ّهل ّ   ّمنّا ست يل ّتجل ّ ع   ّش م ّتمتفلّ ليل ّ، عت لّالف    ّتا  ت  ّاج الّة   ّالتعليل ّالع  
ّخمتل ّ ط فّ هرررررر  بّا  ررررررل ج،تة جّ ظ ّا    ّمنّمف   ّ ف  نّ  ل  ّّ،ّن : ئيلسرررررريل لسررررررفف ّّت ع  ّذل 

 ,Harvey & Green)ؤسس تّ خ ىّيفّإط  ّا     جّا  ةعيلجّمتم    جّة   ّمؤسسجّالتعليل ّالع  ّ سفجّإىلّ

Defining quality, 1993, p. 2).ّّ، تّالمظ ّّالع  للج   ّيفّالتعليل ّ  رررررررررع ّحتل لّ ع   ّ ل ّتب ل 
األط افّذاتّا  رررررررررررل جّاللاخليل ّمنّ ات جّتا ل ،ّة لمظ  ّجي ّ  ّ ك  ّمش ليلجّت ليّمتطلف تّت   ع تّّ إليل 

ّ.تاخل  ةيل 

للتعلرررررررريل ّا مع ررررررررلّ مييييييييؤمتر اليونيسييييييييكوةرررررررر   ّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّ سرررررررر ّمرررررررر ّمتّاي فرررررررر ةّ ليلرررررررر ّيفّ عررررررر فّ
ّاررررر ّمف رررررر  ّمتعرررررل ّاأل:ّ"ّ لرررررعّ  ررررر ،1998ّنّسرررررمجّبفررررر   لّيفّ اتررررر ب ّمررررر تظررررر ئ ّالتعلرررررريل ّمرررررنّبعررررر  ّ شررررر  

تالطلفررررررج،ّتالفررررررىنّّايل ررررررجّالتررررررل  لّ،تا ررررررم ّالل اسرررررريلجّتا مرررررر ا ّالل اسرررررريلج،ّتالرررررر ام ّالتعليل يلررررررج،ّتالف رررررر مّالعل يلررررررج
ّا  فررررر ينّتا  اةرررررلّتال سررررر ئ ّالتعليل يلرررررجّ ،ّتحتل رررررلّ،ّإجلررررر ةجّإىلّ ررررر ةريّاخلرررررلم تّلل جت ررررر ّاحمللررررروا ختلفرررررجالت تيلرررررج

لت يلررررريل ّالررررر ايت،ّتا  اةعرررررجّاخل  ةيلرررررجّمرررررنّطررررر فّم يل ررررر ّمسرررررت ل ّت تليلررررر ّإ ّ مكرررررن،ّتلت  يلرررررلّا ررررر   ّمعررررر  ريّا
 لرررررعّمؤسسررررررجّالتعلررررريل ّالعرررررر  ّاي فتررررر لّ لررررررعّالع  يلرررررجّمررررررنّخررررر الّ فرررررر  الّالطلفرررررجّت  ايلررررررجّاألسررررر    ّتالفرررررر    ،ّ

 .(UNESCO, 9 October 1998, pp. 7-8)الف  مّا ش اج"ّمش    ّت ك يل ّ

ّ ّايبعرررررر  ّ"ّ: لعّ  رررررر  ،(CEPES)يب للتعليم العيييييايل و املرك  األور ت  ة رررررر  ّ  مرررررر ميلكوّمتعررررررل  مف   
تا ست  ت،ّتال رّ تعللّ س س ّبسيل ةّا ع  ريّاحملل  ّللم  ذ ّالتعليل و،ّتا   ّت الافّمؤسسجّالتعليل ّالع  ،ّ
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 ,Vlasceanu, Grunberg)ّ"اب ؤسسج،ّابلتخ  ّ تّال  م ّالتعليل وّا  ّ شريّإىلّمع  ريّخ هجّابلمظ  ،

& Parlea, Qaulity Assurance and Accreditation, 2007, p. 70). 

مف رررررر  ّةرررررر   ّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّيّ"ّ:ةرررررر   (،IIEP)املعهييييييد الييييييدويل للت طيييييييط الرتبييييييو   مرررررر ّ سرررررر ّ
 سرررررررر ّا تيل ةرررررررر تّّالسرررررررريل ةّال ليل رررررررروّالرررررررر رّ مشررررررررطّةيلرررررررر ّا ؤسسررررررررج،ّبرررررررر ّخيتلرررررررر خيتلرررررررر ّة ررررررررطّ سرررررررر ّ

ّاررررررر   اّ ةررررررر ا اّ)الطلفرررررررج،ّ سررررررر    ،ّاب  ررررررر ،ّمررررررر ظف ّ تّّت   عررررررر تّاررررررر ّمرررررررنّ  ررررررر  ّبت يلررررررريل   لررررررر ّا ررررررر   ّسررررررر اء
 رررررر ئ  ّ لررررررعّحت يلررررررلّا رررررر   (ّ تّمج  رررررر تّ)ا  ؤسسرررررر تّاي ت رررررر   ج،ّا ت رررررر ،ّت ا  ّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّاهليل رررررر تّ

 ررررررر ىّالط لررررررر ّيفّالطررررررر  ّا ررررررر معوّاألتالّ  ّةررررررر   ّالررررررر ام ّتا  اةرررررررلّاررررررروّا عررررررر  ريّاألس سررررررريلجّّت...(،ّاللتليلرررررررج.
الرررررر ّ  رررررر  ّ ليل رررررر ّ  يليل رررررر ّلتلرررررر ّا رررررر   ،ّةيل رررررر ّ رررررر ىّا ؤسسرررررر تّالرررررر ّ  ظرررررر ّاخلرررررر جي ّ  ّا رررررر   ّ ك ررررررنّيفّ

 Institut)ّ"حملرررررل الكفررررر ءاتّتا  ررررر  اتّالررررر ّمتّااتسررررر هب ّتمرررررلىّال رررررل  ّ لرررررعّ طفيل  ررررر ّيفّا ررررر الّا  ررررريّا

international de planifi cation de l’éducation (UNESCO), 2014, p. 10).ّ

 لررررررررعّ  رررررررر :ّّ،ا رررررررر    (QAA) الوكاليييييييية الربيطانييييييييية لضييييييييمان اجلييييييييودة يف التعليييييييييم العييييييييايل عرررررررر فّّت
ت  يلررررررلّمررررررنّ فرررررر ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّلّم ررررررطل ّشرررررر م ّل هرررررر ّمجيلرررررر ّاأل ظ ررررررجّتا عرررررر  ريّا سررررررتخلمج"

مسررررررت ىّمعررررررر  ريّا رررررر   ّتحتسررررررريلم  ،ّت ت رررررر نّذلررررررر ّالرررررر  م ّالتعليل رررررررو،ّا مرررررر ا ،ّا رررررررم ّالل اسرررررريلجّتالف ررررررر مّ
العل يلرررررررج،ّت رررررررلفّا ررررررر   ّيفّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّإىلّمرررررررم ّةررررررر صّمتسررررررر ت جّللطررررررر بّيفّالرررررررتعل ّ سررررررر  ل  ّ لرررررررعّ

ّ.(QAA The UK's quality assurance agency, 2018, p. 1)ّالمج ل

اررررررر اّ شرررررررريّ  بيلررررررر تّالف رررررررثّيفّتمرررررررنّممطلرررررررل،ّ عرررررررل ّ عررررررر    ّا ررررررر   ّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّ
،ّال ررررررررف  ت2014/2013ّ)  رررررررر  ،ّّإىلّ  رررررررر ّميكررررررررنّ ع  ف رررررررر ّمررررررررنّ ررررررررل ّمررررررررلاخ ّ لررررررررعّالم رررررررر ّاآليتّ،ا رررررررر ال

30-31):ّّ

ت  ليلرررررر تّ ت  رررررر ّم   بررررررجّالت يلررررررزّيفّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّيفّال ايلررررررزّ لررررررعّمررررررلخ تّّ:ودة مبعييييييي التمييييييي اجلييييييأوال. 
تمتيلررررررزّالرررررر ام ّالتعليل يلررررررجّ ي ت رررررر ءّالررررررل يللّللطلفررررررجّا  فرررررر ل ّيفّ تالّسررررررمجّ  اسرررررريلجّّاّ،المظرررررر  ّالتعليل رررررروتخم ةرررررر تّ

ّارررررررو  بعررررررجّمفرررررر ايل ّّتللت يلرررررررزّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعررررررر  .ّهرررررر امجّمعرررررر  ريّالتخرررررر  ّمرررررررنّا ؤسسررررررجّالتعليل يلررررررجّت
:ّالت يلررررررزّ لررررررعّ  رررررر ّ عررررررج،ّالت يلررررررزّ لررررررعّ  رررررر ّالتفرررررر ةّيفّ يلرررررر   ّ(30،ّهررررررف ج2012ّ)برررررر  ّتّبمج رررررر  ّارررررر ال،ّ

ّامتررررر ئ ،ّتالت يلرررررزّ لرررررعّ  ررررر ّ تررررر ى،ّتابلتررررر  ّا ؤسسررررر تّالتعليل يلرررررجّاألا ررررر ّ متيلرررررزاّاررررروّ لررررر ّالررررر ّا ررررر ا  ،ّالت يلرررررز
 ؛  يل ّ يل جّ ا ّيفّمع ةجّالط ب،ّت ل  ّ    ءّايل جّالتل  لّالف  يلجّتالتعليل يلجّتال ت ةيلج
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تارررر ّ شرررر  ّمررررلخ ّ رررر   ّالتعلرررريل ّالعرررر  ،ّ يلررررثّ  اررررزّ لررررعّمفررررل ّّاملواءميييية مييييع الغيييياايت:اثنيييييا. اجلييييودة مبعييييي 
األم رررررررر ّلل رررررررر ا  ّّابيسررررررررتخلا ا ؤسسررررررررجّّت اررررررررلافالع رررررررر ّ لررررررررعّحت يلررررررررلّغرررررررر  تّّ،ّاعررررررررىنالكفرررررررر ء ّاللاخليلررررررررج

ا سرررررتفيلل نّت غفررررر   ّجلررررر نّ تلررررر  تّا ؤسسرررررج،ّّا تيل ةررررر ت رررررل ّتجلررررر ّّ، عررررر بّ لرررررعّاررررر اّا رررررلخ ّتّ.ا ت  رررررج
ت ف ررررلّم ت ترررر ّمرررر ّّجلرررر ت  ّإشرررر   ّا ؤسسررررجّلغ   رررر ّت اررررلاة  ،ّتحتل ررررلن ّبشررررك ّ  يلررررل، يلررررثّ  رررر ّ  اررررزّ لررررعّ

  ه  بّا  ل ج؛متطلف تّ

:ّبرررررريّارررررر اّا ررررررلخ ّلت رررررر يل ّ يلرررررر بّم   بررررررجّحتقيييييييا رضييييييا املسييييييتفيدين ميييييين اخلدمييييييةعييييييي اثلثييييييا. اجلييييييودة مب
ّا رررررررر ّيّ لغرررررررروّ نيلررررررررجّّّ،الكفررررررر ء ّاللاخليلررررررررج  يلررررررررثّ  اررررررررزّابلل ةرررررررجّاألتىلّ لررررررررعّ   عرررررررر تّ هرررررررر  بّا  رررررررل ج،

 ؛اف ء ّا ؤسسجّمنّ يلثّحت يللّب ام  ّتسيل س   

 لررررعّا رررر ا ّمعرررر  ريّا رررر   ّت  تلررررجّ طفيلررررلّ ارررر ّ ررررل ّ:ّ  رررر  ّارررر اّا فررررل ّأتمييييني املعييييايريرابعييييا. اجلييييودة مبعييييي 
ّا رررررر ّ تطلرررررر ّمت بعررررررجّت  يلرررررريل ّا رررررر   ّمررررررنّطرررررر فّة رررررر تّخ  ةيلررررررجّل رررررر   ّم جلررررررر  يلجّ مم رررررر ّبشررررررك ّ  يلررررررل،

 تم    يلجّالمت ئ ّتالت     .

ّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  :ّملاخ ّ ع   خمتل ّّ،04   ّ  جل ّيفّالشك ّّت
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 األربعة ملفهوم جودة مؤسسات التعليم العايل : املداخل04 الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ(Shindler, Puls-Elvidge, Welzant, & Crawford, 2015, p. 7)ا  ل :ّمنّإ لا ّالف   جّا ت   اّ لع:ّ

يفّمؤسرررررررررسررررررررر تّالتعليل ّ  ىّالف     ّيفّم الّة   ّخلمجّالت عليل ّالع  ،ّ   ّ ف   ّة   ّتب رررررررررفجّ  مج،ّ
ا  ا ّا ع  ريّا  جلررررر  جّمنّ ف ّمؤسرررررسرررررجّالت عليل ّالع  ،ّت لّ ك  ّا اّا ع  ريّ ع ّ نّاحللّالع  ّمعميل ،ّن :ّ

ؤسررررررررسررررررررجّالت عليل ّهررررررررم عّال  ا ّاتمط ب جّاألالافّا  جلرررررررر  جّمنّ ف ّّ؛ايلتزا ّاب    ّ تّمع  ريّالت يلزاأل ىنّمنّ
منّخ الّم اءمجّا    سررررررر تّم ّاألالافّاحملل  ّمنّط فّال  ئ  ّ ليل  ّبلالّتجلررررررر ّمع  ريّم  ليلجّغريّّ،الع  

ّ.(Heldenbergh, 2007, pp. 18-19)ّ  بلجّللتطفيلل

  ل ّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّخللم تّذاتّ" لعّ    :ّّالّتعليم العايل يف مؤسساتودة اجلتعريف تميكمم ّ
ّمع  ،ّاعىنّ ّا تيل ة تّت   ع تّاألط افّم اهف تّ     ّ لعّ لفيلجّ  ة تّخمتل ّاألط افّا تع ملج   مجج

ّ."تايلتزا ّبتطفيل   ّلت  يللّ جل ا ّ) الاف(ّالع  ّإىلّم اهف تّ ل  ا ستفيلل ّمنّخلم تّمؤسسجّالت عليل ّ
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 جودة مؤسساته ومؤشرات نظام التعليم العايل وحماورمكوانت املطلب الثاين: 

ّا ررررر ّمررررر ّ ظررررر  ّالتعلررررريل ّالعررررر  ّّمكررررر  ت ررررر  ّإىلّّ،سرررررمتط ةّيفّاررررر اّا طلررررر  ال ايلرررررزّ لرررررعّخم ة  ررررر ،
ّمؤسس تّالتعليل ّالع  .  ت ّتمؤش اتّة   ّخمتل ّسم جل ّ

 مكوانت نظام التعليم العايل:الفرع األول. 

مكررررر  تّ ئيلسررررريلجّيّميكمررررر ّ  ّ فرررررىنّبرررررلت  ّّ  بررررر مرررررنّّ، تكررررر  ّ رّ ظررررر  ّم  ررررر ّاختلررررر ّ   ررررر ّت ج ررررر 
مؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّارررررروّ شررررررك ّم  كررررررزاتّ،ّّتتالتغ  ررررررجّالعكسرررررريلجا خ ةرررررر ت،ّّ،ا ررررررلخ ت،ّالع ليلرررررر تّ:تاررررررو

لكرررررررررنّخ  هررررررررريلجّ ظررررررررر  ّالتعلررررررررريل ّالعررررررررر  ّ لعررررررررر ّ ت اّم  ررررررررر ّيفّحتل رررررررررلّاررررررررر اّّيفّ  رررررررررل ّخرررررررررلم   ،العررررررررر  ّ
سم جلرررررر ّمكرررررر  تّ ظرررررر  ّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّابل ايلررررررزّ لررررررعّخم ةرررررر تّالع ليلررررررجّالتعليل يلررررررجّالرررررر ّ ررررررلت ّّتّا كرررررر  ت،

ّ  هل ّم جل عّالف ث.

  :مؤسسات التعليم العايل مدخالتأوال. 

بشررررررك ّات ،ّة مرررررر كّمررررررنّ عت ارررررر ّ  ت رررررر ّ لررررررعّّإ ّمررررررلخ تّالع ليلررررررجّالتعليل يلررررررجّلّ ررررررت ّاي فرررررر ةّ ليل رررررر 
ّاررررر ّالمك  يلررررر تّا    رررررجّتالفشررررر  جّالررررر ّ  ة اررررر ّ الطلفرررررجّا لت  ررررر ّاب   لرررررجّاألتىلّمرررررنّالتكررررر  ن،ّ لرررررعّا تفررررر  ّ  
ا ؤسسرررررررجّإمنررررررر ّتةرررررررلتّل ررررررر  ّ كررررررر  نّالطلفرررررررج،ّة ررررررر ّإذ ّمرررررررلخ تّالع ليلرررررررجّالتعليل يلرررررررجّتخم ة  ررررررر ّيفّ فرررررررلّ

لخ تّارررررروّارررررر ّا رررررر ا  ّا    ررررررجّتالفشرررررر  جّارررررر ّةرررررريل  ّالطلفررررررجّتالرررررر ّتةررررررلتّال  ررررررم،ّتامرررررر كّمررررررنّ عترررررر ّ  ّا رررررر
ّتميكمم ّ   ا ّبشك ّ   ،ّيف:ّلت  يللّ الافّالمظ  ،

،ّتالررررررررر ّ رررررررررلفّإىلّ كررررررررر  م  ّتالتررررررررررأ ريّيفّاب تفررررررررر  ا ّا رررررررررلخ ّاألس سررررررررروّللع ليلرررررررررجّالتعليل يلرررررررررجّ:الطلبييييييييية .1
 ؛(246،ّهف ج2007ّ)ةليل ،ّسل ايل   ّتاا ا   ّت زت لا ّاب ع  فّتا    اتّ

ذتّ نيلررررررجّابلغرررررجّيفّجنرررررر لّالع ليلررررررجّالتعليل يلررررررج،ّمررررررنّ:ّ عتررررر ّ  رررررر ّايل ررررررجّالتررررررل  لّأعضيييييياء هيديييييية التييييييدري  .2
ّارررررر ّاأل تا ّا م طررررررجّبرررررر ّارررررر اّخمتلرررررر ّا سررررررتفيلل ن،ّمررررررن  ررررررل  ل،ّا شرررررر  ،ّ  ةيلرررررر ّتاشرررررر افّارررررر اّّ:خرررررر ال

تا سرررررر نجّيفّ سرررررريلريّمؤسسررررررجّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّّالطلفررررررج،ّا شرررررر  اجّيفّتجلرررررر ّالسيل سرررررر تّتالرررررر ام ّتاخلطررررررطّ
 رررررررلا ّالف ررررررر مّالررررررر ّمرررررررنّشرررررررأ  ّ ررررررر ّا شرررررررك تّإاررررررر اّا ت ررررررر ّمرررررررنّخررررررر الّّ ررررررر م ّاا ررررررر ّ  ّلررررررر ّ تّ 

)  ررررررر  ،ّلتعلررررررريل ّالعررررررر  ّاب ت ررررررر ّاحمللررررررروّتمع  رررررررجّال  ررررررر  ّالررررررر ّ  اة ررررررر ،ّتاررررررر اّ رررررررل يل ّ   رررررررجّمؤسسرررررررجّا
 ؛(44،ّهف ج2014/2013ّ
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ّا  فرررررر ينّالتعليل يلررررررج،ّّ:الوسييييييا ل املادييييييية .3 ت ت  رررررر ّيفّارررررر ّا ررررررلخ تّا ل  سررررررجّ ؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،
ا سرررررررر  ل ّيفّالع ليلررررررررجّا كتفرررررررر ت،ّا خرررررررر ب ّتالتج يلررررررررزاتّتالتكم ل ةيلرررررررر تّاحلل  ررررررررجّتغريارررررررر ّمررررررررنّال سرررررررر ئ ّ

،2016ّ) اتت ّال بيلعررررررررو،ّ فررررررررلّاهلرررررررر  رّ محررررررررل،ّتّشرررررررر ا ّمررررررررلر،ّّالتعليل يلررررررررج،ّإجلرررررررر ةجّإىلّا رررررررر ا  ّا  ليلررررررررج
ّ.(21هف جّ

 :مؤسسات التعليم العايل عمليات اثنيا.

الل اسررررررريلج،ّإجلررررررر ةجّإىلّّت ت  ررررررر ّيفّ  ليلررررررر تّالتعلررررررريل ّتطررررررر ةّالترررررررل  لّت ت ااررررررر ّمرررررررنّالررررررر ام ّتا مررررررر ا 
سمف رررررر ّيفّشرررررر تطّة   رررررر ّيفّالفرررررر عّّتتخمتلرررررر ّاأل شررررررطجّالعل يلررررررجّلل ؤسسررررررج،ّّالع ليلرررررر تّالتمظيل يلررررررجّتال ا  ررررررج

ّ.منّا ّا ف ثّال  ين

 :مؤسسات التعليم العايل رجاتاثلثا. خم

ّافرررررررريّ لرررررررعّطفيلعرررررررجّت مررررررر عّ ارررررررلافّ  ليلمررررررر ّالشررررررر   ّ  ّخم ةررررررر تّ ظررررررر  ّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ ت  ررررررر ّبشرررررررك 
مرررررررررر ّاألخررررررررر ّبعررررررررر ّاي تفرررررررررر  ّظررررررررر تفّتمتطلفررررررررر تّ يلط رررررررررر ّاخلررررررررر  ةوّتة  ليلرررررررررجّ لرررررررررر ّؤسسرررررررررجّالتعليل يلرررررررررج،ّا 

ّا ؤسسرررررر تّتاف ء رررررر ،ّممرررررر ّجيعرررررر ّبعررررررضّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ  اررررررزّ لررررررعّبعررررررضّا خ ةرررررر تّ ت ّغريارررررر 
تأل ّ  اسرررررررتم ّ  ارررررررزّ لرررررررعّا خ ةررررررر تّالررررررر ّ عت رررررررلّّ،(219،ّهرررررررف ج2010ّ)الظررررررر  و،ّالمررررررر   ،ّتّاألسرررررررلر،ّ

  رررر ّاألا رررر ّ نيلررررجّيفّبيل تمرررر ّتتة رررر ّلظرررر تفّمؤسسرررر تّالتعلرررريل ّالعرررر  ّةيل رررر ،ّة ررررلّةرررر ءّال ايلررررزّ لررررعّ   ررررجّ  رررر اعّ
ّ:اومنّا خ ة ت،ّ

 :ونخلرجيا .1

الررررررر ّالطلفررررررجّالررررررر  نّحي رررررررل  ّ لررررررعّالشررررررر    ّا  معيلررررررجّبعرررررررلّا   ررررررر ءّا ررررررل ّال     يلرررررررجّإ ّاخل جيرررررر  ّاررررررر ّ
حيرررررل ا ّ ررررر عّالتكررررر  نّتالتخ ررررر ،ّ يلرررررثّ رررررت ّ  رررررل ّبررررر ام ّ عليل يلرررررجّيفّشرررررلّا ررررر يتّب  رررررلّإ رررررلا ّالطلفرررررجّ

يفّ م يلرررررررجّمت عررررررر   ،ّّتأتارررررريلل  ّلل يلررررررر  ّا  ميلرررررررج،ّليلك  ررررررر اّ رررررر    نّ لرررررررعّالتكيلررررررر ّمررررررر ّبيل ررررررجّالع ررررررر ّتايسررررررر   
ّا ررررر ّ يلرررررثّ عتررررر ّإ رررررلا ّالكفررررر ءاتّتالط  ررررر تّالفشررررر  جّا ؤالرررررجّمرررررنّ تلررررر  تّالتعلررررريل  جيررررر  ّاخل عتررررر ّ ّالعررررر  ،

ت   كرررررزّارررررر اّمرررررنّ اررررر ّخم ةررررر تّالمظررررر  ّالرررررر ّ سرررررععّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّإىلّاي   رررررر ءّجب   ررررر ّالم  يلرررررج،ّ
المررررررر عّمرررررررنّا خ ةررررررر تّ لرررررررعّا عررررررر  فّاألس سررررررريلجّتا عل مررررررر تّتمرررررررلىّاسرررررررتخلام  ّ لرررررررعّ   ّال ا ررررررر ّتالررررررر ّ

 ىّاخلرررررر جي ّب ررررررل   ّ لررررررعّمت بعررررررجّتة رررررر ّاألسررررررلّا رررررر ّ رررررر  فطّمسررررررت شررررررك ّالفميلررررررجّالت تيلررررررجّ رررررر   ّاخلرررررر   ،ّّ
ليل رررررررف ّاخلررررررر   ّ  ئرررررررلاّذتّممظررررررر  ّاسررررررر ا يلجوّتة ررررررر ّتسررررررر ئ ّ طفيل  ررررررر ّيفّميلررررررر   نّالع ررررررر ،ّّتا فررررررر   ّا  ميلرررررررج

ّتاات   ّش م ّابلع ليل تّتا    س تّال  مجّيفّا مظ  ت.
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ّارررررر  ّاخلرررررر   ّ  ررررررلّ ارررررر ّخم ةرررررر تّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّتلكرررررروّحت ررررررلّارررررر اّاألخررررررري ّ جلرررررر اّ ت رررررر 
مرررررنّخررررر الّ ت ةررررر ّ ليل ررررر ّ فعيلررررر ّالع  رررررجّبررررر ّالطلفرررررجّتمؤسسررررر تّا ت ررررر ّ فررررر ّالتخررررر  ،ّة  ررررر ّت جلررررر ّا ت ررررر ،ّ

 ّالتمسرررررريللّمرررررر ّمؤسسرررررر تّاللتلررررررجّتسرررررر ةّالع رررررر ّلترررررر ةريّةرررررر صّالع رررررر ّخل جييل رررررر ،ّتالسررررررعوّلت سرررررر ّمسررررررت اا
)برررررنّ ررررر   ،ّّاب تفررررر  ا ّا مرررررت ّالم ررررر ئوّالررررر رّميكرررررنّمرررررنّخ لررررر ّاحلكررررر ّ لرررررعّةررررر   ّالع ليلرررررجّالتعليل يلرررررجّب مت ررررر 

ّ.(62،ّهف ج2020ّ

 البحث العلمي: .2

لسرررررررفف ّ ئيلسررررررريل ،ّنررررررر :ّّإ ّالف رررررررثّالعل ررررررروّاررررررر ّ ا ررررررر ّال ظررررررر ئ ّالت ررررررر   ّاؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  
مؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّ لررررررررعّالمك  يلرررررررر تّالفك  ررررررررجّتالفشرررررررر  جّال  مررررررررجّلل يلرررررررر  ّبمشرررررررر ط تّالف ررررررررثّّ رررررررر ة 

ّمرررررر ّابلف ررررررثّالعل رررررروّب رررررر   ّا  ررررررف طيلجّت يلرررررر  ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ؛العل رررررروّا   فطررررررجّاتطلفرررررر تّالتم يلررررررج
)  ررررررررل تاسّتّّّاخلررررررررلم تّايستشرررررررر   جّالرررررررر ّحتت ة رررررررر ّخمتلرررررررر ّال ط  رررررررر تّسرررررررر اءّاحلك ميلررررررررجّ تّاخل هررررررررج   ررررررررل

ّ.(202،ّهف ج2008ّمع ميج،ّ

 ّة مع تّالف ثّالك يل ّال ّ  ىّإىلّظ ّ ّ،يفّ ط عّالتعليل ّالع  ّإ ّايات   ّا تزا لّابلف ثّالعل و
ّيفّإ شرر ئ  ّتاحلف سّ ليل  ّ ف  تّافري ّة مع تّالف ثّ تطل ّتّ،يلجالع  ع ةجّا ّ شرر  كّبشررك ّمف شرر ّيفّشررفكج

ا ت  ّالف  مّيفّم يتّ ئيلسرررررررريلجّّ هررررررررف ا  ّم    جّاؤسررررررررسرررررررر تّالتعليل ّالع  ّال ّ  ازّ لعّالتعليل ّتالتك  ن،ّّ
ا اّم ّ  ىّإىلّّتات ميل تّا عل م تّت ل  ّاحليل  ّ م اّيفّغ  جّاألنيلجّللة ّ جلجّالتم يلجّت ط   ّا ؤسررررررررررررسرررررررررررر ت،ّ

) لتف خ،ّ    ّهب ّمؤسرررررررسررررررر تّالتعليل ّالع  ّال ّّاألسررررررر سررررررريلجّم اتّاألخري ّللف  م    ّالل  ّاحلك موّيفّالسررررررر
ي مّالل  ّخ هررررررررررجّمنّط فّ لّ م ّةيل  ّخي ّالف  مّالتطفيل يلجّة.ّ(26،ّهررررررررررف ج2009ّ  زبريغ،ّتّ امفلو،ّ

 لفّالف  مّال ّ تل عّال    جّمنّال ط عّاخل صّإىلّا ت  ّا ع ةجّذاتّال ررررلجّ   م ّا ؤسررررسرررر تّال ررررم  يلج،ّّت
ّ.ّ(61،ّهف ج2009ّ) لتف خ،ّ  زبريغ،ّتّ امفلو،ّا ف ش  ّاب تيل ة تّا   الّ

ّ، سرررررررررر ئ ّا  ةسررررررررررتريّتّيفّ ط ت  تّاللات  ااّ ت   ّممتج تّالف ثّالعل وّ ؤسررررررررررسرررررررررر تّالتعليل ّالع  ّت
العل يلجّمنّمؤمت اتّّالتظ ا اتتالف  مّالعل يلجّمنّات ّتم  يتّ ل يلجّتملاخ تّتمشررررررررررررررر  ا تّيفّخمتل ّ

،ّت ت ىلّإ لا ا ّ   ررررررررر ءّاألسرررررررررت ذ ّالف    ّتطلفجّالل اسررررررررر تّالعليل ّتاأل  ررررررررر ءّا مت  ّ  اازّتخم ب ّتملت يل ت
ّ.(50،ّهف ج2014ّّ)األسلر،ّالف ث

ّ  
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 خدمة اجملتمع: .3

 عترررررر ّمؤسسرررررر تّالتعلررررررريل ّالعرررررر  ّةرررررررزءّيّ تجررررررز ّمرررررررنّا ت رررررر ّالرررررر رّ مشرررررررطّةيلرررررر ،ّ يلرررررررثّ عترررررر ّ  ا ررررررر ّ
ال ئيلسرررررررريلجّل ررررررررم ّ يل  ا رررررررر ّتاف ءا رررررررر ّا  ميلررررررررج،ّالسيل سرررررررريلجّتالفك  ررررررررج،ّتيّ ت  رررررررر ّخم ةرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّ مررررررررلّ

 فرررررريّخيررررررلم  ّا ت رررررر ،ّتإمنرررررر ّمتتررررررلّإىلّا سرررررر نجّيفّ م  رررررر ّا ت رررررر ّّتاخلرررررر جي ّتالف ررررررثّالعل رررررروّاللرررررر ا ّبررررررلت ن ّ
ي ررررر الّاحللررررر الّا م سرررررفج،ّتالت رررررلرّللظررررر اا ّاللخيللرررررجّالررررر ّمرررررنّشرررررأ  ّالترررررأ ريّّال  ررررر  ّتا شررررر ا ّالررررر ّ  اة ررررر 

ّا رررررر ّ  اررررررزّارررررر اّالمرررررر عّمررررررنّا خ ةرررررر تّ لررررررعّاألخ  يلرررررر تّتا  رررررر  اتّا  يلررررررز ّذاتّاأل رررررر ّ  لررررررعّ يل رررررر ّتمف  ئرررررر ،
ا ف شررررررر ّ لرررررررعّحتسررررررر ّسرررررررل كّت  اءّايةررررررر ا ّتا ؤسسررررررر تّبشرررررررك ّ ررررررر  ،ّتا ط  ررررررر ّمرررررررنّ ت ّمؤسسرررررررجّالتعلررررررريل ّ

ّا  ارررررررزّخللمرررررررجّمؤسسررررررر تّا ت ررررررر ،ّّالعررررررر   الررررررر   رّلتطررررررر   ّا ت ررررررر ّة  ررررررر ّمرررررررل   ّإىلّ فررررررريّمف ررررررر  ّا  معرررررررج
)برررررررنّإجلررررررر ةجّإىلّا شررررررر  اجّيفّتجلررررررر ّاخلطرررررررطّتالسيل سررررررر تّال طميلرررررررجّللتم يلرررررررجّمرررررررنّخررررررر الّ  رررررررل ّايستشررررررر  اتّ

ّ.(63،ّهف ج2020ّ    ،ّ

 :التغذية العكسية. رابعا

 عرررررررلّالتغ  رررررررجّالعكسررررررريلجّ  رررررررلّ اررررررر ّالعم هررررررر ّالررررررر ّ عت رررررررلّ ليل ررررررر ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّيفّمع ةرررررررجّ
مرررررررلىّحت يلرررررررلّ ارررررررلاة  ّ تّحت يلرررررررلّ جلرررررررعّاألطررررررر افّا سرررررررتفيلل ّمرررررررنّخرررررررلم   ،ّت عت رررررررلّيفّذلررررررر ّ لرررررررعّ رررررررل ّ

تلررررر ّاي  ررررر الّا سرررررت  ّأبهررررر  بّا  رررررل جّ ررررر ّخمالت يلررررريل ّالررررر ايت،ّالت يلررررريل ّاخلررررر  ةو،ّ سررررر ليل ،ّ ررررر ا ّمم ررررر :ّ
ال سررررررر ئ ّتإ ا  ّالشرررررررك تىّتإةررررررر اءّاسرررررررتط   تّمسرررررررت   ّآل اءّخمتلررررررر ّاألطررررررر افّ هررررررر  بّا  رررررررل جّ ررررررر الّ

ّمست ىّة   ّاخللمجّا  لمج.

 التعليم العايل:الفرع الثاين. حماور ومؤشرات اجلودة يف مؤسسات 

ّالع   ك  ّيفّمؤسس تّالتعليل  ّا     ّالتط ةّإىلّ  ت   ,INP, INSA et INSAE) يفّ،نّ نيلج

2011, p. 4):ّ

 ّّا ؤسسجّمنّخ الّتجل ّل  جّ يل   ّ تك  ّمنّا ؤش اتّا ك  جّلك ّ   ّ سيلريمس  ل ّال ا  ّالعليل ّ لع
ت ع فّمؤش اتّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّ لعّ   :ّ" ل ّا تغرياتّّمنّ  ت ّة   ّالتعليل ّالع  .

ال  ت  جّال ّمت  ّاحل لجّالمج ليلجّ تّالتغيلريّيفّمؤسسجّالتعليل ّالع  ّاك ،ّ تّم   جّاألشخ صّ تّالعم ه ّ
ّا  ّميكمم ّط    ّت فسريا ّ لعّشكل  ّالكيل فوّال رّ س  ل ّ يللّالل اسج،ّت لّ ك  ّ ل ّا ؤش اتّا يلج

ّا  ّ(Wyatt, 1994, p. 104)غ لف ّ لعّة  ّمتغرياتّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّبشك ّ ة  "ّ .
ّا  يل سّللج   ّ تّالجن  ّال رّ      ّ ت عت لّ ليل   إجي بيلّ   ع فّ لعّ   :ّ" ل ّالفيل  تّال ّميكنّ يل س ّ 
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ّامسفجّالطلفجّال  نّ  ظف اّيفّم الّخت    ّتا ّمؤش ّ لعّم اءمجّالتخ   تّ مؤسسجّالتعليل ّالع  ،
 ؛(20هف جّ،2006ّ)الفيل تر،ّتآخ ت ،ّا ع تجلجّ تطلف تّس ةّالع  "ّ

 ّّمت بعرررررجّتم ا فرررررجّايت اةررررر تّمرررررنط تّا ختلفرررررجّيفّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ ال ررررر ئ  ّ لرررررعّالمشرررررّ كرررررمت
 ت   يل   .ّا  كمج

ّ:التعليل ّالع  ّيفيفّمؤسس تّ   ّا ت ت   ّ ا ّ  ت ّ

 :الطلبة أوال. حمور

أل ررررر ّمي لررررر  ّا تل ررررر ّللخرررررلم تّالتعليل يلرررررجّّالعررررر  ، عتررررر ّالطلفرررررجّ اررررر ّ ررررر ت ّةررررر   ّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّ
ّا ررررررر ّ عتررررررر ّالطلفرررررررجّمرررررررنّالعم هررررررر ّالررررررر ّ  ررررررر  ّ ليل ررررررر ّتةررررررر  ّا ؤسسررررررر تّ تا مرررررررت ّالم ررررررر ئوّيفّ فرررررررلّال  رررررررم،

ّ م س ّا اّاحمل  ّإىلّا ؤش اتّالت ليلج:ّتالتعليل يلجّ س س ،ّ

 رررررر ّ ررررررنّا  معررررررر تّسيل سررررررجّا ت رررررر ءّت فرررررر الّالطلفرررررررجّا ررررررل ،ّ رررررر   ّمررررررر ّ ت يلررررررزّا  معرررررر تّالرررررر ّ مت ررررررروّطلفت .1
يفّّ فرررررر    ّ ت ّاألخرررررر ّبعرررررر ّاي تفرررررر  ّ،األخرررررر ىّالرررررر ّ ترررررريل ّة هررررررجّالررررررلخ الّلشرررررر حيجّ ارررررر ّمررررررنّالطلفررررررج

ا ل  جلررررريل تّتالفيلرررررز ءّّّا   لرررررجّال     رررررجّمرررررنّخررررر الّا عرررررليتّالع ليلرررررجّتالرررررل ة تّا تف  رررررجّيفّبعرررررضّا ررررر ا 
ّطلفررررررجّ تالّخطرررررر  ّلت  يلررررررلّا رررررر    عترررررر ّا ت رررررر ءّةرررررر   ّمررررررلخ تّالع ليلررررررجّالتعليل يلررررررجّمررررررنّالّتتالكيل يلرررررر ء،ّ

(Braxton & Nordvall, 1985, p. 538) ؛ 

 سررررفجّ ررررل ّالطلفررررجّلكرررر ّ  رررر ّايل ررررجّالتررررل  ل،ّتالرررر ّ عطرررروّةكرررر  ّ ررررنّ  اةررررلّ ررررل ّالطلفررررجّا سررررجل ّمرررر ّ .2
ّا  ةرررررررجّالطلفرررررررجّإىلّاألسرررررررت ذّال ا رررررررلّلررررررريللّ مؤشررررررر اّةيلرررررررلاّلكفررررررر ء ّ رررررررل ّاألسررررررر    ّا ررررررر ظف ،ّ يلرررررررثّ  

 ؛تة  ليلجّالع ليلجّالتعليل يلج

مررررررنّبرررررر ّّ ّارررررر اّا ؤشرررررر معررررررلالّال فرررررر ةّ لررررررعّارررررر ّط لرررررر ّمسررررررج ّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّ عترررررر .3
،ّتمي رررررررر ّ يل ررررررررجّايسررررررررت    ّيفّ كرررررررر  نّالطلفررررررررجّت رررررررر ةريّا  اةررررررررلّل يلرررررررر سّا رررررررر   ا   ررررررررجّا ؤشرررررررر اتّالك يلررررررررجّ

،ّهررررررررف ج2013ّ) ات ّال بيلعررررررررو،ّ فررررررررلّاهلرررررررر  رّامحررررررررل،ّتّارررررررر  رّاررررررررزا ّالطرررررررر ئو،ّّتاخلررررررررلم تّال رررررررر ت  ج
 ؛(140

تالررررر ّ شررررر  ّخرررررلم تّالم ررررر ّتالسررررركنّّ،م ررررر عّاخلرررررلم تّالررررر ّ  رررررلم  ّمؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  ّللطلفرررررجّ .4
 ؛ا  معو،ّتاخللم تّال  يلجّتا س  لاتّتا م ،ّابلجل ةجّإىلّخلم تّالت ةيل ّتال ش  

ظررررر تفّا م سرررررفجّلل تعل ررررر ّلتشرررررجيلع  ّ لرررررعّبرررررلءّ عز رررررزّاللاةعيلرررررجّللرررررتعل ّلرررررلىّالطلفرررررجّمرررررنّخررررر الّ يل رررررجّال .5
 ؛التعليل ّالع  ّتا  اهلجّةيل 
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 سرررررفجّالطلفرررررجّا سرررررجل ّيفّ  ةررررر تّمررررر ّبعرررررلّالترررررل  ّإىلّالطلفرررررجّا تخررررر ة ّبشررررر   اتّمررررر ّ فررررر ّالترررررل  ،ّ .6
ّ،مررررلىّ اةعيلررررجّالطلفررررجّ  اهررررلجّالتعلرررريل ّيفّا ؤسسررررجّ عترررر ّارررر اّا ؤشرررر ّم  رررر ّلسررررفف :ّ تيّأل رررر ّ عرررر ّ ررررنّت

حبرررررر اثّتإ ت ةرررررر ّ ل يلرررررر ّ سرررررر ا ّيفّ   يلررررررجّالف ررررررثّّيفّا سررررررت ف تاث يلرررررر ّأل ّ  ةرررررر تّمرررررر ّبعررررررلّالتررررررل  ّمت رررررر ّ
 ؛العل وّلل ؤسسج

 م سررررررلّتا سرررررررج  ّالتخ  ررررررر تّا ع تجلرررررررجّمرررررررنّ فررررررر ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّمررررررر ّا تيل ةررررررر تّالتم يلرررررررجّ .7
تجيررررررر ّ  ّ كررررررر  ّاررررررر اّالع مررررررر ّمل تسررررررر ّتخمططررررررر ّلررررررر ّمرررررررنّ فررررررر ّال ا  ّالعليلررررررر ّتسررررررر ةّالع ررررررر ّيفّالفلرررررررل،ّ

تاشررررررر  اجّالفعررررررر ل ّاي ت ررررررر    ّتايةت ررررررر  يل ،ّتابلط   رررررررجّالررررررر ّ  ررررررر نّ رررررررلةلّاخلررررررر جي ّابلتررررررر ا رّمررررررر ّ
اسررررر ا يلجيل تّالتم يلرررررجّاحملليلررررررجّتال طميلرررررج،ّمررررررنّ ةررررر ّ  لرررررريل ّا رررررل ّبرررررر ّختررررر  ّالط لرررررر ّت  ررررر ل ّ لررررررعّ تالّ

يفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّّعترررررر ّبررررررلت ا ّمؤشرررررر اّ ررررررلالّ لررررررعّةرررررر   تالرررررر ّ ّ، رررررر تظيلفررررررجّ م سرررررر ّخت 
 ؛م الّايستش افّا  يّلطلفت  

مش ليلرررررررجّ  ليلرررررررجّالت يلررررررريل ّتالت ررررررر  ّللطلفرررررررج،ّت رررررررت ّاررررررر اّابألخررررررر ّبعررررررر ّاي تفررررررر  ّمجيلررررررر ّا  ا ررررررر ّالشخ ررررررريلجّ .8
،2014/2013ّ)  ررررررررر  ،ّتال رررررررررل اتّالع ليلرررررررررجّا تم  رررررررررجّ ت ّاي ت ررررررررر  ّ لرررررررررعّا   ررررررررر ّا عررررررررر يفّة سررررررررر ّ

 ؛(47هف جّ

مررررررررنّخرررررررر الّ ع  رررررررر ّالطلفررررررررجّب سرررررررر لجّا  معررررررررجّّ،مشرررررررر  اجّالطلفررررررررجّيفّاخترررررررر ذّال رررررررر ا اتّتحت يلررررررررلّاألاررررررررلاف .9
ةعلرررررر ّ م رررررر اّةرررررر   ّ مرررررر  شّ ةكرررررر  اّمررررررنّممظرررررر  ّا رررررر   ّيفّّ،ّت ت  رررررر ّالررررررلت ّا ل ررررررلّللط لرررررر تب ام رررررر 

ّ.(47،ّهف ج2014/2013ّ)    ،ّحب  جّ تيل ّل ّ  لّالظ اا ّال  ئ جّت   ّاحلل الّالفل لجّ

 :أعضاء هيدة التدري  اثنيا. حمور

 رررررر ّهلرررررر ّمررررررنّ ت ّاب  ّيفّّ،مي رررررر ّ   رررررر ءّايل ررررررجّالتررررررل  لّاثينّ ارررررر ّ م رررررر ّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  
مرررررر عّالكفرررررر ءاتّّت   ررررررلّجبرررررر   ّ  رررررر ّايل ررررررجّالتررررررل  لّلت  يلررررررلّ اررررررلاة  ،ّ ليلررررررجّالتعليل يلررررررجّتالسررررررعوإجنرررررر  ّالع

 كيليلرررررر ّمررررررنّختطرررررريلطّّتّ رررررر  يللّا سررررررؤتالّ م رررررر ،ّتإ ا  ّاحل رررررر الرررررر ّميتلك رررررر ّاألسررررررت ذّتا تعل ررررررجّابلررررررت ك ّاب 
 ررررررر تّإ سررررررر  يلجّمررررررر ّالطلفرررررررجّمتكمررررررر ّمرررررررنّبمررررررر ءّ  جلررررررر ةجّإىلّإّ،ت  يلررررررريل ّالطلفرررررررجا  يلررررررر سّمررررررر ّخ ررررررر ئ ّالطلفرررررررج،ّ

ارررر اّاحملرررر  ّمررررنّ ررررل ّمؤشرررر اتّ ررررر ا ا ّ تكرررر  ّّتّ.حتفيلررررزا ّت شررررجيلع  ّ لررررعّا شرررر  اجّيفّالسررررريّا  رررر  ّلل  ررررج
ّةيل  ّ لو:
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ّارررررر ّ   رررررر ءّإذّالترررررر ا  ّالمفسرررررروّلع رررررر ّايل ررررررجّالتررررررل  لّتال ررررررل  ّ لررررررعّجلررررررفطّالررررررمفل،ّ .1 جيرررررر ّ  ّخي رررررر 
 ررررررؤ رّإىلّةشرررررر ّالع ليلرررررررجّّ فسرررررريلجّ ررررررجّجلررررررغ ط ت فررررررر   ّألّ، ت  ررررررجايل ررررررجّالتررررررل  لّإىلّاختفرررررر  اتّ فسرررررريلجّ
 ؛(45،ّهف ج2014/2013ّ)    ،ّ التعليل يلجّتالتأ ريّسلف ّ لعّاف ء ّالطلفج

تايبررررررلاعّ طرررررر   ّهرررررف   ّالشخ رررررريلجّمررررررنّخرررررر الّايلترررررزا ّتا فرررررر    ّتالررررررتعل ّالرررررر ايت،ّ لررررررعّاألسرررررر    ّّ رررررل   .2
)ة معرررررررجّالمررررررر  ّ  رررررررلّبرررررررنّّتإ ا  ّال  رررررررمّبفع ليلرررررررجتالتخطررررررريلطّّيفّالت سررررررر ّتالتطررررررر   ّا سرررررررت  غفرررررررجّتالّ 

تةررررررلّاسررررررت    ّ  رررررر  ّال  رررررر ّاألسررررررت ذّّ ّالرررررر ايتإجلرررررر ةجّإىلّالت يلرررررريلّ،(5ّ،ّهررررررف ج2017سررررررع  ّايسرررررر ميلج،ّ
،ّال رررررف  ت2017ّ)ة معرررررجّالمررررر  ّ  رررررلّبرررررنّسرررررع  ّايسررررر ميلج،ّّ* ع ةرررررجّمرررررلىّالتزامررررر ّبتطررررر   ّم   ا ررررر 

 ّ؛(21-23

الكفرررررررر ء ّالتل  سرررررررريلجّلألسرررررررر    ّتاحملررررررررل  ّمررررررررنّخرررررررر الّم   ررررررررجّمعرررررررر  ريّا عرررررررر  فّتا  رررررررر  اتّالرررررررر ّجيرررررررر ّ .3
) اتت ّال بيلعرررررو،ّ فرررررلّاهلررررر  رّ محرررررل،ّتّشررررر ا ّمرررررلر،ّامت ا ررررر ّتمرررررلىّ رررررل   ّ لرررررعّ م يلت ررررر ّت ط   اررررر ّ

 ؛(20،ّهف ج2016ّ

جّالترررررل  ل،ّت ت  ررررر ّا ررررر   ّيفّاررررر اّا ؤشررررر ّيفّمرررررلىّ  رررررلّالل اسررررر تّالررررر ّال تررررر  ّالعل ررررروّأل  ررررر ءّايل ررررر .4
ّ،تالرررررر ّ سرررررر  ّبط   ررررررجّمف شرررررر  ّ تّغررررررريّمف شرررررر  ّيفّ طرررررر   ّا ع ةررررررجّالعل يلررررررجّ  رررررر  ّهبرررررر ّاألسرررررر    ّالفرررررر    ،

ىلّإت عز رررررزّمك  رررررجّالف رررررثّالعل ررررروّةيلررررر ،ّإجلررررر ةجّّ،تحتسررررر ّخم ةررررر تّالرررررتعل ّلرررررلىّالطلفرررررجّتخلمرررررجّا ت ررررر 
 لررررررعّ كررررررلّا ؤشرررررر اتّالك يلررررررجّّالعل رررررروّا فيلررررررل،يفّ ترررررر ئ ّالف ررررررثّت  رررررر ّاي ت رررررر  ّابل ترررررر  ّّايسررررررت    

)ة معرررررجّالمررررر  ّ  رررررلّبرررررنّّا ت  لرررررجّيفّا  ةرررررجّالمشررررر ّتاي تفررررر سّالررررر ّيّ عكرررررلّةررررر   ّالف ررررر مّا مشررررر   
ّ.(6،ّهف ج2017ّسع  ّايس ميلج،ّ

 الدراسية:  والربامج املناهجحمور اثلثا. 

 ّال ت ةوّالتعليل و،ّالع ليل تّاألس سيلجّيفّالمظ ّمت  ّأل  ّذاتّ نيلجّابلغج،ّالل اسيلجّتال ام ّ م ا اّ عت 
ّا    ّ ت رررررررررررررر ّّهل ّيبلل اّيفّمؤسررررررررررررررسرررررررررررررر تّالتعليل ّالع  ،ّّلفشرررررررررررررر  جّتالعل يلجا خ ة تّاّت عت لّ ليل  ّة   

 :(Romainville & Boxus, 1998, pp. 20-21)ابخل  ئ ّالت ليلجّ

                                                           

ّ:ّمن ذ ّ نّاست    ّالت يليل ّال ايتّلع  ّايل جّالتل  ل.01ا ل لّ   ّّ* 
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مررررررنّّ،تالررررررتعل ّالرررررر ايتّايسررررررت  ليلجزاّ لررررررعّيلرررررر    رررررر ّلتطرررررر  ّالط لرررررر ّتحتفع ررررررلّمررررررنّخرررررر الّابلّ ّ تسرررررر   .1
 ّمرررررررررنّاي  ررررررررر الّالررررررررر ّ ررررررررر ىلّللطلفرررررررررجّيفّا رررررررررزءّالتطفيل ررررررررروّتغرينررررررررراب شررررررررر    ّتاألحبررررررررر مّّخررررررررر الّال يلررررررررر  

  تّم ّ س عّابأل   الّا  ة ج؛ّ، اتلل   جل

ريّالم رررررلر،ّتحتسررررر ّايسرررررت   ةّفكرررررت  ّ رررررلفّإىلّبمررررر ءّ   رررررل ّهرررررلفجّلل عررررر  فّمرررررنّخررررر الّ شرررررجيل ّال .2
 شف عّة  ل ّالعل و؛ت ةع ّإىلّ  ةجّالشغ ّابيط عّتا ع ةجّتالف ثّلّ،ال ايتّللىّالط ل 

الل اسرررررريلجّي تيل ةرررررر تّاحملررررريلطّاخلرررررر  ةوّمررررررنّمؤسسرررررر تّا ت رررررر   جّتاةت   يلررررررج،ّّم ءمرررررجّم رررررر   ّالرررررر ام  .3
 التج  بّتاخل اتّا  ميلج؛ا ع ةجّالعل يلجّتمتغرياتّّستجلاتم ّمتحتيليلم  ّ

مرررررنّاحليلررررر  ّّبسررررريلطجّمرررررنّخررررر الّ ررررر  ّم ا ررررر ّ،ا  رررررل ّلرررررتعل   اسرررررتخلا ّالتجررررر  بّالشخ ررررريلجّللطلفرررررجّّ .4
 يل ميلجّ تّم ا  ّ لّ تع  ّهل ّالط ل ّيفّا  الّا  يّبعلّخت ة ؛ال

 شررررررررجيل ّالع رررررررر ّا  رررررررر  وّلررررررررلىّالطلفررررررررجّهبررررررررلفّحتسرررررررر ّ تلّا شرررررررر  اجّتاحلرررررررر ا ّتحت ررررررررريا ّللم  شرررررررر تّ .5
 العل يلجّيفّال  ش تّتا لت يل ت؛

الل اسررررررريلجّمرررررررنّخررررررر الّطررررررر    ّي  ا ررررررر تّةيل ررررررر ّخيررررررر ّا  ررررررر   ،ّّمشررررررر  اجّالطلفرررررررجّيفّ  ررررررر يل ّا مررررررر ا  .6
 ط ةّالتل  لّتالت يليل ؛

 ايخ ّبع ّاي تف  ّالتط  ّال ايتّللطلفجّةيل  ّخي ّال  جّابلمفل،ّال ل  ّ لعّا خ ط  ؛ .7

 ؛ م   ّط ةّ  يليل ّالطلفجّت ف يل ّ ل ّال ّ    ّ لعّاألالافّا مش   ّمنّا ّمم  ّ  اسو .8

احل ررررر الّ لرررررعّالتغ  رررررجّّتّ،ب يلررررر سّ جلرررررعّالطلفرررررجّ رررررنّا مررررر ا ّالل اسررررريلجّا  لمرررررجّالررررر ّ سررررر   رررر ةريّاأل تاتّ .9
 ت اةررررررررلّتا تيل ةرررررررر تّّمررررررررنّ ط   ارررررررر ّارررررررر ال ةعيلررررررررجّالرررررررر ّمتكررررررررنّال ا  ّتال رررررررر ئ  ّ لررررررررعّ  رررررررر يل ّا مرررررررر ا ّ

ّت غف تّالطلفج.

 اإلدارية:حمور اجلودة رابعا. 

ّاررررر ّمسرررررت ىّإ ا رّ ت  ررررر ّا ررررر   ّال ا  رررررجّ ؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّيفّ ةررررر   ّال ظررررر ئ ّالررررر ّمي  سررررر  
مرررررررنّ مسرررررررجّا  معرررررررجّإىلّ  ررررررر   ّالكليلررررررر تّت  سررررررر ءّاأل سررررررر  ّتغرررررررريا ّمرررررررنّا ررررررر ظف ،ّت ترررررررأل ّمرررررررنّ م هررررررر ّ

 رررررررؤ  ّةررررررر   ّال ا  ّابلجيررررررر بّيفّّتّ، س سررررررريلجّ ت  ررررررر ّيف:ّالتخطررررررريلط،ّالتمظررررررريل ،ّال يلررررررر   ،ّال   برررررررجّت  ررررررر  ّاأل اء
ّا  فررررررر ين،ّا كتفررررررر ت،ّا خررررررر ب ،ّالتج يلرررررررزاتّايسرررررررتخلا ّاألم ررررررر ّلل ررررررر ا  ّالفشررررررر   )  ررررررر من،ّجّتا    رررررررجّا ت  رررررررج

ّ.(291،ّهف ج2017ّ

ّ:(52-51،ّال ف  ت2014/2013ّ)    ،ّّإىلّا ؤش اتّالت ليلجّ، م س ّ   ّا    ّال ا  جّ
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 ارررررررر ّتظرررررررر ئ ّإ ا  ّمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّأل رررررررر ّ فررررررررىنّ لررررررررعّ سرررررررر سّ عررررررررلّالتخطرررررررريلطّ:ّالت طيييييييييط .1
ّ،تليل  رررررلّالتخطررررريلطّالرررررلت ّا مررررر طّبرررررر ّ .تا  اءمرررررجّبررررر ّمتطلفررررر تّالتم يلررررررجّتإمك   رررررّ،ا تيل ةررررر تّا ت ررررر 

 ليلررررررر ّ  ّ كررررررر  ّشررررررر م ّلكررررررر ّمكررررررر  تّ ظررررررر  ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّت  ّميرررررررلّا   ررررررر ّالك ررررررروّ
 ت  رررررر ّيفّ سرررررر لجّت اررررررلافّا ؤسسررررررجّتاحملترررررر ىّالعل رررررروّتالت ةرررررر ّالف  ررررررو،ّت  ّ ت اةررررررلّتا   رررررر ّالكيلفرررررروّا

 م ّم  عّاخلططّاي ت    جّتايةت   يلجّلل  يلطّال رّ مشطّةيل ؛

:ّتاررررر ّ  ليلررررجّحتل رررررلّا سررررؤتليل تّت فررررر  ضّالسررررلط تّت    ررررر ّا  رررر  ّ لرررررعّا رررر ظف ّاررررر ّ سررررر ّّالتنظيييييم .2
 ألالافّا سط  ّت ف  رّايت اة ت؛اف ء  ّتحتك  ّيفّخت   ّمنّ ة ّحت يللّا

ّافرررررررريّ لرررررررعّّالقييييييييادة: .3  لعررررررر ّال يلررررررر   ّال ا  رررررررجّ ت اّم  ررررررر ّيفّحت يلرررررررلّا ررررررر   ّال ا  رررررررجّت ت  ررررررر ّإىلّ رررررررل
) ات ّال بيلعرررررو،ّ فرررررلّاهلررررر  رّامحرررررل،ّتّّتالتزامررررر ّاررررر اّسيل سررررر تّا ررررر   ّت مفيلررررر ا ّال  ئرررررلهرررررف تّتمميلرررررزاتّ

 ؛(143،ّهف ج2013ّا  رّازا ّالط ئو،ّ

 ت  ررررررررر ّالرررررررررلت ّاألس سررررررررروّلل   برررررررررجّيفّالكشررررررررر ّا فكررررررررر ّ رررررررررنّمرررررررررلىّ طررررررررر بلّّ:الرقابييييييييية وتقيييييييييو  األداء .4
مررررررررنّخرررررررر الّتجلرررررررر ّا عرررررررر  ريّت يلرررررررر سّاأل اءّبشررررررررك ّ ت رّّا    سرررررررر تّالفعليلررررررررجّمرررررررر ّاخلطررررررررطّا  جلرررررررر  ج،

ّتمست  .

 اإلمكانيات املادية:خامسا. جودة 

ّاررررر ّا ررررر ا  ّا    رررررجّ ؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر   مرررررنّخمتلررررر ّا فررررر ينّا  خررررر ب ّتا كتفررررر تّّ، شررررر  ّاررررر اّاحملررررر  
 م سرررررر ّارررررر اّاحملرررررر  ّإىلّا ؤشرررررر اتّّتّ.تال   رررررر تّتا يلزا رررررر ّاألس سرررررريلجّتالتكم ل ةيلرررررر تّاحلل  ررررررجّتا  رررررر   ّا  ليلررررررج

ّ:(21،ّهف ج2016ّ) اتت ّال بيلعو،ّ فلّاهل  رّ محل،ّتّش ا ّملر،ّّالت ليلج

ّاتررررر ةريّ   ررررر تّ .1 ةررررر   ّا فررررر ينّتم ءمت ررررر ّلت رررررل ّاحمل جلررررر اتّت مظررررريل ّالتظررررر ا اتّالعل يلرررررجّال طميلرررررجّتاللتليلرررررج،
ذاتّإجلررررر ء ّت   رررررجّم  ليلرررررجّتذتّط  رررررجّاسرررررتيلع بيلجّم ئ رررررج،ّإجلررررر ةجّإىلّ ررررر ةريّا سررررر   تّاخل ررررر اءّتالمررررر ا رّ

 ا  ز ّيست ف الّالطلفجّتحتفيلزا ّ لعّايط عّتالف ث؛ّتتا كتف ّالعل و

  تّيفّا كتفرررررررر تّا لكترررررررر ّتالررررررررلّتّاحلل  ررررررررجّمررررررررلىّاسررررررررتف   ّالطلفررررررررجّتاألسرررررررر    ّمررررررررنّا  رررررررر   ّالعل يلررررررررج .2
 ؛  ليل تّالتعليل ّتالتعل ّال س ئ ّتالتج يلزاتّا تط   ّتا س  ل ّيفّتا  ت،ّتالع  ّ لعّ  ةري

تيسرررررررتغ هل ّبكفررررررر ء ّ لرررررررعّال ا  ّالعليلررررررر ّّ،اررررررروّ اررررررر ّا رررررررلخ تّا    رررررررجّللمظررررررر  ّالتعليل ررررررروا ررررررر ا  ّا  ليلرررررررجّ .3
ّ  شيللّاستخلا ّا اّا    ّت    ّت م   ّم    ّالت    ّمنّخ الّالش ااجّم ّال ط عّاخل ص.
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 عالقة مؤسسات التعليم العايل ابجملتمع: سادسا.

ت تطلررررررر ّّ،األس سررررررريلجّال   رررررررجّا م طرررررررجّاؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر   عرررررررلّخلمرررررررجّا ت ررررررر ّمرررررررنّال ظررررررر ئ ّ
ّاررررررر ّال ت م سررررررر ّاررررررر اّّ.لمرررررررجّ يلط ررررررر ّاي ت ررررررر  رّتايةت ررررررر  وشررررررر  جّخلمك  يلررررررر تّا    رررررررجّتالفحت يل  ررررررر ّ ررررررر ةري
ّ:(22،ّهف ج2016ّ) اتت ّال بيلعو،ّ فلّاهل  رّ محل،ّتّش ا ّملر،ّّاحمل  ّإىلّا ؤش اتّالت ليلج

 برررررررطّالتخ  ررررررر تّا  لمرررررررجّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّاب تيل ةررررررر تّالتم يلرررررررجّاحملليلرررررررج،ّت  ّ ت اةرررررررلّمررررررر ّ .1
 ؛ ط   ّال ت ةوّتاخللموللالطل ّيفّس ةّالع  ّ

ّلعّ  ّمشك تّا ت  ّاحمليلطّهب .  ّ ع  ّالف ثّالعل وّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّ  .2

 التوجه حنو اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلاملطلب الثالث: مربرات 

ايات   ّب ررررررررررر ت  ّ فيّا    ّيفّمؤسرررررررررررسررررررررررر تّالتعليل ّالع  ،ّ تيلججّللع ام ّاخل  ةيلجّتاللاخليلجّال ّّ زا ل
)بلا ر،ّب ابا  ،ّتّ   ّّ؛(UNESCO-IIEP, 2011, pp. 06-09)ّ  اة   ،ّتال ّميكنّ ف يلل  ّةيل  ّ لو

ّ:(721-720،ّال ف  ت2005ّ)  لّ م ،ّإب اايل ّ    ،ّتّ محلّ سن،ّ؛ّ(33-30،ّال ف  ت2013ّهللا،ّ

 الفرع األول. العوامل اخلارجية:

ّ التقدم العلمي والتكنولوجي: أوال.

فيلررررررجّال  ل ررررررج،ّمررررررنّ  رررررر ّال ررررررم  جّالرررررر رّ عت ررررررلّ لررررررعّ  سّا رررررر الّا رررررر  رّإىلّ  رررررر ّالعرررررر لّيفّاأللا ت رررررر ّ
العررررررر  ّ  ّاررررررر اّمررررررر ّةررررررر  ّ لرررررررعّالتعلررررررريل ّّتا عل مررررررر تّالررررررر رّ عت رررررررلّ لرررررررعّا ع ةرررررررجّتالتكم ل ةيلررررررر تّا ت لمرررررررج،ّ

ّّ للررررررمّمررررررنّةرررررر صّاحل رررررر الّ لررررررعّمم رررررر ّ  رررررر ّإذاّج  ّال رررررر   ّالتكم ل ةيلررررررّتذتّةرررررر   ّ  ليلررررررج،ّخ هررررررجّّ كرررررر  
ّا رررررررر ّ  رررررررر ّ هررررررررف ّمفرررررررر ت ّ لررررررررعّالتعلرررررررريل ّ  ّ كرررررررر  ّةرررررررر  اّةل ررررررررلاّ ارررررررر  ّ كرررررررر  نّالفرررررررر  ّذتّةرررررررر   ّ    ررررررررج،
ا اهررررررررف تّةل ررررررررل ّ سررررررررتطيل ّالتع مرررررررر ّمرررررررر ّا  ا رررررررر ّا تجررررررررل  ،ّت ترررررررر ب ّالتطرررررررر  اتّا ت   ررررررررجّتا تسرررررررر   جّيفّ

طررررررر   ّا ررررررر ّ هرررررررف ّالفررررررر  ّمط لفررررررر ّأب ّ كررررررر  ّممفت ررررررر ّ لرررررررعّالرررررررتعل ّمرررررررلىّاحليلررررررر  ،ّلتميلرررررررلا ّ ك  مررررررر ّت  لررررررر ،ّّ
ّ.مع  ة ّتم   ا  ّابست  ا 

 العوملة: اثنيا.

ل رررررلّشررررركلمّالع  رررررجّ ررررر م ّم  ررررر ّيفّ ةررررر ّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّتررررر ّالهررررر ل،ّ يلرررررثّ هرررررف مّ
   يلرررررجّا مررررر ا ّالتعليل يلرررررجّمؤشررررر اّم  ررررر ّيفّحت يلرررررلّالت رررررل ّا طلررررر بّللخطرررررطّالتعليل يلرررررجّت طررررر   ّا مررررر ا ،ّإجلررررر ةجّ

وّ مررررررر اّغررررررررريّإىلّالتطررررررر  ّالتكم لررررررر ةو،ّالررررررر رّةعررررررر ّمررررررررنّ م ررررررر ّالطلفرررررررجّ ررررررر الّالعررررررر لّلتل رررررررروّالتعلررررررريل ّا ررررررر مع
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ّاررررر ّ تررررر ءّالعررررر لّ ت ّمغررررر    ّممررررر  هل ،ّّ اررررر ل ّجلررررر ت ر،ّت هرررررف ّمرررررنّا  كرررررنّ  ّ تكررررر  ّ سررررر ّمرررررنّطلفرررررجّمرررررن
ميكرررررنّللفرررررر    ّا شرررررر  اجّتايسررررررتف   ّمررررررنّخمتلرررررر ّالتظررررر ا اتّالعل يلررررررجّمررررررنّ  اسرررررريلف  ّاخل هررررررج،ّتلعرررررر ّاأل مررررررجّ

ّا ةيلررررررل ّا  ررررررمّ ارررررر ّامت رررررر  ّ 19-ال رررررر يلجّالرررررر ّمرررررر ّهبرررررر ّالعرررررر لّةرررررر اءّتابء ؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ رررررر الّ،
ّا ررررر ّ  تّالع  رررررجّإىلّ    ّال رررررغطّ لرررررعّالرررررلتالّ اسرررررتعلا ا ّالتررررر  ّ  اافرررررجّالتغررررررياتّالسررررر  عجّا ف تجلرررررجّ ليل ررررر .

ّ ّ لعّمست ىّس ةّالع  ّاللتليلج.تمؤسس تّالتعليل ّالع  ّل ت  ّش   اتّمع فّهب

 ايل عرب احلدود:االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات وسوق التعليم الع اثلثا.

اخلرررررررلم ت،ّ يلرررررررثّتجررررررر   ّلّاللتليلرررررررجّ ف  يلررررررر تايالع  رررررررجّإىلّإ  ا ّخرررررررلم تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّجلررررررر نّّ  ت
ّا  ررررررمّةيلرررررر ّمؤسسرررررر تّّ هررررررف  التعلرررررريل ّالعرررررر ب ّلل ررررررلت ّمررررررنّ ارررررر ّمظ ا ارررررر ،ّت عترررررر ّارررررر اّالع مرررررر ّ   ررررررجّلع رررررر 

ّال طي.ل ّخلم   ّ لعّا ست ىّ    ّ    ّبت ال  يلل ّال ّّالتعليل ّالع  

 رابعا. التغريات االقتصادية العاملية:

ّارررررر ّا ت رررررر   تّالعرررررر لّ  ةررررررمّ   ررررررجّال رررررر  ّالعشرررررر  نّ  غرررررررياتّا ت رررررر   جّسرررررر  عجّمسررررررمّبشررررررك ّتاسرررررر 
بررررررلت ّاسررررررت م ء،ّةعلررررررمّمررررررنّالررررررمظ ّاي ت رررررر   جّ ا رررررر ّ  رررررر  ابّت ررررررلاخ ّةيل رررررر ّبيلم رررررر ،ّت هررررررف ّالمظرررررر  ّالعرررررر  وّ

تيفّظرررررر ّ    ّا م ةسررررررجّالع  يلررررررجّ ا تّالتكررررررت تّاي ت رررررر   جّ ظ مرررررر ّم  ررررررلاّحتك رررررر ّ رررررر ا  ّت سررررررلّمشرررررر اج،ّ
الرررررر ّ ررررررلفّإىلّ يلررررررر   ّمرررررر ا  ّال ترررررر  ّاألةررررررر  ّتاأل رررررر ّ كلفرررررررج،ّارررررر ّيفّذلرررررر ّ  سّا ررررررر الّالفشرررررر رّا ت  ررررررر ّيفّ
خ جيررررررروّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّممررررررر ّةعررررررر ّاررررررر اّاألخرررررررري ّ سرررررررععّإىلّال هررررررر الّإىلّمك  رررررررجّ ليلرررررررجّت   يلرررررررجّ

ّ ّالف ثّالعل وّتاف ء ّخ جييل  .مت يلز ّمنّ يلثّة  

 خامسا. التكامل اإلقليمي:

إ ّ  مرررررر ّالتك مرررررر ّال ليل رررررروّارررررر  ّلرررررر ّا رررررر اّمف شرررررر اّيفّسيل سرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّ يلررررررثّةرررررر  ّ ليل رررررر ّ
   يلرررررلّمع  ريارررررر ّتحتسررررر ّ   يلررررررجّخررررررلم   ،ّخللرررررلّسرررررر ةّمشرررررر اجّ رررررل  ّا ت رررررر الّاألةرررررر ا ّبكررررر ّ   ررررررج،ّتابلترررررر  ّ

ّليلت ّاي  افّهب ّ لعّا ست ىّال ليل و.   يللّالش   اتّا  معيلجّ

 الفرع الثاين. العوامل الداخلية:

ّ:ّزايدة الطلب االجتماعي على خدمات التعليم العايلّأوال.

222ّهررررررر  مّممظ رررررررجّاليل  يلسرررررررك ّأب ّ رررررررل ّالطلفرررررررجّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ ررررررر ّالعررررررر لّتهررررررر ّ
،ّت  رررررر   ّالعررررررل ّ ررررررلّ%53،ّ رّبررررررز   ّ  ررررررل ّب2000ّمليلرررررر  ّط لرررررر ّسررررررمج97ّّ،ّم  برررررر 2017ّسررررررمجّ
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ّا رررررر ّ ت  ررررر ّ  ّ تعررررررلىّ رررررل ّالطلفررررررجّيفّالتعلررررريل ّالعرررررر  ّ ّاررررر  ّ ليلرررررر ّممررررر ّ  بعرررررر ّسرررررمج، 300ّمررررر اتّم  بررررر ّمرررررر 
 رررلّهررر   ّّت.ّ (Campus France, février 2020, p. 5)2027ّمليلررر  ّط لررر ّحبلررر الّسرررمجّ

اف  رررررررجّا ررررررر ا  ّا  ليلرررررررجّممررررررر ّ  ىّإىلّالتم  ررررررر ّيفّ منررررررر طّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ)التعلررررررريل ّ رررررررنّبعرررررررل،ّ لررررررر ّالرررررررز   ،ّ رررررررل ّّ
ا ررررر ّ شررررر  ّاررررر اّالتم  ررررر ّاي فتررررر لّ لرررررعّال طررررر عّاخلررررر صّلتغطيلرررررجّعرررررلّال ررررر   ر،ّالتعلررررريل ّا  ررررري...(.ّّالتعلررررريل ّمررررر ّب

 ليل ّاحلك مررررر تّالطلررررر ّا تزا رررررلّتالررررر رّ عررررر فّأب ررررر ّ علررررريل ّهبرررررلفّ حبرررررو،ّممررررر ّ  رررررريّالشرررررك كّ ررررر الّ ت ّت سررررر
ّ؛(Bakouche, 2012)يفّأتايللّتجل   ّة   ّ ل ّا ؤسس تّاخل هجّالت بعجّل ط عّالتعليل ّالع  ّ

 التنويع يف التعليم العايل: اثنيا.

تم  رررررررر ّمؤسسرررررررر   ّت كيليلرررررررر ّإىلّ زا ررررررررلّاحل ةررررررررجّلالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّالطلرررررررر ّايةت رررررررر  وّ لررررررررعّّ     تّّ 
ب امررررر ّلتت  شرررررعّمررررر ّ مررررر عّا تيل ةررررر تّالطلفرررررجّتا تيل ةررررر تّسررررر ةّالع ررررر .ّت رررررلّا عكرررررلّ مررررر عّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ
يفّبرررر ت ّالتعلرررريل ّالعرررر  ّغررررريّا رررر معوّت منرررر طّةل ررررل ّغررررريّ  ليلل ررررجّمررررنّالتعلرررريل ّم رررر ّالتررررل   ّا تطرررر  ّتحتررررل ثّ

  ىّإىلّجلررررر ت  ّّتاررررر اّمررررر عرررررلّتالتعلررررريل ّالعررررر ب ّلل رررررلت ،ّا عل مررررر تّمرررررنّخررررر الّالتعلررررريل ّا سرررررت  ،ّالتعلررررريل ّ رررررنّب
ّ؛ ّتال ام ّال ّ  ل م     ّا اّاألمن طّا ل ل ّمنّالتعليل ّتا ؤسس تّال ّ عىنّهبجبايات   ّ

 تغري متطلبات سوق العمل: اثلثا.

شرررررررر لّال رررررررر  ّال ا ررررررررلّتالعشرررررررر  نّا ررررررررلاث ّخت  رررررررر تّتم ررررررررنّ لميررررررررج،ّت ع   رررررررر  ّا ررررررررنّا سررررررررت ف ّالرررررررر ّ
 عت ررررلّ لررررعّالتكم ل ةيلرررر ّاحلل  رررررجّبشررررك ّ س سررررو،ّممررررر ّةرررر  ّ لررررعّمؤسسرررر تّالتعلررررريل ّالعرررر  ّمرررر  ا ّمتطلفررررر تّ

عررررر  فّتا  ررررر  اتّاحلل  رررررج،ّ يلرررررثّ هرررررف ّالف رررررثّجلررررر ت  ّ رررررنّمنررررر ذ ّتهررررريلغّسررررر ةّالع ررررر ّا تشرررررل  ّ ررررر الّا 
 ررررر   ّتايمتيلرررررر  ّيفّجّابطررررررا   ف عليل يلرررررجّ كسررررر ّالطلفررررررجّا عررررر  فّتاخلرررررر اتّالررررر ّ  رررررر نّحت رررررلّا عرررررر  ريّاللتليلرررررجّ

ّ؛  اءّالع  

 نقص املوارد املالية:رابعا. 

ّاف  ررررررجّ  ررررررت ّ ررررررنّ زا ررررررلّالطلرررررر ّ لررررررعّخررررررلم تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّت مرررررر عّا تيل ةرررررر تّا متسررررررف ّإليلرررررر ّ ررررررل 
ا رررر ا  ّا  ليلرررررجّا خ  رررررجّلتسررررريلريّت طررررر   ّاررررر اّال طررررر ع،ّلررررر اّا ت رررررلتّا رررررريّمرررررنّالرررررلتالّ لرررررعّ  ررررر ّايسرررررت  ليلجّ

مرررررررنّخررررررر الّّا  ليلرررررررجّ ؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّةيل ررررررر ،ّمرررررررنّخررررررر الّ م  ررررررر ّتابتكررررررر  ّم ررررررر   ّمت  ررررررر ّةل رررررررل ،
اي ت رررررر  ّ لررررررعّ سرررررر  لّاحب   رررررر ّالعل يلررررررجّت  رررررررل ّايستشرررررر   ّا لة  ررررررجّللشرررررر ا ءّاي ت رررررر    ،ّتلت  يلررررررلّاررررررر اّ
اهلررررررررلفّ لرررررررررعّمؤسسرررررررر تّالتعلررررررررريل ّالعرررررررر  ّحتسررررررررر ّةررررررررر   ّممتج  رررررررر ّالعل يلرررررررررجّا  ة ررررررررجّللتطفيلرررررررررلّت سرررررررررجيلل  ّ

ّ؛تمح  ت  
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 . ت ايد نسبة البطالة خلرجيي اجلامعات:خامسا

الررررر رّحيرررررر  ّمؤسسررررر تّالتعلرررررريل ّالعررررر  ّمررررررنّجلررررريل عّخم ة  رررررر ّّ،ا  بررررررجّ  ررررر سّاخلطرررررر ّ  عتررررر ّارررررر اّالع مررررر
 سرررررف بّبط لرررررجّّ اررررر ّت عررررر  ّالعل يلرررررجّتالفشررررر  جّحترررررمّشرررررف ّالفط لرررررجّالررررر رّ  رررررل ّا تخررررر ة ّابآليفّاررررر ّسرررررمج،

ّ:(64،ّهف ج2014/2013ّ)    ،ّاخل جي ،ّإىلّم ّ لوّ

ا عررررر يفّتاافررررر  ّا سرررررت ىّال  ررررر يف،ّتجلرررررع ّ رررررلينّ   يلرررررجّخم ةررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّمرررررنّ يلرررررثّالت  ررررريل ّ .1
 ال ل اتّالت ليلليلجّتايبتك   جّتجل   ّ تلّا ف    ّتجلع ّالكف ءاتّالت ميلج؛

خمتلررررر ّا ررررر يتّّ ّم اافت ررررر ّللتطررررر  اتّالررررر ّطررررر  تّ لرررررعجلرررررع ّت  ررررر   ّاخلطرررررطّتالررررر ام ّالل  اسررررريلجّت رررررل .2
 ايةت   يلجّتاي ت    جّتالعل يلجّتا عل م  يلجّتالتكم ل ةيلجّتال ا  ج؛السيل سيلجّّت

 جلع ّالش ااجّم ّ ط   تّال ت  ّتاخللم ت. .3

 لع  رررررررجّاّّهرررررررف ّ طفيلرررررررلّا ررررررر   ّمطلفررررررر ّمل ررررررر ّمرررررررنّ ةررررررر ّالتف  ررررررر ّتالتع مررررررر ّمررررررر ّالتغرررررررريات مرررررررنّامررررررر ،ّ
يفّممرررررر ا ّتبرررررر ام ّالتعلرررررريل ،ّّتالطفرررررر  ّالتكم ل ةيلررررررجّالرررررر ّةعلررررررمّمررررررنّال رررررر ت رّالت ررررررل ثّتالت سرررررر ّا سررررررت  

ت زا رررررلّا ط لفرررررجّاشررررر  اجّ اررررر ّ ؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّيفّخلمرررررجّاحملررررريلطّتا ت ررررر ّت ةررررر ّ جلرررررجّالتم يلرررررجّاحملليلرررررجّ
(OCDE, 2012, p. 3).ّّت  اة رررجّخمتلررر ّاررر اّالت رررل ت،ّظ ررر تّالعل رررلّمرررنّمرررلاخ ّالررر ّاات رررم

ا رررررر   ّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّتإمنرررررر ّحتسرررررريلم  ّ   رررررر ،ّتسم جلرررررر ّذلرررررر ّيفّا ف ررررررثّّلرررررريللّة ررررررطّبت  يلررررررل
 .منّا اّالف  ّا  ا 
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 التعليم العايليف مؤسسات ودة اجلاملبحث الثالث: مداخل حتسني 

 عررررررلّحتسرررررر ّا رررررر   ّيفّمؤسسررررررجّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ  ررررررلّ ارررررر ّا تطلفرررررر تّالرررررر ّ  رررررر نّ ؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّ
العررررر  ّم اة رررررجّخمتلررررر ّالت رررررل تّالررررر ّ شررررر لا ّسررررر اءّ لرررررعّمسرررررت ىّبيل ت ررررر ّاللاخليلرررررجّ تّاخل  ةيلرررررج،ّتابلتررررر  ّ
حت يلررررلّ جلررررعّخمتلرررر ّاألطرررر افّا تع ملررررجّمع رررر ،ّت ررررلّظ رررر تّالعل ررررلّمررررنّا ررررلاخ ّالرررر ّ سرررر  لا ّتمتكم رررر ّمررررنّ

ّ:يللّذل ،ّتلع ّمنّ ب  ا حت 

 ّ   ّالع  ؛ا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّ طفيللّ ظ  ّجل
 ّّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ؛ّالش ملجّملخ ّإ ا  ّا     طفيلل 

   ّا لخ ّلت س ّا    ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع ّ.الت ة ّت ّايمتيل  

 املطلب األول: تطبيا نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

 لررررررررعّ رررررررر لّاات  مرررررررر تّّ،  برررررررر ّمف رررررررر  ّ ظرررررررر  ّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّيفّالع ررررررررلّال رررررررر منّمررررررررنّال رررررررر  ّا  جلررررررررو
،ّتارررررررررر  ّاهلررررررررررلفّال ررررررررررم  يلجّتالتج   ررررررررررجّهلرررررررررر ّيفّخمتلرررررررررر ّال ط  رررررررررر تّتا    سرررررررررر الفرررررررررر    ّيفّمرررررررررر الّا رررررررررر   ّ

ّاسرررررر ّ  ررررررجّالزبرررررر   ت رررررر  ّبرررررر  ّارررررر اّا ف رررررر  ّمرررررر ّ    ّاياّ، مرررررر ّيفّمرررررر الّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ.األس سرررررروّممرررررر ّارررررر 
ّال   ررررررجّإيّ  تّتا تيل ةرررررر تّسرررررر ةّالع رررررر ،ّ تطلفرررررر ّتم ئ ررررررجّاخلرررررر جي ّ،يفّا  معرررررر ت ليلرررررر تّ طفيلررررررلّا رررررر   ّ

مررررررنّخرررررر الّمررررررؤمت ّالشررررررفكجّاللتليلررررررجّل ارررررر يتّجلرررررر   ّّ طرررررر عّالتعلرررررريل ّالعرررررر  لررررررلىّارررررر ّالفرررررر  ل ّيفّّا  رررررر م
،ّتا  رررررررر ّاات رررررررر  ّالفرررررررر    ّ لررررررررعّ  اسررررررررجّالطرررررررر ةّالت ليلل ررررررررجّتاحلل  ررررررررجّت رررررررر  1993ّّا رررررررر   ّبكمررررررررلاّسررررررررمج

ايل ررررررررج70ّّ ّالعرررررررر  ،ّتبعررررررررلا ّبسررررررررمت ّمتّا شرررررررر ءّالتجرررررررر  بّاللتليلررررررررجّيفّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّيفّمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل
)ةرررررررررريل  ،ّّتمؤسسررررررررررجّ عررررررررررىنّا اةعررررررررررجّ ررررررررررلابريّةرررررررررر   ّالتعلرررررررررريل ّالعرررررررررر  ّتةررررررررررلّممظرررررررررر  ّاحملرررررررررريلطّالرررررررررر رّ مشررررررررررط

ّ.(77،ّهف ج2017/2016ّ

 ررررررر ذاّا  ا ّّتالت ليلرررررررج:ّاررررررر ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّاررررررر ّغ  رررررررجّ  ّتسررررررريللج ّّ طررررررر لّاألسررررررر لجّ،ت لرررررررعّجلررررررر ءّذلررررررر 
   ّا رررررر   ّ لررررررعّالمظرررررر  ّ ّمرررررر اوّالمترررررر ئ ّا متظرررررر  ّمررررررنّ طفيلررررررلّ ظرررررر  ّجلررررررت ظ م رررررر ّب رررررر   ّا رررررر   ّايات رررررر  
ّالتعليل و 

 ضمان اجلودة: مفهوم. الفرع األول

 شررررررأّمف رررررر  ّجلرررررر   ّا رررررر   ّيفّالعرررررر لّلت   ررررررجّ  ررررررجّا سررررررت ل ّاب ؤسسررررررج،ّتالع رررررر ّ لررررررعّإ طرررررر ءّ ترررررر ئ ّ
ط ب رررررجّا  اهرررررف تّتا عررررر  ريّت فررررر  رّالعيلررررر بّتاألخطررررر ء،ّتاف ررررر  ّآخررررر ّاررررر ّ تاررررر ل ّّا ررررر   ،مل  سرررررجّلمظررررر  ّ
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 يلررررررثّ ع رررررر ّال رررررر ئ   ّ لررررررعّ فرررررر  رّاخلطررررررأّتايترررررر افّ لررررررعّاخلطررررررطّّ،  ليلررررررجّت  ئيلررررررجّلع ليلررررررجّ  يلرررررريل ّا رررررر   
ّ.ا  جل  جّلتطفيللّا    ّالش ملج

مرررررررنّ،ّةررررررر ا ا ّيفّتلرررررررخييّّ  ّيفّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّة ررررررر ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر  ّمف ررررررر  ّ مررررررر ّةيل ررررررر ّخيررررررر ّ
تال هرررررر الّإىلّحت رررررريل ّ ل رررررروّّ،ةرررررر   ّت عليل يلررررررجّذاالع رررررر ّ لررررررعّ فرررررر  رّالفشرررررر ّيفّ  ررررررل ّخررررررلم تّخرررررر الّ

ال سررررررريللجّالررررررر ّ عت رررررررلا ّمؤسسررررررر تّّا ررررررر ّ  ررررررر ،ّّ تّا عررررررر  ريّا  جلررررررر  جّ سررررررر ّاألارررررررلافّالتعليل يلرررررررجّا  جلررررررر  ج
ّا ةررررررجّا تطلفرررررر تّتالشرررررر تطّال رررررر ت  جّلت ررررررل ّخمتلرررررر ّلت رررررر نالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ اخلررررررلم تّتة رررررر ّ مظ مررررررجّّتجلرررررر 

 ختلرررررر ّا سررررررتفيلل نّمررررررنّاخللمررررررجّالتعليل يلررررررجّمررررررنّالتأاررررررلّأب ّ لرررررر ّا عرررررر  ريّمتّ   رررررر ّمعرررررر  ريّ ررررررل  ،ّت سرررررر  ّ
ّ.(209،ّهف ج2015ّ)بنّ س ،ّّ طفيل   ّةع 

-Fave)ّب ين-   ةّالف   جّت لّ شررررررررررر  تإ ّم رررررررررررطل ّجلررررررررررر   ّا    ّميكنّ  ّ ع فّمنّ ل ّ تا ،ّ

Bonet) ّحتليل ّالم رررررررررر صّال  يلجّ شرررررررررر تعّب ل  يل ّ مل(BologneّProcessus de)   مف ايل ّّج   ّإىلّتة
 ،ّاو:(Conseil supérieur de l'éducation, 2012, p. 8)ّل    ّا    

 جل   ّا    ّاعىنّ  يليل ّا    ؛ 

 ّا     جّ لعّا    ؛جل   ّا    ّاعىن 

 .    تجل   ّا    ّاعىنّإ ا  ّا 

المظرررررررر ّإليل رررررررر ّمررررررررنّطرررررررر فّّتة رررررررر ت ررررررررنّ عررررررررل ّّ،يفّمف رررررررر  ّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّايخررررررررت ف مررررررررت ّارررررررر اّّت
ّا رررررر ّهيتّارررررر اّايخررررررت فّمررررررنّ فرررررر  نّ اررررررلافّارررررر ّمررررررنّم يل رررررروّا رررررر   ،ّا  رررررر    ّ ال رررررر ئ  ّ لررررررعّا رررررر   ،

ّ:ذل ّ  جل 02ّّ   تا لتالّ ليل  ّتمل اءّا    ،ّ

 : زوااي تعريف نظام ضمان اجلودة02 اجلدول رقم

 العملية اهلدف املفهوم
ّم    جّالمت ئ ّم ّاألالافّ يل سّا     تقييم اجلودة

ّا     جّ لعّالمت ئ ّاط ب ت  ّم ّا ع  ريّ فيل  ّتة  ّا     املصادقة على اجلودة
الع رررر ّ لررررعّسررررريّ  ليلرررر تّ إدارة اجلودة

ّا    
ّالتمظيل ّتالش افّ لعّا    ّالتخطيلط،

 (Fave-Bonnet, Février 2007)ّا  ل :ّمنّإ لا ّالف   جّا ت   اّ لع:
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،ّةيلعرررررررر فّجلرررررررر   ّا رررررررر   ،ّ لررررررررعّ  رررررررر :2000ّإهررررررررلا ّسررررررررمجّّ(ISO9000 مرررررررر ّ سرررررررر ّم اهررررررررف تّ)
،2014/2013ّ)  رررررررر  ،ّ"ةررررررررزءّمررررررررنّإ ا  ّا رررررررر   ّ  اررررررررزّ لررررررررعّ رررررررر ةريّال  ررررررررجّأب ّمتطلفرررررررر تّا رررررررر   ّسررررررررتؤمنّ"ّ

ّ.(66هف جّ
" يلررررر  ّا مرررررت ّللسرررررلعجّ تّا  رررررل ّللخلمرررررجّابلتع رررررلّأب ّالسرررررل ّّ: لرررررعّ  ررررر ّ،   ررررر ّ عررررر فّجلررررر   ّا ررررر   ّت

تاخلرررررررلم تّا ط ت رررررررجّ تطررررررر بلّمررررررر ّالت ررررررر ميل ّتا  اهرررررررف تّتا عررررررر  ريّا  ررررررر   ّمرررررررنّ  يلرررررررجّا ررررررر   ،ّت  ررررررر ّ   بررررررر ّ
تّ لرررررررروّّ) جرررررررريل ّالطرررررررر ئو،ّ  هرررررررروّالعجيللررررررررو،ّمتطلفرررررررر تّالزبرررررررر  ّت شررررررررف ّ  ة  رررررررر ّت غف  رررررررر ّتحت ررررررررلّ جلرررررررر ا"

ّ.(199،ّهف ج2008ّاحلكيل ،ّ
  ّال سرررررررريللجّالرررررررر ّ سررررررررتخلم  ّا ؤسسررررررررجّل فرررررررر تّ"ّ: رررررررر   لررررررررعّّ،   رررررررر  عرررررررر فّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّا رررررررر ّ

  ليلرررررررجّ فيللرررررررجّ رررررررلفّإىلّّ تهبررررررر اّة رررررررّ،ا  جلررررررر  جّيفّاخلطرررررررطّسررررررر فّ رررررررت ّحت يل  ررررررر ّاخل هرررررررجّاب ررررررر   ّالشررررررر تط
 .(Berrouche & Bouzid, 2012, p. 23)ّ" ف  رّت  عّايت اة تّيفّخططّا    ّ

الة اءاتّ)  ليلجّايس ا يلجيل تّّتم   جّمنّّ : ستمت ّ  ّجل   ّا    ّاّ،منّخ الّالتع    ّالس ب جّت
ّا مت ّّال ّمنّشأ  ّ  ّ   نّ فليلج( لل  اهف تّا  جل  جّ) ف  رّت  عّّال رّسيلت ّ  جل ّسيلك  ّمط ب  أب  

ّاألخط ء(.

 التعليم العايل:مؤسسة يف  ظام ضمان اجلودةمفهوم ن. الفرع الثاين

إيّّ،ّاب ررررررروّا ؤسسررررررر تّ مررررررر ّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  يّخيتلررررررر ّ ع  ررررررر ّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّيف
الع مرررررررر ّالفشرررررررر رّتالف رررررررر مّّ:ت   يلررررررررجّخم ة  رررررررر ّا ت  لررررررررجّيفّ،مررررررررنّ يلررررررررثّطفيلعررررررررجّ شرررررررر طّا ؤسسررررررررجّالتعليل يلررررررررج

التعررررررر    ّا تعل رررررررجّا رررررررطل ّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّيفّّت عرررررررل ت رررررررلّّتاخلرررررررلم تّا  لمرررررررجّلل جت ررررررر .ّالعل يلرررررررج
تارررررر ل ّ سرررررر ّّ،التعلرررررريل ّالعرررررر  ّ سرررررر ّ ات ررررررجّالتع  رررررر ّالرررررر ّ عت ررررررلا ّا  ررررررجّالرررررر ّ  ررررررل ّا ف رررررر  مؤسسررررررجّ

سرررررررم ا ّبعرررررررضّالتع  فررررررر تّللفرررررررر    ّّت،ّسرررررررتخل ّلتطفيلرررررررلّالمظررررررر  ّيفّا ؤسسرررررررجّا  معيلرررررررجستالمك  يلررررررر تّالررررررر ّ
ّّ:03   ّتاهليل  تّا  ت جّبتطفيللّ ظ  ّجل   ّا    ّيفّا ؤسس تّا  معيلجّيفّا لتالّ

 التعليم العايلمؤسسة : جمموع تعاريف نظام ضمان اجلودة يف 03 اجلدول رقم

 التعريف اجلهة املقدمة للتعريف
قاموس مصطلحات اجلودة 

 التحليلية
  ليلرررررجّلفمررررر ءّال  رررررجّمررررر ّ هررررر  بّا  رررررل جّ"ّ:اررررر ّ، ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّيفّالتعلررررريل ّالعررررر  

تإ فررررر تّ  ّ م هررررر ّ ظررررر  ّالع ليلرررررجّالتعليل يلرررررجّ)مرررررلخ ت،ّ  ليلررررر ت،ّخم ةررررر ت(ّ لررررريّ تّ  ررررريللّاحلرررررلّ
ّ ."ّ(Harvey, 2004-20) األ ىنّلل تطلف ت
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(Analytic Quality 

Glossary)  
 منظمة اليونيسكو 

(UNESCO) 

 

م رررررطل ّ ررررر  ّ   رررررلّبررررر ّ  ليلرررررجّ ائ رررررجّتمسرررررت   ّ رررررلفّإىلّ"ّ:اررررر ّ، ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   
  اررررزّ ظرررر  ّا ؤسسررررجّ تّبرررر ام ّالتعلرررريل ّالعرررر  ،ّّت  يلرررريل ّ)  ررررل  ،ّ   بررررج،ّجلرررر   ّتحتسرررر (ّةرررر   ّ ظرررر  ّ

ّارررررررر ّمررررررررنّا سررررررررؤتليلجّتايلتررررررررزا ّتالت سرررررررر ،ّ ّاآليلررررررررجّ مظيل يلررررررررجّ لررررررررع تذلرررررررر ّبترررررررر ةريّجلرررررررر   ّا رررررررر   
 ّتاجلرررررر جّت  يل ررررررج"ا عل مرررررر تّتاأل كرررررر  ّمررررررنّخرررررر الّ  ليلررررررجّممظ ررررررجّتخمططررررررجّت يل سرررررر ّ لررررررعّمعرررررر  ري

(Vlasceanu, Grunberg, & Parlea, 2007, pp. 74-75).ّ
 بية للتدريبو املؤسسة األور 

(European 

Training 

Foundation ETF) 
 

م رررررررر عّايسرررررررر ا يلجيل تّتالع ليلرررررررر تّتالةرررررررر اءاتّاهل  ةررررررررجّ"ّ:ارررررررر ّ،ا رررررررر    ظرررررررر  ّجلرررررررر   ّ
 "لت طيلررررررررررررلّال  ررررررررررررجّلررررررررررررلىّ هرررررررررررر  بّا  ررررررررررررل جّابل ايلررررررررررررزّ لررررررررررررعّالشررررررررررررف ةيلجّتايلتررررررررررررزا ّاب سررررررررررررؤتليلج

(Navoyan, 2015, p. 74).ّ

وكالة ضمان اجلودة يف 
 التعليم العايل

(Quality 

Assurance Agency 

for Higher 

Education QAA) 

م ررررررر عّال سررررررر ئ ّالررررررر ّ  فرررررررمّت ؤارررررررلّ ررررررر ة ّ"ّ: ت  ررررررر ّيفّ، ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّيفّالتعلررررررريل ّالعررررررر  
الررررر ّ سررررر  لّالطلفرررررجّ لرررررعّال هررررر الّإىلّا عررررر  ريّا ف تجلرررررجّمرررررنّا ؤسسرررررجّ فسررررر  ّ تّّ،الشررررر تطّالك ملرررررج

ّ(Harvey, 2004-20) ."منّط فّاهليل جّال ّ  ل ّالش   ات

جمل  اعتماد مؤسسات 
 التعليم العايل

 
(Council for 

Higher Education 

Accreditation 

CHEA) 

  ليلرررررررجّ"ّ:اررررررر ّ، سررررررر ّملرررررررلّا ت ررررررر  ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   
مرررررررنّمط ب ت ررررررر ّلل عررررررر  ريّا تعل رررررررجّّخمططرررررررجّتمم جيلرررررررجّ  اةعرررررررجّا ؤسسرررررررجّ تّالررررررر ام ،ّهبرررررررلفّالتأارررررررل

ا رررر ّهخرررر ّبعرررر ّاي تفرررر  ّ،ّّابلتكرررر  ن،ّا ررررم ّالل اسرررريلجّتالفررررىنّالت تيلررررجّت   بررررجّالت سرررر ّا سررررت  ّةيل رررر 
الت  عررررر تّللتأارررررلّأب ّآليلررررر تّ   برررررجّا ررررر   ّم ةررررر   ّتةع لرررررج،ّت   ررررر ّ رررررل سّال سررررر ئ ّالررررر ّ ؤارررررلّمرررررنّ

ّ"طرررررررر فّاهليل ررررررررجّا  ررررررررل  ّللشرررررررر   اتّخ هلرررررررر ّا ؤسسررررررررجّاسررررررررتيلف ءا ّلكرررررررر ّالشرررررررر تطّا ف تجلررررررررجّمررررررررن
(Navoyan, 2015, p. 75).ّ 

 تعلرررررررلّأب اءّ"ّ:ا ررررررر ّ عررررررر فّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّيفّبيل رررررررجّ   رررررررجّا ؤسسررررررر تّا  معيلرررررررج،ّ لرررررررعّ  ررررررر 
ّا  رررررمّ مشرررررطّتةع ليلرررررجّالكليلررررر تّتا   ليلررررر ّ تّخررررر   ّاحلرررررلت ،ّت  رررررلفّجلررررر   ّا ررررر   ّ معررررر تّسررررر اء

 ع  رررررررر ّا ت ررررررررر ّتالطلفررررررررجّاحلررررررررر ليل ّتا سرررررررررت فليل ّاررررررررلىّةررررررررر   ّاخلررررررررلم تّالتعليل يلرررررررررجّا  لمرررررررررج،ّإىلّ
 CHEA International Quality)ّ"تمسررر  ل  ّ لررررعّاسررررتفع  ّا  معرررر تّال    ررررج

Group, 2013, p. 1).ّّ
مارتن ماكاييال وستيال 

 أنطوني.
(Martin   
Michaela &  

Stella Antony) 

(،Martin et Stellaّمرررر   نّتسررررتيل )ّ مرررر ّجلرررر   ّا رررر   ّيفّالتعلرررريل ّالعرررر  ّ سرررر 
جلرررررر   ّا رررررر   ّيفّمؤسسرررررر تّّاللتلررررررج/لّذا رررررر ّبرررررر ّارررررر ّ  ا ّخترررررر الّللرررررر  ا  ّلرررررريللّاررررررلة ّيفّ رررررر"ّارررررر :

جلررررريل ّلل سرررررتفيلل نّمرررررنّالع ليلرررررجّالتعليل يلرررررجّّ التعلررررريل ّالعررررر  ّمف شررررر  ّ تّمرررررنّخررررر الّتسررررريلط،ّهبرررررلفّالت
بسررررررف ّ ررررررل ّمط ب ت رررررر ّلل عرررررر  ريّّ،الطلفررررررجّمررررررنّا    سرررررر تّا  ررررررللجّ تّذاتّا رررررر   ّالسرررررريل جتمح  ررررررجّ

ّا رررررررر ّ عترررررررر ّ  ليلررررررررجّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّتسرررررررريللجّل  يلررررررررجّت طرررررررر   ّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر   ّ" لررررررررعّسررررررررفيل ّا  رررررررر ال،
(Martin & Stella, 2007, p. 117).ّّ
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ّالف   جّا ت   اّ لعّا  اة ّا  ا   ّيفّا لتالا  ل :ّمنّإ لا ّ

 ف ررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّّم  رررررلّ  ررررر ّ غررررر ّايخرررررت فّيفّ  ررررر  ّ ع  ررررر ّ، سرررررتمت ّمرررررنّالتعررررر    ّالسررررر ب ج
ّ ت   ّيف:مش اج،ّ   ّمنّا  كنّحتل لّ   طّإيّالتعليل ّالع  ،ّّمؤسس تيفّ
 ّمست   ؛ تفلّا ّالتع    ّ لعّ  ّ ظ  ّجل   ّا    ّ  ليلج 

 ّت  ررررررررر ّ  تاتّال يلررررررررر سّتالت يلررررررررريل ّتاحلكررررررررر ّ لرررررررررعّالمتررررررررر ئ ّيفّمعررررررررر  ريّتمؤشررررررررر اتّ يلررررررررر سّاأل اءّتالفيلررررررررر  ت 
 ال   ئيلج؛

 تة  ّمست   ّل    ّا    ،ّن ّجل   ّا    ّاللاخليلجّتجل   ّا    ّاخل  ةيلج؛ 

 ا رررررر   ا  ةرررررر  ّمررررررنّخرررررر الّ طفيلررررررلّ ظرررررر  ّجلرررررر   ّّاألاررررررلافّ لررررررعّم   ررررررجّمررررررنالتعرررررر    ّّا رررررر ّ تفررررررل،ّ
ّال   بج،ّا س ءلج،ّتالت س .ّ:تا ت  لجّيف

ّ،ت لررررررعّجلرررررر ءّالتعرررررر    ّالسرررررر ب ج،ّميكممرررررر ّ ع  رررررر ّ ظرررررر  ّجلرررررر   ّا رررررر   ّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  
 طفيلرررررررلّّت حت يلرررررررلّاألارررررررلافّا سرررررررط  ّّلت ررررررر نمؤسسرررررررجّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّال سررررررريللجّالررررررر ّ عت رررررررلا ّ لرررررررعّ  ررررررر :ّ"

سرررررررجّ لرررررررعّ فسررررررر  ّ تّحترررررررل ا ّت ا  ّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّ تّايل ررررررر تّاي ت ررررررر  ّالررررررر ّ ف جلررررررر  ّا ؤسّتّ،معررررررر  ريّا ررررررر   
ّاررررررر ّمرررررررنّّتتالت رررررررميل ّاألاررررررر  ميو،ّ  ت  ررررررر ّ نيلرررررررجّالمتررررررر ئ ّالم  ئيلرررررررجّللع ليلرررررررجّيفّإ فررررررر تّ   يلرررررررجّا ؤسسرررررررجّب  رررررررج

ّتغريا ّمنّاألط اف.ّا ت  ،ّالطلفج،ّا ؤسس تّاي ت    جّال ّ تع م ّمع  

 ن اجلودة يف التعليم العايل:. معايري نظام ضماالفرع الثالث

ّ ف رررررل  ّةيل ررررر ّ لررررروّ،مررررر يتّيفّ طفيلرررررلّمعررررر  ريّ ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّيفّالتعلررررريل ّالعررررر  ّمنيلرررررزّبررررر ّ  بررررر 
(Harvey, Understanding quality, 2006, p. 3):ّّ

ديف توماس، هيقارتي 
وهوسي جوزيف 

 ماثيو.
(Duff Thomas & 
Hegarty Joseph 

& Hussey 

Mathiew) 

 

يف كتاهبم: "ضمان اجلودة 
األكادميية يف التعليم العايل 

 اإليرلند "
(Academic quality 

assurance in Irish 

higher education) 

ل فررررر تّايمتيلررررر  ،ّايلترررررزا ّاب سرررررؤتليلجّت  شررررريللّا ررررر ا  ،ّّج  ليلررررر ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ،ّاررررر :ّ"
تيفّإطرررررر  ّارررررر اّالع ليلررررررجّ  رررررر  ّا ؤسسررررررجّا  معيلررررررجّابل فرررررر تّلمفسرررررر  ّ تيّجتّألهرررررر  بّا  ررررررل جّ  ّ
التكررررررر  نّتاخلرررررررلم تّاألخررررررر ىّالررررررر ّ  رررررررلم  ّحت رررررررلّابسرررررررت  ا ّمعررررررر  ريّايمتيلررررررر  .ّاررررررر اّالتأايلرررررررلّاررررررر ّ

ت رّيفّ  لررررررجّمت  رررررر ّاللتلررررررجّللج معرررررر تّأب ّ كرررررر  ّاررررررلفّ س سرررررروّلل ؤسسررررررج،ّإجلرررررر ةجّإىلّ  رررررر ّجلررررررّ 
ا  رررررر ّاألخررررررري ّمسررررررؤتلجّ ررررررنّ  ررررررل ّال رررررر   ّلل جت رررررر ّتلل ك مررررررجّأب  يلت رررررر ّللررررررل  ّم  برررررر ّ  ررررررل ّ

 ,Duff, Hegarty, & Hussey, 2000)ّ"خررلم تّمت يلرررز ّتةرررلّا عررر  ريّا ف تجلرررج

p. 130). 

ّّ
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 املعايري األكادميية:أوال. 
 رررررررررررنّالم  يلرررررررررررجّةمسرررررررررررت ىّمعررررررررررر ّمرررررررررررنّالمجررررررررررر لّاألاررررررررررر  ميو،ّّإ فررررررررررر تيفّا عررررررررررر  ريّاألا  مييلرررررررررررجّ ت  ررررررررررر ّ

ارررررروّا عرررررر  ريّالرررررر ّ  جلرررررر ّمسررررررف  ّلكررررررر ّمسررررررت ىّ عليل ررررررو،ّت لررررررعّالطلفررررررجّإ فرررررر تّال ررررررل  ّ لرررررررعّّ:الفيللاغ ةيلررررررج
  تّالررررررلت  ّ رررررر   ّمرررررر ّ  رررررر سّبت  يلررررررلّالفرررررر  ّألاررررررلافّتغررررررّتحت يلررررررلّ لرررررر ّالشرررررر تطّيفّ لرررررر ّالسررررررمجّالل اسرررررريلج،ّ

ةيل ررررر سّابل رررررل  ّ لرررررعّا تررررر  ّحبرررررثّ ل ررررروّت  ليلرررررلّّ ّالف رررررثّالعل رررررو: مررررر ّةيل ررررر ّخيررررر،ّبشرررررك ّ رررررل ّ تّجلررررر ي
 ؛مع ةجّ ل يلجّةع لجّ  ل ا ّا ت  ّالعل وّا تخ  

ّّمعايري األداء:اثنيا. 

مسررررررت ىّمعرررررر ّمررررررنّالكفرررررر ءاتّالرررررر ّمتكررررررنّّل ررررررل اتّالت ميلررررررجّللطرررررر ب،ّتإ فرررررر تابّاأل اءّعرررررر  ري تعلررررررلّم
 رررررررلّ كررررررر  ّاررررررر اّا  ررررررر  اتّ  مرررررررجّمكتسرررررررفجّمرررررررنّا عررررررر  فّّتالطلفرررررررجّمرررررررنّا    سرررررررجّا  ميلرررررررجّيفّمررررررر الّ كررررررر  م  ،ّ

الكفرررررر ءاتّيفّ ررررررل اتّخ هررررررجّ  اةررررررلّ تّمت رررررر ّال  بلررررررجّللت   رررررر ّاعلرررررر  ّاي ت رررررر  ّتاب رررررروّالعلرررررر  ّايةت   يلررررررج،ّ
ّا  مجّالط م ّمم ّ  خيل ّ    تال     ؛ّتاهلملسجّ  سجّا  مج

ّّمعايري اخلدمات:اثلثا. 

ّا  رررررررمّ  ت  ررررررر ّيفّ  يلررررررريل ّالط لررررررر ّللخرررررررلم تّا  لمرررررررجّلررررررر ّمرررررررنّطررررررر فّمؤسسرررررررجّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّسررررررر اء
خررررررررلم تّ عليل يلررررررررجّ تّم اةررررررررلّا لسرررررررركنّتالم رررررررر ّتا كتفرررررررر تّتغريارررررررر ،ّت كرررررررر  ّالت يلرررررررريل ّم    ررررررررجّاعرررررررر  ريّ ررررررررل  ّ

تال رررررر ميلج،ّغ لفرررررر ّمرررررر ّ  اررررررزّارررررر اّا عرررررر  ريّ لررررررعّالعم هرررررر ّالك يلررررررجّّف  ّ تّ   عرررررر تّا سررررررتفيلل نّا  رررررر لّهبرررررر مسرررررر
ّا سررررررتفيل  تّال جلرررررر ّا رررررر ّ ررررررت ّاسررررررتخلا ّآليلرررررر تّال يلرررررر سّال   ررررررج ّا ؤشرررررر اتّ لررررررعّ يلرررررر سّتال  بلررررررجّلل يلرررررر س،  

 ة   ّاخللم ت؛

ّّاملعايري التنظيمية:رابعا. 

ّ يلررررررجّتحب يلررررررجّمم سررررررفجارررررروّا فرررررر   ّتالةرررررر اءاتّالرررررر ّ  رررررر نّا ؤسسررررررجّمررررررنّخ هلرررررر ّ  رررررر ّ رررررر ة ّبيل ررررررجّ عليل
 تالمش ّال اجل ّتالشف فّلل    س تّالتمظيل يلج.

ّ. أهداف تطبيا نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل:الفرع الرابع
ّ ت  رررررررررررر ّيفّ،إىلّ   ررررررررررررجّ رررررررررررر ت ّ ئيلسرررررررررررريلجّمررررررررررررنّ طفيلررررررررررررلّ ظرررررررررررر  ّجلرررررررررررر   ّا رررررررررررر   ّ م سرررررررررررر ّاألاررررررررررررلاف

(Berrouche & Bouzid, 2012, pp. 30-31):ّّ
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ّّرقابة اجلودة:أوال. 
مررررر ّخرررررلم تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّا  لمرررررجّ  اةرررررلّّيفّجلررررر   الرررررلت ّالت ليلرررررلرّلل ك مرررررجّّ عكرررررلّاررررر اّاهلرررررلف

 يلررررررثّا  رررررررمّمعظررررررر ّّ،لّحترررررررضّارررررر اّال ظيلفرررررررجّابألنيلررررررجّذا ررررررر ّيفّت ررررررمّسررررررر بلّتّ.األ ىنّ عررررررر  ريّا رررررر   احلررررررلّ
ا  معررررر تّاتبعرررررجّلل طررررر عّالعررررر  ،ّتاررررر  ّ عتررررر ّ  ررررر ّمررررر  ّالتسررررريلريّالكفرررررؤّ  ررررر نّ  رررررل ّخرررررلم تّ  ليلرررررجّا ررررر   ،ّ
إيّ  رررررر ّبظ رررررر  ّا  معرررررر تّاخل هررررررجّتا تشرررررر  ا ّ لررررررعّالمطرررررر   ّالرررررر طيّتالعرررررر  و،ّ ا ّ رررررر صّاحلك مرررررر تّ لررررررعّ

  رررررررل ّ كررررررر  نّةيلرررررررلّللطلفرررررررجّت لفيلرررررررجّّ تفررررررر ّت  يلررررررريل ّا  معررررررر تّاخل هرررررررجّتالع  ميلرررررررجّ لرررررررعّ رررررررلّسررررررر اء،ّل ررررررر   
  ةررررر   ّتمطررررر لف  ّتحت يلرررررلّ   عررررر   ّمرررررنّاخللمرررررجّالتعليل يلرررررجّاررررر ّ ت اةرررررلّمررررر ّ  ةيلررررر تّسررررر ةّالع ررررر ،ّتمط ب رررررجّ

ّال ام ّالتعليل يلجّألالافّالتم يلجّال طميلج.
ّا ررررررلفّ س سرررررروّلمظرررررر  ّجلرررررر   ّا رررررر   ّيفّ    ّال  ررررررجّبرررررر ّا ت رررررر ّتالطلفررررررجّ لررررررعّ  ت  رررررر ّ نيلررررررجّال   بررررررج

 ّاخل رررررر صّيفّاخلررررررلم تّالتعليل يلررررررجّا  لمررررررجّمررررررنّطرررررر فّا  معرررررر ت،ّ يلررررررثّجيرررررر ّ لررررررعّالرررررر  ا  ّا سررررررؤتلجّتةرررررر
جلررررر   ّ رررررلّ  ىنّمرررررنّالشرررررف ةيلجّ  ررررر صّا  معررررر تّالسررررريل ج،ّتا ف شررررر  ّإبةررررر اءاتّ رررررزعّاي ت ررررر  ّمم ررررر ّت رررررل ّ

ّاخط  ّ س سيلجّحل   جّا ست لك  ّ؛اي  افّابلش   اتّال     ّمم  
ّّلشفافية:املساءلة وااثنيا. 

يفّةعرررررررر ّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّمسررررررررؤتيّارررررررر اّ طفيلررررررررلّا عرررررررر  ريّا ع رررررررر الّهبرررررررر ،ّتملتزمرررررررر ّارررررررر اّاهلررررررررلفّ ت  رررررررر ّ
تإ  مرررررر ّاسررررررت ىّا رررررر   ّا  فرررررر الّ تّّ،ابطرررررر عّا ت رررررر ّت هرررررر  بّا  ررررررل جّاررررررلىّالت ررررررل ّيفّ طفيلررررررلّا رررررر   

ّا ررررر ّ سررررر  ّ ظرررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّللج معرررررجّابلتعررررر فّ ا ت يلررررزّالررررر رّ ررررر ة اّا ؤسسرررررجّا  معيلررررجّيفّإجنررررر  ّم  م ررررر ،
ّا ررررررر ّ لرررررررعّمرررررررلىّ  بليلت ررررررر ّلل     رررررررجّا  ةعيلرررررررجّ لرررررررعّا سرررررررت ىّالرررررررلت  تسررررررريللجّلسرررررررم  ّا سررررررر ءلجّ رررررررلّ كررررررر  ّ،

ّا ررررر ّ سرررررتخل ّا ررررر ائز،ّالرررررل  ّتاحلررررر اةزّ تّسررررر  ّاي ت ررررر   ّتا يلرررررلّالت   ررررر ّت رررررل ّاي ررررر افّابلشررررر   ات،
ّ؛يفّجلفطّب هلجّا  مع تّمت شيل ّم ّالسيل س تّالع مجّتب ام ّاله ل

 حتسني املمارسات احلالية:اثلثا. 
 رررررؤ رّجلررررر   ّا ررررر   ّممط يلررررر ّإىلّالت سررررر ّمرررررنّخررررر الّحت يلرررررلّاألارررررلافّا  جلررررر  جّمرررررنّة رررررج،ّتمرررررنّ
خررررر الّخلررررررلّمم  سرررررر تّةل ررررررل ّ سرررررععّال ا  ّإىلّالت هرررررر ّإليل رررررر ّمررررررنّة ررررررجّ خررررر ى،ّلكررررررنّ ارررررر ّ  مرررررر ّجيعرررررر ّ

 اخرررررررر ّ ظرررررررر  ّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّ  رررررررر  ّبت سرررررررر ّا    سرررررررر تّارررررررر ّإ شرررررررر ءّ  ليلررررررررجّ  يلرررررررريل ّذايتّ  يلررررررررجّتمم جيلررررررررجّ
 زت ررررررلّ  ليلررررررجّالتغ  ررررررجّالعكسرررررريلجّاعل مرررررر تّ رررررر الّ  رررررر طّ رررررر  ّتجلررررررع ّا ؤسسررررررجّ رررررر ّ ررررررلفّإىلّّتا ؤسسررررررج،ّ
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الت يلرررررريل ،ّممرررررر ّ سرررررر  لّمتخرررررر رّال رررررر ا ّيفّاخترررررر ذّالةرررررر اءاتّتتجلرررررر ّاخلطررررررطّتايسرررررر ا يلجيل تّا م سررررررفجّلت  يلررررررلّ
 ّ. ة  ّ  اءّممكن

)  ررررررررر  ،ّّ ت  ررررررررر ّيفّ، لرررررررررعّ ررررررررر ة ّشررررررررر تطّمعيلمرررررررررجّ  ليلرررررررررجّحتسررررررررر ّا    سررررررررر تّاحل ليلرررررررررجت ت  رررررررر ّجنررررررررر لّ
 :(78-77،ّال ف  ت2014/2013ّ

   ة ّال  جّب ّمنّ    ّبع ليلجّالت يليل ّتب ّمنّ عميل  ّالت يليل ّ)ا  يل   (؛ .1

جيرررررر ّ  ّ  سرررررر ّاألشررررررخ صّالرررررر  نّ عمرررررريل  ّالت يلرررررريل ّةكرررررر  ّ  ّاهلررررررلفّمررررررنّالت يلرررررريل ّارررررر ّالت سرررررر ّتلرررررريللّ .2
 الع  ب؛ال   بجّمنّ ة ّ

 ال يل  ّابلع ليلجّخ الّسريت  ّالع  ّتليللّيفّ   ت ّتالت  يل ّاآلينّلألخط ءّ ف ّ  ّ تف   ؛ .3

إات رررررجّالع ليلرررررجّ عل مررررر تّ سرررررتخل ّلت ةيلررررر ّا عميلررررر ّابلت يلررررريل ّ لرررررعّاسرررررتف ةّاخلطررررر اتّال   رررررجّمرررررنّ ةررررر ّ .4
 الت س ّا ست  ؛

 ّال ا ررررر ّمرررررنّ  ررررر طّ ررررر  ّتجلرررررع ّ رررررل ّ  ررررر نّالع ليلرررررجّل ررررر ا اتّذاتّطفيلعرررررجّإ ا  رررررج،ّبررررر ّ كتفررررروّب هررررر .5
 م ّط لّالمك  يل تّا ت  جّتا خ ط ّاحملت لج.

 تطبيا نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل:مراحل . الفرع اخلام 

)  ررررر  ،ّّميررررر ّ طفيلرررررلّ ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّيفّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّب   رررررجّم ا ررررر ّ س سررررريلجّ ت  ررررر ّيف
ّ:(93-78،ّال ف  ت2014/2013ّ

 تشكيل سياسة اجلودة:أوال. 

مع ةلجّ   جّ  ت ّ سررررررررر سررررررررريلجّخ هل ّ ت ّّت علّا اّا   لجّمنّ ا ّخط اتّ طفيللّ ظ  ّجلررررررررر   ّا    ،ّ
  اسرررررررررررررجّتحتل لّ ط ةّت بع  ّّت ت   ّيف:ّحتل لّ الافّالمظ  ،ّاختيل  ّاآلليل تّا م سرررررررررررررفجّلت  يللّ ل ّاألالافّ

ّ:04ّ   يفّا لتالّّا اّالعم ه م جل ّتسالمظ  ،ّ
: عناصر تشكيل سياسة اجلودة40اجلدول رقم   

 البدا ل املطروحة السؤال الذ  جيب طرحه عناصر سياسة اجلودة

ّ  ذاّ طفلّ ظ  ّجل   ّا    ّ  األهداف

 بجّا    ؛    

 ا س ءلج؛ 

 .    ّحتس ّا
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ّم ّاوّاآلليلجّا م سفجّ  اآلليات

ّالة بجّبت ل لّاهللفّمنّالمظ  :   فطّ
 آليلجّالت يليل ؛ 

 آليلجّاي ت   ؛ 

 .ّآليلجّالتل يلل

ّ لعّمنّس فّ طفلّ ظ  ّجل   ّا      نطاق وأبعاد النظام

 مؤسسجّ عليل يلجّخ هج؛ 

 مؤسسجّ عليل يلجّ   ميلج؛ 

 مجيل ّمؤسس تّالتعليل ّالع  ؛ 

 . ّال ام
ّّ(78،ّهف ج2014/2013ّ)    ،ّا  ل :ّمنّإ لا ّالف   جّابي ت   ّ لع:ّ

ّاررررررر ّارررررررلفّمرررررررنّ ارررررررلافّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّبتطفيلرررررررلّآليلرررررررجّ تّ ا ررررررر ّمرررررررنّاآلليلررررررر تّ  تعلرررررررلّحت يلرررررررل
ّالس ب ج،ّ لخ   ّةيل  ّ لو:

 يل سّالمت ئ ،ّت لّ ش  ّالت يليل ّمجيل ّ ش ط تّا ؤسسجّ تّ  ت  ّة طّّ إ ّ س سّآليلجّالت يليل ّاالتقييم:  .1
 غ لف ّم ّ    ّالت يليل ّ لعّ    ّميللا يلجّمنّ ف ّال  ئ  ّ لعّالع ليلج؛ّت لعّب ام ّالتك  نّتالف ثّالعل و،ّ

 لعررررررر ّ ت اّ س سررررررريل ّيفّا ررررررر ّاسرررررررتخلام ،ّّّت ا  اررررررر اررررررر ّ  رررررررلّ اررررررر ّآليلررررررر تّجلررررررر   ّا ررررررر   ّاالعتمييييييياد:  .2
  ررررررررلفّابلل ةررررررررجّاألتىلّإىلّ سرررررررر يل ّ  اررررررررجّالطلفررررررررجّارررررررر ّالررررررررل ة تّالعل يلررررررررجّتاي رررررررر افّهبرررررررر ،ّّتمع  لررررررررجّ
الع ليلرررر تّالرررر ّ  رررر  ّهبرررر ّة ررررجّخ  ةيلررررجّتمسررررت لجّلترررر ةريّال  ررررجّلررررلىّّمررررنّمجلررررجّّتاي ت رررر  ّارررر ّ.تاألسرررر    

الرررررررر ّمتّّأب  ّا ؤسسرررررررجّاررررررر ّ هررررررر  بّا  رررررررل جّتا سررررررررتفيلل نّمرررررررنّخرررررررلم تّمؤسسررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعررررررر  
ابختررررر ذّ  ليلرررررجّاي ت ررررر  ّ مت ررررروّّتّ. ّ  ررررر  ّابسرررررت  ا ّبتطفيلرررررلّا عررررر  ريّالررررر ّ  ررررر نّةررررر   ّخرررررلم   ا ت   اررررر

  ليلترررررر ّّة  رررررر ّ،  ليلررررررجّالت يلرررررريل ّ غ لفرررررر ّمرررررر ّ سررررررف ّتمرررررر ّ  ررررررل ّالت هرررررريل تّال  مررررررج،ّا ررررررم ّ تّ ّ رررررر ا ّمم رررررر
ّا  ّ عت لّ  ا ّمم ّاي ت   ّ لعّ  ليلجّالت يليل ؛  مت ه ت ّتمتك ملت ،

 كلررررر ّي ّمرررررنّ تسررررر ّالترررررل يللّاب  رررررلا يلجّّت  رررررلّ اررررر ّآليلررررر تّإ فررررر تّا ررررر   ّاللاخليلرررررج،ّّتاررررر التيييييدقيا:  .3
خيتلرررررررر ّالتررررررررل يللّ ررررررررنّاآلليلترررررررر ّّتمررررررررل   ّخرررررررر  ةيل ّمسررررررررت ل ّ ررررررررنّمؤسسررررررررجّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ،ّارررررررر ّّبرررررررر 

السررررر ب ت ّيفّ  ررررر ّ  ارررررزّ لرررررعّ ظررررر  ّجلررررر   ّا ررررر   ّاللاخليلرررررج،ّت سرررررلطّال ررررر ءّ لرررررعّ  يلررررر تّ طفيل  ررررر ّمرررررنّ
يّ  رررررر  ّ لررررررعّّة رررررر ّالسيل سرررررر ت،ّال  ا ررررررلّتالةرررررر اءات،ّال شرررررر  اتّتمسرررررر  اتّايةت   رررررر ت،  رررررر صّ

ّا ررررر ّ ررررر  فطّالترررررل يللّمف شررررر  ّهبرررررلفّ ا عررررر  ريّتإمنررررر ّ لرررررعّمرررررلىّ طفيلرررررلّالةررررر اءاتّتايلترررررزا ّابلتعليل ررررر ت،
 الت س ّا ست  ّل    ّا    ّت ط   ّا    س تّاحل ليلج.
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ّ:05ّ   ّلتال يفّاّ،آليل تّ ظ  ّجل   ّا    ت  م ّ

 : تصنيف آليات تطبيا نظام ضمان اجلودة.05 اجلدول رقم

 النتا ج الرتكي  على السؤال املطروحّاآلليلج الغاية
ّا س ءلج
ا ّالمظ  ّةيللّلتت ّ االعتمادّ

ّا  اة جّ ليل  
م ئ ج:ّا    ،ّ
ّا  ا  ّتالة اءات

مم ّاي ت   ّ تّ ل ّ
ّمم  

ّ 
 التقييم
 

 عت ّالمت ئ ّإىلّ رّملىّ
ّةيلل  

ّالمت ئ 
حتل لّمست ىّجل   ّ
ا    ّ)ت ت  نّ  ا ّ

ّسليّ  ّإجي يب(

ّالت س ّا ست  
 التدقيا

ّا ّمتّحت يللّاألالاف 
ا ّالة اءاتّا ع  الّ

ّهب ّةع لج 
ّته ّايلفوّالة اءات

(Conseil supérieur de l'éducation, 2012, p. 14)ّ: ا  ل 

ّالتلاخ ّب ّ طفيللّاآلليل تّال  م:05ّّ   ا  ّ ف ّيفّالشك ّ

: التداخل فيما بني آليات تطبيا نظام ضمان اجلودة05الشكل رقم   

 

ّ

ّ

ّ

ّ
 

(Conseil supérieur de l'éducation, 2012, p. 14)ّ: ا  ل 

ّ

 قياس النتا ج 5 فعالية اإلجراءات 4 مطابقة اإلجراءات 3 جدوى اإلجراءات 2 مال مة األهداف 1

 االعتماد

 التقييم

 التدقيق
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ّ  :ّّ،05   ّ ستمت ّمنّالشك ّّت

 مط ب جّتةع ليلجّالة اءاتّميكنّم اةعت  ّبك ّاآلليل ت؛ 

 التأالّمنّةلتىّتةع ليلجّالة اءاتّمنّخ الّآليل ّاي ت   ّتالتل يلل؛ 

 األالافّمنّم  جّآليلجّاي ت   ّ   ا؛ّم ئ ج 

 . ّآليلجّالت يليل ّ ت ّغريا ّمنّاآلليل تّب يل سّالمت ئ    ّ

 مرحلة ضمان اجلودة الداخلية:اثنيا. 

 لرررررررعّمسرررررررؤت ّمؤسسررررررر تّّ،بعرررررررلّحتل رررررررلّاألارررررررلافّتاآلليلررررررر تّا تخررررررر  ّلتطفيلرررررررلّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   
 ت  رررر ّ س سرررريلجّ لررررعّ   ررررجّ م هرررر ّمررررنّخرررر الّاي  كرررر  ّّ،التعلرررريل ّالعرررر  ّالع رررر ّ لررررعّجلرررر   ّا رررر   ّاللاخليلررررج

ّ ف ل  ّةيل  ّ لو:ّ،الت يليل ّال ايتال يل  ّبع ليلجّا    ّّتّم ة حتل لّإ ا  ّا    ،ّّ:يف

 ّإدارة اجلودة: .1

جيرررررر ّإذّا رررررر   ّبشررررررك ّ  رررررروّتمعلررررررنّ مرررررر ،ّّإ ا  مررررررلخ ّ فرررررريّّ ّ لررررررعّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  جيرررررر
اخطرررررر  ّ س سرررررريلجّلت  يلررررررلّاألاررررررلافّا سررررررط  ،ّّّّ هرررررر  بّا  ررررررل جّاللاخليلررررررج شرررررر ّ   ةررررررجّا رررررر   ّبرررررر ّ ليل رررررر ّ
ّلت  يلررررررررلّختطررررررريلط،ّ مظررررررريل ،ّ  ةيلررررررر ّت   برررررررجّمرررررررنإ ا  ّا رررررررر   ّبتطفيلرررررررلّتظررررررر ئ ّ  ررررررر  ّ مفغررررررروّ ليل ررررررر ّ  ّا ررررررر ّ

 ؛يفّة   ّخلم   ّالت س ّا ست  

 ّاجلودة:مرجع إعداد  .2

ّا رررررر ّ عرررررر  ّتب جلرررررر لّارررررر ّت يل ررررررجّحيررررررل ّةيل رررررر ّمف رررررر  ّا رررررر   ّا عت ررررررل ّيفّا ؤسسررررررجّّت بشررررررك ّمف رررررر ،
جيرررررر ّ رررررر ة ّّتّ.ال يلرررررر سالع ليلرررررر تّالرررررر ّجيرررررر ّإجن  ارررررر ،ّتمؤشرررررر اتّ ا  ّتاألة ررررررز ّا ت  ررررررجّّتالمترررررر ئ ّا متظرررررر  ،ّا رررررر
 ا    :ّم ة الش تطّالت ليلجّيفّ

 تجل ّمع  ريّة   ّمتفلّ ليل  ّت ت  شعّم ّا ع  ريّاللتليلجّللج   ؛ 

 ّا ّا عميل ّاب ع  ريّت فسريا ّهل   ّابلتف يل ّت ل  ف  ّإ ّالتز ّاألم ؛إ   

 ّّارررررررررر ّاألطرررررررررر افّت غفررررررررررت  ّيفّ طفيلررررررررررلّمعرررررررررر  ريّ ليلرررررررررر ّا رررررررررر   ّهبررررررررررلفّ فرررررررررريّاسرررررررررر ا يلجيلجّ ائ ررررررررررج التررررررررررزا 
 تليلسمّم  لجّمؤ تج؛

 ّرررررررررر ّا  رررررررررر تّا عميلررررررررررجّ لررررررررررعّجلررررررررررفطّمعرررررررررر  ريّا رررررررررر   ّتةررررررررررلّ سررررررررررلّاثبتررررررررررجّت طفيل  رررررررررر ّ  ليلرررررررررر ّ لررررررررررع  
 ا  يل ؛
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 ّ سررررررررررر ّم ت ررررررررررريل تّالت رررررررررررل ّيفّخطرررررررررررجّ ظررررررررررر  ّجلررررررررررر   ّالع ررررررررررر ّ لرررررررررررعّم اةعرررررررررررجّا عررررررررررر  ريّتال رررررررررررلا 
 ا    ّتظ تفّالع  ّا ست ل ج؛

 ّم ت ررررررررررررجّا عرررررررررررر  ريّابلشررررررررررررك ّالكرررررررررررر يفّالرررررررررررر رّ سرررررررررررر  ّلل ؤسسررررررررررررجّابيسررررررررررررتج بجّللظرررررررررررر تفّتا تغررررررررررررريات
 احمليلطجّهب .

 ّالتقييم الذايت: .3

 سررررررتخل ّخرررررر الّةرررررر اتّممتظ ررررررجّهبررررررلفّالتعرررررر فّ لررررررعّّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّؤسسررررررجارررررر ّإةرررررر اءّ اخلرررررروّ 
 ررررررت ّ  ليلررررررجّّتّ.ا رررررر   ّم ةرررررر     ررررررجّتا رررررر ّ  ررررررل ّ مفيلرررررر ّاخلطررررررطّمرررررر ّمرررررر ّت  ّيفّ،ّمررررررنّخرررررر الّممسررررررت ىّا رررررر   

ّّ:06   ّا فيلمجّيفّالشك ّالت يليل ّال ايتّتةلّالة اءاتّ

ّ: مراحل عملية التقييم الذايت06 الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ّ

ّ(91-90،ّال ف  ت2014/2013ّ)    ،ّا  ل :ّمنّإ لا ّالف   جّابي ت   ّ لع:ّ

 الت س 

 

  طفيللّ  هيل تّ     ّالت يليل ّال ايت.

الت  يللّللت يليل ّ
 ال ايت

إ لا ّت ش ّ
 الت    ّالم  ئو

 الت يليل ّال ايت

 إ س ءّ   ةجّالت يليل ّت  ةريّمستلزم تّالع ليلجّمن:ّ ظ  ّال   ّاآل ّتال اثئلّال  يلج؛-

حت ريّالطلفجّتاألس    ّتا  ظف ّمنّخ الّ ش ّةك  ّالت يليل ّالجي بيلجّبغ  ّالت ل ّ-
 تالت س ّا ست  ّيّبغ  ّالع  ب.

  ك  نّ مجّالت يليل ّال ايتّتإهلا ّ  ا ّ عيليلم  ّ  يل ؛ّ-لت  ريّمنّخ ال:ّا

 ش ّا عل م تّبك ّشف ةيلجّتإة اءّايةت    تّب ّا ّا ش  ا ّلتعز زّال  جّيفّ   ّّ-
 اللجمج.

 ط لّت مفيل ّ   مجّالمش ط ت؛ّ-الجن  ّمنّخ ال:ّ

 ؛ال يل  ّابلز  اتّا يللا يلجّتايةت    تّاللت  ج-

 مج ّا عل م تّتحتليل ّا عطيل ت.-

 ت يل جّته ّتحتليل ّيفّآ ّتا ل؛-

 حتل لّ   طّال   ّتال ع ّتإ ط ءّالت هيل تّا م سفج؛-

  ش ّالت    ّللىّاألط افّا ش  اجّبعلّم    جّا سؤتالّاألتالّلل ؤسسج.-
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 مرحلة ضمان اجلودة اخلارجية:اثلثا. 

لجلرررررررف ءّا  رررررررلا يلجّتذلررررررر ّّ،لل  ا ررررررر ّالسررررررر ب جّك ررررررر يلرررررررلّ ظررررررر  ّجلررررررر   ّا ررررررر   ّاخل  ةيلرررررررجّم عتررررررر ّ طف
ّاكرررررر  هبرررررر اّ،ّت كلرررررر ّ لررررررعّ ترررررر ئ ّ    رررررر ّالت يلرررررريل ّالرررررر ايتّ،ت سررررررتملّارررررر اّا   لررررررجّ. لررررررعّ ظرررررر  ّجلرررررر   ّا رررررر   

  ةيلررررررررجّ  ليلررررررررجّالت سرررررررر ّ تعررررررررلىّجلرررررررر   ّا رررررررر   ّاخلّتّتاحليلرررررررر  .خ  ةيلررررررررجّ تسرررررررر ّابيسررررررررت  ليلجّّايل ررررررررجّالع ليلررررررررج
  ررررررلفّارررررر ّّتّ(،ا ت رررررر ّتا  رررررر ل   بّا  ررررررل جّ) سرررررر ءلجّمررررررنّ فرررررر ّ هررررررمف شرررررر ّاببشررررررك ّا سررررررت  ّةري ررررررفطّ

ّإىل:ّ
الم ررررررر طّالررررررر ا   ّيفّ    ررررررر ّالت يلررررررريل ّالررررررر ايتّللع ررررررر ّ لرررررررعّ سرررررررلّهررررررر يل جّتجلررررررر   ّهررررررر جّالت  رررررررلّمرررررررنّ .1

 المت ئ ّا   فجّ ليل  ؛

  شخيل ّ   طّال   ّتال ع ّيفّا ؤسسج؛ .2

  عز زّ  جّا ستفيلل نّ اخ ّال طنّتخ  ة ّجب   ّمؤسسجّالتعليل ّالع  ّتب ام  ّالتك  ميلج؛ .3

 عت  ّالعل يلج.التع   ّاب ؤسسجّإ ليل يل ّت   يل ّت عز زّ  .4

ّم ا  ّ طفيللّ ظ  ّجل   ّا    :07ّ   ّت  جل ّيفّالشك ّ

ّ  
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 : مراحل تطبيا نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل07الشكل رقم 

ّ

ّ(97،ّهف ج2014/2013ّ)    ،ّا  ل :ّ

ّ

 

التقييم لتحقيق هدف 
 الرقابة
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 مدخل إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.املطلب الثاين: تطبيا 

مف رررررررر  ّإ ا  ّا رررررررر   ّالشرررررررر ملجّت نيلت رررررررر ّيفّمؤسسرررررررر تّّ رررررررر  ّ،سررررررررم  تالّمررررررررنّخرررررررر الّارررررررر اّا طلرررررررر 
ّالتعليل ّالع  ،ّتالتط ةّإىلّخمتل ّمف   ّتم ا  ّ طفيل   .

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل:. الفرع األول

تّ لررررررعّالشرررررر ملجّمررررررنّ ارررررر ّال  رررررر  ّاي ت رررررر   جّتال ا  ررررررجّاحلل  ررررررج،ّالرررررر ّاسررررررت  ذ عترررررر ّإ ا  ّا رررررر   ّ
ّافرررررريّمرررررنّطررررر فّا لفررررر    ّا  رررررلىّاألمنررررر طّال ا  رررررجّالسررررر ئل ّيفّالع ررررر  ّاألخرررررري ،ّت رررررلّتهرررررفمّأب ررررر ّاات ررررر  

ا ؤسسررررررر تّا  ةررررررجّال    رررررررجّال  ل ررررررجّبعرررررررلّال رررررر   ّال رررررررم  يلجّتال رررررر   ّال  ميلرررررررج،ّ تيلجررررررجّلل م ةسرررررررجّالشررررررل ل ّبررررررر ّ
بيلررررررجّمررررررنّة ررررررجّ خرررررر ى،ّت عررررررلّمف رررررر  ّإ ا  ّا رررررر   ّالشررررررر ملجّّّتال ت ةيلررررررجّاليل اب يلررررررجّمررررررنّة ررررررجّتاألم  كيلررررررجّتاألتّ 

اغررررررياّمرررررنّا فررررر ايل ّالررررر ّ تفررررر  نّبشرررررأ  ّاألةكررررر  ،ّإيّ  ّاررررر اّايخرررررت فّالشررررركلو،ّ كررررر  ّ كررررر  ّمت ررررر   ّيفّ
 ّا ؤسسررررررجّتالرررررر رّ ررررررلت ّ رررررر الّا  رررررر م ّتاألاررررررلاف،ّإذّ  رررررر ّ ت  رررررر  ّ رررررر الّاهلررررررلفّالرررررر رّ سررررررععّلت  يل رررررر

ّ.(17،ّهف ج2015ّ) اب ّب    ،ّّا ست ل ّمنّخ الّ ف   ّا ّاألط افّبلت ّاست م ء

 طفيلررررررلّةلسررررررفجّإ ا  ّإىلّاألتىلّالرررررر ّسرررررر   مّمررررررنّبرررررر ّا ؤسسرررررر تّإ ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّارررررروّ
ت رررررلّّ.ألنيلت رررر ّيفّإ تررررر  ّ  سّا رررر الّالفكررررر رّلف ئررررل ّا ت رررر ّتاي ت ررررر  ّ لررررعّ رررررلّسرررر اءا رررر   ّالشرررر ملج،ّ ظررررر اّ

 جلررررررر   ّيفّا رررررررلتالّ   طيلرررررررمّالعل رررررررلّمرررررررنّالتعررررررر    ّل ا  ّا ررررررر   ّالشررررررر ملجّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّ
ّ   06:ّ

 التعليم العايلمؤسسة يف  الشاملة اجلودةإدارة جمموع تعاريف  :06 اجلدول رقم
 التعريف املقدمة للتعريفاجلهة 

إ ا  ّا ررررررر   ّالشررررررر ملج،ّارررررررو:ّ"  يلرررررررل ّ تّ ررررررر فّيفّ سرررررررل بّال يلررررررر   ّتالتسررررررريلريّ املنظمة العاملية للتقيي 
هبررررررلفّالت سرررررر ّا سررررررت  ّيفّاأل اءّ لررررررعّا ررررررلىّالط  رررررر ،ّ ؤسسررررررجّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّ

مرررررررررنّخررررررررر الّال ايلرررررررررزّ لرررررررررعّمتطلفررررررررر تّت   عررررررررر تّا سرررررررررتفيلل ن،ّمررررررررر ّ رررررررررل ّإغفررررررررر الّ
ّ.(39،ّهف ج2005ّ)العزاتر،ّ ه  بّا  ل جّاآلخ  ن"ّّمتطلف ت

ةلسرررررررفجّال ا  ّتمم  سررررررجّا ؤسسرررررررج،ّالررررررر ّ رررررررلفّإ ا  ّا رررررر   ّالشررررررر ملج،ّارررررررو:ّ" منظمة اجلودة الربيطانية
بشررررررك ّ ا رررررر ّةع ليلررررررجّّبشررررررك ّ ئيلسرررررروّإىلّاسررررررتخلا ّا رررررر ا  ّالفشرررررر  جّتا    ررررررجّا ت  ررررررج،

ّ.(74،ّهف ج2000ّ)خ ري،ّلجن  ّ الافّمؤسسجّالتعليل ّالع  "ّ
 كروسيب  فكر فيليبامل

(Philip Crosby) 

التطرررررررر بلّمرررررررر ّا  اهررررررررف تّا تفررررررررلّةرررررررر   ّمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ،ّاررررررررو:ّ"
 ليل ررررر ّمسرررررف  ،ّهبرررررلفّممررررر ّتامررررر ّايت اةررررر تّلت  يلرررررلّغ  رررررجّاخلطرررررأّ سررررر ترّهرررررف ّ
ّا ررررر ّ  ررررر سّةررررر   ّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّمرررررنّخررررر الّمعررررر  ريّ يفّاأل اءّا ررررر معو،
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ّا   ررررررررر ،ّ تم سررررررررر ّمررررررررر ّطفيلعرررررررررجّت ارررررررررلافّا ؤسسرررررررررج"ّ ،2002ّ)العررررررررر ين،ّال رررررررررزا ،ّت
ّ.(50هف جّ

 الكاتب لوي  روودز
(Lewis Rhodes) 

إ ا  ّا رررررررر   ّالشرررررررر ملجّيفّمؤسسرررررررر تّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ،ّاررررررررو:ّ"ّ  ليلررررررررجّإ ا  ررررررررجّ
   كرررررررزّ لرررررررعّم   رررررررجّمرررررررنّال ررررررريل ،ّت سررررررررت لّط  ت ررررررر ّمرررررررنّا عل مررررررر تّالررررررر ّ  ظرررررررر ّ
م ااررررررر ّالعررررررر مل ،ّت سرررررررت   ّ رررررررل ا  ّالفك  رررررررجّيفّخمتلررررررر ّمسرررررررت  تّالتمظررررررريل ّ لرررررررعّ

ا تيل ةررررر تّّتررررر ّإبرررررلا وّل ررررر   ّحت يلرررررلّالت سررررر ّا سرررررت  ّلل ؤسسرررررج،ّتاررررروّ  مجرررررج
ّا خ ةرررررر تّلمظرررررر  ّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّّ-اللا سرررررر –ت غفرررررر تّت   عرررررر تّ خ جيرررررروّا  معررررررج

إىلّخ ررررر ئ ّتمعررررر  ريّ رررررل  ّيفّاخلررررر   ّت كررررر  ّ س سررررر ّلت ررررر يل ّبررررر ام ّمررررر ّالتطررررر   ّ
ّ(9،ّهف ج2008ّ)ال  ا   ّتّالعس ف،ّا ست  "ّ

 *وماالكاتب روبرت برينب
(Robert Birnbaum) 

ا ررررر   ّالشررررر ملجّيفّالتعلررررريل ّالعررررر  ،ّارررررو:ّ"ةلسرررررفجّشررررر ملجّأتخررررر ّبعررررر ّاي تفررررر  ّ
 ظرررررر  ّ هرررررر  بّا  ررررررل ج،ّمررررررنّخرررررر الّحت يلررررررلّ   ررررررجّابعرررررر  :ّايسررررررت    يلجّ رّمررررررلىّ
مط ب رررررررررجّا    سررررررررر تّلل عررررررررر  ريّا  ميلرررررررررجّتالتعليل يلرررررررررجّابي ت ررررررررر  ّ لرررررررررعّ  يلررررررررريل ّاخلررررررررر اءّ

جّإشرررررررررف عّ رّمؤسسرررررررررجّ علررررررررريل ّ ررررررررر  ّاألاررررررررر  مييل ،ّالفعرررررررررلّايةت ررررررررر  وّتاررررررررروّ  ةررررررررر
ي تيل ةرررر تّا ت رررر ّالرررر رّ مشررررطّةيلرررر ،ّالفعررررلّالفشرررر رّتارررر ّمسرررر نجّمؤسسررررجّالتعلرررريل ّ

ّ.(Papadimitriou, 2011, p. 34)الع  ّيفّخللّاف ءاتّبش  جّ
الكاتييييييييييييييييب حسيييييييييييييييين حسييييييييييييييييني 

 البيالو  وآخرون 
اجلييييييييودة الشيييييييياملة  يف كتيييييييياهبم: "

يف التعليييييم بييييني مؤشييييرات التمييييي  
 "االعتمادومعايري 
 

إ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّاررررررو:ّ"  ليلررررررجّممتررررررل ّيّ
ّارررررر ّةرررررر  ّيفّا ؤسسررررررجّت ررررررلفّل خرررررر هل ّيفّممظ مررررررجّحتسرررررر ّ  مت ررررررو،ّتشرررررر ملجّ  رررررر 

 لرررررررعّأت  رررررررجّا ررررررر   ّا سرررررررت  ،ّت  ارررررررزّ لرررررررعّ رررررررل ّت ررررررر عّاألخطررررررر ءّابلتأارررررررلّا سرررررررفلّ
)الفرررررررررررريل تر،ّتآخرررررررررررر ت ،ّ ا    سرررررررررررر تّالتعليل يلررررررررررررجّتال ا  ررررررررررررجّابلط   ررررررررررررجّال رررررررررررر يل ج"

ّ.ّ(28،ّهف ج2006ّ

عبييييييييد الع يييييييي  رأفيييييييي  الكتييييييياب: 
 ،أمحيييييييد ماجيييييييد حمميييييييد، البيييييييوهى

 وأمحييييييدجييييييابر إبييييييراهيم املصيييييير  
 .مي عبد الرحيم
اجلييييييييودة الشيييييييياملة  يف كتيييييييياهبم: "

 "التعليميف 

ا ررررر   ّالشررررر ملج،ّارررررو:ّ" سرررررل بّمتك مررررر ّ طفرررررلّيفّمجيلررررر ّةررررر تعّتمسرررررت  تّ
ا ؤسسرررررررجّالتعليل يلرررررررجّليلررررررر ة ّللعررررررر مل ّالف هرررررررجّلشرررررررف عّ  ةررررررر تّالطلفرررررررجّتا سرررررررتفيلل نّ
مررررررررنّ  ليلررررررررجّالررررررررتعل ،ّتارررررررروّ   رررررررر ّةع ليلررررررررجّحت يلررررررررلّ ة رررررررر ّخررررررررلم تّ عليل يلررررررررجّحب يلررررررررجّ

) فرررررررلّالعز رررررررز،ّ كمرررررررج"تاستشررررررر   جّأبافرررررررأّاألسررررررر ليل ّت  ررررررر ّ كررررررر ليل ّت  لرررررررعّةررررررر   ّمم
ّ.(25-24،ّال ف  ت2018ّ  ل،ّة ب ،ّتّ محل،ّ

ّا  ل :ّمنّإ لا ّالف   جّابي ت   ّ لعّا  اة ّا  ا   ّيفّا لتال

العرررررر  ،ّ لررررررعّجلرررررر ءّالتعرررررر    ّالسرررررر ب ج،ّميكممرررررر ّ  ّ عرررررر فّإ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّ
 الّمش ليلترررررر ّيفّإشرررررر اكّارررررر ّ،ّمررررررنّخرررررر  ررررررلفّإىلّحت يلررررررلّ جلررررررعّ هرررررر  بّا  ررررررل جمررررررم  ّإ ا رّ لررررررعّ  رررررر :ّ"

                                                           

م ررررر يتّيفّا ررررر تّّتاترررر ّّّعرررررل  ررررر  ّلّتمؤلرررر ّتاررررر ّّمري   ررررل، سرررررت ذّللتعلرررريل ّالعررررر  ّجب معرررررجّ(:ّ(Robert Birnbaum تبرررررريتّبري فررررر ت ّ *
ّالعل يلجّتا  ميلجّا تعل جّب يل   ّالتعليل ّالع  ّت مظيل  ّت ت ّالتعليل ّالع  ّيفّا ت  .
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 فرررررر  رّّتّتحبرررررر مّ ل يلررررررجّ ام ّ عليل يلررررررج ليلرررررر تّمررررررنّممرررررر ا ّتبررررررحتسرررررر ّالعيفّ لررررررعّالمظرررررر  ّالتعليل رررررروّّ رررررر ئ  ال
ّ".ت  عّايت اة تّتاألخط ء

 التعليم العايل:مؤسسة اجلودة الشاملة يف إدارة أمهية . الفرع الثاين

)بررررررررر   ت ،ّّيفّبعرررررررررضّالم ررررررررر طّالت ليلرررررررررجّ،التعلررررررررريل ّالعررررررررر  ّمؤسسرررررررررجّ لخررررررررر ّ نيلرررررررررجّا ررررررررر   ّالشررررررررر ملجّيف
 :(332-331،ّال ف  ت2015ّ

 ّا ّالع مل ّاب  معج،ّمم ّ   نّ ط   ّالمظ  ّال ا رّهل ؛    سيل ّا    ّتتجل لّ ت 

 ّاست ىّالطلفجّيفّا ع ةجّالعل يلج،ّا     ّالع ليلجّتا  ازّايةت   و؛اي    ء 

اي   رررررررر ءّاسررررررررت ىّا رررررررر ظف ّمررررررررنّخرررررررر الّحتسرررررررر ّ  ائ رررررررر ّال ا ر،ّتختليل رررررررر  ّمررررررررنّالع ليلرررررررر تّا ع  لررررررررجّ
 ل ت ةيلت  ؛

 بطّ    تّ  جّب ّا ؤسس تّا  معيلجّتا ت  ؛  

 ّ ابي ت  ء؛بم ءّال  جّب ّم ظفوّا  معجّت    ّشع  ا 

 جّال تابطّب ّالع مل ّمنّخ الّالع  ّالتش  او؛     

 حتس ّه   ّا  معجّ ليل ّتحت يللّش    ّ   يل ؛ 

 حت يللّالتم يلجّا ت عيلجّمنّخ الّتجل ّخططّ  ليلجّتالع  ّ لعّ طفيل   ّ لعّ   ّال ا  ؛ 

 لّتمت يلز؛التل   ّ لعّالف ثّالعل وّهبلفّال ه الّاىلّحت يللّا ت  ّ ل وّمت اه ّة   

 ّ  الع رررررررر ّ لررررررررعّا ترررررررر  ّحبرررررررر مّذاتّةرررررررر   ّت هرررررررر لج،ّإذّ  ّةرررررررر   ّالتعلرررررررريل ّالعرررررررر  ّ  رررررررر سّجبرررررررر   ّاي ترررررررر
 العل وّت ل   ّ لعّمع  جّا ش ا ؛

 ّ كّل ست  ا ّايةت   وّت ك ةؤّالف ص.التعليل ّالع  ّةع   

ايسررررررت  ا ّاي ا ر،ّّ ك ررررررنّ س سرررررر ّيف  ّ نيلررررررجّا رررررر   ّالشرررررر ملجّللتعلرررررريل ّالعرررررر  ّّ، ّسررررررفلممرررررر ّلسررررررتخ 
اي   رررررر ءّالعل ررررررو،ّالرررررر ابطّبرررررر ّا  معررررررجّت يلط رررررر ّايةت رررررر  وّتاي ت رررررر  ر،ّحت يلررررررلّ جلرررررر ّالطلفررررررجّتالعرررررر مل ،ّ

،ّاي تررررر  ّتمتيلزاررررر ّ لرررررعّغرياررررر ّمرررررنّا  معررررر تّالسررررر عجّا يلرررررل ّللج معرررررجّ لرررررعّا سرررررت   ّاحمللررررروّتالرررررلت ّحت يلرررررل
ّت .العل وّالف  لّتالمش ّا ت اه ّ لعّا ست ىّالل
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 مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل:الفرع الثالث. 

ّارررررر ّاألةرررررر ا ّيفّاا رررررر   ّالشرررررر ملجّتايلتررررررزا ّهبرررررر ،ّ   كررررررزّ لررررررعّ   ةررررررجّا رررررر   ّّإ ّحت يلررررررل لرررررر ّ  سرررررر ّ  ةرررررر 
الررررررررر ّحت رررررررررلّالت سررررررررر ّا سرررررررررت  ّ ررررررررر   ّّ تشرررررررررك ّمرررررررررنّمفررررررررر   ّة ا  رررررررررجّتمفررررررررر   ّ ا  رررررررررجالررررررررر ّا ؤسسررررررررج،ّّت

ّ:و لّةيل  ا لخ تّتالع ليل تّتا خ ة ت،ّس فّيفّ ف  ّيفّمف   ّإ ا  ّا    ّالش ملج،ّ

 أوال. املبادئ اجلوهرية:

تارررررررررررروّا فرررررررررررر   ّال  بتررررررررررررجّالرررررررررررر ّ  ةرررررررررررر ّاألسرررررررررررر    ّتا رررررررررررر ظف ّيفّمؤسسرررررررررررر تّالتعلرررررررررررريل ّالعرررررررررررر  ّترررررررررررر ّ
فرررررررررررر   ّا  ا  ررررررررررررجّل ا  ّا رررررررررررر   ّالشرررررررررررر ملجّيفّالتعلرررررررررررريل ّ تعررررررررررررل ّا ّتحت يلررررررررررررلّاهلررررررررررررلفّال ئيلسرررررررررررروّلل ؤسسررررررررررررج،ّ

العررررررررررر  ،ّلكرررررررررررنّغ لفررررررررررر ّمررررررررررر ّ رررررررررررت ّا  ررررررررررر ّبيلم ررررررررررر ّلت  يلرررررررررررلّالت اةرررررررررررلّبررررررررررر ّخمتلررررررررررر ّا تيل ةررررررررررر تّتمتطلفررررررررررر تّ
ّ:(50-45،ّال ف  ت2016/2015ّ)ش  و،ّّ ه  بّا  ل ج،ّ  ا ّمم  ّم ّ لو

  الرتكي  على املستفيد: .1

   كرررررزّاررررر اّا فرررررل ّ س سررررر ّ لرررررعّحتل رررررلّا سرررررتفيلل نّال ئيلسررررريل ّمرررررنّخرررررلم تّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ،ّ
ّارررررر ّ شرررررر ط تّا ؤسسررررررجّّهلرررررر ،ّت ليلرررررر ّجتّ  هرررررريل ّخمتلرررررر ّاحل ةرررررر تّالظرررررر ا  ّتالت  عرررررر تّال رررررر ميلج  ررررررت ّ  ةيلرررررر 

تةرررررلّاررررر اّا فرررررل ّّل سرررررتج بجّهل  ررررر ّا تطلفررررر ت،ّجتّ  يلررررريل ّ جلررررر ّا سرررررتفيلل نّ م ررررر ،ّت لرررررعّمؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  
ّاررررررررر ّالف ررررررررر   تّالررررررررر ام ّتاخلرررررررررلم تّالتعليل يلرررررررررج،ّ،ّيفّحتل رررررررررلّم اهرررررررررفمم ررررررررر ّل سرررررررررتفيلل نا ختلفرررررررررجّلّتإشررررررررر اك

يفّحتسرررررررر ّةرررررررر   ّّابلجلررررررر ةجّإىلّ  يلرررررررريل ّبيلرررررررر  تّالتغ  ررررررررجّال ةعيلررررررررجّلل اسررررررر تّ جلرررررررر ّا سررررررررتفيلل نّتاسررررررررتخلام  
ّ؛خلم   ّتب ام  

 اإلدارة العليا: الت ام .2

ّ،ّ ررررررر م ت شرررررررجيلع  ّ فررررررر   اتّحتسررررررر ّا ررررررر   ّيفّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّالعليلررررررر  عتررررررر ّالترررررررزا ّال ا  ّ
 تا ّال ئيلسرررررريلجّالرررررر ّإ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملج،ّت مررررررل  ّحتررررررمّارررررر اّا فررررررل ّم   ررررررجّمررررررنّاأللمجرررررر لّ طفيلررررررلّّ  ئيلسرررررريل

  ت   ّيف: لعّال ا  ّال يل  ّهب ،ّ

 اة  ّايس ا يلجيلج؛ ش ّا    ،ّمنّخ الّإ  اة  ّجل نّسيل سجّت   ةجّا ؤسسجّت ال 

 الت فيلزّ لعّا    ،ّمنّخ الّالل  ّا   رّتا عم رّت عز زّالتعليل ّتالتل   ؛ 

 .ةريّمتطلف تّحت يللّا    ّمنّم ا  ّتمستلزم تّجل ت  ج   
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 :املسؤولية اجلماعية .3

   كررررررزّجنرررررر لّاسرررررر ا يلجيلجّا رررررر   ّالشرررررر ملجّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّ لررررررعّالتررررررزا ّمجيلرررررر ّاألةرررررر ا ّهبرررررر ،ّ
ت ت  رررررر ّاألةرررررر ا ّا شرررررر  ا ّيفّبغ  ررررررجّحت يلررررررلّ جلرررررر ّا سررررررتفيلل نّمررررررنّخررررررلم   ّمررررررنّخرررررر الّالت سرررررر ّا سررررررت  ،ّ

   ،ّالطلفررررررررررجّحتسرررررررررر ّا رررررررررر   ّيفّمؤسسرررررررررر تّالتعلرررررررررريل ّالعرررررررررر  ،ّيفّارررررررررر ّمررررررررررن:ّال ا  رررررررررر ،ّاألسرررررررررر    ،ّالفرررررررررر 
 ؛ّ نّة   ّاخللم تّال ّ  لم   تالع مل ،ّتا ّمسؤتل  ّاليل ّا اّا ستفيلل نّاللاخليل ّتاخل  ةيل 

 التحسني املستمر: .4

ّ ل ّا تف  ات،ّ ت   ّيف:ّ   كزّمفل ّالت س ّا ست  ّيفّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّ لع

 ّّ  ا  م ّ ت ّإجن  اّيفّت مّتإط  ّ ل ؛ا   ّ  ليلجّمست   ّت ائ جّتيّميكنّالمظ ّإليل 

 ّلنّ مت وّ  ليلجّالت سررررررر ّا سرررررررت  ّبت  يللّمسرررررررت ىّة   ّمع ّللع ليل تّاألا  مييلج،ّب ّ سرررررررت  ّلت  يلل
 ايمتيل  ؛

 ّ ايت اة تّت ف  رّ    ّالت سرررر ّا سررررت  ّابلت يليل ّا سررررت  ،ّللتع فّ لعّمسررررت ىّا    ّاحمل لّت  رررر يل
 ا  كنّت     ؛

 ّ الت سررر ّا سرررت  ّايلتزا ّال اسررر ّمنّ ف ّمجيل ّاألة ا ّمنّة ج،ّتال ا  ّالعليل ّمنّة جّ خ ىّلل  ّ تطل
 تحتفيلزّحت يللّ  لعّمست ىّمنّا    .

 اإلدارة ابحلقا ا: .5

 عتررررررر ّاررررررر اّا فرررررررل ّةررررررر ا رّلت  يلرررررررلّا ررررررر   ّالشررررررر ملجّأل ررررررر ّ عت رررررررلّ لرررررررعّ يلررررررر سّتحتليلررررررر ّاأل اءّبرررررررلالّ
اي ت ررررر  ّ لرررررعّ ارررررلافّغ م رررررجّتغرررررريّ  بلرررررجّلل يلررررر س،ّتاررررر ّجلررررر ت رّلت  يلرررررلّايمتيلررررر  ّا ؤسسررررروّمرررررنّخررررر الّ
ّا ملرررررجّت سررررر يل ّ  ليلرررررجّاحل ررررر الّ لرررررع ّاسرررررتخلا ّالفيلررررر  تّتا عل مررررر تّبشرررررك ّةعررررر ال،ّت تطلررررر ّذلررررر ّم    يلرررررج
ا عل مرررررر تّال رررررر ت  جّلكرررررر ّاألطرررررر افّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّتال ايلررررررزّ لررررررعّحتليلرررررر ّاحل رررررر ئلّتا عل مرررررر تّ

احملررررررريلطّالرررررررلاخلوّتاخلررررررر  ةوّتايسرررررررتج بجّبسررررررر  جّتم ت رررررررجّاتمرررررررجّلكررررررر ّاألتجلررررررر عّتالتغررررررررياتّالررررررر ّ طررررررر  ّ لرررررررعّ
ّ؛لل ؤسسج

ّ  
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 املدخل العمليايت: .6

التعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّاب تف  ارررررر ّ  ليلررررررجّ تّسلسررررررلجّمررررررنّّالتع مرررررر ّمرررررر ّ  ررررررل ّخررررررلم ت  اررررررزّارررررر اّا فررررررل ّ لررررررعّ
 شررررررررطجّا تكرررررررر   ّل ترررررررر  ّخم ةرررررررر تّافيللررررررررجّبت  يلررررررررلّ جلرررررررر ّا سررررررررتفيلل نّمم رررررررر ،ّتاهلررررررررلفّمررررررررنّال ايلررررررررزّ لررررررررعّاأل

الع ليلررررررر تّاررررررر ّ  ّ  رررررررف ّالمتررررررر ئ ّمتغررررررررياّاتبعررررررر ّ ررررررر   ّالع ليلررررررر ت،ّتابلتررررررر  ّ عتررررررر ّاررررررر اّا فرررررررل ّا ررررررر ا رّ  ّ
 ررررر ئوّلل خ ةررررر ت،ّبررررر ّجيررررر ّ  ّ  ررررر  ّيفّاررررر ّخطررررر  ّتاررررر ّ  ليلرررررجّمرررررنّا ررررر   ّيّ ت  ارررررزّ لرررررعّالف ررررر ّالم

  ليلررررر تّمؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  ،ّتاررررر ل ّ  رررررف ّال   بررررررجّمرررررنّخررررر الّاررررر اّا فرررررل ّ م ررررر ّ لرررررعّالع ليلرررررر تّيّ
 ؛ لعّاألة ا 

 العمل اجلماعي: .7

ّ رررررر  ّبغ  ررررررجّحتسرررررر ا ّت ك مرررررر ّإىلّ   يلررررررلّ،  ررررررلفّمفررررررل ّالع رررررر ّا  رررررر  وّيفّمؤسسررررررجّالتعلرررررريل ّالعرررررر  
ا ررررر ّ سررررر  لّالع ررررر ّا  ررررر  وّ لرررررعّ ررررر ّالتعررررر ت ّتايلترررررزا ّالتررررر  ّ  يلررررر ّاألةررررر ا ّيفّذلررررر ،ّّا ررررر   ،ّمرررررنّخررررر الّ

ا شرررررررك تّال رررررررخ جّتا ررررررر الّاحللررررررر الّا فتكررررررر  ،ّالررررررر ّيّميكرررررررنّالت هررررررر ّإليل ررررررر ّ لرررررررعّا سرررررررت ىّالفررررررر  ر،ّ رررررررت ّ
تاي سررررررر  ّّحت يلرررررررلّاررررررر اّا فرررررررل ّمرررررررنّخررررررر الّ شررررررركيل ّةررررررر ةّالع ررررررر ّا شررررررر كّ  ررررررر ّالعل رررررررلّمرررررررنّالتخ  ررررررر ت

ال ا  ررررررررج،ّتاشرررررررر  اجّ هرررررررر  بّا  ررررررررل جّيفّحتسرررررررر ّا مرررررررر ا ّالل اسرررررررريلج،ّممرررررررر ّ ترررررررريل ّالف هررررررررجّلتم  رررررررر ّاألةكرررررررر  ّ
ّت ف  هل ّلت  يللّاألالافّا ش اج.

 اثنيا. املبادئ الداعمة:

ا ررررر   ّّإىلّمم  سرررررجا فررررر   ّالررررر ّ رررررل  ّالفيل رررررجّالع مرررررجّللجررررر   ّالشررررر ملج،ّت رررررلفّإىلّ ةررررر ّاألةررررر ا ّّتارررررو
ّا   ةرررررررجّ مظيل يلررررررجّ ئيلسررررررريلجّيفّمؤسسررررررجّالتعلررررررريل ّتذلررررررر ّ،ّ ررررررر ءّ  فسرررررر  مررررررنّ ل مررررررنّخررررررر الّإ سرررررر ءّ   ةرررررررجّا رررررر   

ّ:(54-51،ّال ف  ت2016/2015ّ)ش  و،ّّم ّ لوّ،ا ف   ّاللا  جّب ّالع  ،ّ  ا ّمن

 الت طيط االسرتاتيجي: .1

سرررررر ا يلجوّمررررررنّ ارررررر ّا فرررررر   ّاللا  ررررررجّلت  يلررررررلّ طرررررر  ّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّيفّ عترررررر ّالتخطرررررريلطّاي
ّافررررررري ّ ا سررررررت ف ،ّلرررررر ل ّجيرررررر ّ  ّ كرررررر  ّالتخطرررررريلطّايسرررررر ا يلجوّةعرررررر يّيفّحتل ررررررلّ تلرررررر  تّا ؤسسررررررجّبل ةررررررج

تيفّسرررررريل ةّمرررررنّالل رررررجّتالتف رررررريل ،ّبرررررلءاّب رررررفطّال   ررررررجّتال سررررر لجّإىلّالغررررر  تّتاألاررررررلافّتا  ررررر  ّتالمشررررر ط ت،ّ
 يلرررررررلّإ ا  ّا ررررررر   ّالشررررررر ملج،ّ رررررررل  ّالتخطررررررريلطّايسررررررر ا يلجوّة ررررررر  ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّتررررررر ّحت يلرررررررلّحت
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مسررررررر  وّسيل سرررررررجّا ررررررر   ّتحتسررررررر ّاأل اء،ّمرررررررنّخررررررر الّتجلررررررر ّ ارررررررلافّاسررررررر ا يلجيلجّتاجلررررررر جّت رررررررل  ّمسرررررررف  ،ّ
 ؛لل ستفيلل نّمنّاخللم تّالتعليل يلجختل ّابلل ةجّاألتىلّاي تيل ة تّا ست فليلجّ

 القيادة: .2

يفّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ    ررررر ّاختررررر ذّال ررررر ا ّ لرررررعّمجيلررررر ّا سرررررت  ت،ّمرررررنّ تطلررررر ّ  ليلررررر تّالتغيلرررررريّ
 لررررعّ رررريل ّال  ئررررلّّال يلرررر   ّالفع لررررجّت   كررررزخرررر الّبمرررر ءّ   ةررررجّال يلرررر   ّالرررر ّ  رررر  ّبشررررك ّ ئيلسرررروّ لررررعّالت كرررر ،ّ

تاختررررررر ذّ  ت ّالفعررررررر ّت ف ررررررثّ رررررررنّةررررررر صّالتعلرررررريل ّا سرررررررت  ّالرررررر رّ سررررررر  ّخللمرررررررجّاآلخرررررر  نّت ا رررررررجّا   تسررررررر ،ّ
   رررررررجّ لرررررررعّّا م سرررررررفجّلرررررررل  ّ  ليلررررررر تّالتغيلرررررررريّت طفيلرررررررلّإ ا  ّا ررررررر   ّالشررررررر ملج،ّت  ررررررر  ّمرررررررم  ّال  ئرررررررلّالفعررررررر ال

ّ س سيلج:ّإة اءات

 ف ّال  ئلّيمتيل  اتّتخ  هيل تّمم ف ؛   

 ل ّال  ئلّخلمجّا ؤسسجّ لعّا  ل جّالشخ يلجّاحمللت  ؛  ّ   

 ّّاع ليلجّتا ل ّّت  األ لامّال ا  جّبفع   ّالفعض.ّ بطا تف  ّال ا  

 التعليم والتدريب املستمر: .3

ا فررررررر   ّالررررررر ّ مت ج ررررررر ّا ؤسسرررررررجّالررررررر ّ مرررررررت  ّإ ا  ّا ررررررر   ّالشررررررر ملجّاررررررر ّ  ايلزاررررررر ّ لرررررررعّالتم يلرررررررجّ اررررررر ّ
 رررررل  ّمفرررررلاّالتعلررررريل ّّالف   رررررج،ّتا تفررررر  ّالتعلررررريل ّا سرررررت  ّلل ررررر ىّالع ملرررررجّمفت  ررررر ّللتفررررر ةّتالت يلرررررزّ لرررررعّا م ةسررررر ،

تالترررررررل   ّا سرررررررت  ّمؤسسررررررر تّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ،ّيفّ كيليلررررررر ّم ا  اررررررر ّالفشررررررر  جّمررررررر ّ غررررررررياتّالفيل رررررررجّاألا  مييلرررررررجّ
 ؛س  عجّالتط  

 املشاركة: .4

ا شرررررر  اجّحت يلررررررلّإ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ،ّمررررررنّخرررررر الّإشرررررر اكّّ ررررررل  ّمفررررررل 
حتل رررررررلّاألارررررررلاف،ّتجلررررررر ّاخلطرررررررط،ّخررررررر ّا شرررررررك تّتاختررررررر ذّال ررررررر ا اتّّالف ررررررر تّا ختلفرررررررجّلل ررررررر ا  ّالفشررررررر  جّيف

 لرررررعّخمتلررررر ّا سرررررت  تّالتمظيل يلرررررجّتةعل ررررر ّمرررررنّا فررررر   ّاألس سررررريلجّلل ؤسسرررررج،ّاررررر ّجيمف ررررر ّم  تمرررررجّالتغيلرررررريّالررررر ّ
 ؛ مشأّ س س ّمنّشع  ّاألة ا ّ  ّم ّ ت ّ طفيل  ّمنّ ط   ّتحتس ّيفّا ؤسسجّيّ عميل  

 التمكني: .5

للع رررررر ّ لررررررعّال  رررررر  ّّ،ا فررررررل ّيفّ   سرررررر ّالسررررررلط تّتمتكرررررر ّخمتلرررررر ّا كرررررر  تّالتمظيل يلررررررج ت  رررررر ّارررررر اّ
 يلرررررررررثّ  اررررررررزّإ ا  ّا ررررررررر   ّالشرررررررر ملجّ لرررررررررعّ شرررررررر ّ   ةرررررررررجّ    رررررررر ّت  سررررررررريل ّّذاتّاألنيلررررررررجّالف لغرررررررررجّيفّا ؤسسررررررررج،
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ّا يل ررررررجّمشرررررر اج،ّهبررررررلفّحتسرررررر ّالشررررررع  ّلررررررلىّاألةرررررر ا ّب يل ررررررت  ّ اخرررررر ّا ؤسسررررررج،ّت عز ررررررزّ ا سررررررؤتليلجّتةعل رررررر 
يفّحت يلررررررررلّّ،ت  ّأب فسرررررررر  ّليل ررررررررف  اّ لررررررررعّ ررررررررل ّ رررررررر  ّمررررررررنّايسررررررررت   ةّالرررررررر ايتّتاأل اءّالفعرررررررر الّتالت ررررررررل   رررررررر

 ؛مس  وّمؤسس تّالتعليل ّالع  ّت ّايمتيل  

 االتصال: .6

ّارررررر ّاأل سرررررر  ،ّّإ ّ اي  رررررر الّالفعرررررر الّمفررررررل ّ ا رررررر ّ ئيلسرررررروّ سرررررر  لّ لررررررعّ رررررر ةريّا عل مرررررر تّلكرررررر ّاألةرررررر ا ،
جّيفّمؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  ،ّاررررر ّميكرررررنّمرررررنّ سررررر   ّ  ليلررررر تّاختررررر ذّاررررر ّالكليلررررر ت،ّتاررررر ّا سرررررت  تّالتمظيل يلررررر

 ؛ال  ا اتّتالتع م ّم ّالظ تفّس  عجّالتغري،ّمم ّ ل  ّم ت جّا ؤسسجّيفّحت يللّإ ا  ّا    ّالش ملج

 التحفي : .7

  ليلرررررررررر ّالت فيلررررررررررزّا رررررررررر  رّتا عمرررررررررر رّيفّمؤسسرررررررررر تّالتعلرررررررررريل ّالعرررررررررر  ّتمم  سررررررررررجّذلرررررررررر ّّ ك مرررررررررر ّ عترررررررررر 
ابسرررررررت  ا ،ّإمنررررررر ّ رررررررل  ّحت يلرررررررلّاألارررررررلافّالع مرررررررجّت  رررررررلم  ّ لرررررررعّحت يلرررررررلّاألارررررررلافّال ا يلرررررررجّتالشخ ررررررريلج،ّتيفّ

ّا فرررررررل ّ ا رررررررر ّلت  يلررررررررلّ رّارررررررلف ت رررررررر ّ  ررررررررجّّ،إطررررررر  ّ طفيلررررررررلّإ ا  ّا ررررررر   ّالشرررررررر ملجّجيرررررررر ّا ت ررررررر  ّالت فيلررررررررز
ّ لعّا ست   ّال ا رّتاألا  ميو. رّ  اءّّتحتس ّ،مشكلج

 تطبيا إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: مراحلالفرع الرابع. 

) بررررررر ّالررررررر  ش،ّ ررررررر ا ا ّةيل ررررررر ّ لررررررروّم ا ررررررر ،ّّ سرررررررج ا ررررررر   ّالشررررررر ملجّمرررررررلخ ّإ ا  ّ طفيلرررررررلّّمتررررررر ّ  ليلرررررررج
ّ:(327-326،ّال ف  ت2014ّ

 اإلعداد: أوال. مرحلة

تابلتررررر  ّ  ررررر  ّ  ررررر  ّال ا  ّالعليلررررر ّ ؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  ّيفّاررررر اّا   لرررررجّ فررررريّ  ةررررر ّا ررررر   ّالشررررر ملج،ّ
 ررررررنّمف رررررر  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّت نيلت رررررر ّلل ؤسسررررررج،ّتمتطلف  رررررر ّتا فرررررر   ّالرررررر ّّب جلرررررر ّبرررررر ام ّلتكرررررر  نّا سررررررؤتل 

طرررررررر فّخمت رررررررر ّيفّإ ا  ّا رررررررر   ّالشرررررررر ملجّمررررررررنّ اخرررررررر ّا  معررررررررجّّ ررررررررت ّ  ليلررررررررجّالتكرررررررر  نّمررررررررنّّت سررررررررتملّ ليل رررررررر ،ّ
ا ألسررررر    ّتالفررررر    ّ تّمرررررنّخ  ة ررررر ،ّتاهلرررررلفّمرررررنّاررررر اّا   لرررررجّاررررر ّ  ّ  تمررررر ّال ا  ّالعليلررررر ّأبنيلرررررجّا ررررر   ّ

ّارررر ّةرررر  ّمم رررر ّبم رررر ّا عرررر  فّالرررر ّ ل  ارررر ّلف يلررررجّاألةرررر ا ، نّارررر اّجتّ ررررت ّةيل رررر ّبعررررلّمررررّالشرررر ملجّلل ؤسسررررجّت  رررر  
كررررررر  تّ ظررررررر  ّمؤسسرررررررجّالتعلررررررريل ّالعررررررر  ّمرررررررنّمرررررررلخ تّت  ليلررررررر تّتخم ةررررررر ت،ّت شرررررررخيل ّسرررررررجّما   لرررررررجّ  ا

،ّلت ل ررررررلّ  رررررر طّال رررررر  ّتال ررررررع ّتالفرررررر صّتالت ل ررررررلاتّالرررررر ّ  اةرررررر ّا ؤسسررررررج،ّلفيل ررررررجّاللاخليلررررررجّتاخل  ةيلررررررجّهلرررررر ا
لج،ّمرررررنّتابلتررررر  ّ رررررت ّحتل رررررلّالرررررلتاة ّتا ررررر  اتّالررررر ّةعلرررررمّمؤسسرررررجّالتعلررررريل ّالعررررر  ّ تفرررررىنّإ ا  ّا ررررر   ّالشررررر م
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إجلررررررر ةجّإىلّ  جلررررررريل ّإجي بيلررررررر تّ طفيلرررررررلّخررررررر الّإل ررررررر ءّال ررررررر ءّ لرررررررعّ يلررررررر بّت غررررررر اتّاأل اءّاحلررررررر  ّلل ؤسسرررررررج،ّ
ّإ ا  ّا    ّالش ملجّلت س ّت ط   ّ  اءّمؤسسجّالتعليل ّالع  ؛

 الت طيط والتنظيم:اثنيا. مرحلة 

تجلرررر ّالرررر ام ّالتف رررريلليلجّلتمفيلرررر ّ ظرررر  ّا رررر   ّالشرررر ملجّيفّمؤسسررررجّالتعلرررريل ّّارررر اّا   لررررج ررررت ّمررررنّخرررر الّ
ا ررررر ا  ّالفشررررر  جّلتمفيلررررر ّبررررر  م ّ طفيلرررررلّا ررررر   ّّطررررر   ّ،ّتاختيلررررر   ّحتل رررررلّا ررررر ا  ّا    رررررجّال  مرررررجا ررررر ّ رررررتالعررررر  ،ّّ
ّا ش ة ؛ال رّ تك  ّمنّالف  لّال يل  رّلل  م ،ّا     نّّتالش ملج،ّ

 :يهالتوج اثلثا. مرحلة

ال رررررر ئ  ّ لررررررعّ مفيلرررررر ّخطررررررجّالع رررررر ّالرررررر ّمتّاي فرررررر ةّ ليل رررررر ،ّّاختلرررررر ارررررر اّا   لررررررجّاي  رررررر الّّ ررررررت ّيف
ّا ررررر ّ مسررررريللّا  ررررر  ّت  سررررريل   ّ لرررررعّخمتلررررر ّّت األةررررر ا ّمررررر ّم ا ررررر  ّت رررررل ّالع ررررر ّتالت اةرررررلّيفّحت يلرررررلّاألارررررلاف،

اب عررررر  فّا ختلفرررررجّا تعل رررررجّإب ا  ّ رررررت ّيفّاررررر اّا   لرررررجّا فررررر عّبررررر ام ّ ل  فيلرررررجّ ختلررررر ّا ررررر ا  ّالفشررررر  جّلتزت رررررلا ّ
ّا    ّالش ملج؛

 التنفيذ: رابعا. مرحلة

ّارررررر ّاخلرررررر اتّتا عرررررر  فّالرررررر ّمتّ ررررررل   ّال رررررر ئ  ّ لررررررعّا رررررر   ّ ليل رررررر ،ّ  ررررررت ّيفّارررررر اّا   لررررررجّاسررررررت    
 لرررررعّال ررررر   ّتجلررررر ّخطرررررجّّ،تلت  يلرررررلّ  لرررررعّمسرررررت ىّمرررررنّايلترررررزا ّ. ّيفّ مفيلررررر ّبررررر  م ّالع ررررر ّاحملرررررل تاسرررررتغ هل

لتفررررر  رّ رررررل ّ رررررل  ّاألةررررر ا ّ لرررررعّمت بعرررررجّبررررر  م ّالع ررررر ّالررررر رّ رررررلّّتيلرررررزّت شرررررجيل ّاألةررررر ا ّمررررر   ّتمعمررررر  ،ّلت ف
ّ ستغ ةّت ت ّط   ّليلعطوّ ت ئ ّمل  سج؛

 :الرقابة خامسا. مرحلة

ا ررررررر ّ رررررررت ّ رررررررلفّاررررررر اّا   لرررررررجّإىلّم ا فرررررررجّسرررررررريّخطرررررررجّالع ررررررر ّت هرررررررلّايت اةررررررر تّا  كرررررررنّت    ررررررر ،ّّ
ا زئيلرررررجّلكررررر ّم  لرررررجّمرررررنّم ا ررررر ّسرررررريّاخلطرررررج،ّابيسرررررتم  ّ لرررررعّمعررررر  ريّم جلررررر جّجلررررر نّال  ررررر فّ لرررررعّالمتررررر ئ ّ

مرررررنّاأل سرررررنّ  ّ  ررررر  ّبع ليلرررررجّال   برررررجّ ةررررر ا ّمرررررنّ اخررررر ّتمرررررنّخررررر   ّمؤسسرررررجّّتّ.الررررر  م ّا  جلررررر عّيفّالفلا رررررج
ّالتعليل ّالع  ّلتت يلزّ ت ئ ّالت يليل ّابلل جّتا  جل  يلج.
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 كمدخل لتحسني اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل  االمتيازالتوجه حنو  املطلب الثالث:

التط  ّالت  خيوّّا  فط لّّتّ، عت لّبشررررك ّ سرررر سرررروّ لعّمف   ّتةلسررررفجّا    ّ ؤسررررسررررجّالتعليل يلجإ ّمتيلزّا
-Arthur D) ؤالّخفريّا    ّيفّا اّالسرريل ة،ّّتّ.(08ّ   الشررك ّ)ّل متيل  ّم ّظ   ّالفك ّال ا رّللج   

Little)ّّ ظ  ّا    ّالشرررررر ملجّل ّأت ريّذتّ يلجّ لعّّشرررررر اجّ م  كيلجّ  ّ 500ّتةلّ  اسررررررجّ   ّهب ّ لعّ يلمجّ  رررررر 
ال يل ّا  ا  جّل  مجّا    ّالش ملجّتحت يللّمف   ّال ا  ّالم ة جّميكنّ  ّ ؤ رّإىلّ ت ئ ّ   ّ ل   ّالتم ةسيلج،ّّت

م ا  ّ ط  ّةك ّ لخ 08ّّّالشررك ّ   ّتّ.(34،ّهررف ج2007ّ)ب مل ن،ّّتايمتيل  إجي بيلجّ لعّمسررت ىّاأل اءّ
ّا    ّته يّإىلّايمتيل  :

 : مراحل تطور فكر اجلودة وصوال إىل االمتياز08الشكل رقم 

ّا  ل :ّمنّإ لا ّالف   ج

منّا  كنّ  ّّ ا  ّ  ت ظ م  ،ّّايمتيل  ّإيّإذاّ  ّايلتزا ّاب    ّيفّمجيل ّمسررت  تّا ؤسررسررجّتيّ ت  لّ
 لتكلفج،ّال  م،ّا    ّا ت يلزّا ؤسسجّ نّمم ةسيل  ّ ملم ّ تف  ّيفّبعلّتا لّ تّ ل ّمنّ بع  ّا يلز ّالتم ةسيلج:ّّ

ّّ.تا  ت ج

ت  ّبيل  ّت تب تّ التّالل اسرررررررررررجّالشررررررررررر ري ّل لّ،ّّت سرررررررررررلّاحلف سّ لعّالزابئنّمنّب ّ ا ّا    ّ علّّت
 سرررررر ا ّا مظ  تّ–،ّيفّات هب ّالشرررررر ري:ّ" كلفجّايمتيل  ّ(Tom Peters & Robert Waterman)ّتات م  
ا ؤسررررسرررر تّّ  ّ ّ،(Le prix de l’excellence - Les secrets des meilleures entreprises)ا تف  ج"ّ

إ ا  ّا    ّالشرررررررر ملجّال رّملخ ّ طفلّال ّاألا  ّمتيلزاّتجن   ّاوّا ؤسررررررررسرررررررر تّال ّ  ازّ لعّا    ،ّتابلت  ّ
    ّإىلّ عز زّالفعلّالتم ةسرررررروّمنّخ الّالت سرررررر ّا سررررررت  ،ّ ط   ّا    ات،ّاسررررررتخلا ّاألسرررررر ليل ّال  رررررر ئيلجّ

االمتياز

نماذج وجوائز 
الجودة واالمتياز

إدارة الجودة 
الشاملة

ضمان الجودة

ضبط الجودة

الفحص
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ّلل ؤسرررسرررجّ  سررريل ّاحل رررجّالسررر  يلج  ّ سررر  ّيفّا اّمنّشرررأ  ّّا ّتلف  ّتمط ب جّا    ّتال    جّمنّاألخط ء،ّ
بت ل ّممتج تّمت يلز ّجب    ّالع ليلج،ّتا ّمنّ ا ّ  ام ّجن لّت ف ةّا ؤسرررسررر تّال ائل ّتا ت يلز ّ   يل ،ّتابلت  ّ

ّافلسررررفجّإ ا  جّمتك ملجّجلرررر نّاألالافّايسررررّ ّ   ة ا يلجيلجّمنّمتطلف تّحت يللّايمتيل  ّا ّإ م  ّا    ّالشرررر ملج
ّ .(35،ّهف ج2007ّ)ب مل ن،ّ لل ؤسسج،ّ رّ  ّايمتيل  ّ تيلججّ طفيللّا    ّالش ملج

 Measuring) :ّ"  يليل ّايمتيل  ّا ؤسررررررررررررررسررررررررررررررو"يفّات ب ّ(Kanji, 2002, p. 1)ا  ّ ؤالّالف  ثّ

Business Excellence)،ّّ   ّايمتيل  ّا ّ ط  ّتامتلا ّلفلسررررررررررفجّإ ا  ّا    ّالشرررررررررر ملجّب ّتن ّم ررررررررررطل  
 م ا ة  ،ّا ّ    ّمفميل  ّ لعّ فلّاألسلّتا ف   .

ّا  ّاألم ّاك ا،ّ ملاذا نغري فلسيييييفة اجلودة الشييييياملة ونسيييييعى خلف االمتيازي وما الفرق الذ  لكنّإذا
 الشاملةيجيعل حتقيا االمتياز أفضل من إدارة اجلودة 

ّ* اس ّ ا فّابلل ةجّاألتىلّ س ّالزب     ّ  ازّ لعّّ(TQM)ّإ ا  ّا    ّالش ملجّإ ّمنّسلفيل ت 
(Russell Ackoff)ّّت   ّب ل ّا ّمنّ ؤ  / تأ  ّاب ؤسرررررسرررررجّبط   جّمف شررررر  ّ تّغريّمف شررررر  ّتابلت  ّمش ليلج،
(TQM)ّّ ليللّابل ل ّالك يفّال رّجيعل  ّ غطوّا تيل ة تّا ّ هرررر  بّا  ررررل ج،ّم رررريلف ّ  ّمفل ّالت سرررر

ا ست  ّال رّ هف ّ  ازّ لعّ   يل ّايت اة تّ ا  ّمنّاات   ّال ا  ّبكيل ّجي ّلألم  ّ  ّ ك  ّيفّ ة  ّ
يفّظ ّإ ا  ّة   ّشر ملجّ لت ّّ  ي  ّتا ّم ّجيع ّمؤسرسرجّ تف ةّ لعّمم ةسريل  ،ّتابلت  ّ ط  ّتمن ّا ؤسرسرج

ب ّمف   ّإ ا  ّّ، تة ّالتشررررر ب ّتايخت ف07ّ   ّسررررر فّ ف ررررر ّيفّا لتالّ .(Kanji, 2002, p. 6)ّ سرررررفيل 
ّا    ّالش ملجّتمف   ّايمتيل  :

 اجلودة الشاملة: أوجه التشابه واالختالف بني مفهوم االمتياز وإدارة 07اجلدول رقم 

 أوجه االختالف أوجه التشابه
 احل ةجّإىلّايست  ا  جّيفّالتزا ّال يل   ّتال ا  ّالعليل ؛ -

 اي ت   ّ لعّ   ةجّا ش  اجّب ّا ّا  ظف ّتالع مل ؛ -

ةلسررررررررررررررفجّا    ّةزءّيّ تجز ّيفّا ّمنّايمتيل  ّتإ ا  ّ -
 ا    ّالش ملج؛

ّا ّا ف  م ّ لعّمفل ّ -  الت س ّا ست  ؛  ايلز

  ازّإ ا  ّا    ّالشرررررررررررررررر ملرجّ لعّالتط   ّالرلاخلو،ّةيل  ّ -
 شررررررر  ّمف   ّايمتيل  ّ هررررررر  بّا  رررررررل جّاللاخليل ّ

 تاخل  ةيل ّتا ت  ّاك ؛

مف   ّايمتيلررررر  ّ  ررررر ّ  يلرررررلاّت  ةيل ررررر ّمنّخ الّ  ررررر ةررررجّ -
 الت ك ّتالتف  ض؛

                                                           

*
 عت ّ ا فّمنّ تا ّحب مّ اسررر ّ ا ف:ّمسرررتشررر  اّ مظيل يل ّ م  كوّت سرررت ذاّمتخ ررر ررر ّيفّ ل  ّال ا  ّيفّة معجّبمسرررلف  يل ،ّ 

ّالع ليل تّت ل ّال ا  .

ّ



 مدخل للجودة يف مؤسسات التعليم العايل                                   الفصل األول:                    

 

 

69 

    ّاات   ّال ا  ّيفّالت ّا ف  م ؛ّالزب  ا -

ّالت ّا ف  م ّ ت ئ ّم   جّتمعم  ج؛ -    ل 

ّالزمنّيفّ - ّم ّم  ّتالتط  ّ ظ   التغيلريّليللّسررررررررررررررر  عرررررر 
 ا ن ؛

اي  رررررررررررررررر الّتالتعل ّت ظرر  ّا كرر ةررآتّتاحل اةزّذتتّ نيلررجّ -
 ابلغجّلت  يللّالمج لّيفّا م ج ؛

ّجل ت رّلت  يللّب  م ّ طفيل    .الل  ّاخل  ةوّ -

 ا مظ ج؛ غطوّمف   ّايمتيل  ّمجيل ّ  ا وّتملاخ ّ -

 تطلررر ّمف   ّايمتيلررر  ّ سررررررررررررررررر ليلررر ّمتط   ّلت   ّاأل اءّ -
 تا     جّا  ةعيلجّتالت يليل ّال ايت؛

   فطّمف   ّايمتيل  ّا  ف ط ّمف شرر اّابسرر ا يلجيلجّا ؤسررسررجّ -
ّت   ّحت يللّاألالافّايس ا يلجيلج.

ّ(56،ّهف ج2018ّ)ال    و،ّّا  ل :

 ت  رررررر ّّيفّمؤسسرررررر تّالتعلرررررريل ّالعرررررر  ّسررررررفلّ سررررررتم ّ  ّ   ررررررجّإ ا  ّا رررررر   ّالشرررررر ملجّبفكرررررر ّايمتيلرررررر  ممرررررر ّ
ّةيل  ّ لو:

 ّابلل ةجّاألتىلّ لعّةلسفجّا    ؛ّا ؤسسج عت لّحت يللّايمتيل  ّيف 

 مرررررجّت ررررروّمؤسسررررر تّالتعلررررريل ّالعررررر  ّّالتطررررر  ّالتررررر  خيوّلفكررررر ّا ررررر   ّ  رررررت ّةلسرررررفجّايمتيلررررر  ّيفّا مظ ررررر ت  
؛ّتابلترررررر  ّايمتيلرررررر  ّارررررر ّ رررررر اا ّلفكرررررر ّمررررررلا سّا رررررر   ّممرررررر ّظ   ارررررر ّيفّممت رررررر ّ لررررررعّتةرررررر ّاخل رررررر ص

 ال   ّالعش  ن؛

 ّ يّميكرررررنّلل ؤسسرررررجّ  ّحت رررررلّايمتيلررررر  ّإيّمرررررنّخررررر الّإ سررررر ءّةلسرررررفجّا ررررر   ّيفّاررررر ّ شررررر ط   ّتتظ ئف ررررر
 ا خ ة ت؛منّا لخ ت،ّالع ليل تّّتّالتعليل وت ظ م  ّ

 ّّحي ررررررررلّيفّةررررررررزءّاتّ شررررررررر طّمعرررررررر ّيفّا ؤسسررررررررجّبيلم ررررررررر ّيّ سررررررررتطيل ّحت يلرررررررررلّ إ ّحت يلررررررررلّا رررررررر   ّميكرررررررررن 
 ؛التعليل ّالع  ّؤسسجمّايمتيل  ّإيّيفّا ّ ةزاءّتمك  ت

 ّ إ ّالط   ررررررررجّال رررررررر يل جّالرررررررر ّجيرررررررر ّ  ّ عت ررررررررلا ّا ؤسسرررررررر تّالتعليل يلررررررررجّلت  يلررررررررلّايمتيلرررررررر  ّارررررررروّايلتررررررررزا
 الش ملجّيفّ ش ط  ّالتعليل وّتالف ثّالعل و.الفعلوّإب ا  ّا    ّ

  جلررررررريل ّم ايلرررررررجّايمتيلررررررر  ّا ررررررر معوّت ررررررر  ّّ،مرررررررنّاررررررر اّالل اسرررررررجّالف ررررررر ّال ررررررر ينسرررررررم  تالّمرررررررنّخررررررر الّ
ّ.الع  ّعليل تالّسس تخمتل ّمن ذة ّت   ت ّجب   ّخم ة تّمّؤ

ّ  
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 : الفصل األول خالصة

   ّا رررر سررررليلطّال رررر ءّ لررررعّخمتلرررر ّا  ا رررر ّالرررر ّمتررررلّم جلرررر عّّ،ل ررررلّ  تلمرررر ّمررررنّخرررر الّارررر اّالف رررر 
 رررررررل ّالت علررررررريل ّالعررررررر  ّمؤسسررررررر تّللجررررررر   ّيفّالت علررررررريل ّالعررررررر  ،ّت رررررررلّ فررررررر ّلمررررررر ّمرررررررنّخ لررررررر ّأب  ّّيفّمؤسسررررررر ت

حتل رررررررلّ ارررررررلافّ تّمعررررررر  ريّ لرررررررعّّ رررررررل   مرررررررلاخ ّلت ل رررررررلّمف  م ررررررر ،ّإيّ  ّمجيلع ررررررر ّ ت  ررررررر  ّ ررررررر الّمرررررررلىّ
ّا  رررررررمّ عليل يلرررررررجّ تّحب يلرررررررجّ تّ  عكرررررررلّ  ةررررررر تّت   عررررررر تّخمتلررررررر ّاألطررررررر افّا سرررررررتفيلل ّمرررررررنّخرررررررلم   ّسررررررر اء

ّ ظررررر   م هررررر ّمجيلررررر ّّةررررر   ّب ررررر   إيّمرررررنّخررررر الّايات ررررر  ّّ،ذلررررر ّ ت  رررررلتيّمت عيلرررررجّتايلترررررزا ّبت  يل  ررررر .ّ
الررررلائ ّاب ت رررر  ّّحتسرررريلم  السررررعوّترررر ّّتّمررررنّخرررر الّا ت رررر  ّمررررلخ ّ ظرررر  ّجلرررر   ّا رررر   ّمؤسسررررجّالت علرررريل ّالعرررر  

الّ طفيلررررررررلّمررررررررلخ ّايمتيلرررررررر  ّةيل رررررررر ّمررررررررنّخرررررررر ايمتيلرررررررر  ّّترررررررر ّحت يلررررررررلالت ةرررررررر ّمررررررررلخ ّإ ا  ّا رررررررر   ّالشرررررررر ملج،ّّت
ّ.ّا اّالف ثتا اّم ّسم جل  ّيفّالف  ّا  ا ّمنّ،ّا  معو

ّ

ّ

ّ

ّ
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مؤسسسسسسسسسسسسسسسعسسسسسسسسسسسسسساة التع يم العا  من   ي  ا       مدخل االمتياز أحد أهم وأحدث املداخل، اليت متك ن  عد  ي
غري أن   ي  خمرجاة مؤسعاة التع يم العا  املنافعة هلا. خمرجاة متميز  عن ابقي  ت فري نظامها ككل، وابلتا 
، أصسسسسااص امل سسسس اةت  م ع ى جه   اإل ار  الع يا مبشسسسساركة  ةااللتزام ابسسسسسجاتيتية تط ير  سسسسام ذلك، يتط ب منها 

وخمابر  ومؤسسسسسسسعسسسسسساة عد  جامعاة مع التكتل واالندماجالت جه حن  ر هذه االسسسسسسسجاتيتية ع ى  سسسسسسرور  وقد تتما  
يعسسسسسسمى و  دم   مراتب الت سسسسسسنيعاة العاملية ل تامعاة، كالت  ،لتا ي  أفضسسسسسسل النتا ا ع ى النطاقين ال دو والدو 

أهداف سسسسسسسسسسسسنلينها من خ   هذا   ي  عد  إىل هدف أسسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسسا يالذي و  ،هذا التكتل أبقطاص االمتياز ا امعي
 .امللاث

 م خت يص هذا الع ل ل تعم    أقطاص االمتياز ا امعي من خ   امللاحث التالية:سيت ،وع يه

  : ؛معاهيم أساسية ح   االمتياز ا امعيامللاث األو 

  ؛مناذج االمتياز   مؤسعاة التع يم العا  تطلي  الثاين:امللاث 

 :االندماج بين مؤسعاة التع يم العا  لتا ي  االمتياز ا امعيسياساة  امللاث الثالث. 
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  مفاهيم أساسية حول االمتياز اجلامعيول: املبحث األ

 : يسنااو  من خ   هذا امللاث، تع يط الض ء ع ى ما ي 

 ؛التارخيي وتط ره االمتياز معه م 

  ؛ماهية االمتياز   مؤسعاة التع يم العا 

  ا امعيت ييم االمتياز. 

 وتطوره التارخيي مفهوم االمتيازاملطلب األول: 

، ومسسسسسسسداخل تعريعسسسسسسسه  متيسسسسسسسازعهسسسسسسس م ال صسسسسسسس ي واالصسسسسسسسط حي لكسسسسسسسل مسسسسسسسن املإىل   ،سسسسسسسسنتطر    هسسسسسسسذا املط سسسسسسسب
 عرب التاريخ. كرهف  وتط ر 

 :املفهوم اللغوي ملصطلح االمتياز الفرع األول.

بل يرجع أصسسسسسسسسسسسسسسسل اسسسسسسسسسسسسسسست دامه إىل اإلغري  من ك مة  ،ط ح االمتياز ليس حبديث االكتشسسسسسسسسسسسسسسسافإن م سسسسسسسسسسسسسس
(Aristeia)، :واالسسسسسسستثنا ي الشسسسسسستاف، املتع    واليت تعو(Brave, Best, Mightier،)  هي ك مة مؤلعة من و

يعو االسسسسسسسسسست رار فال عسسسسسسسسسم الثاين أما ال عسسسسسسسسسم األو  الضسسسسسسسسس ء أو ا ري املتدف ، ويعو (، AR+ISTONقعسسسسسسسسسمين )
 ,Anninos, 2007)  بعرعة ها  ة يتارك   احل ي ة هيظهر أنه اثبت لكنتدف  الض ء الذي مبعىن  ،الديناميكي

p. 308).  

ال صتين العرنعسسسسسية واالة يزية   نعس العج  الزمنية من  اية    (excellenceم سسسسسط ح االمتياز ) وقد ظهر
والععسسسل  (excellencia) االسسسسسسسسسسسسسسسم منال تينيسسسة ال صسسسة أصسسسسسسسسسسسسسسسسسل امل سسسسسسسسسسسسسسط ح إىل حيسسسث يرجع  مي  ي، 14ال رن 

(excellere) ، تعو التع  اليت و  (Anninos, 2007, p. 308).    قام س أكعع ر وه  ما مت اإل ار  إليه ،
 ن الشسسسسسسيء جيد وفريد من ن عه، أو أن يكامت ك صسسسسسسعة  عل من الشسسسسسسيء اسسسسسسستثنا ي " :إذ عرف االمتياز ع ى أن ه

 :نه، ع ى أكما أ اف قام س اكعع ر  تعريف آخر ل متياز  .(Oxford Dictionaries)  "جدا م ارنة أبمثاله
 ,Allan)  "أو ن عية  ع ى مرتلة عالية ومت دمة نعسسلة إىل م ياس معين، ت سسنيف أو ةم عة معايري كمية  سس  احل"

2007, p. 59). ع ى أنهأيضسسسسسسسسسا  ،معتم ال صة العربية املعاصسسسسسسسسسر  متياز م سسسسسسسسسط ح اال وعرف: " ، تاز، امتزم ا متاز َيم
تاز وممتميز، أي تع   وبدا أفضل من غري   .  (2144، صعاة 2008)خمتار،   "هامتيازًا فه  ُمم
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  :اصطالحا االمتياز مفهوم. الفرع الثاين

وجهة نظره، وغاللا ما كانت  كل حعسسسسسسسسسسسسسسسب  املمارسسسسسسسسسسسسسسسين واللاحثين لتعريف االمتيازتعد ة وجهاة نظر 
نشسسسسسسسأ معه م االمتياز ل تعلري عن وجهاة النظر هذه متأثر  بن ف ودليعة  راسسسسسسسساام واملدارس اليت ينتم ن إليها، كما 

    هلا قدراة عالية    جيمع عناصسسسسسر وم  ماة بناء املؤسسسسسسعسسسسساة ع ى أسسسسسسس متع قة ،احلاجة إىل منها  سسسسسامل
كعل هلا   ي  الجابط والتناس  الكامل بين عناصرها ومك اناا الذاتية يم اجهة املتصرياة ا ارجية احمليطة هبا، كما 

واملنافع ألصسسسسسسسااص امل سسسسسسس اة والعام ين واملتعام ين معها وا تمع واسسسسسسسستثمار قدرااا ا  هرية، وابلتا    ي  الع ا د 
 .(20، صعاة 2002)الع مي،   ب عة عامة

يظهر قيم املنافعسسسسسسسسسسسسسسسة حيث  ،تميز ع ى اآلخر ديد األول اية والنشسسسسسسسسسسسسسسسا  " :أنهع ى  متياز،اال عرفوقد 
هاراة بعض ال سسسسع بة اليت تتط ب قدراة وم  اجهبشسسسسري، بشسسسسر  أن يَيكن تطلي ه ع ى أي نشسسسسا  و  ،مؤسسسسسعسسسسةل 

 .(Pérénoud, 1987)" و رجة إت ان

العمسسسسس ء  ر سسسسسا  يسسسسس   التميسسسسسز  و  أنشسسسسسطة التاعسسسسسين املعسسسسستمركمسسسسسا عسسسسسرف االمتيسسسسساز، ع سسسسسى أنسسسسسه: "ةمسسسسس ف 
ديسسسسسسسد ةم عسسسسسسسة واسسسسسسسسعة مسسسسسسسن مسسسسسسسن خسسسسسسس    ، كاءوالشسسسسسسسر  ينوالتسسسسسسسأثري ع سسسسسسسى أ اء ا تمسسسسسسسع واملسسسسسسس ر  ،ور سسسسسسسا املسسسسسسس ظعين

 .(Porter & Taner, 2004, p. 5) "يت تؤ ي إىل   ي  االمتيازال ومؤ راة م اييس

ع ى أنسسه: " حسسالسسة من اإلبسسداف اإل اري والتع   التنظيمي و  ي   االمتيسساز ،بين اللسساحسسث ع ي العسسسسسسسسسسسسسس ميو 
من األ اء   كل وظا ف املؤسسسسعسسسة مبا ا   اةازاة تتع   ع ى ما ا  ه املنافعسسس ن وير سسسي  معسسست اية غري عا ية

 .(13، صعاة 2018)كروش و اوال  إبراهيم،  عنها العم ء وكل أصااص امل  اة"

" املمارسسسسسسة املتأصسسسسس ة   إ ار   :االمتياز ع ى أنه ،(EFQM)      ار  اإل ةبيو األور  املؤسسسسسسعسسسسسة كما عرفت
 .(2، صعاة 2015)العرا و سهم  ،  و  ي  نتا ا ترتكز ع ى معايري ج هرية" ملؤسعةا

"ال در  ع ى تنعسسسسي  م ار  املؤسسسسسعسسسسة واسسسسستص هلا   تكامل وترابط لتا ي   :ع ى أنه ،أيضسسسساعرف االمتياز و 
أع ى معدالة العاع ية وال صسسسس   إىل معسسسست ت امل رجاة الذي ا   رغلاة ومنافع وت قعاة أصسسسسااص امل سسسس اة 

 .(6، صعاة 2015)العرا و سهم  ،  املرتلطين ابملؤسعة"
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ع ى التتديد والتصيري ع ى املدت الط يل لتا ي  األ اء الذي    املؤسعة"قدر  ع ى أنه: ،متيازاالكما عرف 
، صسسسسعاة 2018)كروش و اوال  إبراهيم،  ا   ر سسسسا أصسسسسااص امل سسسس اة وأصسسسسااص ال رار   ةا  النم  والربح"

13). 

اليت حاولت اإلحادة مداخل خمت ف سسسسنااو    العن سسسر امل ا  عر   ،تعد  تعاريف االمتياز من منط  و 
 .مبعه مهأكثر 

 :تعريف االمتياز. مداخل الفرع الثالث

ظه ره   ا طاابة الرمسية زاي   متياز من جهة، و االصع بة و ع معه م وا ح و قي  مل ط ح من منط   
 (Prakash and Waks)  براكاش وواكس اللاحثين كل من  قام، أخرتمن جهة  االسسسسسجاتيتية سسسسمن األهداف 

االجتماعي، املعه م الشسسسسسس  سسسسسسي واملعه م املعه م الت و، املعه م  مداخل ملعه م االمتياز، تتمثل  : ةأربع بتاديد 
 ,Madhu Suri & Leonard Joseph) الع  ين، وه  ت عسسسسسسسسسسسسيم ملو ع ى اللعدين املعر  واللعسسسسسسسسسسسسيك ل جي

1985, p. 79). :وفيما ي ي ت  يح لذلك 

"إنتسسسسساج ع سسسسس ين ملسسسسسو ع سسسسسى التنظسسسسسيم واالسسسسسستص   الععسسسسسا   :هسسسسس  وفسسسسس  هسسسسذا املسسسسسدخلاالمتيسسسسساز : املفهووووووم الت وووووي .1
 Madhu Suri & Leonard) هبسسسسدف ال صسسسس   إىل النتسسسسا ا املعسسسسطر "بر سسسسا    ملسسسسدخ ة املؤسعسسسسة

Joseph, 1985, p. 81) .  علووأ أسووام ةفوواسس امل س وووة    وفووه هوولا البعوود وابلتوواي ي ووام االمتيووواز
 استغالل مواردها لتح يه النتائج بفعالية؛

يعسسسسسستند االمتيسسسسسساز إىل ملسسسسسسدأ   يسسسسسس  السسسسسسذاة واللاسسسسسسث عسسسسسسن  ،ع سسسسسسى النطسسسسسسا  الش  سسسسسسي: املفهوووووووم ال  صووووووي .2
، ع سسسسسى عكسسسسسس يعتمووووود علوووووأ التطووووووير الووووولا  للفوووووردتطسسسسس ير االمكانيسسسسساة اللشسسسسسرية، وابلتسسسسسا   مسسسسسن خسسسسس  التعسسسسسر  

، وينط سسسس  هسسسسسذا املعهسسسس م مسسسسن أبعسسسسسا  النظسسسسر  الت نيسسسسة السسسسسيت تعتمسسسسد ع سسسسى منذجسسسسسة ال سسسسدراة العر يسسسسة والكعسسسسساءاة الت نيسسسسة
 Madhu Suri & Leonard)  تنميسسسسة املسسسس ار  اللشسسسسرية ل  صسسسس   إىل متيسسسسز ابقسسسسي وظسسسسا ف املؤسعسسسسة

Joseph, 1985, p. 85)؛ 

بتع سسسسسسسيم وتسسسسسسسدريب املراحسسسسسسسل السسسسسسسيت ت سسسسسسس م  مسسسسسسسن الزاويسسسسسسسة الع  نيسسسسسسسة هسسسسسسس  ةمسسسسسسس ف االمتيسسسسسسسازإن : املفهووووووووم الع وووووووالين .3
إىل اإلبسسسسسسداف ل ظسسسسسسا عهم و فعهسسسسسسم هبسسسسسسدف املمارسسسسسسسة ا يسسسسسسد   ،وغريهسسسسسسا األفسسسسسسرا  ع سسسسسسى املهسسسسسساراة والت نيسسسسسساة ا ديسسسسسسد 

بكعسسسسسساء  عاليسسسسسسة، وابلتسسسسسسا  اللعسسسسسسد الع سسسسسس ين  واالبتكسسسسسسار   مهسسسسسسامهم الك سسسسسسسيكية، وتكسسسسسس ين األفسسسسسسرا    خت  سسسسسساام
  املؤسعسسسسسسة، لتا يسسسسسس  متيزهسسسسسسا  الفعووووووال للمعووووووارا واملهوووووواراف والت نيوووووواف ل وووووول األفوووووورادالبنوووووواس ل متيسسسسسساز هسسسسسس  
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 ,Madhu Suri & Leonard Joseph) ع سسسسى ويسسسسع وظا عهسسسسا وابلتسسسسا  تع قهسسسسا ع سسسسى منافعسسسسيها

1985, p. 89)؛  

 إن اللعسسسسسسسسد االجتمسسسسسسسساعي حعسسسسسسسسب هسسسسسسسسذا الت عسسسسسسسسيم يكمسسسسسسسسن   املعسسسسسسسسؤولية االجتماعيسسسسسسسسة :املفهوووووووووم اال تموووووووواعي .4
مسسسسسسا يعسسسسسس    مسسسسسسا يعيسسسسسسد العسسسسسسر  هسسسسسس  جسسسسسسزء ال يتتسسسسسسزأ ع سسسسسسى ابلجكيسسسسسسز ع سسسسسسى مسسسسسسا هسسسسسس  جيسسسسسسد ل عسسسسسسر  وا تمسسسسسسع، حيسسسسسسث أن  

انط قسسسسسا مسسسسسن تطسسسسس ير  حت يوووووه الصوووووا  العوووووامابمل سسسسس اة ع سسسسسى ا تمسسسسسع ككسسسسسل، وابلتسسسسسا  االمتيسسسسساز االجتمسسسسساعي هسسسسس  
 يالع سسسسسسس ين والش  سسسسسسسرتلط املعهسسسسسسس م االجتمسسسسسسساعي ابملعهسسسسسسس مين السسسسسسسذاة و  يسسسسسسس  االهسسسسسسسداف الش  سسسسسسسية ل عسسسسسسسر ، يسسسسسسس

 & Madhu Suri)  تمسسسسعا  االمتيسسسساز وتطسسسس ير  لسسسسب ونسسسس ا  خ سسسس  ارتلادسسسسا وثي سسسسا ابعتلسسسسار أن العسسسسر  هسسسس

Leonard Joseph, 1985, p. 89). 

 :التطور التارخيي لف ر االمتياز .الفرع الرابع

مل يظهسسسسسسر هسسسسسس  ف ،تطسسسسسس ر فكسسسسسسر االمتيسسسسسساز   اإل ار  مسسسسسسع ظهسسسسسس ر وتطسسسسسس ر املسسسسسسدارس واملسسسسسسداخل اإل اريسسسسسسة احلديثسسسسسسة
أهسسسسسسسم وفيمسسسسسسسا ي سسسسسسسي سن  سسسسسسسح بسسسسسسسين عشسسسسسسسية و سسسسسسسااها بسسسسسسسل كسسسسسسسان تراكمسسسسسسسا لنظسسسسسسسراية التاعسسسسسسسين املعسسسسسسستمر وا سسسسسسس   ، 

 :08رقم ا دو   من خ  حمطاة التط ر التارخيي لعكر االمتياز 

 : التطور التارخيي لف ر االمتياز ح ب الت ل ل الزمي08 اجلدول رقم

 املضمون االسم ال نة
19

50
 

لتميسسسسسسسز عسسسسسسسن املؤسعسسسسسسساة تا يسسسسسسس  اهسسسسسسس  منسسسسسسس ذج ايابين ويعتمسسسسسسسد ع سسسسسسسى ملسسسسسسسا   ا سسسسسسس    ل (Deming) نجدميمنوذج 
 .املنافعة

19
80

 

 منوذج بيرتز ووااترمان
(Peters & 

Waterman) 

S7 

واملتكسسسسسسس ن مسسسسسسسن سسسسسسسسلعة عناصسسسسسسسر ختسسسسسسسدم   يسسسسسسس   "،7 مكنسسسسسسسزيمنسسسسسسس ذج "قسسسسسسسدما اللاحثسسسسسسسان 
، (Structures) ، اهلياكسسسسسسسسسسسسل(Systems) وهسسسسسسسسسسسسي: األنظمسسسسسسسسسسسسة ،املؤسعسسسسسسسسسسسسة امتيسسسسسسسسسسسساز

، ال سسسسسسيم (Style Of Culture) ، الث افسسسسسسة(Strategy) االسسسسسسسجاتيتية
 واملهسسسساراة(  Staff) ، املسسسس ظعين(Shared Values) املشسسسسجكة بسسسسين املسسسس ظعين

(Skills). 

1
9

8
1

 

 Zنظرية 
(Ouchi) 

 

نا، تركسسسسسسز  َيسسسسسس وقريلسسسسسسة مسسسسسسن منسسسسسس ذج (XY)متطسسسسسس ر لنظريسسسسسسة  ةايابنيسسسسسس نظريسسسسسسة إ اريسسسسسسةهسسسسسس  
هسسسسسسسسم ل مؤسعسسسسسسسسة مسسسسسسسسن أجسسسسسسسسل زاي   إنتاجيسسسسسسسسة املسسسسسسسس ر  ووال  األفسسسسسسسسرا نظريسسسسسسسسة أو سسسسسسسسي ع سسسسسسسسى 

وجسسسسسس    كسسسسسسل ي دمسسسسسسه كمهسسسسسسام إ اريسسسسسسة، ترتكسسسسسسز النظريسسسسسسة ع سسسسسسى الث افسسسسسسة الياابنيسسسسسسة  اللشسسسسسسري
 امل دسة ل عمل.
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19
82

 

  2 منوذج بيرتز ووااترمان
(Peters & 

Waterman) 

 

 " اللاث عن االمتياز"وه  تط ير ل نم ذج العاب  من خ   إصدار كتاهبما 
(In Search Of Excellence) العسسساب ة مسسسع  7، وهسسس  امتسسسدا  ل عناصسسسر

 إ افة اإلبداف وال در  ع ى التصيري والراي  .

19
87

 

 منوذج مال ومل ابلدريج
(Malcom 

Baldrige) 

التتسسسسسسسار  األمريكسسسسسسسي مسسسسسسسالك م ابلسسسسسسسدريا ويعتمسسسسسسسد ع سسسسسسسى   ر أمسسسسسسسين وزا وهسسسسسسس  منسسسسسسس ذج قدمسسسسسسسه
 معايري لتا ي  امتياز وتط ير أ اء املؤسعاة األمريكية وتنافعيتها.

1
9

9
1

 

 يب لالمتيازو النموذج األور 
(EFQM) 

له النمسسسسسس ذج األمريكسسسسسسي ويعتمسسسسسسد يب ل تسسسسسس    وهسسسسسس  يشسسسسسسو ن دسسسسسسرف اال سسسسسسا  األور قسسسسسسدم مسسسسسس
الذاتيسسسسسة، ويسسسسستم  سسسسسديث معسسسسسايري هسسسسسذا  المتيسسسسساز مسسسسسن خسسسسس   الرقابسسسسسةع سسسسسى معسسسسسايري   يسسسسس  ا

 النم ذج ابستمرار ليت ءم مع تصرياة احمليط.

1
9

9
9

 – 
2

0
0

3
 

 4Pمنوذج 
(Dahlgaard-Park 

& 
 Dahlgaard) 

 
 

 : األفسسسسرا ، هسسسسييعتمسسسسد ع سسسسى معسسسسايري ما يسسسسة وغسسسسري ما يسسسسة لتا يسسسس  االمتيسسسساز املؤسعسسسسي

(People)الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسراكة ، (Pertnership)العم يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساة ، (Processes) ،
يسسسسسرت اللسسسسساحثين أنسسسسسه لتا يسسسسس  االمتيسسسسساز جيسسسسسب الجكيسسسسسز ع سسسسسى  ،(Products) املنتتسسسسساة

األفسسسسسرا  مسسسسسن خسسسسس   قيسسسسسا   املسسسسس ار  اللشسسسسسرية وفسسسسسر  العمسسسسسل لتنعيسسسسسذ العمسسسسسل بشسسسسسكر جيسسسسسد 
 و  ي  انتاج متميز.

2
0

0
4

 

 منوذج لي رف
(Likert) 

 

، (Phylosophy) يشسسسسسسسسله النمسسسسسسسسس ذج العسسسسسسسسساب  ل متيسسسسسسسسساز ويعتمسسسسسسسسسد ع سسسسسسسسسى: الع عسسسسسسسسسعة
 people and) األفسسسسسسسسسرا  والشسسسسسسسسسركاء (،Processes) العم يسسسسسسسسساة

Partners)وحل املشك ة ، (Problems Solving). 
2

0
0

8
 

 منوذج ستيل
(Steel) 

منسسسس ذج بت سسسس ر معسسسست ل ي عسسسسن املعسسسسايري السسسسيت   سسسس  االمتيسسسساز  سسسسمن نظسسسسام ا ار  تكسسسسام ي 
إ ار  املعرفسسسسسسة، إ ار  الع قسسسسسة مسسسسسع السسسسسزاب ن، ال يسسسسسا  ، الت طسسسسسيط االسسسسسسجاتيتي،  :ويشسسسسسمل

 إ ار  العام ين، إ ار  العم ياة، إ ار  النتا ا.
 (2018)كروش و اوال  إبراهيم، امل در: 

سسسسسسسسسسسسل ، يتلين لنا أبن االمتياز ه  التع     األ اء من خ   االلتزام مبتم عة من املعايري اليت تعد  ع ى  سسسسسسسسسسس ء ما
  أهداف ينلصي العمل ع ى   ي ها. مبثابة 

  



 أقطاب االمتياز اجلامعي                                  الفصل الثاين:                                          

 

 

78 

 االمتياز   م س اف التعليم العاي ماهية: املطلب الثاين

مسسسسسسع  التعسسسسسسرف ع سسسسسسى ماهيسسسسسسة االمتيسسسسسساز   مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  ،املط سسسسسسب سسسسسسسنااو  مسسسسسسن خسسسسسس   هسسسسسسذا
 ا امعي.م اصد وأمهية االمتياز تليين إىل جانب ، هلامكامن  عف و ع تعريف م حد و قي   ديد 

 االمتياز   م س اف التعليم العاي:فهوم الفرع األول. م

املثسسسسسل األع سسسسسى مبثابسسسسسة قدَيسسسسسة اب سسسسس    األكا َييسسسسسة، ويعتسسسسسرب قطسسسسساف التع سسسسسيم العسسسسسا   ارتلسسسسسا إن ل تامعسسسسسة ع قسسسسسة 
هنسسسسسساك اخسسسسسست ف   و سسسسسسع تعريسسسسسسف م حسسسسسسد ، لكسسسسسسن رغسسسسسسم هسسسسسسذا مسسسسسسن انحيسسسسسسة االمتيسسسسسسازابلنعسسسسسسلة للسسسسسساقي ال طاعسسسسسساة 

 ذاة ال  ة.األكا َيية وهذا من منط   تعد  وجهاة نظر اللاحثين واهليئاة ، ا امعيل متياز 

مسسسسسسرا ف لتا يسسسسسس  "االمتيسسسسسساز   التع سسسسسسيم العسسسسسسا  ع سسسسسسى أنسسسسسسه:  )Anninos( *عسسسسسسرف اللاحسسسسسسث أنينسسسسسس سف سسسسسسد 
املمارسسسسسسساة، مشسسسسسساركة ا تمسسسسسسع،   يسسسسسس  رسسسسسسسالة ورايسسسسسسة ا امعسسسسسسة، تطليسسسسسس  و سسسسسساوز املعسسسسسسايري الداخ يسسسسسسة، تلسسسسسسو أفضسسسسسسل 

ر سسسسسسسسسا العمسسسسسسسسس ء وأصسسسسسسسسسااص امل سسسسسسسسسال، السسسسسسسسستاكم   التكسسسسسسسسساليف، االسسسسسسسسسستص   األمثسسسسسسسسسل ل مسسسسسسسسس ار  املاليسسسسسسسسسة واملا يسسسسسسسسسة 
واللشسسسسسسسرية، نشسسسسسسسر وتعمسسسسسسسيم املمارسسسسسسسساة ا يسسسسسسسد  ودنيسسسسسسسا وعامليسسسسسسسا، خ سسسسسسس  منسسسسسسسا  إجيسسسسسسسايب ل مسسسسسسس ظعين والط لسسسسسسسة اعسسسسسسسزهم 

 سسسسسسسسيم واللاسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسي،   يسسسسسسسس  ا سسسسسسسس      التع سسسسسسسسيم و  يسسسسسسسس  ع سسسسسسسسى اإلبسسسسسسسسداف واالبتكسسسسسسسسار، تكامسسسسسسسسل وظيعسسسسسسسسيت التع
وأ سسسساف أن ا امعسسسسة املتميسسسسز  تعسسسسرف مسسسسن خسسسس    .(Anninos, 2007, p. 311) "األهسسسسداف و اوزهسسسسا

ا سسسسسسارجي،  أ ا هسسسسسسا املتعسسسسسس     كسسسسسسل مسسسسسسن اإل ار  وعم يسسسسسساة التسسسسسسدريس واللاسسسسسسث الع مسسسسسسي، والتزامهسسسسسسا  سسسسسساه حميطهسسسسسسا 
 ,Anninos, 2007) كمسسسا جيسسسب أن متيسسسز ا سسس    العاليسسسة كسسسل سياسسسسة أو إجسسسراء أو عم يسسسة ت سسس م هبسسسا ا امعسسسة

p. 312) . 

االمتيسسسسسسسسساز ا سسسسسسسسسامعي السسسسسسسسسذي جيسسسسسسسسسب أن  (AAC&U)تعسسسسسسسسسرف رابطسسسسسسسسسة الك يسسسسسسسسساة وا امعسسسسسسسسساة األمريكيسسسسسسسسسة و 
 ,Williams)  هسسسسسسي ،يكسسسسسس ن مسسسسسسران و سسسسسسام  لكسسسسسسل ج انسسسسسسب ووظسسسسسسا ف املؤسعسسسسسسة ا امعيسسسسسسة   أربعسسسسسسة أبعسسسسسسا 

Berger, & Mcclendon, 2005, p. VI) : 
 ع سسسسسسى التطسسسسسس ر العكسسسسسسري واملعسسسسسسر  واالجتمسسسسسساعي ل ط لسسسسسسة، وهسسسسسسذا يعسسسسسسو مسسسسسسن الناحيسسسسسسة األكا َييسسسسسسة ت سسسسسسد   زالجكيسسسسسس

 أفضل معار  راسي ُمكن؛

                                                           

ل كسسسساس أنينسسسس س: أسسسسستاذ وابحسسسسث يسسسس انين ينتمسسسسي إىل جامعسسسسة بريايسسسس س، حسسسسرر وألسسسسف العديسسسسد مسسسسن امل سسسساالة الع ميسسسسة   ةسسسسا   * 
 االمتياز وإ ار  مؤسعاة التع يم العا .
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  التطسسسسسسس ير اهلسسسسسسسا ف ابسسسسسسسست دام املسسسسسسس ار  التنظيميسسسسسسسة لتعزيسسسسسسسز تع سسسسسسسم الط لسسسسسسسة، وتسسسسسسس فري بيئسسسسسسسة تنظيميسسسسسسسة حمعسسسسسسسز  ع سسسسسسسى
  ا امعة   تط ر الع م واملعرفة؛  ي  كل الط لة ملعت اية  راسية عالية، وتشرك كل األفرا   

  االهتمسسسسسسسسام ابالخت فسسسسسسسساة العكريسسسسسسسسة والث افيسسسسسسسسة لكسسسسسسسسل األفسسسسسسسسرا    ا امعسسسسسسسسة مسسسسسسسسن د لسسسسسسسسة ومسسسسسسسس ظعين لتعزيسسسسسسسسز أ اء
 املؤسعة؛

  إنشسسسساء ارتلسسسسا  فيمسسسسا بسسسسسين كسسسسل األفسسسسرا    سسسسس  ةتمسسسسع ع مسسسسي متعسسسستح ع سسسسسى االخت فسسسساة واسسسسستص هلا   خدمسسسسسة
 الط لة والتع يم. 

ز ع سسسسسسسى أنسسسسسسسه: "أ اء اسسسسسسسستثنا ي لكسسسسسسسل مسسسسسسسن ال يسسسسسسسا  ، الت طسسسسسسسيط االسسسسسسسسجاتيتي، بيئسسسسسسسة كمسسسسسسسا يعسسسسسسسرف االمتيسسسسسسسا
العمسسسسسسل والعم يسسسسسساة، الجكيسسسسسسز ع سسسسسسى الط لسسسسسسة وأصسسسسسسااص امل سسسسسسال، وتلسسسسسسو قيسسسسسساس األ اء، مبعسسسسسسىن آخسسسسسسر التسسسسسسزام ا امعسسسسسسة 
بطري سسسسسة عمسسسسسل مسسسسسن أجسسسسسل تطسسسسس ير  سسسسسامل ومعسسسسستمر ي سسسسس م ع سسسسسى جهسسسسس   اإل ار  الع يسسسسسا، والعمسسسسسل كعريسسسسس  يضسسسسسم كافسسسسسة 

ة نشسسسسسسا  ا امعسسسسسسة، هبسسسسسسدف ت جيسسسسسسه الط لسسسسسسة حنسسسسسس  التطسسسسسس ير والتاعسسسسسسين املعسسسسسستمر ل سسسسسسدراام العكريسسسسسسة واملعرفيسسسسسسة ةسسسسسساال
   .(16، صعاة 2018)كروش و اوال  إبراهيم،  وأتثريهم   االقت ا  وا تمع"

إ سسسسسسلاف حاجسسسسسساة الط لسسسسسسة وأصسسسسسسااص واالمتيسسسسسساز هسسسسسس  أيضسسسسسسا ف عسسسسسسعة تتلناهسسسسسسا قيسسسسسسا   ا امعسسسسسسة ابلجكيسسسسسسز ع سسسسسسى 
الععاليسسسسسسسسة العظمسسسسسسسسى، الكعسسسسسسسساء  املرتععسسسسسسسسة    :و  يسسسسسسسس  منسسسسسسسس  ا امعسسسسسسسسة وت صسسسسسسسس ها إىل أهسسسسسسسسدافها املتمث سسسسسسسسة   ،امل سسسسسسسسال

 . (15، صعاة 2018)كروش و اوال  إبراهيم،  احل ل الع مي مبا يؤ ي إىل التع   والتميز

ظسسسسسسرا ل جسسسسسس   وجهسسسسسساة نظسسسسسسر تتنسسسسسسسافس نوقسسسسسسد تعسسسسسسد ة وجهسسسسسساة النظسسسسسسر حسسسسسس   تعريسسسسسسف االمتيسسسسسساز ا سسسسسسامعي 
)الع هسسسسسسساء، أفريسسسسسسسل  تتمثسسسسسسسل   ا اهسسسسسسساةلعسسسسسسسر  رايتهسسسسسسسا ع سسسسسسسى ابقسسسسسسسي الت جهسسسسسسساة، وي جسسسسسسسد ع سسسسسسسى األقسسسسسسسل ثسسسسسسس ث 

2012):  

  الرتلسسسسسسة املؤسعسسسسسسية والسسسسسسرباما األكا َييسسسسسسة، إةسسسسسسازاة الت سسسسسسنيف و منظسسسسسس ر العسسسسسسمعة والسسسسسسذي يركسسسسسسز ع سسسسسسى أمهيسسسسسسة أوال
 ؛وا  ا ز األكا َيية، وامل ار  املالية االعتما األساتذ  واللاحثين، 

  السسسسسسرباما التع يميسسسسسسة، مسسسسسسدت سسسسسسسه لة التعسسسسسستيل وتسسسسسس فر املع  مسسسسسساة، معسسسسسست ت ت جسسسسسسه يركسسسسسسز ع سسسسسسى الزبسسسسسس ناثنيسسسسسسا ،
أرابص العمسسسسسل وا تمسسسسسع االقت سسسسسا ي ع سسسسسى  الرسسسسسس م الدراسسسسسسية، ر سسسسسا الط لسسسسسة ع سسسسسى ا سسسسسدماة التع يميسسسسسة، ور سسسسسا

 ؛خمرجاة التع يم العا 

  منظسسسسسسس ر االسسسسسسسستثمار االسسسسسسسسجاتيتي السسسسسسسذي يركسسسسسسسز ع سسسسسسسى العا سسسسسسسد مسسسسسسسن االسسسسسسسستثمار،  سسسسسسسلط امليزانيسسسسسسسة،  سسسسسسسلط اثلثسسسسسسسا
 امليزانية والتاكم   التكاليف، االحتعاظ ابملتعام ين من د لة وُم لين.
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ارنسسسسسسة بسسسسسسين ا امعسسسسسساة السسسسسسيت الت جسسسسسسه األو  نظسسسسسسرا لعسسسسسسه لة امل تعضسسسسسسل اهليئسسسسسساة األكا َييسسسسسسة وع سسسسسسى العمسسسسسس م، 
  لسسسسسسسة، املؤسعسسسسسسساة االقت سسسسسسسا ية وا تمسسسسسسسعتتنسسسسسسسافس ع سسسسسسسى مراتسسسسسسسب الت سسسسسسسنيعاة العامليسسسسسسسة واالعتمسسسسسسسا ، بينمسسسسسسسا َييسسسسسسسل الط

  يسسسسس  الط لسسسسسة ل تطسسسسس ر العكسسسسسري وتكسسسسس ين الكعسسسسساءاة، أمسسسسسا اإل ار  الع يسسسسسا  الت جسسسسسه الثسسسسساين ألنسسسسسه يركسسسسسز ع سسسسسى عامسسسسسة إىل
ل ووووووو  و. السسسسسسس زار  ال صسسسسسسسية يعضسسسسسسس ن الت جسسسسسسسه الثالسسسسسسسث السسسسسسسذي ي  سسسسسسسص األ اء اإل اري ا يسسسسسسسد ل مؤسعسسسسسسسةل تامعسسسسسسة و 

جموووواالف ن ووووا   جلميووووعخللووووه منوووووذج امتيوووواز  ووووامل  موووو  و ووووود ت اموووول بوووو  ةوووول اال اهووووافمينووووع ال  هوووولا
 .اجلامعة

  :م ام  ضعف مفهوم االمتياز اجلامعي. الفرع الثاين

إال  رجة عالية من االمتياز،  ذاةمن مؤسسسسسسسسعسسسسسسساة التع يم العا  إىل ت د  تك ين وأحباث  كلري  عد  يطمح
  ةاالة عد ،  أن الت سسسسنيعاة العاملية ل تامعاة تعمل ع ى ترتيب ا امعاة حعسسسسب  رجة متيزها عن غريها أن  

اليت تنافس ع ى كما أن أرابص العمل خاصسسة ع ى معسست ت املؤسسسعسساة الكربت اللاث الع مي،   ةا  خاصسسة منها
ل ياس كعاء  أسسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسي  خرجيي ا امعاة املعروفة ابمتيازها، وتضسسسسسسسسسسع هذا كمعيارف ط  ي ظع ناملعسسسسسسسسسست ت العاملي 

ا امعاة عرب الت سسسسسسنيعاة العاملية فع يا عن امتياز تم : هل هي اال سسسسسسكالية املطروحة هناو الشسسسسسسها   املتا سسسسسسل ع يها، 
هل يعترب االمتياز ا امعي مرجعية متع  ع يها   ةا  و   من الت سسسسسسسسسسنيف  اة امل  سسسسسسسسسساوعن ر اء  ا امع امل سسسسسسسسسسنعة

 التع يم العا  عامليا  وهل ه  هدف وا ح و قي  لدت الععالين   قطاف التع يم العا  

  االمتياز اجلامعي ةهدا:أوال. 

عامة عن ج    عالية   ا دماة ب سسسسسسسسسعة إن من ال ا سسسسسسسسسح أن اسسسسسسسسسست دام م سسسسسسسسسط ح االمتياز ا امعي يعرب 
امل دمة من درف املؤسعاة ا امعية، لكن إىل حد اآلن مل ي  ع له تعريف وا ح و قي  وم ل   من درف ويع 

عرفة و عها  وليا من خ   األكا َييين ع ى املعت ت الدو ، حيث يك ن ابستطاعة كل مؤسعة أن تتمكن من م
 ,Parmentier, Palomba, De ketele, & Hugonnier) الت ييم الذايت امللو ع ى معايري متع  ع يها

2016, p. 18).  

اللعض يعترب املعيار  ، إال أن  االمتياز ا امعيعه م الصم   الذي ايط مبمن رغم ع ى ال أنه ،ن حظ أيضاو 
بطري ة م م سسسسسسسسة ه  امل ار  اليت  ندها ا امعة، وهنا ي ع ا  ط بين االمتياز كهدف وال سسسسسسسسا ل  هاألفضسسسسسسسل ل ياسسسسسسسس
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   يناع الع وجهة نظرمن االمتياز ا امعي  الدالة ع ى املؤ سسراةخمت ف  09رقم ي  سسح ا دو  و املؤ ية لتا ي ه، 
 :األساتذ  وال زار  ال صية(قطاف التع يم العا  )الط لة، 

 علأ االمتياز   التعليم العاي الدالة امل  راف: 09 اجلدول رقم

 م  و هة نظر األساتلس م  و هة نظر الطلبة
م  و هة نظر وزارس التعليم العاي 

 والبحث العلمي
   ع ى م عد  صسسسسسسسسسع بة احل سسسسسسسسس

 ؛جامعي

 ؛معد  النتاح مرتعع 

  ،نظام ت ييم املعارف صسسسسسسسسسسسسسسسعب
 ؛ويعا  عد  مراةمتن ف 

  االمسستسساسسسسسسسسان السسنسسهسسسسسسسسا سسي مسسعسس سسسسسسسد
 ؛مذكر  حبث متميز  كإعدا 

  نعسسسسسسسسسسسسلة التشسسسسسسسسسسسسصيل جد مرتععة
 .حلام ي الشها   من ا امعة املتميز 

  اختيار أساتذ  ابحثين ذوو كعاءاة
مهنية عالية ومتا سسسسسسسسسسسسسسس ين ع ى أع ى 

 ؛الدرجاة الع مية

  يشسسسسسسسسسسسسسج  ع ى األسسسسسسسسسسسسسساتذ  النشسسسسسسسسسسسسسر
صسسسسسسسسسسسسل املعسسسسسسسسسسسستمر واالنتاج الع مي املت ا

 ؛واملتميز

  ت ظيف األسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساتسسسسذ  بع    عمسسسسل
 ؛حمدو   مع الت ييم الدوري املعتمر

  يط ب من األساتذ  أن يك ن ا ع ى
ت اصسسسسسسسسسسسسسل  ا م مع جامعاة وخمابر   

 .كل أحناء العامل

  سسنسسيسسسسسسسسد أكسسرب عسسسسسسسسد  ُمسسكسسن مسسن 
املالية االمكانياة اللشسسسسسسسسسسسسسسسرية، 

 والت نية من درف ا امعة؛

  ج    اهليسسسساكسسسسل امل  سسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسة
 .وامل ابر ل تامعاة

 (Parmentier, Palomba, De ketele, & Hugonnier, 2016, p. 19)امل در: 

   االمتياز اجلامعي ةمعيار غري متفه عليه:اثنيا. 

بين اللاحثين  يكا  يك ن ع يما ،ت سسسسسسسسسسسسسسنيعاة العاملية ل تامعاة جدا  حا يتلع كل صسسسسسسسسسسسسسسدور سسسسسسسسسسسسسسسن ي ل 
  الت سسسسنيف، املعايري املعسسسست دمة  وم  سسسس عية واملهتمين ب طاف التع يم العا ، تدور الن ا سسسساة عم ما ح   صسسسساة

 تصيب،   حين ح   ت ك الت سسسسسسسسسسسسسسنيعاة إىل اتعا  واواف األكثرية األكا َيية ح   العامل ولصاية الي م مل ت سسسسسسسسسسسسسسسل
ب وووووومعة ةد ما يعسسسسسسسمى م  سسسسسسس عية املعايري إ سسسسسسسكا  بعيدا عن و   .عن ا دا   املراتب األوىل ا امعاة امل سسسسسسسنعة

ال ي جد من يشسسسك   أن جامعة هارفر  مؤسسسسعسسسة متميز  أو هي االمتياز   حد ، حيث ع ى سسسسليل املثا  االمتياز
اا اسسسسسسسسسسسسارعت ا امعاة واملنظماة األكا َيية العاملية إىل خ   ع م   ظل هذا املنط  امللو ع ى الشسسسسسسسسسسسهر و ، ذاته

غري  ن تكت ة ت  م بت ييم ا امعاة ومتنح فيها أومسة وج ا زا اصسسسسة وفر سسسسها ع ى ا تمع الدو  من خ   تك ي
 متاحة لعد  كلري من ا امعاة، مث يتم صسسسسسنع منهتية معينة لت سسسسسنيف  و  تنت ده كل األدراف ماعدا املنتمين إليه

(Parmentier, Palomba, De ketele, & Hugonnier, 2016, pp. 19-20).  
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  الن بة؟ امتيازاالمتياز اجلامعي أم اثلثا. 

فيما بعد ع ى  ليس من املنط ي و ع معايري الت نيعاة العاملية من درف ال  ة األكا َيية، واليت يتم فر ها
هذا التتعيد ل متياز و  ينت دها بشد .يعار ها و ومن ي  ى منها  ،  حين أن من ينت دها ينعاب بذاته ،الل ية

ع ى عد  ق يل من ا امعاة اليت تدرس الن لة،  اا امعي احملد  بت سسسسسسسسسسنيف عاملي ال َيكن إال أن يك ن منا سسسسسسسسسسر 
    ي  أهدافها وقيامها ب ظا عها ع ى أكمل وجه، ا امعاة تميز هبا عد  كلري من مهما كانت الكعاء  اليت يو 

–فهذا التتعسسسسسسسسسسسسسسيد الن ل ي ل متياز ليس من املهم  ا امعاة، وابلتا تعطى صسسسسسسسسسسسسسسعة االمتياز إال للعض  الفإنه 
لتط ير التع يم العا ، لكن اهلدف منه ه  خ   الع ار  بين ا امعاة ع ى املعسسسسسسسسسسسسست ت العاملي، وبين  -ابلضسسسسسسسسسسسسسرور 

 & ,Parmentier, Palomba, De ketele) امل سسسسسسسسسسسسسسنعين منهسسا مع احملسسافظسسة ع ى  رجسسة م سسسسسسسسسسسسسسسسداقيسسة معينسسة

Hugonnier, 2016, pp. 20-21).  
 ياز   م س اف التعليم العاي:. م اصد االمتالفرع الثالث

 اليت تعر   رو  جد صارمة ل دخ   إليها، ن لةال متلاينين، جامعاة ىل قعمينإان عمت جامعاة العامل 
 خمت عتين نلينهما فيما ي ي: ومها ف ععتين املتاحة لكل دل اة ا تمع، وجامعاة العامة

 :امتياز  امعاف الن بةأوال. 
  نعس ال قت إال أنه  امتياز الن لة،الت جه حن  العا  ع ى التع يم تا  املهتمين مب من تعارفلرغم اع ى 

ذي ينتا عن هذا النم ذج الن ل ي، ال اإلق سسسا ي األو  بعسسسلب نظام التع يم العا  منت د بشسسسد  لعسسسللين ر يعسسسيين:
  فيما ي ي ،هذين العسسسسسسسسللين سسسسسسسسسنشسسسسسسسسرحو العئاة املعسسسسسسسستعيد  منه، َيس اهلدف الر يعسسسسسسسسي ل تع يم العا  و  والثاين لك نه

(Parmentier, Palomba, De ketele, & Hugonnier, 2016, pp. 23-25): 

ي ف أسسسساسسسسا ع ى ن عية مدخ ته من د لة، أسسسساتذ   الن لة العا    إدار امتياز جامعاة التع يمإن نظام 
ج    خمرجاته، وابلتا  وحدها املؤسسسعسساة اليت   ي  هذا  سسردا أسسساسسسيا    م ار  بشسسرية وما ية خمت عة، ويشسسكلو 

التكاليف اللاهظة اجتماعية قا ر  ع ى مت يل  إ سسسسافة إىل انتما هم لطل ة ،تنت ي بعناية الط لة املتميزين عند الدخ  
 رجة حريتها   انت اء د لتها عند   هذا النم ذج خيضسسسسسسسسسسسسسسع ت ييم ا امعة من حيث و ،  ل دراسسسسسسسسسسسسسسسساة الع يا فيها

نظام متميز  من حيث عرو  وتك ن ا امعاة اليت تنتمي هلذا ال اس املعايري الع مية أو املالية،الدخ   ع ى أسسسسسسسسسسسسسسسس
العا   التع يممؤسسسسسسسعسسسسسساة مع كل ملا   وأسسسسسسساسسسسسسسياة  ، وهذا األمر يتعار امل دمة وغري املتاحة ل تميع ين التك
واليت ادف من خ   نظمها التع يمية إىل االنعتام االجتماعي الذي يضمن الت ازن  ،كل فئاة ا تمعل هةامل ج

 الث ا  واالقت ا ي.
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العئسسسسسساة املعسسسسسستعيد  مسسسسسسن خدماتسسسسسسه، فمسسسسسسن املتعسسسسسس   وخمت سسسسسسفيمسسسسسسا خيسسسسسسص اهلسسسسسسدف الر يعسسسسسسي ل تع سسسسسسيم العسسسسسسا  وف
أن التع سسسسسسيم العسسسسسسا  يعمسسسسسسل ع سسسسسسى ت سسسسسسد  العرصسسسسسسة ل ط لسسسسسسة املتعسسسسسس قين ل ا سسسسسس   ع سسسسسسى فرصسسسسسسة عمسسسسسسل جيسسسسسسد  أو  ع يسسسسسسه

 .ال سسسسسسعيدين االجتمسسسسسساعي واالقت سسسسسسا ي ىمن سسسسسسب راقسسسسسسي   ا تمسسسسسسع، حيسسسسسسث يكسسسسسس ن املنسسسسسستا ل  يمسسسسسسة املضسسسسسسافة ع سسسسسس
معسسسسسجف معسسسسساة املتميسسسسسز  ع سسسسسى تكسسسسس ين د لتهسسسسسا وح سسسسس هلم ع سسسسسى  سسسسسها اة تعمسسسسسل ا ا ،لكسسسسسن وفسسسسس  منسسسسس ذج الن لسسسسسةو 

املتمث سسسسسسين   مؤسعسسسسسساة اقت سسسسسسا ية عامليسسسسسسة أو خمسسسسسسابر حبسسسسسسث خاصسسسسسسة وغريهسسسسسسا،  ،لتسسسسسس ظيعهم   خدمسسسسسسة ُمسسسسسس ليهم هبسسسسسسا
ت سسسسسسسدم ا دمسسسسسسسة لدق يسسسسسسسة مسسسسسسسن حيسسسسسسسث عسسسسسسسد  الط لسسسسسسسة ومسسسسسسسن حيسسسسسسسث ا تمسسسسسسسع املعسسسسسسستعيد مسسسسسسسن االنتسسسسسسساج فهسسسسسسسي ابلتسسسسسسسا  و 

الط لسسسسسسة املت سسسسسسرجين ت سسسسسسد  أفضسسسسسسل مسسسسسسا لسسسسسسديهم ل مؤسعسسسسسساة السسسسسسيت  ، ع سسسسسسىو  امل ابسسسسسسل .عسسسسسسةالعكسسسسسسري واملعسسسسسسر  ل تام
 ت ظعهم ملا ر  بعد الت رج.

نعسسسسسسستنتا أن النمسسسسسسس ذج احل سسسسسسسري واالنت سسسسسسسا ي ل متيسسسسسسساز كسسسسسسسان نتيتسسسسسسسة الصمسسسسسسس    وع سسسسسسسى  سسسسسسس ء مسسسسسسسا سسسسسسسسل ،
السسسسسسسذي أحسسسسسسسا  مبعهسسسسسسس م االمتيسسسسسسساز، حيسسسسسسسث تسسسسسسسرك العرصسسسسسسسة ل  سسسسسسسة مسسسسسسسن ا امعسسسسسسساة واملؤسعسسسسسسساة امل ت سسسسسسسة   جسسسسسسس    
التع سسسسيم العسسسسا    ت سسسسميم منسسسس ذج الن لسسسسة السسسسذي خيسسسسدم فئسسسسة ق ي سسسسة مسسسسن ا تمسسسسع،  ون التعسسسساون مسسسسع األكثريسسسسة   حسسسسة 

ا سسسس  أهسسسسداف وغسسسسااية التع سسسسيم العسسسسا  بتكسسسسافؤ العسسسسر  و م لت سسسسميم منسسسس ذج خيسسسسدم كسسسسل فئسسسساة ا تمسسسسع، العرصسسسسة هلسسسس
   احل    ع ى تك ين ذو ج    عالية.

 :االمتياز اال تماعي واجملتمعي للجامعافاثنيا. 

بدايسسسسسة جيسسسسسب ع ينسسسسسا اال سسسسسار  إىل أن االمتيسسسسساز االجتمسسسسساعي وا تمعسسسسسي جسسسسساء مكمسسسسس  المتيسسسسساز الن لسسسسسة ولسسسسسيس 
مناقضسسسسسا لسسسسسه، وهسسسسس  امتيسسسسساز يهسسسسسدف إىل إعطسسسسساء فسسسسسر  متكافئسسسسسة لكسسسسسل الط لسسسسسة السسسسسذين لسسسسسديهم اإلمكانيسسسسساة والسسسسسدوافع 

اسسسسسث الع مسسسسسي وا سسسسسرب  ال زمسسسسسة ل سسسسسدخ   و ون إق سسسسساء معسسسسسل ، مسسسسسن خسسسسس   تسسسسس فري ال سسسسسسا ل ال زمسسسسسة ل تكسسسسس ين، الل
بيسسسسسة لضسسسسسمان ا سسسسس    و   سسسسست ا معيسسسسسة األور  وقسسسسسد االمتيسسسسساز السسسسسذي خيسسسسسدم ال سسسسسال العسسسسسام،املهنيسسسسسة لتا يسسسسس  معسسسسست ت 

ن سسسسسسسسسا  مت اف سسسسسسسسسة متامسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسع اللعسسسسسسسسسدين  ةمعهسسسسسسسسس م االمتيسسسسسسسسساز ا سسسسسسسسسامعي    عسسسسسسسسس (ENQA)  التع سسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسا  
 & ,Parmentier, Palomba, De ketele)  االجتمسسسسساعي وا تمعسسسسسي   التع سسسسسيم العسسسسسا 

Hugonnier, 2016, p. 26): 

أمهيسسسسسسة وجسسسسسس   معيسسسسسسار كعسسسسسساء  ي سسسسسسيس ال يمسسسسسسة املضسسسسسسافة لكسسسسسسل مرح سسسسسسة مسسسسسسن التكسسسسسس ين أو اللاسسسسسسث ع سسسسسسى التطسسسسسس ر   .1
 الش  ي ل ط لة، وه  ما ي اف  اللعد الش  ي ل متياز الذي متت اال ار  إليه معل ا؛
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تثمسسسسسسسين  ور، مهسسسسسسسام وملسسسسسسسا   التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا    ترقيسسسسسسسة ا تمسسسسسسسع و  يسسسسسسس  العدالسسسسسسسة االجتماعيسسسسسسسة، ونشسسسسسسسر هسسسسسسسذا  .2
هبسسسسسسسسدف تسسسسسسسس عيتهم أبمهيسسسسسسسسة  ورهسسسسسسسسم     يسسسسسسسس  العسسسسسسسسار    ا سسسسسسسساالة  ،لت جسسسسسسسسه   أذهسسسسسسسسان كسسسسسسسسل املنتمسسسسسسسسين ل  طسسسسسسسسافا

 االقت ا ية، العياسية واالجتماعية؛

العمسسسسسسسسل ع سسسسسسسسى و سسسسسسسسع معهسسسسسسسس م  سسسسسسسسامل لت يسسسسسسسسيم وت سسسسسسسسنيف االمتيسسسسسسسساز ا سسسسسسسسامعي   املؤسعسسسسسسسساة، ورفسسسسسسسسض كسسسسسسسسل  .3
  اللاسسسسسسس ث  ون ايسسسسسسس ء أمهيسسسسسسسة ل تسسسسسسس    ع سسسسسسسى امل سسسسسسسارابة امل يسسسسسسسد  ت انسسسسسسسب حمسسسسسسسد   ل متيسسسسسسساز كعسسسسسسسد  ا سسسسسسس ا ز وعسسسسسسسد

 سليل املثا ؛

ترقيسسسسسة التع سسسسسيم العسسسسسا  ع سسسسسى أسسسسسساس ثسسسسسرو  اجتماعيسسسسسة لكسسسسسل مسسسسسن لسسسسسه الرغلسسسسسة ل سسسسسستعا   منهسسسسسا، ال ع سسسسسى أسسسسسساس  .4
 وسي ة لت ييم ا تمع؛

 و ع معايري عالية ل تع يم واللاث الع مي وتشتيع كل األدراف املعامهة ل  ص   إليها. .5

ع ينسسسسسسسا بدايسسسسسسسة تلسسسسسسسو م اربسسسسسسسة متعسسسسسسسد    ،مسسسسسسسن االمتيسسسسسسساز   املؤسعسسسسسسساة ا امعيسسسسسسسة عسسسسسسسعةولتتعسسسسسسسيد هسسسسسسسذه الع 
بسسسسسسسسل يشسسسسسسسسمل  ف سسسسسسسسط التع سسسسسسسسيم واللاسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسيألن االمتيسسسسسسسساز ال خيسسسسسسسسص  (Multidimensionnelle)األبعسسسسسسسسا  

ؤسعسسسسسسة ا امعيسسسسسسة  ع سسسسسسى املأيضسسسسسسا ال ظيعسسسسسسة الثالثسسسسسسة ل تع سسسسسسيم العسسسسسسا  )خدمسسسسسسة ا تمسسسسسسع(، وهسسسسسسذا مسسسسسسن خسسسسسس   انعتسسسسسساح 
تشسسسسستيع االبسسسسسداف  و ملشسسسسساكل السسسسسيت ت اجهسسسسسه واملعسسسسستتداة الع ميسسسسسة احلديثسسسسسة، واالدسسسسس ف ع سسسسسى اجتمسسسسساعي حميطهسسسسسا اال

ك سسسسسسسسي ة أساسسسسسسسسسية   مهمسسسسسسسسة   يسسسسسسسس  االمتيسسسسسسسساز، وأخسسسسسسسسريا حماولسسسسسسسسة و سسسسسسسسع معسسسسسسسسايري وم سسسسسسسساييس ملتابعسسسسسسسسة ت سسسسسسسسدم إةسسسسسسسساز 
 األهداف املعطر ، وعر  النتا ا ع ى ال ا مين ع ى العم ية لتشتيعهم ع ى امل اص ة.

االمتيسسسسساز االجتمسسسسساعي وا تمعسسسسسي مكمسسسسسل ملعهسسسسس م امتيسسسسساز  معهسسسسس م ن سسسسس ء مسسسسسا سسسسسسل ، َيكننسسسسسا ال سسسسس   أب وع سسسسسى
 مها: ،ينتالن لة لكنه خيت ف عنه   خاصيتين ر يعي

  األوىل، أبنسسسسسسسه اجتمسسسسسسساعي حيسسسسسسسث أن التميسسسسسسسز متسسسسسسساح  ميسسسسسسسع الط لسسسسسسسة واالسسسسسسسساتذ  وغسسسسسسسري حم سسسسسسس ر   عسسسسسسسد  ق يسسسسسسسل
رت التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  يعطسسسسسسسي فرصسسسسسسسة أمسسسسسسسام كسسسسسسسل مسسسسسسسن يط سسسسسسسب خدماتسسسسسسسه مسسسسسسسنهم )املتعسسسسسسس قين واملتميسسسسسسسزين(، بعلسسسسسسسار  أخسسسسسسس

 ل  ص   إىل  رجة التميز الع مية والعكرية كل حعب قدراته؛

  الثانيسسسسسة، أبنسسسسسه ةتمعسسسسسي ويعمسسسسسل ع سسسسسى تكسسسسس ين د لسسسسسة فعسسسسسالين   ةتمعسسسسساام ومعسسسسسؤولين  اهسسسسسه   حسسسسسل املشسسسسساكل
كمشسسسسسسساركتهم   احليسسسسسسسا  العياسسسسسسسسية واحلسسسسسسسس املسسسسسسسدين السسسسسسسيت ت اجسسسسسسسه االقت سسسسسسسا  وا تمسسسسسسسع، ويتمتعسسسسسسس ن ابحلسسسسسسسس السسسسسسس دو  

االمتيسسسسسساز االجتمسسسسسساعي وا تمعسسسسسسي ل تع سسسسسسيم العسسسسسسا  ال يعمسسسسسسل ف، ب يسسسسسسامهم مبهسسسسسسام تط عيسسسسسسة   ظسسسسسسل وعيسسسسسساة إنعسسسسسسانية
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ف سسسسسسسط ع سسسسسسسى  سسسسسسسمان مناصسسسسسسسب عمسسسسسسسل ملت رجيسسسسسسسه، بسسسسسسسل يهسسسسسسسدف إىل تكسسسسسسس ين مسسسسسسس ادنين فعسسسسسسسالين ومعسسسسسسسؤولين  سسسسسسساه 
 .ودنهم وحميطهم الليئي واالجتماعي

إر سسسسسساء و  تعسسسسسس     األ اءالف االمتيسسسسسساز ا سسسسسسامعي ع سسسسسسى أنسسسسسسه: "يسسسسسس، َيكننسسسسسسا تعر  سسسسسس ء كسسسسسسل مسسسسسسا سسسسسسسل وع سسسسسسى 
تكسسسسسسس ين وأحبسسسسسسساث ع ميسسسسسسسة وخسسسسسسسدماة ل متتمسسسسسسسع ذاة ن عيسسسسسسسة ا امعسسسسسسسة لأصسسسسسسسااص امل سسسسسسس اة مسسسسسسسن خسسسسسسس   ت سسسسسسسد  

 ."  ويع مك انة نظامهاوتطلي ها عالية معتمد    ذلك ع ى  ديد معايري التميز 

 االمتياز اجلامعي:مهية رابعا. أ

ويظهسسسسسسر ذلسسسسسسك  ،اظسسسسسسى   يسسسسسس  االمتيسسسسسساز ا سسسسسسامعي أبمهيسسسسسسة كلسسسسسسري  ع سسسسسسى معسسسسسست ت مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا 
التع يميسسسسسسسسة  مالسسسسسسسسيت تعسسسسسسسست جب إعسسسسسسسسا   النظسسسسسسسسر   السسسسسسسسنظو  ،مسسسسسسسسن خسسسسسسسس   االسسسسسسسسستتابة ملتصسسسسسسسسرياة احلا سسسسسسسسر واملعسسسسسسسست لل

  يسسسسسسساز يعسسسسسسس   إىل األسسسسسسسسلاص التاليسسسسسسسةالعسسسسسسساب ة، فاالهتمسسسسسسسام بتطسسسسسسس ير التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  بشسسسسسسسكل خسسسسسسسا  وصسسسسسسس ال إىل االمت
 :(16، صعاة 2018)كروش و اوال  إبراهيم، 

 وتزايسسسسسسسد مطسسسسسسساللهم تسسسسسسس    ومتيسسسسسسسز زاي   عسسسسسسسد  الط لسسسسسسسة امل تا سسسسسسسين ابلتع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  عسسسسسسسرب خمت سسسسسسسف أحنسسسسسسساء العسسسسسسسامل ،
 ؛التع يم العا 

     ومسسسسسسسسا تتط لسسسسسسسسه مسسسسسسسسن إعسسسسسسسسدا  كعسسسسسسسساءاة عاليسسسسسسسسة  ،ع سسسسسسسسران احلسسسسسسسسا الثسسسسسسسس ر  املعرفيسسسسسسسسة السسسسسسسسيت يعيشسسسسسسسسها االقت سسسسسسسسا
 ل لتاا  ب تري  التط ر املتعارعة، بل وإعدا  اداراة وع ماء ي   ون وي جه ن االقت ا  واملعرفة؛

  ،از اي  حسسسسد  املنافعسسسسسة بسسسسين املؤسعسسسسساة ع سسسسسى جسسسسذص الط لسسسسسة واحل سسسس   ع سسسسسى السسسسسدعم املسسسسا  مسسسسسن احلك مسسسسساة
 ة املاحنة؛الشركاة الكربت وال كاالة الدولي

  ود سسسسب منظمسسسسة التتسسسسار  الدوليسسسسة بع ملسسسسة ا امعسسسساة وفسسسستح ا سسسسا  العسسسساملي  ،الت جسسسسه حنسسسس  تسسسسدويل التع سسسسيم العسسسسا
وإزاحسسسسسسسسسة العراقيسسسسسسسسسل، مسسسسسسسسسا اسسسسسسسسستم ع سسسسسسسسسى كسسسسسسسسسل ا امعسسسسسسسسساة م اجهسسسسسسسسسة منافعسسسسسسسسسة  رسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسع أ سسسسسسسسس م الك يسسسسسسسسساة 

 وا امعاة؛

  ور  ت سسسسس   األ اء وو سسسسسع نظسسسسسم اال سسسسساه إىل جسسسسس    التع سسسسسيم العسسسسسا  مسسسسسن خسسسسس   تلسسسسسو معسسسسساهيم  سسسسسث ع سسسسسى  سسسسسر
 ل عتما ؛

 جعسسسسسل احلك مسسسسساة تركسسسسسز ع سسسسسى تطسسسسس ير  ،قيسسسسسا   التع سسسسسيم العسسسسسا  ل سسسسسادر  تطسسسسس ر ال طاعسسسسساة االقت سسسسسا ية األخسسسسسرت
 ال طاف واملراهنة ع يه لتا ي  النم  والتط ر    ىت ا االة.
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 وحدوده ت ييم االمتياز اجلامعي: الثالثاملطلب 
من امتياز الن لة واالمتياز االجتماعي    كل مؤ سسراة ت ييم االمتياز ا امعي ،  هذا املط ب سسسنعسستعر 

 وا تمعي.

 :ت ييم اجلامعاف   ظل امتياز الن بة. الفرع األول

ضل الط لة، أفتدريس ل د تناولنا معه م ف ععة امتياز الن لة والذي ي  م أص  ع ى انت اء أفضل األساتذ  ل
لكنه مت اإلثلاة   العديد من املراة أن  ،الثان يةالط لة املتع قين جدا    راسسسسسسسسسسسسسسستهم   مةفت تار ا امعة بدقة 

(، Méritocratieاملعايري االقت سسسسسسسسسسا ية واالجتماعية ل ط لة ت عب  ورا مهما   ال ل  ، وه   سسسسسسسسسسد ملدأ ا دار  )
،  ون ان طافالع مية بكثافة و ألحباث ينشسسسسرون اال ذين و  ز تا سسسس ين ع ى أع ى الرتب وا  اختتار األسسسسساتذ  املكما 

 :(Hugonnier, 2016, pp. 97-98) اليت يتم من خ هلا ت ييم جامعاة الن لة، فيما ي ي املعايري سنعر 

 ت ييم امل س اف:أوال. 

الشسسسسسسسهر  احمل يسسسسسسسة وال دنيسسسسسسسة زاي    :أهسسسسسسسداف ر يعسسسسسسسية، تتمثسسسسسسسل   ةث ثسسسسسسس  يسسسسسسس  الن لسسسسسسسة إىل يهسسسسسسسدف امتيسسسسسسساز 
 هسسسسسسسسسسا ع سسسسسسسسسسى املعسسسسسسسسسست ت العسسسسسسسسسساملي، وابلتسسسسسسسسسسا  ترتيلهسسسسسسسسسسا   املراكسسسسسسسسسسز املت دمسسسسسسسسسسةأتل إ سسسسسسسسسسافة إىل  ل مؤسعسسسسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسسسسة؛

هسسسسسسسداف يسسسسسستم و سسسسسسع معسسسسسسايري لت يسسسسسسيم مؤسعسسسسسسة التع سسسسسسسيم ع سسسسسسى أسسسسسسساس هاتسسسسسسه األو ل ت سسسسسسنيعاة الدوليسسسسسسة ل تامعسسسسسساة، 
هسسسسسسا حيسسسسسسث أن التسسسسسسأل  ع سسسسسسى املعسسسسسست ت السسسسسسدو  متسسسسسسأثر ، وهسسسسسسي معسسسسسسايري مجابطسسسسسسة فيمسسسسسسا بينظمهسسسسسسا التع يميسسسسسسةون العسسسسسسا 

بشسسسسسسهر  ا امعسسسسسسة ودنيسسسسسسا والعكسسسسسسس صسسسسسسايح أيضسسسسسسا، ويتسسسسسسأثر املعيسسسسسسارين العسسسسسساب ين ابلت سسسسسسنيف السسسسسسدو  ويسسسسسسؤثران فيسسسسسسه، 
 : وفيما ي ي ت  يح لذلك

 ال هرس الوطنية: .1

ك مسسسسسسسا زا ة   وتزيسسسسسسسد  سسسسسسسهرااتسسسسسسسرتلط الشسسسسسسسهر  ال دنيسسسسسسسة ل تامعسسسسسسسة بشسسسسسسسهر  األسسسسسسسساتذ  والط لسسسسسسسة التسسسسسسسابعين هلسسسسسسسا، 
جسسسسسس ا ز ودنيسسسسسسة  ىصسسسسسع بة االلتاسسسسسسا  ل دراسسسسسسة هبسسسسسسا، كمسسسسسسا تعمسسسسسل ا امعسسسسسسة ع سسسسسسى ت ظيسسسسسف األسسسسسسساتذ  احلاصسسسسسس ين ع سسسسس

و وليسسسسسسة، إ سسسسسسافة إىل نشسسسسسسر أعمسسسسسساهلم   أ سسسسسسهر ا سسسسسس ة امل سسسسسسنعة  وليسسسسسسا أو ينتمسسسسسس ن إىل ال تسسسسسسان الع ميسسسسسسة التابعسسسسسسة 
 هلا.
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تعمسسسسسسسسسل الشسسسسسسسسسهر  السسسسسسسسسيت مت اةازهسسسسسسسسسا سسسسسسسسسساب ا ك سسسسسسسسس   جسسسسسسسسسذص ألفضسسسسسسسسسل األسسسسسسسسسساتذ  واللسسسسسسسسساحثين،  ،و  امل ابسسسسسسسسسل
وخاصسسسسسة الط لسسسسسة السسسسسذين يعسسسسسع ن ل ا سسسسس   ع سسسسسى تكسسسسس ين متسسسسسأل  يسسسسسؤدره أفضسسسسسل األسسسسسساتذ  السسسسسذين يشسسسسسص  ن أحيسسسسساان 

 . والراساء العاب ين والدب  ماسيينمناصب   الدولة كال زراء 

  التأله الدوي: .2

 ،شسسسسسسسسسهراا وت سسسسسسسسسنيعها  وليسسسسسسسسسا إ سسسسسسسسسافة إىل انعتاحهسسسسسسسسسا وعامليتهسسسسسسسسسابيسسسسسسسسسرتلط هسسسسسسسسسذا املعيسسسسسسسسسار ابلنعسسسسسسسسسلة ل تامعسسسسسسسسسة 
 : حركسسسسسسسسسة الط لسسسسسسسسسة   إدسسسسسسسسسار اتعاقيسسسسسسسسساة  وليسسسسسسسسسة كسسسسسسسسسإرامس س مسسسسسسسسسث ، حركسسسسسسسسسة أسسسسسسسسسساتذاا، حركسسسسسسسسسة براةهسسسسسسسسسا  ويتمثسسسسسسسسسل

تطسسسسسس ير الشسسسسسسها اة املز وجسسسسسسة بينهسسسسسسا وبسسسسسسين  السسسسسسدو ،التع يميسسسسسسة   إدسسسسسسار  سسسسسسراكاة بسسسسسسين ا امعسسسسسساة ع سسسسسسى املعسسسسسست ي 
ح فسسسسسروف هلسسسسسا   ب سسسسسدان وقسسسسساراة إ سسسسسافة إىل حركسسسسسة ا امعسسسسسة   حسسسسسد ذااسسسسسا بعسسسسست ،ا امعسسسسساة ع سسسسسى املعسسسسست ت السسسسسدو 

 أخرت. 

  التصنيف الدوي للجامعاف: .3

ةر  السسدخ     يعسسد يتمثسسل هسسذا املعيسسار   ح سسسسسسسسسسسسسس   ا سسامعسسة ع ى مراتسسب مت سسدمسسة، و  غسسالسسب األحيسسان 
 Times Higher Education) : ت سسسنيف ة ة التاَيزنذكر  من أ سسسهر الت سسسنيعاةو ت دما وإةازا، يف الت سسسن

supplement THES)  سسسسنصهاي ت سسسسنيفو  (Shanghai)  ال ذان يثريان  سسسستة   ا تمع األكا َيي بين مؤيد
 : عد  ج ا ز ن بل  الت سنيفمعايري وتتمثل أهم  ،ل تامعاة ن أسساسسا ع ى وظيعة اللاثاي  م الت سنيعو قد، وان

أيضسسسسا عد  االقتلاسسسسساة   ةا  االخت سسسسا ، و  ،وميدالياة في دز لدسسسسساتذ  املنتمين والعسسسساب ين ول ط لة العسسسساب ين
 science)وعد  اللاحثين املعسسسسسسسسسسسسسست ين    ليل  (Nature et Science)    قاعدعد  اللا ث املنشسسسسسسسسسسسسسس ر  و 

citation index-expanded SCIE) ، لطري سسة يتم  سساهسسل ال ظسسا ف األخرت اليت ال ت سسل أمهيسسة عن هبسسذه او
 .الع مي وظيعة اللاث

 ت ييم األساتلس الباحث :اثنيا. 

ال خيت سسسسف نظسسسسام ت يسسسسيم األسسسسساتذ  عسسسسن نظسسسسام ت يسسسسيم املؤسعسسسساة فيمسسسسا خيسسسسص الجكيسسسسز ع سسسسى اللاسسسسث وإمهسسسسا  
امل سسسسسسساالة واألورا  اللاثيسسسسسسسة يسسسسسسستم ت يسسسسسسسيم األسسسسسسسستاذ اللاحسسسسسسسث حعسسسسسسسب عسسسسسسسد  و وخدمسسسسسسسة ا تمسسسسسسسع،  التكسسسسسسس ينمهمسسسسسسسة 

مسسسسسسا يؤخسسسسسسذ بعسسسسسسين االعتلسسسسسسار السسسسسسيت هسسسسسسي بسسسسسسدورها ختضسسسسسسع لنظسسسسسسام ت سسسسسسنيف  و ، ك ،املنشسسسسسس ر  مسسسسسسن درفسسسسسسه   ا سسسسسس ة
املتا سسسسسسسسسل ع يهسسسسسسسسسا، عسسسسسسسسسد  بسسسسسسسسسراءاة االخسسسسسسسسسجاف والجاخسسسسسسسسسيص السسسسسسسسسيت تنعسسسسسسسسسب إىل  (Chairs) والكراسسسسسسسسسسيا سسسسسسسسس ا ز 
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أعمسسسسسسا  االستشسسسسسسار  السسسسسسيت ي سسسسسس م هبسسسسسسا  أعمالسسسسسسه اللاثيسسسسسسة ل يسسسسسساس قيمسسسسسسة ومسسسسسسدت أصسسسسسسالة اللاسسسسسسث، كمسسسسسسا اعسسسسسسب لسسسسسسه
 ل ال املؤسعاة االقت ا ية واملنظماة الدولية وحىت مكاتب ال زراء والراساء.

 ،ع يهسسسسسسسا أن ت سسسسسسس م ع سسسسسسى معسسسسسسسايري م  سسسسسس عية متعسسسسسسس  ع يهسسسسسسسا ،إن عم يسسسسسسة الت يسسسسسسسيم ولتكسسسسسس ن ع ميسسسسسسسة ومنهتيسسسسسسة
امل ارنسسسسسسسة ع سسسسسسسى املعسسسسسسست ت وَيكسسسسسسسن التا سسسسسسس  منهسسسسسسسا، وابلتسسسسسسسا  متكسسسسسسسن مسسسسسسسن الت سسسسسسسنيف و  ، سسسسسسسعافةو قاب سسسسسسسة ل  يسسسسسسساس، و 

العسسسسسسساملي، ولتعسسسسسسسا ي اللريوقراديسسسسسسسة الداخ يسسسسسسسة مت إخسسسسسسسراج عم يسسسسسسسة ت يسسسسسسسيم األسسسسسسسساتذ  اللسسسسسسساحثين لت سسسسسسس م هبسسسسسسسا مؤسعسسسسسسساة 
ووكسسسسسسساالة خارجيسسسسسسسة، فأصسسسسسسسلات عم يسسسسسسسة الت يسسسسسسسيم خا سسسسسسسعة ل م ارنسسسسسسسة املرجعيسسسسسسسة ال ا مسسسسسسسة ع سسسسسسسى ال يسسسسسسساس الكمسسسسسسسي 

، (Scientométrie) قيسسسسسسسسساس املعرفسسسسسسسسسةوع سسسسسسسسسى ع سسسسسسسسسم  (Bibliométrie)لإلنتسسسسسسسسساج الع مسسسسسسسسسي لدسسسسسسسسسستاذ اللاحسسسسسسسسسث 
 .)H( )Hugonnier, 2016, p. 100( *اإلح ا ي عاملامل است دام ي  م أساسا ع ىالذي 

اثنيسسسسسسسا و ال أل سسسسسسسا امسسسسسسسل ا انسسسسسسسب التدريعسسسسسسسي لدسسسسسسسستاذ، أو  لعسسسسسسسللين، انت سسسسسسسا  هسسسسسسسذه املنهتيسسسسسسسة بشسسسسسسسد  وقسسسسسسسد مت
ع يهسسسسسا قيسسسسساس جسسسسس    األحبسسسسساث وتركسسسسسز ف سسسسسط ع سسسسسى عسسسسسد  امل سسسسساالة واالقتلسسسسساس منهسسسسسا،  أل سسسسسا منهتيسسسسسة كميسسسسسة يتعسسسسسذر 

فسسسسسإن كسسسسسل مسسسسسا يتلسسسسسع عم يسسسسسة ت يسسسسسيم   ،وع سسسسسى هسسسسسذا األسسسسسساس .كمسسسسسا أ سسسسسا ال تعكسسسسسس أصسسسسسالة وأمهيسسسسسة امل سسسسسا    جسسسسس هره
إىل الجكيسسسسسز ع سسسسسى عسسسسسد   سسسسسساتذ كميسسسسسة ل لاسسسسسث تكسسسسس ن غسسسسسري م  سسسسس عية مسسسسسن ترقيسسسسسة وتكسسسسسر ، بسسسسسل وأ سسسسسا تسسسسسدفع ابأل

اعسسسسسسسسين ت سسسسسسسسنيعهم  سسسسسسسسمن تأحبسسسسسسسساثهم ع سسسسسسسسى عسسسسسسسسد  م سسسسسسسساالة ل وت عسسسسسسسسيمج هرهسسسسسسسسا،  إمهسسسسسسسسا املنشسسسسسسسس ر  و امل سسسسسسسساالة 
 Publish (POP)س بسسسسسسسسسسس اللسسسساحثين، و  النتيتسسسسة خ  سسسست عم يسسسسة الت يسسسسيم الكميسسسسة ث افسسسسة حبسسسسث م ازيسسسسة تعسسسسمى

or Perish  اخعسسسروي  سسسد هبسسسا أنشسسسر أو (Insel, 2009/1, pp. 141-153) والسسسيت اسسسد  صسسسراحة ،
 .مكثعةجد مناصب التدريس لدساتذ  إذا مل ينشروا بطري ة 

 :اإلطار اال تماعي واجملتمعي لالمتياز   جلامعافات ييم الفرع الثاين. 

جسسسسسس     وإمنسسسسسسا سسسسسسسنتطر  إىللت يسسسسسيم هسسسسسسذا النمسسسسسس ذج التع يمسسسسسسي لسسسسسن نت قسسسسسسف عنسسسسسسد اللاسسسسسسث واالنتسسسسساج الع مسسسسسسي، 
 .املنععة العامةإ افة إىل   ي   ،االقت ا  وا تمعخدمة و  التع يم

 

                                                           

، وه  ا ي 2005الذي و عه   سنة  )Joerge. E. Hirsh(: ومسي املعامل نعلة إىل ج رج هريش )H(املعامل اإلح ا ي  * 
 .عد  االقتلاساة   ق اعد اللياانة ل م االة
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  :التعليمت ييم نظام أوال. 

ت يسسسسسيم نظسسسسسام التع سسسسسيم ي سسسسس م ع سسسسسى ت يسسسسسيم املسسسسسنها واحملتسسسسس ت مسسسسسن دسسسسسرف الط لسسسسسة، األسسسسسساتذ ، ومسسسسسن دسسسسسرف  نإ
 ,Romainville)  التاعسسسسسسين والتطسسسسسس ير، وفيمسسسسسسا ي سسسسسسي ت  سسسسسسيح لسسسسسسذلكهبسسسسسسدف وذلسسسسسسك األسسسسسسساتذ  السسسسسسزم ء، 

2013, p. 299) : 

 م  طرا الطلبة:ت ييم نظام التعليم  .1

مسسسسسسسن منط سسسسسسس  أن اة مسسسسسسسن ال سسسسسسسرن املا سسسسسسسي    سسسسسسسا  أمريكسسسسسسسا، يظهسسسسسسسرة هسسسسسسسذه الطري سسسسسسسة ل ت يسسسسسسسيم   العسسسسسسستين
وأن جسسسسسس    التع سسسسسسيم امل دمسسسسسسة مسسسسسسن دسسسسسسرف األسسسسسسستاذ مت قعسسسسسسة ع سسسسسسى  ،الط لسسسسسسة هسسسسسسم أهسسسسسسم دسسسسسسرف   النظسسسسسسام التع يمسسسسسسي

والسسسسسيت تسسسسستم غاللسسسسسا  ،ملضسسسسسم ن املنهسسسسساج، و  النتيتسسسسسة هسسسسسم أهسسسسسم دسسسسسرف   عم يسسسسسة الت يسسسسسيم واسسسسسستيعاهبم رجسسسسسة ت  سسسسسيهم 
مسسسسع االسسسسستلانة يسسسستم  ضسسسسري أسسسسسئ ة و  سسسسدم هلسسسسم    ايسسسسة العسسسسج  التع يميسسسسة ل عسسسسنة أو العداسسسسسي، اسسسسستلانة تعسسسسن دريسسسس  
واسسسسسدف هسسسسسذه الطري سسسسسة إمسسسسسا إىل و سسسسسع حسسسسسد لنظسسسسسام  ،ضسسسسسمان  رجسسسسسة معينسسسسسة مسسسسسن امل  سسسسس عية   اإلجسسسسساابةاالسسسسسستاذ ل

جيسسسسسب اال سسسسسار  إىل أن ت يسسسسسيم الط لسسسسسة  كمسسسسسا  تع يمسسسسسي غسسسسسري جيسسسسسد، أو التعسسسسسديل والتاعسسسسسين الليسسسسسداغ جي واملنهتسسسسسي، 
 .ولذا يتم الت ييم من درف األساتذ  والزم ء ،لنظام التع يم ل حده غري كا 

 ت ييم نظام التعليم م  طرا األساتلس والزمالس:  .2

ع سسسسسسسى املؤسعسسسسسسسة و سسسسسسسسع سياسسسسسسسسة ت يسسسسسسسسيم ذايت وت يسسسسسسسيم مسسسسسسسسن  ،السسسسسسسستكما  عم يسسسسسسسة ت يسسسسسسسسيم النظسسسسسسسام التع يمسسسسسسسسي
لتعسسسسسا ي االنت سسسسسا اة ال ا مسسسسسة ع سسسسسى  ،، وجيسسسسسب أن تكسسسسس ن العم يسسسسسة م  سسسسس عية ألق سسسسسى حسسسسسد ُمكسسسسسن*دسسسسسرف السسسسسزم ء

 سسسسسص معسسسسسين، لسسسسسذا وجسسسسسب و سسسسسع معسسسسسايري متعسسسسسارف ع يهسسسسسا احنيسسسسساز    سسسسسي، أو احنيسسسسساز  سسسسسد منهتيسسسسسة عمسسسسسل أو خت
كمطاب سسسسسسسة حمتسسسسسسس ت املنهسسسسسسساج مسسسسسسسع  فسسسسسسسج الشسسسسسسسرو  ، التعسسسسسسساون مسسسسسسسع   ،مسسسسسسسن دسسسسسسسرف كسسسسسسسل األسسسسسسسساتذ  وقاب سسسسسسسة لإلثلسسسسسسساة

 .األساتذ    نعس ا ا ، احلض ر ومدت إ راج اللعدين االجتماعي وا تمعي   الدروس

 لتعليم العاي: س اف ات ييم البعد اال تماعي واجملتمعي ملاثنيا. 

يتمثسسسسسسسسل اللعسسسسسسسسد االجتمسسسسسسسساعي وا تمعسسسسسسسسي ل تع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا    خدمسسسسسسسسة احملسسسسسسسسيط ا سسسسسسسسارجي ل تامعسسسسسسسسة ابلدرجسسسسسسسسة 
تزامنسسسسسسا مسسسسسسع ظهسسسسسس ر العناقيسسسسسسد ال سسسسسسناعية  ،ا سسسسسسيةمبسسسسسسدأ االهتمسسسسسسام هبسسسسسسذه ال ظيعسسسسسسة خسسسسسس   ث ثسسسسسسة ع سسسسسس   وقسسسسسسد األوىل، 

                                                           

 .UCL: من ذج عن م ف التثمين الليداغ جي ل تامعة الكاث ليكية ب  فين 02امل ا  رقم  * 
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 ظسسسسسسل هاتسسسسسسه السسسسسسنظم ال ا مسسسسسسة ع سسسسسسى  كسسسسسسل مسسسسسسن ا امعسسسسسساة واملؤسعسسسسسساة وامل سسسسسسابر واسسسسسسدف  واألقطسسسسسساص التنافعسسسسسسية، 
يسسسسسسسرتلط ، مبعسسسسسسسىن الشسسسسسسسراكة والتعسسسسسسساون إىل تعزيسسسسسسسز ع قااسسسسسسسا  دمسسسسسسسة م سسسسسسسال كسسسسسسسل األدسسسسسسسراف وترقيسسسسسسسة اللاسسسسسسسث الع مسسسسسسسي

     هسسسسسسسسسسذا ا سسسسسسسسسسا  ت  سسسسسسسسسسيص مهامهسسسسسسسسسسا وَيكسسسسسسسسسسن املنععسسسسسسسسسسة العامسسسسسسسسسسة،اللعسسسسسسسسسسد ا تمعسسسسسسسسسسي ل تع سسسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسسا  بتا يسسسسسسسسسس  
(L'académie des sciences, juillet 2009, pp. 22-23):  

 وذلسسسسسسك بع سسسسسسد  سسسسسسراكاة أو مبتسسسسسسر  تكسسسسسس ين د لسسسسسسة    ،الت جيسسسسسسه املهسسسسسسو و سسسسسسمان التشسسسسسسصيل ل ط لسسسسسسة املت سسسسسسرجين
 ا االة اليت تعاين من ن ص   اليد العام ة؛

 مسسسسسن خسسسسس   نشسسسسسر نتسسسسسا ا األحبسسسسساث السسسسسيت اسسسسسم ا تمسسسسسع   خمت سسسسسف وسسسسسسا ل  ،العمسسسسسل ع سسسسسى نشسسسسسر الث افسسسسسة واملعرفسسسسسة
 اليت ت ل إىل كل العئاة العمرية ع ى اخت ف معت ايام الث افية؛و  ،اإلع م

  املعسسسسسسسسامهة   النشسسسسسسسساداة ال دنيسسسسسسسسة لجقيسسسسسسسسة وتطسسسسسسسس ير التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا ، وا راجهسسسسسسسسا  سسسسسسسسمن ا طسسسسسسسسة االسسسسسسسسسجاتيتية
 ؛يةخمت ف مهامها التع يمية واللاث من و 

  العمل ع ى خ    راكاة  ولية لجقية قطاف التع يم العا  واللاث الع مي ودنيا. 

  سسسسساه ا امعيسسسسسة املؤسعسسسسسة هبسسسسسا ت سسسسس م السسسسسيت ال ظسسسسسا ف ت يسسسسسيم يسسسسستم ،العسسسسسا  ل تع سسسسسيم االجتمسسسسساعي اللعسسسسسد ولت يسسسسسيم
 األخضسسسسسر كاإلنتسسسسساج  الليئسسسسسي اللعسسسسسد تلسسسسسو ع سسسسسى املؤسعسسسسساة حسسسسسثو  االسسسسسستثماراة كت جيسسسسسه  ،االقت سسسسسا ية املؤسعسسسسساة
-start) النا سسسسسسئة واملشسسسسسساريع ال سسسسسسصري  املؤسعسسسسسساة وخ سسسسسس  امل اوالتيسسسسسسة تشسسسسسستيعو  املتتسسسسسسد  ، الطاقسسسسسساة واسسسسسسست دام

up )نسسسسسسسسذكر: آنتسسسسسسسسل ال سسسسسسسسصري ، املؤسعسسسسسسسساة هسسسسسسسسذه عسسسسسسسسن األمث سسسسسسسسة أ سسسسسسسسهرومسسسسسسسسن  املت سسسسسسسسرجين، الط لسسسسسسسسة دسسسسسسسسرف مسسسسسسسسن 
(INTEL )مايكروسسسسسسسسسسسسسسس فت ،1968 سسسسسسسسسسسسسسسنة   أنشسسسسسسسسسسسسسسأة السسسسسسسسسسسسسسيت (Microsoft  ) وق قسسسسسسسسسسسسسسل 1975 سسسسسسسسسسسسسسسنة 
(Google )  ا نعياة متعد    ركاة أصلات واليت 1998 سنة. 

أن ت يسسسسسسسيم هسسسسسسسذا اللعسسسسسسسد غسسسسسسسري متعسسسسسسسارف ع يسسسسسسسه إال   ق يسسسسسسسل مسسسسسسسن السسسسسسسدو  كسسسسسسسال الاية إىل  ،ع ينسسسسسسسا اإل سسسسسسسار و 
 .معايري قياسه تعترب ةا  حبث خ ب وقابل ل تط يرو املتاد ، ب تيكا وفرنعا، وابلتا  أ واة 

أكسسسسسرب السسسسسدو  ال سسسسسناعية   العسسسسسامل تطمسسسسسح و  إدسسسسسار ت يسسسسسيم ا امعسسسسساة، ن حسسسسسظ أن ع سسسسسى  سسسسس ء مسسسسسا سسسسسسل ، 
هسسسسسسسسسي و أو غسسسسسسسسسريه مسسسسسسسسسن الت سسسسسسسسسنيعاة،  ي سسسسسسسسسنصهاإىل ت سسسسسسسسسنيف جامعااسسسسسسسسسا   مراتسسسسسسسسسب مت دمسسسسسسسسسة  سسسسسسسسسمن ت سسسسسسسسسنيف 

مسسسسسسا يسسسسسسؤ ي إىل ت عسسسسسسيم ا تمسسسسسسع وهسسسسسسذا جامعسسسسسساة ت ظسسسسسسف أحعسسسسسسن األسسسسسسساتذ  واللسسسسسساحثين لتسسسسسسدريس أفضسسسسسسل الط لسسسسسسة، 
 ،لل يسسسسسسة الط لسسسسسسةمتاحسسسسسسة امعسسسسسساة غسسسسسسري متاحسسسسسسة تعت سسسسسسي الت سسسسسسنيعاة الدوليسسسسسسة، وجامعسسسسسساة األكسسسسسسا َيي إىل قعسسسسسسمين: ج

  .تعاين من مشاكل مالية ون ص اإلمكانياةتك ن غاللا ما و 
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مت ت يسسسسسسسسيم كسسسسسسسسل ا امعسسسسسسسساة ع سسسسسسسسى أسسسسسسسسساس اللاسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسي واملعسسسسسسسسايري املعسسسسسسسست دمة مسسسسسسسسن دسسسسسسسسرف مسسسسسسسسا وإذا 
  :(Hugonnier, 2016, p. 106) نذكر منها ،عد  مشاكل عن ذلكينتا  ،الت نيعاة الدولية

 إمها  ج    التع يم ومدت معامهتها     ي  التنمية   ا تمع و  ي  ت دم   املعت ت املعيشي؛ 

 إال املعسسسسسسايري املعرو سسسسسسة  االعتلسسسسسسارال أتخسسسسسسذ   عسسسسسسين  ،ت يسسسسسسيم جسسسسسس    اللاسسسسسسث الع مسسسسسسي مسسسسسسن خسسسسسس   معسسسسسسايري كميسسسسسسة
، وحسسسسسل املشسسسسساكل وال ضسسسسسااي كهسسسسسدف أساسسسسسسي ل لاسسسسسث، ويسسسسستم خدموووووة اجملتموووووعوابلتسسسسسا  يصيسسسسسب عامسسسسسل  ، وليسسسسسا

 تع يضه مبعايري النشر واالقتلاس اليت يتم التاايل ع يها بعه لة ل ت دم   مراتب الت نيف؛

  السسسسسسدفع بل يسسسسسسة ا امعسسسسسساة إلتلسسسسسساف منسسسسسس ذج جامعسسسسسساة الن لسسسسسسة ملسسسسسسا    سسسسسسه مسسسسسسن ع ا سسسسسسد ماليسسسسسسة و سسسسسسهر  عامليسسسسسسة، مسسسسسسا
وت  سسسسص عسسسسد  املؤسعسسسساة السسسسيت تعطسسسسي فرصسسسسة التع سسسسيم لكسسسسل  ،تسسسسب ع يسسسسه انتشسسسسار هسسسسذا النسسسس ف مسسسسن ا امعسسسساةيج 

 فئاة ا تمع واليت هي أهم أهداف التع يم العا    حد ذاته )ملدأ تكافؤ العر (؛

أن و كسسسسسسل األدسسسسسسراف ذاة امل سسسسسس اة، تسسسسسسرتلط بأن  م م سسسسسسسة، جيسسسسسسبلتكسسسسسس ن لعم يسسسسسسة الت يسسسسسسيم نتسسسسسسا ا  ،وع يسسسسسسه
كسسسسسسل  سسسسسسام ة لأن تكسسسسسس ن و األهسسسسسسداف املعسسسسسسطر  ومسسسسسسدت   ي هسسسسسسا،  ا امعسسسسسسة، وكسسسسسسذاين االعتلسسسسسسار حمسسسسسسيط أتخسسسسسسذ   عسسسسسس

 .وظا ف التع يم العا ، وأخريا أن تك ن معتمر  ومتتد  

 االمتياز اجلامعي:ييم حدود عملية ت . الفرع الثالث

ت يسسسسسيم املؤسعسسسسسة ا امعيسسسسسسة،  :حيسسسسسسث أ سسسسسا تعتمسسسسسد ع سسسسسسى ،إن عم يسسسسسة ت يسسسسسيم التع سسسسسيم العسسسسسسا  واسسسسسسعة ومتشسسسسسعلة
هسسسسسذا و ت يسسسسيم السسسسرباما والسسسسنظم التع يميسسسسة، ت يسسسسيم األسسسسساتذ  واللسسسسساحثين، ت يسسسسيم الط لسسسسة وغريهسسسسا مسسسسن األبعسسسسا  األخسسسسرت، 

مسسسسسسا جيع هسسسسسسا عم يسسسسسسة  سسسسسسام ة ومهمسسسسسسة ابلنعسسسسسسلة ملت سسسسسسذي ال سسسسسسرار   ال طسسسسسساف األكسسسسسسا َيي، وذاة أتثسسسسسسري ملا سسسسسسر ع سسسسسسى 
 ذلسسسسسكوكسسسسسل حيسسسسسث إ ار  وتعسسسسسيري املؤسعسسسسساة التابعسسسسسة لسسسسسه بر سسسسسا ه،  سياسسسسسساة واسسسسسسجاتيتياة التع سسسسسيم العسسسسسا  مسسسسسن

ت صسسسسسسل إىل منسسسسسسس ذج ت يسسسسسسسيم ل  ،مسسسسسسسن دسسسسسسرف اللسسسسسسساحثين ذو أمهيسسسسسسسة كسسسسسسربتم  سسسسسس ف ت يسسسسسسسيم التع سسسسسسيم العسسسسسسسا   مسسسسسسسنعسسسسسسل جي
  امل ومت امل وموضوعي.

أغ سسسسسب االحيسسسسسان  فهسسسسس    ،غسسسسسري متتسسسسسانسالتع سسسسسيم العسسسسسا  هسسسسس  قطسسسسساف قطسسسسساف  ، ةسسسسسد أن ومسسسسسن جهسسسسسة أخسسسسسرت
فسسسسسسإن مضسسسسسسامين  ،يضسسسسسم ا امعسسسسسساة، املسسسسسسدارس الع يسسسسسسا، املعاهسسسسسسد والك يسسسسسساة، وإ سسسسسسافة إىل تنسسسسسس ف أحتامهسسسسسسا وأ سسسسسسكاهلا

وهسسسسسسذا مسسسسسسا جيعسسسسسسل مسسسسسسن  نظمهسسسسسسا التع يميسسسسسسة غسسسسسسري متشسسسسسساهبة كالطسسسسسسب والع سسسسسس م الدقي سسسسسسة، الع سسسسسس م اإلنعسسسسسسانية وال صسسسسسساة،
يسسسسسيم منظ مسسسسسة التع سسسسسيم العسسسسسا  يتط سسسسسب ت يسسسسسيم ويسسسسسع أن ت إ سسسسسافة إىل عم يسسسسسة الت يسسسسسيم غسسسسسري منطيسسسسسة وم حسسسسسد  املعسسسسسايري، 
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وتركسسسسسسسز ع سسسسسسسى  ،الت سسسسسسسنيعاة العامليسسسسسسسة ل تامعسسسسسسساة تتتاهسسسسسسسل معظسسسسسسسم األبعسسسسسسسا  العسسسسسسساب ةأن  ،   حسسسسسسسين ةسسسسسسسد وظا عهسسسسسسسا
هبسسسسسسذا تكسسسسسس ن بعيسسسسسسد  كسسسسسسل اللعسسسسسسد عسسسسسسن و ت يسسسسسسيم األسسسسسسساتذ  اللسسسسسساحثين، ومسسسسسسن جانسسسسسسب واحسسسسسسد وهسسسسسس  إنتسسسسسساجهم اللاثسسسسسسي، 

 .الت ييم الشامل ل مؤسعاة ا امعية

إن االنت سسسسسسسا اة امل جهسسسسسسسة لعم يسسسسسسسة ت يسسسسسسسيم التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  ال ختسسسسسسسص الت يسسسسسسسيم بذاتسسسسسسسه، ف طاملسسسسسسسا ارتسسسسسسسلط نشسسسسسسسا  
م نظسسسسسام امتاسسسسساانة وتسسسسسدرج )بكسسسسسال راي، ليعسسسسسانس،  12وو سسسسسعت ا امعسسسسساة منسسسسسذ ال سسسسسرن  ،التع سسسسسيم بعم يسسسسسة الت يسسسسسيم

يت أتخسسسسسذ ةسسسسسرت لسسسسسه سسسسسس لياة  والسسسسس ماجعسسسسستري و كتسسسسس راه(، بسسسسسل االنت سسسسسا اة م جهسسسسسة ملنهتيسسسسسة عم يسسسسسة الت يسسسسسيم احلاليسسسسسة
تصسسسسسري مسسسسسن أهسسسسسدافها لتاتسسسسسل ابتسسسسست السسسسسيت و  ،كثسسسسسري  ع سسسسسى صسسسسساة نتا تسسسسسه، وع سسسسسى سسسسسس  ك مؤسعسسسسساة التع سسسسسيم العسسسسسا 

غسسسسسسرية منهتيسسسسسسة كمسسسسسسا املراتسسسسسسب األوىل عامليسسسسسسا، أو ل ا سسسسسس   ع سسسسسسى إجسسسسسسازاة و رجسسسسسساة ع ميسسسسسسة ابلنعسسسسسسلة ل لسسسسسساحثين،  
  :)Romainville, 2013, p. 307( كالتا ي س  ك اللاحثين  ل لاث الع م *الت ييم الليل ي مجي

 اتلاف معايري الت ييم الليل ي مجي   تصيري منهتية اللا ث املنش ر ؛ 

 ت عيم نتا ا اللاث ع ى عد  أورا  لضمان نشر أكرب عد  من األعما  وزاي   فر  االقتلاس؛ 

 لكل األحباث العاب ة   ب نظر الن ا    حب ثهم وابلتا  زاي    نشر حب ث ب جهة نظر متطرفة ومناقضة
 فر  االقتلاس وحماولة إحداث  تة إع مية؛

 االقتلاس الذايت ل لاحث من أعماله العاب ة؛ 

 .ا ام ة بين اللاحثين ابقتلاس أعما  بعضهم اللعض 

أثر س لا ع ى  ،منهتية الت ييم احلاليةإن الت تر احلاصل بين مطاليب تعديل نظام الت ييم واملعتعيدين من 
إذا أر ان إجيا  حل و اهلدف النليل لعم ية الت ييم، واليت تعمل ع ى  عين ج    التع يم العا  واللاث الع مي، 

 ن   ها   أربعة ن ا  أساسية:و وسط ع ينا خ   بعض الت ازانة ع ى منهتية الت ييم حمل ا د ، 

  در ة الت ييم:أوال. 

إن عم يسسسسسسسة الت يسسسسسسسيم ليعسسسسسسست  خي سسسسسسسة ع سسسسسسسى التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  و  نعسسسسسسسس ال قسسسسسسست هسسسسسسسي حتميسسسسسسسة، لكسسسسسسسن جيسسسسسسسب 
أتدريهسسسسسا   نظسسسسسام رقسسسسسايب قسسسسسا م ع سسسسسى أسسسسسسس متعسسسسس  ع يهسسسسسا ومعسسسسسايري  سسسسسعافة حمسسسسسد  ، وإال سسسسسستك ن حا سسسسسر  ولكسسسسسن 

                                                           

الطسسسسسسر  اإلح سسسسسسا ية واألسسسسسسساليب الراي سسسسسسية،     يسسسسسسل الليسسسسسساانة املتع  سسسسسسة الليل يسسسسسس مجي: هسسسسسسي اسسسسسسست دام منهتيسسسسسسة الت يسسسسسسيم  * 
ابلكتسسسسسب والسسسسسدوراية وامل سسسسساالة واملسسسسسؤلعين والنا سسسسسرين، إلل سسسسساء الضسسسسس ء ع سسسسسى عم يسسسسساة تسسسسسداو  املع  مسسسسساة وتتلسسسسسع معسسسسساراة تطسسسسس ر 

 ا االة الع مية.
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كسسسسسسسل ا هسسسسسساة   ا امعسسسسسسسة )اإل ار  ت سسسسسسسيم األسسسسسسسساتذ  وهسسسسسسسم دسسسسسسسرف  تعسسسسسسر  مسسسسسسسن  ،بطري سسسسسسة عشسسسسسسس ا ية وغسسسسسسسري منظمسسسسسسسة
وع ام سسسسسسسه الش  سسسسسسسية السسسسسسسيت يراهسسسسسسسا مناسسسسسسسسلة، وهسسسسسسسذا  ،ي يمسسسسسسس ن زم  هسسسسسسسم...( كسسسسسسسل حعسسسسسسسب وجهسسسسسسسة نظسسسسسسسرهبسسسسسسسدورهم 

ي سسسسسع ع سسسسسى ا امعسسسسسة االختيسسسسسار إذن ، ةاملعرو سسسسس املعسسسسسايري الدوليسسسسسة ب اسسسسسسطةمنهتيسسسسسة ت يسسسسسيم التع سسسسسيم  مسسسسسنأخطسسسسسر بكثسسسسسري 
كسسسسسسسل مسسسسسسسن بتعسسسسسسسا ي   املناسسسسسسسسلة، رجسسسسسسسة الت يسسسسسسسيم  ديسسسسسسسد و سسسسسسسعه هسسسسسسس   هسسسسسسسابسسسسسسسين احلسسسسسسسل األقسسسسسسسل سسسسسسسس ءا، وأو  تسسسسسسس ازن ع ي

  .(Romainville, 2013, p. 314)اإلفرا    الت ييم والتعريط والتهاون 

  هل يع س املعيار ال مي  ودس التعليم العاي؟اثنيا. 

  إن ال يسسسسسساس الكمسسسسسسي  سسسسسس    التع سسسسسسيم العسسسسسسا  مسسسسسسن أهسسسسسسم االنت سسسسسسا اة السسسسسسيت وجهسسسسسست ملنهتيسسسسسسة الت يسسسسسسيم احلاليسسسسسسة،
والسسسسسسسسسسسيت ال تعيسسسسسسسسسسسد إال   زاي   العتسسسسسسسسسسس   يب ا امعسسسسسسسسسسساة امل سسسسسسسسسسسنعة  ،كالت سسسسسسسسسسسنيعاة العامليسسسسسسسسسسسة وت سسسسسسسسسسسنيف ا سسسسسسسسسسس ة

منهتيسسسسسسة العسسسسسسد  تركسسسسسسز ع سسسسسسى كسسسسسسل مسسسسسسسا كمسسسسسسا أن   وا امعسسسسسساة امل  سسسسسسا  مسسسسسسن الت سسسسسسنيف، ا سسسسسس ة وكسسسسسسذا اللسسسسسسساحثين،
لسسسسسسذا ال جيسسسسسسب  ،ا سسسسسامعيَيكسسسسسن قياسسسسسسسه وامسسسسسل كسسسسسسل األبعسسسسسسا  غسسسسسري ال اب سسسسسسة ل  يسسسسسساس   اللاسسسسسث الع مسسسسسسي والتكسسسسسس ين 

الشسسسسسهري :  نأينشسسسسستايوهنسسسسسا وجسسسسسب ذكسسسسسر م  لسسسسسة ألسسسسسربة ، االكتعسسسسساء ابلعسسسسسد    ت ييمنسسسسسا ملؤسعسسسسسة جامعيسسسسسة أو ابحسسسسسث
 «:ابلضرور كل ما يهمنا َيكن قياسه، وليس كل ما يهم قياسه يهمنا   ليس»

« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut compter 

ne compte pas forcément » 
لنسسسسس     ،الع مسسسسسيوابلتسسسسسا  ع ينسسسسسا إعسسسسسا   ترتيسسسسسب الع امسسسسسل حعسسسسسب أمهيتهسسسسسا   قيمسسسسسة التع سسسسسيم العسسسسسا  واللاسسسسسث 

 .(Romainville, 2013, pp. 315-317) كل منها قدرها من األمهية   عم ية الت ييم

  اهلدا م  عملية الت ييم:اثلثا. 

زااي وت سسسسسسسايح عيسسسسسسس ص الشسسسسسسسيء املسسسسسسستثمسسسسسسسين التاعسسسسسسسين املعسسسسسسستمر و اسسسسسسسدف عم يسسسسسسسة الت يسسسسسسسيم بشسسسسسسسكل عسسسسسسسام إىل 
. وب سسسسسسسسعة عامسسسسسسسسة، ةسسسسسسسسد أن بعسسسسسسسسض مؤسعسسسسسسسساة التع سسسسسسسسيم السسسسسسسسذي مت ت ييمسسسسسسسسه )ا امعسسسسسسسسة، األسسسسسسسسساتذ ، اللاسسسسسسسس ث...(

 ، والسسسسسيت و سسسسسعت بشسسسسسكل ر هسسسسسداف املعسسسسسطلد هسسسسساعم يسسسسسة الت يسسسسسيم إىل معرفسسسسسة مسسسسسدت   ي وراء العسسسسسا  اسسسسسدف مسسسسسن 
الت سسسسسسنيعاة  اعسسسسسست ءرسسسسسسسالتها وم ار هسسسسسسا املتسسسسسس فر ، والعكسسسسسسس متامسسسسسسا   ا امعسسسسسساة السسسسسسيت اسسسسسسدف إىل  يتناسسسسسسسب مسسسسسسع

السسسيت تركسسسز ع سسسى مسسسدت   يسسس  معسسسايري الت سسسنيف، و  ،(Romainville, 2013, pp. 317-318) العامليسسسة
 العر  بينهما: 09رقم يلين الشكل و 
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 أهداا اجلامعة والتصنيفاف العاملية :09 ال  ل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل در: من إعدا  اللاحثة

ةسسسسسد أن ت يسسسسسيم اسسسسسستيعاص الط لسسسسسة ل سسسسسدروس بطري سسسسسة معينسسسسسة )امتاسسسسسان كتسسسسسايب،  سسسسسع ي،  ،و  نعسسسسسس العسسسسسيا 
تطلي سسسسسي...(، ي جسسسسسه سسسسسس  ك الط لسسسسسسة ال إرا اي حنسسسسس    يسسسسس  نتسسسسسا ا جيسسسسسسد    هسسسسسذا االمتاسسسسسان بتكييسسسسسف مسسسسسسراجعتهم 

السسسسسسسذي هسسسسسسس  و  مسسسسسسسع معسسسسسسسايري االمتاسسسسسسسان )احلعسسسسسسسظ أو املمارسسسسسسسسة مسسسسسسسث (، ع سسسسسسسى عكسسسسسسسس منسسسسسسس ذج التكسسسسسسس ين ابألهسسسسسسسداف
 ايسسسسسة امل يسسسسساس يسسسسستم ت يسسسسسيم إذا مسسسسسا ت صسسسسسل إىل األهسسسسسداف املعسسسسسطر  مسسسسسن  راسسسسسسة املنهسسسسساج  سسسسسمن حتسسسسسم  فعسسسسسي ،أ سسسسسل

هسسسسس  و سسسسسع حسسسسسد ل تسسسسسد  ال سسسسسا م  ،ع امسسسسسل قلسسسسس   ا تمسسسسسع األكسسسسسا َيي هلسسسسسذه املنهتيسسسسسةأهسسسسسم إن مسسسسسن و  .سسسسسساعي معسسسسسين
 يسسسسسيم غسسسسسري وهسسسسسذا مسسسسسا يسسسسس هم ا ميسسسسسع أن هنسسسسساك إوسسسسساف ع يهسسسسسا، وكسسسسسأن ديسسسسساة الت ،حسسسسس   ال سسسسسيم واملعسسسسسايري املعسسسسست دمة

 قاب ة ل ن اش مبا أ ا من درف خارجي وحمايد فر ا.

  إخراج عملية الت ييم ال جيب أن يلغي دور اإلدارس:رابعا. 

رغم أمهية الرقابة الذاتية   التاعين املعتمر ل تامعة ونشر ث افة ا     التنظيمية عند كل األفرا  والعاع ين 
إخراج عم ية الت ييم لضسسمان امل  سس عية وتعا ي سسس لياة عم ية الرقابة  من املهم أيضسساإال أنه وأصسسااص امل سس اة، 

 نة من قلل اللا ث  يتم ت ييمأن يك ن من درف خارجي، وع ى هذا األسسسسسسساس  ينلصيوكذا ت ييم ا      ،الذاتية

 

 اجلامعة

 اجلامعة

معايري التصنيف 

إم انياف امل س ة 

 املراتب املت دمة

 األهداا امل طرس

 التصنيف

 ت ييم

 تطوير
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لداخ يين   ع مية خمت ة، وت ييم ا امعة من درف خرباء خارجيين خمت ين   ا    ،  ون إق اء  ور الععالين ا
و ديد  ،واالتعا  ع ى املعايري املتلعة ،مبشسسسسسسسسسسسسسساركتهم    ديد اهلدف من الت ييموذلك إمتام عم ية الرقابة ا ارجية، 

 ,Romainville)و  النهاية و سسسسسسسسع خطة  عسسسسسسسسين لكل ما مت ت ييمه  ،املنهتية و  يل النتا ا املتا سسسسسسسسل ع يها

2013, p. 319). 
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 : تطبيه مناذج االمتياز   م س اف التعليم العاياملبحث الثاين

مل تعسسسسسد مؤسعسسسسساة التع سسسسسيم العسسسسسا  اسسسسسدف إىل ت ليسسسسسة حاجسسسسساة املعسسسسستعيدين منهسسسسسا فاعسسسسسب، بسسسسسل أصسسسسسلات 
ظهسسسسسرة العديسسسسسد مسسسسسن منسسسسساذج  ،لتا يسسسسس  ذلسسسسك. و وابلتسسسسسا  الت جسسسسه حنسسسسس    يسسسسس  االمتيسسسسساز ،اسسسسدف إىل  سسسسساوز ت قعسسسسساام

، مسسسسسسن   يسسسسسس  ذلسسسسسسك ب سسسسسسعة خاصسسسسسسةومؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا   املؤسعسسسسسساة ب سسسسسسعة عامسسسسسسة متكسسسسسسناالمتيسسسسسساز السسسسسسيت 
 امللاث، كالتا :هذا من خ   عر  أمهها وسنااو  

 من ذج  َينا الياابين ل متياز؛ 

 ؛النم ذج األمريكي ل متياز مالك مل ابلدريا 

  يب ل متيازو النم ذج األور. 

 . منوذج دمينج الياابين لالمتياز:املطلب األول

، ه وف عسسسسسسسسعتهعسسسسسسسسرف ع سسسسسسسسى أبعسسسسسسسسا تسنعسسسسسسسستعر    هسسسسسسسسذا املط سسسسسسسسب، منسسسسسسسس ذج  َيسسسسسسسسنا اليسسسسسسسساابين مسسسسسسسسن خسسسسسسسس   ال
 واالمتياز.  َينا ل ت    وكذلك ج ا ز

 أبعاد منوذج دمينج لالمتياز:. الفرع األول
ا سسسسسسسس      اليسسسسسسسساابن منسسسسسسسسذ أربعينيسسسسسسسساة ال سسسسسسسسرن لطاملسسسسسسسسا ارتسسسسسسسسلط اسسسسسسسسسم األمريكسسسسسسسسي وي يسسسسسسسسام إ وار   َيسسسسسسسسنا حبركسسسسسسسسة 

املا سسسسسسي، حيسسسسسسث اتلعسسسسسست اليسسسسسساابن اسسسسسسسجاتيتية قامسسسسسست ع سسسسسسى ت سسسسسسد  التشسسسسسستيع الكلسسسسسسري واحلسسسسسس افز املصريسسسسسسة ل شسسسسسسركاة 
األمريكيسسسسسة بصيسسسسسة جسسسسسذهبا ل سسسسسستثمار فيهسسسسسا، فرافسسسسس  ذلسسسسسك هتسسسسسر  عسسسسسد  كلسسسسسري مسسسسسن اإل اريسسسسسين األمسسسسسريكيين إىل اليسسسسساابن 

ويعتسسسسسرب منسسسسس ذج  َيسسسسسنا . (111، صسسسسسعاة 2017)سسسسسساري،  أبفكسسسسسارهم   قسسسسسارامالسسسسسذين مل جيسسسسسدوا اهتمامسسسسسا كلسسسسسريا 
مت كمسسسسسسا األسسسسسسساس لكسسسسسسل منسسسسسساذج االمتيسسسسسساز السسسسسسيت جسسسسسساءة   أواخسسسسسسر ال سسسسسسرن العشسسسسسسرين،  ، 1951السسسسسسذي انط سسسسسس  سسسسسسسنة 

 Japanese Unionأتسسسسسسسيس جسسسسسسا ز   َيسسسسسسنا وفسسسسسس   عسسسسسس   مسسسسسسن ا سسسسسسا  الع مسسسسسساء واملهندسسسسسسسين اليسسسسسساابين )

scientists and Engineers JUSE). 

يهسسسسسسسسسدف منسسسسسسسسس ذج  َيسسسسسسسسسنا إىل معرفسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسدت ةسسسسسسسسساح املنظمسسسسسسسسساة   تنعيسسسسسسسسسذها لعياسسسسسسسسسسة ا سسسسسسسسس    الشسسسسسسسسسام ة، 
والت نيسسسسسسسسساة اإلح سسسسسسسسسا ية، وي سسسسسسسسس م النمسسسسسسسسس ذج ع سسسسسسسسسى املعسسسسسسسسساهيم التاليسسسسسسسسسة:  عسسسسسسسسسم قيسسسسسسسسسا   اإل ار  الع يسسسسسسسسسا، السسسسسسسسستاكم   
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وتن عسسسسسسسم أبعسسسسسسسا  النمسسسسسسس ذج إىل أربسسسسسسسع  .  التاعسسسسسسسين املعسسسسسسستمر والت طسسسسسسسيط املعسسسسسسست ل ي *العم يسسسسسسساة، نظريسسسسسسسة كسسسسسسسايزن
 : (112، صعاة 2017)ساري، تتمثل    ،ةم عاة ر يعية

 التو ه:أوال. 
 :(236، صعاة 2012)امل يتي،  مةيتمثل هذا اللعد   معيار العياساة اليت تتلعها املنظ

ويتمثسسسسسل هسسسسسذا املعيسسسسسار ةمسسسسسل العياسسسسسساة السسسسسيت تتلعهسسسسسا املؤسعسسسسسة وكسسسسسذا العم يسسسسساة املعسسسسست دمة    ال ياسووووواف: .1
و سسسسسسعها، وجيسسسسسسب ع سسسسسسى ت سسسسسسك العياسسسسسسساة  ديسسسسسسد األهسسسسسسداف ال ريلسسسسسسة واللعيسسسسسسد  املسسسسسسدت ب  سسسسسس ح واإلجسسسسسسراءاة 
ال زمسسسسسة لتنعيسسسسسسذها، كمسسسسسا يؤكسسسسسسد هسسسسسذا املعيسسسسسسار ع سسسسسى جعسسسسسسل ا سسسسس    واالمتيسسسسسساز حمسسسسس را لعياسسسسسسسة املؤسعسسسسسة، وذلسسسسسسك 

ن خسسسسسسس   االلتسسسسسسسزام ال سسسسسسس ي مبنظسسسسسسس ر بعيسسسسسسسد املسسسسسسسدت اسسسسسسسد  الرسسسسسسسسالة العامسسسسسسسة ملؤسعسسسسسسسة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  وي  سسسسسسسح مسسسسسس
 .رايتها املعت ل ية

 الدعم:اثنيا. 
ملع  مسسسسسساة وتنميسسسسسسة املسسسسسس ار  يسسسسسستم السسسسسسدعم عسسسسسسن دريسسسسسس  أربعسسسسسسة معسسسسسسايري تتمثسسسسسسل   التنظسسسسسسيم، ت حيسسسسسسد امل سسسسسساييس، ا

 :(236، صعاة 2012)امل يتي،  اللشرية

ويكمسسسسسسسن   أسسسسسسسسس تنظسسسسسسسيم املؤسعسسسسسسسة وت زيسسسسسسسع العسسسسسسس طة واملهسسسسسسسام، مسسسسسسسدت اسسسسسسسست دام فسسسسسسسر  العمسسسسسسسل،  التنظووووووويم: .1
واهليكسسسسسسسسسل التنظيمسسسسسسسسسي وت زيسسسسسسسسسع االخت اصسسسسسسسسساة بسسسسسسسسسين األقعسسسسسسسسسام اإل اريسسسسسسسسسة امل ت عسسسسسسسسسة، ودليعسسسسسسسسسة الع قسسسسسسسسساة مسسسسسسسسسع 
أصسسسسسااص امل سسسسس اة ا سسسسسارجيين، لسسسسسذا البسسسسسد مسسسسسن وجسسسسس   تنظسسسسسيم وا سسسسسح اسسسسسد  املعسسسسسؤولياة ويسسسسسنظم العمسسسسسل، كمسسسسسا 

عيسسسسسار ع سسسسسى معسسسسسؤولية اإل ار  الع يسسسسسا ع سسسسسى ا سسسسس    اإل اريسسسسسة وإزالسسسسسة الع ا سسسسس  التنظيميسسسسسة بسسسسسين اإل ار  يؤكسسسسسد هسسسسسذا امل
 وامل ظعين واألساتذ  وت د  احل افز وخ   بيئة عمل حمعز  ع ى امللا ر  واالبداف؛

ظسسسسسسم أو مسسسسسسا يعسسسسسسمى ابلتنمسسسسسسيط، ويتمثسسسسسسل هسسسسسسذا املعيسسسسسسار   ت حيسسسسسسد املعسسسسسسايري املعسسسسسست دمة   ن توحيوووووود امل وووووواييس: .2
ا سسسسسسسسس    وكيعيسسسسسسسسسة تطلي هسسسسسسسسسا وأسسسسسسسسسساليب  سسسسسسسسسديثها، وتعتسسسسسسسسسرب معسسسسسسسسسايري ا سسسسسسسسس    متاكمسسسسسسسسسة   العمسسسسسسسسسل   خمت سسسسسسسسسف 
معسسسسسست ايته وتنلسسسسسسع أساسسسسسسسا مسسسسسسن ت قعسسسسسساة الط لسسسسسسة ل  سسسسسسدماة التع يميسسسسسسة امل دمسسسسسسة، كمسسسسسسا جيسسسسسسب مراجعتهسسسسسسا ب سسسسسس ر  

  ورية لضمان إتلاعها لتصرياة رغلاة وأذوا  مت  ي خدماة التع يم العا ؛

                                                           

زن العسسسسسر    ضسسسسسة اليسسسسساابن بعسسسسسد احلسسسسسرص العامليسسسسسة تعسسسسسو ك مسسسسسة كسسسسسايزن ابلياابنيسسسسسة "التصيسسسسسري لدفضسسسسسل"، وتعتسسسسسرب اسسسسسسجاتيتية كسسسسساي * 
 الثانية، وهي عم ية إ ارية ت  م ع ى التاعيناة ال صري  املعتمر  اليت تجاكم لتشكل تصريا جذراي   املؤسعة.
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ويتع سسسسس  هسسسسسذا املعيسسسسسار بت  سسسسسيح أنشسسسسسطة التسسسسسدريب امل جهسسسسسة ل مسسسسس ظعين ذوي الع قسسسسسة  رد الب ووووورية:تنميوووووة املووووووا .3
اب سسسسسس   ، وا طسسسسسسط املعسسسسسست ل ية ل تسسسسسسدريب والتع سسسسسسيم   معسسسسسسا ل ا سسسسسس    واالمتيسسسسسساز، وذلسسسسسسك مسسسسسسن خسسسسسس   ت سسسسسسد  

ع سسسسسسى املؤسعسسسسسسة التع يميسسسسسسة لسسسسسسلعض السسسسسسرباما التدريليسسسسسسة السسسسسسيت  سسسسسسثهم ع سسسسسسى اإلبسسسسسسداف، وتعسسسسسساعدهم ع سسسسسسى احل سسسسسس   
 مهاراة حمد   والزمة    عين عم هم وتط يره، والتدريب ع ى العمل ا ماعي؛

يتنسسسسسسسساو  هسسسسسسسسذا املعيسسسسسسسسار مسسسسسسسسدت اسسسسسسسسست دام املع  مسسسسسسسساة   املؤسعسسسسسسسسة، ودسسسسسسسسر  اسسسسسسسسست لا  وانت سسسسسسسسا   املعلوموووووووواف: .4
املع  مسسسسة مسسسسسن م سسسسا رها الداخ يسسسسسة وا ارجيسسسسة، دسسسسسر  ختسسسسسزين املع  مسسسسة و سسسسسديثها، كمسسسسا جيسسسسسب العمسسسسل ع سسسسسى تسسسسس فري 
قاعسسسسسسسد  بيسسسسسسساانة كام سسسسسسسة ووا سسسسسسساة لكسسسسسسسل املسسسسسسس ظعين   املؤسعسسسسسسسة، ويؤكسسسسسسسد هسسسسسسسذا املعيسسسسسسسار ع سسسسسسسى أمهيسسسسسسسة املعرفسسسسسسسسة 

لعمي سسسسسسسسة اب سسسسسسسس    و سسسسسسسسرور  معرفسسسسسسسسة اإل ار  الع يسسسسسسسسا اب  عيسسسسسسسسة األ بيسسسسسسسسة هلسسسسسسسسا، ومعرفسسسسسسسسة ويسسسسسسسسع العسسسسسسسسام ين والط لسسسسسسسسة ا
مبعسسسسسسسسسؤوليتهم وأ وارهسسسسسسسسسم     يسسسسسسسسس  ا سسسسسسسسس    واالمتيسسسسسسسسساز، وذلسسسسسسسسسك   إدسسسسسسسسسار قاعسسسسسسسسسد  متكام سسسسسسسسسة مسسسسسسسسسن الليسسسسسسسسساانة 

 .واملع  ماة عن النظام واألنظمة املؤثر  فيه

  التنفيل:اثلثا. 
الرقابسسسسسسسسة، وأنشسسسسسسسسطة التاعسسسسسسسسين عسسسسسسسسايري متع  سسسسسسسسة أبنشسسسسسسسسطة  سسسسسسسسمان ا سسسسسسسس   ، ال سسسسسسسسيانة و يتكسسسسسسسس ن مسسسسسسسسن ث ثسسسسسسسسة م

 :(237، صعاة 2012)امل يتي،  املعتمر

ويت سسسسل هسسسسذا بتعاصسسسسيل عم يسسسسة أتكيسسسسد ا سسسس    بسسسسدءا مسسسسن ت سسسسميم السسسسرباما واملنسسسساها،  أن ووووطة ضوووومان اجلووووودس: .1
والرقابسسسسسة أثنسسسسساء ت سسسسسد  ا سسسسسدماة التع يميسسسسسة، ومعسسسسسايري ر سسسسسا الط لسسسسسة، كمسسسسسا تعمسسسسسل ملسسسسسا    سسسسسمان ا سسسسس    ع سسسسسى 

 تط ير املناها امل دمة ومتا يها مع التصرياة الع مية الدولية؛

األسسسسسسسساليب امل ت عسسسسسسسة السسسسسسسيت تتلعهسسسسسسسا املؤسعسسسسسسسة ل تأكسسسسسسسد مسسسسسسسن جسسسسسسس     يعسسسسسسسر  هسسسسسسسذا املعيسسسسسسسار الصووووووويانة واملراقبوووووووة: .2
ا سسسسسسسدماة امل دمسسسسسسسة ل ط لسسسسسسسة، ويعسسسسسسست دم معيسسسسسسسار الرقابسسسسسسسة   الكشسسسسسسسف عسسسسسسسن األسسسسسسسسلاص ا  هريسسسسسسسة ل مشسسسسسسسك ة 

 وح ها؛

يؤكسسسسسسد هسسسسسسذا املعيسسسسسسار ع سسسسسسى ملسسسسسسدأ اسسسسسسستلا  وقسسسسسس ف األخطسسسسسساء واالحنرافسسسسسساة عسسسسسسن العياسسسسسسساة  أن ووووووطة التح وووووو : .3
يسسسسسسس  التميسسسسسسسز، ويسسسسسسستم ذلسسسسسسسك مسسسسسسسن خسسسسسسس   التاعسسسسسسسيناة املعسسسسسسستمر    العم يسسسسسسساة وا طسسسسسسسط ا اصسسسسسسسة اب سسسسسسس    و  

 .التع يمية واملناها امل دمة
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  النتائج: رابعا.
 ا طسسسسسسسط املعسسسسسسست ل ية لت جيسسسسسسسه املنظمسسسسسسسةالسسسسسسسيت ت سسسسسسساس مسسسسسسسن خسسسسسسس   معيسسسسسسسار التسسسسسسسأثري، وبنسسسسسسساء ع يسسسسسسسه يسسسسسسستم و سسسسسسسع 

 :(238، صعاة 2012)امل يتي، 

ويعسسسسسر  هسسسسسسذا املعيسسسسسار النتسسسسسا ا املرتلطسسسسسسة بتطليسسسسس  ا سسسسسس      املؤسعسسسسسة، سسسسسس اء كانسسسسسست نتسسسسسا ا م م سسسسسسسة   التوووووأ ري: .1
كنعسسسسسسلة تشسسسسسسصيل الط لسسسسسسة ونعسسسسسسلة األحبسسسسسساث املعسسسسسست ة والنتسسسسسسا ا غسسسسسسري امل م سسسسسسسة كسسسسسسزاي   ر سسسسسسا الط لسسسسسسة وانتمسسسسسسا هم 

ر كيسسسسسسسف اثسسسسسسسرة ت سسسسسسسك  امعسسسسسسساام وزاي   وملسسسسسسسا راام فيمسسسسسسسا خيسسسسسسسص   يسسسسسسس  االمتيسسسسسسساز، كمسسسسسسسا ي  سسسسسسسح هسسسسسسسذا املعيسسسسسسسا
النتسسسسسسسسا ا اإلجيابيسسسسسسسسة والعسسسسسسسس لية   نشسسسسسسسسا  مؤسعسسسسسسسسة التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا  وابلتسسسسسسسسا  اسسسسسسسسستتابة خطسسسسسسسسط اإل ار  الع يسسسسسسسسا 

 لت ايح ا  ل واستص   ن ا  ق   املؤسعة   زاي   ا     و  ي  االمتياز؛

يتنسسسسساو  هسسسسسذا املعيسسسسسار مسسسسسا ت سسسسس م بسسسسسه املؤسعسسسسسة مسسسسسن خطسسسسسط لتاعسسسسسين ا سسسسس      املعسسسسست لل،  اخلطوووووت امل وووووت بلية: .2
مسسسسسع تليسسسسسان امل قسسسسسف احلسسسسسا  ل تسسسسس    وت سسسسسدم   يسسسسس  األهسسسسسداف املرجسسسسس   السسسسسيت تعسسسسسعى ا طسسسسسط لتا ي هسسسسسا، ومسسسسسدت 
االلتسسسسسسسزام بتنعيسسسسسسسذ ت سسسسسسسسك ا طسسسسسسسط كمسسسسسسسا يؤكسسسسسسسسد ع سسسسسسسى أمهيسسسسسسسة بنسسسسسسسساء سياسسسسسسسسة بعيسسسسسسسد  املسسسسسسسسدت ت سسسسسسس م ع سسسسسسسى   يسسسسسسسس  

احلاليسسسسسسسة واملعسسسسسسست ل ية ل معسسسسسسستعيدين مسسسسسسسن ا سسسسسسسدماة التع يميسسسسسسسة وأصسسسسسسسااص امل سسسسسسس اة ا سسسسسسسارجيين، االحتياجسسسسسسساة 
ويتط سسسسسسب ذلسسسسسسك عمسسسسسسل  راسسسسسسساة استشسسسسسسرافية الحتياجسسسسسساة الط لسسسسسسة املعسسسسسست ل يين وسسسسسسس   العمسسسسسسل  عمسسسسسسا ل  سسسسسسدر  

 التنافعية ملؤسعة التع يم العا .

 :10   الشكل رقم ،العاب ةكل املعايري واألبعا  ت  يح   ناوَيكن
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 : أبعاد منوذج دمينج لالمتياز10ال  ل رقم 

 
(Les & Tanner, 2004, p. 201) :امل در 

األساسسسسسسسسية   ن طسسسسسسسة م زعسسسسسسسة ع سسسسسسسى املعسسسسسسسايري العشسسسسسسسر  1000يسسسسسسستم تن سسسسسسسيط املؤسعسسسسسسساة ع سسسسسسسى أسسسسسسسساس ةمسسسسسسس ف 
 :ي  ح ذلك 10 رقما دو  و ن طة،  70/100العاب ة، ع ى أال ي ل كل معيار ع ى حد 

 : توزيع ن ا  منوذج دمينج لالمتياز علأ املعايري األساسية10اجلدول رقم 

 املعايري الفرعية التابعة له املعيار األساسي
  رح العياساة، إجراءاة تنعيذها، األهداف اللعيد  وال ريلة املدت ن طة 100 ال ياساف
العمل، مرونة اهليكل التنظيمي وت زيع ت زيع الع طة، فر   ن طة 100 التنظيم

 االخت اصاة
إجراءاة أتسيس معايري ا     وإلصا ها، حمت ت املعايري ومعت ت  ن طة 100 توحيد امل اييس

 االلتزام هبا، ومدت تط يرها بشكل منتظم.
اب    ، خطط تدريب وتك ين العام ين وامل ظعين، معت ت ال عي  ن طة 100 تنمية املوارد الب رية

  عم و عيز التنمية الذاتية.
در  است لا  وتداو  املع  ماة، امل ا ر الداخ ية وا ارجية، تنظيم  ن طة 100 املعلوماف

 وختزين املع  ماة   ق اعد بياانة.
إ ار  نظم  مان ا    ،   يل و عين العم ياة، معت ت ر ا  ن طة 100 أن طة ضمان اجلودس

 ليئة.العم ء، محاية ال



 أقطاب االمتياز اجلامعي                                  الفصل الثاين:                                          

 

 

101 

 الرقابة ع ى معللاة املشك ة وع جها. ن طة 100 الصيانة واملراقبة
أس  ص   يل املشك ة اليت ت اجه ا       املؤسعة، ترتيب  ن طة 100 أن طة التح  

 األول اية وخطط ع جها.
املعتعيدين اآلاثر امل م سة وغري امل م سة لتطلي  ا    ، التأثري    ن طة 100 التأ ري

 ا ارجيين وا تمع ب عة عامة.
 خطط  عين ا       املعت لل ن طة 100 اخلطت امل ت بلية

 ن طة 1000 اجملموع
 (113، صعاة 2017)ساري،  ىع  اعتما اامل در: من إعدا  اللاحثة 

 فل فة منوذج دمينج:. الفرع الثاين

أو  مسسسسسسسسن و سسسسسسسسع األسسسسسسسسسس الع ميسسسسسسسسة والتطلي يسسسسسسسسة إل ار  االمتيسسسسسسسساز   املنظمسسسسسسسساة، وذلسسسسسسسسك مسسسسسسسسن يعسسسسسسسسد  َيسسسسسسسسنا 
خسسسسسسسس   األسسسسسسسسساليب اإلح سسسسسسسسا ية ل رقابسسسسسسسسة ع سسسسسسسسى ا سسسسسسسس    السسسسسسسسيت   سسسسسسسس  التاعسسسسسسسسين املعسسسسسسسستمر، وافسسسسسسسسج   َيسسسسسسسسنا أنسسسسسسسسه 

جيسسسسسسب  فسسسسسسع التاسسسسسس   والتصيسسسسسسري ا سسسسسسذري مسسسسسسن  ،ل  صسسسسسس   إىل  رجسسسسسسة مت دمسسسسسسة وحم  سسسسسسة مسسسسسسن التميسسسسسسز ع سسسسسسى املنافعسسسسسسين
ة اهلسسسسسرم إىل قاعدتسسسسسه حنسسسسس  معهسسسسس م االمتيسسسسساز، ابإل سسسسسافة إىل إنشسسسسساء ث افسسسسسة املشسسسسساركة   اختسسسسساذ ال سسسسسراراة   أع سسسسسى قمسسسسس

 : (232، صعاة 2012)امل يتي، ع ى ما ي ي  ،املؤسعة، وتؤكد ف ععة  َينا

 تكام ية املؤسعة وسعيها الدا م لتا ي  حاجاة العم ء وإ لاعها؛ 

 التزام اإل ار  ت    األ اء والععي لتصيري ث افة املؤسعة؛ 

 عين  افعية العام ين حن  العمل وتدعيم قدراام ع ى است دام أساليب إح ا ية لت ييم ا    ؛  

 أول ية التع يم والتدريب لتا ي  التاعين املعتمر؛ 

 إنشاء براما تدريلية لتاعين مهاراة األفرا ؛ 

    ختعيض التكاليف وزاي   االستثمار؛إمكانية  عين ا      

 وج   تنظيم وا ح اد  املعؤولياة وكيعية تنظيم العمل؛ 

  االعتمسسسسسا  ع سسسسسى الت طسسسسسيط املعسسسسست ل ي ل مؤسعسسسسسة وو سسسسسع خطسسسسسط بعيسسسسسد  وقريلسسسسسة املسسسسسدت ت سسسسسب ك هسسسسسا فسسسسسنعس
 العياسة اليت ادف إىل   ي  ا     واالمتياز.

 تياز: وائز دمينج للجودس واالم. الفرع الثالث

حيسسسسسسث يتكعسسسسسسل بكسسسسسسل  ،يشسسسسسسرف ا سسسسسسا  الع مسسسسسساء واملهندسسسسسسسين اليسسسسسساابين ع سسسسسسى ا سسسسسسا ز  منسسسسسسذ بدايسسسسسسة أتسيعسسسسسسها
كسسسسسسسل املت سسسسسسسدمين ل تسسسسسسسا ز  ع سسسسسسسى اكتعسسسسسسساهبم  سسسسسسسرباة واسسسسسسسسعة ابمللسسسسسسسا   اإل اريسسسسسسسة جيمسسسسسسسع  كمسسسسسسسا م سسسسسسساريعها اإل اريسسسسسسسة،  
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واالمتيسسسسسسساز ب صسسسسسسسعها الناجاسسسسسسسة، وهسسسسسسس  األمسسسسسسسر السسسسسسسذي  سسسسسسستع  سسسسسسسركاة أخسسسسسسسرت ل لسسسسسسسدء بتتربتهسسسسسسسا حنسسسسسسس  إ ار  ا سسسسسسس    
معتسسسسسساح مهسسسسسسم لنتسسسسسساح العمسسسسسسل، كمسسسسسسا أن التاسسسسسسدي السسسسسسذي هسسسسسس  عن سسسسسسر أساسسسسسسسي ل تسسسسسسا ز  يعسسسسسسرز فرصسسسسسسة ُميسسسسسسز  لسسسسسستع م 

أن  2019 سسسسسسسسركة متا سسسسسسسس ة ع سسسسسسسسى جسسسسسسسسا ز   َيسسسسسسسسنا إىل غايسسسسسسسسة  257منسسسسسسسساها جسسسسسسسس    معيسسسسسسسسد ، كمسسسسسسسسا أثلتسسسسسسسست نتسسسسسسسسا ا
إال أن جسسسسسسسا ز   ن اليسسسسسسساابوع سسسسسسسى السسسسسسسرغم مسسسسسسسن وال اسسسسسسسا   .تطسسسسسسس يرا ثسسسسسسس راي قسسسسسسسد   سسسسسسس    جسسسسسسس    منتتااسسسسسسسا وخسسسسسسسدمااا

ليعسسسسست ايابنيسسسسسة( نظسسسسسرا ملسسسسسا ح  تسسسسسه  257مؤسعسسسسسة فسسسسسا ز  تسسسسسا ز   َيسسسسسنا مسسسسسن أصسسسسسل  59 َيسسسسسنا انلسسسسست  سسسسسهر  عامليسسسسسة )
 JUSE Union of japanese)  مسسن نتسسا ا م م سسسة لسسدت املؤسعسساة السسيت سسسعت إليهسسا، أو ت جسست هبسسا

scientists and engineers)   ، كمسسسسا ارتسسسسلط ةسسسساح جسسسسا ز   َيسسسسنا بجسسسسسيخ ا سسسس    و عسسسسينها مسسسسع خعسسسسض
التكسسسسسسساليف و  يسسسسسسس  زاي   وا سسسسسسساة   اإلنتاجيسسسسسسسة وحتسسسسسسسم املليعسسسسسسساة، و  يسسسسسسس  إ ار  ا سسسسسسس    الشسسسسسسسام ة مسسسسسسسن خسسسسسسس   
 ترسسسسسسسسيخ ث افسسسسسسسة املشسسسسسسساركة والتاعسسسسسسسيناة   اللسسسسسسسىن التاتيسسسسسسسة ل منظمسسسسسسساة والسسسسسسسيت تشسسسسسسستع ع سسسسسسسى اإلبسسسسسسسداف واالبتكسسسسسسسار

  .(30)الي نيعك : املركز اإلق يمي ل ت    والتميز   التع يم، صعاة 

تسسسسسسسسسدير  نسسسسسسسسسة جسسسسسسسسسا ز   َيسسسسسسسسسنا االختلسسسسسسسسساراة وعم يسسسسسسسسساة املسسسسسسسسسنح، ويسسسسسسسسسجأس ال تنسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسدير هيئسسسسسسسسسة املنظمسسسسسسسسساة 
االقت سسسسسسسسا ية وتتكسسسسسسسس ن مسسسسسسسسن خسسسسسسسسرباء   إ ار  ا سسسسسسسس    الشسسسسسسسسام ة مسسسسسسسسن ال طسسسسسسسساعين ال سسسسسسسسناعي واألكسسسسسسسسا َيي، وتتتسسسسسسسسزأ 

 11 رقسسسسسسما سسسسسسدو  و  سسسسسسان فرعيسسسسسسة تسسسسسسدير عم يسسسسسساة االختلسسسسسسار، وتنسسسسسساق  ال ضسسسسسسااي ذاة الع قسسسسسسة،  ةال تنسسسسسسة إىل  عسسسسسس

 : (31)الي نيعك : املركز اإلق يمي ل ت    والتميز   التع يم، صعاة ي  ح ذلك 

 : اللجان الفرعية جلوائز دمينج11اجلدول رقم 

 األدوار اللجنة الفرعية
 جلنة التعديل ال امل 1

(Total 

Adjustment) 

تنعسسسسسي  أنشسسسسسطة ا سسسسسا ز  وت  سسسسسي اقجاحسسسسساة تطسسسسس ير االختلسسسسساراة وعم يسسسسساة ا سسسسسا ز ، ت سسسسسد  
 ت ارير الت صياة إىل ال تنة الر يعية

 جلنة تن يح النظام 2

(Total 

Adjustment) 

الضسسسسسسسسرورية ورفعهسسسسسسسسا إىل ال تنسسسسسسسسة مراجعسسسسسسسسة نظسسسسسسسسام ا سسسسسسسسا ز  وق اعسسسسسسسسدها واقسسسسسسسسجاح التعسسسسسسسسدي ة 
 الر يعية

 جلنة  ائزس دمينج لأل  اص 3

(Deming Prize 

for Individuals) 

 اختلار واختيار املت   ين واألكا َييين  ا ز  األ  ا 
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 جلنة  ائزس دمينج التطبي ية 4

(Deming 

Application 

Prize) 

وا سسسسسسسسسا ز  التطلي يسسسسسسسسسة وجسسسسسسسسسا ز  اختلسسسسسسسسسار واختيسسسسسسسسسار املت   سسسسسسسسسين مليداليسسسسسسسسسة ا سسسسسسسسس    الياابنيسسسسسسسسسة 
األعمسسسسسسسسسسا ، مسسسسسسسسسسع إ ار  عم يسسسسسسسسسساة تشسسسسسسسسسس يص ا سسسسسسسسسس    الشسسسسسسسسسسام ة ابلتعسسسسسسسسسساون مسسسسسسسسسسع ال تنسسسسسسسسسسة 

 الر يعية.

 جلنة  ائزس ني ي 5

(Nikkei QC 

Literature) 

 اختلار واختيار املت   ين  ا ز  نيكي

 التع يم( )الي نيعك : املركز اإلق يمي ل ت    والتميز  امل در: 

 JUSE Union of japanese scientists and) ، تتمثسسل  وتتتسسزأ ا سسا ز  إىل  عسسة أقعسسام

engineers) : 

ومتسسسسسسسنح ألولئسسسسسسسك السسسسسسسذين قسسسسسسسدم ا معسسسسسسسامهاة ابرز     راسسسسسسسسة ونشسسسسسسسر إ ار  ا سسسسسسس      وووووووائزس دميووووووونج لألفوووووووراد: .1
 الشام ة؛

ومتسسسسسسنح لدفسسسسسسرا  السسسسسسذين ينشسسسسسسط ن  ووووووائزس دميوووووونج لل دمووووووة املتميووووووزس للن وووووور والوووووورتويج )خووووووارج اليوووووواابن(:  .2
خسسسسسسسسارج اليسسسسسسسساابن والسسسسسسسسذين ي سسسسسسسسدم ن معسسسسسسسسامهاة ابرز    نشسسسسسسسسر وتعزيسسسسسسسسز إ ار  ا سسسسسسسس    الشسسسسسسسسام ة، ويسسسسسسسستم إجسسسسسسسسراء 

 سن اة؛ 5-3العاص كل 

ل منظمسسسسساة السسسسسيت دل سسسسست متسسسسسنح : 2012 وووووائزس دميووووونج التطبي يوووووة أصوووووبحذ ت ووووومأ  وووووائزس دميووووونج منووووول  .3
ا سسسسس    الشسسسسسام ة املناسسسسسسلة لع عسسسسسعة إ اراسسسسسا، ةسسسسسا  ومنسسسسسط نشسسسسسادها، وبيئسسسسسة العمسسسسسل فيهسسسسسا، وهسسسسسي جسسسسسا ز  سسسسسسن ية 

 متنح ل شركاة، املعاهد، أقعام املنظماة ووحداة األعما  التشصي ية؛

ع سسسسسسى ومتسسسسسسنح ل عسسسسسسا زين السسسسسسذين حسسسسسسافظ ا  ووووووائزس دميوووووونج ال وووووولل: أو  ووووووائزس دميوووووونج للمنظموووووواف الفووووووائزس   .4
معسسسسست ت إ ار  ا سسسسسس    الشسسسسسسام ة ومت تعزيسسسسسسزه ألكثسسسسسسر مسسسسسسن ثسسسسسس ث سسسسسسسن اة بعسسسسسسد ح سسسسسس هلم ع سسسسسسى ا سسسسسسا ز ، ويسسسسسستم 

 مناها سن اي؛

ومتسسسسسسسنح لد بيسسسسسسساة   1954 سووووووونة وووووووائزس ني وووووووي لألدبيووووووواف: أس وووووووتها اجمللوووووووة االقتصوووووووادية الياابنيوووووووة    .5
ة فيهسسسسسسا، ومتسسسسسسنح ملسسسسسسا لت سسسسسسك املمتسسسسسساز  حسسسسسس    راسسسسسسسة إ ار  ا سسسسسس    الشسسسسسسام ة واألسسسسسسساليب اإلح سسسسسسا ية املعسسسسسست دم

األ بيسسسسسساة مسسسسسسن  ور كلسسسسسسري   تطسسسسسس ير وت سسسسسسدم إ ار  ا سسسسسس    الشسسسسسسام ة، يسسسسسستم مناهسسسسسسا سسسسسسسن اي تزامنسسسسسسا مسسسسسسع ت سسسسسسد  
  .(JUSE Union of japanese scientists and engineers) ا  ا ز العاب ة
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 : (Malcolm Baldrigeمال ومل ابلدريج ). النموذج األمري ي لالمتياز املطلب الثاين

سنعسسسسسسستعر  مسسسسسسسن خسسسسسسس   هسسسسسسسذا املط سسسسسسسب، النمسسسسسسس ذج األمريكسسسسسسسي ل متيسسسسسسساز مسسسسسسسالك مل ابلسسسسسسسدريا، مسسسسسسسن خسسسسسسس   
 التعرف ع ى أبعا ه وف ععته وأهدافه، وكذلك مراحل الت دم ل ع ز تا ز  االمتياز مالك مل ابلدريا.

 أبعاد منوذج ابلدريج لالمتياز:. الفرع األول
( والسسسسسسسسذي كسسسسسسسسان أمينسسسسسسسسا بسسسسسسسس زار  1987-1922اسسسسسسسسسم النمسسسسسسسس ذج إىل العياسسسسسسسسسي مسسسسسسسسالك مل ابلسسسسسسسسدريا ) ينعسسسسسسسسب

اهسسسسسسستم مسسسسسسسالك مل بتطسسسسسسس ير إ ار  ا سسسسسسس    الشسسسسسسسام ة ملنظمسسسسسسساة وقسسسسسسسد ، 1987و 1981 سسسسسسسسنيت التتسسسسسسسار  األمريكيسسسسسسسة بسسسسسسسين
 يعسسسسسستمد النمسسسسسس ذج م حمسسسسسسه مسسسسسسن النمسسسسسس ذج اليسسسسسساابين لسسسسسسدَينا، وع سسسسسسى أسسسسسسساس تطليسسسسسس  النمسسسسسس ذجو  .األعمسسسسسسا  آنسسسسسسذاك

متسسسسسسسنح جسسسسسسسا ز  ابلسسسسسسسدريا ل مؤسعسسسسسسساة هبسسسسسسسدف تشسسسسسسستيعها ع سسسسسسسى  عسسسسسسسين أ ا هسسسسسسسا وتطسسسسسسس يره وزاي   تنافعسسسسسسسيتها وفسسسسسسس  
ق اعسسسسسسسد معينسسسسسسسة و سسسسسسسمن ثسسسسسسس ث ةسسسسسسساالة: منظمسسسسسسساة األعمسسسسسسسا  الرحبيسسسسسسسة وغسسسسسسسري الرحبيسسسسسسسة، املؤسعسسسسسسساة االستشسسسسسسسعا ية 

تامعسسسسسسسساة تعتسسسسسسسسرب جسسسسسسسسا ز  ابلسسسسسسسسدريا ل و ، 1993واملؤسعسسسسسسسساة التع يميسسسسسسسسة السسسسسسسسيت التا سسسسسسسست بتطليسسسسسسسس  النمسسسسسسسس ذج سسسسسسسسسنة 
املتميسسسسسسسز  أ ا   عيسسسسسسسز ل ت يسسسسسسسيم السسسسسسسذايت   ةسسسسسسسا  ا سسسسسسس    وت سسسسسسس   األ اء، كمسسسسسسسا تعسسسسسسساعد املؤسعسسسسسسساة التع يميسسسسسسسة ع سسسسسسسى 
اإلجابسسسسسة ع سسسسسى ثسسسسس ث أسسسسسسئ ة أساسسسسسسية: هسسسسسل أ اء ا امعسسسسسة هسسسسس  أق سسسسسى مسسسسسا تعسسسسستطيع   ي سسسسسه  هبسسسسسدف ال صسسسسس   إىل 

عسسسسسسينه   جامعاتنسسسسسسا،   أي ةسسسسسسا ،  رجسسسسسسة االمتيسسسسسساز، كيسسسسسسف تعسسسسسسرف إ ار  ا امعسسسسسسة ذلسسسسسسك  ومسسسسسساذا جيسسسسسسب تصيسسسسسسريه و 
يعسسسسسسد منسسسسسس ذج ابلسسسسسسدريا أ ا  فعالسسسسسسة لت يسسسسسسيم األ اء مسسسسسسن خسسسسسس   سسسسسسسلعة معسسسسسسايري: ال يسسسسسسا  ، الت طسسسسسسيط لسسسسسسذلك  وكيسسسسسسف 

االسسسسسسسجاتيتي، الجكيسسسسسسز ع سسسسسسى املعسسسسسستعيدين،   يسسسسسسل املع  مسسسسسساة وإ ار  املعرفسسسسسسة، الجكيسسسسسسز ع سسسسسسى املسسسسسس ار  اللشسسسسسسرية، إ ار  
 من ذج ابلدريا ومعايريه العلعة:يلين  11 رقمل الشكو العم ياة ونتا ا األ اء، 
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 : النموذج األمري ي لالمتياز التعليمي ابلدريج11ال  ل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

(National Institute of stadards and technology NIST, 2019-2020)   المصدر:

 : ت  يح هلذه املعايري ،فيما ي يو 

  ال يادس:أوال. 

مسسسسسسسدت ةسسسسسسساح قيسسسسسسسا   مؤسعسسسسسسسة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا    غسسسسسسسرس ث افسسسسسسسة وا سسسسسسساة ومعسسسسسسستمر  لسسسسسسسإل ار   ال يسسسسسسسا   تعسسسسسسو
و مسسسسسسسل املعسسسسسسسؤولية  سسسسسسساه ا تمسسسسسسسع وأصسسسسسسسااص  ،ومراقلسسسسسسسة األ اء اإل اري ،والسسسسسسستاكم   تعسسسسسسسيري املؤسعسسسسسسسة ،الشسسسسسسسام ة

، كمسسسسسسسسسسا متثسسسسسسسسسسل ال يسسسسسسسسسسا   اإل اريسسسسسسسسسسة حمسسسسسسسسسس را أساسسسسسسسسسسسيا   (72، صسسسسسسسسسسعاة 2017)الدهسسسسسسسسسسدار،  امل سسسسسسسسسس اة ا سسسسسسسسسسارجيين
خسسسسسسسدماة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا ، كمسسسسسسسا يهسسسسسسسدف هسسسسسسسذا  النمسسسسسسس ذج لسسسسسسسدورها األساسسسسسسسسي     يسسسسسسس  ر سسسسسسسا املعسسسسسسستعيدين مسسسسسسسن

املعيسسسسسسسار إىل ت يسسسسسسسيم التسسسسسسسزام املؤسعسسسسسسسة  سسسسسسساه معسسسسسسسؤوليااا     يسسسسسسس  امل ادنسسسسسسسة ال سسسسسسساحلة وت ليسسسسسسسة املتط لسسسسسسساة ال ان نيسسسسسسسة 
ع قسسسسسسة و  واألخ قيسسسسسسة و مسسسسسسل املعسسسسسسؤولية االجتماعيسسسسسسة، ويتضسسسسسسمن هسسسسسسذا املعيسسسسسسار احملسسسسسساور التاليسسسسسسة: ال يسسسسسسا   التنظيميسسسسسسة

 معه م امل ادنة.ال يا   اب تمع و 

 : (39، صعاة 2019)صال مرا ، من خ    ،ويتم تطلي ها ع ى أر  ال اقع

 الراية والرسالة وال يم ا  هرية اليت ت رح هبا املؤسعة ا امعية؛ 

 ال يا  

 االسجاتيتية

 املعتعيدين

 امل ار  اللشرية

 إ ار  العم ياة

 نتا ا األ اء

  ار  املعرفةإال ياس والتا يل و 

 ت امل
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 االت ا  واأل اء املؤسعي الععا ؛ 

 احل كمة؛ 

  وأخ قياة العمل؛االلتزام ابملتط لاة ال ان نية 

 املعؤولية االجتماعية؛ 

 مدت الجكيز ع ى املعتعيدين من ا دماة التع يمية؛ 

 مدت ربط ع قاة اإل ار  الع يا ابمل ظعين واألساتذ  وتشتيعهم ع ى إسهاماام وابتكاراام؛ 

 الت طيط ل ت    ورقابتها و عينها؛ 

 ؛ ي  االمتياز   ةا  ا    لتا مدت قدر  اإل ار  الع يا ع ى ايئة منا  مناسب 

  مسسسسسسسدت  كسسسسسسسم اإل ار    عم يسسسسسسسة ت يسسسسسسسيم العسسسسسسسام ين وإ ماجهسسسسسسسا   ث افسسسسسسسة املؤسعسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسة هبسسسسسسسدف  عسسسسسسسين
 فعاليتهم وأ ا هم.

 الت طيت االسرتاتيجي:اثنيا. 

 ديسسسسسسد أهسسسسسسداف د ي سسسسسسة املسسسسسسدت، وكيسسسسسسف يسسسسسستم تطليسسسسسس  وتطسسسسسس ير خطسسسسسسط العمسسسسسسل كيسسسسسسف يسسسسسستم   يتماسسسسسس ر حسسسسسس  
، كمسسسسسسسا جيسسسسسسسب أن تكسسسسسسس ن (72، صسسسسسسسعاة 2017)الدهسسسسسسسدار،  متط لسسسسسسساة وملسسسسسسسا   احل كمسسسسسسسةحبيسسسسسسسث تتكامسسسسسسسل مسسسسسسسع 

تتمثسسسسسسسل ا طسسسسسسسط و  .ا طسسسسسسسط امل ت عسسسسسسسة   املؤسعسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسة مجابطسسسسسسسة حيسسسسسسسث   سسسسسسس    النهايسسسسسسسة نعسسسسسسسس الصسسسسسسسااية
اإل اري، ترقيسسسسسسسسسسسة األ اء االسسسسسسسسسسسجاتيتية مسسسسسسسسسسسث    رفسسسسسسسسسسع معسسسسسسسسسسست ت التا سسسسسسسسسسيل الطسسسسسسسسسسس يب،  عسسسسسسسسسسين وتطسسسسسسسسسسس ير األ اء 

األكسسسسسا َيي ورفسسسسسسع اإلنتاجيسسسسسسة الع ميسسسسسسة، تعسسسسسساعد ا طسسسسسسط االسسسسسسجاتيتية مؤسعسسسسسسة التع سسسسسسيم العسسسسسسا     ديسسسسسسد معسسسسسسارها 
ويسسسسستم تروسسسسسة هسسسسسذا املعيسسسسسار   مؤسعسسسسسة التع سسسسسيم  .وا اههسسسسسا مسسسسسن خسسسسس   ترتيسسسسسب األولسسسسس اية والجكيسسسسسز ع سسسسسى   ي هسسسسسا

 :(40، صعاة 2019)صال مرا ،  كالتا    ،العا 
 ديد أسس ومتط لاة الت طيط؛  

 ديد األهداف االسجاتيتية؛  

 تروة متط لاة ا طة إىل نظام إ اري فعا ؛ 

 إعدا  خطط تنعيذ االسجاتيتية؛ 

 .مراجعة األ اء املؤسعي من خ   عم ية   يل األ اء 
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  الرتةيز علأ امل تفيدي :اثلثا. 

يعسسسسسسسىن هسسسسسسسذا املعيسسسسسسسار بعاسسسسسسسص كيعيسسسسسسسة  ديسسسسسسسد مؤسعسسسسسسسة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  متط لسسسسسسساة املعسسسسسسستعيدين واألسسسسسسسس ا  
والعمسسسسسسسسسسل ع سسسسسسسسسسى التما سسسسسسسسسسي معهسسسسسسسسسسا و  ي هسسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسسن خسسسسسسسسسس   إ راجهسسسسسسسسسسا   أهسسسسسسسسسسداف وسياسسسسسسسسسسساة  ،واحتياجاامسسسسسسسسسسا

واحل سسسسسسسس   ع سسسسسسسسى  ،املؤسعسسسسسسسة، وبنسسسسسسسساء الع قسسسسسسسساة مسسسسسسسسع الطسسسسسسس ص وأوليسسسسسسسساء األمسسسسسسسس ر بتزويسسسسسسسسدهم ابملع  مسسسسسسساة ال زمسسسسسسسسة
، صسسسسسسعاة 2019)صسسسسسسال مسسسسسسرا ،  لتصذيسسسسسسة العكعسسسسسسية مسسسسسسن خسسسسسس   معرفسسسسسسة آرا هسسسسسسم حسسسسسس   جسسسسسس    ا سسسسسسدماة امل دمسسسسسسةا

 إليهم.االستماف و  مشاركة املعتعيدين ين عم هذا املعيار إىل:و ، (43

  ال يام والتحليل وإدارس املعرفة:رابعا. 

وسسسسسسسع و  يسسسسسسسل املع  مسسسسسسساة املرتلطسسسسسسسة ابلت طسسسسسسسيط إل ار  ا امعسسسسسسسة  يتمثسسسسسسسل   قسسسسسسسدر  املؤسعسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسة ع سسسسسسسى
واحلكسسسسسسسم الرا سسسسسسسد فيهسسسسسسسا، تطسسسسسسس ير أ اء الطالسسسسسسسب والعم يسسسسسسساة التع يميسسسسسسسة ع سسسسسسسى كافسسسسسسسة املعسسسسسسست اية، تسسسسسسس فري املع  مسسسسسسساة 

لكسسسسسسسي و  .(72، صسسسسسسسعاة 2017)الدهسسسسسسسدار،  هليئسسسسسسسة التسسسسسسسدريس واملسسسسسسس ظعين والطسسسسسسس ص وكسسسسسسسل املعسسسسسسستعيدين ا سسسسسسسارجيين
يسسسسسستم   يسسسسسس  اهلسسسسسسدف مسسسسسسن وسسسسسسع الليسسسسسساانة و  يسسسسسسل النتسسسسسسا ا جيسسسسسسب أن تكسسسسسس ن املع  مسسسسسساة كام سسسسسسة،  قي سسسسسسة، وا سسسسسساة، 
حديثسسسسسسسسة وتتع سسسسسسسس  ابهلسسسسسسسسدف املنشسسسسسسسس  ، كمسسسسسسسسا جيسسسسسسسسب أن تت سسسسسسسسف ابملرونسسسسسسسسة الكافيسسسسسسسسة ل سسسسسسسسستعا   منهسسسسسسسسا   أغسسسسسسسسرا  

إ ار  املع  مسسسسسسسسساة واملعرفسسسسسسسسسة ، و التنظيمسسسسسسسسسيقيسسسسسسسسساس و  يسسسسسسسسسل و عسسسسسسسسسين األ اء  وين عسسسسسسسسسم هسسسسسسسسسذا املعيسسسسسسسسسار إىل: .متعسسسسسسسسسد  
 وتكن ل جياة املع  ماة.

  إدارس املوارد الب رية: خام ا.

تعسسسسسسد إ ار  املسسسسسس ار  اللشسسسسسسرية ال  سسسسسسب النسسسسسسابض   أنشسسسسسسطة ا امعسسسسسساة وإ ار  م ار هسسسسسسا املتاحسسسسسسة، وهسسسسسسي ةمسسسسسس ف 
ع سسسسسسى أكمسسسسسسل وجسسسسسسسه، املمارسسسسسسساة والعياسسسسسسساة املط  بسسسسسسسة لتنعيسسسسسسذ األنشسسسسسسطة امل ت عسسسسسسسة ملمارسسسسسسسة وظسسسسسسا ف املؤسعسسسسسسسة 

ويسسسسسستم ذلسسسسسسك ابلجكيسسسسسسز ع سسسسسسى املسسسسسس ظعين لتا يسسسسسس  أع سسسسسسى معسسسسسست اية األ اء عسسسسسسن دريسسسسسس  تطسسسسسس ير معسسسسسسارفهم ومهسسسسسساراام 
وتزويسسسسسسسدهم ابلتسسسسسسسدريب املعسسسسسسستمر، ُمسسسسسسسا يعسسسسسسساهم    عسسسسسسسم أهسسسسسسسداف وغسسسسسسسااية املؤسعسسسسسسسة بشسسسسسسسكل عسسسسسسسام وتلسسسسسسسو أسعسسسسسسسا 

يعمسسسسسسسل هسسسسسسسذا املعيسسسسسسسار   منسسسسسسس ذج ابلسسسسسسسدريا و  .(72، صسسسسسسسعاة 2017)الدهسسسسسسسدار،  راسسسسسسسس ة لتا يسسسسسسس  احلكسسسسسسسم الرا سسسسسسسد
ع سسسسسى فاسسسسسص سياسسسسسسة املؤسعسسسسسة   تطسسسسس ير ال سسسسس ت العام سسسسسة هبسسسسسا ابلت افسسسسس  مسسسسسع األهسسسسسداف الك يسسسسسة واالسسسسسسجاتيتياة 

 :(42-41، ال عااة 2019)صال مرا ،  كما ي ي   ،  املؤسعة هذا املعياريتم تطلي  و  .امل ت عة
 تلو نظام ل ياس معت ت الر ا ال ظيعي   مؤسعة التع يم العا ؛ 

 التع يم والتدريب املعتمر لتك ير كعاءاة امل ار  اللشرية؛ 

 ديد احتياجاة ومتط لاة األفرا  والعمل ع ى   ي ها؛  



 أقطاب االمتياز اجلامعي                                  الفصل الثاين:                                          

 

 

108 

  وتشتيعهم ع ى أت يتها  ت ان؛ ديد االحتياجاة من امل ار  اللشرية وإع مهم أب وارهم املن دة 

 ت فري بيئة عمل صاية يع  ها احل ار واالت ا  الععا ؛ 

 .ترسيخ ث افة مشاركة األفرا    الت طيط ل رباما التدريلية 

  إدارس العملياف:سادسا. 

يهسسسسستم معيسسسسسار إ ار  العم يسسسسساة   منسسسسس ذج ابلسسسسسدريا بكيعيسسسسسة قيسسسسسام املؤسعسسسسسة التع يميسسسسسة بت سسسسسميم وتطسسسسس ير نظسسسسسم 
العمسسسسسل هبسسسسسا، ودري سسسسسة ت سسسسسميم وتلعسسسسسيط عم يااسسسسسا ل معسسسسسامهة     يسسسسس  أهسسسسسدافها و َي مسسسسسة ةاحهسسسسسا، كمسسسسسا يتضسسسسسمن 
املعيسسسسسار مراعسسسسسا  أسسسسسساليب التع سسسسسيم امل ت عسسسسسة عنسسسسسد الت سسسسسميم ت سسسسسديرا ل ظسسسسسروف العر يسسسسسة ل طسسسسس ص وتكيعسسسسسا مسسسسسع احملسسسسسيط 

ف كافسسسسسسسة براةهسسسسسسسا الدراسسسسسسسسية ا سسسسسسسارجي والتصسسسسسسسرياة الطار سسسسسسسة، كمسسسسسسسا ع سسسسسسسى املؤسعسسسسسسسة التع يميسسسسسسسة العمسسسسسسسل ع سسسسسسسى إخضسسسسسسسا 
)صسسسسسسال مسسسسسسرا ،  امل دمسسسسسسة ل ت يسسسسسسيم املعسسسسسستمر لضسسسسسسمان  عسسسسسسينها وتط يرهسسسسسسا وت اف هسسسسسسا مسسسسسسع معسسسسسستتداة التطسسسسسس ر املعسسسسسسر 

، 2018)فسسسسسس زي اللاسسسسسسسل، ومسسسسسسن الناحيسسسسسسة العم يسسسسسسة يسسسسسستم   يسسسسسس  هسسسسسسذا املعيسسسسسسار مسسسسسسن خسسسسسس   . (46، صسسسسسسعاة 2019
  :(4صعاة 

  تع يمية ل طالب؛ استعا   ديد مؤسعة التع يم العا  العم ياة األساسية املط  بة لتا ي  أق ى 

 العمل ع ى إ ار  العم ياة اليت مت  ديدها من أجل تنعيذ اهلدف؛ 

 إ ماج املؤسعة   إ اراا العم ياة اليت تدعم العم ية التع يمية؛ 

 .االستعدا  ل ط ار  من خ   ت ميم عم ياة تتعم ابملرونة وال اب ية ل تكيف مع متصرياة الظروف ا ارجية 

 نتائج األداس:سابعا. 

، 2018)فسسسسسسسسس زي اللاسسسسسسسسسسل، يهسسسسسسسسستم هسسسسسسسسسذا املعيسسسسسسسسسار بعاسسسسسسسسسص أ اء املؤسعسسسسسسسسسة   سسسسسسسسسست ةسسسسسسسسساالة أساسسسسسسسسسسية  
نتسسسسسسسسا ا ، نتسسسسسسسسا ا األ اء املسسسسسسسسا  والعسسسسسسسس  ، نتسسسسسسسسا ا الجكيسسسسسسسسز ع سسسسسسسسى املعسسسسسسسستعيدين، نتسسسسسسسسا ا تع سسسسسسسسم الط لسسسسسسسسة :(4صسسسسسسسسعاة 

نتسسسسسسا ا ال يسسسسسسا   ، و نتسسسسسسا ا الكعسسسسسساء  الك يسسسسسسة ل منظمسسسسسسة، الععاليسسسسسسة التنظيميسسسسسسة ل مسسسسسس ار  اللشسسسسسسرية وأ اء هيئسسسسسسة التسسسسسسدريس
 وااللتزام ابملعؤولية االجتماعية.

طليسسسسسس  املعسسسسسسايري العسسسسسساب ة حبسسسسسسذافريها ع سسسسسسى املؤسعسسسسسساة الراغلسسسسسسة   الت سسسسسسدم لنيسسسسسسل جسسسسسسا ز  مسسسسسسالك م ابلسسسسسسدريا، ت
إلجسسسسسسسسراء الت يسسسسسسسسيم السسسسسسسسذايت وت ثيسسسسسسسس  التنعيسسسسسسسسذ والنتسسسسسسسسا ا   ال اث سسسسسسسس  امل   سسسسسسسسة لسسسسسسسسذلك، والت سسسسسسسسدم هبسسسسسسسسا إىل جهسسسسسسسساة 

ت عسسسسسيم ن سسسسسا  النمسسسس ذج املتكسسسسس ن مسسسسسن ألسسسسف ن طسسسسسة ع سسسسسى ، ي  سسسسح 12 رقسسسسسما سسسسسدو  و  .خارجيسسسسة ملراجعتهسسسسسا وت ييمهسسسسا
 العرعية لكل منها:املعايري األساسية العاب ة واملعايري 
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 : سلم تن يت املعايري األساسية واملعايري الفرعية لنموذج ابلدريج لالمتياز12اجلدول رقم 

 املعايري الفرعية والن ا  احملددس هلا املعايري األساسية والن ا  احملددس هلا
تن وووووووووووووووويت املعيووووووووووووووووار  تن يت املعيار األساسي املعيار

 الفرعي
 ت مية املعيار الفرعي

 120 ال يادس
 ال يا   التنظيمية 70
 املعؤولية االجتماعية 50

 85 الت طيت االسرتاتيجي
 تط ير االسجاتيتية 40
 نشر االسجاتيتية 45

 85 الرتةيز علأ امل تفيدي 
 مشاركة املعتعيدين 40
 االستماف إىل املعتعيدين 45

ال يام والتحليل وإدارس 
 90 املعرفة

 و عين األ اء التنظيمي قياس و  يل 45

45 
إ ار  املع  ماة واملعرفة 
 وتكن ل جياة املع  ماة

 85 إدارس املوارد الب رية
 مشاركة ق ت العمل 45
 بيئة العمل 40

 85 إدارس العملياف
 نظم العم ياة 35
 العم ياة 50

 450 نتائج األداس

 نتا ا تع م الط لة 100
 نتا ا الجكيز ع ى املعتعيدين  70
 نتا ا األ اء املا  والع   70

نتا ا الععالية التنظيمية ل م ار   70
 اللشرية وأ اء هيئة التدريس

 نتا ا الكعاء  الك ية ل مؤسعة 70

نتا ا ال يا   وااللتزام ابملعؤولية  70
 االجتماعية

 1000 اجملموع ال لي
(Aydin & Kahraman, 2019, p. 56) :امل در 

 فل فة وأهداا منوذج ابلدريج لالمتياز:. الفرع الثاين
 النم ذج األمريكي مالك مل ابلدريا، فيما ي ي:سنعر  ف ععة وأهداف 
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 فل فة منوذج ابلدريج لالمتياز:أوال. 

 :(25، صعاة 2014)صا  ،  أمهية ما ي ي ،ترتكز ف ععة من ذج ابلدريا ع ى

   إر سسسسسساء الط لسسسسسسة واملعسسسسسستعيدين مسسسسسسن خسسسسسسدماة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  متثسسسسسسل مركسسسسسسز اهتمسسسسسسام اإل ار  الع يسسسسسسا وتسسسسسسدور ح لسسسسسسه
 كل االسجاتيتياة والعياساة؛

 االهتمام بنتا ا األ اء التع يمي؛ 

  املؤسعة التع يمية؛تنمية امل ار  اللشرية  اخل 

 االهتمام ابلت طيط االسجاتيتي   التع يم؛ 

 تط ير ال يا اة التع يمية؛ 

 . بناء  لكة مع  ماة متط ر  ونظام ات ا  فعا 

 :(116-115، ال عااة 2017)ساري،   التالية ،ويعمل النم ذج إىل   ي  معاهيم االمتياز

 ال يا   ذاة الراية، من خ   ت  يح اال اهاة وخ   ال يم؛ 

  يسسسسس  االمتيسسسسساز املعسسسسستمد مسسسسسن رغلسسسسسة األفسسسسسرا  واملعسسسسستعيدين مسسسسسن خسسسسس   بنسسسسساء ع قسسسسساة ق يسسسسسة واالعتمسسسسسا  ع سسسسسى  
 آرا هم ورغلاام؛

  يعتمسسسسسد ةسسسسساح املؤسعسسسسسة ع سسسسسى تعزيسسسسسز املعرفسسسسسة، املهسسسسساراة وتشسسسسستيع اإلبسسسسسداف لسسسسسدت املسسسسس ار  اللشسسسسسرية مسسسسسن إ اريسسسسسين
 وأساتذ  والط ص ع ى حد س اء؛

 الر اقة واملرونة التنظيمية لت فري االستتابة العريعة مع املتصرياة؛ 

 الجكيز ع ى املعت لل لعهم الع امل اليت تؤثر ع ى املؤسعة التع يمية ع ى األمدين ال ريب واللعيد؛ 

 مؤسعسسسسسسسسسة التع سسسسسسسسسيم  اإل ار  لتا يسسسسسسسسس  اإلبسسسسسسسسسداف هبسسسسسسسسسدف   يسسسسسسسسس  التصيسسسسسسسسسري والتاعسسسسسسسسسين   خسسسسسسسسسدماة وعم يسسسسسسسسساة
 العا ؛

 اإل ار  ابل اقع من خ   وع املع  ماة املت فر  و  يل وقياس أ اء العم ياة والنتا ا الر يعية؛ 

 الجكيز ع ى النتا ا ابست دامها     قيمة مت ازنة لكل املعتعيدين؛ 

 السسسسنظم اإل اريسسسسة  انتهسسسساج مسسسسنها السسسسنظم مسسسسن خسسسس   اعتمسسسسا  املعسسسسايري العسسسسلعة كنظسسسسام متكامسسسسل ي سسسسدم مسسسسن منظسسسس ر
 ل مؤسعة من أجل   ي  االمتياز وتع   األ اء.
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  أهداا منوذج ابلدريج لالمتياز:اثنيا. 

، 2019)صسسسسسال مسسسسسرا ،  يهسسسسسدف منسسسسس ذج ابلسسسسسدريا إىل   يسسسسس  مسسسسسا ي سسسسسي   املؤسعسسسسساة السسسسسيت تتلعسسسسسه وتطل سسسسسه 
 :(38صعاة 

 االمتيسسسسساز ل مؤسعسسسسساة األخسسسسسرت   كسسسسسل ا سسسسساالة السسسسسيت تعسسسسسعى ع سسسسسى  ن سسسسسل  سسسسسارص املؤسعسسسسساة السسسسسيت ح  سسسسست
  عين األ اء و  ي  االمتياز؛

 االهتمام اب     ابعتلارها أحد العناصر املهمة     ي  امليز  التنافعية؛ 

 زاي   اإل راك ح   متط لاة االمتياز؛ 

 املتا  ة من تنعيذها؛ مشاركة املع  ماة ع ى أساس األ اء الناجح ل سجاتيتياة واملنافع 

 حماكا  جه    عين ا     ونشر الرباما الناجاة؛ 

  تشسسسسسستيع االبتكسسسسسسار والتنافعسسسسسسية     يسسسسسس  الت سسسسسسدم الع مسسسسسسي، وزاي   جسسسسسس    ا امعسسسسسساة احمل يسسسسسسة وتعزيسسسسسسز قسسسسسسدراا
 التنافعية ع ى املعت ت الدو .

   التعليم العاي: زمراحل الت دمي للفوز جبائزس مال ومل ابلدريج لالمتيا. الفرع الثالث
  بدايسسسسسسسة أتسسسسسسسسسيس جسسسسسسسسا ز  ابلسسسسسسسسدريا كانسسسسسسست متسسسسسسسسنح لث ثسسسسسسسسة أصسسسسسسسسناف مسسسسسسسن املنظمسسسسسسسساة ) سسسسسسسسركاة الت سسسسسسسسنيع 
الكلسسسسسسسسري ، منظمسسسسسسسساة ا سسسسسسسسدماة العم قسسسسسسسسة، وحسسسسسسسسسداة األعمسسسسسسسسا  ال سسسسسسسسصري (، و  العسسسسسسسسن اة ال ح سسسسسسسسة مت إ سسسسسسسسسافة 

تتسسسسسسسس زف  رجسسسسسسسساة ت يسسسسسسسسيم املؤسعسسسسسسساة ع سسسسسسسسى سسسسسسسسسلعة معسسسسسسسسايري و ، 1993قطاعسسسسسسساة أخسسسسسسسسرت   سسسسسسسست التع سسسسسسسسيم   عسسسسسسسام 
تعسسسسسسسستصر  عم يسسسسسسسساة و  رجسسسسسسسسة كاسسسسسسسسد أق سسسسسسسسى،  1000أساسسسسسسسسسية ونسسسسسسسسان عشسسسسسسسسرون متط سسسسسسسسب فرعسسسسسسسسي من طسسسسسسسسة ع سسسسسسسسى 

)الي نيعسسسسسسك : املركسسسسسسز  احل سسسسسس   ع سسسسسسى ا سسسسسسا ز  سسسسسسسنة كام سسسسسسة مسسسسسسن  ريسسسسسسخ الت سسسسسسد  إىل  ريسسسسسسخ اإلعسسسسسس ن عسسسسسسن العسسسسسسا زين
 .(32اإلق يمي ل ت    والتميز   التع يم، صعاة 

 ريا ل متيسسسسسساز حعسسسسسسب قطسسسسسساف النشسسسسسسا  مسسسسسسن سسسسسسسنةتسسسسسس زف العسسسسسسا زين تسسسسسسا ز  ابلسسسسسسد، يعسسسسسسر  12 رقسسسسسسم الشسسسسسسكلو 
 :2018 سنة إىل غاية 1988
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 2018و 1988: الفائزي  جبائزس ابلدريج لالمتياز ح ب ال طاع ب  12ال  ل رقم 

 

(National Institute of stadards and technology NIST, 2019-2020, p. 16) :المصدر 

هسسسسسسسس  هيمنسسسسسسسسة ال سسسسسسسسناعاة الكسسسسسسسسربت حليسسسسسسسساز  ا سسسسسسسس ا ز ع سسسسسسسسى مسسسسسسسسدت ، 12 رقسسسسسسسسممسسسسسسسسا ن حظسسسسسسسسه مسسسسسسسسن الشسسسسسسسسكل و 
، مث أتيت مؤسعسسسسسسسسساة ال سسسسسسسسساة واملؤسعسسسسسسسسساة ال سسسسسسسسسصري    املركسسسسسسسسسز 2010اة وإىل غايسسسسسسسسسة سسسسسسسسسسنة يسسسسسسسسسسن اة التعسسسسسسسسسعين

جسسسسسا ز  منسسسسسذ إ راجهسسسسسا  12جسسسسسا ز  لكسسسسسل قطسسسسساف منهمسسسسسا، أمسسسسسا مؤسعسسسسساة التع سسسسسيم ف سسسسسد حسسسسسازة ع سسسسسى  25 بسسسسسسسسالثسسسسساين 
غسسسسسسري الرحبيسسسسسسة وقسسسسسسد حسسسسسسازة  ةمت إ راج املؤسعسسسسسسا 2007 سسسسسسمن ال طاعسسسسسساة املنافعسسسسسسة ع سسسسسسى ا سسسسسسا ز ، ومنسسسسسسذ سسسسسسسنة 

 ج ا ز. 9ع ى 

، 2019)صسسسسسسسسسال مسسسسسسسسسرا ،  ت سسسسسسسسسدم ل ا سسسسسسسسس   ع سسسسسسسسسى ا سسسسسسسسسا ز  ع سسسسسسسسسى الناسسسسسسسسس  التسسسسسسسسسا  تسسسسسسسسست  ص خطسسسسسسسسس اة ال
 :(52-50ال عااة 

 العلعة اليت سل  لنا ذكرها؛ ع ى املت دمين إظهار اإلةازاة والتاعيناة   املعايري .1

سسسسسسسساعة مسسسسسسسن  1000و 300خيضسسسسسسسع ويسسسسسسسع املت سسسسسسسدمين  سسسسسسسا ز  ابلسسسسسسسدريا لعم يسسسسسسسة ت  سسسسسسسي  قي سسسسسسسة تسسسسسسسجاوح بسسسسسسسين  .2
 املراجعة ا ارجية؛
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ت سسسسس م فسسسسسر  الت  سسسسسي بسسسسسزاير  املت سسسسسدمين السسسسسذين ي سسسسس  ن إىل املرح سسسسسة النها يسسسسسة لت  سسسسسيح األسسسسسسئ ة والتا سسسسس  مسسسسسن  .3
 ال طاف ا ا ؛املع  ماة، وتتم مراجعة ويع الط لاة من قلل  نة ت  ي معت  ة من 

يعسسسسست م كسسسسسسل مسسسسسسن املت سسسسسسدمين ت ريسسسسسرا يسسسسسسذكر ن سسسسسسا  ال سسسسسس   وفسسسسسسر  التاعسسسسسين، وي سسسسسس م املعهسسسسسسد ال سسسسسس مي ل معسسسسسسايري  .4
 والتكن ل جياة املعتمد من درف وزار  التتار  األمريكية   ار  برانما ابلدريا؛

ويتعهسسسسسد ال سسسسسا م ن ع سسسسسى الت يسسسسسيم و نسسسسسة التاكسسسسسيم بعسسسسسدم  ،يسسسسستم التعامسسسسسل مسسسسسع كافسسسسسة املج سسسسساين بعسسسسسرية مط  سسسسسة .5
اإلف سسسسساح عسسسسسن املع  مسسسسساة ا اصسسسسسة لكسسسسسل املؤسعسسسسساة املج سسسسساة، أمسسسسسا املؤسعسسسسساة العسسسسسا ز  اب سسسسسا ز  يسسسسستم نشسسسسسر 

 مع  مااا ليتعىن ل مؤسعاة األخرت االستعا   من  ربتها   ةا    ي  االمتياز.
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 (:EFQMز )يب لالمتياو النموذج األور الثالث.  املطلب

سنعسسسسسسستعر    هسسسسسسسسذا املط سسسسسسسسب، النمسسسسسسس ذج األورويب ل متيسسسسسسسساز مسسسسسسسسن خسسسسسسسس   التطسسسسسسسر  إىل كسسسسسسسسل مسسسسسسسسن أبعسسسسسسسسا ه 
وف عسسسسسسسسسعته ومراحسسسسسسسسسل تطلي سسسسسسسسسه   مؤسعسسسسسسسسساة التع سسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسا ، وكسسسسسسسسسذلك  سسسسسسسسسارص بعسسسسسسسسسض ا امعسسسسسسسسساة   تطليسسسسسسسسس  

 النم ذج.

 يب لالمتياز:و أبعاد النموذج األور . الفرع األول
(، هبسسسسسسسسدف EFQMالسسسسسسسسذي يرمسسسسسسسسز لسسسسسسسسه اخت سسسسسسسسارا ) 1989يب إل ار  ا سسسسسسسس    سسسسسسسسسنة و أتسسسسسسسسسس اال سسسسسسسسا  األور 

بيسسسسسة ع سسسسسى   يسسسسس  ا سسسسس    و عسسسسسين تنافعسسسسسيتها، بصسسسسسض النظسسسسسر عسسسسسن قطسسسسساف و العمسسسسسل ع سسسسسى معسسسسساعد  املؤسعسسسسساة األور 
عمسسسسسسسسل املؤسعسسسسسسسسة وحتمهسسسسسسسسا أو دابعهسسسسسسسسا ال سسسسسسسسان ين، يعمسسسسسسسسل اال سسسسسسسسا  ع سسسسسسسسى تطسسسسسسسس ير منسسسسسسسساذج حعسسسسسسسسب املعسسسسسسسستتداة 

بيسسسسسسسسسة لنمسسسسسسسسس ذج و يب والعسسسسسسسسساملي، وهسسسسسسسسس  النعسسسسسسسسس ة األور و لع ميسسسسسسسسسة ع سسسسسسسسسى املعسسسسسسسسست يين األور االقت سسسسسسسسسا ية، االجتماعيسسسسسسسسسة وا
 ابلدريا األمريكي ومن ذج  َينا الياابين.

بسسسسسسسدورمها  انين عسسسسسسسمو  يتمسسسسسسسث ن   املمكنسسسسسسساة والنتسسسسسسسا ا، يب مسسسسسسسن  سسسسسسس ين أساسسسسسسسسيينو يتكسسسسسسس ن النمسسسسسسس ذج األور 
 :13 رقملشكل ا     اهان ،إىل عد  أبعا 

يب لالمتيازو النموذج األور : أبعاد 13ال  ل رقم 

 
 (Hakes, 2007, p. 5)امل در: من إعدا  اللاحثة اعتما ا ع ى 
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تتكسسسسسسسس ن إذ أن النمسسسسسسس ذج يتضسسسسسسسسمن ةمسسسسسسس عتين أساسسسسسسسسيتين املمكنسسسسسسساة والنتسسسسسسسا ا،  13 الشسسسسسسسكل رقسسسسسسسميظهسسسسسسسر 
ال يسسسسسسسسسا  ، املسسسسسسسسس ار  اللشسسسسسسسسسرية، الشسسسسسسسسسراكة وابقسسسسسسسسسي املسسسسسسسسس ار ، االسسسسسسسسسسجاتيتية والعم يسسسسسسسسساة، أمسسسسسسسسسا  :ا م عسسسسسسسسسة األوىل مسسسسسسسسسن

املسسسسسسس ار  اللشسسسسسسسرية )األ اء(، نتسسسسسسسا ا املتعسسسسسسسام ين،  اهسسسسسسسي النتسسسسسسسا ا تتكسسسسسسس ن مسسسسسسسن أربعسسسسسسسة أبعسسسسسسسا : نتسسسسسسسا فا م عسسسسسسسة الثانيسسسسسسسة 
 نتا ا ا تمع )التصذية العكعية(، ونتا ا األ اء الر يعية.

يعسسسسسسسسست دم   ت يسسسسسسسسسيم املؤسعسسسسسسسسساة بصسسسسسسسسسر  مسسسسسسسسسنح ا سسسسسسسسس ا ز   إدسسسسسسسسسار معسسسسسسسسساب ة  ابلسسسسسسسسسرغم مسسسسسسسسسن أن النمسسسسسسسسس ذج
االمتيسسسسسسسساز، إال أن أمهيتسسسسسسسسه تظهسسسسسسسسر حسسسسسسسسين تطل سسسسسسسسه املؤسعسسسسسسسساة   واقعهسسسسسسسسا التنظيمسسسسسسسسي واإل اري، لي سسسسسسسسلح أ ا  ت يسسسسسسسسيم 
ذايت ل مؤسعسسسسسسسسسسة لت سسسسسسسسسسدمها م ارنسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسع ا طسسسسسسسسسسط امل  سسسسسسسسسس عة )أيسسسسسسسسسسن هسسسسسسسسسسي املؤسعسسسسسسسسسسة اآلن مسسسسسسسسسسن تنعيسسسسسسسسسسذ ا طسسسسسسسسسسة 

األهسسسسسسسسسداف املعسسسسسسسسست ل ية )إىل أيسسسسسسسسسن نريسسسسسسسسسد أن ن سسسسسسسسسل (، والطسسسسسسسسسر  وال سسسسسسسسسسا ل املعسسسسسسسسساعد  االسسسسسسسسسسجاتيتية (، معرفسسسسسسسسسة 
لتا يسسسسسسسس  األهسسسسسسسسداف )كيسسسسسسسسف ع سسسسسسسسى املؤسعسسسسسسسسة   يسسسسسسسس  أهسسسسسسسسدافها (، كمسسسسسسسسا يعسسسسسسسست دم النمسسسسسسسس ذج كسسسسسسسسأ ا  ل م ارنسسسسسسسسة 

( وكسسسسسسسسسسسأ ا  لتشسسسسسسسسسسس يص احملسسسسسسسسسسسيط السسسسسسسسسسسداخ ي وا سسسسسسسسسسسارجي كنظسسسسسسسسسسسام إ اري Benchmarkingوالت يسسسسسسسسسسسيم املرجعسسسسسسسسسسسي )
 متكامل ل مؤسعة.

، اعتمسسسسسسسسسسسسا ا ع سسسسسسسسسسسسى 2003ر منسسسسسسسسسسسس ذج ل متيسسسسسسسسسسسساز خسسسسسسسسسسسسا  مبؤسعسسسسسسسسسسسساة التع سسسسسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسسسسا  سسسسسسسسسسسسسنة مت تطسسسسسسسسسسسس ي
تسسسسسسا  مب ا اصسسسسسسة أيضسسسسسسا األحبسسسسسساث  املم كسسسسسسة املتاسسسسسسد  و  (Sheffield Hallam)  ربسسسسسسة جامعسسسسسسة

و سسسسسسسسسسع اال سسسسسسسسسسا     ،لتعسسسسسسسسسسهيل تطليسسسسسسسسسس  النمسسسسسسسسسس ذج ع سسسسسسسسسسى املؤسعسسسسسسسسسساة التع يميسسسسسسسسسسةو  .التميسسسسسسسسسسز   ال طسسسسسسسسسساف العسسسسسسسسسسام
ت سسسسسسسسسسرفهم قاعسسسسسسسسسسد  بيسسسسسسسسسساانة ةانيسسسسسسسسسسة االسسسسسسسسسسستعما  تتكسسسسسسسسسس ن مسسسسسسسسسسن عسسسسسسسسسسد  وسسسسسسسسسسسا ل ل تعسسسسسسسسسسيري والتاعسسسسسسسسسسين والت يسسسسسسسسسسيم 

 الذايت، كما  ت ي ال اعد  ع ى مناذج املؤسعاة احلا ز  ع ى ج ا ز االمتياز.

 من ذج االمتياز ا ا  ابلتع يم العا :وفيما ي ي ت  يح ألبعا  

  ال يادس:أوال. 

ال ا سسسسسسد املمتسسسسسساز ع سسسسسسى تطسسسسسس ير رايسسسسسسة ورسسسسسسسالة ا امعسسسسسسة، ويعسسسسسسهر ع سسسسسسى تعسسسسسسهيل   ي هسسسسسسا مسسسسسسن خسسسسسس   يعمسسسسسسل 
تنميسسسسسة الع امسسسسسل السسسسسيت تعسسسسساعد ع سسسسسى النتسسسسساح ع سسسسسى املسسسسسدت الط يسسسسسل والثلسسسسساة   فسسسسسجاة التصسسسسسري، أو أن يعمسسسسسل ع سسسسسى 

ين ع سسسسسى تصيسسسسسري الرسسسسسسالة وت جيههسسسسسا   إدسسسسسار ت جهسسسسساة أصسسسسسااص امل سسسسس اة إذا اسسسسسست زم األمسسسسسر، وي نسسسسسع كسسسسسل الععسسسسسال
 ؛إتلاعها وتطلي ها، لتك ن وحد  األهداف هي احملرك األساسي لتا ي  االمتياز
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 االسرتاتيجية: اثنيا. 

تتميسسسسسسسز ا امعسسسسسسساة الناجاسسسسسسسة ب  سسسسسسسع اسسسسسسسسجاتيتية تتناسسسسسسسسب مسسسسسسسع م سسسسسسسال وأهسسسسسسسداف الععسسسسسسسالين مسسسسسسسن جهسسسسسسسة، 
يتهسسسسسا مسسسسسع ا طسسسسسط تت افسسسسس  رسسسسسسالتها ورا ينلصسسسسسي أن ، كمسسسسسا مسسسسسن جهسسسسسة أخسسسسسرتوت جهسسسسساة ا تمسسسسسع السسسسسذي تنشسسسسسط فيسسسسسه 

االسسسسسسسجاتيتية، بسسسسسسل وتعتسسسسسسرب وسسسسسسسي ة لتا ي هسسسسسسا، كمسسسسسسا اسسسسسستم ا امعسسسسسسة برصسسسسسسد آراء ومسسسسسسدت ر سسسسسسا الط لسسسسسسة واملسسسسسس ظعين 
 ؛ع ى النتا ا والعياساة املتلعة عن دري  است  اء سن ي بعد عر  الت ارير

  األفراد:اثلثا. 

رأس مسسسسسا  فكسسسسسري تعسسسسستثمره لتطسسسسس ير م تعامسسسسسل املؤسعسسسسسة ا امعيسسسسسة املتميسسسسسز  املسسسسس ار  اللشسسسسسرية ع سسسسسى أسسسسسساس أ سسسسس
أ ا هسسسسسا الك سسسسسي، مسسسسسن خسسسسس   و سسسسسع نظسسسسسام مكافسسسسساة مناسسسسسسب لتاعيسسسسسزهم واحلعسسسسساظ ع سسسسسيهم ع سسسسسى املسسسسسدت الط يسسسسسل،  

 ؛كما ت  م بتط ير أفرا ها ابلتك ين والتدريب املعتمر إ افة إىل إ راكهم   اختاذ ال راراة

 ال راةاف:رابعا. 

كمسسسسسسسا   ال طاعسسسسسسساة،ليسسسسسسسة   قطسسسسسسساف التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  وابقسسسسسسسي ت سسسسسسسيم ا امعسسسسسسساة املتميسسسسسسسز   سسسسسسسراكاة ودنيسسسسسسسة و و 
 ؛احل    ل مشاكل وال ضااي املطروحة جيا وتتكعل  ت سع من خ   الشراكاة ةا  اهتمامااا 

  العملياف:خام ا. 

ا امعسسسسسسسة املتميسسسسسسسز  تسسسسسسسدير عم يااسسسسسسسا بت افسسسسسسس  مسسسسسسسع املسسسسسسس ار  املتسسسسسسس فر  لسسسسسسسديها   خدمسسسسسسسة اسسسسسسسسجاتيتيتها، وهبسسسسسسسدف 
ضسسسسسسافة لعا سسسسسسد  د هبسسسسسسا وأصسسسسسسااص امل سسسسسس اة وكسسسسسسل ا تمسسسسسسع، كمسسسسسسا تعمسسسسسسل ا امعسسسسسسة ع سسسسسسى ترتيسسسسسسب خ سسسسسس  ال يمسسسسسسة امل

أول اياسسسسسسا مسسسسسسن العم يسسسسسساة االسسسسسسسجاتيتية كسسسسسسالتك ين واللاسسسسسسث والتظسسسسسساهراة الع ميسسسسسسة والنشسسسسسسر وغريهسسسسسسا، وت سسسسسس م ع سسسسسسى 
 ؛وغريهاأساسه  خراج العم ياة األقل أول ية ملتعام ين خمت ين   ةاالة الن ل وا دماة وال يانة 

  نتائج العمالس:سادسا. 

ت سسسسسسس م املؤسعسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسة املتميسسسسسسسز  ب يسسسسسسساس ورصسسسسسسسد ر  فعسسسسسسسل متعام يهسسسسسسسا م ارنسسسسسسسة اب سسسسسسسدماة امل دمسسسسسسسة، عسسسسسسسن 
دريسسسسسس  أوال قيسسسسسساس اال راك وهسسسسسس  معيسسسسسسار    سسسسسسي لت يسسسسسسيم جسسسسسس    ا دمسسسسسسة )ك  سسسسسس ح ا سسسسسسدماة املعرو سسسسسسة، تسسسسسس فر 

والشسسسسسسسكاوت(، واثنيسسسسسسسا عسسسسسسسن دريسسسسسسس  ت يسسسسسسسيم السسسسسسسربانما املع  مسسسسسسساة و سسسسسسسعافية اإل ار ، سسسسسسسسرعة التتسسسسسسساوص ل قجاحسسسسسسساة 
التع يمسسسسسسي كتسسسسسس    التكسسسسسس ين، ت افسسسسسس  السسسسسسرباما التع يميسسسسسسة مسسسسسسع ال اقسسسسسسع واملعسسسسسستتداة، االبسسسسسسداف   ت سسسسسسميم السسسسسسرباما 
التع يميسسسسسسسسة و  دسسسسسسسسر  التسسسسسسسسدريس، إ سسسسسسسسافة إىل جسسسسسسسس    ا سسسسسسسسدماة امل دمسسسسسسسسة، يضسسسسسسسساف إىل نتسسسسسسسسا ا العمسسسسسسسس ء تعامسسسسسسسسل 

 فسسسسسسسسسسساة بسسسسسسسسسسسين خمت سسسسسسسسسسسف الععسسسسسسسسسسسالين )أسسسسسسسسسسسساتذ /م ظعين، أسسسسسسسسسسسساتذ /د لة، ا امعسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسع إ ار  ال سسسسسسسسسسسراعاة واالخت
 ؛د لة/إ ار (
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  نتائج األفراد:سابعا. 

تتمثسسسسسسل   ر سسسسسسا املسسسسسس ظعين العسسسسسسام ين ابملؤسعسسسسسسة ا امعيسسسسسسة وتسسسسسس فر فسسسسسسر  الجقيسسسسسسة والتطسسسسسس ير السسسسسس ظيعي، تسسسسسس فر 
 ؛منا  اعز ع ى اإلبداف واإلت ان، مشاركة امل ظعين   اإل ار    اختاذ ال راراة

  نتائج اجملتمع:اثمنا. 

يتمثسسسسسسسل هسسسسسسسذا اللعسسسسسسسد   مسسسسسسسدت انسسسسسسسدماج املؤسعسسسسسسسة   حميطهسسسسسسسا مسسسسسسسن خسسسسسسس   العمسسسسسسسل ع سسسسسسسى   يسسسسسسس  التنميسسسسسسسة 
 ؛وي اس هذا اللعد بنعس معايري املعؤولية االجتماعية وا تمعية ل تامعة ،وحماولة  عين معيشة األفرا 

  نتائج األداس الرئي ية:اتسعا. 

وبعسسسسسسدم  ،م ارنسسسسسسة النتسسسسسا ا املت صسسسسسسل إليهسسسسسا مسسسسسسع ا طسسسسسط املعسسسسسسطر  مب  سسسسس عية ي سسسسساس هسسسسسسذا اللعسسسسسد مسسسسسسن خسسسسس  
امليزانيسسسسسسسسسة، األرابح إن وجسسسسسسسسسدة، حعسسسسسسسسساص التكسسسسسسسسساليف  وتتضسسسسسسسسسمن: .إمهسسسسسسسسسا  أي جانسسسسسسسسسب مسسسسسسسسسا ي أو غسسسسسسسسسري مسسسسسسسسسا ي

والسسسسسستاكم هبسسسسسسا، نعسسسسسسلة ةسسسسسساح الط لسسسسسسة وعسسسسسسد  املت سسسسسسرجين، نعسسسسسسلة التشسسسسسسصيل ل ط لسسسسسسة   العسسسسسسنة األوىل ل ت سسسسسسرج، والء 
اظ ع سسسسسسسسى الشسسسسسسسسراكاة واحل سسسسسسسس   ع سسسسسسسسى ا سسسسسسسس ا ز، يتضسسسسسسسسمن هسسسسسسسسذا اللعسسسسسسسسد أيضسسسسسسسسا التنلسسسسسسسسؤ ورصسسسسسسسسد املتعسسسسسسسسام ين، احلعسسسسسسسس

 اسجاتيتياة جديد  من  أ ا تط ير أ اء ا امعة.

 :(EFQMيب لالمتياز )و فل فة النموذج األور . الفرع الثاين

ال تعتمسسسسسسد ف عسسسسسسعة النمسسسسسس ذج ع سسسسسسى خدمسسسسسسة عم  هسسسسسسا و  يسسسسسس  أهسسسسسسداف أصسسسسسسااص امل سسسسسس اة فاعسسسسسسب، بسسسسسسل 
ملسسسسسسا   ال يسسسسسسا   السسسسسسيت تضسسسسسسع العياسسسسسسساة واالسسسسسسسجاتيتياة وتعسسسسسستثمر   املسسسسسس ار  اللشسسسسسسرية السسسسسسيت ت سسسسسس م ت سسسسسس م ع سسسسسسى 

بتنعيسسسسسذها و  يسسسسس  األهسسسسسداف املنشسسسسس    منهسسسسسا، حيسسسسسث يعسسسسسرف النمسسسسس ذج أبنسسسسسه املمارسسسسسسة التنظيميسسسسسة املتميسسسسسز  لتا يسسسسس  
وابلتسسسسسا  ت سسسسسل املؤسعسسسسسة إىل تطليسسسسس  إ ار  االمتيسسسسساز ابلتزامهسسسسسا مب ت سسسسسف ملسسسسسا   النمسسسسس ذج الثمانيسسسسسة والسسسسسسيت  ،النتسسسسسا ا
 : (115-114، ال عااة 2009)اب ي   و الرباوي،  فيما ي ي ،نع  ها

 (: Results orientationالرتةيز علأ النتائج )أوال. 

 :مت ازنسسسسسسسسسة ألصسسسسسسسسسااص امل سسسسسسسسس اة السسسسسسسسسذين هلسسسسسسسسسم ع قسسسسسسسسسة ملا سسسسسسسسسر ابملؤسعسسسسسسسسسة التع يميسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسن  يسسسسسسسسس  نتسسسسسسسسسا ا 
العسسسسسسسسسسام ين، املسسسسسسسسسس ظعين، األسسسسسسسسسسساتذ ، الط لسسسسسسسسسسة، امل سسسسسسسسسسابر، احملسسسسسسسسسسيط االقت سسسسسسسسسسا ي، والشسسسسسسسسسسركاء األكسسسسسسسسسسا َييين احمل يسسسسسسسسسسين 

 والعامليين؛

 (: Customer focusالرتةيز علأ العمالس )اثنيا. 

العمسسسسسسسل ع سسسسسسسى إنتسسسسسسساج قيمسسسسسسسة مضسسسسسسسافة ل معسسسسسسستعيدين مسسسسسسسن خسسسسسسس   متيسسسسسسسز املؤسعسسسسسسسة عسسسسسسسن ا امعسسسسسسساة األخسسسسسسسرت، 
 لط لة واألساتذ  من خ   خ   وال هم هلا وتنمية ع قاة د ي ة األمد معهم؛ابواالحتعاظ 
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  (:Leadership and constancy purposeال يادس الفعالة واألهداا الواضحة )اثلثا. 

وحماولسسسسسسسة إ سسسسسسسراكهم    ،ا امعسسسسسسسة والسسسسسسسيت تكسسسسسسس ن حمسسسسسسسل إوسسسسسسساف لسسسسسسسدت كسسسسسسسل العسسسسسسساع ينو سسسسسسس ح رايسسسسسسسة ورسسسسسسسسالة 
  ي هسسسسا، كمسسسسا تركسسسسز ا امعسسسسة ع سسسسى فعاليسسسسة ال يسسسسسا   لتا يسسسس  ظسسسسروف تنظيميسسسسة مناسسسسسلة لتميسسسسز أ اء عناصسسسسر ا امعسسسسسة  

 كل ع ى حدا؛

  (:Managing by processesاإلدارس ابلعملياف )رابعا. 

لتعسسسسسسسسهيل إ اراسسسسسسسسا وت جيههسسسسسسسسا  ،منظمسسسسسسسسة ومجابطسسسسسسسسة أنشسسسسسسسسطةمث إىل  عم يسسسسسسسساةت عسسسسسسسسيم أهسسسسسسسسداف ا امعسسسسسسسسة إىل 
 وت ايح االحنرافاة ع ى املدت ال  ري إذا است زم األمر؛

 (: People development and involvement) تطوير وإ راك األفرادخام ا. 

مسسسسسسسسن خسسسسسسسس   تطسسسسسسسس ير قسسسسسسسسسدراام  ،الجكيسسسسسسسسز ع سسسسسسسسى الطاقسسسسسسسساة اللشسسسسسسسسسرية لتا يسسسسسسسس  امتيسسسسسسسساز املؤسعسسسسسسسسة ا امعيسسسسسسسسسة
اإلبداعيسسسسة وتشسسسستيع كسسسسل األفسسسسرا  ع سسسسى   يسسسس  االمتيسسسساز كسسسسل   ةالسسسسه، مسسسسا يسسسسؤ ي إىل   يسسسس  أفضسسسسل النتسسسسا ا ع سسسسى 

 املعت ت التنظيمي، التع يم واللاث الع مي؛

 (: Continuous learning nurturing creativity) التعلم امل تمر وتغلية اإلبداعسادسا. 

لتا يسسسسسسسسس  االمتيسسسسسسسسساز مسسسسسسسسسن خسسسسسسسسس   اسسسسسسسسسستثمار الطاقسسسسسسسسساة اإلبداعيسسسسسسسسسة مل ت سسسسسسسسسف الشسسسسسسسسسركاء وهسسسسسسسسس  أهسسسسسسسسسم  سسسسسسسسسر  
 التنظيميين والط لة واألساتذ ؛

 (: Partnership development) تنمية عالقاف ال راةةسابعا. 

تعسسسستمد ا امعسسسسة ق اسسسسا مسسسسسن  سسسسركا ها ع سسسسى املعسسسسست يين احمل سسسسي والعسسسساملي، مسسسسن خسسسسس   تلسسسسا   ا سسسسرباة وإقامسسسسسة 
العامليسسسسسسة حلسسسسسسل ومعا سسسسسسة ال ضسسسسسسااي ومشسسسسسساكل ا تمسسسسسسع، لسسسسسسذا ع سسسسسسى ا امعسسسسسسة االسسسسسسستثمار   ع قااسسسسسسا مسسسسسسع التظسسسسسساهراة 

املؤسعسسسسسساة االقت سسسسسسا ية ل ا سسسسسس   ع سسسسسسى  وراة تدريليسسسسسسة لط لتهسسسسسسا و سسسسسسمان مناصسسسسسسب عمسسسسسسل ملت رجيهسسسسسسا، وت سسسسسسد  
 سسسسسسسسس م نتسسسسسسسسسا ا أحباثهسسسسسسسسسا ل تطليسسسسسسسسس  ملعسسسسسسسسساعد  املؤسعسسسسسسسسساة   حسسسسسسسسسل املشسسسسسسسسساكل واألزمسسسسسسسسساة وتطسسسسسسسسس ير أ ا هسسسسسسسسسا، ولسسسسسسسسسذا ت

  ؛(Win Winالع قاة بين الطرفين ع ى ملدأ )

 (:Social responsibilityامل  ولية اال تماعية للمنظمة )اثمنا. 

وهسسسسسسس  نعسسسسسسسس ملسسسسسسسدأ االمتيسسسسسسساز االجتمسسسسسسساعي وا تمعسسسسسسسي السسسسسسسذي سسسسسسسسل  ذكسسسسسسسره، حيسسسسسسسث ع سسسسسسسى ا امعسسسسسسسة   يسسسسسسس   
  ال ال العام ك ظيعة أساسية مرتلطة ب ظيعيت التع يم واللاث.
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 يب لالمتياز   م س اف التعليم العاي:و تطبيه منوذج االحتاد األور مراحل . الثالثالفرع 

يب إىل متكسسسسسسسسين إ اراسسسسسسسسا مسسسسسسسسن قيسسسسسسسساس و اسسسسسسسسدف مؤسعسسسسسسسساة التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا  مسسسسسسسسن اسسسسسسسسست دام النمسسسسسسسس ذج األور 
أهسسسسسسدافها بشسسسسسسكل م مسسسسسس س، وابلتسسسسسسا  معرفسسسسسسة مسسسسسسدت ت سسسسسسدمها   إةسسسسسساز خطتهسسسسسسا االسسسسسسسجاتيتية، إ سسسسسسافة إىل متكنهسسسسسسا 

حيسسسسسث ي سسسسس م النمسسسسس ذج ع سسسسسى  ،الرقابسسسسسة الذاتيسسسسسة ع سسسسسى أ ا هسسسسسا التنظيمسسسسسي مسسسسسن خسسسسس   قيسسسسساس الع قسسسسساة العسسسسسلليةمسسسسسن 
أسسسسسساس تطسسسسس ير املمكنسسسسساة ل  صسسسسس   إىل أفضسسسسسل النتسسسسسا ا، كمسسسسسا يطلسسسسس  النمسسسسس ذج كسسسسسأ ا  تنظيميسسسسسة لتطليسسسسس  ا سسسسس      

 املؤسعة بصض النظر عن ا ا ز  اليت َيكن احل    ع يها.

 ار  ا سسسسسسس    ب  سسسسسسسع ت صسسسسسسسياة ملعسسسسسسساعد  املؤسعسسسسسسساة الراغلسسسسسسسة   تلسسسسسسسو النمسسسسسسس ذج يب إلو قسسسسسسسام اال سسسسسسسا  األور 
مراحسسسسسسسل ن  سسسسسسساها    8 سسسسسسسع خطسسسسسسسة عمسسسسسسسل مك نسسسسسسسة مسسسسسسسن قسسسسسسسد ولتعسسسسسسسهيل تطلي سسسسسسسه ع سسسسسسسى املعسسسسسسست ت التنظيمسسسسسسسي، و 

 :14رقم الشكل 

 يب لالمتيازو : مراحل تطبيه النموذج األور 14ال  ل رقم 

 
 (Kasperavicitvé, 2011)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على: 

 : (Kasperavicitvé, 2011, pp. 395-396) ت  يح مل ت ف هذه املراحل ،وفيما ي ي

  :أوال. التزام اإلدارس العليا ابلنموذج
اإل ار  بتلسسسسسو النمسسسسس ذج واقتناعهسسسسسا التسسسسسام تسسسسسدوت تطلي سسسسسه ع سسسسسى ا امعسسسسسة،  هسسسسسي أهسسسسسم مرح سسسسسة تتمثسسسسسل   التسسسسسزام

حيسسسسسسث ع سسسسسسى اإل ار  العامسسسسسسة عسسسسسسر  االسسسسسسسلاص والسسسسسسدوافع السسسسسسيت جع تهسسسسسسا تعكسسسسسسر   تطليسسسسسس  النمسسسسسس ذج وكسسسسسسذا النتسسسسسسا ا 

لتزام اإل ار  ا-1
الع يا ابلنم ذج

احل    ع ى -2
املع  ماة لتطلي  

النم ذج

الت طيط لعم ية -3
الرقابة الذاتية

تدريب وتط ير -4
  املعنيين بتطلي
النم ذج

ال يام بعم ية -5
الرقابة الذاتية

مناقشة نتا ا -6
الرقابة

و ع خطة -7
عمل والععي 

لتا ي ها

اإل راف -8
والرقابة ع ى ا طة 
اامل   عة و عينه
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املنتظسسسسسسسسر  مسسسسسسسسن خسسسسسسسس   هسسسسسسسسذه العم يسسسسسسسسة، كمسسسسسسسسا ع سسسسسسسسى اإل ار  أن أتخسسسسسسسسذ   عسسسسسسسسين االعتلسسسسسسسسار مسسسسسسسسدت صسسسسسسسسع بة تطليسسسسسسسس  
ذا لكسسسسسسل املشسسسسسساركين   العم يسسسسسسة ل ا سسسسسس   ع سسسسسسى التسسسسسسزامهم وإرا اسسسسسسم التامسسسسسسة لرفسسسسسسع التاسسسسسسدي، النمسسسسسس ذج و سسسسسسرح هسسسسسس

 وابلتا   مان مشاركة ويع األدراف بشكل جدي   العم ية؛

  :احلصول علأ املعلوماف لتطبيه النموذجاثنيا. 
إ ار  احل سسسسسس   ع سسسسسسى املع  مسسسسسساة الكافيسسسسسسة حسسسسسس   منهتيسسسسسسة النمسسسسسس ذج وأساسسسسسسسياته، كمسسسسسسا ع سسسسسسى مسسسسسسن خسسسسسس   

ا امعسسسسسة عسسسسسر  أهسسسسسداف عم يسسسسسة الت يسسسسسيم والرقابسسسسسة الذاتيسسسسسة لكسسسسسل األدسسسسسراف لتعسسسسسا ي الت سسسسس ف العسسسسس يب مسسسسسن الرقابسسسسسة،  
كمسسسسسا ع يهسسسسسا اختيسسسسسار وسسسسسسي ة إعسسسسس م اثبتسسسسسة لشسسسسسسمان وصسسسسس   املع  مسسسسساة لكسسسسسل املشسسسسساركين   العم يسسسسسة، ألن و سسسسسس ح 

  فهمهسسسسم التسسسسام ملسسسسا جيسسسسري ع سسسسى املع  مسسسساة مهسسسسم جسسسسدا   احل سسسس   ع سسسسى نتسسسسا ا إجيابيسسسسة مسسسسن كسسسسل األفسسسسرا  مسسسسن خسسسس 
معسسسسست ت ا امعسسسسسة، وهنسسسسسا جيسسسسسب  ديسسسسسد املع  مسسسسساة السسسسسيت جيسسسسسب أن ت سسسسسل وملسسسسسن  وملسسسسساذا  ومسسسسسىت  كمسسسسسا هسسسسس  معسسسسسروف 

 ال قت ه  أهم عامل   إ ار  املع  ماة؛

  :الت طيت لعملية الرقابة اللاتيةاثلثا. 
اإلجيابيسسسسسة املنتظسسسسسر  مسسسسسن الرقابسسسسسة     هسسسسسذه املرح سسسسسة ع ينسسسسسا اإلجابسسسسسة ع سسسسسى سسسسسسؤالين أساسسسسسسيين: مسسسسساهي النتسسسسسا ا

وكيسسسسسسسسسف نلسسسسسسسسسدأ بعم يسسسسسسسسسة الرقابسسسسسسسسسة  وابإلجابسسسسسسسسسة ع يهمسسسسسسسسسا نضسسسسسسسسسع األهسسسسسسسسسداف والنتسسسسسسسسسا ا املنتظسسسسسسسسسر  وكسسسسسسسسسذا جسسسسسسسسسر  املسسسسسسسسس ار  
واإلمكانيسسسسسسسساة ال زمسسسسسسسسة و ديسسسسسسسسد دسسسسسسسسر  اسسسسسسسسست دامها لتا يسسسسسسسس  ا طسسسسسسسسة،   ةسسسسسسسسا  التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا  هنسسسسسسسساك عسسسسسسسسسد  

  فة املعايري؛منهتياة ل  يام ابلرقابة الذاتية كاالستليان وم ع

  :تدريب وتطوير املعني  بتطبيه النموذجرابعا. 
هسسسسسسسي مرح سسسسسسسسة تسسسسسسسسدريب املشسسسسسسسساركين   العم يسسسسسسسسة حيسسسسسسسسث يسسسسسسستم ت عسسسسسسسسيمهم ع سسسسسسسسى ةم عسسسسسسسساة لتعسسسسسسسسهيل ال يسسسسسسسسام 
ابلعم يسسسسسساة )ملسسسسسسدأ اإل ار  ابلعم يسسسسسساة(، يسسسسسستم تسسسسسسدريب كسسسسسسل ةم عسسسسسسة ع سسسسسسى حعسسسسسسب مسسسسسسا سسسسسسست  م بسسسسسسه كتز يسسسسسسة مسسسسسسن 

خسسسسسسارجيين إن اسسسسسست زم األمسسسسسر لإل سسسسسسراف ع سسسسسى العم يسسسسسة ون سسسسسسل املعسسسسسارف لدفسسسسسسرا  النمسسسسس ذج وقسسسسسد يسسسسسستم ج سسسسسب خسسسسسرباء 
املنتمسسسسسسين ل تامعسسسسسسة، اهلسسسسسسسدف مسسسسسسن هاتسسسسسسسه املرح سسسسسسة هسسسسسسس  تسسسسسسدريب وتكسسسسسسس ين األفسسسسسسرا  ع سسسسسسسى كسسسسسسل مسسسسسسسا خيسسسسسسص النمسسسسسسس ذج 

يب ل متيسسسسسسساز وإع مهسسسسسسسم ابل سسسسسسسع ابة السسسسسسسيت ت اجسسسسسسسه تطليسسسسسسس  ا سسسسسسس    وكيعيسسسسسسسة ختطيهسسسسسسسا،  متسسسسسسسام هسسسسسسسذه املرح سسسسسسسة و األور 
ح سسسسسس نا ع سسسسسسى االلتسسسسسسزام التسسسسسسام لدفسسسسسسرا  املشسسسسسساركين وتعا ينسسسسسسا مشسسسسسسك ة معرفسسسسسسة مسسسسسسن أيسسسسسسن نلسسسسسسدأ تطليسسسسسس   بنتسسسسسساح نكسسسسسس ن

 النم ذج؛
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  :ال يام بعملية الرقابة اللاتيةخام ا. 
هسسسسسي مرح سسسسسة ال يسسسسسام ابلرقابسسسسسة الذاتيسسسسسة ع سسسسسى معسسسسست ت ا امعسسسسسة، حعسسسسسب ا طسسسسسة امل  سسسسس عة واملنهتيسسسسسة السسسسسيت مت 

معرفسسسسسسسة ن سسسسسسسا  ال سسسسسسس   السسسسسسسيت جيسسسسسسسب ع سسسسسسسى اإل ار  اسسسسسسسستص هلا ومنسسسسسسساد  اختيارهسسسسسسسا، اهلسسسسسسسدف مسسسسسسسن هسسسسسسسذه املرح سسسسسسسة هسسسسسسس  
الضسسسسسسعف السسسسسسسيت جيسسسسسسسب ع يهسسسسسسا ت سسسسسسساياها وت  يتهسسسسسسسا، جيسسسسسسب أن تكسسسسسسس ن مسسسسسسسد  عم يسسسسسسة الرقابسسسسسسسة معروفسسسسسسسة ومدروسسسسسسسسة، 
لتعسسسسسسا ي ف سسسسسسدان التسسسسسسزام املشسسسسسساركين وم  هسسسسسسم مسسسسسسن دسسسسسس   املسسسسسسد ، وال تكسسسسسس ن سسسسسسسريعة فسسسسسس  يسسسسسستم  راسسسسسسسة كسسسسسسل ا  انسسسسسسب 

 ال زمة وتك ن ب  نتا ا؛

  :مناق ة نتائج الرقابةسادسا. 
يسسسسسسستم فيهسسسسسسسا مناقشسسسسسسسة نتسسسسسسسا ا املرح سسسسسسسة ا امعسسسسسسسة وترتيسسسسسسسب األولسسسسسسس اية، كمسسسسسسسا نتا سسسسسسسل ع سسسسسسسى قا مسسسسسسسة ن سسسسسسسا  
الضسسسسسسسعف السسسسسسسيت تتط سسسسسسسب  عسسسسسسسين، ع سسسسسسسى ا امعسسسسسسسة أيضسسسسسسسا و سسسسسسسع قا مسسسسسسسة مع سسسسسسس ة مل ت سسسسسسسف وظا عهسسسسسسسا وأصسسسسسسسااص 

 سسسسسسة فسسسسسسلعض احل سسسسسس   ال أتيت امل سسسسسسال، ع ينسسسسسسا اإل سسسسسسار  أنسسسسسسه لسسسسسسيس مسسسسسسن ا يسسسسسسد حماولسسسسسسة حسسسسسسل كسسسسسسل املشسسسسسساكل املش 
 بتاعيناة أساسية   امتياز ا امعة؛

  :وضع خطة عمل وال عي لتح ي هاسابعا. 
لكسسسسسسي ت سسسسسسسلح عم يسسسسسسة الرقابسسسسسسسة الذاتيسسسسسسة فعالسسسسسسسة ع ينسسسسسسسا تروسسسسسسة كسسسسسسسل ن سسسسسسا  الضسسسسسسسعف إىل خطسسسسسسط عمسسسسسسسل، مسسسسسسسن 
، خسسسسسس    ديسسسسسسد اهلسسسسسسدف الر يعسسسسسسي لتاعسسسسسسين كسسسسسسل جز يسسسسسسة ) مسسسسسسث  لت سسسسسسايح مشسسسسسسك ة ن سسسسسسص األسسسسسسساتذ  املشسسسسسسرفين

، خطسسسسسسة العمسسسسسسل هسسسسسسي  عيسسسسسسز 1اهلسسسسسسدف الر يعسسسسسسي هسسسسسس  تصطيسسسسسسة ن سسسسسسص اال سسسسسسراف ع سسسسسسى معسسسسسست ت الك يسسسسسسة أ وال عسسسسسسم 
األسسسسسسساتذ  ع سسسسسسى اإل سسسسسسراف ع سسسسسسى عسسسسسسد  أكثسسسسسسر مسسسسسسن الط لسسسسسسة  اسسسسسسست دام أسسسسسسساتذ  جسسسسسسد  لإل سسسسسسراف   عيسسسسسسز الط لسسسسسسة 

و سسسسسع  اللسسسسساحثين ع سسسسسى املعسسسسساعد  ع سسسسسى اإل سسسسسراف كعم يسسسسسة تدريليسسسسسة هلسسسسسم ع سسسسسى اإل سسسسسراف الكامسسسسسل معسسسسست ل (، عنسسسسسد
خطسسسسسة عمسسسسسل وإسسسسسسنا ها إىل فسسسسسر  أو ةم عسسسسسة عمسسسسسل جيسسسسسب ع سسسسسى هسسسسسذه األخسسسسسري  االلتسسسسسزام التسسسسسام ابل صسسسسس   إىل نتسسسسسا ا 

 لتاعين ن ا  الضعف اليت مت تش ي ها؛

  :اإل راا والرقابة علأ اخلطة املوضوعة وحت ينهااثمنا. 
التاعسسسسسسسسين وع سسسسسسسسى  ت سسسسسسسس م اإل ار    هسسسسسسسسذه املرح سسسسسسسسة ابل يسسسسسسسسام بعم يسسسسسسسسة اإل سسسسسسسسراف والرقابسسسسسسسسة ع سسسسسسسسى عم يسسسسسسسساة

خطسسسسسسط العمسسسسسسل امل  سسسسسس عة هلسسسسسسذا الصسسسسسسر ، وجيسسسسسسب ال يسسسسسسام بعم يسسسسسسة الرقابسسسسسسة بعسسسسسسرعة لعسسسسسسدم تضسسسسسسييع ال قسسسسسست، وإجيسسسسسسا  
اللسسسسسدا ل ملتابعسسسسسة خطسسسسسة العمسسسسسل   اال سسسسساه ال سسسسسايح، عم يسسسسسة الرقابسسسسسة هسسسسسذه جسسسسسد أساسسسسسسية ل تاضسسسسسري لعم يسسسسسة الرقابسسسسسة 

 دون ان طاف.الذاتية ال ا مة، حيث أن هذه األخري  جيب أن تك ن معتمر  وب
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 يب لالمتياز:و  ارب بعض اجلامعاف   تطبيه النموذج األور . الفرع الرابع

 النمسسسس ذجتطليسسس  ع امسسسل ةسسساح ةم عسسسة مسسسن ،  (Kasperavicitvé, 2011, p. 397) راسسسسة قسسسدمت 
 : 13  ا دو  رقم  هانعر ،   عد  جامعاة من  و  خمت عة األورويب ل متياز

يب لالمتياز   اجلامعاف.و : عوامل جناح النموذج األور 13اجلدول رقم   

 عوامل جناح النموذج البلد
 .خ  صياة ا امعاة   املم كة معتكييف النم ذج   اململ ة املتحدس

  خ  صياة التع يم العا    املم كة مث  م ط ح الزب ن )الطالب(. معتكييف امل ط ااة 

 .تكريس ال قت الكا  لتلو وتطلي  النم ذج 

 .التزام ومشاركة اإل ار  الع يا   عم ية تطلي  النم ذج 

 .ت فري امل ار  املناسلة وال زمة 

 .املعرفة ا يد  واملعم ة ل نم ذج 

 .العمل  من ةم عاة 

 تعديل النم ذج حعب خ  صية التع يم العا    إسلانيا.  إسبانيا

  ال زم.تكريس ال قت 

 .ت فري امل ار  ال زمة واملناسلة لتطلي  النم ذج 

 .التزام اال ار  واالفرا  ع ى حد س اء 

 .الجكيز ع ى عم ية  عين ن ا  الضعف اليت مت تش ي ها 

 .اتلاف كل خط اة النم ذج حبذافريها 

 .د ب املعاعد  واالستشار  من الدو  اليت هلا خرب    تطلي  النم ذج 

  ث افة ج    تنظيمية.تلو وترسيخ 

 
  ديد  قي  ملشاكل قطاف ل تع يم العا  وةاالة الن ص اليت جيب  عينها.   روسيا

 .األخذ بعين االعتلار التن ف الث ا  ألفرا  املنظمة 

 .    ا ماج األفرا    و ع وتلو ث افة ا 

 . الجكيز ع ى االت ا  الداخ ي الععا 

    اإل ار  احلديثة.اقتناف  م ل تميع مبلا 

 العمل ا ماعي. 

 
 تكييف النم ذج مع خ  صية التع يم العا    الي انن.  اليوانن

 .تلو ملا   ال يا   وث افة ا     الشام ة 
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 .التط ير املعتمر وتطلي  األفكار اإلبداعية   العم ية 

 .إ ماج األفرا    عم ية التاعين 

  امل  اة.استتابة سريعة إلر اء حاجياة أصااص 

 .إ ار  إع م وات ا  فعالة ومتناسلة مع النم ذج 

 
 التزام وا جاك اإل ار    تطلي  النم ذج.  فنلندا

 .الت اصل الدا م والععا  مع أصااص امل ال إلع مهم ابلتصيرياة والتاعيناة املتلعة 

 .تشتيع األفرا  ع ى االبداف واإلت ان واملثالية   أعماهلم 

  التعيري. خمت عةتطلي  مناها   

 
 (Kasperavicitvé, 2011) :المصدر 

أن تطليسسسسسسسس  النمسسسسسسسسس ذج ع سسسسسسسسى مؤسعسسسسسسسساة التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا  انجسسسسسسسسسح  ،يب إل ار  ا سسسسسسسس   و يعتسسسسسسسسرب اال سسسسسسسسا  األور 
 : (Kasperavicitvé, 2011, pp. 397-398)ويع   بنتا ا إجيابية تتمثل   

 تطلي  النم ذج يهدف أساسا إىل ت جيه اهتمام ا امعة بر ا العميل؛ 

 يصطي النم ذج كل ا االة التنظيمية ل مؤسعة؛ 

  ه  من ذج مرن وَيكن من التاكم فيه وتكييعه حعب خ  صياة املؤسعة وال طاف ابالعتما  ع ى الرقابة
 ؤسعة ع ى حدا؛الذاتية وتعيين االحتياجاة ا اصة بكل م

 األوزان امل زعة ع ى خمت ف أبعا  النم ذج مت ازنة وادف إىل الت ازن     ي  خمت ف املتعام ين؛ 

 .إمكانية إ راك منظماة أخرت   عم ية تطلي  النم ذج لتلا   ا رباة 

مسسسسسسسسن  و   مسسسسسسسسزااي وعيسسسسسسسس ص تطليسسسسسسسس  النمسسسسسسسس ذج   بعسسسسسسسسض ا امعسسسسسسسساة 14 رقسسسسسسسسمسسسسسسسسس ف نعسسسسسسسسر    ا سسسسسسسسدو  
 خمت عة:

 يبو : مزااي وعيوب تطبيه منوذج االمتياز األور 14اجلدول رقم 
 العيوب املزااي البلد

اململ ة 
 املتحدس

 ؛ ديد ن ا  ال    والضعف بدقة 

 مل ارنة املرجعية مع جامعاة أخرت؛إمكانية ا 

  ال يمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة املضسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسافة إىل خمت سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسف ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساالة
ة واللاسسسسسسسسسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسسسسسسسسسي مسسسسسسسسسسسسسسسسن األكا َييسسسسسسسسسسسسسسسسة، اإل اريسسسسسسسسسسسسسسسس

 خ   النم ذج؛

 .فعالية النم ذج   تطلي  الرقابة الذاتية 

 

 لنمسسسسسسسسسسسسسسس ذج الكثسسسسسسسسسسسسسسسري مسسسسسسسسسسسسسسسن يتط سسسسسسسسسسسسسسسب تطليسسسسسسسسسسسسسسس  ا
 ال قت وامل ار ؛

   تعتمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسد منهتيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة ال يسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساس ع سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسى آراء
 ا  ُما يع دها امل   عية ال زمة؛األفر 

  ياريسسسسسسسسسة ُمسسسسسسسسسا يكسسسسسسسسسلح ف عسسسسسسسسسعة النمسسسسسسسسس ذج جسسسسسسسسسد مع
 االبداف التنظيمي؛
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 إىل  عسسسسسسسسسسسسدم التسسسسسسسسسسسسزام اإل ار  السسسسسسسسسسسسدا م ُمسسسسسسسسسسسسا يسسسسسسسسسسسسؤ ي
  ازن عم ية التطلي ؛اخت   ت

  ال تظهسسسسسسسسسسسر نتسسسسسسسسسسسا ا تطليسسسسسسسسسسس  النمسسسسسسسسسسس ذج إال بعسسسسسسسسسسسد
 سن اة. 5إىل  3

 إسبانيا
  ج   عم ية التاعين؛فعالية النم ذ 

 ديد ن ا  ال    والضعف بدقة؛  

 .فهم جيد لث افة ا     من درف ا ميع 

  ب تطلي  النم ذج الكثري من ال قت؛يتط 

 ف النم ذج مع دليعة املؤسعة.يجيب أن يك 

 روسيا

  خ سسسسسسسسسسسسس  آليسسسسسسسسسسسسساة إ ار  ت سسسسسسسسسسسسس م ع سسسسسسسسسسسسسى العهسسسسسسسسسسسسسم ا يسسسسسسسسسسسسسسد
يط ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسارجي االجتمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساعي ل ط لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة واحملسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 واالقت ا ي؛

 ظام قياس وت ييم تط ر األ اء؛و ع ن 

 عين الكعاءاة؛  

 األوزان السسسسسسسسسسسسسسسسيت  الت زيسسسسسسسسسسسسسسسسع املثسسسسسسسسسسسسسسسسا  ل مسسسسسسسسسسسسسسسس ا  حعسسسسسسسسسسسسسسسسب
 ينص ع يها النم ذج؛

 .و ع اسجاتيتية تنافعية فعالة 

  مؤسعة التع يم جيب تكييف النم ذج مع ث افة
 العا .

 اليوانن
 مان تنافعية املؤسعة ا امعية؛  

 .من ذج فعا ، مناسب وحمل ث ة   عم ية الرقابة الذاتية 
 .جيب تكييف النم ذج مع ث افة املؤسعة 

 فنلندا
  التطلي  الععسسسسسسسا  مللسسسسسسسا   ال يسسسسسسسا   ُمسسسسسسسا ينعكس ع ى

 اسجاتيتية التاعين التنظيمي.
 

 ترةيا

 احلالية ل مؤسعة بدقة؛يد ال  عية  د 

 ديد األهداف املعت ل ية بدقة؛  

 ؛التط ير ال ا ح   تطلي  إ ار  ا     الشام ة 

  مع   ي    ي  ر سسسسسسسسسا كل أصسسسسسسسسسااص امل سسسسسسسسس اة بت ازن
 أهداف ا امعة ورسالتها؛

 .التاعين املعتمر      خدماة التع يم 

 

(Kasperavicitvé, 2011) :المصدر 

، مسسسسسن ال ا سسسسسح أن املشسسسسسك ة السسسسسيت تكسسسسسرر ذكرهسسسسسا هسسسسسي ن سسسسسص 14رقسسسسسم  لت  سسسسسيص مسسسسسا سسسسسسل  ذكسسسسسره   ا سسسسسدو 
ال قسسسسست لتطليسسسسس  النمسسسسس ذج، لكسسسسسن مسسسسسن املمكسسسسسن ل مؤسعسسسسسة تلسسسسسو ملسسسسسا   رقابسسسسسة سسسسسسريعة مسسسسسع  مسسسسسل النتسسسسسا ا العسسسسس لية 

عسسسسدم  قسسسسة التشسسسس يص املتا سسسسل ع يسسسسه، كمسسسسا مت ذكسسسسر تكييسسسسف النمسسسس ذج مسسسسع ث افسسسسة وخ  صسسسسية املؤسعسسسسة مسسسسع أنسسسسه ل
يعتسسسسسرب ن طسسسسسسة قسسسسس   لنمسسسسسس ذج يتميسسسسسسز ابملرونسسسسسة مسسسسسسع كسسسسسل املؤسعسسسسسساة مسسسسسسن كسسسسسل ال طاعسسسسسساة ا دميسسسسسة وال سسسسسسناعية وغسسسسسسري 

تطليسسسسسسسس  ومتابعسسسسسسسسة الرحبيسسسسسسسسة..، أمسسسسسسسسا أهسسسسسسسسم عامسسسسسسسسل لنتسسسسسسسساح تطليسسسسسسسس  النمسسسسسسسس ذج هسسسسسسسس  التسسسسسسسسزام وإ سسسسسسسسراك اإل ار  الع يسسسسسسسسا   
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النمسسسسسس ذج، وقسسسسسسد يكسسسسسس ن هسسسسسسذا العامسسسسسسل ن طسسسسسسة  سسسسسسعف تسسسسسسؤ ي ابلعم يسسسسسسة إىل العشسسسسسسل إذا مسسسسسسا مل  سسسسسسافظ اإل ار  الع يسسسسسسا 
  ع ى نعس وتري  االلتزام ع ى د   فج  التطلي .
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 االمتياز اجلامعي تح يهلالعاي سياساف االندماج ب  م س اف التعليم : ثالثال املبحث

مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا   ل جسسسسسسدان أن ،األكسسسسسسا َيي العسسسسسساملي خسسسسسس   الع سسسسسس   األخسسسسسسري لسسسسسس  متعنسسسسسسا   املشسسسسسسهد 
بينهسسسسسسا وبسسسسسسين خمت سسسسسسف  ت بينهسسسسسسا سياسسسسسسساة التكامسسسسسسل واالنسسسسسسدماجو سسسسسساع ابتعسسسسسسدة عسسسسسسن ظسسسسسساهر  العزلسسسسسسة واالنع سسسسسسا ،

إىل التطسسسسسسسر  هسسسسسسسذا امللاسسسسسسث  وسسسسسسسسنااو  مسسسسسسن خسسسسسس   .لوووووووه أقطوووووواب االمتيووووووواز اجلووووووامعيخلاملؤسعسسسسسساة وامل سسسسسسابر 
 التالية:الن ا  

  ؛العاملبعض  و     سياسة االندماج بين مؤسعاة التع يم العا 

 ؛ وافع االندماج     أقطاص االمتياز ا امعي وع امل ةاحها 

 سياساة أقطاص االمتياز ا امعي   العامل. 

 العاملبعض دول    املطلب األول: سياسة االندماج ب  م س اف التعليم العاي

 انسسسسسسدماج  بسسسسسسين مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا ، إىل ث ثسسسسسسة أنسسسسسس اف ر يعسسسسسسية: النسسسسسس ف األو  هسسسسسس ين عسسسسسسم االنسسسسسسدماج 
أي تكامسسسسسسسسل مؤسعسسسسسسستين  سسسسسسسسعيعتين لتشسسسسسسسسكيل  سسسسسسسسالف أقسسسسسسس ت   وجسسسسسسسسه املنافعسسسسسسسسين، والنسسسسسسسس ف  " سسسسسسسسعيف- سسسسسسسعيف"

والسسسسسسذي ت سسسسسس م فيسسسسسسه مؤسعسسسسسسة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  ال  يسسسسسسة بضسسسسسسم مؤسعسسسسسسة متعلسسسسسسة  " سسسسسسعيف-قسسسسسس يانسسسسسسدماج "الثسسسسسساين هسسسسسس  
والسسسسسذي يعتسسسسسسرب  العسسسسسا اسسسسسسسجاتيتيا بسسسسسين جسسسسسسامعتين  "قسسسسس ي-قسسسسسس ي"، أمسسسسسا النسسسسسس ف الثالسسسسسث هسسسسسس  انسسسسسدماج إ اراي أو ماليسسسسسا

يهسسسسسسسدف إىل  عسسسسسسسين ال  سسسسسسسعية التنافعسسسسسسسية هسسسسسسس  فسسسسسسسأكثر وخمسسسسسسسابر وهيئسسسسسسساة اللاسسسسسسسث الع مسسسسسسسي العم ميسسسسسسسة وا اصسسسسسسسة، و 
عامليسسسسسا لت سسسسسد  ل تامعسسسسسة ا ديسسسسسد  حم يسسسسسا وعامليسسسسسا، وابلتسسسسسا  اسسسسسست طاص أكسسسسسرب عسسسسسد  مسسسسسن الط لسسسسسة واألسسسسسساتذ  املتميسسسسسزين 

  .خدماة تع يمية وإنتاج حب ث متميز  بصاية التع     خدمة ا تمع الذي تنشط فيه

 ث ثينيسسسسسساة ال سسسسسسرن املا سسسسسسي، لكسسسسسسن بسسسسسسين مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  إىل النسسسسسسدماجابترجسسسسسسع بسسسسسس ا ر االهتمسسسسسسام 
، و  الشسسسسسسسسسمالية   أمريكسسسسسسسسسا 1970مل تتزايسسسسسسسسد أمهيتهسسسسسسسسسا   سياسسسسسسسسسساة اإلصسسسسسسسس ح والتطسسسسسسسسس ير إال بدايسسسسسسسسسة مسسسسسسسسن سسسسسسسسسسنة 

أصسسسسسلات جسسسسسزءا ال يتتسسسسسزأ مسسسسسن أدسسسسسر العياسسسسسساة و يناميكيسسسسساة التصيسسسسسري  يسسسسساة مسسسسسن ال سسسسسرن املا سسسسسي،سسسسسسن اة الثمانين
  سسسسم خمت سسسسف جامعااسسسسا للعضسسسسها السسسسلعض،مسسسسن ت جسسسسه حنسسسس  مثسسسسل مسسسسا تلنتسسسسه أسسسسسجاليا  ،  خمت سسسسف نظسسسسم التع سسسسيم العسسسسا 

مثسسسسسسل  راة األربسسسسسسع ال سسسسسسا مسسسسسسن السسسسسسدو    عسسسسسسد  كلسسسسسسريمعسسسسسست الظسسسسسساهر   ،مسسسسسسع بدايسسسسسسة ال سسسسسسرن ال احسسسسسسد والعشسسسسسسرينلكسسسسسسن 
، أمسسسسسسا   ال سسسسسسار  اإلفري يسسسسسسة إخل .دا، أسسسسسسجاليا، النسسسسسسرويا، العسسسسسس يد..ه لنسسسسسسدا، ا سسسسسسر، فيتنسسسسسسام، ني زلنسسسسسسكنسسسسسدا، بريطانيسسسسسسا، 

 ,Pinheiro) إال مسسسسسسسؤخرا (Mania  Merger)عسسسسسسسدوت االنسسسسسسسدماج ا يعسسسسسسسمى با امعسسسسسسساة ملسسسسسسس مل تعسسسسسسستتب
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Geschwind, & Aarrevaara, A world full of mergers: The nordic countries 

in a global context, 2016, p. 3). ةم عسسة مسسسن ت  سسيح لعياسسسساة االنسسدماج بسسسين  ،وفيمسسسا ي سسي
 لتع يم العا    بعض  و  العامل:مؤسعاة ا

 :بريطانيا  

 Official) 2004فيكتسسسسس راي وجامعسسسسسة مانشعسسسسسج ل ع سسسسس م والت نيسسسسساة سسسسسسنة ا سسسسسا  جامعسسسسسة مانشعسسسسسج مت 

website of The University of Manchester) وقسسسد بسسسو االنسسسدماج ع سسسى رايسسسة اسسسسجاتيتية ،
معا هسسسسسسسسسا أن الليئسسسسسسسسسة ا ارجيسسسسسسسسسة تعضسسسسسسسسسل املؤسعسسسسسسسسساة الكلسسسسسسسسسري  ذاة الطيسسسسسسسسسف ال اسسسسسسسسسسع وعمسسسسسسسسس  براةهسسسسسسسسسا الدراسسسسسسسسسسية 

 Official website of) ألسسسف دالسسسب 40واللاسسس ث الع ميسسسة، وقسسسد نسسستا عنسسسه جامعسسسة مانشعسسسج السسسيت تضسسسم 

The University of Manchester) ، تطمسسسسح ا امعسسسسة ا ديسسسد  إىل كعسسسسر املث سسسسث السسسسذهيب الربيطسسسساين و
السسسسسذي يضسسسسسسم جامعسسسسسساة لنسسسسسسدن، أكعسسسسسع ر  وكامربيسسسسسسدج السسسسسسيت تعسسسسسست طب أكسسسسسسرب ح سسسسسة مسسسسسسن مسسسسسسنح اللاسسسسسسث وا سسسسسس ا ز 

 ؛(186، صعاة 2014)مع ،   العاملية

 فنلندا:  

ومسسسسسسسدارس متعسسسسسسسد   الت نيسسسسسسساة  21جامعسسسسسسساة وعسسسسسسسد ها  إىل العن نسسسسسسسدي مؤسعسسسسسسساة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا تن عسسسسسسسم 
  ب سسسسسسد صسسسسسسصري كعن نسسسسسسدا هسسسسسسذا العسسسسسسد  مسسسسسسن مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  م ابسسسسسسل و ، (2009سسسسسسسنة   ) 27وعسسسسسسد ها 

مسسسسسن حيسسسسسث االسسسسسستص   األمثسسسسسل ل مسسسسس ار  املاليسسسسسة والتسسسسس زف العشسسسسسس ا ي  م يسسسسس ن نعسسسسسمة ف سسسسسط يعتسسسسسرب حمسسسسسط جسسسسسد  5.5
ن طسسسسسة االنطسسسسس   حلم سسسسسة االنسسسسسدماج بسسسسسين ا امعسسسسساة  هسسسسسذه تلت سسسسسك املؤسعسسسسساة   مسسسسسدن صسسسسسصري  ومت سسسسسسطة، فكانسسسسس

جامعسسسسسسة منهسسسسسسا األقسسسسسسدم واألكسسسسسسرب مسسسسسسن حيسسسسسسث عسسسسسسد  الط لسسسسسسة  13اليسسسسسس م فن نسسسسسسدا  تعسسسسسسدو  واملسسسسسسدارس متعسسسسسسد   الت نيسسسسسساة،
 Ministry of) مسسسسسسسدارس ع يسسسسسسسا مت   سسسسسسسة 22و م1640السسسسسسسيت أسعسسسسسسست سسسسسسسسنة  جامعسسسسسسسة هي عسسسسسسسنكي

education and culture, 2020)؛ 

 :ال ويد  

مسسسسسسسسن تركيزهسسسسسسسسا ع سسسسسسسسى    التع سسسسسسسسيم العسسسسسسسسا  العسسسسسسسس يدي ا  عيسسسسسسسسة العياسسسسسسسسسية ل نسسسسسسسسدماجتطسسسسسسسس ر كسسسسسسسسن وصسسسسسسسسف َي
 ,Pinheiro)الت سسسسسسسع وزاي   املشسسسسسساركة  إىل تركيزهسسسسسسا ع سسسسسسى ا سسسسسس    واالمتيسسسسسساز سسسسسسس اء   التكسسسسسس ين أو اللاسسسسسسث 

Geschwind, & Aarrevaara, A world full of mergers: The nordic countries 
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in a global context, 2016, p. 9).  صسسراحة  تشسستع وتطالسسبأصسسلات احلك مسسة العسس يدية وقسسد
  سسسسسسسا  االسسسسسسسسجاتيتي بسسسسسسسين جسسسسسسسامعيتتسسسسسسسدعيمها ومت ي هسسسسسسسا ل ك،  بعياسسسسسسسسة االنسسسسسسسدماج بسسسسسسسين مؤسعسسسسسسساة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا 

والسسسسسسسسسذي يعتسسسسسسسسسرب ن عسسسسسسسسسا مسسسسسسسسسن امل سسسسسسسسسادر  نظسسسسسسسسسرا  ،2012سسسسسسسسسسنة    (Gotland) ج ت نسسسسسسسسسدو  (Uppsala) أوبعسسسسسسسساال
 سسسسسسسسنعة أوىل معروفسسسسسسسسة بتميزهسسسسسسسسا   اللاسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسي و متامعسسسسسسسسة أوبعسسسسسسسساال الضسسسسسسسس مة ف ،لعسسسسسسسسدم  سسسسسسسسانس ا سسسسسسسسامعتين

لكنهسسسسسسسا متميسسسسسسسز    ةسسسسسسسا   ،جامعسسسسسسسة ج ت نسسسسسسسد أصسسسسسسسصر مؤسعسسسسسسسة ودنيسسسسسسسة وذاة ت سسسسسسسنيف متسسسسسسسدين حسسسسسسسينودنيسسسسسسسا،   
التع سسسسيم عسسسسن بعسسسسسد، وكسسسسان اال سسسسا  ع سسسسسى أسسسسساس أن أتخسسسسسذ كسسسسل منهمسسسسا مسسسسسن مسسسسزااي األخسسسسرت   سسسسس  مؤسعسسسسة جامعيسسسسسة 

كمسسا متسست عم يسساة اسسستا اذ  .(Ljungberg & McKelvey, 2015, p. 70) متميسسز  ودنيسسا و وليسسا
معهسسسسسد سسسسسست كه مل  ع سسسسسى كتامعسسسسسة سسسسسست كه مل و سسسسسصطها  ع يسسسسسا سسسسسس يدية بسسسسسين جامعسسسسساة ومسسسسسدارس ةوانسسسسسدماج إجلاريسسسسس

 ؛(Pinheiro, Geschwind, & Aarrevaara, p. 17) قعرا ل نتماء هلا ل تع يم

  :النرويج 

مسسسسسسن ال سسسسسسرن اة ي  منت سسسسسف التعسسسسسسعين بسسسسسسدأةوالسسسسسسيت  ،مسسسسسرة النسسسسسسرويا بعسسسسسسد  م جسسسسسساة لعياسسسسسساة االنسسسسسسدماج
هسسسسسسسسدفت إىل إ مسسسسسسسساج مؤسعسسسسسسسساة ومسسسسسسسسدارس غسسسسسسسسري جامعيسسسسسسسسة إىل بعضسسسسسسسسها السسسسسسسسلعض قسسسسسسسسد و  ،إجلاريسسسسسسسسة  سسسسسسسسعةباملا سسسسسسسسي 

ت جهسسسسسسست احلك مسسسسسسسة إىل جع هسسسسسسسا اختياريسسسسسسسة مسسسسسسسن ا امعسسسسسسساة نععسسسسسسسها بسسسسسسسين ، مث و سسسسسسسمها إىل قطسسسسسسساف التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا 
 ،ن امللسسسسسسا راة السسسسسيت متسسسسست بسسسسسدون قيسسسسسس   كانسسسسست أكثسسسسسر كعسسسسساء  وفعاليسسسسسسةأوذلسسسسسك بعسسسسسد ثلسسسسساة ، 2014-2007سسسسسسنيت 

وأن االنت سسسسسسا  فيهسسسسسسا كانسسسسسست أكثسسسسسسر س سسسسسسسة ومرونسسسسسسة، لكسسسسسسن سسسسسسسرعان مسسسسسسا   لسسسسسست امللسسسسسسا راة الذاتيسسسسسسة إىل سياسسسسسسساة 
التكامسسسسسسسل مسسسسسسسع  إمسسسسسسسا، أي أن ا امعسسسسسسساة لسسسسسسسيس لسسسسسسسديها خيسسسسسسسار 2015بعسسسسسسسد سسسسسسسسنة  حتميسسسسسسسة وتط عيسسسسسسسة   آن واحسسسسسسسد

 & ,Pinheiro, Geschwind) مسسسسسسسن اختيارهسسسسسسسا مؤسعسسسسسسساة ومسسسسسسسدارس ع يسسسسسسسا وخمسسسسسسسابر أخسسسسسسسرت

Aarrevaara, A world full of mergers: The nordic countries in a global 

context, 2016, pp. 9-10) أو أن تتسسسدخل احلك مسسسسة نععسسسها وتعسسسر  تكامسسسسل مؤسعسسستين مت سسسساربتين ،
 ؛(Kyvik & Stensaker, 2016, p. 38) جصرافيا بطري ة ت ريلا عش ا ية

  :الدمنارك 

قامسسسسست السسسسسدمنارك ع سسسسسى غسسسسسرار ابقسسسسسي  و  العسسسسسامل بعم يسسسسسة انسسسسسدماج كلسسسسسري  بسسسسسين مؤسعسسسسساة التع سسسسسيم العسسسسسا  والسسسسسيت  
، وهسسسسسسسسدفت احلك مسسسسسسسسة 2007، وأصسسسسسسسسلات نسسسسسسسساين جامعسسسسسسسساة ف سسسسسسسسط   سسسسسسسسسنة 2003  سسسسسسسسسنة  25كسسسسسسسسان عسسسسسسسسد ها 

ماج إىل وان عسسسسسسسسم االنسسسسسسسسد .الدمناركيسسسسسسسسة هباتسسسسسسسسه العم يسسسسسسسسة الضسسسسسسسس مة إىل تعزيسسسسسسسسز ال  سسسسسسسسع التنافعسسسسسسسسي العسسسسسسسساملي  امعااسسسسسسسسا
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ا امعسسسسسساة  ا سسسسسسا  َيثسسسسسسل اآلخسسسسسسرامعسسسسسساة، و ا و اللاسسسسسسث احلك ميسسسسسسة َيثسسسسسسل التكامسسسسسسل بسسسسسسين معاهسسسسسسد  ، أحسسسسسسدمهانسسسسسس عين
 بعد االندماج: امعاة الدامناركية اي  ح خريطة  15 رقمالشكل ، و املتماث ة فيما بينها

 2009خريطة اجلامعاف الدمنارةية بعد االندماج  :15ال  ل رقم 

 (Danish Ministry of higher education and science, 2009)امل در: من إعدا  اللاحثة ابالعتما  ع ى 

لكنهسسسسسا تنشسسسسسط   ،ا ريطسسسسسة ال متثسسسسل ا سسسسسا  بسسسسسين ا امعسسسسساة السسسسسث ثع سسسسسى َيسسسسسين السسسسدوا ر السسسسسث ث املتداخ سسسسسة مالحظوووووة: 
لين   وسسسسسسسسنكسسسسسسسل  ا سسسسسسسر    الشسسسسسسسكل أعسسسسسسس ه متثسسسسسسسل جامعسسسسسسسة سسسسسسسس اء قامسسسسسسست ابنسسسسسسسدماج أم ال، و ، ك هسسسسسسسا   ك بنهسسسسسسساغن

 ا امعاة الدمناركية قلل وبعد االندماج. 15 رقما دو  
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 : اجلامعاف الدمنارةية قبل وبعد االندماج15اجلدول رقم 

 (Danish Ministry of higher education and science, 2009)امل در: من إعدا  اللاحثة ابالعتما  ع ى 

  :فرن ا 

، 2015و 2000 سسسسسسسنيت بسسسسسسين سسسسسسسنة مسسسسسسا 15سسسسسسست ت فرنعسسسسسسا أكسسسسسسرب عسسسسسسد  مسسسسسسن حسسسسسساالة االنسسسسسسدماج خسسسسسس   
انسسسسسدماج خسسسسس   نعسسسسسس  عم يسسسسسة 92 والسسسسسيت ب صسسسسست ،بيسسسسسةو انسسسسسدماج كسسسسسأكرب ح سسسسسي ة أور عم يسسسسسة  16 بسسسسسسسسسسحيسسسسسث قامسسسسست 

 ,Bennetot Pruvot)عم يسسسسسسسة انسسسسسسسدماج لكسسسسسسسل منهمسسسسسسسا  11 بسسسسسسسسسسسسالعسسسسسسسج ، وت يهسسسسسسسا اسسسسسسسست نيا وبريطانيسسسسسسسا 

Estermann, & Mason, p. 17) ، ريسسسسخ ا امعسسسساة العرنعسسسسية تعسسسس   هاتسسسسه احل سسسسي ة املرتععسسسسة إىل و 

 ا امعة ا ديد  ا امعاة املتاد  الرمز
 جامعة آلل رغ - 

 جامعة آلل رغ للا ث اللناء املعهد الدمناركي -

 جامعة آره س - 
 مدرسة آره س إل ار  األعما  -
 ا امعة الدمناركية لع  م الجبية والتع يم -
 املعهد الدمناركي ل ع  م الزراعية -
 املعهد ال دو ل لا ث الليئية -

 جامعة آره س

 جامعة الدمنارك ا ن بية - 
 جامعة الدمنارك ا ن بية املعهد ال دو ل  اة العم مية -

 جامعة روكعي د جامعة روكعي د 
 جامعة الدمنارك ل تكن ل جيا - 

 امل رب ال دو ريزو ل طاقاة املتتد   -
 املعهد الدمناركي ل تصذية واللا ث الليطرية -
 املعهد الدمناركي ل عضاء -
 املعهد الدمناركي للا ث ال يد اللاري -
 للا ث الن لاملعهد الدمناركي  -

 جامعة الدمنارك ل تكن ل جيا

 جامعة ك بنهاغن - 
 ا امعة الدمناركية ل ع  م ال يدالنية -
 ا امعة امل كية ل ع  م الزراعية والليطرية -

 جامعة ك بنهاغن

 جامعة ك بنهاغن لإلع م اآل  جامعة ك بنهاغن لإلع م اآل  
 ك بنهاغن إل ار  األعما   مدرسة مدرسة ك بنهاغن إل ار  األعما  
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 22ال سسسسسرن الثسسسسسامن عشسسسسسر مسسسسسن غ سسسسس  الثسسسسس ر  العرنعسسسسسية   حيسسسسسث عانسسسسست خسسسسس    ،سسسسسستثنا ي مسسسسسن حيسسسسسث اهليك سسسسسةاال

 1968، ونشسسسسسسسسطت ا امعسسسسسسسساة العرنعسسسسسسسسية ك حسسسسسسسسداة متنسسسسسسسساثر  ملسسسسسسسسد  د ي سسسسسسسسة، و  سسسسسسسسسنة 1793جامعسسسسسسسسة   سسسسسسسسسنة 

ال سسسسسسسرن ال احسسسسسسسد  ، ومنسسسسسسسذ مط سسسسسسسع(UFR)ب حسسسسسسسداة تكسسسسسسس ين وحبسسسسسسسث فيمسسسسسسسا بعسسسسسسسد حسسسسسسسذفت الك يسسسسسسساة وع  سسسسسسست 
مشسسسسسسسسسروف  :لعسسسسسسسسسل أمههسسسسسسسسسا ،العرنعسسسسسسسسسية إىل اال سسسسسسسسسا  واالنسسسسسسسسسدماج ألسسسسسسسسسسلاص خمت عسسسسسسسسسة والعشسسسسسسسسسرين هرعسسسسسسسسست ا امعسسسسسسسسساة
يشسسسسستع ملسسسسسا راة االمتيسسسسساز مسسسسسن خسسسسس   مت يسسسسسل املشسسسسساريع األكثسسسسسر جاذبيسسسسسة،  السسسسسذي االسسسسسستثمار مسسسسسن أجسسسسسل املعسسسسست لل

ف سسسسسد بري سسسسسه   م ابسسسسسل ا امعسسسسساة الصايسسسسسة مسسسسسن هاتسسسسسه العياسسسسسسة النهسسسسس   ب طسسسسساف التع سسسسسيم العسسسسسا  العرنعسسسسسي السسسسسذي و 
السسسسسسسيت ال تسسسسسسسربح املراتسسسسسسسب املت دمسسسسسسسة مسسسسسسسن الت سسسسسسسنيعاة العامليسسسسسسسة ل تامعسسسسسسساة، واقجنسسسسسسست ملسسسسسسسا ر   ،ةاألة سسسسسسس  سكعسسسسسسس ني

وارتلطسسسسست االمتيسسسسساز بطري سسسسسة غسسسسسري ملا سسسسسر  حبتسسسسسم ا امعسسسسساة املت دمسسسسسة ل مشسسسسسروف هبسسسسسدف احل سسسسس   ع سسسسسى التم يسسسسسل، 
وي سسسسسل عسسسسسد  ا امعسسسسساة السسسسسيت غسسسسسرية  ،ا امعسسسسساة العرنعسسسسسيةسياسسسسسسة االنسسسسسدماج بعياسسسسسسة   يسسسسس  االمتيسسسسساز   كسسسسسل 

مسسسسسسن هسسسسسسذا  نتطر  ابلتع سسسسسسيل ل االسسسسسسة العرنعسسسسسسية الح سسسسسسا   الع سسسسسسل الثالسسسسسسثوسسسسسسس، جامعسسسسسسة 26و سسسسسسعها اليسسسسسس م إىل 
 .اللاث
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 وعوامل جناحها املطلب الثاين: دوافع االندماج خلله أقطاب االمتياز اجلامعي

االندماج بين مؤسسسسسسسسسسعسسسسسسسسساة التع يم العا ، هبدف خ     وافععر  إىل  ،سسسسسسسسسسنتطر  من خ   هذا املط ب
 أقطاص االمتياز ا امعي وع امل ةاحها.

 :. دوافع االندماج ب  م س اف التعليم العايالفرع األول

عن  "سسسسسسسسسسلا  ا امعاة"  كتاهبا  (Musselin, 2017, p. 232) كريعسسسسسسسسستين م سسسسسسسسسس ين    دثت اللاحثة
و  ي   ،  الدخ     سسسسلا  مز وج حن  االندماج من جهة مؤسسسسعسسساة التع يم العا العدوت اليت أصسسسابت معظم 

 تظهر  راسسسسة ع مية وا سسساة تربط الع قة بين حتم مؤسسسسعسسساة التع يم ملالشسسسهر  العاملية من جهة أخرت، ورغم أنه 
 تزايد حن  هاته العياسة   ث ثة ن ا :العا  و  ي  ا     والععالية، إال أ ا تععر الت جه امل

عد   ومتداخ ة الت  سسسسس سسسسساة، ولن يتا   هذا اهلدف إال من خ   متاال اه العاملي حن  تعضسسسسسيل جامعاة  .1
والعمل   إدار درح  ،ة واملتع قة كل   ةا  خت سسسسسسسسس سسسسسسسسسهاتكامل واندماج مؤسسسسسسسسسسعسسسسسسسسساة التع يم العا  امل ت ع

 إنتاج حب ث مشجكة؛خت  اة جديد  متداخ ة فيما بينها و 

تطمح مؤسسسسسعسسسساة التع يم العا  اليت تنشسسسسط   إق يم واحد إىل ال صسسسس   إىل احلتم الذي يعسسسسمح هلا ابملنافعسسسسة  .2
من خ   معسسح ل تامعاة امل سسنعة   املراتب األوىل   ت سسنيف و  .ع ى النطا  الدو  وزاي    سسهراا العاملية

منها جامعة ت رونت   ،دالب   أربع جامعاة 50000يتعدت ةد أن حتم الط لة ، 2015لعسسسسسسسنة  ي سسسسسسسنصها
دالب ابلنعسسسسسسسسسسسسلة ل مراتب ا معسسسسسسسسسسسسين  28000ألف، ويتمثل املعد     80000اليت ي سسسسسسسسسسسسل عد  د هبا إىل 

 دالب 1000األوىل، ابسسسسسسسسسسستثناء عد  ق يل من ا امعاة مت  سسسسسسسسسس سسسسسسسسسسة   الطب اليت ال يتعدت عد  د هبا 

(Musselin, 2017, p. 232)؛ 

زاي   حتسسسسسسسسم ا امعسسسسسسسساة بتسسسسسسسسأثري خسسسسسسسسرا ط ج جسسسسسسسسل السسسسسسسسيت   (Musselin) م سسسسسسسسس ين وأخسسسسسسسسريا،  سسسسسسسسلهت اللاحثسسسسسسسسة .3
مسسسسسسسسسن خسسسسسسسسس   زاي   إنتاجيتهسسسسسسسسسا الع ميسسسسسسسسسة ك مسسسسسسسسا زا  فيهسسسسسسسسسا احلتسسسسسسسسسم ك مسسسسسسسسسا زا ة الرايسسسسسسسسسة العامليسسسسسسسسسة ل مؤسعسسسسسسسسسة، 

واللشسسسسسسرية وخدمسسسسسسة ا تمسسسسسسع السسسسسسذي تنشسسسسسسط فيسسسسسسه و  يسسسسسس  متط لاتسسسسسسه ل نهسسسسسس   ابلتنميسسسسسسة احمل يسسسسسسة وصسسسسسسنع العسسسسسسار ، 
  املاليسسسسسة وعسسسسسد  يسسسسس فر االنسسسسسدماج فيمسسسسسا بسسسسسين ا امعسسسسساة املت اربسسسسسة جصرافيسسسسسا هسسسسسذا الشسسسسسر  مسسسسسن خسسسسس   زاي   املسسسسس ار و 

 الط لة واللاحثين.
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بعض املؤسعاة مبلا راة ذاتية من أجل التعاون واالندماج هبدف   ي  رار قيام ومن جهة أخرت، وع ى غ
 ،أ كاال أخرت تنشأ من الضص   ا ارجية س اء من احلك مة أو من ا تمعهناك االمتياز و عين ا    ، إال أن 

عر  الت جيهاة ع ى بعن دري  ت د  احل افز املالية احلك مية أو من سسسسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسسساة اإلصسسسسسسسسسسس ح اليت تتلناها الدو  
الرغم من متيز هاته األخري  ابلديناميكية والتط ير املعسسسسسستمر إال أ ا متيل إىل الر بة ع ى مؤسسسسسسسعسسسسسساة التع يم العا ، و 

 بين. وقد وهذا ما جيعل معظم عم ياة االندماج اسسسسسسسسستتابة ل تهديداة أو العر  ا ارجية ،واالسسسسسسسسست رار التنظيمي
ك مية ع ى احلضسسسسسص داة ال بعض ، (Harman & Harman, 2003, p. 31) قرانت وكاي هارمان اللاحثان

 من خ  : ،تا ي  االمتيازلتدفعها ل ندماج اليت مؤسعاة التع يم العا  

   زاي   الكعسسسسسسسسسسساء  والععاليسسسسسسسسسسسة خ  صسسسسسسسسسسسا   م اجهسسسسسسسسسسسة التزايسسسسسسسسسسسد العسسسسسسسسسسسريع   الط سسسسسسسسسسسب ع سسسسسسسسسسسى التع سسسسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسسسا
األمريكسسسسسي هنسسسسسري ك مسسسسساجر  ، كمسسسسسا وصسسسسسعها املعكسسسسسراإل سسسسسافية ا ديسسسسسد  ع سسسسسى عسسسسسات  ا امعسسسسساة واملعسسسسسؤولياة

"ا امعسسسسسسسسسسسسة ت سسسسسسسسسسسسف تانسسسسسسسسسسسسب احلك مسسسسسسسسسسسسة، وهسسسسسسسسسسسسي ا سسسسسسسسسسسسا م الر يعسسسسسسسسسسسسي ل متتمسسسسسسسسسسسسع، األ ا  الر يعسسسسسسسسسسسسية ل تصيسسسسسسسسسسسسري 
 .Commager, 1965, p) االجتماعي...م سسسدر اإلهلسسسام وال سسس   وغرفسسسة تلسسسا   األفكسسسار ا ديسسسد "

 ؛(79

 ؛املهد   ابلزوا    ماجها   مؤسعة أق تو  الضعيعة العمل ع ى احت اء املؤسعاة 

 وزاي   التميسسسسسسسسسز   تن يسسسسسسسسسع  ،زاي   إمكانيسسسسسسسسسة وصسسسسسسسسس   الط لسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسن خمت سسسسسسسسسف الطل سسسسسسسسساة االجتماعيسسسسسسسسسة والع ميسسسسسسسسسة
 الت   اة اليت متس خمت ف ةم عاة الط لة و    رغلاام؛

  هسسسسسسسذه   سسسسسسسمان خدمسسسسسسسةزاي   معسسسسسسست ت  كسسسسسسسم احلك مسسسسسسسة   اال سسسسسسساه العسسسسسسسام ألنظمسسسسسسسة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  هبسسسسسسسدف
 .املعطر  هداف االقت ا ية واالجتماعية اإلق يمية وال دنيةلداملؤسعاة 

 .Sułkowski, Fijałkowska, & Dzimińska, 2019, p): تتمثل   ،أخرت  وافع كما ت جد

1472) 

  اال سسسسسسسسسسسساه حنسسسسسسسسسسسس  خ ص سسسسسسسسسسسسة التع سسسسسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسسسسا    العسسسسسسسسسسسسامل، أو الت جسسسسسسسسسسسسه حنسسسسسسسسسسسس  تعسسسسسسسسسسسسيري مؤسعسسسسسسسسسسسساة التع سسسسسسسسسسسسيم
وتلسسسسسسسسسسسسسسسسو املعسسسسسسسسسسسسسسسساهيم ا ديسسسسسسسسسسسسسسسسد  لسسسسسسسسسسسسسسسسإل ار  العم ميسسسسسسسسسسسسسسسسة  ،العسسسسسسسسسسسسسسسسا  كاملؤسعسسسسسسسسسسسسسسسساة االقت سسسسسسسسسسسسسسسسا ية والتتاريسسسسسسسسسسسسسسسسة

(New public management)؛ 

  اقت سسسسسسا ايةزاي   حتسسسسسسم النشسسسسسساداة التع يميسسسسسسة والع ميسسسسسسة و  يسسسسسس  مكاسسسسسسسب مسسسسسسن لسسسسسس إنشسسسسسساء جامعسسسسسساة كلسسسسسسري 
 La taille) ال صسسسسس   إىل مسسسسسا يعسسسسسمى ابحلتسسسسسم احلسسسسسرجو  ،(Economies d’échelle)احلتسسسسسم 
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critique)،  وت سسسسسسسيع ةسسسسسساالة وهسسسسسس  احلتسسسسسسم املثسسسسسسا  السسسسسسذي   سسسسسس  ا امعسسسسسسة مسسسسسسن خ لسسسسسسه الكعسسسسسساء  والععاليسسسسسسة
، وهسسسسس  مسسسسسع احلعسسسسساظ ع سسسسسى التعسسسسسيري الع سسسسس ين ل مسسسسس ار  املا يسسسسسة واللشسسسسسرية والدوليسسسسسةنشسسسسسادها وع قااسسسسسا ال دنيسسسسسة 

احلتسسسسسسم السسسسسسذي يعسسسسسسمح ل تامعسسسسسسة فدمسسسسسسة أهسسسسسسدافها و  يسسسسسس  األهسسسسسسداف اإلق يميسسسسسسة وال دنيسسسسسسة االقت سسسسسسا ية منهسسسسسسا 
 واالجتماعية؛

 و ؛وتعزيز ميزاا التنافعية ع ى املعت ت ال دو والد ،مناذج ل تامعاة الرا د  لدعما  تط ير 

 لتها أمسسسسسسسسسام أصسسسسسسسسسااص ءتعزيسسسسسسسسسز اسسسسسسسسسست  لية مؤسعسسسسسسسسساة التع سسسسسسسسسيم العسسسسسسسسسا  وزاي   معسسسسسسسسسؤوليتها وإمكانيسسسسسسسسسة معسسسسسسسسسا
 امل  اة وا تمع ككل؛

 .عين ال در  التنافعية لنظام التع يم العا  ل ل د وزاي    هرته ع ى املعت ت العاملي  

ل مبؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  إىل اللاسسسسسسث عسسسسسسن احلسسسسسس تسسسسسسؤ ي أكا َييسسسسسسة وافسسسسسسع ت جسسسسسسد  ،وابإل سسسسسسافة إىل ذلسسسسسسك
 (Georghiou, 2015, pp. 207-2018) نذكر منها: ،ابلتشارك فيما بينها

 مسسسسع تسسسس فري وفسسسسر  حبسسسسث أكسسسسرب  ،السسسسيت تتط سسسسب ح سسسس ال متعسسسسد   الت   سسسساة تزايسسسسد تع يسسسسد مشسسسسك ة اللاسسسسث
 التكن ل جياة احلديثة؛

  أمهية اقت ا  املعرفة واالعجاف بدور ا امعاة   املعامهة ا  هرية   ا تمع واالقت ا ؛تزايد 

      وم  مة عرو  التك ين مع متط لاة س   العمل؛زاي   الجكيز ع ى ا 

 .ع ملة التع يم العا  وزاي   املنافعة بين األكا َييين املتميزين   مت يل األحباث 

 جناح سياساف االندماج لتح يه االمتياز اجلامعي . عواملالفرع الثاين

إن االنسسسسسسدماج بسسسسسسين مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا  يعتسسسسسسرب عم يسسسسسسة جسسسسسسد مع سسسسسسد  و سسسسسساقة لكسسسسسسل مسسسسسسن املؤسعسسسسسساة 
نععسسسسسها واألفسسسسسرا  األكسسسسسا َييين واإل اريسسسسسين املنتمسسسسسين إليهسسسسسا، فهسسسسسي ال تعسسسسس ط الضسسسسس ء ف سسسسسط ع سسسسسى التاسسسسسداية العمي سسسسسة 

عسسسسستصر  وقتسسسسسا دسسسسس ي  قسسسسسد ي سسسسسل إىل عشسسسسسر سسسسسسن اة ل ا سسسسس   ع سسسسسى تكامسسسسسل  م  يسسسسسا   واإل ار  الع يسسسسسا، لكنهسسسسسا تل 
مؤسعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا   بعسسسسسسض ع امسسسسسسل ةسسسسسساح انسسسسسسدماجفيمسسسسسسا ي سسسسسسي ن  سسسسسسص و  .متماسسسسسسسك ومتتسسسسسسانس ومعسسسسسستدام

 Pinheiro, Geschwind, & Aarrevaara, A world) هبسسسدف خ سسس  قطسسسب امتيسسساز جسسسامعي 

full of mergers: The nordic countries in a global context, 2016, pp. 7-9) : 

 التزام اإل ار  الع يا من خ   اقتناعها التام تدوت عم ية االندماج؛ 
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  إ سسسسسسراك العسسسسسسام ين ال سسسسسسا م ع سسسسسسى التشسسسسسساور   كسسسسسسل مراحسسسسسسل الت طسسسسسسيط والتنعيسسسسسسذ والرقابسسسسسسة، هبسسسسسسدف خ سسسسسس  الث سسسسسسة
اللسسسسسسساحثين أن عم يسسسسسسسسة االنسسسسسسسسدماج ت سسسسسسسسب   امل سسسسسسس اة العامسسسسسسسسة وا اصسسسسسسسسة لكسسسسسسسسل لسسسسسسسدت املسسسسسسسس ظعين واألسسسسسسسسساتذ  

 االفرا ؛

  خ سسسسسس  جسسسسسس  إجيسسسسسسايب   املؤسعسسسسسساة املعنيسسسسسسة ابالنسسسسسسدماج مسسسسسسن خسسسسسس   دسسسسسسرح كسسسسسسل حيثيسسسسسساة وتعاصسسسسسسيل العم يسسسسسسة
 لكل امل ظعين وحماولة اإلجابة ع ى تعااالام وإزالة الصم  ؛

 زمة ل  ع االتعا  النها ي؛العج  الط ي ة الكافية ل مداوالة واملشاوراة ال  

  ت عسسسسسيم خطسسسسسة عم يسسسسسة االنسسسسسدماج إىل مراحسسسسسل وا سسسسساة و قي سسسسسة، وتليسسسسسان املسسسسسد  الت ريليسسسسسة لكسسسسسل مرح سسسسسة حعاظسسسسسا
ع سسسسسسى  افعيسسسسسسة املسسسسسس ظعين، و عيسسسسسسزهم ع سسسسسسى عسسسسسسدم ف سسسسسسدان  سسسسسسصعهم والتسسسسسسزامهم مسسسسسسع دسسسسسس   مسسسسسسد  التنعيسسسسسسذ، مسسسسسسن 

 خ   إبراز ا  انب اإلجيابية ل مرح ة املن رمة؛

 سسسسسسرار الرمسسسسسسسي ل نسسسسسسدماج فسسسسسسج  مسسسسسسن التعسسسسسساون الثنسسسسسسا ي أو متعسسسسسسد  األدسسسسسسراف   خمت سسسسسسف ال ظسسسسسسا ف أن يعسسسسسسل  ال 
ينظسسسسسر إىل ت سسسسسك املرح سسسسسة ع سسسسسى  التع يميسسسسسة واللاسسسسس ث الع ميسسسسسة وتنظسسسسسيم التظسسسسساهراة الع ميسسسسسة وغريهسسسسسا، ع سسسسسى أال

 ج؛عم ية االندما ل حاسم ةاح أ ا عامل

  مبلا ر  ذاتية ملؤسعاة التع يم العا ؛املدف عة أثلتت التتارص ةاعة عم ياة االندماج 

 .ال تري  الثابتة واملت ازنة واللعيد  عن العرعة اليت يتم هبا تنعيذ خطط االندماج 

، أن   جنسسسسسسس ص افري يسسسسسسسا مؤسعسسسسسسساة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا بعسسسسسسسض ع سسسسسسسى السسسسسسسيت أجريسسسسسسست دراسسسسسسسساة الأثلتسسسسسسست قسسسسسسسد و 
 همجيسسسسسسسب األخسسسسسسذ بعسسسسسسين االعتلسسسسسسار خمسسسسسسساوفنسسسسسسه إال أاملسسسسسس ظعين ال يعار سسسسسس ن ابلضسسسسسسرور  عم يسسسسسسسة التكامسسسسسسل واالنسسسسسسدماج، 

جيسسسسسسسسب  ،ولتا يسسسسسسسس  ذلسسسسسسسسك .بكعسسسسسسسساء  ل  صسسسسسسسس   إىل مسسسسسسسسا يعسسسسسسسسمى ابالنسسسسسسسسدماج الععسسسسسسسسا  األفسسسسسسسسرا  واسسسسسسسسستثمار هسسسسسسسسم،وق  
 واثنيسسسسسسسا ، نسسسسسسسدماجل التاضسسسسسسسريية رح سسسسسسسةامل   : أوال عسسسسسسسدم إرهسسسسسسسا  املسسسسسسس ظعينمهسسسسسسسا ،الجكيسسسسسسسز ع سسسسسسسى جسسسسسسسانلين ر يعسسسسسسسيين

 ,Pinheiro) والت طسسسسيط والتنعيسسسسذ وحسسسسىت الرقابسسسسة والت يسسسسيم.  سسسسراكهم   ويسسسسع مراحسسسسل العم يسسسسة مسسسسن الت سسسسميما

Geschwind, & Aarrevaara, A world full of mergers: The nordic countries 

in a global context, 2016, p. 5) 
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 سياساف أقطاب االمتياز اجلامعي   العاملاملطلب الثالث: 

التطسسسسسسسر  إىل سياسسسسسسسساة أقطسسسسسسساص االمتيسسسسسسساز   العسسسسسسسامل، مسسسسسسسن خسسسسسسس    ،خسسسسسسس   هسسسسسسسذا املط سسسسسسسب سسسسسسسسنااو  مسسسسسسسن
آاثرهسسسسسا ع سسسسسى ت سسسسسنيف إبسسسسسراز مسسسسسع خ سسسسسا ص ت سسسسسميم بسسسسسراما   يسسسسس  االمتيسسسسساز، تليسسسسسين و  هلسسسسسا عسسسسسر  التطسسسسس ر التسسسسسارخيي

 ا امعاة   العامل.

   العامل  ياساف أقطاب االمتياز اجلامعيل. التطور التارخيي الفرع األول

أ اء جسسسسسسسسسسس    ك  سسسسسسسسسسسا بسسسسسسسسسسسراما مت يسسسسسسسسسسسل اسسسسسسسسسسسدف إىل  عسسسسسسسسسسسين    تتمثسسسسسسسسسسسل سياسسسسسسسسسسسساة وخمططسسسسسسسسسسساة االمتيسسسسسسسسسسساز 
ذاة فهسسسسسسسي ال متسسسسسسس كسسسسسسسل مؤسعسسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسسا ، إال أ سسسسسسسا إىل "ُمتسسسسسسساز"،  امؤسعسسسسسساة التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  ورفعهسسسسسس

كسسسس ن مرتععسسسسة ت هملسسسسالي مت ي سسسسفانت ا يسسسسة عاليسسسسة ألنسسسسه مسسسسن غسسسسري املمكسسسسن مت يسسسسل االمتيسسسساز لكسسسسل ا امعسسسساة   ب سسسسد مسسسسا، 
 .(Biscaia, 2017, p. 1) م ارنة مع التم يل األساسي

زاي   املنافعسسة الدولية بين مؤسسسعسساة التع يم نتيتة برزة حتمية الت جه حن  سسسياسسساة االمتياز   العامل وقد 
وترقية ال صة اإلة يزية  ،انت ا  الط لة واللاحثينالعا  ع ى معسسسسسسسسسسست ت التع يم/اللاث، واالنعتاح الذي أ ت إىل زاي   

  زاي   النشسسسسسسسر وسسسسسسسسه لة ال صسسسسسسس   إىل األحباث اليت سسسسسسسسامهت ت نياة االت سسسسسسسا   ، وتط رك صة عاملية ل ع م واملعرفة
 ، نذكرومن الع امل األخرت .إ راك ا تمع الع مي ملكانة وت دم بعض ا امعاة ع يهاأيضسسسسا و  ،العاملية بضسسسسصطة زر

وتعاقم األمر  ،2004ت نيف  َيز ل تع يم العا  سنة ، و 2003سنة  ي نيف  نصهاكتظه ر الت نيعاة العاملية  
. وقد كشسسسسسعت امل جة األوىل ل ت سسسسسنيعاة )Multirank-U*)مع ظه ر الت سسسسسنيعاة ا ديد  املتعد   املعايري مثل 

ظه ر أهم  افع لهذا  تربعياا   أمريكا الشسسمالية، و بية  ون املعسست ت م ارنة مع نظرياو أن ا امعاة اآلسسسي ية واألور 
 د ذكر كهدف صسسريح ور يعسسي   خطط وبراما االمتياز ورسسسالة ا امعاة فسسسياسسساة االمتياز   أورواب، وت سسسع 

 ,Biscaia) "الت دم   مراكز الت سسسنيعاة الدولية" أو " عسسسين العسسسمعة والشسسسهر  العاملية ل تامعة" :أيضسسسا، ب سسسيصة

2017, pp. 1-2) . 

                                                           

 * (Multirank-U ه  منها متعد  األبعا  ل جتيب الدو  ملؤسعاة التع يم العا ، حيث ي ارن أ اء مؤسعاة التع يم :)
( 5( الت جه الدو  و)4( ن ل ونشر املعرفة، )3( اللاث الع مي، )2( التع يم، )1العا    األبعا  ا معة ل نشا  ا امعي: )

 االلتزام اإلق يمي. 



 أقطاب االمتياز اجلامعي                                  الفصل الثاين:                                          

 

 

137 

بية هبا   و   آسسسسسيا  اية تعسسسسعينياة ال رن املا سسسسي، مث التا ت الدو  األور  أوال ظهرة ب ار  براما االمتياز
اآلسسسسسسسسسسسسسسي ية  ال ارتين  بعض الدو   براما االمتياز   يعر  16رقم وا دو  أللعية الثالثة، لعشسسسسسسسسسسسسسرية األوىل من اا

 :، كالتا ابلتع عل الزمو واألوروبية

آسيا وأورواب بعض دول قار  تطور التارخيي ل ياساف أقطاب االمتياز  : ال16 اجلدول رقم  

 الفرتس البلد برانمج/برامج االمتياز
:985مشروف   

)Project 985( 
جامعسسسسسسسسسسساة صسسسسسسسسسسسينية   م سسسسسسسسسسساف ا امعسسسسسسسسسسساة يهسسسسسسسسسسسدف إىل جعسسسسسسسسسسسل عشسسسسسسسسسسسر 

بسسسسسسسسسدأ املشسسسسسسسسسروف ابنسسسسسسسسسدماج ا امعسسسسسسسسساة ال سسسسسسسسسينية مث جعسسسسسسسسسل غايتسسسسسسسسسه  العامليسسسسسسسسسة،
 الت نيعاة الدولية ل تامعاة.

 الص 

1998 

 :21املعرفة   ك راي   ال رن 
)Brain Korea 21st Century BK21( 

جامعسسسسسسة  69 وهسسسسسس  مشسسسسسسروف إنشسسسسسساء جامعسسسسسساة ال سسسسسسرن ال احسسسسسسد والعشسسسسسسرين  
 ملعسسسسسسست ت عسسسسسسساملي،كسسسسسسس راي، يهسسسسسسسدف السسسسسسسربانما لتعزيسسسسسسسز جامعسسسسسسساة اللاسسسسسسسث    

االسسسسسسسسسسسستص   اإلجيسسسسسسسسسسسايب لتنافعسسسسسسسسسسسية ا امعسسسسسسسسسسسة مسسسسسسسسسسسن أجسسسسسسسسسسسل  عسسسسسسسسسسسين جسسسسسسسسسسس    
 .(OECD) امل رجاة من د لة وأحباث ع مية

 ةوراي اجلنوبية

1999 

 :مراكز االمتياز

)Centers of Excellence CoE) 

تنافعسسسسسسسسية يهسسسسسسسسدف إىل ترقيسسسسسسسسة ا امعسسسسسسسساة الياابنيسسسسسسسسة ابلجكيسسسسسسسسز ع سسسسسسسسى  عسسسسسسسسين 
 .(JSPS)  اللاث الع مي   العامل

 الياابن
2002-
2007 

 م يار: 50برانما 
)50 Billion Program( 

مت مت ي هسسسسسا  سسسسسمن أحعسسسسسن جامعسسسسسة  12ويهسسسسسدف إىل ت سسسسسنيف واحسسسسسد  مسسسسسن 
 جامعة   العامل. 100

 اتيوان
2006-
2015 

 ملا ر  االمتياز:
)Exzellenzinitiative( 
اسسسسسسسسسسسسدف إىل ترقيسسسسسسسسسسسسة اللاسسسسسسسسسسسسث الع مسسسسسسسسسسسسي، زاي   السسسسسسسسسسسسجابط والتسسسسسسسسسسسسداخل بسسسسسسسسسسسسين 
الت   سسسسسساة الع ميسسسسسسة امل ت عسسسسسسة وبسسسسسسين املؤسعسسسسسساة ف سسسسسس  عناقيسسسسسسد االمتيسسسسسساز 

Cluster of excellence  وت  يسسسة الع قسسساة الدوليسسسة   ةسسسسا ،
 اللاث الع مي وزاي   جاذبية ا امعاة االملانية املتميز .

-2006 أملانيا
2011 

 

 

2012-
2017 

 2010 فرن ا  :ملا ر  االمتياز
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)L’initiative D’excellence IDEX( 
مت اختيسسسسسسار نسسسسسساين تكسسسسسست ة جامعيسسسسسسة هبسسسسسسدف إنشسسسسسساء أقطسسسسسساص امتيسسسسسساز قسسسسسسا ر  

 ع ى منافعة أكرب ا امعاة   العامل.
 وف االمتياز األكا َيي الروسي: مشر  5-100

)5-100 Russian Academic Excellence Project( 
جامعسسسسسسة    100يهسسسسسسدف إىل إ خسسسسسسا   سسسسسسس جامعسسسسسساة روسسسسسسسية   أفضسسسسسسل 

 .Top 100العامل 

 روسيا

2013 

 (Biscaia, 2017, p. 2)امل در: من اعدا  اللاحثة ابالعتما  ع ى 

مسسسسسسا بسسسسسسين  العجتسسسسسسين خسسسسسس  العسسسسسسامل خمت سسسسسسف  و  عسسسسسسد  ملسسسسسسا راة االمتيسسسسسساز    17رقسسسسسسم ا سسسسسسدو   كمسسسسسسا يظهسسسسسسر
 ل سسسسسسدان السسسسسسيت لعسسسسسسر  ، و منسسسسسساد  العسسسسسسامل خمت سسسسسسف   2015-2005 سسسسسسسنيت والعسسسسسسج  مسسسسسسا بسسسسسسين 2004-1989 سسسسسسسنيت

 :االمتياز لا راةقامت مب
  العامل دولعدد مبادراف االمتياز   خمتلف  :17 اجلدول رقم

 مبادراف االمتياز

 املنط ة
 الدول

2005-
 الدول 2015

1989-
2004 

 

 إفري يا 0 - 1 نيترياي
ال ين، اهلند، الياابن، ماليزاي، سنصاف ر ،  

 14 ك راي ا ن بية،  ي ان،  ي ند

أسجاليا، ال ين، ه نا ك نا، 
 8 الياابن، ني زلندا، ك راي ا ن بية

 آسيا

الدمنارك، أملانيا، فرنعا، ل كعمل رغ، 
النرويا، ب ل نيا، روسيا، س  فينيا، 

 إسلانيا، الع يد
19 

 الدمنارك، فن ندا، ايرلندا، النرويا
4 

 أورواب

 املم كة العع  ية
1 

- 
0 

منط ة ال رق 
 األوست

 أمري ا ال مالية 1 كندا 1 كندا
 اجملموع 13 37

 (Salmi, 2016, pp. 16-17)امل در: 

هسسسسسسذا مسسسسسسا يععسسسسسسر عسسسسسسدم  ،عسسسسسسد  مراحسسسسسسل لكسسسسسسل ملسسسسسسا ر : قسسسسسسام عسسسسسسد  ب سسسسسسدان أبكثسسسسسسر مسسسسسسن ملسسسسسسا ر  امتيسسسسسساز أو مالحظووووووة
 ةم ف ملا راة االمتياز وعد  الل دان املذك ر .تطاب  األعدا  بين 
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غيسسسسسسساص  م لربيطانيسسسسسسسا والسسسسسسس الاية املتاسسسسسسسد  األمريكيسسسسسسسة، ويرجسسسسسسسع ، 17 رقسسسسسسسممسسسسسسسن خسسسسسسس   ا سسسسسسسدو  ن حسسسسسسسظ 
ذلسسسسسك إىل أن جامعاامسسسسسسا تعسسسسسد مسسسسسسن أفضسسسسسل ا امعسسسسسساة   العسسسسسامل حعسسسسسسب الت سسسسسنيعاة الدوليسسسسسسة ملؤسعسسسسساة التع سسسسسسيم 

 ابلنعسسسسسسلة األمسسسسسسرنعسسسسسسس و العسسسسسسا ، كمسسسسسسا أن التم يسسسسسسل األساسسسسسسسي فيهمسسسسسسا يعتسسسسسسرب مرتعسسسسسسع جسسسسسسدا م ارنسسسسسسة بل يسسسسسسة السسسسسسدو ، 
 ون الرجسسسسسسس ف إىل سياسسسسسسسساة  تطسسسسسسس ير ا امعسسسسسسساة احمل يسسسسسسسةاحلكسسسسسسس مي سسسسسسسس ي ويعسسسسسسسمح بحيسسسسسسسث التم يسسسسسسسل  ع يعسسسسسسسرال

 يعتمسسسسسسسد   مت يسسسسسسسل ملسسسسسسسا راة االمتيسسسسسسساز ح سسسسسسسراي ع سسسسسسسى التم يسسسسسسسل احلكسسسسسسس مي ،  كسسسسسسسل احلسسسسسسساالة العسسسسسسساب ةو  .انت ا يسسسسسسسة
(Salmi, 2016, p. 17) ، معسسسستدام،  متسسسس ي  بك نسسسسه كسسسسل السسسسرباماتميسسسسز التم يسسسسل العرنعسسسسي عسسسسن  ي  حسسسسين

م يسسسسسسار  والر    سسسسسسكل و يعسسسسسسة، ويسسسسسستم ت زيسسسسسسع املسسسسسسداخيل العسسسسسسن ية  9.5وذلسسسسسسك عسسسسسسن دريسسسسسس  خت سسسسسسيص مل سسسسسسي قسسسسسسدره 
 ربانماالسسسسسس بعسسسسسسضحتسسسسسسم مت يسسسسسسل  18 رقسسسسسسمن  سسسسسسح   ا سسسسسسدو  انما، و املؤسعسسسسسساة املعسسسسسستعيد  مسسسسسسن السسسسسسرب منهسسسسسسا ع سسسسسسى 
 :املذك ر  أع ه

 اجلامعيبرامج االمتياز بعض : حجم متويل 18 اجلدول رقم

 التمويل البلد ال نة 

2002 
 م ي ن  والر 484 الياابن
 م يار  والر 3 ال ين

 م ي ن  والر لكل سن اي 255 أسجاليا 2003

2004 
 م يار  والر ل مرح ة الثانية 6.6 ال ين

 م يار  والر 1 ك راي ا ن بية

2006 
 م يار  والر ملرح يت امللا ر  2.35 أملانيا
 م يار  والر ل مرح ة الثانية 2.1 ا ن بيةك راي 

م ي ن  والر لكل  6.4الف إىل  640ما بين  الياابن 2007
 قطب امتياز سن اي

 م يار  والر 6.2 فرنعا 2008
 م يار  والر 1.24 فرنعا )خمابر االمتياز( 2011
 م يار  والر ل مرح ة الثانية 2.97 أملانيا 2012
 م ي ن  والر بتم يل من اللنك الدو  290.8 االمتياز   افري يا(افري يا )أقطاص  2014

 (Froumin & Lisyutkin, 2015, pp. 252-253) امل در:
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 أقطاب االمتياز اجلامعي:وبرامج  . تصميم سياسافالفرع الثاين

 & Froumin) ، نذكر منهاا امعي عد  ع املبراما االمتياز و  سسسسسسسسسياسسسسسسسسساة معسسسسسسسسالة ت سسسسسسسسميمتتضسسسسسسسسمن 

Lisyutkin, 2015, pp. 256-257): 

  هل املبادرس تدعم تطوير اجلامعاف ة ل أم بعض الوظائف واألق ام؟أوال. 

ل ت سسسسسنيعاة لسسسسس حظ   ملسسسسسا راة االمتيسسسسساز أنسسسسسه مت الجكيسسسسسز ع سسسسسى ا امعسسسسساة ككسسسسسل تلعسسسسسا  و  هسسسسسذا العسسسسسيا ،
الدوليسسسسسسسسة السسسسسسسسيت ت سسسسسسسسيم ا امعسسسسسسسساة ابعتلارهسسسسسسسسا وحسسسسسسسسد  متكام سسسسسسسسة، وهبسسسسسسسسذه الطري سسسسسسسسة تعسسسسسسسستصل ا امعسسسسسسسسة كسسسسسسسسل م ار هسسسسسسسسا 

 ل مشاركة    عين ج  اا وخ   امتيازها التع يمي واللاثي؛

  هل ت جع مبادراف االمتياز االندماج والت امل؟اثنيا. 

قطسسسسسساص االمتيسسسسسساز أاالنسسسسسسدماج والتكامسسسسسسل أمهيسسسسسسة   بسسسسسسراما  ةسياسسسسسسس تشسسسسسسكلأنسسسسسسه مل  ،لسسسسسس حظ   هسسسسسسذا اإلدسسسسسسار
فيهسسسسسسسا سياسسسسسسسسة االنسسسسسسسدماج  تالسسسسسسسيت تزامنسسسسسسسا سسسسسسسامعي   العسسسسسسسامل، ابسسسسسسسستثناء فرنعسسسسسسسا والسسسسسسسدمنارك وال سسسسسسسين وهسسسسسسسي السسسسسسسدو  

الروسسسسسسسي "مشسسسسسسروف ا امعسسسسسساة العيدراليسسسسسسة" السسسسسسذي يهسسسسسسدف إىل إنشسسسسسساء  اوسياسسسسسسسة االمتيسسسسسساز، ابإل سسسسسسافة إىل السسسسسسربانم
ا امعسسسسساة امل جسسسسس   ، ويرجسسسسسع عسسسسسدم ال تسسسسس ء إىل سياسسسسسسة السسسسسدما إىل أ سسسسسا تتط سسسسسب وقتسسسسسا جامعسسسسساة إق يميسسسسسة بسسسسسدما 

 د ي ، كما أن فيها نعلة خمادر  عالية كعدم التنظيم ا يد وف دان األول اية؛

 ما هي املدس الزمنية املطلوبة لتح يه برانمج االمتياز اجلامعي؟ اثلثا. 

ن معسسسسسألة مسسسسسد  تنعيسسسسسذ بسسسسسرانما االمتيسسسسساز ا سسسسسامعي ختت سسسسسف مسسسسسن ب سسسسسد إىل آخسسسسسر ومسسسسسن جامعسسسسسة متسسسست م حظسسسسسة أ
 سن اة   أغ ب احلاالة؛ 7و 3ألخرت، لكن َيكننا ال    أن مد  كل برانما أو مرح ة تجاوح بين 

 اجلامعاف؟ اختياريتم  ةيفرابعا.  

اعتمسسسسسدة أغ سسسسسسب السسسسسرباما ع سسسسسسى املنافعسسسسسة املعت حسسسسسسة الختيسسسسسار ا امعسسسسسساة األكثسسسسسر كعسسسسسساء    هسسسسسذا العسسسسسسيا ، 
وخمططسسسسساام   سسسسس  يسسسسستم ذلسسسسسك مسسسسسن خسسسسس    راسسسسسسة م عسسسسساة ا امعسسسسساة املت دمسسسسسة و وال سسسسسا ر  ع سسسسسى املنافعسسسسسة العامليسسسسسة، 

 م سسسسسف 137عسسسسسي أملانيسسسسسا ع سسسسسى سسسسسسليل املثسسسسسا   رسسسسسست احلك مسسسسسة   إدسسسسسار ملسسسسسا ر  االمتيسسسسساز ف، قطسسسسسب امتيسسسسساز جسسسسسامعي
ال سسسسسين حيسسسسسث مت اختيسسسسسار ا امعسسسسساة مسسسسسن قلسسسسسل احلك مسسسسسة ال سسسسسينية،  ابسسسسسستثناء امعسسسسساة ومشسسسسساريع أقطسسسسساص امتيسسسسساز، 

االقت سسسسسسا ية  و   يسسسسسس ان مت اختيسسسسسسار ا امعسسسسسساة حعسسسسسسب أفضسسسسسسل املؤسعسسسسسساة املنعتاسسسسسسة ع سسسسسسى املنظمسسسسسساة ال سسسسسسناعية و 
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متسسسسسسسسست االسسسسسسسسسستعانة ب تنسسسسسسسسسة  وليسسسسسسسسسة    ،أنسسسسسسسسسه   كسسسسسسسسسل احلسسسسسسسسساالةإىل ع ينسسسسسسسسسا اإل سسسسسسسسسار  و  .كعامسسسسسسسسسل ر يعسسسسسسسسسي ل نت سسسسسسسسساء
وهسسسسسسسي ألغ سسسسسسسب السسسسسسسدو  أهسسسسسسسم خطسسسسسسس   حنسسسسسسس  عامليسسسسسسسة نظسسسسسسسام التع سسسسسسسيم العسسسسسسسا  فيهسسسسسسسا، كمسسسسسسسا قامسسسسسسست روسسسسسسسسيا  ،االنت سسسسسسساء

 (Top 100)جامعسسسسسسة   العسسسسسسامل  100ابسسسسسسستدعاء معسسسسسسؤولين مسسسسسسن بعسسسسسسض ا امعسسسسسساة امل سسسسسسنعة   أفضسسسسسسل 

 . نصهاي لت نيف

 :علأ تصنيف اجلامعاف آاثر مبادراف االمتياز اجلامعي الفرع الثالث.

، (Attribution) سسسسنا واإلال قت  :لعسسسللين مها ،إن قياس كعاء  وأتثري ملا ر  امتياز ليس ابملهمة العسسسه ة
، ونظرا إىل حداثة (سسسسسسسسسسسسن اة ع ى األقل 10إىل  8من )حيث يعسسسسسسسسسسستصر  جعل جامعة ما متميز  سسسسسسسسسسسسن اة عديد  

فمن غري املمكن أن يزيد   تك ن ساب ة ألوا ا   معظم احلاالة،ملا راة االمتياز نعليا فإن حماوالة قياس األثر 
اإلنتاج الع مي مث    العسسسسسسسسسن اة األوىل مللا ر  االمتياز   ا امعاة املعسسسسسسسسستعيد ، ولذا فالتا يل الشسسسسسسسسسامل يتط ب 

لعسسسسلب من عد  مؤسسسسسعسسسساة ل م ارنة إما   ب د معين أو بين عد  ب دان ع ى مدت عد  سسسسسن اة، أما ا  يل عينة 
مع ذلك  الثاين يتمثل   معايري امل ارنة وعناصسسسر العسسسللية الذي يتط ب   ي  معم ا لدراسسسسة كل حالة ع ى حدت،

وسسسسسسسس ف نعتمد    ،َيكننا اسسسسسسسست    بعض الدروس من التتارص العاملية مللا راة خ   أقطاص االمتياز ا امعي
 . (Salmi, 2016, p. 21) الت نيف الدو  ل تامعاة  نصهاي ذلك ع ى نتا ا

جامعسسسسسسة لت سسسسسسنيف  سسسسسسنصهاي  500عسسسسسسد  ا امعسسسسسساة امل سسسسسسنعة   أفضسسسسسسل تطسسسسسس ر  19رقسسسسسسم ي  سسسسسسح ا سسسسسسدو  
 :2020و 2004 سنيت   العج  ما بين حعب الل د
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  امعة لتصنيف  نغهاي 500: تطور عدد اجلامعاف املصنفة لبعض الدول   أفضل 19 اجلدول رقم
 2020-2004 سنيت ما ب 

 التطور 2020اجلامعاف املصنفة    2004اجلامعاف املصنفة    البلد
 55  71 16 الص 
 9  23 14 أسرتاليا

 3  11 8 ةوراي اجلنوبية
 2- 3 5 فنلندا
 0 5 5 الدمنارك
 5- 17 22 فرن ا
 6- 36 42 بريطانيا
 13- 30 43 أملانيا
 22- 14 36 الياابن

 (ARWU, 2020)&  (Salmi, 2016, pp. 24-25)امل در: 

أن أكرب عسسد  ل تسسامعسساة املت سسدمسسة   الت سسسسسسسسسسسسسسنيف هي ا سسامعسساة ال سسسسسسسسسسسسسسينيسسة  ،19 رقمن حظ   ا سسدو  
 ،  ا امعاة العرنعية امل نعة تناقصجامعاة ع ى الت ا ، فيما ةد  3و 9، 55سجالية وك راي ا ن بية بزاي   واأل

إ سسسسسسسسسافة إىل سسسسسسسسسسياسسسسسسسسسسة االندماج وت حيد ا امعاة  ،2010ويرجع ذلك حلداثة ملا ر  االمتياز فيها واليت بدأة   
لعد  ا امعاة  وبريطانيا ملانيانععسسسسسسر خعسسسسسسار  أو وىل ل ربانما،   العسسسسسسن اة األ ال تظهر كما أن  نتا ا امللا ر ،  فيها

 ابألثر الذي ادثه  خ   جامعاة جديد  ل ت سسسسسسسنيف والذي يدفع اب امعاة امل سسسسسسسنعة   (Top 500) سسسسسسسمن 
ويرجع ذلك إىل األزمة فيما ن حظ تراجع كلري   عد  ا امعاة الياابنية اب روج منها، ( 502-404) ةم عة
صع بة تكيف  كذلكو  ،التم يل ع ى ا امعاة املعتعيد  من برانما االمتيازوالذي منع ت زيع  2008 لسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساملالية 

 ا امعاة الياابنية مع العاملية.

كما ع ينا اإل سسسسسسسسسار  أن احلالة األملانية اسسسسسسسسسستثنا ية نظرا   ف وقع بين جامعيت برلين احلر  وجامعة هامل لد، 
ع ذلك لعدم اتعاقهما ع ى ت عسسسسسسسسسيم ج ا ز ن بل قلل ويرج ،ومها جامعتين مرم قتين لكنهما خمتعيتان من الت سسسسسسسسسنيف

حيث كان   برلين جامعة واحد  ف ط، ف ررة إ ار  ت سسسسسنيف  سسسسسنصهاي أن تضسسسسسعهما جانلا  ،احلرص العاملية الثانية
 إىل غاية الت صل إىل حل وسط.
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   امتيازوج   برانما مع اإل سسسسسار  إىل  (Top 100)ا امعاة امل سسسسسنعة    20 رقم سسسسسسنعر    ا دو و 
 :2020و 2015 سنيت بعض الدو  ما بين

 سنيت  نغهاي ما ب  امعة لتصنيف  100 أفضل: عدد اجلامعاف املصنفة   20 اجلدول رقم
 لبعض الدول 2015-2020

 و ود مبادرس امتياز 2020 2015 البلد
 ال 41 51 الوالايف املتحدس األمري ية

 ال 8 9 بريطانيا
 نعم 6 - الص 
 نعم 3 4 الياابن
 نعم 5 4 فرن ا
 نعم 4 4 أملانيا
 نعم 7 4 اسرتاليا
 ال 5 4 سوي را
 نعم 2 2 الدمنارك

 (ARWU, 2020)&  (Salmi, 2016, p. 26)امل در: 

 100والربيطانيسسسسسسة مسسسسسسن ترتيسسسسسسب أفضسسسسسسل  األمريكيسسسسسسةتراجسسسسسسع ا امعسسسسسساة ، 20 رقسسسسسسميظهسسسسسسر ج يسسسسسسا   ا سسسسسسدو  و 

األهسسسسسسسداف األساسسسسسسسسية لسسسسسسسرباما   يسسسسسسس   ومسسسسسسسر  ذلسسسسسسسك يعسسسسسسس   إىل، 2020-2015جامعسسسسسسسة خسسسسسسس    سسسسسسسس سسسسسسسسن اة 
والسسسسسسيت لطاملسسسسسسا  ، رخييسسسسسسا منافعسسسسسسة أفضسسسسسسل ا امعسسسسسساة املتع قسسسسسسةالسسسسسسيت سسسسسسسطرة مسسسسسسن أجسسسسسسل أقطسسسسسساص االمتيسسسسسساز ا سسسسسسامعي 

  ت املراكز األوىل   الت نيعاة الدولية.تاح

جامعة لت سسسسسسسسسسنيف  100 أفضسسسسسسسسسسلتط ر بعض ا امعاة و خ هلا    21 رقمويلين ب سسسسسسسسسس ر  أو سسسسسسسسسسح ا دو  
 مع اإل ار  إىل وج   برانما امتياز: 2020و 2004 سنيت  نصهاي ما بين
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سنيت  امعة لتصنيف  نغهاي ما ب   100: تطور تصنيف بعض اجلامعاف إىل أفضل 21 اجلدول رقم
2004-2020 

 و ود برانمج االمتياز التطور البلد اجلامعة 
 نعم 63( إىل 502-404من ) ال ين جياو  ني جامعة  نصهاي

( إىل 403-302من ) فرنعا جامعة مرسي يا
(101-150) 

 اندماج   ملا ر  امتياز

 اندماج   ملا ر  امتياز 99( إىل 201-153من ) فرنعا جامعة غرون بل
إىل ( 502-404من ) ك راي جامعة ك راي

(201-300) 
 نعم

( إىل 403-302من ) س يعرا جامعة ل زان
(101-150) 

 ال

( إىل 502-404من ) الربتصا  جامعة لشل نة
(151-200) 

 اندماج بدون ملا ر  امتياز

 نعم 85( إىل 301-202من ) أسجاليا م انش جامعة 
 نعم (47)  35 إىل 82من  أسجاليا مالل رنجامعة 

 نعم 49( إىل 301-202من ) ال ين جامعة بكين
 نعم 69( إىل 152-101من ) الدمنارك جامعة آره س

 (ARWU, 2020)&  (Salmi, 2016, pp. 27-28)امل در: 

قعسسسسسز  ن عيسسسسسة لكسسسسسل مسسسسسن جسسسسسامعيت  سسسسسنصهاي جيسسسسساو  نسسسسسا وجامعسسسسسة مرسسسسسسي يا  ،21 رقسسسسسما سسسسسدو  ن حسسسسسظ مسسسسسن 
جامعسسسسسسسة  وأيضسسسسسسسا جامعسسسسسسسة ابلنعسسسسسسسلة لعرنعسسسسسسسا، 150ابلنعسسسسسسسلة ل  سسسسسسسين وأفضسسسسسسسل  63إىل  500مسسسسسسسن ت سسسسسسسنيف أفضسسسسسسسل 

و مسسسسسسسع كسسسسسسل جامعسسسسسسساة منط سسسسسسسة  ،السسسسسسسيت أصسسسسسسلات بعسسسسسسسد االنسسسسسسدماج تعسسسسسسسمى تامعسسسسسسة غرون بسسسسسسسل األلسسسسسسب 1غرون بسسسسسسل 
كمسسسسسسسا سسسسسسسست ت جامعسسسسسسسة بكسسسسسسسين ،  2020  سسسسسسسسنة  99عسسسسسسسة إىل مرتلسسسسسسسة جام 200األلسسسسسسسب والسسسسسسسيت انت سسسسسسسل مسسسسسسسن أفضسسسسسسسل 

، كسسسسسسسسسذلك سسسسسسسسسست ت ا امعسسسسسسسسساة 2004جامعسسسسسسسسسة   سسسسسسسسسسنة  300ويعتسسسسسسسسسرب ت سسسسسسسسسدما ُميسسسسسسسسسزا مسسسسسسسسسن أفضسسسسسسسسسل  49املرتلسسسسسسسسسة 
جامعسسسسسسسة ويظهسسسسسسسر ج يسسسسسسسا أن أهسسسسسسسداف بسسسسسسسراما االمتيسسسسسسساز ظهسسسسسسسرة    100األسسسسسسسسجالية والدمناركيسسسسسسسة مراتسسسسسسسب   أفضسسسسسسسل 

ت سسسسسنيف  سسسسسنصهاي ابلنعسسسسسلة ل تامعسسسسساة املعسسسسستعيد ، كمسسسسسا ع ينسسسسسا أن نشسسسسسري إىل ت سسسسسدم جامعسسسسسة لشسسسسسل نة بعسسسسسد عم يسسسسسة 
 جامعة ويعترب هذا تط را متميزا   حد ذاته. 200إىل أفضل  500االندماج من أفضل 

   2019ت سسسسسسسسسنيف  سسسسسسسسسنصهاي لكسسسسسسسسسل قسسسسسسسسسار  لعسسسسسسسسسنة و  األخسسسسسسسسسري نعسسسسسسسسسر  عسسسسسسسسسد  ا امعسسسسسسسسساة امل سسسسسسسسسنعة   
 :16الشكل رقم 
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 نغهاي  لتصنيف امعة  100وأفضل  20أفضل املصنفة    : توزع عدد اجلامعاف16  ل رقمال 
 2020ل نة 

 (ARWU, 2020)امل در: من إعدا  اللاحثة ابالعتما  ع ى 

رتلسسسسسسة مسسسسسسن العشسسسسسسرين األوىل، فيمسسسسسسا  15األمريكيسسسسسسة ع سسسسسسى  ال سسسسسسار  جامعسسسسسساةهيمنسسسسسسة ، 16 رقسسسسسسميلسسسسسسين الشسسسسسسكل 
بيسسسسسسة متمث سسسسسسة   و ع ينسسسسسسا اإل سسسسسسار  أن ا امعسسسسسساة األور و ، (Top 20)جامعسسسسسساة أوروبيسسسسسسة مبراتسسسسسسب   سسسسسسسفسسسسسسازة 

جامعسسسسسسة ابريسسسسسسس سسسسسسساك ي حسسسسسسازة  ،)كامربيسسسسسسدج، أوكعسسسسسسع ر ، ك يسسسسسسة لنسسسسسسدن ا امعيسسسسسسة( الربيطسسسسسساين املث سسسسسسث السسسسسسذهيب
، مسسسسسسا 20(   املرتلسسسسسسة املعهسسسسسسد العسسسسسسدرا  الع يعسسسسسسري ل تكن ل جيسسسسسسا   زيسسسسسس ر ) س يعسسسسسسريةوجامعسسسسسسة  14ع سسسسسسى املرتلسسسسسسة 

معظسسسسسم السسسسسدو  السسسسسيت قامسسسسست بسسسسسرباما أقطسسسسساص  مسسسسسازا  هسسسسسدفا تطمسسسسسح إليسسسسسه  (Top 20)يعسسسسسو أن السسسسسدخ     
مسسسسسن  %36 بسسسسسسسسسبيسسسسسة و جامعسسسسسة يظهسسسسسر ج يسسسسسا ت سسسسسدم ا امعسسسسساة األور  100أمسسسسسا   ترتيسسسسسب أفضسسسسسل االمتيسسسسساز ا سسسسسامعي،  

مسسسسسسسن  %45 لسسسسسسسسسسسسمسسسسسسسن جامعسسسسسسساة آسسسسسسسسيا واحملسسسسسسسيط اهلسسسسسسسا  ، مسسسسسسسع ت اصسسسسسسسل اجتيسسسسسسساح أمريكسسسسسسسي  %19املراتسسسسسسسب م ابسسسسسسسل 
  ، أمسسسسسسا ا امعسسسسسساة اإلفري يسسسسسسة الصا لسسسسسسة متامسسسسسسا مسسسسسسن هسسسسسسذه العئسسسسسسة تظهسسسسسسر 2020جامعسسسسسسة لعسسسسسسنة  100مراتسسسسسسب أفضسسسسسسل 

 جامعسسسسسة 300صسسسسسنعت   أفضسسسسسل  اثنتسسسسسانمنهسسسسسا  مسسسسسن جنسسسسس ص إفري يسسسسسا جامعسسسسساة 5جامعسسسسسة بت سسسسسنيف  500فضسسسسسل أ
(ARWU, 2020).  

السسسسسذي سسسسسسل  لنسسسسسا وف سسسسس نا فيسسسسسه،  امتيووووواز الن بوووووةمسسسسسع ف عسسسسسعة  لجتيسسسسسب ا امعسسسسساة يت افسسسسس  التا يسسسسسل العسسسسساب 
املت سسسسسسسرجين ال سسسسسسسدامى والسسسسسسسيت تركسسسسسسسز ع سسسسسسسى  إىل املعسسسسسسسايري املعسسسسسسست دمة   ت سسسسسسسنيف  سسسسسسسنصهاي رتلسسسسسسسا ويرجسسسسسسسع هسسسسسسسذا اال
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النشسسسسسسسسر العم سسسسسسسسي   ةسسسسسسسس ة متميسسسسسسسسز  و واألسسسسسسسسساتذ  املتا سسسسسسسس ين ع سسسسسسسسى جسسسسسسسس ا ز ن بسسسسسسسسل وميسسسسسسسسدالياة في سسسسسسسسد وغريهسسسسسسسسا، 
نعسسسسسلة الرجسسسسس ف واالقتلسسسسساس مسسسسسن أحبسسسسساث ا امعسسسسسة، وهسسسسسي معسسسسسايري ليعسسسسست   متنسسسسساو  كسسسسسل و وم سسسسسنعة هسسسسسي األخسسسسسرت، 

 .جامعة م نعة حعب نعس الت نيف 1000وتنا ر حاليا    مؤسعاة التع يم العا    العامل
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 خالصة الفصل الثاين:

مل اظسسسسسسسى إىل غايسسسسسسسة اآلن ابتعسسسسسسسا  كسسسسسسسل األ بيسسسسسسساة ع سسسسسسسى  ،إن االمتيسسسسسسساز ا سسسسسسسامعي معهسسسسسسس م واسسسسسسسسع ومتشسسسسسسسعب
بسسسسسسسين اللسسسسسسساحثين واملنظمسسسسسسساة ذاة  اتعسسسسسسسا ، إىل جانسسسسسسسب عسسسسسسسدم وجسسسسسسس   ومتعسسسسسسسارف ع يسسسسسسسهلسسسسسسسه و سسسسسسسع تعريسسسسسسسف م حسسسسسسسد 

سسسسس حسسسسس  ال سسسسس ة  ذلسسسسسك بعسسسسسض   فسسسسسعوقسسسسسد   وليسسسسسا. مسسسسسدت متيزهسسسسسامعرفسسسسسة ن ا امعسسسسساة مسسسسسن معسسسسسايري الت سسسسسنيف السسسسسيت متك 
ومسسسسسن مث  عسسسسسين  ،لتا يسسسسس  االمتيسسسسساز وفر سسسسسها ع سسسسسى ا تمسسسسسع السسسسسدو  ،ا امعسسسسساة العامليسسسسسة إىل و سسسسسع معسسسسسايري معينسسسسسة

امتيسسسسسسسساز سسسسسسسسسسس "بيعسسسسسسسرف هسسسسسسسذا النسسسسسسسس ف مسسسسسسسن االمتيسسسسسسساز ، و  سسسسسسسهراا وأتل هسسسسسسسا ومرتلتهسسسسسسسا   املراكسسسسسسسز املت دمسسسسسسسسة ل ت سسسسسسسنيعاة
عسسسسسساة السسسسسسيت تشسسسسسسج   سسسسسسرور  تسسسسسس افر معسسسسسسايري جسسسسسسد صسسسسسسارمة   ن عيسسسسسسة السسسسسسذي ال يعطسسسسسسي االمتيسسسسسساز إال ل تام "الن لسسسسسسة

هسسسسسسسذا األمسسسسسسسر يتعسسسسسسسار  بشسسسسسسسد  مسسسسسسسع ملسسسسسسسدأ تكسسسسسسسافؤ العسسسسسسسر  لتا يسسسسسسس  ا سسسسسسس      خمرجااسسسسسسسا، و  مسسسسسسسدخ اا وعم يااسسسسسسسا
مكمسسسسسسل المتيسسسسسساز الن لسسسسسسة، ظهسسسسسسر ا سسسسسساه آخسسسسسسر  ،ذلكلسسسسسسونتيتسسسسسسة  .ل ط لسسسسسسة مسسسسسسن أجسسسسسسل احل سسسسسس   ع سسسسسسى تكسسسسسس ين جيسسسسسسد

يهسسسسسسدف إىل إعطسسسسسساء فرصسسسسسسة لكسسسسسسل دالسسسسسسب مسسسسسسن أجسسسسسسل  ، وهسسسسسس "االمتيسسسسسساز االجتمسسسسسساعي وا تمعسسسسسسي" السسسسسسذي يعسسسسسسرف بسسسسسسس
 سسسسسسسسسسساه ودسسسسسسسسسسسنهم وحمسسسسسسسسسسسيطهم وتكسسسسسسسسسسس ين مسسسسسسسسسسس ادنين معسسسسسسسسسسسؤولين  ،ال صسسسسسسسسسسس   إىل  رجسسسسسسسسسسسة التميسسسسسسسسسسسز الع ميسسسسسسسسسسسة والعكريسسسسسسسسسسسة

  االجتماعي.

ظهسسسسسسرة العديسسسسسسد مسسسسسسن امتيسسسسسساز الن لسسسسسسة أو االمتيسسسسسساز االجتمسسسسسساعي وا تمعسسسسسسي،  كسسسسسسان  ولتا يسسسسسس  االمتيسسسسسساز سسسسسسس اء
املتط لسسسسساة الر يعسسسسسية لتا يسسسسس  التميسسسسسز، وقسسسسسد أوعسسسسست ع سسسسسى  سسسسسرور  الت جسسسسسه  اسسسسسدف إىل  ديسسسسسدالسسسسسيت منسسسسساذج االمتيسسسسساز 

ر  اللشسسسسسسري وا انسسسسسسب اإل اري مسسسسسسن ختطسسسسسسيط وتنظسسسسسسيم وت جيسسسسسسه   حنسسسسسس  املعسسسسسستعيد والتسسسسسسزام اإل ار  الع يسسسسسسا واالهتمسسسسسسام ابملسسسسسس
سعسسسسسساة التع سسسسسسيم العسسسسسسا ، و  م سسسسسسدمتها تزايسسسسسسد الط سسسسسسب غسسسسسسري أن التاسسسسسسداية السسسسسسيت أصسسسسسسلات ت اجههسسسسسسا مؤ  ورقابسسسسسسة.

إىل  سسسسسسرور  االجتمسسسسسساعي ع سسسسسسى ت سسسسسسد  خمرجسسسسسساة ذاة جسسسسسس    ل نهسسسسسس   مب ت سسسسسسف ال طاعسسسسسساة األخسسسسسسرت،  فسسسسسسع هبسسسسسسا 
ت سسسسسف ا امعسسسسساة وامل سسسسسابر واملؤسعسسسسساة، أي خ سسسسس  أقطسسسسساص امتيسسسسساز جسسسسسامعي لتاعسسسسسين التعسسسسساون واالنسسسسسدماج مسسسسسع خم

خمت سسسسسسسف الت سسسسسسسنيعاة، وقسسسسسسسد اب رة عسسسسسسسد  جامعسسسسسسساة مسسسسسسسن خمت سسسسسسسف   يسسسسسسس  مراتسسسسسسسب مت دمسسسسسسسة   جسسسسسسس    خمرجااسسسسسسسا و 
نتسسسسسسا ا جسسسسسسد إجيابيسسسسسسة، سن  سسسسسساها أكثسسسسسسر   الع سسسسسسل نتيتسسسسسسة لسسسسسسذلك ح  سسسسسست و  الت جسسسسسسه، تلسسسسسسو هسسسسسسذا  و  العسسسسسسامل إىل

 امل ا  من هذه الدراسة.

 

 



 

 

الفصل الثالث:                                                

جتارب دولية حديثة حول 

 أقطاب االمتياز اجلامعي

      



جتارب دولية حديثة حول أقطاب االمتياز اجلامعي                                             الفصل الثالث:   

 

 

149 

 
 

ن اجههههههه  رب ههههههه    ا زع هههههههت    حتهههههههتةيل  ت هههههههت   ،شهههههههات التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها   ههههههه    تههههههه      عربخمهههههههامت
ربضههههههيا  حت اهههههه   ،ناهههههها اهههههه  حت اهههههه  ع ا اهههههها عألاههههههر عربهههههه ا  فههههههمل اهههههها ك  عرب  هههههه   هههههه  عملههههههتع   عربهههههه       ،عملخمرفهههههه 

أهههههههههل  ، أحههههههههتأقطههههههههاز ع ا اهههههههها  ع ههههههههااخم  عرب   هههههههه   هههههههه   تهههههههه  ضههههههههط ااههههههههمل عألاههههههههرع  عمل خمااهههههههه  اخماهههههههها،   خمههههههههت 
،  عجنتهههههههط  ربههههههه  اههههههه  ربتجااخمهههههههايل  اههههههه  عربنهههههههاةيل عملنشههههههه   يف حت جناحههههههها   ههههههه ع تعحلت  ههههههه  عربههههههه  أ   ههههههه عرب   اهههههههايل

يف عرب صهههههنا  عربخمههههههامل  ربتجااخمهههههايل،  اهههههه   هههههه  أههههههل عرب جهههههها ز عربت رباهههههه   ارت  اهههههها ههههه     ر ا هههههها    هههههني  حتعهههههه  
 قهههههت ت  عتههههه اتع  هههههه   عرب جههههها ز عربخما عههههه  ربههههه رب ، نع  ضهههههر  ههههه  اههههه  عرب جر ههههه  عرب رنعههههها   عألملاناههههه   عملارباز ههههه   

 عرب اربا : عحلت    ابرب  ت ت ربألت از
   ألقطهههههاز ع ا اههههها  ع هههههااخم ، نتهههههرع رب ههههه  ر  ااخمهههههايل عربهههههت   عملههههه       احلديثةةةةةةت ع  اههههها  عرب جههههها ز عربت رباههههه

 صهههههههت     تههههههه  عرب صهههههههنا ايل عربت رباههههههه ،  تزع هههههههت حهههههههت  عملنافعههههههه   ههههههه  التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  يف عربخمهههههههام، 
،  ربهههههه رب  قااههههههت ني انهههههها   تهههههه  ع ااخمههههههايل عمل ياههههههز  ا ةاهههههها عربهههههه  حت هههههه  عربصههههههتع    هههههه  ت ع ههههههتها عملعهههههه ير

ح  اهههههههايل عربهههههههت   ابرب خمههههههها   اهههههههمل   ع   عرب خمتهههههههال عربخمههههههها   التعههههههها ا   ضهههههههمل  هههههههرعا  ع ا اههههههها  رب هههههههتع   هههههههه ع 
عرب ههههههههه  ر،  حا ربههههههههه  عربت هههههههههاأت  ر ههههههههها ع ااخمهههههههههايل عمل ياهههههههههز ،  ع   نههههههههها أ  نهههههههههت   هاتههههههههه  عرب جههههههههها ز عحلت  ههههههههه  

زعئر هههه  اهههه  اشهههه ت  حت اهههه  ااخمههههايل ع ربنيتهههه  ا   اناهههها يف ع ههههزن عرب ط ا هههه  اهههه  عربت عتهههه ، نتههههرع ملهههها تخماناهههه  ع 
 عرب  تم يف ارع ز عرب صنا ايل عربت ربا  ربتجااخمايل؛

   عرب شههههها   عرب  ههههه   ههههه  نتهههههام عرب خمتهههههال عربخمههههها  عرب رنعههههه   ع زعئهههههرا، اههههه  حاههههه  ت خماههههه     تههههه   ك ع تههههه  عرب ااتهههههه
 ك  عربت رب ؛

  عرب خمتهههههال عربخمههههها  عرب رنعههههه   عههههه يت ق تهههههه  اههههه    نههههه  تخمتايههههها    أهههههههتع  ع  يا اههههه     ا  ههههه   تعههههه   ا ،  هههههها
 ربعاات  عرب خمتال عربخما  ع زعئرا؛ ا  عض ا يف ه ع تطا    اح عرب رص  رب   عربط  ايل ع رب  اأت   ، 

  ، رصهههههه  ربتجااخمههههههايل ا   ههههههاح عرب  ههههههت  هههههه  عرب جر هههههه  عألملاناهههههه   هههههه  ع ا اهههههها  يف عرب  هههههه  عربخمتيهههههه   شهههههه     هههههه
 عرب خمهههههها   اهههههه   ههههههني  تعهههههه    كن ا اهههههها عربخمتيهههههه ، ابربشههههههرع    ،رب خمز ههههههز    ههههههها ع ت ههههههت يف ع    هههههها   عرب ط اهههههه 

 امل عمللتعايل ع ق صا   ؛

   تخم هههههه  عرب جر هههههه  عملارباز هههههه  ا هههههها  و هههههه    هههههه ، يف  فههههههمل  جتهههههه  عربنيهههههه   عرب طهههههه   يف  هههههه  ع هههههها يل ع   يا اهههههه
خمههههههها   حت اههههههه  عا اهههههههها  ع ااخمهههههههايل  تهههههههط عملعههههههه    ع قتايهههههههه   ع ق صههههههها   ، اههههههه   هههههههني  تطهههههههه  ر عرب خمتهههههههال عرب

  عربت  ؛
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  عربهههههه  ت ع  اا ههههههها، ك  حتعهههههه  صهههههه    ع ااخمههههههايل ع تاهههههه    تهههههه  أقطههههههاز ع ا اهههههها  ع ههههههااخم هههههههتفت  هههههها ز
ههههه ع   يهههها  خم هههه عرب صههههنا ايل عربت رباهههه ،   ارعتهههها يف عرب  هههه  عرب  ههههتم تههههط عملعهههه    عربههههت  ، اهههه   ههههني  حت اهههه  

 ع ااخمايل ع زعئر    حتتة أاام عأل  

يف  ،عحلت  ههههههه   خمهههههههر عرب جههههههها ز عربت رباههههههه  هههههههر  ع عرب صههههههه  ك  ن طرأت يف هههههههه اههههههها تههههههه  ، تههههههه   تهههههههط ضههههههه ن
 ا   ني  عمل اح  عرب اربا :ع ا اا  ع ااخم ، أقطاز جما  

  :  ؛أقطاز ع ا اا  ع ااخم جما  عرب جر   عرب رنعا  يف عمل    عأل 

  :؛ع ا اا  ع ااخم  أقطازا  عرب جر   عألملانا  يف جمعمل    عرب اين 

  : ع ا اا  ع ااخم  جما  أقطازعرب جر   عملارباز   يف عمل    عرب ارب  
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 االمتياز اجلامعي قطابجمال أالتجربة الفرنسية يف املبحث األول: 

 عقهههههمل عرب خمتهههههال عربخمههههها  ك  أقطهههههاز ع ا اههههها  ع هههههااخم ، تهههههن طرأت جمههههها   تهههههط عرب جر ههههه  عرب رنعههههها  يف ربت خمهههههر  
اهههههه   يف حت اهههههه  ع ا اهههههها عرب رنعهههههه  ش ك  اشههههههر   حت اهههههه  ع ا اهههههها ،  أ هههههه ع ن خمههههههر   تههههههط  ر هههههه   ااخمهههههه  فرنعهههههها  

 تا ل  ر  اا  ت  يف ه ع عمل   :  ، ع ا اا  قطا ني  

 عقمل نتام عرب خمتال عربخما  عرب رنع ؛  

  ؛ع اا  عربخمام رب انا  ع ا اا  عرب رنع 

   تا نيا يف حت ا  ع ا اا -اب  س ر    ااخم  

 التعليم العايل الفرنسي واقع نظاماملطلب األول: 

عرب خمههههههر   تهههههط  عقهههههمل عرب خمتههههههال عربخمههههها  عرب رنعههههه ، اهههههه   هههههني   ههههههر   ،تهههههن ا   اههههه   ههههههني  هههههه ع عملطتههههها
  تهههههههه  ع حصههههههههائاايل  عملل ههههههههرعيل عربهههههههه  ها تهههههههه  عرب ههههههههت ي يف التعههههههههايل عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها  عرب رنعهههههههها ، كضههههههههاف  ك  

 عملشات عرب رنع  ربت خمتال عربخما   ت ضح ربنا

 :ة. هيكلة التدرج يف مؤسسات التعليم العايل الفرنسيالفرع األول

  ي ههههههه  نتههههههههام عرب خمتههههههههال اهههههههها  خمهههههههت عرب ههههههههان ا  عربخمهههههههها  عرب رنعهههههههه  يف عرب  ههههههه    عمل ههههههههتم يف عرب ههههههههان ةيل عرب  ناهههههههه ، 
عألقعهههههههام عرب  ضههههههه    ربتيهههههههتع   عربخمتاههههههها،  يههههههها   هههههههتم يف عملهههههههتع   عربخمتاههههههها  عملخماههههههههت عمل  صصههههههه   يف ع ااخمهههههههايل، 

يل ااناهههههه  ف هههههه     هههههه  ع   يهههههها تخمههههههر   صصهههههها-ااتههههههر-عمل ي هههههه  يف رباعههههههانست ههههههتم ع ااخمههههههايل عرب ههههههت ي   م   
ت  قههههههه  يف ارحتههههههه  عربتاعهههههههانس، فايههههههها  هههههههت  ارحههههههه  عربهههههههت    ع  ك  ت ههههههه    ابح ههههههه   عئيههههههه   أتهههههههات   عرب خمتهههههههال 

 ها ت  عرب      يف قطا  عرب خمتال عربخما  عرب رنع : 17  قلن   يف عربش    ت عربخما ،
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 : هيكلة التدرج يف قطاع التعليم العايل الفرنسي17 الشكل رقم

 

 
 

 

 

 

 

 (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2020, p. 11)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

  

أولى مشتركة للدراسات الطبيةسنة   

2 2 2 2 

 بكالوريا
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 الفرنسية:. مؤسسات التعليم العايل الفرع الثاين

 ، رب      ط أهل من  ه  ع ااخمايل ،ت خمت  أمناط التهههههههعهههههههايل عرب خمتال عربخما  عرب رنعههههههه  ، يا   ران تههههههها  ا
(،  قت   ن  ه ع عربخمت  ا  2020-2019كحصهههائاايل تهههن   ااخم  تنشههه   تط عربرعز عرب رنعههه    71 عمل ي ت  يف 

ا   ني   اخماهت ربتت عتههههههايل ت تصههههههن 2018تههههههن   تط أ ر  نترع ك  تخمت   تصههههههنا   خمر عملخماهت، ف   تههههههن  
 جااخمايل  اخمات ربا  ، ربا      (، أ  قت  ن ص عربخمت  نترع مل    ع نتااي عرب   هههههات ا التهههههعهههههايل   عربعهههههااتههههها 

 Direction de l'évaluation, de la prospective et)عرب خمتال عربخما  عرب رنعا  فايا  اناا يف عربخم ت عأل   

de la performance, 2020, p. 60) ،2005تن   تط    ت  ع ااخمايل اا    22  قلن   يف ع ت    ت 

 2019 : 

 2019-2005 سنيت : تطور عدد اجلامعات الفرنسية ما بني22 اجلدول رقم

 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
عدد 
 اجلامعات

81 79 74 72 71 68 68 71 

(Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2020, p. 61) صت : عمل  

 15أ   هههههههت  ع ااخمهههههههايل عرب رنعههههههها  تنهههههههاقص  خمشهههههههر التعهههههههايل يف فهههههههر   ،22  قهههههههلننيحهههههههد اههههههه  ع هههههههت   

  هههههها  عيل   صهههههها  أ  اتف  هههههه   ،ع ااخمههههههايلتههههههن ،   ر ههههههمل  ربهههههه  ك   يتاههههههايل ع نههههههتااي عربهههههه  تعهههههها  ت كربااهههههها 
 شههههههها  مل ع ا اههههههها  عربههههههه   انهههههههت تخمطههههههه  عأل رب  ههههههه  ربتجااخمهههههههايل عربضههههههه ي   عيل ع ا اناهههههههايل  ،اههههههه  اهههههههر  عربت ربههههههه 

أ  ت  هههههه  يف جمهههههها يل  ،عملا  هههههه   عرب شههههههر   عرب  هههههه  ، كضههههههاف  ك  عملنافعهههههه  عربت رباهههههه  عربهههههه  ت ههههههر   تههههههط ع ااخمههههههايل
لتعهههههايل عرب    ناههههه   عرب   اههههه  عربههههه  تنشههههه  يف ن هههههس ع قتهههههال  تهههههط ممههههها  تهههههزم عمل ،  صصهههههايل ا تع تههههه  فايههههها  اناههههها

 ههههههر   قههههههت عرب  ااهههههه   ع نههههههتااي رب   اهههههه  عربشههههههار  عربخماملاهههههه   كا اناهههههه    هههههه   عرب صههههههنا ايل عربت رباهههههه  ربتجااخمههههههايل، 
 :23  قلن اناا يف ع ت    ،نتام عرب خمتال عربخما  عرب رنع   ت  أ  ا  ربت خما   فايا    عمللتعايل
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 2020إىل غاية جانفي  الفرنسية أشكال التعاون فيما بني اجلامعات: 23 اجلدول رقم

 عدد املؤسسات األعضاء اجلامعات شكل التعاون

 شراكة

 

 
)Association( 

 مارسيليا-جامعة إكس

(Aix-Marseille Université) 
5 

 جامعة سرتاسبورغ

(Université de Strasbourg) 
6 

 اوفرين –جامعة كلريمون 

(Université Clermont-Auvergne) 
3 

 سيت شامبنوا

(SITE Champenois) 
11 

 جامعة لورين

(Université de Lorraine) 
2 

 جامعات بيكاردي

(Picardie Universités) 
6 

 جامعة السوربون اجلديدة

(Sorbonne Université) 
5 

 جتمع املؤسسات اجلامعية

 

 
)Communautés 

d’Universités et 
Etablissement 

ComUE**( 

 أكيتان
(Aquitaine) 

7 

 املدارس العليا جبامعة السوربون للفنون واآلداب

(Hesam Université) 
13 

 جامعة نورماندي

(Normandie université) 
6 

 كونيت  –جامعة بورغون فرانش 

(Université Bourgogne  

Franche-Comté) 

7 

 دافينشي اجلامعة الكونفدرالية ليوانردو

(Université confédérale  

Léonard de Vinci) 

3 

 جامعة ليون

(Université de Lyon) 
12 

 اجلامعة الفيدرالية لتولوز برييين الوسطى

(Université fédérale de Toulouse Midi-

Pyrénées) 

17 

                                                           


 SITE : Initiatives Science – Innovation –Territoires – Economie. 

** ComUE : Communauté d'Universités et Etablissements. 
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 جامعة ابريس لوميري

(Université Paris Lumières) 
2 

 جامعة ابريس الشرقية

(Université Paris-Est) 
6 

 التنسيق اإلقليمي
)Coordination 

territoriale( 

 التحالف اجلامعي ملؤسسات الالنقدوك روسيون
(Alliance Languedoc-Roussillon Universités) 

5 

 حتالف جامعة مقاطعة برواتين
(Alliance universitaire de Bretagne) 

3 

 

 

 املؤسسات التجريبية

 

 

 

 

 
 

)Etablissements 

expérimentals( 

 جامعة سريجي ابريس
(CY Cergy paris Université) 

5 

 املعهد متعدد التقنيات ابريس

(Institut polytechnique de Paris) 
4 

 جامعة الريفيريا )كوت دازور(

(Université Côte d’Azur) 
6 

 جامعة ابريس

(Université de Paris) 
3 

 ألبجامعة قرونوبل 

(Université Grenoble Alpes) 
5 

 جامعة قوستاف إيفل

(Université Gustave Eiffel) 
5 

 جامعة ابريس ساكالي

(Université Paris Saclay) 
7 

 جامعة ابريس للعلوم واآلداب

(Université Paris Sciences et Lettres) 
10 

 اجلامعة متعددة التقنيات لشمال فرنسا

(Université Polytechnique  

Hauts-de-France) 

4 

 170 27 اجملموع

(Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2020, p. 61) : عملصت 

 :ةتعداد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل الفرنسي. الفرع الثالث

 هههههههت  عربطت ههههههه  عمل ي ههههههه   2020-2019يف عربعهههههههن  ع ااخماههههههه    التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  عرب رنعههههههها ضهههههههيت
اهههههههههه   %99 59اعههههههههههج  يف ع ااخمههههههههههايل أا  نعهههههههههه    ااربهههههههههها 400 635 1 اههههههههههنال، ااربهههههههههها 700 725 2يف 

  ،ا ا نهههههه  ابربعههههههن  عربعهههههها    %6 1+  نعهههههه   أا ااربهههههها 000 43 ع   ههههههت  عربطت هههههه    ههههههتع   كاهههههها   ههههههت  عربطت هههههه ،
يف  %3 1 اعهههههههت هههههههه   عربهههههههزة    نعههههههه    تهههههههن ،  11طههههههه   عرب يههههههه   تهههههههط اهههههههت    يههههههها  اهههههههت عرب طههههههها  هههههههه ع عرب
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 324ت   هههههه   اهههههها  ز ههههههت  ههههههه   2020-2019يف تههههههن    ، أربههههههه  ااربهههههها 20أ  ههههههر اهههههه   اهههههها   ا تهههههه ع ااخمههههههايل 

عربهههههههههه   2018ا ا نهههههههههه   عههههههههههن   %5 0-أربهههههههههه  ااربهههههههههها  ت ههههههههههت ك  ع ااخمههههههههههايل عرب رنعهههههههههها  اب  هههههههههها    ي هههههههههه  يف 
 Ministère de) 2000 ع خمهههههههههه  ك  ع ن جهههههههههها  عربههههههههههت نرعيف ربعههههههههههن   %7 5+تههههههههههجتت  ة   

l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, 2020, p. 1)  

 تهههههههن  اههههههها  ههههههه   هههههههت  عربطت ههههههه  يف التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  عرب رنعههههههه تطههههههه    24 ل قهههههههن ههههههه  يف ع هههههههت   
 :2019تن     1980

 )الوحدة=مليون( 2019-1980يف التعليم العايل الفرنسي ما بني  : تطور عدد الطلبة24 اجلدول رقم

 1980 1990 2000 2010 2019 
 2.725 2.299 2.160 1.717 1.181 مؤسسات التعليم العايل

 635 1 420 1 396 1 159 1 858 0 اجلامعاتمنها 
 562 0 411 0 277 0 224 0 - القطاع اخلاصمنها يف 
 370 0 284 0 174 0 161 0 - طلبة أجانبمنهم 

 Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

l'innovation, 2020, p. 2) 

 :والفرنسيني حركة الطلبة األجانب .الفرع الرابع

حاههههههه  ، ا  عرب رنعههههههه  تهههههههن ة   هههههههال ا  ا تههههههه   زع هههههههت  هههههههت  عربطت ههههههه  عأل انههههههها يف التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههه
نعههههههه   ك  عربعهههههههن  عربههههههه   2018يف تهههههههن   %9 4+ا ا ههههههه   %4 2+ نعههههههه    عهههههههاط   ة    2019تهههههههجتت تهههههههن  

تعههههههههج  ، فايهههههههها 2019اهههههههه  كاهههههههها  عربطت هههههههه  ربعههههههههن   %7 10تعهههههههه  اا،  يهههههههها   هههههههه  عربطت هههههههه  عأل انهههههههها نعهههههههه   
اههههه  كاههههها   هههههت  ات ههههه  ع ااخمهههههايل  %1 13عربطت ههههه  عأل انههههها اعههههه  ر  تهههههن ة    تهههههت يف  ع اههههه ع ااخمهههههايل  فههههه  

يف اههههههههه    %8 9، رب ههههههههه    تههههههههه  نعههههههههها عن يهههههههههان عربطت ههههههههه  عأل انههههههههها حعههههههههها عرب هههههههههت ي فنجهههههههههت 2019ربعهههههههههن  
 Ministère de)  يف اههههههههه   عربهههههههههت    ع  %40يف اههههههههه   عملاتهههههههههر  قرع ههههههههه   %7 15عربتاعهههههههههانس، 

l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, 2020, p. 7)  

  ت  عربطت   عأل انا حعا  نعاا ل: 18  قلن ضح يف عربش   
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 2020-2019 اجلامعية سنةل: عدد الطلبة األجانب حسب جنسياهتم ل18 الشكل رقم

 Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

l'innovation, 2020, p. 8) 

ا  ت نس  %4ا  ع زعئر،  %8ا  عملنرز،  %13انال:  %48  هه  نعهههههههههههههه هه  عربطت هه  عرب هها ا  ا  كفر  اهها 
 ا  أملاناا، أاا عربطت   عربصههههههههههههانا   %2 ا  ك طارباا  %4 ا  جنت   ا  عربطت   عأل    %19،  ا  أصهههههههههههه   عربعههههههههههههننا 

 Ministère de l'enseignement supérieur de la) ا  عربطت ههههههه  عأل هههههههانههههههها %9 نعهههههههههههههه ههههههه  فاي ت  

recherche et de l'innovation, 2020, p. 8)   

 خمههههههت عربهههههه  ةيل عمل  ههههههت   ،  عأل انههههههاتهههههه   الا ربتطت ههههههاهههههه  حاهههههه  ع  املاهههههها عملرت هههههه  ع ااعهههههه  حت هههههه  فرنعهههههها
اهههههه   هههههه  عربههههههت    هههههه  عألجنتهههههه   ،فايهههههها حت هههههه  عملرت هههههه  عرب اناهههههه   خمههههههت أملاناهههههها عألار  اهههههه ،  ر طاناهههههها، أتههههههرعرباا  أملاناهههههها،

عرب رنعههههههها  اب ههههههها ي ت عههههههه نا  عملعههههههه   ت  ربتطت ههههههه  يف قطههههههها  عرب خمتهههههههال عربخمههههههها ، أاههههههها فايههههههها ةهههههههص حر ههههههه  عربطت ههههههه  
ف   هههههه  عملرت هههههه  عربعا تهههههه   خمههههههت  هههههه  اهههههه : عربصهههههه ، علنههههههت، أملاناهههههها،  هههههه  ة ع ن  اهههههه   ، تهههههه  يا    عتهههههها ل عربخمتاهههههها

  2017-2016 ع ااخماهههههههه  عههههههههن تربااربهههههههها  400 89قههههههههت  صهههههههه   ههههههههت  عربطت هههههههه  عرب رنعهههههههها  اب هههههههها ي  فا نههههههههام،   
 :انال %64 نع    عرب  تع     جم يخم رب  اايل عمل ضت  ربتطت   عرب رنعا  ع 25  قلن ضح يف ع ت   
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 2017-2016لسنة اجلامعية للطلبة الفرنسيني يف اخلارج املفضلة لوجهات ال: 25 اجلدول رقم

 %النسبة  العدد البلد املستقبل
 18 900 15 كندا
 15 100 13 بريطانيا
 12 600 10 بلجيكا
 11 200 10 سويسرا
 8 100 7 أملانيا
 %64 800 56 اجملموع

 ,Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

2020, p. 180) 

 :. تعداد طلبة الدكتوراهالفرع اخلامس

أربههههههه  ااربههههههها،  70اههههههها   ههههههه أت تعههههههه      ،ات تههههههه     ههههههه  ع  اخم يهههههههت  274   رنعهههههههاعرب خمتهههههههال عربخمههههههها    ضهههههههل
 %96أربهههه  اعههههج   ت ههههت، اهههه   هههه   16أربهههه     هههه   ا ا هههه  أ  ههههر اهههه   14تههههن ة اهههها   هههها ز     ههههري اناهههها 

 عهههههها    اههههههنال اهههههه     هههههه    ههههههام  تههههههارب  عربههههههت    ع ،  %74اهههههه  عربطت هههههه  عملصههههههرح    ضههههههخما ال عملارباهههههه   عهههههه  ات 
ف ههههههه  اهههههه  ابح ههههههه  عربخمتههههههه م  %43فايهههههها جنهههههههت  ،تهههههههط    هههههه  يف عرب  صصهههههههايل عربخمتياههههههه    تههههههل عألحاهههههههانعحلصهههههه    

 %25اههههههههنال ا ل هههههههه      ربهههههههه    هههههههه  ال  ن عههههههههال،  %32ع نعههههههههانا   ع   يا اهههههههه  عحلاصههههههههت   تههههههههط    هههههههه   

   ت  ات   عربت    ع  حعا عن يائال عربخمتي : 26  قلن ضح يف ع ت     رباس ربت ال ا    اا (، 

 العلميحسب انتمائهم  2019تعداد طلبة الدكتوراه لسنة : 26 اجلدول رقم

 التخصصات
 طلبة الدكتوراه

 عدد املتخرجني عدد املسجلني
 %نسبة املرأة  عدد الطلبة

 6371 6718 32 25145 العلوم وتداخالهتا
 3058 3210 57 12139 علم األحياء

العلوم االجتماعية 
 واالنسانية

33088 55 6446 4486 

 13915 16374 47 70372 اجملموع
 (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2020, p. 153) : عملصت 
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 . تعداد الطلبة املتخرجني:الفرع السادس

 تههههههن    تهههههه  ارعحهههههه  عرب ههههههت ي اهههههها  هههههه  ههههههت  عربطت هههههه  عمل  ههههههر   اهههههه  تطهههههه    19  قههههههل  ضههههههح عربشهههههه   
2010-2018: 

-2010 سنيت حل التدرج سنواي ما بنيحسب مرا ابآلالف : تعداد الطلبة املتخرجني19 الشكل رقم
2018 

 ,Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance)عملصت : ا  ع تع  عرب اح   اب   يا   تط 

2020, p. 240) 

، عربههههههههزة   عملعهههههههه ير  يف أ ههههههههتع  عمل  ههههههههر   اهههههههه  عربطهههههههه   عأل    عرب ههههههههاين 19 قههههههههل  عربشهههههههه  ننيحههههههههد اهههههههه  
  رباعانس  رباعانس عملاين  عملاتر(،  فايا ةص  ت  عربت اتر  عمل  ر   جنت أن  اث ت نع اا 

 خرجيي التعليم العايل الفرنسي: توظيف. الفرع السابع

 ع ار  30أا  خمت ات   2016أ  نع   عرب شنا   رجي  تن   2018ربعن    ض ت كحصائاايل عرب  لا 
  ارب ا :

 92%  عملاتر؛ ع ااخما  عرب  ن رب  ا ا   رجي  عربشاا عيل  

 93%  رباعانس ااين؛ ابربنع    رجي 

 98%  رب      عألتات    عملخمتي ا  عحلائز    تط  اا   ااتر  
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اناصهههههها  شههههههن  أ  ر هههههه  عربطت هههههه  عمل  ههههههر   اناصهههههها  ههههههن  اعهههههه  ر ، فايهههههها    صهههههه   تههههههط   تيهههههها أنهههههه 
اههههههههه  عمل  صهههههههههت   تهههههههههط  %90  ،اههههههههه   رجيههههههههه  عربشهههههههههاا عيل ع ااخماههههههههه  يف عرب  ن رب  اههههههههها %61 تاههههههههها  كاههههههههها عيل 

ر عتهههههها أاهههههها فايهههههها ةههههههص عرب ،27  قههههههل يهههههها ههههههه  ا ضههههههح يف ع ههههههت      ههههههاا   ااتههههههر  تههههههط ع هههههه ني   صصهههههها ل
 هههههه   ، فايهههههها جنههههههت  2000  هههههه     1500تههههههرع   فايهههههها  هههههه   ع ههههههار  30عربصههههههافا  عربهههههه  وصههههههتاا عمل  ههههههر    خمههههههت 

 ههههه      اصههههه  عرب  صصهههههايل  ههههه  عملطت  ههههه   400-200يل  هههههرع   اههههها  ههههه  يف عربر عتههههها  ههههه  عرب  صصههههها ت ههههها يل
 Direction de) يف عرب طههههها  ع ق صههههها ا  هههههاأل ز  عربتنهههههايل  عرب نههههه    عربخمتههههه م ع   يا اههههه   ع نعهههههانا 

l'évaluation, de la prospective et de la performance, 2020, p. 254)   

حسب الشهادة والتخصص  شهرا 30بعد مدة  2016ملتخرجي سنة : ظروف العمل 27 اجلدول رقم
 )نسبة مئوية(

الشهادة 
 احملصلة

 ظروف العمل
 حقوق
 اقتصاد
 تسيري

 أدب
 لغات
 فنون

 علوم
 اجتماعية
 وانسانية

 علوم
 تكنولوجيا
 الصحة

 اجملموع

شهادة جامعية 
 يف التكنولوجيا

 92 93 84 - 93 نسبة التشغيل
 71 75 59 - 70 اث   عمل  صت   تط اناصا 

عمل  صت   تط اناصا  ت عم 
  ت 

95 - 84 98 95 

 61 82 40 - 41 عرب  ع    ع اا عيل

 ليسانس مهين

 93 95 89 86 93 نسبة التشغيل
 83 84 68 62 85 اث   عمل  صت   تط اناصا 

عمل  صت   تط اناصا  ت عم 
  ت 

97 89 92 98 97 

 76 87 68 73 65 عرب  ع    ع اا عيل

 ماسرت ل.م.د

 92 92 88 86 94 نسبة التشغيل
 77 82 61 67 83 اث   عمل  صت   تط اناصا 

اناصا  ت عم عمل  صت   تط 
  ت 

98 85 86 97 95 

 90 95 87 77 90 عرب  ع    ع اا عيل
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 ماسرت تعليم

 98 - - - - نسبة التشغيل
 92 - - - - اث   عمل  صت   تط اناصا 

عمل  صت   تط اناصا  ت عم 
  ت 

- - - - 93 

 95 - - - - عرب  ع    ع اا عيل
 ,Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance)اصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

2020, p. 255) 

اههههههنال حتصههههههت ع  تههههههط  لا هههههه   %85، 2014 صههههههت   تههههههط  ههههههاا   عربههههههت    ع  ربعههههههن  أاهههههها فايهههههها ةههههههص عمل 
 تههههههههط  أ  اناصهههههههه ال، اهههههههه  عمل  ههههههههر    %91،  يف اههههههههت   ههههههههني  تههههههههن عيل  هههههههها  ع ههههههههار  12يف اههههههههت    ت هههههههه أت 

عرب طههههههها  اهههههههنال  %19فايههههههها   ضههههههه   ، ههههههه  عرب طههههههها  عأل ههههههها    عربخميههههههه ا اههههههه  عربهههههههت اتر   %50    ههههههه  حههههههه ع    
 هههههه    يف  2125ف ههههههرع    هههههه   ،ع ههههههاأل  هههههه  عأل هههههها   ،  فايهههههها ةههههههص عربر عتهههههها ع صهههههه   تااهههههها رب  هههههه  عربههههههت اتر 

       خمت  ني  تن عيل  2375 عربعن  عأل   

رب ناههههها ت  صههههه   تهههههط اناصههههها  يههههه    ،2014 اههههه  عربهههههت اتر  عمل  هههههر   ربعهههههن  %44  ههههه  عملهههههرأ  نعههههه   
 أاهههها فايههههها ةهههههص عربهههههت اتر  عأل انهههها عربتههههه    ت تههههه  نعههههه  الأقهههه  اههههه  حاههههه  لهههههر   عربخميهههه  ا ا نههههه  اهههههمل عربر ههههها ، 

 ههههههه      تهههههه   هههههه  ، %90  تههههههت نعهههههه   تهههههه لا ال  خمههههههت عرب  ههههههري حهههههه ع  ، اهههههه  كاهههههها   ههههههت  عربههههههت اتر  42%
 Direction de l'évaluation, de la prospective et de la)نعهه   ت لاهه  عربههت اتر  عرب رنعهها 

performance, 2020, p. 256)   
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 املطلب الثاين: اإلطار العام لربانمج االمتياز الفرنسي

 تهههههههط  هههههههرانا  حت اههههههه  ع ا اههههههها  عرب رنعههههههه ، اههههههه   هههههههني   ،تهههههههن ا   عرب خمهههههههر  اههههههه   هههههههني  هههههههه ع عملطتههههههها
 عرب خمهههههههر  ك  ت اصههههههها  اشهههههههر   ع تههههههه  يا  اههههههه  أ ههههههه   ،عرب طهههههههرأت ك    عفهههههههمل عرب ناههههههه  يف قطههههههها  عرب خمتهههههههال عربخمههههههها 

 ا طت هههههههايل  ،عرب خمهههههههر   تهههههههط ا ههههههها    ع ا اههههههها  ع هههههههااخم   تهههههههط   ههههههه  ع صههههههه ألعملعههههههه      أهتعفههههههه ، كضهههههههاف  ك  
 حت ا  ع ا اا  ا   نيلا 

 :دوافع التغيري يف قطاع التعليم العايل الفرنسي. ألولالفرع ا

 PIA) Projet  االسةةةةةةةةةةةتثمةةةةار من أجةةةةل املسةةةةةةةةةةةتقبةةةةلتخم   عرب جر ههههه  عرب رنعههههههههههههههاههههه  يف ار  اشههههههههههههههر   

Investissement d'Avenir  حاهه  أ رز عرب   ر عأل   عربعههههههههههههههها    ربتنا   ابرب خمتال عربخمهها  عرب رنعهههههههههههههه ، حني
 ني   طا   عرب ا أرب ا  جبااخم   ههههههننااا يف  (Michel Rocard( عرب رنعهههههه  ااشهههههها     ا   1988-1991 

   قت   حاا   ضههخما  ع ااخمايل عرب رنعهها  يف عملشههات عربخمامل  مللتههعههايل عرب خمتال عربخما ،  عرب   انت  ،2013ن في  
،   ر مل ه ع   هه    ائ      عرب صههنا ايل عربخماملا  يف تههن عيل صههت  ها عأل   ا ا ن  امل ع ااخمايل عألجنت  تهه عهه نا

عرب   ر حعهههههه   ك   ت  أتهههههه از اناا اا ةص ع حتا  عأل   ا  ع ت اط تههههههااتههههههايل  عصههههههنيحايل عرب خمتال ابت اقاايل 
اتف    انه ،  أتهههههههههههههه هاز  ع تاه  ا ةاه  تر مل ك  ار ز   عرب رع  عرب   انيل  ر  رب  حاهت عرب  ااهايل  عرب  هافايل عرب  

ك  اا  ان   ع ااخمايل عرب رنعهها   خمتاا ت حتاا ا  ضههي اا عمليت   ش عربت رب  عرب رنعهها   تط ار عربخمصهه  ،  يا أ هها  
،  أتهههههههه از ا  عربزا  ار  ان تا   ك   تاايل ضههههههههخما   حتا   ع تهههههههه يرع  حتت عربرقا   عربشههههههههت ت  ربتت رب  رب رع   قر 

أرب   100عق صهههههههها     ع خم  ك  عربزة   عرب     ربخمت  عربطت   عرب ا تضهههههههها    شههههههههر   ار  يف ات  أ  خم  تههههههههن  ا  
 2006 تههههههههههههههن     اتا ين ااربا،  تط   س عمل ع   عملاربا  عمل ناقصههههههههههههههه   عمل   ر  ابأل ا  عملاربا  اا   ااربا ك  قرع

 ر  عربعااتا    ،يف ل     عربتر   عربعا       عرب  اعت ع ق صا  عرب رنع   تط  رع         عربخمام ،2008 
 ت  ا  أهتعف  يف  تا  عرب ط    عرب نيا   ،عرب رنعهههههههههههههها  أ  عحل  رب       ك   رقا  عرب خمتال عربخما   عرب    عربخمتي 

عرب انا   عربنا   اب ق صهها  ع ت   حتعهه  عملاز  عرب نافعهها   تط عربنطاأت عربت  ، ف ر  عربرئاس عرب رنعهه  كن ع  نا    
مما أ   ك  اخما ضههه   ،2009 طتا "قر   اين ا  أ   عملعههه    " يف تهههن   (Nicolas Sarkozy) تههها    ا

 ,Rocard, 2014) ههههت ت   عن عههههام تههههااتهههه   ع مل ك  عرب ضههههمل عملا  عملز ا ربت   ا  عرب رنعهههها  عمل  ت  ابربت    

pp. 7-14)  
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عربنا    خمت  قطا ايل يف عحل  ا   ك عرب ا  ات   "املسةةةةةةتقبل من أجل سةةةةةةتثماراال"يف ت ر ر اشههههههههر   
أ    قطا  عرب خمتال عربخما ، عرب ا نشههههر  خمت  ن    عتههههايل  رنتهههه     ا  عرب   ر   عربعهههها     أتههههال تط   عرب رنعهههها  

  يف قطا  ا ت عرب  ضهههههيت جمي   عرب  ،Alain JUPPE)  &(Michel ROCARD  ا  ااشههههها     ا  
 ,Juppé & Rocard, 2009)    تت عربت عفمل يف  ني   أا    ئاعهههههها  قاا  عرب نا  عرب خما ،كات   عرب خمتال عربخما 

p. 3): 

 هههههها  عرب طا ههههههايل هههههه  اب  عربهههههه  اهههههها  أ رههههههها    ك  عأل اهههههه  ع ق صهههههها    عربهههههه  اعههههههت عربخمههههههام  تههههههط  ههههههرع      أ    .1
عرب طاربهههههه  اشهههههه ت   ك نتههههههرع ع ههههههااخم    هههههه    ربك  عيج يههههههمل ربت عحلا هههههه  عملاتهههههه   يف لهههههه  ،قطهههههها  عرب خمتههههههال فااهههههها

ات ههههه ،  ت تهههههاص  حا ههههه  أصههههه  ت  ت ههههه    ااناههههه اعههههها عيل ضهههههر     هههههر إ  عربههههه  اعهههههت  ههههه  ا  اتههههه ، فههههه
 ؛ تق  حا ايل ت أت عربخمي تتيب  ت   صصايل  كضاف  ك تن عيل عرب      ه  علت  عأل   

ات عمل ع   رب   ا   ك  .2 عملعههههههههههههههطر  ه  عربنا   عربت ربا  يف عرب قت عحلا ، نترع رب  ين  عألهتع  ل ا    أ  تر هههههههههههههه
 أ ر  ح  ي  عرب طا  رب  إرب رب  ف ،عحل اظ  تط عمل ع    شههأ أن ع اا ك ت  اايل عرب نيا  عملعهه تعا  عرب   ت  

 أ تهههههههههمل ر ايل  عيل       اربا   تط  كن اي ت ا   ربتي ع   عملاربا   عرب شهههههههههر   اعجياا  تط ع تههههههههه نني  عأل
 ؛نطاأت

ف  ههههه   ك ،  عربههههه ا قعهههههل عربخمهههههام   صهههههر عق صههههها  عملخمرفههههه  عربههههه ا   هههههر  عربت هههههاأت  ر ههههها عرب  ن رب  اههههها عمل عههههها   .3
ف ههههه  عرب تهههههتع  عملن جههههه  ف هههههرة  ت ن رب  اههههها،  ف ههههه  عرب تهههههتع  عملط  ههههه  ربت  ن رب  اههههها  عرب ا خمههههه  ربت  ههههه   ئاعههههها    ههههها: 

كرباهههههها ك ع   خم هههههه   ،صههههههخم ا ربههههههاس   عهههههه اتعرب  هههههه  عمل ك اهههههه  عرب  هههههه  عملن جهههههه   ع ن  هههههها  خمهههههه  عأل   ابربضههههههر   ، 
قطههههههها  عرب خمتهههههههال عربخمههههههها ،  رب ههههههه  ربت  هههههههان  أتاتههههههها  عربههههههه   ن جاههههههها ،عربهههههههت   ااقا ههههههها عرب شهههههههر    عرب  ر ههههههه  أ تهههههههت

 ؛ عر    ضي  عرب    عملن ج  ربت  ن رب  اا  تط عربت   ت ف  عرب تائ  رب رب  

 أ  عتهههههههرعتاجا  ههههههه  عرب  ههههههه   هههههه  ار  ك عربعهههههها    عربههههههه  تههههههتفمل ابحل  اههههههه  عرب رنعهههههها   كضههههههاف  ك  عألتههههههه از
   ههههههههراعرب أ  عملههههههها   ا ههههههها ع عربصهههههههنا    تز  ههههههههتها  هههههههر تناهههههههه ك ههههههه اربا هنههههههها   ،ربت ناههههههه  يف قطههههههها  عرب خمتهههههههال عربخمهههههههها 

جيهههههههها ربهههههههه رب   ؟ هههههههها  عرب  هههههههه    اهههههههه   عرب ط اهههههههه  يف تنههههههههاقص  ك ع  طهههههههه    أ ت خمتههههههههال رب اهههههههه  ،  خمتيهههههههه  ع ن ههههههههاي عرب
،  يهههههها  عحههههههت ك عرب   اهههههه   ك طائاهههههها عربصهههههه ن  عرب عقخماهههههه  رب طهههههه  ر عربصههههههنا    عرب  هههههه  عربخمتيهههههه  يف  عأل يهههههها تط اهههههه  

 رب طا  ع ق صا ا يف عربخمي  عربخمتي ؛جيا ك رع  ع
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 ي  ههههههههه  عرب صههههههههها   أ    ،ن عهههههههههر عرب ضهههههههههخما   ههههههههه  عرب نافعههههههههها  مللتعهههههههههايل عرب خمتهههههههههال عربخمههههههههها  عرب رنعههههههههها  يههههههههها 
عربههههههت    صههههههنا ا ا نهههههه  ابربههههههت    عيل عملرع ههههههز عمل  تاهههههه  يف عرب  (ابربنعهههههه   أل  ر هههههه  عمللتعههههههايل ع ااخماهههههه    خمي ااههههههعرب

اهههههه  عمل  تهههههه   قر ههههههاعربنههههههات  عربهههههه اين  كاهههههها عرب خمتههههههال عربخمهههههها  يف فرنعهههههها وتههههههط  نعهههههها    هههههه  اهههههه    ربتجااخمههههههايل، 
حاههههه   ههههه   عحل  اههههه  عرب رنعههههها  %، 6 1  عمل هههههت   هههههه عمل ضههههه   اههههه  اهههههر  انتيههههه  عرب خمههههها   ع ق صههههها ا  عرب نياههههه 

 اههههه      تعههههه   اههههه   عربنعههههه    خمهههههر عربهههههت   عأل   ، 2013 عربنهههههات  عربههههه اين ع هههههام ربعهههههن  اههههه  كاههههها % 1,5عرب طههههها  
 تههههههههط عرب هههههههه ع ، فايهههههههها ترت ههههههههمل ن  ههههههههايل  %0 1  %2 1، %3 1 إتهههههههه اناا  أملاناهههههههها  ك طارباهههههههها  ن ههههههههاأت   ههههههههت  ز 

انتيهههههه  عرب خمهههههها   ع ق صهههههها ا  ك  اهههههها فهههههه أت ا  تهههههه  %7 1 ه ربنههههههتع  %8 1فنتنههههههتع ، %8 1عمليت هههههه  عمل  ههههههت  
% 6 2نعهههههه   وتههههههط قطهههههها  عرب خمتههههههال عربخمهههههها  فااهههههها   عألار  اهههههه عربهههههه  ةيل عمل  ههههههت  يف أاهههههها ، (OCDE   عرب نياهههههه 

 :20  قل،  يا   ض   عربش   (Rudolf, 2017)ربن س عربعن   ا  عربنات  عربتع ت  ع ام

على قطاع التعليم العايل نسبة إىل الناتج الداخلي اخلام  ((OCDEالنفقات العمومية لدول  :20 الشكل
 .2013لسنة 

(Rudolf, 2017) : عملصت   

  اصههههه  فايا  ،عحلجل عربخمامل  ك حجل عمللتهههههعهههههايل ع ااخما  عرب رنعههههها  م  رأت  أ ن  ر  ،عرب ي    كضهههههاف  ك 
ع ق صههههها    عرب   عأل ا  ، ر مل  رب  ألتههههه از اناا  ةص ارعح  عرب ت ي  اا  خمت عرب ت ي  عربط     عرب اين  عرب ارب (، 

ا    ا  نتر تنافعههههها      ا  عرب خمتال عربخما  ربت صههههه    تط  ي ،  عأل  ربا عرب  ق   نت عربط   ات ر   تط عربط
 & Juppé) ههت  هه        خمتي عرب ع ن ههايربهه ا ذ هه   خم  ع    هها  ههه ع عربخمههااهه  يف عربرتاهها عربههت   ع كربنههان  ننهها 
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Rocard, 2009, p. 27)  ،6 3 نع    تنتعملنش    ا  ار  ع ااخمايل عرب رنعا   عأل ا    يا  حا  أ %

 ه    ة ت     ع    اههها تن جههه  عربهههت     خم   هههه ع عربخمهههت  قتاههه   هههتع  2012عربخمهههامل  يف  ع اههها ا  عربخمهههت  
 ربن س عربعههههن  %6 22عأل    ا ، فايا تن   عرب  ةيل عمل  ت  عألار  ا  رب حتها مخس ع ن اي عربخمتي  عربخمامل   نعهههه   

(Filliatreeau, Ramanana-Rahary, Roth, & Taillibert, 2014)   

 االستثمار من أجل املستقبل:شروع . مالفرع الثاين

 اا    ا   فإ  عرب نا  أص ح ضر     رباس  اا ع أاام ع ااخمايل عأل    ،نترع ربألت از  عربت عفمل عمل      تا  ا
حا  تاطريل  2003تن   ا عرب رنعا   تط     ع ص أل، ف خمت عربصتا  عرب  ت خمت صت   أ   تصنا  ربشنناا

 تط عملرعتا عمل  تا ، فايا لاريل  ااخم   فرنعا   ف   يف أ   ا    ااخم  اصن  ،   ع ااخمايل عألجنت  ت ع نا
كضاف  ك  عحلا   عملت   ربإلن اي عربخمتي  عرب  ا   عمل  عص   عرب ا   ربت ط ا   تط أ   عرب عقمل، حا    صت     

 ت   يف هنا   عربط   عأل   أ  ق ت عرب عرز عمل  ر ربتطاناا    ،ا  ش    قا  اشا   قطا  عرب خمتال عربخما   ع حتا  عأل   
يف ل    اف  ع  يمل عرب  ت  م  تط ع   يا   تط    ت ف  ع ت  نيربا  عملاربا  ربألفرع ،  ، ي      يف عحلص    تط 

عملعا عيل عأل ا  ا  عرب  ت  م  تط عرب    عربخمتي  عرب ا  ع يا   تم      عربطت   يف ن  تن ،  18عربن س  خمت ت  
  عملعا  عرب    ين    ر  ري عربطت   ربت     ك  عحلاا  عربخميتا ،  ات  عربنا     طا  عرب خمتال عربخما    ياز  ط   فر 

أ   (Bottom-up ا ابرب نا  ا  عألت    ف  ا ا      قاات فرنعا  تط  رع   خمر     ع حتا  عأل   
 Approche ascendante) ا تأ ك رع  عألفرع      أص از ،  تخمين  تن عرب نا  ا  ق ع ت عرب طا   ت  م  تط

 عملصت   يف  يتا  عرب نا     اا     ع ا   عرب ا  ل ا ك  عرب نا  عرب ت  عمل ار  عمل ياز 

عههههههههن  رب خمههههههههت عأل اهههههههه  ع ق صهههههههها    عربخماملاهههههههه  ( PIA1  "ع تهههههههه  يا  اهههههههه  أ هههههههه  عملعهههههههه    " اشههههههههر  عقههههههههر  
عربههههههههههرئاس عربعهههههههههها   نا هههههههههه   تهههههههههها    ا قههههههههههتم  2009اههههههههههت  ت   هههههههههه  ع ق صهههههههههها  عرب رنعهههههههههه ،  يف  هههههههههه ع   2008

  هههه م  تههههط ت   هههه  عرب خمتههههال  عرب  هههه  عربخمتيهههه   ،عملشههههر   أاههههام عرب ملهههها  عرب رنعهههه   طيهههه    تهههه  عق صهههها   ههههامل   عئههههت
 انهههههت  نههههه  ربت عتههههه  أ ربههههه ةيل  ههههه  قطههههها   رأتهههههاا    تهههههط  هههههرع  عرب طا هههههايل ع ق صههههها     ع   يا اههههه  عأل هههههر ، 

عن اهههههههت عربتجنههههههه  ك  أ  ا هههههههتع  ع تههههههه  يا     تههههههه  ع ههههههها يل،    هههههههر   تههههههها    كضهههههههاف  ك   شهههههههر    ضههههههه ع يف  
  رب حههههههههت اتاهههههههها  أ    رب طههههههها  عرب خمتههههههههال عربخمههههههها   9 21اتاهههههههها  أ   ، اناههههههها  35عربههههههه ا ت  صاصههههههه  ربتيشههههههههر   هههههههه  

(Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2010, pp. 2-3) ،
 :21 عربش    قل يا  ض      ت ه   عأل     
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 (PIA1) تقسيم متويل مشروع االستثمار من أجل املستقبل :21الشكل رقم 

(Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2010) : عملصت 

عرب  عئهههههت عربنا ههههه   ههههه   ب   عألاههههه ع  عربعهههههها    يف  تانههههها ع  ههههها   ك  أ  عرب ي  ههههه    ههههه    ههههه  ار هههههه  ضههههه  
عملشههههها  مل عمل   ربههههه ،    ههههه    ربههههه  تهههههن ة اههههه ع  عملرحتههههه  عرب جر  اههههه  عمل هههههت      هههههمل تهههههن عيل،  فههههه   هههههرانا   ههههه  ت  
ا صههههههه  ترةههههههه  ك ع   ع ااخمههههههه   نهههههههت عرب  هههههههتم  شهههههههر   ع ا اههههههها ، ش ت هههههههت  عرب ي  ههههههه  عرب ااههههههه  رب ههههههه   ااخمههههههه   خمهههههههت 

 Ministère de l'enseignement supérieur)  ياتههه   عمل عف ههه   تاههه   عتههه   هههرانا  عملشهههر   عرب  

et de la recherche, 2010, p. 22)  

، أصت يل عحل  ا  عرب رنعا   ني  نع  2010يف تن   (PIA1  خمت عنطنيأت عملشر   يف نع    عأل     
 :22  قل تط ار  شر تن عيل ن اناا يف عربش   
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 2020-2010 سنيت ما بني مشروع االستثمار من أجل املستقبل وحجم متويل : نسخ22 الشكل رقم

(Gouvernement Français, 2020) : عملصت 

 . أهداف مشروع االستثمار من أجل املستقبل:الفرع الثالث

هههههههه  ا ع اههههههه   "عملعههههههه    اههههههه  أ ههههههه  تههههههه  يا  اشهههههههر   "ع ك  ايههههههه   عحل  اههههههه  عرب رنعههههههها  اههههههه   هههههههني  
 ا   ني : ، ا    املا   حتتةيل عربخمصر   خم  ع ق صا  عرب رنع  ق   أ   

    تطهههههههههه  ر عرب خمتههههههههههال عربخمهههههههههها   عرب  هههههههههه  عربخمتيهههههههههه ، عرب  هههههههههه    عملاههههههههههين عمل  عصهههههههههه     ههههههههههل عربصههههههههههنا ايل عربصههههههههههن
  عمل  تط ؛

   ا، عربرقينههههههههههه ، ت هههههههههههين عتهههههههههههرعتاجا  تنياههههههههههه  اعههههههههههه تعا   تطههههههههههه  ر  ههههههههههه  ع ههههههههههها يل عربخمتياههههههههههه  عمل طههههههههههه     هههههههههههاربن 
 عرب  ن رب  اايل عحلا     أ ا  عرب ضان؛

  اا   ت  جم يمل فرنع  قائل  تط عملخمرف  ربضيا  من  تر مل  اع تعم    عأل 

   تهههههه   (PIA  "ع تهههههه  يا  اهههههه  أ هههههه  عملعهههههه    " أهههههههتع  اشههههههر   ،28  قههههههل ع ههههههت  ن ضههههههح يف  ت
 عمل صص رب : ا جما  عرب نا   حجل عرب ي   صان  حع
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 أهداف مشروع االستثمار من أجل املستقبل وحجم التمويل املخصص لكل جمال :28 اجلدول رقم

 دعم التعليم العايل
 والبحث العلمي 
 

 €اتاا  19.7

 تشجيع البحوث
 
 

 €اتاا   15.1

 عصرنة املؤسسات
 

 
 €اتاا   21.9

  :ا  حتويةةةل املشةةةةةةةةةةةهةةةد األكةةةاد ي
 ني  ك ههههههها   ها تههههههه  ع هههههههااخمههههههايل 

رب  عهههههههههههههه   اهههها اهههها عرب رنعهههههههههههههههاهههه   ك
  ا  ا اا عربخماملا ؛

  :ع  هههههههتع  يف االبتكةةةةةار يف التعليم
عرب خمتال ا  ع   ههههههتعئ  ك  ع ههههههااخم  

فايا ع تههههههههههههههه يرع     عرب جانس    ل 
    ارعح  عرب خمتال عمل  ت  ؛

  :ت ف      هه  دعم البحةةث العلمي
عملخمتعيل  تط عملعههههه    عرب اين ربت ل 

 عربرة   عربخمتيا  عرب رنعا  
 

  جديةةةةةةدة لتعةةةةةةةاون إنشةةةةةةاء هياكةةةةةةةل
: الفةةةةةةةةةةاعلني يف جمةةةةةةةةةةال االبتكةةةةةةةةةةار

  ههههههههههههههههل  هههههههههههههههه  ارعحهههههههههههههههه  عربنضهههههههههههههههه  
عرب  ن ربههههههههههه    اههههههههههه  ع ههههههههههه  حت  ههههههههههه  
ع    ههههههههههههها  عأل ههههههههههههها    ك  انههههههههههههه   

 ههههه   تهههههرع اص قا ههههه  ربت عههههه    يف 
 ع  كنشان  ر ايل ان   ؛

  مرافقةةةةةةةةةةة املبتكةةةةةةةةةةرين يف تسةةةةةةةةةةويق
  ههههههل تنافعهههههها  ع ق صهههههها  أحبةةةةةةا هم: 

عرب رنعهههههههههه  اهههههههههه   ههههههههههني  ع    هههههههههها  
عربطههههههههههههههاق ا، ع هههههههههههههها   ع تهههههههههههههه  تع  

عربنهههههههههههههههههههه  ا، عربرقينهههههههههههههههههههه ، تنشهههههههههههههههههههها  
عألقهههههاربال،    ههههه  عرب  ههههه   يف جمههههها  

 عربص  ( 

  :دمةةةةةةةج طةةةةةةةرق اإلنتةةةةةةةاج اجلديةةةةةةةدة
ت ااهههههههههههههههههههه   ههههههههههههههههههههر   عرب  هههههههههههههههههههه    
عرب  ن ربهههههههههههههههههههههههههه     هههههههههههههههههههههههههها   ههههههههههههههههههههههههههاح 

عق نهههههان اخمهههههتعيل عن هههههاي  ربتيلتعهههههايل
 ت نا   اربا ؛

  تطةةةةةةةةةةةةةةوير عةةةةةةةةةةةةةةرو  اخلةةةةةةةةةةةةةةدمات
اعهههههههها ت  عربشههههههههر ايل واملنتجةةةةةةةةات: 

 تهههههط ت هههههت   هههههر  أ  هههههر تنافعههههها  
   هههههههههني  عرب هههههههههت   عمل ا هههههههههر أ  اههههههههه

 شر  ؛عملعا   يف عملشا  مل عمل
  :هيكلةةةةةةةةةةةة القطاعةةةةةةةةةةةات احليويةةةةةةةةةةةة

تخمز ههههز عرب ههههت   عرب نافعهههها  ربت طا ههههايل 
عربصههههههههههههنا ا  اهههههههههههه   ههههههههههههني   ياههههههههههههمل 
 عربنشهههههههههههههااايل يف  ناقاهههههههههههههت كقتاياههههههههههههه 
ا ههههه  عرب حهههههتعيل عربصهههههنا ا  عملشهههههر   

اهههههههها عيل أ  انصههههههههايل ع ههههههههتاايل  عمل
  عرب نا 
(Secretariat général pour l'investissmeent SGPI, 2020) : عملصت 

 :L’Initiative D’excellence Universitaire (IDEX)ي مبادرة االمتياز اجلامع. الفرع الرابع
،  ههههههه  (PIA  ع تهههههه  يا  اهههههه  أ هههههه  عملعهههههه    "ا هههههها    ع ا اهههههها  ههههههه  اشههههههر    زئهههههه  ضههههههي  اشههههههر   

   ههههه  اههههها  عتههههه  نائ   تهههههط أتههههها  ع ن  هههههان اههههه   ههههه  عملشههههها  مل عمل تاههههه  ربهههههت ل تطههههه  ر عرب خمتهههههال عربخمههههها  عرب رنعههههه ، 
  هههههههههت  ك  تخمز هههههههههز تنافعههههههههها   ،تعههههههههه ات  عمل ههههههههها    عألقطهههههههههاز ع ااخماههههههههه   عيل ع ا اناهههههههههايل عربخمتياههههههههه  عرب  ههههههههه    

عرب هههههههاح    أفضههههههه  عربطت ههههههه  ع ااخمهههههههايل عرب رنعههههههها   تهههههههط عربنطهههههههاأت عربهههههههت  ، اههههههه  أ ههههههه   ههههههه ز أفضههههههه  عألتهههههههات     
 شهههههها   ع  يههههههمل عأل هههههها     شهههههه    عتههههههمل يف تعهههههها   قاهههههها   عمل هههههها       نشههههههر كن ههههههاي  تيهههههه  اخمههههههر   هههههه    رباهههههها، 
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 ع  ههههههرع   تااهههههها  ا ا خم اهههههها  ت ااياهههههها،  تههههههط اههههههت   اناهههههه    ت هههههه   هههههه  مخههههههس تههههههن عيل قا تهههههه  ربت جت ههههههت  طههههههر  
  (Aghion, 2010, p. 44)  عمل   رب عمل  رب   ت عت  عملشا  ملاشر   ت يات  ت عف   تا  عربتجن  

 قت لاريل ا         ا  عرب   نييل  ،تضل عمل ا     ت  ا  التعايل عرب خمتال عربخما  حعا عمل قمل ع نرعيف
كضهههههاف  ك  ت طتا عملشههههها    أ ضههههها كا اناايل  شهههههر     تيا         ع ااخما  ربتيشههههها     شهههههر  اا ع األ ابمل ا   ، 

،   تا   )Enseignement supérieur, 2012ʼMinistère de l( عرب زعم ك ع ا  تنتاي  ح ل رب اا   عمل ا   
  :)Aghion, 2010, p. 11( جيا أ    ياز عرب طا ع ااخم  اب صائص عرب اربا 

   عملخما   عربت ربا   ار   صصايل  ت ت   فر ت   ا تع ت  عرب  صصايل؛اناخ   عت   ف 

 تنتال  نشر عربخمي  عرب      ف  عملخما   عربت ربا ؛ 

 عرب  فر  تط اتع   عربت    ع  يف    عرب  صصايل حا  تخم   اصت  اال ربإلن اي عربخمتي ؛ 

 ح  ي  ك ع      تعرب  تن ا    ا   ني  تخما   قا    ع تا    ا  ا ؛ 

 رب خما  يف عملناصا عحلعات   عربعاا    رب اا   قطا ع ا اا    افا  ع 

اههههه   هههههني  تخمرفنههههها ك  اشهههههر   ع تههههه  يا  اههههه  أ ههههه  عملعههههه    ،    تههههه  عملشههههها  مل ع زئاههههه  عملن   ههههه   نههههه ، 
عةةةةن ابقةةةةي املشةةةةاريع اجل ئيةةةةة ملشةةةةروع  اجلةةةةامعي مبةةةةاتا تتميةةةة  مبةةةةادرة االمتيةةةةاز    هههها   ربنهههها اههههر  عربعههههلع  عرب هههها :
 االستثمار من اجل املستقبل؟

ت ياهههههههههز ا ههههههههها    ع ا اههههههههها  ع هههههههههااخم   شهههههههههار ا عربخماملاههههههههه  أ  ،   نيقههههههههه  ع ت هههههههههاط ق  ههههههههه  اخمهههههههههت ع ااخمهههههههههايل، 
عملهههههتع  ، عملخماههههههت  عمل ههههها ر اههههه   اههههه  اهههههمل   ههههها يل  التعهههههايل عرب  ههههه  ع اصههههه  اههههه   اههههه  أ هههههر ، كضهههههاف  ك  

 هههههت  كرباههههه  عمل ههههها    اههههه   هههههني    هههههت  نيقهههههايل اهههههمل ع ههههها  ع ق صههههها ا  ع   يههههها  ، عرب  ااههههه  ع نهههههرعيف عربههههه ا 
 عربهههههه ا ت  ههههههها   فاههههههه  ع اهههههه    تههههههه  قطههههههها  تيهههههه ، صهههههههنا  ، عق صههههههها ا  هههههها ز ربتيشههههههها  مل  ع تههههههه  يا عيل، 

   ا ز ربتع ا   عرب    عربخماات   ه  حر  ربت نيا   تط    عألصخمت  

اتاا  أ    ا  أص   7 7 هههههه ت   عمل صص ربت خمتال عربخما   عمل يا أ  عمل ا    حتات      زن ا  عرب ي    
ا      تط  ني    شر اشر    زئ  ضي  ع ت  يا  ا  أ    اتاا  9 21 اتاا  يف نع   عملشر   عأل  ،  35

  (Ministère de lʼEnseignement supérieur, 2012)  عملع    
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 االمتياز: حتقيقمتطلبات . الفرع اخلامس

ت ع ت هههههههههاأت  تهههههههههط عمل طت هههههههههايل عربرئاعههههههههها   جنههههههههها  ا ههههههههها     هههههههههت  ك   ،ا  يف اخمتهههههههههل     ع حتههههههههها  عأل   
ربت صههههههه    لتعههههههها ل ع ااخماههههههه  ك  عملخمههههههها   عربت رباههههههه  عربههههههه   ههههههه لل عرب ههههههه      تههههههه  ع ا اههههههها  ع هههههههااخم   عرب   ههههههه ، 

يف هههههههههه ع عربصهههههههههت  ت  ضهههههههههمل  ني ههههههههه  أ خمههههههههها   ئاعههههههههها     عربت رباههههههههه  ربتجااخمهههههههههايل،  صهههههههههنا ايلابملرعتههههههههها عمل  تاههههههههه  يف عرب 
 ت ي ههههه  يف  حاههههه   هههههت ل  ههههه   خمهههههت ع  هههههر،   صههههه   ا  ااتههههه تخميههههه   هههههه   ي طت هههههايل  تههههه  ع ا اههههها   هههههااخم ، 

(Aghion, 2010, p. 12) : 

 ل عرب تائ ؛   

 تخمز ز ع ت  نيربا ؛ 

  عربتعفخما   عرب   از 

 عربخمنيق  عرب  ااتا     عأل خما  عرب ني : 23 قل ن   ا   ني  عربش   

 العالقة بني أبعاد أقطاب االمتياز اجلامعي.: 23 الشكل

 

 
  ا  ك تع  عرب اح  عملصت :

  

والدافعية في غياب تحسين الوسائل 
استقاللية المؤسسة، ال يؤدي إلى 

استدامة التطور ألن المؤسسة غير 
 مسئولة عن خياراتها.

تحسين الوسائل واالستقاللية فقط يؤدي 
االستغالل غير العقالني للموارد،  إلى

 بأثر اقتصادي محدود

تعزيز الدافعية واستقاللية المؤسسة في الوسائل الفعالة 
قد يؤدي إلى محدودية حجم المؤسسة على المستوى 
 الوطني، وال ترقى إلى المستوى الدولي المطلوب.
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  دعم الوسائل:أوال. 

اتاا   7 1 ااخم ، ت ياز اب ت ا  اازعناا ا ح ع   100 فض أ  أ 2009 ربعن  ا نناااا ننيحت  يف ترتاا 
$PPA*  اتاا  3يف عمل  ت ، حا   ااخم  ها فر   عحلائز   تط عملر ز عأل  ، ت  أت اازعنا اا$ PPA  ARWU, (

كضاف  ك  عملازعنا  ع ااربا  ربتجااخم  نعت  عربض ن  تط حص  عملصا    رب   ااربا، حا  أ  ه ع عملخماا   ،(2009
عن  رب يف تصنا   ننااا 40 عمل  صت   تط عملرت    6 خم س ات  أ عن عمللتع  ع ااخما ، ع ااخم  عرب رنعا  اب  س 

ااربا، فايا حص  عربطاربا يف  ااخم  ها فر  ت ي   يف €/9000عحلص  ا  عملازعنا  رب   فر  ت  أت جنت أ   ،2009
   )Aghion, 2010, p. 15( ااربا€/ 35000أ  ر ا  

 ااخم  يف عربخمام  100 فض اع ن ط  ا  كا اناايل أ ،عا اا  ا     عرب تائ  عرب   از حجل عمللتع    طا
 :2009 ربعن  ا ننااحعا ترتاا 

  : اتاا   7 1ا  ت  اازعنا  عمللتع  ع ااخما$PPA؛ 

  :  أت ا  ابح  يف عمل  ت ؛ 2700 ت  عألتات   عرب اح 

  :  يف ا   عربت    ع  % 30ك   %20 نع   انالااربا يف عمل  ت   17000 ت  عربطت 

 كضههههههههههههاف  ك  اا تهههههههههههه  ، عربت   عرب ر ا ربألتهههههههههههه ا  عرب اح   خم    يخماا  رب اا  أ عن عمللتههههههههههههعهههههههههههه ،  حت 

(ARWU)  اتا    2 2ا  تهههه  عربت    ههههههههههههههههههه$PPA ،  اتا    4 1ربألتهههه ا  عرب اح  يف  ااخم  ها فر$PPA 
 ا  ن س عربعهههههههههن  6يف  ااخم  اب  س    PPA$أرب   100أق  ا     ي   يف، فايا 2008 ت   تهههههههههن ا ربعهههههههههن  

(ARWU, 2009)  

   االستقاللية:اثنيا. 

 :)Aghion, 2010, p. 17(  ت ي   يف ،يف  ني  جما يل  ئاعا   خمتال عربخما لتع  عربات ت ص عت  نيربا  

: ن صههههههههت اهههههههها عملعههههههههل ربا  عملطت هههههههه  ربتيلتعهههههههه  ع ااخماهههههههه  يف  تهههههههه  عربشههههههههاا عيل االسةةةةةةةةتقاللية البيداغوجيةةةةةةةةة .1
 كضاف  ك  عرب  صصايل عرب  و ا اا حاطاا ع ق صا ا  ع   يا  ؛ع ت ت ، عملناه   عرب عا ، 

                                                           

 * $PPA ه  ار    اع  تا  يف ع ق صا  رب  ت ت قاي  عربخميت   فً ا رب يا  عربعتمل  ع تاايل عرب   عيح ابحلص    تااا : 



جتارب دولية حديثة حول أقطاب االمتياز اجلامعي                                             الفصل الثالث:   

 

 

172 

: نخمههههههههين اهههههههها حر هههههههه  عرب صههههههههر  يف عملازعناهههههههه  عملارباهههههههه ،  ت   خماهههههههها  تههههههههط   تهههههههه  أقعههههههههام االسةةةةةةةةتقاللية املاليةةةةةةةةة .2
عمللتعههههههه ،  يههههههها ت  صههههههه  عمللتعههههههه   تهههههههط ك هههههههاانيل كضهههههههافا  ك  عملازعناههههههه  عملين حههههههه  لههههههها حعههههههها اعههههههه    

 ا،  يا أ  عمللتع  حر  يف تعا  عربخم ا عيل  عرب ناةيل عرب ا خم  لا؛أ عئاا  ا  ت ل تنافعا ا

: تخم ههههههه  عمللتعههههههه  ع ااخماههههههه  حهههههههر  يف عرب  لاههههههه ،   اصههههههه  عألتهههههههات   اسةةةةةةةتقاللية تسةةةةةةةيري املةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية .3
 عرب اح  ،   رب  ت صر  ع ااخم   ر   يف انح عأل     عربخمني عيل 

 الدافعية والتحفي :اثلثا. 

  هههههه ل اههههههنح عرب ي  هههههه  حعهههههها اعهههههه    أ عن عمللتعهههههه  اهههههه   ههههههني  ،حت اهههههه  ع ا اهههههها رب   اهههههه  عربتعفخماهههههه  يف 
يف ن ههههههس عرب قههههههت  خمطههههههط ربتيلتعهههههه  حر هههههه  عرب صههههههيال    ،اههههههت   تهههههه  ع ا اهههههها  ع ن  ههههههان  هههههه  عملشهههههها  مل عملطر حهههههه 

ا  خمهههههههه  يف  ربهههههههه  ا ا  هههههههه  اهههههههه  عألتهههههههه   ك  عأل تههههههههط عربهههههههه  ت هههههههه م  تههههههههط عرب صهههههههه اح عملرحتهههههههه   عرب ههههههههت جي   ههههههههتنع 
اههههههه   هههههههني  تطههههههه  ر  ،ك   ربههههههه  تههههههه ل عمل ا خمههههههه   عرب  اهههههههال عرب خمهههههههتا اههههههه  ق ههههههه  أاهههههههرع   ا  اههههههه ابرب ا هههههههت ، كضهههههههاف  

 عرب  اربههههه   ا ربت  ههههه    تهههههس عأل   جمهههههاربس    ههههها يل  ا  اههههه  ا ههههه  ع اهههههر  ها هههههايل ت ااياههههه   ههههه    عرب  ههههه  اههههه 
 عرب انا  عرب رنعا  ربت    
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 جمال االمتياز اجلامعي ساكالي يف -جتربة جامعة ابريساملطلب الثالث: 

تهههههها نيا يف حت اهههههه  ع ا اهههههها ، - ر هههههه   ااخمهههههه  اب  ههههههس ههههههر  ك   ،تههههههن طرأت اهههههه   ههههههني  ههههههه ع عملطتهههههها
تهههههها نيا، ش عرب خمر هههههه  اب ااخمهههههه     تهههههه  عأل ضههههههان عمللتعههههههايل -اهههههه   ههههههني   رضههههههنا رب طهههههها ع ا اهههههها  اب  ههههههس

     هههههههها عرب خمههههههها  يف قطههههههها ع ا اههههههها ،  يف عأل ههههههه  ن طهههههههرأت ك   عقهههههههمل  أههههههههتع   ااخمههههههه  اب  هههههههس ،عملن ياههههههه  كربااههههههها
 ابربر از  تط  ني   حا  : عرب خمتال  ت     عربطت  ، عرب    عربخمتي    تا  ع  يمل  تا نيا

 :(Le cluster de Paris-Saclay)ساكالي -ابريس االمتياز قطب. الفرع األول

   تر مل  ،2010 تههن  م  نشهه  امل  تع    رانا  ا ا  عيل ع ا اا  يف ،تهها نيا عرب نافعهه -ك  قطا اب  س
ا   ،يل عرب خمتال عربخما  عرب رنعهههههههههها   ع    ك  اا  خمت عحلرز عربخماملا  عرب انا ، حا    تيل ها ايل عرب     التههههههههههعهههههههههها

 ف   عمل ا  عملناتههها  ع تهههرعتاج   تههه  رع ها  تط  خمت  شهههر    ات ار -   عملعههه نت  كن ع - تههها نيا ضههه  ه
ا  رعتاجاا ربنشههههههاط ع ااخمايل   ا ر  ها ايل عرب    ا  قتا عربخماصههههههي  عرب رنعهههههها ، اا  خم  ا  عملنط   قط ا عتهههههه

ع ت  يا  "،  يف عربخم ت عأل   ا  عرب ر  عرب عحت  عربخمشر    ان اشر    ا   عمللتعايل ع ق صا    ا   ا  أ ر 
حت ا  اشر   عربعتا    ات   ،عمللتعايل  علا ايل عملن يا  ربتاض         رب خمز ز عربخمنيقايل ،"ا  أ   عملع    

تهها نيا -    قطا ع ا اا  اب  سك  أصهه ح  تهها نيا -يف هضهه   اب  س(Silicon Valley)  رب رنعهه ع فا ا
 ،  ه   ارب ا :24عمل ض   يف عربش    قل  كحت  أهل عألقطاز عرب يانا   عيل عربشار  عربخماملا 

 ؛ابلوالايت املتحدة األمريكية  اربا   ناا  تاتا    فا ا .1

 ؛املتحدة األمريكيةابلوالايت قطا ع ا اا     تط   .2

 ؛إبجنلرتاقطا ربنت  عرب  ن رب     .3

 ؛اب  سالفرنسية  تا نيا ابربخماصي -قطا اب  س .4

 ؛األراضي الفلسطينيةقطا تاتا     ع ا يف  .5

 ؛روسياقطا ت رب  ف  ربني   ا   رز ا ت   يف  .6

 ؛اهلندعرب طا عرب  ن رب     ننارب    ن ز  .7

 ابربخماصي       الصيين ع ا اا  قطا  .8
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 ساكالي-العاملية املنافسة لقطب ابريس االمتياز أقطاب: جمموعة 24الشكل رقم 

(SIINAPS, 2020) : عملصت 

  عرب  تخم    ت  ها ،(Ile de France) تهههههههههههههها نيا، يف انط   ك      فر نس-  مل قطا ع ا اا  اب  س
ا   %6 4اا     نعهههه    €اتاا   640أ   قطا عق صهههها ا  تط عملعهههه    عأل   ا،  تصهههه  اتع ا  عملنط   ك  

 (R&Dعربنهات  عربهتع ت  ع هام عأل   ا،  يها حت ه  عملنط ه  عملرت ه  عأل   ا  حاه  ع    ها  يف عرب  ه   عرب ط  ر  
 12تضل عملنط    يا ،  €اتاا  7 18ي   ك  أرب  ابح ،  حجل عت  يا  يف عرب     عربخمتيا  تص  قا 155  ع  

أرب  التهعه  عق صها    اناا  944أرب  ااربا يف التهعهايل عرب خمتال عربخما ،  تنشه  فااا  650اتا   نعهي   قرع   
   نااا ا  انط   ك      فرعنس:ا قمل    ،26  25  قلالتع  أ ن ا ،    ضح عربش ت   200 11
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 ((Ile de France: منطقة إيل دو فرانس 25 الشكل رقم

 عملصت : عمل ت    عحلر     ا اتة

 : ديناميكية منطقة إيل دو فرانس26 الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

(Rio, 2014, p. 1) : عملصت 

ا   %40ربهههههههههههه  ربني   ا  عربصنا    عربخمتي ، جبيخم  املاا  اناا    ار زعتا نيا، - خم   قطا ع ا اا  اب  س
 ضههلعهه    عرب اين،  يا   تط عمل (R&Dا   لا   عرب     عرب ط  ر   %40 ، عرب رنعهه  كاا  عرب    عربخمي ا 

 ر   عاا عيل، التع  عربنا  عرب رنعا ،   التعايل ض ي  ا    عن  ، ارباس، تافرع ، ع ي    عرب رنعا  ربصنمل عرب
 ,Danone, Thales, EDF, Safran, PSA, Renaultصههههههههههههههنمل عربطههههههائرعيل عرب رنعههههههههههههههاهههههه  ك  اس   ك   

Airbus….)،  ان ههه    ت خما   عمللتهههعهههايل عربخمينيق  عربعههها    امل التهههعهههايل صهههن    ا  تهههط    هههر ايلStart-

قطب اإلبداع  قطب مالي
 الثقافي

 مركز التبادل

قطب التنمية 
 المستدامة

 قطب صحي

قطب البحث 
 واالبتكار
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ups)  ع  رعن عرب  را  عملخمريف رب   عربنا هههههط  يف علضههههه  ،  أ ضههههها مل ع ا  حتتةيل ع ق صههههها  عربخمامل  تهههههر مل ، ات
 ع ا اهها  تخميهه    نههااا اهه  عرب ط  ر يف قطهها  عرب ن ،  عرب  ا  امل منهها ي ع    هها  يف عرب ر  عرب عحههت  عربخمشههههههههههههههر    

 ، كضاف  ك  هاا   التعايل عرب خمتال عربخما   عرب    عربخمتي    ع ق صا  يف    ا  عمللتعايل  ،تا نيا-اب  س
ا   ني   ا   أحاان  اتان   ا   اعهههههه تعا    ا   تاايل  ت ت   ت ناايل ا ط    عرب    عربخمي اا   ع اصهههههه ، 

ه  ا   يعههاح  حيا   4522حا  تضههل عملنط    ،ان  ر عربطاق   تر ههات عتهه نني  عمل ع     عربنتا  رب خمز ز عربن  
 ل ا  عربطر   ع از  325ا اخما   مخس  اابيل اصههههههههههن     ضههههههههههانعيل ا اخما  حعههههههههههاتهههههههههه ،  ت  فر  تط اعههههههههههاف  

 Paris-Saclay communauté)ربتت ع ايل عل عئا  ات  عتههههه  تع   تهههههائ  عربن   عملت      تهههههائ  ن   نتا   

d'agglomération, 2020)  

 تا نيا:-قمل قطا ع ا اا  اب  سا   27عربش    قل     

 ساكالي-ابريس قطب االمتياز موقع: 27 الشكل رقم

(Paris-Saclay communauté d'agglomération, 2020) : عملصت 

 500 25أرب  انصههههها  ي  يف  180 فر     ،نعهههههي  308 318 ،ا نياتههههه-اب  س قطا ع ا اا  ضهههههل 
ها ايل  7اتع    تاا   9تههههها نيا  ااخم  ، -اب  س ع ا اا  قطا ضهههههل يا    التهههههعههههه  عق صههههها     اا  حر ،

ااتعرباايل   شرائزيت ن      عربخمتيا  فااا جبت   ر عمللتعايل   ، أرب  ابح  15 أرب  ااربا  65     ن ي  كربااا
  تهههههههههههن طرأت فايا  ت  ك   ر    ااخم  (Paris-Saclay communauté d'agglomération, 2020) فاتت

 تا نيا يف حت ا  ع ا اا  ع ااخم  -اب  س
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 :(Université Paris-Saclay) ساكالي-جامعة ابريس. الفرع الثاين

  أعضاء جامعة ابريس ساكالي:أوال. 

 خمههههههت ا  هههههه  عرب ناهههههه عيل عرب نتاياهههههه  عربهههههه  اعههههههت ع ااخمههههههايل  عملههههههتع   عربخمتاهههههها  ها ههههههايل عرب  هههههه  يف قطهههههها 
تههههههها نيا  خمهههههههت ع حتههههههها   ع نهههههههتااي - ااخمههههههه  اب  هههههههسكنشهههههههان  2020 هههههههان    1 ت   ههههههها   تههههههها نيا، -اب  هههههههس

 عربههههههت  عرب خمتايهههههه ، عرب   هههههه     تيعهههههها  عرب نتايهههههه ،رب  خمههههههت عربت عتهههههه  عملط ربهههههه  عرب تهههههه  رب هههههه  عمللتعههههههايل عملن ياهههههه  لهههههها،
 هههههه   ،29  قههههههلن ضههههههح يف ع ههههههت      ،2014 فايهههههها  اناهههههها انهههههه  تههههههن  ع  يخمهههههه  عمل حههههههت عربهههههه ا جيهههههها أ  تعههههههت  

 :عرب ا خم   ااخم  اب  س تا نيا عمللتعايل  علا ايل عأل ضان

 : أعضاء جامعة ابريس ساكالي29 اجلدول رقم

 الشعار املؤسسة/اهليئة الشعار املؤسسة/اهليئة

Agro Paris Tech 

 

École normale 

supérieure 

(ENS Paris-Saclay) 
 

Centrale Supélec 

 

École polytechnique 

 

Centre national de 

recherche 

scientifique (CNRS ) 
 

École nationale 

De la statistique et 

de 

L’administration 
économique 

(ENSAE Paris Tech) 

 

Commissariat à 

l’énergie 

Atomique et aux 

énergies 

alternatives (CEA)  

HEC Paris 
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Université de 

Versailles-Saint- 

Quentin-en-

Yvelines  

INRIA 

 
Institut national de la 

santé 

Et de la recherche 

médicale 

(Inserm)  

Institut d’optique 
Graduate 

School 
 

Office national 

d’études 
Et de recherches 

aérospatiales 

(Onera)  

Institut des hautes 

études 

scientifiques (IHES) 
 

Université d'Évry- 

Val-d’ Essonne 

 

Institut Mines-

Télécom 

 

Université Paris-Sud 

 

Institut national de 

la 

Recherche 
agronomique 

(INRA )  

École nationale supérieure 

De techniques avancées 

(ENSTA Paris Tech) 

 
  مللتعايل عمل      ااخم  اب  س تا نيا  ع عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط عمل عقمل عربرةا 

  دور جامعة ابريس ساكالي يف قطب االمتياز:اثنيا. 

يف ا   ابح   4500  ،عملاتريف ا   ااربا  9000انال  ،أرب  ااربا 65تا نيا -تضل  ااخم  اب  س
 ااخم   عح تت  ابح   أتهههههههههههه ا  ابح ،  9000 يا  شههههههههههههر   تاال   ،      275عربت    ع   خميت   ضههههههههههههي  

أن   ر ز  تط  تط   خمر  املاا يف تصهههههنا   هههههاننااا عربت  ،  عرب ا  14عملرت    ،2020تههههها نيا ربعهههههن  -اب  س
ااخمهه   حرع ههها  ههائزيت ن  هه    شههههههههههههههر ااههتعرباههايل فاتههت   ههاين ع جنهها عيل يف عرب  هه  عربخمتي  عرب    ت   ر اناهها ع هه
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تا نيا  تط تنيا  -اب  س،  يا تر ز  ااخم  (CNRS ااتعرباايل  ه ا  ربتير ز عرب اين ربت    عربخمتي  عرب رنع  
   (SIINAPS, 2020)  ر   ان    تن ة 100كنشان يف  ال   ي عمل ا  تا  ربت  انياا

ك  ، تهههههههها نيا-قطهههههههها اب  ههههههههسيف تخم هههههههه   ااخمهههههههه  اب  ههههههههس تهههههههها نيا ع ههههههههر  عربخمتيهههههههه  رب طهههههههها ع ا اهههههههها    
ت ههههههههر   صصههههههههايل ت  عفهههههههه  اههههههههمل عتههههههههرعتاجا  عربنيهههههههه  ربتيلتعههههههههايل عربهههههههه  تنشهههههههه  ح لهههههههها،  ت خمهههههههها   يف جمهههههههها يل 

 %36حاطاههههههها ع ق صههههههها ا  ع   يههههههها  ،  يههههههها أ  ا  ر ااههههههها   تههههههه   عرب  ههههههه   عربههههههه  حتههههههه  قضهههههههاة  اشههههههها   

 ،عربخمياربههههههه  عمللهتههههههه  عربنشهههههههاط   عمل  ر ههههههه  اههههههه  التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها (  تهههههههط عملعههههههه    عربههههههه ايناههههههه  جميههههههه   
اهههههههه   %40 تهههههههها نيا،  يهههههههها أهنهههههههها  يههههههههمل-اب  ههههههههس ع ا اهههههههها  طههههههههااهههههههه  جميهههههههه   عربخمياربهههههههه  عمللهتهههههههه  يف ق 48% 

 عرب  ههههه  عربخميههههه ا   عرب  ههههه   عرب طههههه  ر  تهههههط عملعههههه     عرب رنعههههه   ع قتايههههه  ههههه  اههههه  اناصههههها عربشهههههن  عملرت طههههه   
(SIINAPS, 2020)   

 ساكالي يف قطب االمتياز: -جامعة ابريس أداءواقع اثلثا. 

جمي  هههههه  اهههههه  التعههههههايل عرب خمتههههههال عربخمهههههها   ها ههههههايل عرب  هههههه  عمل ياههههههز  يف  ،تضههههههل  ااخمهههههه  اب  ههههههس تهههههها نيا
 ،حهههههه  عربت عتهههههه ،   خمهههههه  اهههههه  ع ااخمهههههه   املاهههههه  قطهههههها عا اهههههها      ههههههار اهههههه  تشهههههه ا   اهههههها ههههههه ع اهههههها ا  نفرنعهههههها، 

 :(Université Paris-Saclay, 2015, p. 3) ت  عفر  تط ن اط عرب    عرب اربا 

    ؛ع تصا  عرب  ا    عرب خمتال  عرب  
  ؛ت فر ع ااخم   تط  ا ر  كا اناايل    ت  عف  امل عملخما   عربخماملا  
      ؛تن    ر   عرب  
  ؛ ت     رب   ا  عملانتت   ع  ع     تط عملع    عربخمامل ت ت  أفض  تت  ا 
  عتههههه  طاز أفضهههههتال اههههه  حاههههه  ع ن  ائاههههه   ع ا  اههههه  عربههههه   شههههه ار اههههها  ،عرب نههههه   عرب  هههههايف  ع   يههههها   ربتطت ههههه 

 قطا ع ا اا   جمي   عمللتعايل عرب خمتايا   ع ق صا    عرب  تنش  يف كقتال  عحت  

 ،تهههههههههههها نيا- علا ههههههههههههايل عأل ضههههههههههههان يف  ااخمهههههههههههه  اب  ههههههههههههس يليف ههههههههههههه ع عربصههههههههههههت ، تت ههههههههههههزم  هههههههههههه  عمللتعهههههههههههها
ابربر اهههههههههههز  تهههههههههههط تطههههههههههه  ر تهههههههههههتع      ههههههههههه  عربخمتههههههههههه م عألتاتههههههههههها   عربخمتههههههههههه م عرب ط ا اههههههههههه ، يف عربهههههههههههتا  اب تههههههههههه يرع    
تطيههههههح  ،  تاهههههه  عملخمرفهههههه   طر  هههههه  ا ياههههههز   رب  هههههه   عمل  صصهههههه   عيل ع هههههه    عربخمارباهههههه  تههههههت اياا ابعرب  صصههههههايل 
 ,Université Paris-Saclay, 2015) تههها نيا ك  حت اهههه  عربنهههاةيل عربهههه ني  عرب ارباههه - ااخمههه  اب  ههههس

p. 3):  
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 ابربر اههههههز  تهههههط عألاهههههه ع     ،ضهههههه ال يف  ههههه  اهههههه  عرب طههههها  ع ههههههاأل  عربخميههههه ا  هههههت  أفضههههه  ت هههههه    ربتطت ههههه   ت
كا اناهههههايل أ ههههه  ربطت ههههه  عملاتهههههر  عربهههههت    ع  رب  ههههه  نال يف جمههههها  ، اهههههمل تههههه ف  8+/5+/3عربههههه ني    هههههارب  ة+

 عرب     ع    ا  جب     اربا ؛

 عملعا        يف ع  تع   ع    ا  يف  تا  عرب ط   ع ق صا ا  ع   يا  ؛ 

   عربنشر عرب عتمل ربتخمتل  عملخمرف    اص   نجا   ت  أت ات   ع ااخم 

 اههههههههتع     عرب ع    هههههههها  : تههههههههطيف أ عئاهههههههها اخمهههههههه  أتاتهههههههها تخم يههههههههت ع ا تههههههههارب   عربهههههههه  ر،رب   اهههههههه  عربنههههههههاةيل   
 ااخمههههه  اب  هههههس أ عن  اهههههز   تن ضهههههح فايههههها  تههههه عرب خمتهههههال اهههههت  عحلاههههها ،     عتههههه  تعم عرب  ن رب  اههههها عربرقياههههه  عمل طههههه   ،

 عرب خمتال  ت     عربطت  ، عرب    عربخمتي    تا  ع  يمل:    ا   تا نيا  تط اع   

 التعليم وتكوين الطلبة: .1

اهههههه   ،تهههههها نيا يف تطهههههه  ر عرب  هههههه     تههههههط اعهههههه    عربطهههههه   عأل  - ااخمهههههه  اب  ههههههس هههههههل حتههههههتةيل  تههههههت أ
، تاعههههههههانس عملاههههههههينعرب   تاعههههههههانس ا خمههههههههت  عرب  صصههههههههايلعرب تههههههههط  ابربر اههههههههز  ههههههههني   رضههههههههاا ربتشههههههههاا عيل عملز   هههههههه 

ر    عملاههههههههين،  ابرب هههههههها  ت ههههههههت  ا  ههههههههر   ربتيج يههههههههمل  ع ق صهههههههها  حعهههههههها    ههههههههايل  هههههههه  ااربهههههههها  اشهههههههه   ربهههههههه 
 .Université Paris-Saclay, 2019, p) اههه   هههني  ، ههه     ارباههه    ياهههز    خمههها    ااههها عيل  عيل

Fiche 5):  

 تهههههه عن  هههههها  يف جمهههههها     عفهههههه  اههههههمل اشههههههر    عملاههههههين هههههها  تهههههه ف  عرب  هههههه    عربهههههه ا و هههههه  ا طت ههههههايل عربطاربهههههها ،
 كهنان عربط   عأل  ؛ع    ا ، أ  عمل ا  تا  أ  عرب     ربت اا  عربخميتا   خمت عرب      

   ابربنعهههههه   ربتطت هههههه  عربهههههه      ضههههههت   عرب   هههههه   هههههه  عحلاهههههها  عربخميتاهههههه   خمههههههت عربطهههههه   عأل  ، تت ههههههزم ع ااخمهههههه     ههههههت
ت ههههههه     ناتههههههها ك اههههههها ال يف أقههههههه  اهههههههت  مم نههههههه   خمهههههههت  هههههههر ال،  يف أحعههههههه  اعههههههه    ربتهههههههر    انهههههههاخ 

 عربخمي  عرب ا  عيح     ازهل  تط  هل عربش ص   عربخميت ؛

 حت اهههههههه  عربصههههههههال عربخمههههههههام اهههههههه   ههههههههني  عرب   اهههههههه   اههههههههت  ،ا    ع اطهههههههه  اب ااخمهههههههه  تاهههههههه  عمللتعههههههههايل ع ق صهههههههه
 عربص اح ربت    عربخماات    أ  عملا  عرب  را  عملخمريف؛

 ع ت جا   ربتيخما   عربت ربا  ا   ني  عربشاا عيل عملز        ل عرب      ا خمت  عرب  صصايل؛ 

  ت هههههههه  نال انهههههههه  عربعههههههههن   ،عتهههههههه  طاز عربطت هههههههه  عربهههههههه     طي هههههههه   يف عت هههههههها  اعهههههههها  تخمتايهههههههه  ا  هههههههه  عملههههههههت 
 ؛ تشجاخمال  تط عرب     ع    ا  ع ااخما  عأل  
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  حا ربهههه  ت  اااهههها  هههه   ، نههههان ع طهههه  عملاناهههه  ربتطت هههه  اهههه   ههههني  عمل ا خمهههه  عرب ر  هههه  انهههه   تع هههه  عملشهههه ع  ع ههههااخم 
 عرب نافع   عمللتعايل عرب  تنش  فا   عق صا    ربت طا-ع تا عربع ح اا ايل 

 البحث العلمي: .2

نهههههان اههههه   هههههني    ك   نهههههان  ااخمههههه    ا ههههه  عرب  ههههه   عيل  هههههار   املاههههه  ،تههههها نيا-اب  هههههس  هههههت   ااخمههههه 
 اب   يههههها   تهههههط ن هههههاط قههههه    ههههه  عمللتعهههههايل  ها هههههايل  ،قضهههههاة  هههههل ع  يهههههمل  تههههه خم  ههههه  تر هههههز  تهههههطعتهههههرعتاجا  

 يف:  ه   عرب ضاة ت ي     عرب    عملن يا  لا،

 عربص    عربرعح  عربن عا  ربألفرع ؛                   
 عربطاق ، عملناخ، عرب ا  ،  عرب نيا  عملع تعا ؛ 
           عرب ن   عرب ا رب   ، عربز ع    عرب ن   ؛ 
 عرب ط   عربرقي   عرب  ان ع صطنا  ؛ 
                        عربن    عرب ن  ؛ 
 عربط ع   عرب ضان؛ 
    عرب جت ت عربصنا 

 ،اههههههه   اههههههه     عربخمارباههههههه ع يهههههههمل  ههههههه  عرب  ههههههه   عألتاتههههههها  عمل  صصههههههه   عيل ع ههههههه   تهههههههط ع ااخمههههههه   تخميههههههه   
، اههههه   اههههه  أ هههههر    يف عمللتعهههههايل  عربشهههههر ايل عربنا ههههه   تطههههه  ر  ههههه   ا تع تههههه  عرب  صصهههههايل ا  اههههه  ربت ط اههههه

حاههههه   ،   يههههها   تهههههط حاطاههههها ع ق صههههها ا عربههههه ا تشههههها   فاههههه    ههههه   يف أ يههههها  عرب  ههههه   عرب طههههه  ر  ههههه ل  ربههههه  اب
اههههههه  جميههههههه   عرب  ههههههه    تهههههههط  %13تههههههها نيا -  ههههههه  نعههههههه   عرب  ههههههه   عربخمتياههههههه  عربههههههه  تن جاههههههها  ااخمههههههه  اب  هههههههس

  ا  نع   ع ق  ا  عرب انا  %20تع     ع ااخم   تط   عملع    عرب اين، 

 خدمة اجملتمع: .3

 لههههههه ع تههههههها نيا، -اهههههههمل حاطاههههههها يف قطههههههها ع ا اههههههها  اب  هههههههساهههههههت  تهههههههرع   ع ااخمههههههه  ك  تههههههها  ا  تطرقنههههههها
 اهههههه   ههههههني  ع  يههههههمل،  ع   يهههههها ا   تههههههط تطهههههه  ر عربخمنيقههههههايل اههههههمل   ع ق صهههههها   تخميهههههه  ع ااخمهههههه    هههههه  عرب هههههها ت

(Université Paris-Saclay, 2019, p. Fiche 6):  

  جمتس ك ع   ع ااخم ؛يف ع  يا ايل عق صا ا -ا  ع ا  عربع تا  ك رع  عرب ا ت 
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  ات ي    عيل      تتيب عح اا ايل عمللتعايل ع ق صا   ؛تط  ر  ر   ت     اع ير 

 عرب ضاة  عرب  تةيل ع ق صا     ع   يا ا   عرب ا ا  يف أهتع  عرب     ع    ا  ربتجااخم ؛ ك ااي 

  عملشههههههها    يف أ يههههههها  عرب  ههههههه   عرب طههههههه  ر R&D) اصههههههه  تتههههههه   ع ق صههههههها   ، ابرب خمههههههها   اهههههههمل عمللتعهههههههايل 
 عرب  تنش    ا ع ا 

 ههههههههرعن  ع ههههههههرع   250أهنهههههههها تهههههههه     ،تهههههههها نيا-اب  ههههههههس  ااخمهههههههه ألاههههههههريل عربت عتههههههههايل عحلت  هههههههه  رب ضههههههههخما    
ت   هههههههه  اهههههههه  ع ااخمههههههه   حاطاهههههههها عربخمتيهههههههه   ع ق صهههههههها ا ك   ة    هههههههه     ههههههههر   ان هههههههه   تهههههههن ة،  100 تنشههههههه  

رع ايل يف عرب  ههههههه   عرب  ههههههه   ،    هههههههل ن ههههههه    هههههههت  اههههههها  طي ههههههه   ك  حتعههههههه   تطههههههه  ر عربشههههههه ،عأل قهههههههام عربعههههههها   
 ربت خما     ا   ر  عرب  ن رب  اا  كجيا  ارأت  ت ت 
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 االمتياز اجلامعي جمال أقطابيف  األملانية التجربة: ثاينال املبحث

ع ا اهههههههها   ا  أقطههههههههازعرب خمههههههههر   تههههههههط عرب جر هههههههه  عألملاناهههههههه  يف جمهههههههه ،تههههههههن ا   اهههههههه   ههههههههني  ههههههههه ع عمل  هههههههه 
 ،اهههههه   ههههههني   ههههههر   عقههههههمل عرب خمتههههههال عربخمهههههها  يف أملاناهههههها،  عرب طههههههرأت ك  عمل هههههها    عألملاناهههههه  ربنيا اهههههها  ع ههههههااخم  ع ههههههااخم 

تههههها ل   ، اههههه   هههههني  قطههههها ع ا اههههها    ههههه ع عرب خمهههههر   تهههههط  ر ههههه   ااخمههههه  ها هههههترب   يف حت اههههه  ع ا اههههها  ع هههههااخم 
  ر  عربن اط عرب اربا  يف عمل   :

 عقمل نتام عرب خمتال عربخما  يف أملاناا؛  

 عمل ا    عألملانا  ربنيا اا  ع ااخم ؛ 

   ع ا اا  ع ااخم  يف جما   ر    ااخم  ع ا اا  ها ترب  

 اقع نظام التعليم العايل يف أملانياو  لب األول:املط

، تن ضههههههح نتههههههام ك ع   التعههههههايل عرب خمتههههههال  فتعهههههه     عقههههههمل نتههههههام عرب خمتههههههال عربخمهههههها  يف أملاناهههههها ربت خمههههههر   تههههههط
 عربخما  فااا   ت ها، كضاف  ك   خمر عملل رعيل عرب يا  فايا ةص  ت  عربطت   عأل انا 

 أبملانيا:. مؤسسات التعليم العايل الفرع األول

 زئاا  تط عملعههههههههه        ل تنتايحا   ، خمتال عربخما  عألملاين   ت  حعههههههههها  صههههههههه صههههههههها  عرب تتك  نتام عرب
اناا   رب  عحتا   ،  يا   ص عرب  ةيل اب   ا  أمل  تط اعهههه    عرب       ل تنتاي  رب    شهههه   أتههههاتهههه  ،عرب ات رع 

 ،عرب ي    فإ  عرب ات عربا    ص ف     ي    اشا  مل عرب   حصرة ابرب شر مل يف جما  عرب خمتال عربخما ، أاا فايا ةص 
 ،عههههههايل عرب خمتال عربخما  ك  عرب  ةيل،  يا ت  ت            ع   عرب خمتال ع اصهههههه  اا ت   ااي       نشههههههاط التهههههه

ا  عربعههههههه    شهههههههر ك  ال ر    عن عربر  ه  اعهههههههل رب     اامل اعههههههه  ةيل عرب خمتال،   ن ي        عن عرب خمتال ربت  ةيل 
 ه  اعهههههههل       انس   اتههههههه  تهههههههااتهههههههايل عرب خمتال يف ، (Kultusministerkonferenz KMK  عرب خمتال 

عرب  ةيل امل عربعهههههههههااتههههههههه  عربخماا  ربتت رب ،  يا جي يمل  بتهههههههههان التهههههههههعهههههههههايل عرب خمتال عربخما  يف ال ر  يتعن ع ااخمايل 
 Hochschulrektorenkonferenz HRK)   ن صههههههههههههههتاا فايا تال  ا ، التههههههههههههههعههههههههههههههه  تخم 429ربت  أملاناا

  :(Office allemand d'échanges universitaires, pp. 3-5) ت 
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 106 رب ناههههههها تر ههههههههز  ،ت هههههههتم ع ااخمهههههههايل عألملاناههههههه  جمي  ههههههه   ااتهههههههه  اههههههه  عرب  صصهههههههايل عأل ا  اههههههه : جامعةةةةةةةة
ا عرب  هههه    عرب   ههههه  عربنتهههههر ملرعحهههه  عمل  تاههههه  اههههه   ههههه فر يف ع شهههه    هههههاأل  تههههط عرب  ههههه   عألتاتههههها ،  اهههه   

  عربخمناصر عمل  ا  ربت    عربخمتي ؛

 218 تهههههههههط عرب  صصهههههههههايل عرب  ناههههههههه     تههههههههه   ،تر هههههههههز هاتههههههههه  عمللتعهههههههههايل :جامعةةةةةةةةةات العلةةةةةةةةةوم التطبيقيةةةةةةةةةة 
عربطهههههههها مل عحلههههههههريف  عملاههههههههين  تههههههههط   تهههههههه   ههههههههر      طنههههههههط ، ك ع   عأل يهههههههها   عرب صههههههههيال جمهههههههها يل علنتتهههههههه 

 ا   عملنتيايل  عيل عربصت  ابرب     ؛عرب      عرب  تطرحاا،  ت  ااا ربت ط ا  يف عمللتعايل عربصنا 

 53 ت هههههتم هههههه   عمللتعهههههايل   عتهههههايل ربتياههههه  عرب ناههههه  يف عرب نههههه   ع ياتههههه   :مدرسةةةةةة فنةةةةةون قيلةةةةةة وموسةةةةةيقى
يف جمههههها يل ا ههههه  ع  هههههرعي  ع ن هههههاي  عرب  ا ههههه  يف عملعهههههر   عألفهههههنيم   تهههههائ    عمل تههههها ط، عرب نههههه   عملعهههههرحا  

  يف جمي    ا ن    ا  جما يل عرب صيال  عربخميا     تائ  ع  نيم  ع تصا يل  عأل ر ،ع  نيم 

 عرب      أ  ت    كاا التههههعههههايل  اا  أ  التههههعههههايل  اصهههه   عرب ني  ،ك   انا ه   عألن ع  عربرئاعهههها    
أ  عرب تاايل  ا   عرب تاايل عربطائ ا  أ   ااخمايل عرب خمتال عرب خما ين  اصهههههههههههههه ،هنا  ف ايل  عربت رب ،  ق   اخمر  اا ا

 ا يف  رب   ، يتاا ايف  رب شهههر خمايل عرب خمتال عربخما  عمللتهههعهههايل أن ع  ضهههمل اامل ، عرب خمتايا  أ   تاايل ع  ع   عربخماا 
   (ECApedia, 2017) عربشاا عيلتنتال عربت عتايل  تخما   كصتع  

 الفرع الثاين. فلسفة التعليم العايل يف أملانيا:

عربههههه ا ع  ههههه  عرب خمتهههههال   ربطاملههههها ع تههههه   عرب خمتهههههال عربخمههههها   ملاناههههها ابتهههههل   تاهههههام هاا  ربهههههت ملهههههت  قهههههرن  اههههه  عربهههههزا ، 
 لا  ههههها  ا  اات ههههها     ههههه   ههههه   عحهههههت   عرب  ههههه  عربخمتيههههه   هههههراا  أتاتهههههاا  ربتعههههه  عرب خمههههها  ربتجااخمههههه ،  أهنيههههها 
اههههههه   لا ههههههه  عرب  ههههههه  عربخمتيههههههه  رب  اههههههه   ،انايههههههها يف ت ههههههه    عألفهههههههرع ، حاههههههه  ت نههههههه    لا ههههههه  عرب خمتهههههههال ع هههههههااخم 

ت عف اههههههها اهههههههمل عرب نههههههه عيل عمل عههههههها   ،  يههههههها  هههههههر  هاا  ربهههههههت، أ  عربنا ههههههه  اههههههه  ضهههههههيا  عملنهههههههاه   عربههههههه عا  عربت عتههههههها    
 ،   تت ان  ربتيخما    عملاا عيل عملانا  عرب خمتال عربخما  ه  ت      تنيا    صا  عربطاربا

امل لا    ااخمايل   ابربر ل ا  تن  عملشههههات ع ااخم  عألملاين يف عربخم    عرب ني   عأل    ا  عرب ر  عربخمشههههر  ،   
عربخمت م عرب ط ا ا  عرب  تر ز أتههههاتهههها  تط عرب  صههههصههههايل عرب  نا   عرب   اايل عملانا  ربتطت  ، م ت  تط ع ااخمايل عألملانا  
   نتام هاا  ربت، عرب ا  ر ز  تط عرب    عربخمتي   شهههههههه    ئاعهههههههه  يف       لائ  التههههههههعههههههههايل عرب خمتال عربخما ، 

     ه  ع ااخمايل   ملرت   عرب انا  ربصههال  تا  قضههاة عرب    عربخمتي ،   ضههمل  يتا  عرب          ايل عمل خمتي  يف ع
عرب اح   فااا  تط أتهههههههها  -  ل ت اال عألتههههههههات    ، جبامعات البحثعألملانا  عرب  ت     ابرب    عربخمتي   تعههههههههيط 
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اي  ت     ا عألتهههات   عألق    ان  عرب ا   تا ن ، مما ن    ن  ت    نشهههااال عربخمتي     تط عربنشهههاط عرب اتع   
 .Taugh, 2016, p) ابرب ا  تته        عرب      عمل تا  يف ع ااخمايل  ت  قاا يف عرب     عربخمتيا   عربطت  ، 

112)  

 :. عدد الطلبة يف التعليم العايل األملاينالفرع الثالث

، انال 2017/2018 ع ااخما  عههههههن عربااربا يف  978 844 2 ،التههههههعههههههايل عرب خمتال عربخما  عألملانا  ضههههههيت
التهههعههه  ا خم  ربت طا  ع األ،  يا    قمل عمل  صههه  يف ا ا خم   ارعق   قطا  عرب خمتال عربخما   120اعهههجت   يف  7%

ا  كاا   ت   %13نعهههههههههههه    ع ااخما  عربطت   عأل انا ربن س عربعههههههههههههن    ا   تههههههههههههن ة ة   ااي  يف تخمتع  عربطت   
 :2017تن     1975تط    ت  عربطت   عأل انا اا    تن   30  قلعربطت  ، ت   ن ضح يف ع ت   

 2017-1975 ما بني : تطور عدد الطلبة األجانب يف التعليم العايل األملاين30 اجلدول رقم

 2017 2010 2005 1995 1985 1975 السنة
  895 358  776 244 357 248  472 146  252 72  590 45 عدد الطلبة األجانب

(Office allemand d'échanges universitaires, p. 8) عملصت :    

 1975، عربهههههزة   عملخم ههههه   يف  هههههت  عربطت ههههه  عأل انههههها اههههها  ههههه  تهههههن  30ننيحهههههد اههههه   هههههني  ع هههههت    قهههههل 

،  هههههههههه  اههههههههها نر خمههههههههه  ك  عأل اههههههههه  2010  2005، فايههههههههها ننيحهههههههههد ت هههههههههاال هههههههههه   عربهههههههههزة    ههههههههه  تهههههههههن  2017 
ع ق صههههها    عربخماملاههههه  عربههههه  اعهههههت  ههههه  عربهههههت    تهههههط  هههههرع  عربهههههت   عأل    اههههه ، رب ههههه  أملاناههههها تهههههتع  ت هههههه ع عرب  هههههاال 

 أرب  ااربا أ نيب  100،  زة   اخم    ت  أت 2010 خمت تن  

عربت عتهههههه  حعهههههها أهههههههل ع نعههههههاايل عربهههههه  ت ضهههههه  نعهههههه   عربطت هههههه  عأل انهههههها  ،28  قههههههليف عربشهههههه    تن ضههههههح
 يف أملاناا:
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 2017مئوية(  )نسبةأهم اجلنسيات من الطلبة األجانب يف أملانيا : 28 الشكل رقم

(Office allemand d'échanges universitaires, p. 9) : عملصت 

 :31  قل يا   ضح ع ت   ،  عأل انا أملاناا عملرت   ع ااع  يف عت   الا ربتطت   عح تت

 2015: الدول األكثر استقباال للطلبة األجانب لسنة 31 اجلدول رقم

 عدد الطلبة األجانب الدولة املرتبة
  251 907 عرب  ةيل عمل  ت  عألار  ا  1
  000 438  ر طاناا 2
  438 294 أترعرباا 3
  000 239 فرنعا 4
  756 228 أملانيا 5
  431 226   تاا 6

(Office allemand d'échanges universitaires, p. 10) : عملصت   
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 :(Exzellenzinitiative)المتياز اجلامعي األملانية ل بادرةاملاملطلب الثاين: 

ا  ع ا تههههههن ا   ا   ني  ه ع عملطتا، عرب خمر   تط ا ا    ع ا اا  عألملانا  ا   ني  عرب ق    تط أهل 
    عفخماا، كضاف  ك  عرب خمر   تط اشر    أقطاز ع ا اا    ااخمايل ع ا اا  

 مبادرة االمتياز اجلامعي أبملانيا ودوافعها: الفرع األول.

اهههههه  اههههههر  عحل  اهههههه      هههههها    هههههه   ههههههرانا   هههههه  ت  ههههههه ،ملههههههاينعتههههههرعتاجا  ع ا اهههههها  يف عرب خمتههههههال عربخمهههههها  عأل
اهههههههه   ههههههههني : أقطههههههههاز ع ا اهههههههها  عمل ياههههههههز ك  تطهههههههه  ر    ههههههههل عرب  هههههههه  عربخمتيهههههههه   اههههههههت  عرب ات رعرباهههههههه   عربهههههههه  ةيل، 

 Clusters Of Excellence)   ااخمههههههايل ع ا اهههههها  Universities Of Excellence)) 
(Federal ministry of education and research, 2019)   

 "مببةةةةةةادرة االمتيةةةةةةاز" ةه   2005يف تهههههههههههههههنههههههه   ، ملهههههههانهاهههههههاعنهطهته   هراناه  حته هاه  ع اه هاههههههها  ع هههههههااهخمه  
 Exzellenzinitiative) ،   صههههههههههههههيل عرب انا  ات    ل  ترقاه  عرب  ه  عربخمتي  يف ع ااخمهايل عألملاناه    ة

 €اتاا   9 1      قت    ت ضههه ، 2011-2006    تهههن  عأل   :ربت انا  نعههه    هههار ا عربخماملا ، ت تط ا  

عحل  ا   ت يا  طط، €اتاا  7 2 قاي اا  2017-2012 تهههههههن  عرب انا  اا   عربنعههههههه   عملي رب ،   يف عملشههههههها  مل 
ان  تهههههههن   (Exzellenzstrategie  "اسةةةةةةرتاتيجية االمتياز"عرب انا  حتت تعهههههههيا    ت تعرب ات عربا   عرب  ةيل 

   ع  ة   عربشار   ،    ل اشا  مل عرب     ع ت  نائا ، هتفاا ترقا  ع ترعتاجا  عربخماا   ااخمايل ع ا اا  ،2019
قر يل عحل  ا  عألملانا     ، ر  عرب انا   تط أن  تههااتههه       الق   ،يف  تع   عألار  عربخماملا  ربت خمتال عربخما  عألملاين

 385 ز رب   ا  أقطاز ع ا اا  €اتا    533  ل عتههههههههههه يرع    عرب انا   ضههههههههههه       تهههههههههههن ا قت   فايا  خمت 

 Federal ministry of education and)  رب   تن  €اتا   148  هههههههههههههههههههههههه تن ة   ااخمايل ع ا اا  €اتا  

research, 2019)  ع ا اا  عتههههههههرعتاجا ا  ك  ع اا ضههههههههي  عا تع   رانا   ملانااأفايا حرات عملتع   عربخمتاا يف، 
حا  اتا اناا أ  ت       اصهههههههههههههها         ت ت  تهههههههههههههه عن  انت اتع    ي اا  أ   اصهههههههههههههه ، أ  أ   ط  

   (Turney, 2019) ربت ص    تط      عترعتاجا  ع ا اا  ربنينتااي ضي  أقطاز ع ا اا  عرب ا خم   قتاياا

 ,Taugh, 2016)  تههه  عرب خمتهههال عربخمههها  عألملهههاين، اهههاا ههها    ع ا اههها  ع هههااخم  يف اههه  أههههل   عفهههمل   

pp. 113-115): 
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     عتهه خما       عمللتههعههايل عربصههنا ا  عألملانا  عرب  عتهه خمانت جبااخمايل أار  ا   تهه  عههر   يف كنشههان  ا ر عرب
عرب    يف جما يل  عألملانا  عمل   ق ن   ه ع عرب  ا ت    عربشهههههر ان ع ق صههههها     ع ااخمايل  قت  عرب ط  ر فااا، 

يف اناخ ا  عملعهههههههههههها ع     ع ااخمايل   ااز عرب  اال  ملت  ا  ت   يتت عربخمتي   يا   ران تهههههههههههها  ا، ا    هنا
  عمل ا ن  فايا  اناا؛

    ا   ني  تخمز ز عربنشهههههاط ع ااخم  ابملناخ عرب نافعههههه   عربخماملا ، عيل عربشهههههار  عألملانا  ا  ع ااخمايل   ت  جمي
  تط عربنطاق  ع ت   عربت  ، عرب ا ربطاملا  از    عملشات ع ااخم  عألملاين؛

   ا   ني  ،   ااخمايل عربخمت م عرب ط ا ا   عيل عرب     عرب  ين  عملاينعألملانا  عرب     ااخمايل      ل عرب خما ،
 ااخمايل نترع حلرااهنا ا  عملشا    رب حتها يف اشا  مل  ااخمايل ع ا اا ؛ فمل هات  عأل    ك  ع نتااي امل ع 

     عرب  هه    زيل رب قههت ا  هه   تط ت  قاهها يفتخمز ز ع ا اهها  يف ع هها  عرب اههتع     ربتجههااخمههايل عألملههاناهه ، عرب
 عربخمتي  

ربت ا   ا، أقطاز ع ا اا    ااخمايل ع ا اا ،  ع   ي    ن    ا  عملشهههههها  مل ع ا اا  عألملانا   ا   عه يت ا
 تن طرأت كرباايا  ش ن ا  عرب  صا  

 :(Clusters of excellence) . أقطاب االمتيازالفرع الثاين

 يمل  ت  ا  عربخمتيان  يف  هههههههههههههه  ايل     تط عملعهههههههههههههه    ع قتاي  ،ملاناا ت ي   أقطاز ع ا اا  ع ااخم  
 رت   أتهههاتههها ابرب ضهههاة عرب  تشهههن  عرب اح    تط عملعههه    حا   عرب اح   عمل ياز   عملا ي    ضههه      حت ، 

   ت فر أقطاز ع ا اا  تت   ا  ت لا ا مم ا ع ربت اح   عربش از ،كضاف  ك   رب     عربخمامل 

ك  التهههههعههههه  عأل ا   اا تااا ت ت  ات  تر ههههه  ،رب   صههههه  ها      أ   ااخم   تط      قطا عا اا 
تااا ت ضههههههههههههاح حا   امل عرب   ات  تط      عرب    عربخماربا   اعهههههههههههه      ي  ربت اح   عملشهههههههههههها    فا ،  ،عألملانا 

،  يف نع   عرب انا  عأل   يفقطا عا اا   43 قت ت ق     ار      عرب     تط أملاناا  ع  يمل عأل ا    عربت  ،
اشههر   اناا ربا تا ع  88ت ق      التههعهه  ات ايل أ ربا ،  195قتات  2019ربعههن   نعهه    رانا  ع ا اا عا تع  

    ا  عرب اح    39 نان  تط ت اال  ،التههعهه  عأل ا  عألملانا   ل ع ا  عرب رع  ا  ق     ات ايل ات ا ل عربناائا ، 
   (Turney, 2019)  عرب   عن عرب ات عربا      عن عرب  ةيل

 ااخم  ملت  ت مل تن عيل،  34 ربهههههههههههههههههههههههههههههههه   ا مل  57ت       ،ا تئاا لل  ق  ت اشر   عرب ا 88ضي   ا 
 أقطاز ع ا اا  ا      تط   ت   ااخمايل أملاناا: 29  قلعمل ض   يف عربش    ت   ع ر ط  عمل عربا   
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 توزع أقطاب االمتياز يف املانيا :29 كل رقمالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, 2019) : عملصت 

أقطههههههاز   هههههه  عملر خمههههههايل عربز قههههههان أقطههههههاز عا اهههههها  مللتعهههههه   ااخماهههههه   عحههههههت ، فايهههههها   هههههه  عملر خمههههههايل عملضههههههتت  
اناهههههها  ، هههههه  عربههههههرعز عألملههههههاين ههههه    57 ههههههه   ههههههت  عقطههههههاز ع ا اهههههها      ااخمهههههايل عا اههههها   هههههه   ههههههااخم   أ   ههههههني 

يف  ااشههههههههههر   12عا اهههههههههها  يف  تهههههههههه م عحلاهههههههههها ،  اقط هههههههههه 15يف عرب  هههههههههه   عمل  صهههههههههه  ابربخمتهههههههههه م عربط اخماهههههههههه ،  اقط هههههههههه 20
 Deutsche) اشههههههههههههههههههها  مل يف عربخمتههههههههههههههههههه م ع نعهههههههههههههههههههانا   ع   يا اههههههههههههههههههه  10علنتتههههههههههههههههههه   أ ههههههههههههههههههه ع 

Forschungsgemeinschaft DFG, 2021)   

 :((Universities of excellence. جامعات االمتياز الفرع الثالث

صهههههه   ع ااخمهههههه  حل  شههههههرط   ااخمههههههايل ع ا اهههههها  ههههههه  التعههههههايل  عيل كا اناههههههايل  ارباهههههه    ههههههار   املاهههههه ، 
ربههههههن س عرب ههههههر   نعهههههه    ههههههرانا    تههههههط عألقهههههه   تههههههط    هههههه  ع ا اهههههها  أتاتهههههها  صهههههه لا  تههههههط    هههههه  رب طههههههيب عا اهههههها 
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تههههههه    ات هههههههايل عرب ي  ههههههه    كضهههههههاف  ك  ت هههههههت  اتههههههه  ا صههههههه   ههههههه  ن هههههههاط قههههههه    ضهههههههخم  عمللتعههههههه ،  ،ع ا اههههههها (
التعهههههه  عأل هههههها  عألملاناهههههه   ابرب خمهههههها   اههههههمل هههههه ل ع  اهههههها   ااخمههههههايل ع ا اهههههها  ،   اب تههههههس عألملههههههاين ربتخمتهههههه م  ع  عز

 ااخمههههههه   15 ااخمههههههه  اهههههههمل كا اناههههههه  أ  تصههههههه ح  11 ق ههههههه    قهههههههت ت ناا ههههههه   ههههههه  عحل  اههههههه  عرب ات عرباههههههه   عربههههههه  ةيل،
 ، اههههههت  عربهههههه انا  ع ههههههاأل جبااخمههههههايل ع ا اهههههها  اهههههه   ههههههني     هههههه  عملشهههههها  مل عمل ياههههههز     2026عا اهههههها   خمههههههت تههههههن  

 اهههههههه   ههههههههني  أقطههههههههاز ع ا اهههههههها  عربهههههههه   ،ك   ة   عربشههههههههار  عربخماملاهههههههه  اهههههههه   ههههههههني  عرب صههههههههنا  عربههههههههت   ربتجااخمههههههههايل
فايههههههههها  ههههههههه  رع   تهههههههههت رها ن هههههههههس ع ااخمهههههههههايل  نشهههههههههر أ ههههههههها  عتههههههههه  نائا   ا ياهههههههههز ،  يههههههههها  هههههههههت  ك    هههههههههل عربشههههههههه

  (Turney, 2019) عق صا ا-ع ا  عربع تا     طاا امل ،ع ااخمايل

 ننيحههههههههد  ،مم تههههههه  ابملعههههههه طا  عأل ضهههههههر ملاناهههههههاأتههههههه     ااخمهههههههايل ع ا اههههههها  يف  ،30  قهههههههل  ههههههه  عربشههههههه      
 : عربز قان عملضتت  ابربنع   ربتيشا  مل عملشر   ،عملي ت  ابملر خمايل عربز قان  نيق اا عرب اات   قطاز ع ا اا 

 : توزع جامعات االمتياز يف املانيا30 الشكل رقم

 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG, 2019) : عملصت 
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 االمتيةةةةةةةةةةةاز اجلةةةةةةةةةةةامعي جمةةةةةةةةةةةاليف  جتربةةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةةة االمتيةةةةةةةةةةةاز هايةةةةةةةةةةةدلربغاملطلةةةةةةةةةةةب الثالةةةةةةةةةةةث: 
(Universität Heidelberg:) 

أ عن ، اههههههه   هههههههني  عرب طهههههههرأت ك   عقهههههههمل  ها هههههههترب  ك   ر ههههههه   ااخمههههههه  ع ا اههههههها   ،يف هههههههه ع عملطتهههههههاتهههههههن طرأت 
 ع ااخم   عربر از  تط حا   عربت عت   عرب    عربخمتي  ربتجااخم   عن  احاا  تط ع ا   ع  يمل 

 هايدلربغ:  االمتياز جامعة عريفت. الفرع األول

 ه  ، (Württemberg-Baden  ف      -اب  يف      ت مل  ااخم  ها ترب   يف  ن ز  رز أملاناا 
 ،  ت  س عرب تعهه    عربخمت م عربت نا   عرب ان   تأيل حا  ، 1386 أ    ر ا  تههن  18 يفأقتم  ااخم  أملانا  أتههعههت 

عربا م   ااخم  ها ترب   خم  ت   تأيل تت  س عربطا، ا   رب   تههههههههن  أهل عرب  صههههههههصههههههههايل كن ع ،   خمت   قت  انت
 Universität)  تا    صهههههههههههههه  يف    ا  12 تت   يف ، ااخم   ههههههههههههههاات   ي         ا  عرب  صههههههههههههههصههههههههههههههايل

Heidelberg, 2020) ، عربت عتهايل عربعهت  ا   : عحل  أت، عربطا، عرب تعه  ، عربتنايل، ع ق صها   عربخمت م ع   يا ا
   ت م عرب ت   عربخمت م عرب ا رب  ا    عرب  افا ، عربرةضاايل  ع  نيم ع  ، عرب اياان   ت م عأل  ، عرب ازةن

ات    5336انال  ،653 28     ت  عربطنيز عملعهجت  اب ااخم  يف ، 2020-2019يف عربعهن  ع ااخما    
ا  كاا   ت  عربطت  ،  %6 54 اناا فايا     نع   عملرأ ا  كاا  عربطت  ،  %6 18اا     نع    ، أاأ انا

أاا عمل  ر   ا  ا   عربت    ع (،  ابتههههه  نان 2019ربعهههههن   4319ااربا   4500   ري ا  ع ااخم  تهههههن ة قرع     
 2100انال  ،2019ك   ا   هنا   تههههههههههههههن  ابح  ااربا  8381 خمت ع ااخم  فعربطت   عرب اح   يف ا   عربت    ع ، 

 أ انا 331انال ،       يف ن س عربعن  1166ا  ري فاي ،ا  كاا   ت  عربطت   %25أ انا أا  نع   ات   
(Universität Heidelberg, 2019)، ابح  -أت ا   أت ا  6072 انالفر   8377ل  ع ااخم    ت 

يف  2014  1905 ائز  ن       تهههههههههههن   11 تط  ،حتصههههههههههه  ات    أتهههههههههههات   قتاان جبااخم  ها ترب   قت 
يف تصنا   44عملرت      2020يف تصنا   ننااا ربعن   57عح تت ع ااخم  عملرت   عرب ازةن  عرب اياان  عربطا،  يا 

  (Universität Heidelberg, 2019) 2020-2019عرب ا ز ربعن  
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 هايدلربغ:  االمتياز يف جامعة . التكوينالفرع الثاين

ك  ت هههههه       عتهههههها   ههههههت  اهههههه  أ   تههههههن   ت  هههههه  أ هههههها      هههههه   ههههههت،  تخم هههههه   ااخمهههههه  ها ههههههترب    عيل
     طي هههههه   ك   نههههههان اعهههههها    عتهههههه  اهههههه  تعهههههه  طا عربطت هههههه  عربههههههف، ربهههههه ع  هههههه    عرب  هههههه  عربخمتيهههههه عربطت هههههه   تههههههط 

رب نياههههه  حههههها ع اهههههني   عرب  ههههه  تر هههههز  ااخمههههه  ها هههههترب    تهههههط عربن هههههاط عرب ارباههههه     ا  ههههه   ا  ههههه  عرب  ههههه  عربخمتيههههه ،
  :(Universität Heidelberg, 2020, pp. 16-17) ربت  ات  اا

 عملشا    عمل  ر  يف اشا  مل عرب    ان  ارحت  عربتاعانس؛ 

 ت ت   ر   تت  ا  تط عرب خمتال ربتطت    نر  ت     أتات   اع   تا ؛ 

    عرب  صصايل يف عربت عت  ان  عربعن عيل عأل   ربت     ؛ ا  عرب     ا خمت 

  ل اشا  مل عرب    عرب ر    يف ارحت  عملاتر   

اهههههه  عربطهههههه   عأل    عرب ههههههاين  ههههههت    هههههه    ههههههاا  ربت  صصههههههايل عربخمتياهههههه  يف  هههههه   تخمههههههر   ااخمهههههه  ها ههههههترب   
 :31 قل  يا ه  ا ضح يف عربش     ، عرب      عمل  عص 

 يف جامعة هايدلربغ للطورين األول والثاينجمموعة برامج التكوين : 31 الشكل رقم

(Universität Heidelberg, 2019) : عملصت 

58. ليسانس

71. ماستر 

.  (تكوين متواصل)ماستر 
8

22. ماستر في التعليم
5. شهادة دولة

ليسانس ماستر  (تكوين متواصل)ماستر  ماستر في التعليم شهادة دولة
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نس،  انيهههههها اتههههههر ت ياتهههههه  ربشههههههاا   عربتاعههههههات هههههه    يف ارحتهههههه  عمل 71 ،ع ا اهههههها  ها ههههههترب   ااخمهههههه تخمههههههر   
 خمههههههت  ههههههر ال  خمرضههههههاا ااتههههههر ربت  هههههه    تجااخمهههههه  ضههههههيام اههههههر  أ ههههههر  رب     ر ههههههت   ع نت ههههههاح عرب رصهههههه  ربتطت هههههه  عربهههههه

اناهههههههها يف ك ع   عمل ههههههههاار  عملهههههههه ع  ،  أ  اهههههههها  عههههههههيط ابرب خمتههههههههال اههههههههت  عحلاهههههههها  يف  ههههههههاين  ههههههههرعا    ت هههههههه ، عمل  عصهههههههه 
 Universität) عرب ا ربهههههههه   ع حصههههههههان     ع    هههههههها  يف عرب طهههههههها   هههههههه  عربر هههههههه  عربصهههههههه   عربخماملاهههههههه ، عرب عهههههههها 

Heidelberg)،  ت ي هههههه  يف  ههههههه  اههههههه  عربطههههههها يف  تاههههههه  ها هههههههترب   عربههههههه  تخمرضهههههههاا ع ااخمههههههه   أاهههههها  هههههههاا   عربت ربههههههه
  ااهنا   عربصاترب    رعح  عألتنا  كضاف  ك  عحل  أت 

اهههههههه   ههههههههني   ههههههههر   ت هههههههه    يف ااههههههههمل  ،ت ههههههههتم ع ااخمهههههههه   هههههههه  ع ا اناههههههههايل ربههههههههت ل عرب ههههههههاح   عربشهههههههه از
حهههههت   ي  ههههه  صهههههن   أ  ا  تهههههط   هههههرانا   40 عرب  صصهههههايل يف اههههه   عربهههههت    ع ، تههههه عن  هههههر  ت ههههه  ين ضهههههي 

 ،اههههه  عرب هههههاح   عربشههههه از، أ  ت ههههه    عربهههههت    ع  عرب هههههر ا عربههههه ا  خم يهههههت  تهههههط عرب احههههه   اهههههت ر عرب  ههههه   عملشهههههر (
عربهههههه  تعهههههها ت   رب  هههههه    ن عهههههه  يف   تهههههه  ع هههههها يل ش صهههههه  اهههههه  اههههههر  عرب احهههههه عرب ههههههزعم ربربا   ع تهههههه  نيع اههههههمل 

   تط ك ام    

 :ايدلربغهبيف جامعة  وأقطاب االمتياز العلمي . البحثالفرع الثالث

، ت ي ههههههههمل  ااخمهههههههه  ها ههههههههترب   ابرب  ههههههههان  عربنتر هههههههه   عملناجاهههههههه  عرب   هههههههه   املاهههههههه   ههههههههار  جااخمهههههههه   هههههههه   عيل 
 اب ضههههههاف  ك    ،عهههههها ااا عربخمتياهههههه رب   اهههههه  ااب   ا ههههههها أتاتهههههها   ، جمهههههها يل  صصههههههااعرب عضهههههه   يف ا عضههههههاخماا   

 اهههههه  ،اههههههمل حاطاههههههاا هههههها ع اصهههههه  ربت خمااهههههه    خمارباهههههه  ا كا ان ،اعههههههل رباا ا ع   يا اهههههه  ضههههههاتههههههت   ع ااخمهههههه  أ  ربهههههه  
  عرب شر       نا    تا  ع  يملعرب ضاة عملخم ت  حل   ني  عرب خما   ا خمت  عرب  صصايل 

 ئاعههههههههها  ربت  ههههههههه   يلأ  خمهههههههه  جمههههههههها لاهههههههههريل  ، ههههههههني  نعههههههههه    هههههههههرانا  ا هههههههها    ع ا اههههههههها  عأل    عرب اناههههههههه 
ت تطهههههههه  ر هاتهههههههه  ع ههههههههها يل   جبااخمهههههههه  ها ههههههههترب  ،  عربهههههههه    ههههههههز  تااهههههههها عرب خمهههههههها   عرب   هههههههه  ا خمههههههههت  عرب  صصههههههههايل، 

، اب   ا ههههههههها 2019 شهههههههه   أ هههههههه  ضههههههههي  عا ههههههههتع   ههههههههرانا  عتههههههههرعتاجا  ع ا اهههههههها  انهههههههه   ،عمل تع تهههههههه  فايهههههههها  اناهههههههها
 ت ي   تت  ع ا يل يف:  ربت    عربخمتي  اب ااخم ،  اعترعتاجا ات  ا

 رب هههههه   ،: ت ي ههههههمل  هههههه    تهههههه م ع ز  ههههههايل جبااخمهههههه  ها ههههههترب  س اجل يئيةةةةةةة للحيةةةةةةاةض الصةةةةةةحة واملةةةةةةر األسةةةةةة 
 املاهههه  اههههه  أ ههههه  فاههههل كرباهههههايل ع ز  هههههايل ربت لههههائ  عرب از  رب  اههههه   عملرضههههها   ع هههه  ع هههههنية  عرب ائنهههههايل عحلاههههه ،  

  يا ترت   عأل ا  يف ه ع ع ا  ع ت ااا   ا ا ابربشر ان ع ا  ا  ربتجااخم ؛
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 هههههر   هههههه ع ع ههههها   ههههه  اههههه   تههههه م عرب اهههههزةن النمةةةةةاتج واهلياكةةةةةل يف الرايضةةةةةيات والبيةةةةةاانت وعةةةةةا  املةةةةةواد  :
  عربرةضاايل؛ عألنتي  عملخم ت ، عرب اياان عربر ا ا ، 

 خمههههاا ههههه ع عرب  صههههص تخم اههههت  حتههههتةيل عربخمههههام يف لهههه  عربخم ملهههه  اهههه  الديناميكيةةةةة الثقافيةةةةة يف ظةةةةل العوملةةةةة  :
  خمت  عرب  افايل؛انت   ا

 ك  عرب اههههههل عربخمياهههههه   عرب  هههههه   يف ههههههه ع ع هههههها  ت   هههههه :نظةةةةةةيم والتنظةةةةةةيم الةةةةةةتا  ل فةةةةةةراد واجملتمعةةةةةةاتالت
  ا اههههههه  تطهههههههه  ر   ، تهههههههط اعههههههه    عألفههههههههرع   عملنتيهههههههايل ،عرب نتهههههههال عربهههههههه عيت(عرب ههههههههت    تهههههههط ربتخميتاههههههه  عرب شهههههههر    

 يف ح ع  ا خمت  عرب  صصايل   عت تعا  ،

 :على احمليط واجملتمع هايدلربغاالمتياز جامعة انفتاح . ابعر الفرع ال

عربخمائنييل  يف   ل ها ترب  اب ضههههههاف  ك  ات ن   ،عرب    ها ايلع ااخم    ت ي   عربرتههههههارب  عملشههههههر   رب   ا  
،  تخم    ااخم  ح اا ايلع   عألا ا  عملناتهههههههههههههه   رب    جمي    ا ن    ا   اا عيل   ا   ت ت ،عرب  ربت اا أا ا 

 ا   ني  ت ف  ع تاايل عرب اربا : (،Family friendly university ها ترب    ااخم  صت    ربتخمائنييل 

  اهههههه    ر ا هههههه  عربهههههه ،ربألفههههههرع  اهههههه  عربطت هههههه   عألتههههههات   عحلصهههههه    تههههههط   ههههههل اهههههها  ا ا ههههههر اهههههه  ع ااخمهههههه       
 يف عربع ؛ أا ا  أ  أ رباان أا   ا  تا 

  ربهههههها ات ااهههههه   ههههههني  تهههههه ف  اعهههههها  ،تهههههه ف  اعهههههها ت   ربتطت هههههه   عرب ههههههاح   عربهههههه    ربههههههت ال عرب زعاههههههايل  ائتاهههههه
اهههههههههههه   ههههههههههههتاايل اعهههههههههههها ت  هههههههههههه  ابربنعهههههههههههه    عرب ني  /تهههههههههههها   20 تهههههههههههها  /عرب ني  ،  35ملههههههههههههت  تصهههههههههههه  ك  

 ؛اتف    عرب  اربا  ا  ار  ع ااخم  ،ربت اح  

   اهههههههه  أ هههههههه   تاهههههههه  عألفههههههههرع    ا  ،ا خمهههههههه  ربتجااخمهههههههه  ا هههههههها  يف حضههههههههان  أا هههههههها  400تهههههههه ف  أ  ههههههههر اهههههههه
 ربتط ع ع يف عحلضان ؛ت ف  أاا     ربتجااخم ، امل ع رب زعاايل عربخمائتا  عرب ا خم

   ت   عربت    ع  عرب    ربت ال أا ا  ات نا   اص  ابربخمائنييل ربتطت          200ت ف 

 Universität) اناهههههههههائز  اناههههههههه ، حتصهههههههههتت ع ااخمههههههههه   تهههههههههط  هههههههههت   ههههههههه ع يف ن هههههههههس عربعهههههههههااأت، 

Heidelberg, 2020, p. 26):  

     ربتخمهههههائنييل"  تهههههتقا   هههههاأل "ع ااخمههههه  عربصهههههتFamiliengerechte Universität)  أل  هههههمل اهههههرعيل
 ؛2011ا  اربا  ان  
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    اا اأت عرب ن(Charta der Vielfalt BMBF)   ؛2015ربعن 

   اا اأت عربخمائت   عرب تا Familie in der Hochschule)   2018ربعن  

 ،ق صهههههها ا ع ع   يهههههها    نيقا هههههها اههههههمل حاطاهههههها  تههههههط تطهههههه  ر ها ههههههترب    ع ا اهههههها   ااخمهههههه تخميهههههه   يهههههها 
  ا   ني :

 الشركات الناشئة: أوال. 

تت ل ع ااخم  عربطت    عألتهههات    ع رجي  عرب تعاط يف كنشهههان  هههر ا ل عربنا ههه  ،  ت تم لل عمل ا خم  ان  ارحت  
ن ائ  عرب    عرب ا خم  تعهههههههههها ت  تط تعهههههههههه     عرب    ،ربشههههههههههر ايل عمل نا   تط أف ا   ت ت  اصهههههههههه  تت  ع ،عرب  طا 
   (Universität Heidelberg, 2019) ربتجااخم 

 نقل التكنولوجيا:اثنيا. 

اههههههه   هههههههني  ن ههههههه  ن هههههههائ   ،تخميههههههه  ع ااخمههههههه   اههههههههت   تهههههههط تطههههههه  ر  نيقا ههههههها اهههههههمل عملنتيهههههههايل ع ق صههههههها   
 ،  يهههههههها ت ههههههههال ع ااخمهههههههه   ههههههههرع   ع ق صهههههههها   شههههههههافايل عربخمتياهههههههه  عربهههههههه   ههههههههتم عربصههههههههنا  أ ا اهههههههها  ع    هههههههها عيل  ع  

اهههههمل عمللتعهههههايل عربههههه  تنشههههه  يف عملت نههههه  ربهههههر   عرب  ههههه   عألتاتههههها   ،عرب تاههههه "-يف-عتهههههرعتاجا  تعهههههيط "عربصهههههنا  
 يف ع ا  عرب     عرب ط ا ا  عمل  ا  ربشر ائاا عربصنا ا  

  احلوار:اثلثا. 

فههههههههه ح كفهههههههههاأت  ت هههههههههت  ربتطهههههههههنيز    ،رب عهههههههههاا  ن ههههههههه  ن هههههههههائ  عرب  ههههههههه   عملخمرفههههههههه  ك  ااهههههههههمل ف هههههههههايل ع  يهههههههههمل
كضههههههاف  ك  عربر اههههههز  تههههههط  ،ع ااخمهههههه   شهههههه   اناجهههههه  ك  عحلهههههه ع  اههههههمل   تهههههه  أفههههههرع  ع  يههههههمل عرب ههههههاح  ، تعههههههخمط 

عرب  ههههههها   عرب نهههههههان  عملعههههههه ير  ههههههه  عربخمتهههههههل  تهههههههط جمي  هههههههايل حهههههههت  ،  يههههههها تعههههههها ت جمي  ههههههه   عتهههههههخم  اههههههه  عألنشهههههههط  
   ع  يمل 

  تقدمي االستشارات إىل املؤسسات:رابعا. 

عملي تهههههههههه  عربعااتهههههههههها ،   ت ههههههههههتم ع ااخمهههههههههه   ههههههههههتاا ا ع ت شهههههههههها    ك  عمللتعههههههههههايل ع  ع  هههههههههه   أ ضههههههههههائاا، 
  هههههه رب  عملنتيههههههايل عملتناهههههه   عرب  افاهههههه   ع ق صهههههها   ، ممهههههها  عهههههها ت أ ضهههههها يف ن هههههه  عملخمرفهههههه  ك  ع  يههههههمل ربنيتهههههه  ا   
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 Universität) اههههههه   هههههههني  عربر ههههههه   ك  ع ههههههه عن عأل  هههههههان يف حههههههه  عرب ضهههههههاة  عملشههههههها   عمل  ت ههههههه  ،اناههههههها

Heidelberg, 2021)   

 البحةةةةةةث "جامعةةةةةةة اهههههه  اههههههر   ااخمهههههه  ع ا اهههههها  ها ههههههترب  ،   ههههههخما ها عمل  خمهههههه  ع تههههههرعتاجا اهههههه   ههههههني  
جن ههههههههت ع ااخمهههههههه  يف  هههههههه  اشهههههههها  خماا عمل تاهههههههه   ض"1386 سةةةةةةةةنة : املسةةةةةةةةتقبل منةةةةةةةةتعامليةةةةةةةةاهايةةةةةةةةدلربغ املتميةةةةةةةة ة 

،  يههههها جن هههههت سةةةةةرتاتيجية االمتيةةةةةازاب ،  يف عا هههههتع  عربههههه انا  عربههههه ا ةههههه نعههههه  ا  يفمبةةةةةادرة االمتيةةةةةاز ربههههه انا  
  ههههه   عرب  ههههه  اههههه  اههههه  ر ل عربههههه ،  تهههههطيف تصهههههنا   هههههنناااتهههههن   18ع ااخمههههه  يف ح الاههههها  تهههههط ار زهههههها ملهههههت  

يف  58يف عملر ههههههز  ع ااخمهههههايل عربصههههههانا  عربعهههههه اأت   هههههه   انهههههه    ههههههت اهههههه  عربهههههزا  ت ر  هههههها، حاهههههه   هههههها  ترتاهههههها ع ااخمهههههه 
ربعهههههههههههن   57،  ار زهههههههههههها عحلههههههههههها  2017يف تهههههههههههن   42عملر هههههههههههز   ، 2010يف تهههههههههههن   63،  يف عملر هههههههههههز 2003تهههههههههههن  
2020 (ARWU, 2021)يهههههههمل ،  هههههههه  يف حهههههههت  عتههههههه  حتهههههههتا ربتجااخمههههههه  نتهههههههرع ربت نههههههه عيل عربعهههههههر خم  يف ع  

اههههههه   هههههههني   ،عربههههههه ا عن اج ههههههه  اخمتهههههههل     عربخمهههههههام عمل  تاههههههه   ههههههه  عملرع هههههههز عأل ههههههها    عربهههههههت  ،  حتهههههههتا عرب عههههههها  
   رعا  حت ا  ع ا اا  يف التعايل عرب خمتال عربخما 
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 االمتياز اجلامعي جمال أقطاباملبحث الثالث: التجربة املالي ية يف 

ر   تهههههههط عرب جر ههههههه  عملارباز ههههههه  يف حت اههههههه  ع ا اههههههها  ع هههههههااخم ،  تانههههههها عرب طهههههههرأت ك  نتهههههههام عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  ربت خمههههههه
 عرب خمههههههر   تههههههط عمل طهههههه  ع تههههههرعتاج  عربهههههه ا عن اج هههههه  اههههههاربازة ربتناهههههه   ابرب خمتههههههال عربخمهههههها  فااهههههها،  يف عملههههههاربازا، 

  تهههههههط ضههههههه ن  ربههههههه    عأل ههههههه  تهههههههن نا    ر ههههههه   ااخمههههههه  عربخمتههههههه م عملارباز ههههههه  يف عمل طههههههه  عمل  ههههههه  رب   اههههههه  ع ا اههههههها 
 تن طرأت يف ه ع عمل    ك  عربن اط عرب اربا :

 ؛نتام عرب خمتال عربخما  يف ااربازة 

   ؛2025-2015عملاربازا ربت خمتال عربخما  عمل ط 

   ع ااخم  ع ا اا  جما  أقطازيف   ر    ااخم  عربخمت م عملارباز  

 املطلب األول: نظام التعليم العايل يف مالي اي

طهههههرأت هههههه ع عملطتههههها، عرب خمهههههر   تهههههط نتهههههام عرب خمتهههههال عربخمههههها  يف اهههههاربازة اههههه   هههههني  عرب  اههههه   هههههني تهههههن ا   
   ر   خمر عملل رعيل عرب يا  يف عرب خمتال  عرب    عربخمتي   عربخما التعايل عرب خمتال ك ع    ك  نتام

 . إدارة نظام التعليم العايل املالي ي:الفرع األول

"،  ههههههه  عربت هههههها عربهههههه ا م ذيت النمةةةةةةور اآلسةةةةةةيويةاههههههاربازة ههههههه  كحههههههت  عربههههههت   عربهههههه   طتهههههه   تااهههههها رب هههههها "
اههههه   عقههههههمل عربضههههههخم  عربهههههه ا  اههههه  فههههههرع ،  كمنهههههها اههههه   ههههههني  ع صههههههرع   تههههههط عربصهههههي   يف   هههههه  عرب  ههههههتةيل  ع ههههههر ي

 انههههت انهههه  اهههه ع  تههههن عيل اهههه  عربههههزا ، حاهههه  انربههههت اههههاربازة  ههههر  ع حههههرعم  عرب  ههههت ر ملهههها ح   هههه  اهههه  عربصههههتع   
 ههههههه      عربخمهههههههام عربناااههههههه  يف ع تههههههه  رع  عربعااتههههههه   ع ق صههههههها ا،  ملههههههها  ههههههها  م   طهههههههرأت أحهههههههت ك  أتههههههه از هههههههه ع 

 ت  هههههمل أ هههههر  يف هاتههههه  عربناضههههه ، رب هههههت  ههههها  عربنتهههههام عرب ناههههه  ع ههههه  ا،  ههههها    هههههت  تهههههط عرب هههههاح   اههههه  ع  ههههها   كرباههههه  
 أ عنهههه  اههههت  عرب خمتايهههه   اهههها صههههاح   اهههه  تطهههه  ر ههههه  عربعهههه ا عربهههه ا ع  تهههه  اههههاربازة  قهههه  ع ملعهههها  عربناضهههه   عرب  ههههتم

   (2، ص    2016 ها     ت   اتل، 

  ني هههههه  أقههههههاربال ا  ههههههت ، رب هههههه     هههههه  اتهههههه     هههههه   13ت ي ههههههمل   ربهههههه  اههههههاربازة  نتههههههام فاههههههت رع     هههههه   اهههههه  
 ربتت ربهههههه  عملارباز هههههه  ات هههههها  ااهههههها ان   هههههها اهههههه  اههههههر  عملتهههههه   عربهههههه  ئا  اههههههر   هههههه  مخههههههس تههههههن عيل،  اههههههت  عرب خمتههههههال 

ك  ك هههههههتع  اههههههه عان   صههههههه    أ  هههههههر   نااا اههههههه   كن ا اههههههه   كنعهههههههانا  مل ع اههههههه  حتهههههههتةيل  ، شهههههه    هههههههام يف اهههههههاربازة
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رب  يههههه   ،عملعههههه  ةيل  تهههههط تز  هههههت عربطت ههههه  ابملخمههههها    عملاههههها عيل   تههههه عربخمصهههههر،  يههههها حتهههههرأل انهههههاه  عرب خمتهههههال يف 
عملعههههههههل ربا   عرب ههههههههت    تههههههههط عملعهههههههها   يف عرب نياهههههههه  عرب اناهههههههه  رب   اهههههههه  عرب طهههههههه   عرب  ن ربهههههههه     عربرفاهاهههههههه  ع ق صهههههههها    

   (2، ص    2012    يل،   ع   يا ا 

حههههههت ت تناهههههه عيل  ئاعهههههها    هههههه   يف   ع    عرب عحههههههت  عربخمشههههههر  ،شههههههر   تههههههن  عملاضهههههها  اهههههه  عرب ههههههر   ههههههني  عربخم
 ك   ،عرب خمتهههههههال عربخمهههههههها  عملارباز ههههههه ،  ههههههههت  تتهههههههه  عرب ناههههههه عيل ك   ة   ع نضههههههههيام ك  عرب خمتههههههههال ع هههههههااخم  اهههههههه   اهههههههه 

تن عههههههل التعههههههايل عرب خمتههههههال عربخمهههههها  يف  عملههههههاربازا يف عملنط هههههه   يف عربخمههههههام  تطهههههه  ر  حت اهههههه  عرب ياههههههز ربت خمتههههههال ع ههههههااخم 
  التعهههههههايل تخمتهههههههال  ههههههها   اصههههههه   أ ن اههههههه  20ااخمهههههههايل عحل  ااههههههه    هههههههت ها ك  قعهههههههي   ئاعههههههها : ع اهههههههاربازة 
،  تهههههت   هاتههههه  عأل ههههه   ابربتنههههه  ع جنتاز ههههه  فايههههها تخم يهههههت ع ااخمهههههايل عحل  ااههههه   تهههههط عربتنههههه  التعههههه  494  هههههت ها 
  ت  التعايل عرب خمتال عربخما  يف ااربازة: 32 قل ، ن ص  يف ع ت   عملارباز  

 : عدد مؤسسات التعليم العايل يف مالي اي32 اجلدول رقم

 العدد التصنيف االنتماء

 جامعات حكومية
 5  ااخمايل   
 4  ااخمايل  اات 

 11  ااخمايل ا  صص 
 20 اجملموع

 جامعات خاصة

 40  ااخمايل
 25  تاايل  ااخما 

 8 فر    تاايل أ ن ا 
 421  تاايل 

 494 اجملموع
(Abd Aziz & abdullah, 2014, p. 495) : عملصت 

 :. عدد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل املالي يةالفرع الثاين

 انت يف عربخم ت عأل   ا  عرب ر  عحلا ، حا   تضههههههههها    ت  عربطت   يف التهههههههههعهههههههههايل عرب خمتال عربخما  عملارباز   
 نعههههههههه   عرب      ا خم   عربت عتههههههههه   ،%11  ت  أت تهههههههههن   21-18نعههههههههه   ع رب  اأت اب ااخمايل ربت    عربخمير   اا    

ا  عربعهههههه ا     تعهههههه  طا تهههههه ا  عرب ر  ا   تط عربعههههههتطايل أ  ، %5ربت صهههههه    تط عربشههههههاا   يف عربط   عأل   
 ا  ه ع عملنطت  تهههههههخمت   ع   عرب خمتال عربخما  ك   نان  ك  ع ااخمايل عرب   ارب ا اا ت    يف عملت  عرب    ، عألصهههههههتا 
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عرب  تا عرب اين        يا تهههههخمت عحل  ا  ك  ت خما   رانا  عرب خمتال     خمت  ،التهههههعهههههايل عرب خمتال عربخما  يف عأل ة 
     اصهههههههه  يف عمللتههههههههعههههههههايل ع اصهههههههه  عرب  ،عرب  اربا  عملا    عربخماربا  ربنيرب  اأت ابرب خمتال عربخما يف رب  ع   عرب خمتال عربخما  

ك  ت ف  عرب ر    ع  اانيل ربتطت   ا   ،2005فعههههها  ت عحل  ا  عملارباز   ان  تهههههن   ا ا ن  ابحل  اا  يف ااربازة،
    خمت عرب  ري  ت   ف عئت ار  علا ايل عحل  اا   ع اصههههه   عرب ن  ،  تط أ   عهههههت  عربطاربا اعههههه   ات  ا  عربت 

 ت  عربطت   يف  33 قل     ع ت     (33-32-30، عربص  ايل 2016 أ عن  ات  ها     ت   اتل، كضافا  
التههعههايل عرب خمتال عربخما  يف ااربازة يف    ا  عمللتههعههايل عرب ا خم  ربت طا  عحل  ا   عرب طا  ع األ، امل ع  هها   ك  

 :2011-2003اا    تن   ،عربطت   عأل انا فاايا ت  

 2011-2003عدد الطلبة يف مؤسسات التعليم العايل املالي ية احلكومية واخلاصة : 33 اجلدول رقم

الطلبة يف املؤسسات  السنة
 احلكومية

الطلبة يف املؤسسات 
 اخلاصة

 الطلبة األجانب

2003 294 359  314 344 30 397  
2004 203 978  322 891  31 674  
2005 307 121  258 825  40 525  
2006 331 025  323 787  44 390  
2007 382 997  365 800  47 928  
2008 419 334  399 897  69 174  
2009 437 420  484 377  80 750  
2010 462 780  541 629  86 919  
2011 508 256  428 973  71 101  

(Abd Aziz & abdullah, 2014, p. 495) : عملصت 

يف  %48حاههههههه   صهههههههتت ك   ،عتههههههه يريل عربهههههههزة   يف  هههههههت  عربطت ههههههه   يف نعههههههه   ع رب  هههههههاأت ابرب خمتهههههههال عربخمههههههها 
 2 1يف اهههههههت   شهههههههر تهههههههن عيل، ك  أ   صههههههه   هههههههت  عربطت ههههههه   %70،   ع   هههههههت  عملعهههههههجت   نعههههههه   2012تهههههههن  

 حتههههههههت   يههههههههااتاهههههههه   ااربهههههههها يف عمللتعههههههههايل عرب ا خمهههههههه  رب طهههههههها  عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها  تهههههههه عن عحل  ااهههههههه  أ  ع اصهههههههه ،  
-1990 شهههههر   تهههههن    اهههههت عربعهههههتطايل عملارباز ههههه  تضههههها    هههههت  عملعهههههجت  يف اههههه   عربتاعهههههانس تههههه   اهههههرعيل يف 

(،  تضهههههها    ههههههت  عملعههههههجت  يف عربطهههههه   عرب ههههههاين  عربههههههت    ع   خمشههههههر اههههههرعيل ربههههههن س عرب ههههههر ،  اهههههه ع عرب طهههههه   2010
عملاتهههههههر  عربهههههههت    ع  اههههههه   ههههههه  عح تهههههههت اهههههههاربازة عملرت ههههههه  عرب ارب ههههههه   خمهههههههت تهههههههنناف     ا نينهههههههت يف  هههههههت  عملعهههههههجت  يف 

   (Ministry of education Malaysia, 2015, p. 3) عربت   ع تا   
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 :ة. البحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل املالي يالفرع الثالث

 عربطهههههههها مل ابت هههههههها ربههههههههت    ععربطت هههههههه   ت هههههههه  فااهههههههها أ  ت هههههههه   ع ااخمههههههههايل جمههههههههر  ا ههههههههاين  ،اهههههههه   هههههههه  عمل  هههههههه  
عربههههه ا   عهههههل ابربن ههههه  عربعهههههر مل ربت  ن رب  اههههها  عملخمههههها    ،  اصههههه  يف  صهههههر عربعهههههر   عرب ائ ههههه  ههههه  عرب خمههههها  عرب  تاهههههتا

ا ا ههههههههههه  ترع هههههههههههمل عربهههههههههههت   عأل هههههههههههر  ك  ا ت ههههههههههه  أ  اعههههههههههه        ، ع    ههههههههههها عيل عمل زع هههههههههههت  يف عربهههههههههههت   عمل  تاههههههههههه 
ااخمههههههايل يف عربخمصههههههر عحلهههههها  ح هههههه   ربت  ن رب  اههههههايل    ههههههاربا  ابهتهههههه      عرب ههههههت    تههههههط كن ا اهههههها، أصهههههه  ت ع 

عربهههههه   ههههههت ربتيلتعههههههايل ع ق صهههههها   ،  (R&D ربأل يهههههها  عرب   اهههههه  عرب ني  هههههه   اعهههههه  رع رب لا هههههه  عرب  هههههه   عرب طهههههه  ر 
، عربصههههههه  ايل 2016 أ عنههههههه  اهههههههت  هههههههها     تههههههه   اتهههههههل، ربطاقهههههههايل رب   اههههههه  عربناضههههههه   عرب ياهههههههز عربخمهههههههام أاهههههههمل اب

 تههههههههههن   هههههههههه ع   ني هههههههههه  أضههههههههههخما  اهههههههههها  هههههههههه  ، ع يل  ههههههههههت  عمل هههههههههها يل عربخمتياهههههههههه  عملنشهههههههههه    يف اههههههههههاربازة  (35-36
 ههههههه  أ تههههههط نعهههههه    ة   يف عربخمههههههام،  تضهههههها    ههههههت  ع ق  اتههههههايل اهههههه  عرب  هههههه   عملارباز هههههه  أ  ههههههمل  ،2007-2012

اهههههههه  هاتهههههههه   %70يههههههههس رب حههههههههتها  نعهههههههه   عرب  هههههههه  ع  ، تهههههههها ت  ااخمههههههههايل2012-2005 تههههههههن  اههههههههرعيل  هههههههه 
رب   هههههه   ،رب هههههه  تههههههن  %11 نعهههههه    2011-2007 تههههههن   يهههههها  ع يل  ههههههت   ههههههرعنعيل ع  ههههههرع   هههههه عملنشهههههه  عيل،  
 ,Ministry of education Malaysia)  املاههها ربتهههت   عملصهههت   ربههه عنعيل ع  هههرع  28اهههاربازة عملرت ههه  

2015, p. 3)   

 . عوملة التعليم العايل املالي ي:الفرع الرابع

ملهههها ربهههه  اهههه  أ ههههر  تههههط حتعهههه   هههه      ة    ههههار   ،أصههههريل عربعههههتطايل عملارباز هههه   تههههط   ملهههه  عرب خمتههههال عربخمهههها 
يف تههههههههن    ع ااخمههههههههايل ع تاهههههههه   تههههههههط عملعهههههههه    عربخمههههههههامل ، اهههههههه   ههههههههني  عتهههههههه  طاز عربطت هههههههه   عرب ههههههههاح   عمل ياههههههههز  ، 

يف  ههههههه  اههههههه   ههههههها را  ،ربت خمتهههههههال عملهههههههاربازا ضههههههه ي  محهههههههنييل   ا ههههههه   هههههههمل قااهههههههت   ع   عرب خمتهههههههال عربخمههههههها    ،2003
 يههههههها   هههههههزيل  نت ناعهههههههاا،  ا يف ع اههههههها عيل عربخمر اههههههه  عمل  هههههههت ، هههههههه  تشههههههه  انههههههه  يف فا نهههههههام،    ههههههه  يف عربصههههههه ،  

ا ا نههههههه  ابربهههههههت    ،اههههههه  حاههههههه  عرب  هههههههاربا  عألقههههههه  ربتطت ههههههه  عأل انههههههها عربت ا ههههههه   تهههههههط تنافعههههههها  ع ااخمهههههههايل عملارباز ههههههه 
تضههههها    هههههت  عربطت ههههه  عأل انههههها  ،33 قهههههل   اههههه   هههههني  ع هههههت   مل ع رب هههههزعم جبههههه    عرب خمتهههههال،   حتنهههههاعربرعئهههههت  اههههه

 هههههان ع  اخمتهههههل عربطهههههنيز عأل انههههها عربههههه    تهههههتف  ع اههههه    تههههه  عربهههههت   هههههني  اهههههرعيل   2010-2003 تهههههن   ههههه 
نتهههههههرع ربشهههههههار  عرب خمتهههههههال عملههههههاربازا اب ههههههه    عربخمارباههههههه   عربخميهههههه  عملعههههههه ير  تهههههههط تط  رهههههههها  ، ههههههنح تخمتاياههههههه  اههههههه  أ اههههههاهنل

 34  قهههههلع هههههت   تههههه   ن ههههه  يف    يههههها ان   خمهههههر عربطت ههههه  عأل انههههها ان ههههها اههههه  ع اهههههايل عملارباز ههههه ،  حتعهههههاناا،  

 :2011 شر  نعاايل قا ا  ربتت عت  يف التعايل عرب خمتال عربخما  عملارباز   ربعن   أهل
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 2011جنسيات للطلبة األجانب يف مالي اي لسنة  10 أهم: 34 اجلدول رقم

 عدد الطلبة اجلنسية
 9888 ك رع 

 8569 كنت ناعاا
 7394 عربص 
 5632 ناج ة
 3552 عرباي 

 2323  ننني ش
 2091 عربع  ع 

 1530 عمليت   عرب  طانا  عمل  ت 
 1346 اب ع ا 
 1329 عربخمرعأت

 اجملموع
43 654  

من جمموع الطلبة  %61.4)نسبة 
 األجانب(

(Abd Aziz & abdullah, 2014, p. 497) : عملصت 

اهههههههه  كاهههههههها  عربطت هههههههه  عأل انهههههههها  %27 37نعهههههههه   عربطت هههههههه  عأل انهههههههها يف عربطهههههههه     عرب ههههههههاين  عرب اربهههههههه     هههههههه 
يف اهههههه   عربههههههت    ع  يف عرب طهههههها   عحل هههههه ا   443 14أربهههههه  ااربهههههها   31أ  ههههههر اهههههه     ا تههههههاهههههها   ،2013ربعههههههن  

   (Abd Aziz & abdullah, 2014, p. 497)  ع األ(

التههعهه  ا  ار   ا    عنطت ت عمل ، يتت عحل  ا  عملارباز    تط ف ح فر   لا يف ع ا ي ، ا   ا  أ ر 
 ن  ، تت    ااخم  رباي     فر ا رب  يف     ابربصهههههههههه  "اخمات ك ن " اصهههههههههه  ا خم  رب طا  عرب خمتال عربخما ، حا  عف  ح 

 كضهههاف  ك  اا تههه    يتت عمليت   عمل  ت    ي   ة،  يف    ا  كنت ناعهههاا  عربصههه  ربت  نا  عمل   ر     ح فر   لا
ا   ني  عحلصهه    تط ارعتا يف  ت  تصههنا ايل  املا  ربتجااخمايل،  ،التههعههايل عرب خمتال عربخما  عملارباز    تط عرب ياز

يف  صههههههههههههر عرب      ،ه  أ   حتتا ابربنعهههههههههههه   ربتجااخمايل ،    هههههههههههه  أ  عرب  تم يف عربرتاا أ  عحل اظ  تط ار ز اا
، 2016 أ عن  ات  ها     ت   اتههههههههههههههل، ع ااخمايل    عرب صههههههههههههههنا ايل عربت ربا  عرب  ن رب  ا   عملخمرفا   تعههههههههههههههها   

 (QS تصههههههنا  ع ااخمايل عملارباز   يف تصههههههنا  ع ااخمايل عربخمامل   ،32     عربشهههههه    قل    (34-33عربصهههههه  ايل 

 :2014ربعن  
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 2014لسنة  (QS): ترتيب اجلامعات املالي ية يف تصنيف 32 الشكل رقم

(Ministry of education Malaysia, 2015, p. 4) : عملصت 

ت تاا ابهرع يف  ،32  قلعهههههه خم  عمل ضهههههه   يف عربشهههههه   عربمخس  ااخمايل ا      أحر يل، 2021يف تههههههن    
صهههههه  فا  يف عملطتا تههههههن عرب ا  ،2025-2015 ر مل  رب  ك  عمل ط  عملاربازا ربت خمتال عربخما    ن س عرب صههههههنا ، 

  عمل ع 
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 2025-2015املخطط املالي ي للتعليم العايل  املطلب الثاين:

ابرب خمتال عربخما ، ا   ني  ار  تطتخمايل   ك  عمل ط  عملاربازا ربتنا   ،تههههههههههههههن طرأت ا   ني  ه ع عملطتا
  عرب    يل عربرئاعا  عملر    ا  عمل ط  

 :2025-2015. تطلعات املخطط املالي ي للتعليم العايل الفرع األول

رب نان    رب ،   ا ربت خمتال عألتهههههاتههههه عرب نا  ع   تط اعههههه    عرب خمتال عربخما  رب   نجح ك  ك ع  عف  ك  عرب نا  
 يتت عربعههههههههتطايل ع تا    قا ت  اث    ربت ط    عربني   عرب ياز يف عن اي  أةا  ف را ا   أت  تط عملعهههههههه    عربخمامل ، 

ع ط  ع تههههههههههرعتاجا  ربتنا   ابرب خمتال عربخما  عملاربازا اا   ، 2020-2001 تط حت ا  ع ط  عرب ني    ربت خمتال اا    
ربت خمتال عربخما  ا  ار   ئاس عرب   عن عربعههههههها     ت د أمحت  ت ا عملاربازا ار  عمل ط   قت ، 2015-2025   

 ههت  ع طهه  ك  عربنا   جب    ا  ر       ترع ههاة،  يف عربخمههاصههههههههههههههيهه  ع  ع  هه  ربت   اهه  2007أ يل  28يف   م 
  أ هههههارها ا    نان عربخمنيقايل امل أ قط عمللتهههههعهههههايل ع ااخما  يف عربخمام ،  فمل   ان  عربعهههههت  عرب خمتاي  ،عرب خمتال عربخما 

مش  عمل ط      (43-42، عربصهههههههه  ايل 2016 أ عن  ات  ها     ت   اتههههههههل،  ع ااخمايل عرب  طانا   عألار  ا 
  :(Ministry of education Malaysia, 2015, pp. 7-8) عربن اط عرب اربا 

 فرص االلتحاق:توسيع أوال. 

 هههههههت عربت عتهههههههايل عربخمتاههههههها،  اههههههه  ت طتهههههههمل   ع   عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  ك   ة   ع رب  هههههههاأت   ا ،2025 تههههههه   تهههههههن  
يف  %48نعهههههه   ع رب  ههههههاأت اههههههه   ربههههههزة   ،كضههههههايف  اههههههتع     اتاهههههه   ا خمههههههت 1 1 تااهههههها تهههههه ف   عربناحاهههههه  عربخميتاهههههه 

عأل    هههههههه  عربههههههههت   ع تهههههههها    يف ، اهههههههها ة لهههههههها أ  حت هههههههه  عملرت هههههههه  2025يف تههههههههن   %70  نعهههههههه   ك 2012تههههههههن  
 يهههههها   تن هههههه  عحل  اهههههه  عملارباز هههههه   تههههههط عرب نعهههههها  اههههههمل عربشههههههر ان ع ق صهههههها      اخماهههههها  ع رب  ههههههاأت ابرب خمتههههههال عربخمهههههها ،

 ح اا ايل ت أت عربخمي ؛ ا انيئي   رب     عربزة    يا  ن  

 جودة التعليم والتعلم:اثنيا. 

 هههههه    عمل  ههههههر  ،  هههههه    عمللتعههههههايل   هههههه    عربنتههههههام   هههههه ، فايهههههها ةههههههص  : تن عههههههل هاتهههههه  عربن طهههههه  ك 
يف  %80 نعههههههههه   ك  %75 عمل ي تههههههههه  يف عحلارباههههههههه  ح اهههههههههاربازة ك   ة   نعههههههههه   عرب  لاههههههههه  ههههههههه    عمل  هههههههههر   تطيههههههههه

 ااخمهههههههه   200 أفضهههههههه  طيح اههههههههاربازة ك  ت ههههههههتم  ااخما هههههههها يف فهههههههه ،أاهههههههها فايهههههههها ةههههههههص عمللتعههههههههايل ؛2025تههههههههن  
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،  خمهههههتاا صهههههن ت  ااخمههههه  35 هههههه  اههههها ت حت ا ههههه  ابرب خمههههه   يههههها   ضههههه   ع هههههت    قهههههل ، ((QSحعههههها تصهههههنا  
  ااخم : 200ضي  أفض   2015 عحت  ف   يف تن  

 2021جامعة لسنة  200أفضل  (QS): تقدم اجلامعات املالي ية يف تصنيف 35 اجلدول رقم

 الفرق   2021رتبة  2015رتبة  اجلامعة
Universiti Malaya (UM) 151 59 +92 

Universiti Putra Malaysia (UPM) 376 132 +244 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 259 141 +118 

Universiti Sains Malaysia (USM) 309 142 +167 
Universiti Teknologi Malaysia 294 187 +107 

 (QS World University Rankings, 2021)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

فههههههه طيح اهههههههاربازة ك  حت اههههههه  عرب  هههههههتم يف تصهههههههنا   ،أاههههههها فايههههههها ةهههههههص  ههههههه    نتهههههههام عرب خمتهههههههال عربخمههههههها    ههههههه 
 U21)   نتهههههام تخمتهههههال  ههههها  يف عربخمهههههام  تههههه   تهههههن   25  أحعههههه  ك 36مل ر هههههايل عرب  ههههه   عربخمتياههههه  اههههه  عملرت ههههه

 ؛2025ااربا يف تن   أرب  250،  يا تخمي  ااربازة  تط  ة    ت  عربطت   عأل انا ك  2025

 اثلثا. العدالة:

عربهههههر ل اههههه   هههههتم   ههههه    اهههههاانيل  قا ههههه  رب  اهههههال عملعههههها ع  يف نتهههههام عرب خمتهههههال عربخمههههها   شههههه   فخمههههها ، ك   تهههههط 
عملعههههههههه      ع هههههههههنس    رب ههههههههه  عملهههههههههارباز    نهههههههههر عربنتهههههههههر  ههههههههه  أ  عربههههههههه  ع   تخميههههههههه   تهههههههههط أ  حت ههههههههه  فرصههههههههها ا عههههههههها  

 ع   يا    ع ق صا ا؛

 الوحدة:رابعا. 

رب هههههه  ابربر هههههه   ك  تشهههههه ات      ة تههههه  اخماهههههها  عرب حههههههت   ههههه  اخماهههههها  عربخمتعربهههههه  فايههههها ةههههههص اههههههرأت ت اايههههه ، 
نشههههههههر عرب ههههههههال عملشههههههههر    هههههههه  عربطههههههههنيز يف عربنتههههههههام   تههههههههطتخميهههههههه    ع   عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها   ،ع  يههههههههمل عملههههههههاربازا عمل نهههههههه  

ع هههههههههه عيل  عربطيههههههههه    عرب طتخمههههههههههايل   ة   عن يهههههههههانهل ك  عرب حهههههههههت  عرب اناهههههههههه   ت هههههههههين عرب نهههههههههه      حاهههههههههت   عرب خمتايههههههههه ، 
 ؛ ت  يا  فا  ع
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 الكفاءة:خامسا. 

 ،اههههههههه  ع تهههههههه  يا  يف عرب خمتهههههههههال عربخمههههههههها حت اههههههههه  أ ههههههههه   ائههههههههت  هههههههههت  عربهههههههه  ع   ك   ،فايهههههههها ةهههههههههص عرب  ههههههههان 
  عحل اظ  تط اع    ع ن اأت ا  ار  عحل  ا   تط    ااربا 

 :2025-2015 التعليم العايل املالي ي خمطط. حتوالت اينثالفرع ال

 يتهههههههههههت   ع   عرب خمتهههههههههههال  ،2025-2015اههههههههههه   طههههههههههه  عرب خمتهههههههههههال عربخمههههههههههها  عربعههههههههههها     رب   اههههههههههه  عرب طتخمهههههههههههايل
تههههههههتفمل ع ا اهههههههها  عملعهههههههه ير  يف  ضههههههههمل  شههههههههر حتهههههههه  يل ،ابربشههههههههرع   اههههههههمل أصهههههههه از عملصههههههههت      تهههههههه  عرب خمههههههههارب 

 Ministry of) 33  قههههههلعربشهههههه   هاتهههههه  عرب  هههههه  يل يف  ن ضههههههح   مللتعههههههايل عرب خمتههههههال عربخمهههههها  عملارباز هههههه ،

education Malaysia, 2015, pp. 15-24): 

 : التحوالت العشر يف نظام التعليم العايل املالي ي لتحقيق االمتياز33الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ministry of education Malaysia, 2015, p. 14) : عملصت 

 الحوكمة
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  :(Outcomes) النتائجأوال. 

عربهههههه   ههههههس أصهههههه از عملصههههههت   عربرئاعهههههها  يف نتههههههام عرب خمتههههههال تر ههههههز عرب  هههههه  يل عأل  ههههههمل عأل    تههههههط عربن ههههههائ  
  هههههها يف  ربهههههه  عربطت هههههه  يف اعهههههها  عرب خمتههههههال  عرب ههههههت  ا عرب  ههههههين  عملاههههههين،  ع  يههههههمل عأل هههههها   ،   هههههه  عملههههههارباز   ،عربخمهههههها 

 عملشا    يف عرب خمتل ات  عحلاا :

عربت ههههههههاأت  ر هههههههها عرب  ن رب  اهههههههها  عرب نهههههههه عيل  يف ،  ي هههههههه  عرب  ههههههههتا عأل هههههههه  أاههههههههام ع ههههههههر   عملههههههههاربازا اخلةةةةةةةةريج: .1
 تهههههههط فهههههههرع  قههههههها     أ تهههههههط عربههههههه  ع   ك هههههههتع    عملطت  ههههههه ،   ههههههه ع تنههههههه  أنههههههه ع  عرب لهههههههائ   ،عربعهههههههر خم  ربتصهههههههنا ايل

 ،اههههه   هههههني  ع عهههههاال عملاههههها عيل  عألتهههههس عأل نيقاههههه  عربعهههههتاي  ،رب  اههههه  اهههههمل هههههه ع عملعههههه     تهههههر مل عرب نههههه ع
يههههههه  عملاههههههههل ف تهههههههه  فهههههههرأل  ت ههههههههت  ألن عهههههههال  رب  ههههههههر  ،  ،كضهههههههاف  ك  عملر نههههههه       عمل هههههههها     عمل ا  تاههههههه 

 ئ  ك   ام ا   را عرب لائ ؛ع ن  ا  ا   ام عرب اح      عرب لا

أهنههههها ربههههه  حت ههههه  عا اههههها  عمللتعهههههايل عرب خمتاياههههه   ع ق صههههها     ،فايهههههت عربعهههههتطايل عملارباز ههههه  :املتميةةةةة ة املواهةةةةةب .2
ك  اههههههه   هههههههني  عرب هههههههر ،    ههههههه    عألتهههههههات    عرب هههههههاح    قههههههها   عمللتعهههههههايل  اههههههه ل   ع ااخمهههههههايل   ههههههه هل،  

 اهههههت  ك   ههههه ز أ ههههه   هههههت  مم ههههه  اههههه  عمل عهههههها عمل ياهههههز  يف  ههههه  ع ههههها يل  ، يههههها أ  عرب طههههه  ر عربههههه لا  
  خمهههههههه   هههههههه  عملعهههههههها عيل عرب خمتاياهههههههه   عملاناهههههههه   عرب لا اهههههههه  اايهههههههه  رب نههههههههان ع  يههههههههمل  ت لا اههههههها  ع ح  ههههههههاظ اهههههههها، 

  ت   ا  ع ا اا  يف    ع ا يل؛ عربنا   اب ق صا   ت  منا ي  

عحلاهههها  اهههه  تت اهههه  ع ح اا ههههايل عمل نهههه    ق صهههها   هههها  عربههههت  ،   هههه  عرب خمتههههال اههههت   الةةةةتعلم مةةةةد  احليةةةةاة: .3
 حت اههههه  فهههههرأل ك ههههها   ت ههههه    عملاههههها عيل  عرب  هههههانعيل  ،اههههه   هههههني  ع اهههههاي أفهههههرع  ههههههل  ههههها ي عرب ههههه   عربخمااتههههه 

   اهههه  عربهههه عيل  عرب نياهههه  عربش صهههها ،  يهههها حت ههههاي اههههاربازة ك  رب  صهههه تاا،  يهههها أنهههه    ههههاح ربت ههههر  تنياهههه  ا عه هههه 
  وههههههت  ك  يف ارحتهههههه  عربشهههههه از، ك  جم يههههههمل    هههههه  فاهههههه  ربت خمتههههههال  تههههههط أنهههههه   ع ن  هههههها  اهههههه  جم يههههههمل  نتههههههر

 عألفرع  ا  اامل عرب  ايل عربخمير    تط عرب خمتل  عرب ط   ابت يرع ؛

 ، خم هههههه  عرب خمتههههههال عرب  ههههههين  عرب ههههههت  ا عملاههههههين عمل  هههههه  ربتيلتعههههههايل عربصههههههنا ا  جةةةةةةودة التعلةةةةةةيم التقةةةةةةين واملهةةةةةةين: .4
 تههههههط   ع   عرب خمتههههههال عربخمهههههها  اضهههههها     ههههههت  عملن ههههههرا  يف ههههههه ع   اعهههههه     منهههههه   تطهههههه   ع ق صهههههها  عملههههههاربازا، 

 هههههه   هههههه عز ربتطت هههههه ،  اهههههه  أ هههههه   ة    ا  ا هههههه   ههههههه ل    نههههههت  ضههههههمل عمل طهههههه ( كنهههههه ع اب   هههههها    ،ع هههههها 
اهههههه   ، اههههههر    تهههههه  عرب ههههههتعئ  عملاناهههههه  أاههههههام عمل  ههههههر   ،عرب خمتايهههههه عربعههههههتطايل  ههههههزة    هههههه    ههههههه ع عملعهههههها  

ا عصهههههههت  عرب خمتهههههههال  عرب   ههههههه   ههههههه  عرب  ههههههه   ،  كا اناههههههه ق صههههههها    هههههههني  ضهههههههيا  عرب  لاههههههه  يف عمللتعهههههههايل ع 
  ع    ا     حعا    ات   عا اناات  عربخمتيا  
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 : (Enablers) املمكناتاثنيا. 

 تههههههط   عاهههههه  عرب ي هههههه  ربنتههههههام عرب خمتههههههال عربخمهههههها   حاطهههههه ،  عربهههههه  تنطهههههه   ،تر ههههههز عرب  هههههه  يل عربعهههههه   عأل ههههههر 
 عرب ي   ، عحل  ي ، ع    ا ، عربخم مل ،  عرب خمتل    ع نرنت 

رب طهههههه  ر قطهههههها  عرب خمتههههههال  ،تت ههههههزم عحل  اهههههه  عملارباز هههههه     صههههههاص  ههههههزن   هههههه  اهههههه  عملازعناهههههه  االسةةةةةةتدامة املاليةةةةةةة: .1
عربخمههههههها ،  تطيهههههههح ك   ة   عربخمائهههههههت اههههههه  ع تههههههه  يا  يف  هههههههأ ع ههههههها يل ع ق صههههههها     عربخمائهههههههت اههههههه  عرب  ههههههه   
 ع    ههههههههها عيل،  يههههههههها تخميههههههههه  عمللتعهههههههههايل عرب ا خمههههههههه  ربنتهههههههههام عرب خمتهههههههههال عربخمههههههههها  عحل  ااههههههههه   ع اصههههههههه  ك  تن  هههههههههمل 

 ا   اهههههه  اههههههمل عمللتعههههههايل ابرب هههههه عربت  عهههههه  عملعهههههه ير يف  هههههه     ههههههتاا ا،  يهههههها تخميهههههه  عحلاصهههههها      تاهههههها 
 ا   ز ن  عربت رب ؛  %90عرب ا خم  ربت طا  عحل  ا   عرب       نع    تط  ة   عت  نيربا  ع ااخمايل 

لتعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها ،  عن صهههههههالا  ههههههه  ع  ت هههههههاط ع  ع  ههههههه  ملتههههههه  نيربا  ع   هههههههل  اههههههه   ههههههني  :احلوكمةةةةةةةة .2
   ربتعااتهههههايل  عربهههههنتل  هههههت  عملرعق ههههه هاتههههه  عأل ههههه   صهههههانخمعرب هههههام  ههههها ت هههههر   لههههها   ع   عرب خمتهههههال عربخمههههها ،  تصههههه ح 

 امل  ضمل عربع    عأل  عيل عملنات   ربتيعانرب ؛ ربتيلتعايل عرب ا خم  لا،  ا صاعرب

تضهههههههل اهههههههاربازة ضهههههههي  أ رب ة ههههههها ك هههههههرعي التعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  اههههههه   زرب اههههههها،  االبتكةةةةةةةار االقتصةةةةةةةادي: .3
 ، عربصهههههنا  ، عحل  اههههه   عربعهههههتطايل ع تاههههه   ك  الههههها يف   نااا اههههه   اب اههههه   ههههه   ههههه  اههههه  عرب تههههه  عأل ههههها  

 تشجامل ع    ا   تط  ر   تع    ؛ا  أ     ل عألف ا  ع ت ت    

  اصههههههت ع اب   هههههها   ،تخميهههههه  اههههههاربازة  تههههههط  ة    ههههههار ا عربخماملاهههههه  يف جمهههههها  عرب خمتههههههال عربخمهههههها  الشةةةةةةهرة العامليةةةةةةة: .4
اهههههه   ههههههني   ،اههههههاربازة ك   فههههههمل  نيا اهههههها عرب جا  هههههه  ربت خمتههههههال يف عربخمههههههام تخميهههههه   ،  ئاعههههههاا ربناضهههههه   منهههههه  عربت ربهههههه 

كضهههههاف  ك   ههههه     ن  اههههه  عحلاههههها  يف اهههههاربازة  ، ههههه  عملنافعههههه  جبههههه    ع هههههتاايل  ع  ههههها  عرب  هههههاربا  ا ازهههههه
أربههههه   250ت تهههههمل اهههههاربازة ااقههههه  عتههههه   الا ربتطت ههههه  عأل انههههها رب صههههه  ك    ،  عن  احاههههها  تهههههط  ههههه  عرب  افهههههايل

عا   عربشهههههههرع ايل عمل   هههههههر ،  يههههههها  طههههههه   صههههههه لا ألتههههههه عأت  ت هههههههت   ههههههه  عملز هههههههت اههههههه  عربههههههه     تخمهههههههز  ،ااربههههههها
ت ياههههههههز يف جمهههههههها يل عربصهههههههه ف   عرب ي  هههههههه  ع تههههههههنيا   عربخمتهههههههه م  عرب  ن رب  اهههههههها  عيل عربصههههههههت  ابملنههههههههاا  اههههههههاربازة رب
 ع ت  عئا ؛

 ،2020يف  ههههههان    %83 تهههههه  اخمههههههت  عن شهههههها  ع نرنههههههت يف اههههههاربازة ك   عوملةةةةةةة التعلةةةةةةيم عةةةةةةرب االنرتنةةةةةةت: .5

 ت ههههت   ،تخم هههه  ههههه   فرصهههه  ربههههت ل عرب خمتههههال عربخمهههها   هههه  ع نرنههههت   ههههه  تهههها مل أ تههههط اخمههههت   هههه      كتههههاا، 



جتارب دولية حديثة حول أقطاب االمتياز اجلامعي                                             الفصل الثالث:   

 

 

208 

 خميههههه  هههههه ع عرب  ههههه    تهههههط  ا راههههه  عرب صههههه   ك     هههههتاايل ان  ضههههه  عرب  ت ههههه      ههههه   ا ياهههههز  ا   هههههر، 
 ااربازة  يف عربخمام؛عملناا  عربنائا   ع   عرب خمتال يف 

أ   هههههه   طهههههه   اههههههت  عرب صههههههيال رباعههههههت تهههههه    ،تههههههت     ع   عرب خمتههههههال عربخمهههههها  املشةةةةةةاركة يف حتقيةةةةةةق التغيةةةةةةري: .6
 هههه  عرب خمههههارب  يف ع  يههههمل    هههه فضههههني  هههه  ع رب ههههزعم  عرب خمهههها    ،ن طهههه   تع هههه ،  ربهههه  تههههنجح     عرب ن اهههه  عرب خمهههها 

حت ههههههاي اههههههاربازة   عأل هههههها     ع ق صهههههها ا  أصهههههه از عملصههههههت   عملخمناهههههه  اهههههه  عربطت هههههه   عألتههههههات    عرب ههههههاح  ، 
ع ن  ههههههها  اههههههه  نتهههههههام  ر هههههههز  تهههههههط عملهههههههت نييل  عرب صههههههه   ههههههه  التعهههههههايل عرب طههههههها  عحل ههههههه ا   عرب طههههههها  ك  

ك  نتهههههههههام تخمتهههههههههال  ههههههههها  انعههههههههه   ر هههههههههز  تهههههههههط ع ن هههههههههاي  عملعهههههههههانرب   عربشههههههههه افا   حت اههههههههه  عربن هههههههههائ   ،ع هههههههههاأل
  عألهتع  
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 اجلامعي االمتياز جمال أقطابيف  : جتربة جامعة العلوم املالي يةاملطلب الثالث

 Universiti Sains Malaysia)) 

 عقهههههههمل  اههههههه   هههههههني  ك هههههههرع  ا   اههههههه   هههههههني  هههههههه ع عملطتههههههها،  هههههههر   ر ههههههه   ااخمههههههه  عربخمتههههههه م عملارباز ههههههه ، تهههههههن
ت ي هههههه  يف عرب  هههههه   ،ابربر اههههههز  تههههههط  ني هههههه  حهههههها    ربهههههه  ع ااخمهههههه   ت  اههههههايل عمل طهههههه  عمل  هههههه  ربنيا اهههههها  فااهههههها، 

 عربخمتي   ع ر    أ  ع ع تاايل  عربنشااايل ع ا  ا  

  جامعة العلوم املالي ية: تعريف. األولالفرع 

 خمهههههههههت  ،  هههههههههاين  ااخمههههههههه  اارباز ههههههههه  كنههههههههه ع ، 1969يف تهههههههههن   (USM  عربخمتههههههههه م عملارباز ههههههههه  نشههههههههه يل  ااخمههههههههه 
ت ههههههههر   ااخمهههههههه  عربخمتهههههههه م عملارباز هههههههه   صصههههههههايل ا ن  هههههههه  اهههههههه  عربخمتهههههههه م عربط اهههههههه   عربصههههههههاترب ،  تهههههههه م    ااخمهههههههه  اهههههههها ة، 

تضههههههل   عربط اخمهههههه ، عربخمتهههههه م عرب ط ا اهههههه ، عربخمتهههههه م عرب  ن رب  اهههههه   علنتتهههههه ، عربخمتهههههه م ع   يا اهههههه   ع نعههههههانا ،  عرب خمتههههههال، 
 ا  اهههههه  ت ههههههمل يف ات تهههههه  أ 17يف  ،أربهههههه  ااربهههههها اهههههه     اهههههها  هههههه   هههههه  عألاهههههه ع  عرب خمتاياهههههه  30ع ااخمهههههه  حهههههه ع  

اهههههههتع   ربتانتتههههههه  يف ا قهههههههمل   خمهههههههت  تهههههههط  6  عمل قهههههههمل عربرئاعههههههه  ربتجااخمههههههه      ههههههه   ههههههه  ي ا    ت نههههههه   انهههههههاانأت،
  هههههل اههههه  عمل قهههههمل عربرئاعههههه  300 تاهههههايل ربتخمتههههه م عربط اههههه   عربصههههه    تهههههط  خمهههههت   3 هههههل،   50 نتههههه  ع ااخمههههه   ههههه ع  

 : (USM ا قمل  ااخم  عربخمت م عملارباز    34  قل    عربش     ، ربتجااخم 

 : موقع جامعة العلوم املالي ية يف والية جورج اتون 34 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 صت : ص    ا      ا   رعئ      عمل
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 تهههههههل  :  تهههههههط  أتهههههههال ،ار هههههههز  ههههههه  يف   تههههههه  عرب  صصهههههههايل عربخمتياههههههه  17 يههههههها تهههههههت ر  ااخمههههههه  عربخمتههههههه م 
ع اث ، عربطهههههها، اهههههها عألتههههههنا ، عربطهههههها ع ز  هههههه ، عربخمتهههههه م  عرب  ن رب  اهههههها    عتههههههايل ع ق صهههههها  ع تههههههنيا ،  يهههههها 

  حتت ك رع  عرب ر  عرب جا ا ربتجااخم ت تم ارع ز عرب    ع تاايل ع ت شا    ربت طا  عربصنا   

 ،عرب  تاههههههههتاع  يهههههههتيل ع ااخمهههههههه  انهههههههه   ههههههههتع  اا  تههههههههط نتههههههههام عملههههههههتع   عأل ا  اهههههههه   هههههههه   نتههههههههام عرب تاهههههههه   
يل عربخمتياهههههه  اهههههه   ههههههني  عح  هههههها ال   هههههه  ع هههههها  ،اههههههت  اههههههنح فرصهههههه  عرب  هههههه    ا خمههههههت  عرب  صصههههههايل ربطت  اهههههها

،  يف 2021ربعهههههههن   (QS حعههههههها تصهههههههنا   142حت ههههههه   ااخمههههههه  عربخمتههههههه م عملارباز ههههههه  عملرت ههههههه    عمل ههههههه فر  يف ع ااخمههههههه ، 
حعههههههههههههههها تصهههههههههههههههنا  عرب ههههههههههههههها ز  800-601 يف تصهههههههههههههههنا   هههههههههههههههننااا،  يف ع ي  ههههههههههههههه  600-500ع ي  ههههههههههههههه  

  2020حعا      عرب خمتال يف ن س عرب صنا  ربعن   42ربتجااخمايل،  يف عملرت   

اهههههه  اههههههر    ع    2008يف تههههههن   ت تصههههههنا اا ،عملارباز هههههه   ااخمهههههه    ا هههههه  عرب  هههههه اب   هههههها   ااخمهههههه  عربخمتهههههه م 
 APEX) Accelerated  ربنيا اههههههههها عرب خمتهههههههههال عربخمههههههههها   ههههههههه     ااخمههههههههه  تشههههههههها   يف عمل طههههههههه  عمل  ههههههههه  

Programme for Excellence  حت اههههه  يف ،  هههههه   هههههرانا  اخمجههههه   هههههت ل التعهههههايل عرب خمتهههههال عربخمههههها
  (Universiti Sains Malaysia, 2021) عربشار  عربخماملا 

 امعة العلوم املالي ية:جب (APEX) املكثف لالمتياز خططاملتوجهات . الفرع الثاين

تط اهههههه  عمل طهههههه  عمل  هههههه  رب   اهههههه  ع ا اهههههها ،   تههههههت  ااخمهههههه  عربخمتهههههه م عملارباز هههههه  اايهههههه   ،2008انهههههه  تههههههن  
  انههههه   ربههههه  عحلههههه  تطيهههههح ع ااخمههههه  ك   هههههر  عرب هههههال  عرب   اهههههايل عربرئاعههههها  عربههههه  جيههههها ت نااههههها  ع رب هههههزعم اههههها اههههه  

 عمل  هههههه  ربنيا اهههههها   طهههههه عرب   اههههههايل عرب عههههههمل ربتي ،35  قههههههل  هههههه  عربشهههههه     اههههههر   هههههه  عرب هههههها ت  يف عمللتعهههههه ، 
 APEX) : 
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 يف جامعة العلوم املالي ية (APEX) املكثف لالمتياز مخططل: التوجهات التسعة ل35 الشكل رقم

(Universiti Sains Malaysia) : عملصت 

 تههههههط كحههههههتع  عرب ناهههههه عيل يف   ،تخميهههههه   ااخمهههههه  عربخمتهههههه م عملارباز هههههه  اهههههه   ههههههني  ع رب ههههههزعم ابرب   اههههههايل عربعهههههها   
 ههههه  اههههه : عرب  ههههه     عرب خمتهههههال، عرب  ههههه   ع    ههههها ، ع هههههتاايل  عربنشهههههااايل ع ا  اههههه ، عربطت ههههه ،  ههههه ز عمل عهههههها، 

 عمل ع    عحل  ي  

 :التغيري على مستو  اخلريج أوال.

  هههههه  عربعههههههتطايل عملارباز هههههه   خمهههههه  ع    هههههها   املاهههههه  ع ق صهههههها   عرب نهههههه عيل عربعههههههر خم ، عربهههههه  أصهههههه  ت حتههههههتة 
،  أ ضههههها ا طت هههههايل تههههه أت عربخميههههه  عربههههه ا فايههههها ةهههههص اعههههها عيل عرب  ههههه     اهههههزعة عمل  هههههر      ااخمهههههايل عربخمهههههامرب ههههه

  عهههههل ابربخماملاهههههه  يف اخمهههههها   ع ن  ههههههان  عرب  لاههههه ،  م  خمههههههت كت هههههها  عربتنههههههايل عأل ن اههههه  عملطتهههههها عرب حاههههههت ربتيلتعههههههايل 
عربخميههههه  اهههههمل أ ههههه األ  عيل يف ت لا اههههها ربت هههههر   عأل نهههههيب،  ههههه  تر هههههت عملنتيهههههايل عرباههههه م أفهههههرع ع ا هههههه      هههههنال 

 ت اهههههههايل ا ن  ههههههه     اهههههههايل نتهههههههر   ت ههههههه ،  قههههههها      تهههههههط عرب  اههههههه  اهههههههمل عرب نههههههه عيل عمل عههههههها     عتههههههه ننيلا يف 
 صاحلال ربتت    يف تنافعا  عربع أت عربخماملا       

تر ز  ههااخمهه  عربخمت م عملههارباز هه ،  تط ت     أفرع  قههائههت   ربت نا   تط اعهههههههههههههه     هه  ا  عملنتيههايل ا خمههت   
ع نعاايل  عمللتعايل عربصن    عمل  تط ،   تط ع ااخم  ت ف  عملناخ عملناتا رب   از عربطت    تط ع  تع   ع    ا  

المعرفة
المستقبل

االمتياز

اإلستدامة

العالميةاإلنسانية

التغيير

اإللتزام

الرفاهية
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  عربخمت م  تط ت     ا  ر   تصهههههه ال ابألفرع   تشههههههجاخمال  تط حت ا  أهتعفال  تط  هل عرب عيت،  يا تخمي   ااخم
عربخماملا ، ا   ني  عن  احال  تط عربخمام  اي حال ك       ااربازة  نتاااا عرب خمتاي  ضههههي  عربت   عمل ياز  ح   

  (Universiti Sains Malaysia, pp. 29-30)عربخمام 

عتههههههههرعتاجا  ت هههههههه    ات هههههههه   ههههههههاملا  حعهههههههها عمل طهههههههه  عمل  هههههههه  ربنيا اهههههههها  ،   ضههههههههح 36  قههههههههل عربشهههههههه   
 APEX) :  ااخم  عربخمت م عملارباز  

 : اسرتاتيجية تكوين طلبة عامليني يف جامعة العلوم املالي ية36الشكل رقم 

 عملصت : ا  ك تع  عرب اح  

  اههههههايل عربنتههههههر  ت  هههههه  تخم يههههههت  ااخمهههههه  عربخمتهههههه م يف ت هههههه    انياهههههها  تههههههط اههههههنا  عملخمرفهههههه  عرب عتههههههخم ،  تخمههههههت  
ع  ههههههر  ،  عربن ههههههاش  عربن ههههههت عرب نههههههان،  عرب  عصهههههه  عربتنهههههه ا عملي هههههها ،  كا اناههههههايل عرب  عصهههههه  عرب  ههههههايف ا خمههههههت  عربتنههههههايل، 
 عرب اههههههل ع اههههههت ربت خمتهههههههال اههههههت  عحلاهههههها   ت انههههههه   يههههههنا  تطههههههه  را ربتهههههه عيل  ع  يههههههمل،  عرب هههههههال  عأل نيقاههههههايل عرب ا  ههههههه  

 عرب  هههههههان  يف حههههههه  عملشههههههها  ،  عملاههههههها عيل عرب  تاتاههههههه    ع جيا اههههههه   حعههههههه  عرب خمااههههههه  اهههههههمل ع نيفهههههههايل  عربصهههههههرع ايل،
   (Universiti Sains Malaysia, p. 34)  عرب ت    تط ع ا  عرب رع عيل

 

المعرفة
Learning to know

Savoir

المهارة
Learning to 

do

Savoir faire

التعايش
Learning to live together

Savoir vivre ensemble

حسن التصرف
Learning to 

be

Savoir etre 
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 : العلمي التغيري على مستو  البحث اثنيا.

ههههههههه  أهههههههههل  ااهههههههه  يف ع  اا ههههههههها رب اهههههههها    طهههههههه  ع ا اهههههههها   ،ك  ت هههههههه أت  ااخمهههههههه  عربخمتهههههههه م يف جمهههههههها  عرب  هههههههه 
 APEX)،  كضهههههههاف  ك  عتههههههههرعتاجا اا رب ناهههههههه  عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها   عتههههههه تعا   ربتيعهههههههه    ،  يهههههههها أ   ااخمهههههههه  عربخمتهههههههه م

 ههههه هل ن طههههه  قههههه   لههههها يف عا اا هههههها عربخمتيههههه   رب  ههههه      هههههانعيل       ،تر هههههز  تهههههط عرب  ههههه   ا خمهههههت   عرب  صصهههههايل
عق صهههههها ا  حت اهههههه  عربرفاهاهههههه ،  ت   هههههه   ااخمهههههه  عربخمتهههههه م يف ههههههه ع -ا  عربع تهههههها ااهههههها عيل قهههههها      تههههههط تناهههههه  ع هههههه

عربعههههههااأت   ني هههههه  قههههههال تز  اهههههها يف عرب ههههههاح   ت ي هههههه  يف: عرب ضهههههه  ،  تاهههههه  عرب ههههههر ،  تاهههههه  عربصههههههنا  ،  يهههههها تعههههههخمط 
  :(Universiti Sains Malaysia) ك  حت ا  عألهتع  عرب اربا  ا   لا   عرب    فااا ، ااخم  عربخمت م

 عربصنا   اب    ا  عربخمتي  عرب ا تن ج  ع ااخم ؛     

 ت  عرب ا أت  حت ا  عرب اي  عملضاف   تط عملت  عرب ص   عرب خمات يف ع ا   ع  يمل    ؛  

 حت ا  عأل اب  ا   ني  تع    عأل ا  عرب  تن جاا ع ااخم  يف     ع   ا عيل   رعنعيل ع رع ؛ 

 عرب    يف نع   ااي  ا  اصا      تاا  اتع ا  ع  يا  ع ااخم   تط 

 :التغيري على مستو  اخلدمات والنشاطات اخلارجيةاثلثا. 

اهههههه   هههههههني  تنياهههههه  أقطهههههههاز عملخمرفهههههه  عربرعئهههههههت  يف اههههههاربازة ك  تطههههههه  ر  ،تعههههههخمط   ع   عرب خمتهههههههال عربخمهههههها  عملارباز ههههههه 
عمل  ههههههه    طههههههه عمل هههههههت صهههههههاا     عربههههههه  تخمطههههههه  عأل رب  ههههههه  ربنيا اههههههها  يف عربههههههه خمتل  عرب خمتهههههههال،  ، ا ههههههه  عرب خمتهههههههال عربخمههههههها 

   عههههههاز ةخمهههههه   ،اههههههت  حت اهههههه  عرب  ااهههههه   عرب  ا هههههه   هههههه    تهههههه  ارع ههههههز عرب خمتههههههال عربخمهههههها  ،(APEX  ربنيا اهههههها 
يف كنشهههههههان أتهههههههس  ،  ي ههههههه  أحهههههههت عألههههههههتع  عربرئاعههههههها  لههههههه ع عمل طههههههه       رباههههههه    هههههههار   املاههههههه   حت اههههههه  ع ا اههههههها 

 يههههها  خمهههههت ،  ابملخمرفههههه   ع    ههههها  رب طههههه  ر ع  يهههههمل ق ع هههههت اث  ههههه   ن هههههاي  أةههههها  عرب  هههههرا عمل نههههه    عربهههههني م ربتيعههههها   
فرصهههههههه  ح ا اهههههههه  رب   اهههههههه  ههههههههه ع علههههههههت ،  اهههههههه   هههههههه   (APEX تن اهههههههه   طهههههههه    ع   عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها  ربنيا اهههههههها  

يف عربنتهههههام عرب خمتايههههه ، حاهههه   ههههه ل ت ههههه    عربطت ههههه  عمل هههها ع عألتاتههههها  ربتي طههههه  ههههه  ت هههههين ف هههههر عرب نياههههه  عملعهههه تعا  
ابربر اهههههههز  تهههههههط أتهههههههس عربخمتعربههههههه ، ت هههههههافل    تهههههههط   افههههههه  محا ههههههه  عرب ا ههههههه   عحل هههههههاظ  تهههههههط عملههههههه ع    عرب نياههههههه  عرب شهههههههر  ، 

 :يف   هنهههههها ، ااخمهههههه  عربخمتهههههه م ل ع هههههه   ، كضههههههاف  ك  اهههههها تهههههه   ت ي هههههه   تههههههارب عملنيناهههههه   عرب ههههههت    تههههههط فاههههههعرب ههههههرأل، 
 ، تنياهههههه  اهههههه عه ال  هههههه األ" ااخمهههههه    ا هههههه  عرب  هههههه ، ا خمههههههت   عرب  صصههههههايل، ا ياههههههز ، تخميهههههه   تههههههط   هههههه  عأل

 ع ههههههههر ي اهههههههه   عئههههههههر    تهههههههه فر عرب رصهههههههه  ربألفههههههههرع  رب  عهههههههه   عقخماههههههههل ع ق صهههههههها ا  ع   يهههههههها    حت اهههههههه  عربرفاهاهههههههه 
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 اعهههههههههه تعم" " عرب ناهههههههههه  يف عرب خمتههههههههههال عربخمهههههههههها  اهههههههههه  أ هههههههههه  اعهههههههههه     :عرب  ههههههههههر"، كضههههههههههاف  ك  ت نااهههههههههها عربرب هههههههههه  عرب ارباهههههههههه 
(Universiti Sains Malaysia, pp. 42-43)   

ا   ع  يهههههههمل، ا اههههههه م عرب نياههههههه  عملعههههههه تعا  عرب عتهههههههمل ربهههههههر   صهههههههي اا يف ع ههههههه ،ت  ههههههه   ااخمههههههه  عربخمتههههههه م عملارباز ههههههه 
 نتر  ع ااخم  يف    ها ا   ني  تنش   عمل عان : ،37  قل     عربش   

 على الفرد واجملتمع من خالل تنشئة املواطن اإلجيايب العلوم : أ ر جامعة37 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 (Universiti Sains Malaysia, p. 44)عملصت : ا  ك تع  عرب اح   اب   يا   تط 

ك  حت ا  ع ا اهها  عملههاربازا  تط  ر طهه  عرب خمتال عربخمههامل  ه  ا  أهل أهههتع  ع ههااخمههايل يف اههاربازة،  ه  يف 
نترع ربتن ههائ  ع   هه  ا  ار   ههااخمهها هها ا   هه   تي     قمل ا  ههتم يف  ،ارع هههاحت ا  ك   عربطر  ان صهههههههههههههه  

 شههههرط أ   ت زم     ،أ قط ع ااخمايل عربخماملا   رباس ا  عملعهههه  ا  أ  تنافس ع ااخمايل عملارباز  عرب صههههنا ايل عربت ربا ، 
ع فرع  عرب خمارب  يف  ط  ع ا اا      ا  عألهتع  عملعهطر   تط عملت  عمل  ته   عرب خمات،  أ     تط عرب ر  عملاربازا 

ع    ن  ح  تط عربخماملا  رباع ن     عرب رأل عرب  ت ا  رب  رب ط  ر  ني    تخمز ز عق صا    حت ، تط   تا  عربخمام عرب ارب 
  أ   عال    فر  يف حت ا  عألهتع  عربخماا  ربت نيا     هنل ا عان  اعل رب   كجيا ا  عربتر   ع   يا ا  فا ، 

  

المواطن اإليجابي

االنتاج والخبرة

المواطنة، معرفة التنمية 
المستدامة، معرفة العولمة

التفكير النقدي والمساهمة 
المسؤولة، تبني التنوع، 

تقييم واحترام اآلخرين

مواطن مسؤول، فعالين 
مساهمين، أفراد واثقين من 

أنفسهم، متعلمين ناجخين
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 :الثالث خالصة الفصل

 عتههههه ن اي نهههههان  تهههههط اههههها تههههه    رضههههه  اههههه  عرب جههههها ز عربخماملاههههه  عحلت  ههههه  ألقطهههههاز ع ا اههههها  ع هههههااخم ،   ننههههها 
 فايا  ت :، ن ض اا ن اط ع   ني   عرب شا   خمر 

  نقاط االختالف:أوال. 

   تنشههههههههه  فااههههههههها عمللتعهههههههههايل ع ق صههههههههها     كقتهههههههههال أ  انط ههههههههه  ،أقطهههههههههاز ع ا اههههههههها  عرب رنعههههههههها تضهههههههههل تشههههههههه ات
 هههههها  حت اهههههه  عرب طهههههه    عربنيهههههه  رب هههههه  ، ت نهههههها ل فااهههههها ع طهههههه  اب التعههههههايل عرب خمتههههههال عربخمهههههها   ها ههههههايل عرب  هههههه 

 هههههه ز عربعهههههه ا    هههههه ف  عألاههههههرع    فههههههمل  جتهههههه  عرب نياهههههه  ربتت ربهههههه    هههههه ،  يهههههها تخميهههههه  هاتهههههه  عألقههههههاربال  تههههههط 
عمللتعههههههايل  ع فههههههرع  يف قطهههههها  اهههههه     ا هههههه   هههههه ع ا اناههههههايل  عملنههههههاخ عملناتهههههها ربت طهههههه   عربهههههه عيت ربألفههههههرع ، 

عربههههههههه  تهههههههههت ل  ههههههههها  ا ال ألفضههههههههه  عرب هههههههههاح    عربطت ههههههههه   عتههههههههه  طاز  ،ع ا اههههههههها  رب   اههههههههه  عربشهههههههههار  عربخماملاههههههههه 
ر   هههههزع   ع  هههههتع   ع    ههههها  فااههههها، نههههه ع  قطههههها اههههه   هههههني  تههههه ف   هههههتاايل عرب  ههههه   عرب طهههه   ،ع تهههه  يا عيل

عرب رنعهههههههها  ههههههههه  ع ااخمهههههههه    ر ا هههههههها اهههههههه   هههههههه      ههههههههانعيل  شههههههههر   ا ياههههههههز ،  شهههههههه ات ع ا اهههههههها  حعهههههههها عرب 
  صا ا؛  اف  عربنشاط عرب جا ا  ع ق   حر اا

  عحهههههت أ   هههههت  جمههههها يل  ههههه  ت ياهههههز يف جمههههها   تاههههها  ااخمهههههايل أ  اهههههتع    هههههه  ،أقطهههههاز ع ا اههههها  عألملاناههههه 
حههههههت  ، ترت ههههههز أقطههههههاز ع ا اهههههها  يف أملاناهههههها  تههههههط تخمههههههت   تههههههتع   عرب  صصههههههايل    شهههههها  حتهههههه   ابهههههههر  

 عرب صههههه   ك   ،رب ضهههههاة  هههههل ع  يهههههمل  ع ق صههههها ،  يههههها   اهههههت عمللتعههههه   عرب هههههاح    تهههههط تطههههه  ر  ربههههه  عربخمتهههههل
 هههها و هههه  لهههها  ههههار   املاهههه   جيتهههها لهههها  هههه عئز ا ياههههز    ،اعهههه جتعيل م   عهههه   ااخمهههه  أ ههههر  عربخميهههه   تااهههها

 ن  ههههههه   ااهههههههتعرباايل فاتهههههههت، ممههههههها ة لههههههها عرب  هههههههتم يف عملرعتههههههها عأل   رب صهههههههنا   هههههههننااا عربههههههه ا  ر هههههههز  تهههههههط 
   ، تههههههرت   أقطههههههاز ع ا اهههههها  ع ن ههههههاي عرب   هههههه  عمل ياههههههز  انافعهههههه  ع ااخمههههههايل عألار  اهههههه   عرب  طاناهههههه  عألتههههههط  

عربهههههه   ههههه ل ت ااياهههههها حههههه    هههههه   لهههههائ  ع ااخمهههههه  عملخمر فههههه  اهههههه   ،يف عملاناههههها ع ت ااهههههها   ا ههههها جبااخمههههههايل ع ا اههههها 
،  هههههت   ااخمهههههايل ع ا اههههها  رب   اههههه  عربشهههههار  عربخماملاههههه  ربنتهههههام عرب خمتهههههال عربخمههههها  ت ههههه      ههههه    تاههههه  ع  يهههههمل

 ههههههه   أتهههههههات    ات ههههههه ،   ههههههه ز ع تههههههه  يا عيل يف  ملاناههههههها  نا ههههههه  عتههههههه  طاز عرب  هههههههانعيل عرب شهههههههر   اههههههه  ابح
     تيا  ا ياز    عيل       اربا ؛عرب     عرب ط  ر رب  ت   

  هههههههار  عرب خمتهههههههال عربخمههههههها  عملهههههههاربازا  عن  احههههههه   تهههههههط عربخماملاههههههه ، ك   ة    ،عقطهههههههاز ع ا اههههههها  يف اهههههههاربازة  هههههههت 
عربنتههههههر  عملارباز هههههه  ربنيا اهههههها  نتههههههام عرب خمتههههههال عربخمهههههها    هههههه ، اب   ا ههههههها   ربهههههه  انااهههههه  تطيههههههح ربتينافعهههههه    تشههههههي 
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 هههههتأيل  قهههههت  تههههط عربنطهههههاأت عربهههههت   عربههههه ا  نشههههه  فاههههه   يارب ههههه  عرب خمتههههال عربخمههههها   عرب  ههههه  عربخمتيههههه  انههههه  قهههههر  ، 
  ع    ههههها  ع  هههههتع    تهههههط قههههها      ،   تهههههط عربخمهههههام  ان   ههههها اهههههأاهههههاربازة عرب ناههههه  اههههه  عألتههههه   اهههههت  تنشههههه   

  حت ا  ع ا اا  عملع تعم؛

  ع اهههههت عربعااتههههه  عألملاناههههه  ت خمههههها رب تعههههه   عرب خمتهههههال عربخمههههها  اههههها ك  حت اههههه  عا اههههها  عربن  ههههه ، عربههههه ا  خم يهههههت  تهههههط
ع ا اهههههها  يف جمهههههها  عرب  هههههه  عربخمتيهههههه ، أاهههههها اهههههها  حتنهههههها  اهههههه  عرب جههههههر    عرب رنعهههههها   عملارباز هههههه ، ت  اايهههههها ك  

عربهههههه ا  اههههههت  ك     اهههههه   اهههههه ، عرب  ااهههههه   هههههه  عا اهههههها  عربن  هههههه  تااتهههههه  عا اهههههها  از   هههههه ، أا تخميهههههه   تههههههط
حت اهههههه  عربشههههههار  عربخماملاهههههه   عحههههههرع  عرب  ههههههتم يف ارعتهههههها عرب صههههههنا ايل عربت رباهههههه ،  ع ا اهههههها  ع   يهههههها    ع  يخمهههههه  

 اههههههت   شهههههه    ئاعهههههه  ك  تهههههه ف  عرب ههههههرأل عمل  اف هههههه  رب هههههه  أفههههههرع  ع  يههههههمل أل  اهههههه   اهههههه  أ ههههههر   عربهههههه ا 
 .ا انا   عربخمتيا   عملخمرفا عت   عو   ع عرب ياز    حعا قت  

  اثنيا. نقاط التشابه:

   يف  أةههههها  عرب شهههههرا  تهههههط  عتههههه  يا   ،عتههههه  نائا  هههههرعا     ههههه  هههههه   ع هههههااخم  حت اههههه  ع ا اههههها ا ههههها  عيل  ههههه
 عملت  عمل  ت   عربط   ؛

   اربخم ملههههه    عفهههههمل عرب   ههههه   ههههه  تااتهههههايل حت اههههه  ع ا اههههها  ع هههههااخم  يف  ههههه  عربهههههت   ا شهههههاا ،    عاههههه    تخم ههههه 
 عرب صهههههههنا ايل عربت رباههههههه  ربتجااخمهههههههايل،  تنههههههه  ا طت هههههههايل تههههههه أت عربخميههههههه   عربهههههههزة   عملعههههههه ير  يف  هههههههت  عربطت ههههههه ، 

 حا ربهههههههه   هههههههه  ع ااخمههههههههايل ك   ،كضههههههههاف  ك  حر هههههههه  عرب ن هههههههه  عربطت هههههههه  مل عصههههههههت  تخمتههههههههايال ع ههههههههااخم  يف ع هههههههها ي
 ؛   ت  مم   ا  عربطت   عأل انا  ز أ 

 التعهههههههايلتخمرضهههههههاا   عن  هههههههان اشههههههها  مل اههههههه   هههههههني ،تعههههههه ات   ههههههه  عربههههههه عا   هههههههت  حهههههههت  اههههههه  ع ااخمهههههههايل 
اههههههههمل ت ههههههههت  صهههههههه     ،،  شههههههههرط ع  ت نههههههههمل  نهههههههه  عرب  اههههههههال عربت رباهههههههه  جبههههههههت   عملشههههههههر  ن عههههههههاا عرب خمتههههههههال عربخمهههههههها 

 اع   تا   ااخم  ع ا اا   جما يل عرب نا  عرب  ت   تر ز  تااا؛

   ابح ههههه  اههههه  ع هههههااخم   ارب ههههها  نههههه    رباههههه ، ت  ههههه   اههههه  أتهههههات    شههههها   يف  ضهههههمل  ت اهههههال  هههههرعا  ع ا اههههها 
ا ياهههههز  أ  اههههه   ههههها  عرب  اهههههال يف   تههههه  ،  قهههههت تضهههههل عربتجنههههه  اعهههههل رب  اههههه   ااخمهههههايل   تههههه      عربخمهههههام

 عرب صنا ايل عربت ربا  ربتجااخمايل؛

 هههه ل عحل ههههل  تههههط جنهههها   ههههرانا  ع ا اهههها  ك   خمههههت اههههت    ت هههه   هههه ل عجنهههها  عرب ناهههه   ههههني   ههههت  تههههن عيل     ،
     شر تن عيل؛
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    ايل عرب نههههههه عيل ع ق صههههههها    عربخماملاههههههه ، تههههههه عن ر هههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها    طت ههههههه هههههههت   ههههههه  عربههههههه عا  ك    ههههههه
أ   تههههههههط اعهههههههه    ع ن ههههههههاي عربخمتيهههههههه     تهههههههه   ، تههههههههط اعهههههههه     أ  عملهههههههها  عرب شههههههههرا عمل ي هههههههه  يف ع ههههههههرجي 

 ع تاايل عمل تا  ربتيج يمل؛

   خمهههه  عرب  هههه   عرب ط ا اهههه   ع ا اهههها   تههههط تخمز ههههز ع تهههه  نيربا  عملارباهههه  ربتجااخمهههه ، اهههه   ههههني   ههههرعا تخميهههه   هههه 
  تط ع ااخمايل  صا         ت ت ؛عت  يا عيل تت  

   ههههه  ع ااخمهههههايل   ههههها ر عرب  ههههه   ،عربخميههههه  عملشهههههر    هههههل عرب خمههههها    تشهههههجامل ك ع ا اههههها   هههههرعا   هههههت   ههههه 
 عربخمتي   عمللتعايل ع ق صا   ؛

  ملهههههها لهههههها  ،  صصههههههايلعرب  هههههه   ا خمههههههت   عرب ك  تخمز ههههههز ، ههههههت   هههههه  ع ااخمههههههايل عمل ياههههههز   ا هههههها  عيل ع ا اهههههها
 ازعة  تط تط  ر عملخمرف  عربخمتيا   كجيا  عحلت   عمل   ر  ربتيش نييل عرب  ت ع   عربخمام؛ا  

     عرب  ههههههههتم يف  مللتعهههههههايل عرب خمتهههههههال عربخمههههههها ، عربشهههههههار  عربخماملاههههههه  ايههههههه    ة    هههههههرعا  ع ا اههههههها  يف ههههههه  ت شههههههها 
 عرب صنا ايل عربت ربا  ربتجااخمايل؛

   عربطت ههههه      ههههه  عربت ربههههه  اههههه  حاههههه  ع  ع    عرب  لاههههه   ق ههههه  عتههههه  نيربا  ع ااخمههههه ، هههههرعا  ع ا اههههها  ههههه  تشهههههجمل
  عرب اح  ؛

   خمهههههه  ع    هههههها ،  تخميهههههه   نياهههههه  عملعهههههه تعا   عرب نياهههههه  عرب شههههههر  أ خمهههههها  عرب ع ههههههااخم    هههههه   هههههه   ههههههرعا  ع ا اهههههها 
  تط ك ااي عرب خمت عرب ا    ع  يخم  يف    نشااايل ع ااخم   يف    عرب  صصايل عرب  ت تااا 
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جنننننن  دف  ىل نننننندة      نننننن  جنننننن    سننننننمن خال  ننننننف لننننننحال ونننننن ا ايازنننننن   ا نننننن ا   نننننن      نننننن  ا   نننننن   
خ ينننننننن  ا  ح نننننننن   ننننننننف  اباسنننننننن  خا نننننننن  اي د نننننننن   ايدنننننننن ي  جلزائننننننننر   اجلزائرىلنننننننن  خمرجنننننننن    تس نننننننن   اي د نننننننن   ايدنننننننن ي

 احلدىلثننننن  اينننننيايدخي ننننن  بدنننننج اي  ننننن اب  خاجمل ننننن  ا  اة  خيننننن  ني سننننن       ننننن  جننننن    خمرج  ننننن   خاسننننن م  ا   ننننن  
ني سنننننم  ر    . خ  نننن  ذنننن    ينننن فر  نننن   ية   نننن  خ نننن ي زا ك  ربنننن  كنننن   ننننف  خيننننن ط قننننا بننننرا ال  ق نننن  ا    نننن    

 اة  حث اي  ي  :  و ا اياز 

  :؛خا   اي د    ايد ي ني اجلزائراة نث األخال 

  :؛ج    اجلزائر ني جم ال     ج    اي د    ايد ي خ دزىلز ي     ا       اجل  دفاة نث ايث ين 

  :تس نننننن   جنننننن    خمرجنننننن     ن نننننن بخ ح  نننننن   جنننننن  دفق نننننن  ا   نننننن   ي نننننن     قنننننن   اة نننننننث ايث يننننننث 
  .اجلزائرىل  اي د    ايد ي



الفصل الرابع: أقطاب االمتياز اجلامعي وعالقتها بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  
-منوذج مقرتح–  

 

 

220 

 املبحث األول: واقع التعليم العايل يف اجلزائر

  ننننننننن ىلر اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي خ    اننننننننن   ننننننننن  لز  ننننننننن    اجمل  ننننننننن       ا سننننننننن قحالاجلزائنننننننننر  مننننننننن  سننننننننندا 
   اة  مننننننن    مننننننن  ا سننننننن قحالخ     ننننننن   اي  خننننننن  ايدال  ننننننن  خا  ابج ننننننن   خوننننننن ا  ننننننن    ننننننند ني س  ننننننن   ا  نننننننحح   

 ك نننننننن  ا د  ننننننننا سننننننننيخاب  ا  ننننننننحح   ني   نننننننن ابا  ك  نننننننن    زاىلنننننننند  خسننننننننرىلد    نننننننن    نننننننن    اةنننننننن ااب  اي  ننننننننرىل 
    ىل ف:      اي  ر ني و ا اة نث    سخ  .خاهل  ك  خاة ااب  اة ي  

 ؛   اب  ظ م اي د    ايد ي ني اجلزائر 

 ؛   اب بدج اةتشرا  اي     يق  ع اي د    ايد ي ني اجلزائر 

  اي د خن احمل ف خايدخي ةتس    اي د    ايد ي اجلزائرىل. 

 عليم العايل يف اجلزائراملطلب األول: مسار نظام الت

اي  ننننننن ابا   جم ننننننن ع س  ننننننن    نننننننفسنننننننم  ر       اجلزائنننننننري  دنننننننرة   ننننننن    ننننننن اب  ظننننننن م اي د ننننننن   ايدننننننن ي ني 
مي ننننننف  ق نننننن   اةراحنننننن  خ خاي ننننننن      دنننننن    ننننننال خبننننننرا ال اي م  نننننن  ا   زنننننن  ىل  خا ج     نننننن   منننننن  ا سنننننن قحال  

 ك   ىل ف:   ايي  ر هب   ظ م اي د    ايد ي ني اجلزائر

 : املرحلة األوىل .الفرع األول

 د  ابي  ح نننننننننث ي  ننننننننن    جلزائنننننننننر ني سنننننننننم ىلدننننننننن    ظننننننننن م اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي ني اجلزائنننننننننر    ايد ننننننننند ا سننننننننن 
  ايد نننننن م  ك  نننننن  ا  ا  يذنننننن ل هلنننننن  كنننننن   ننننننف ك  نننننن 1879 اي نننننن  خايد نننننن م ايزنننننن د      خني سننننننم ك  نننننن   1859

جب  دنننننننن  يخال ج  دنننننننن  جزائرىلنننننننن    ننننننننا  1909خك  نننننننن  احلقنننننننن     ن   نننننننن  اي   نننننننن   اي نننننننن بق  شنننننننن   ني سننننننننم  
  2014/2013)اب نننننننن     ني ايدزننننننننر احلنننننننندىلث اجلزائننننننننر  خاينننننننني  دنننننننند  ننننننننف ي نننننننندم اجل  دنننننننن   ني اينننننننن طف ايدننننننننري

 . (173 ان  

خ د ي ايمظ م اي  داغ جف ايق ئ   ب  بقف ايمظ م ايار  ننف سنن ابي اةاد ال  ىل    غ مل   بدد ا سنن قحال    شننر 
  ك    : ك    ا  ا  خايد  م ا   ننننننن      ك    احلق   خايد  م ا   زننننننن  ىل   ك    اي   زائر    ننننننن ا ج  د  اجل

ك ن ني اجلزائر    ىلق اب   1962ني سننننننننننم  خ  ذنننننننننن ف     اة نق   اجل  د    ي وران خ  ننننننننننم  م    خايد  م ايد  ق  
 Ministère de) يسنننننننننننننن نننن    د     نننن ي 250 انث   ننننا اشننننننننننننننراة  %0.1طنننن ينننن  جنننن  دف  م    2000

l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 2015)  راح  اي   ىلف  ف    ي 
  :(198-197  ايزان   2016/2015)شر ف   ك  ا  ق    ك   ىل ف   آ  اك
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خ ننننننندخم انننننننحث سنننننننم ا  ني غ ي  ننننننن  اي وززننننننن    ك  نننننننا   ننننننن اب   نننننننف  ظننننننن م سنننننننم ي  :شههههههههادة ليسهههههههان  .1
 ي     ا  اة  ق   ايي    ن ني جم      اي     س؛

   ج  ننننن   خ نننندخم ةننننند  سننننم  خاحنننند  ىلنننن   اي ك ننننز ف  ننننن    نننن   م   نننن  اي نننننث :شهههههادة دراسههههات مع قههههة .2
   كر  ختر              ي         خاب  ني ايداباس  ايمظرىل ؛

 ث     األ    جن   يطرخح       ؛خ دخم سم    ف اي ن :أو الدرجة الثالثة ة دكتوراهشهاد .3

  ز   د   ضيو     مخ   سم ا   ف اي نث ايمظري خاي    قف.خ  :شهادة دكتوراه دولة .4

ج  دننننننن   ني اةننننننندن   ننننننند ب  سننننننن  اي ننننننن    اجل  د ننننننن   نننننننف ج  دننننننن  اجلزائنننننننر       رفنننننننا وننننننن   اةرح ننننننن خ 
  1967 ىل نننننننننن    20ايزنننننننننن  اب ني  278-67ج  دنننننننننن  خوننننننننننران  ق ضنننننننننن  األ ننننننننننر اب نننننننننن   ي  نننننننننن       اي نننننننننن  
خج  دننننننن   يلنننننننر    1969جننننننن ان  17ايزننننننن  اب ني  45-69ج  دننننننن    نننننننم  م   ق ضننننننن  األ نننننننر اب ننننننن  خي  ننننننن   

ج  دننننن  خ ك   دننننن  ايد ننننن م خاي  م ي ج ننننن  وننننن اابي ب  ننننندىلف اجلزائنننننر     ا   قنننننا هبننننن  األشنننننغ ال ني   ىلننننن  وننننن   اةرح ننننن 
   م ي ج   حم د ب ذ  ة ب وران  خج  د   م ب . ايد  م خاي

 :املرحلة الثانية .الفرع الثاين

 سننننننننن نداث خ ااب    وززننننننننن   ي د ننننننننن     1997  غ ىلننننننننن    1970 سنننننننننم  اةرح ننننننننن  اة  ننننننننند   نننننننننف مت نننننننننز 
ايننننننن ي   ننننننند    سننننننن    ق ننننننن   اي   ننننننن       1971ايدننننننن ي خاي ننننننننث ايد  نننننننف   حوننننننن     شنننننننر    نننننننح  سنننننننم  

 ضنننننن   نننننند  ي  نننننن م       نننننن   خا   نننننن    ظنننننن م اي داسنننننن    حمنننننن  اي نننننن   ا  اي ننننننم ىل   ك نننننن   د ونننننند   نننننن ق   
 نننننننديا  راحننننننن  اي  ننننننن ىلف    احاننننننن   راحننننننن  يس سننننننن  : اي   ننننننن  س  اة ج ننننننن ي   ك ننننننن ابا    ننننننن م خايننننننني  دنننننننرة 
ح ي نننننن   يمظنننننن م اي حسنننننن  ف  خني  ا  اي نننننن       ننننننا اجلزائننننننر ني ونننننن   اةرح نننننن    نننننن   ابسنننننن     ا نننننند اجل  دنننننن  

 : (198   ان  2016/2015)شر ف   اة  ث   ني  ائرىل اجلز 

خمت نننننن  اي  ينننننن    :  ننننننف طرىلنننننن    نننننن فت اياننننننر  ي نننننن م   نننننن  فخنننننن   اي نننننند العههههههايل دميقراطيههههههة التعلههههههيم .1
 ا   ابا  ا س ا      ي دخي ؛ ف  زاخي   د     اجل  دف  جمل ن كإحد اجلزائري  

اي ننننننرخع ني ا    نننننن     نننننن  اي انننننن  ا  اجلزائرىلنننننن  ني جمنننننن ال اي  نننننن ىلف خني   ااب   تس نننننن   اي د نننننن   : اجلههههههزأرة .2
 ايد ي؛

ني  درىلننننن  اي د ننننن   اجلننننن  دف بننننند ا  نننننف ايد ننننن م ا ج     ننننن  خا   ننننن       اجلزائرىلننننن  : شنننننر ا ايدخيننننن التعريهههههب .3
 ىل  ننننن  ايننننني ط  نننننا األجننننن   ر   ننننن    ننننن ق   اجلزائنننننر خو  خبدنننننج ايانننننرخع ايد   ننننن  ني  طننننن اب س  سننننن  ط ىل ننننن

 ال ايا   ا س د  ابىل .اط  
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 مظ  ننننن     كننننن ن اهلننننندة  نننننف ب ننننن ق وننننن   ا  ننننن ابا  وننننن   ق ننننن  اي نننننن ال  نننننف  مظ  ننننن   د    ننننن   ق  دىلننننن  
   ني  فنننننن     نننننن  اي م  نننننن    نننننن د    نننننن  حدىلثنننننن    ضنننننن ف   نننننن ىلف  طنننننن ابا  جزائرىلنننننن     نننننن د   هل ىلنننننن  اي طم نننننن   

هبننننندة خت ننننن ال   ننننن ق   اي د ننننن   ايدننننن ي    سنننننم    1984 رفنننننا وننننن   اةرح ننننن  ب ذننننن  ا رىل ننننن  اجل  د ننننن  سنننننم  خ 
 ني ذ           اي م    اي طم  . 2000

 : املرحلة الثالثة .الفرع الثالث

مت نننننننز  وننننننن   اياننننننن   ةنننننننرخ  اجلزائنننننننر  نننننننف ايد نننننننرىل  خ   2003    1997ا  ننننننند  وننننننن   اياننننننن    نننننننف سنننننننم  
   سننننن   خا   زننننن  ىل  خ ننننن   ننننن ح     نننننف ف ننننن  كننننن  اة ننننن  ابا  اي  اابىلننننن  ي م ننننن   خ ننننندو اب األخذننننن ع اي  اي ننننن  ا 

خذننننننن  خم نننننننال  م ننننننن ي ني ف نننننننر ا    رفنننننننا ايدخيننننننن  بدننننننندو     ننننننن   نننننننف اسننننننن قرااب األخذننننننن عخ  ي د ننننننن   ايدننننننن ي  
ب نننننننن ابىل   05-99قنننننننن   ن اب نننننننن  ايي زننننننننن ا ا ارافنننننننن   خاألل نننننننن    ك نننننننن    ا نننننننندااب  (2002-1998)مخ سننننننننف 

ايننننننن ي ميثنننننن  حلظنننننن  ف اب ننننننن  خ خاة ضنننننن ف ايقننننننن   ن اي نننننن ج  ف ي  د نننننن   ايدننننننن ي خاي نننننننث ايد  ننننننف    1999يفرىلنننننن   4
   ننننننننان  2014/2013)اب نننننننن     خىل نننننننندة     ني اجلزائننننننننر خ   نننننننن   يم نننننننن   ي  نننننننن اب  مظ  نننننننن  اي د نننننننن   ايدنننننننن ي

177) : 

   ننننننف يجنننننن   منننننن  اي زنننننن   ايمنننننن ج       ننننننف خاقنننننن ني خ  ننننننيجدنننننن  اجل  دنننننن   تس نننننن       نننننن   ا  طنننننن ب 
  ف ا    ابو   تس           ا  ط ب    اابي؛

  جل  دنننننن       نننننن     مظنننننن   اجل  دنننننن  ني شنننننن   ك  نننننن   خا  نننننن   ج  دنننننن   خ راكننننننز ج  د نننننن  يلننننننر  خ ححنننننن
 ني  د    و  ك     ع اي د    ايد ي خ   د ايدميقراط  ؛ ىل   مم  

     خاي   ىلف  ف طرىل   دزىلز اي نث ايد  ف خاي  م ي جف ني خم  ل اي وزز  ؛ابف        اي د 

   ننننننن في خسننننننن ئ  ا  زننننننن ال خ ننننننند شننننننن    ا    نننننننا  زننننننند ابفننننننن  اة ننننننن    ايثقننننننن ني خايد  نننننننف خاة ننننننني ي    ننننننن 
 خاألس    ؛

   حننننننن ال ا جنننننننن  ا  ايننننننني   اير  بننننننن  اي ددىلننننننن  ةتس ننننننن   اي د ننننننن   ايدننننننن ي  نننننننرىلس ا سننننننن قحي   اة ي ننننننن  خفنننننننر
 ي    خ د  جدخ  اة  يغ اةماق         ابىل  اي نث ايد  ف.  ا    

 : املرحلة الرابعة .الفرع الرابع

خاة ذننننننا  اي قرىلننننننر اةدنننننند  ننننننف طننننننرة اي  منننننن  اي طم نننننن    ننننننح  اةمظ  نننننن  اي ب ىلنننننن  كنننننن   ننننننف  نننننن  ذنننننن     
خ  ج ننننننن   اةو نننننننال   ي د ائننننننن  ايننننننني  دننننننن ين  م ننننننن  اجل  دننننننن  اجلزائرىلننننننن  خاحل ننننننن ال ايننننننني مت م ننننننن   نننننننف خت نننننننف  يننننننن 

     نننننا خ ااب  اي د ننننن   ايدننننن ي خاي ننننننث 2002  نننننف سنننننم  اي ما ننننن ي ايننننن ي  ننننن       ننننن  جم نننننس ايننننن  ابا  ني يفرىلننننن 
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  2013 غ ىلننننننننن  سنننننننننم     2004سنننننننننم   ا  ننننننننند   نننننننننف  ضننننننننن ال اسننننننننن ا        نننننننننرىل  ي  ننننننننن ىلر ايق ننننننننن عبايد  نننننننننف 
  ض ما ني حم خابو  األس س  :خ 

  ك  ابا (؛ –  س  –)ي    س يط ااب    ىلم   و     جدىلد  ي مظ م اي د   ف خفق  يثحا  

 خأتو   خم  ل اي ا ال اي د     ؛     

 ا       ظ م جدىلد ي    ي؛ 

 .ىلر       خخ ي  اي نث ايد  ف    

 :(199   ان  2016/2015)شر ف   س      ابي  خ ي  بغ    ق   جم      ف األوداة

  ظ  حم ال ىل     ي ن    اي رىلد ؛ ي  د ىلي ايدخي   ني اي د    ني ا س   ب 

 خاألس      ف خم  ل األ   اب؛      فض  ا  ج  د           خ خي         مق  اي      

    ايدننننننن ي خ     ننننننن   ذننننننن  ن   ننننننن ىلف  خ اة ا  ننننننن  بننننننن  اة    ننننننن   اي نننننننر    يدميقراط ننننننن  ا ي نننننننن    ي د ننننننن
 ج            ي  ؛

 ننننننن    نننننننف ين  زننننننن اخمت ننننننن  اجل  دننننننن  اجلزائرىلننننننن    اي م  ننننننن  اة ننننننن دا   ي ننننننن ح   ق ننننننن  ك اجل  دننننننن  ني شنننننننرا   
 ؛ايزد د اي طي  ا     ف خايدخيك   ف يإلشد ع ايد  ف خا      اةدرني      

 . اي  ج  ا  ا      ظ م يض  ن اجل     تس    اي د    ايد ي اجلزائرىل 

 املرحلة اخلامسة:  الفرع اخلام .

بننننننران ال    نننننن ي    ني  اننننننس اي نننننن     خبغ نننننن    نننننن   ظنننننن م ذنننننن  ن اجلنننننن    ني  تس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي
  خونننن  بننننران ال مي ننننند (PAPS ESRS)ينننند   اي   سنننن  ايق    نننن  ني جمنننن ال اي د نننن   ايدننننن ي خاي نننننث ايد  ننننف  

مم ينننننننن   ننننننننف طنننننننننرة     نننننننن ن 21.5 م نننننننن       نننننننن ن ىلنننننننن ابخ 38.6  بق  نننننننن  2017-2010يانننننننن   سنننننننن   سننننننننم ا  
جننننن   اة نننننرخع يننننند    زنننننر     ننننن ع  . خ ننننند   ننننن ن مم يننننن   نننننف طنننننرة ايدخيننننن  اجلزائرىلننننن  17.1خ  ا  ننننن   األخابخي

  خىل نننننننندة ونننننننن ا اة ننننننننرخع ي نق نننننننن  سنننننننن   خ رافقنننننننن  ا  ننننننننحح   اجل ابىلنننننننن   اي د نننننننن   ايدنننننننن ي خاي نننننننننث ايد  ننننننننف
  :(122-121  ايزان   2017-2016)ب  ق       وف وداة ابئ    ي

 ذ  ن ج    اي د    ايد ي؛ .1

    ىلر ي ظ   اةد      اةدجم  خاةر     أبوداة  ظ م ال.م. ؛ .2

  م    خبم    دابا  اة ااب  اي  رىل  ي د     ني    ع اي د    ايد ي  ف يس     خ  ظا ؛ .3
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 ي؛خ اي ان ال األخاب ك  اي  حث  ني  دزىلز اي   ىلف ني ايدك  ابا  خ   ىلر    اب  .4

اي م ىل  خاة م   ني  رخ  اي   ىلف اجل  دف   ف لحال  دزىلز ايقدابا  اي    ق   يألسننننن     ايي   ننننن ا  رافق   .5
 ا   ز  ىل  خا ج      ؛ اي ح  خ      اي رك  

 خاةح    ب  اي   ىلف خاي  ظ ل.  ل    ق اب  ب  اجل  د   خاةتس    .6

اهلنننننندة اي نننننن    اة د نننننن  ة نننننن   قنننننن اب  بنننننن  اجل  دنننننن    خ  زنننننن   يرجنننننن ع    األوننننننداة اي نننننن بق   
خاةتس ننننن   خاةح  ننننن  بننننن  اي  ننننن ىلف خاي  ظ نننننل  جنننننند ين ا  ننننن  ىل قننننن  ني  اد ننننن   دظننننن  وننننن   ا جنننننرا ا  ايننننني 

ا  اي بزننننننن    دنننننن ان  لرعننننننف اي د ننننننن   ايدنننننن ي ني  جننننننر  ححننننننن         يمنننننن    بق ننننننا جمننننننر  شننننننند ابا  ني  دظ  نننننن 
 5000  نننننن   ق نننننن س   ننننن ي  اي   نننننن  س  ننننننف     نننننن ع اي د ننننن   ايدنننننن ي  نننننتلرا ي   ننننننتخ خاي  ظ نننننل  خ نننننند   ننننن  

  ننننننن      حننننننندا  خكننننننن ن اجل  دننننننن    رىلننننننند ين   ننننننن ج  ايمظننننننن م ايقننننننند   ك ننننننن     176  ننننننن    ننننننن  ايننننننن طف    
 ق ننننن س   ننننن ي  اة سننننن  ي  ننننن ن   حننننند   ننننن  ك  ننننن  اجل  دننننن   اجلزائرىلننننن   خوننننن ا  ننننن  ىل مننننن    ننننن  ف  نننننا   ظننننن م 

ايننننننننننني جننننننننننن    ي   ف ننننننننننن  بننننننننننن  اح   جننننننننننن   ايق ننننننننننن ع ا   زننننننننننن  ي اةو  اننننننننننن   نننننننننننف  م قننننننننننن  أللنننننننننننر    ال.م. 
فإ ننننننن   نننننننف   خ  ننننننن    نننننننس  ننننننن   قننننننن م بننننننن  ايننننننن  ااب  .ي  م نننننننال ني  انننننننس ا   ننننننن  خاي وززننننننن   ني اجل  دننننننن  ايننننننن
 نننننف لنننننحال اي نننننراك  خ يننننن  فننننن ا ختززننننن     اك ننننن  ة    ننننن   سننننن   ايد ننننن     اة  ننننن    نننننف اجل  دننننن   اي ننننن م
ي ننننننننن    هلننننننننن  ني خت ننننننننن ال ايننننننننن ا ال اي   ىلم ننننننننن  ايننننننننني   ننننننننن  ح ج  ننننننننن  احل ي ننننننننن  خا   ننننننننن  اةتس ننننننننن   ا   زننننننننن  ىل 
خ يزا  ننننننننن    ننننننننن ىلف األسننننننننن        ننننننننن ق      ل  ننننننننن  ف  ننننننننن   نننننننننس اة نننننننننف اجلدىلننننننننند خاس  نننننننننراة اي وززننننننننن   اة

  .(123   ان  2017-2016)ب  ق    خاي  حث  ف    
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 املطلب الثاين: تطور بعض املؤشرات الك ية لقطاع التعليم العايل يف اجلزائر

ةمظ  نننننن    خسننننننرىلد اك نننننني    ك  نننننن  ا  نننننن اب   اي د نننننن   ايدنننننن يجم نننننن ع ا  ننننننحح   اي طم نننننن  ني جمنننننن ال جننننننن   ننننننف 
  د   تشرا  ك    يق  ع اي د    ايد ي.خف    ف    ىل ف  در  خم  ل ا حز ئ    اي طم  خ   ايق  ع

 : يف التعليم العايل اجلزائريوأطوار التكوين ول. الشبكة اجلامعية الفرع األ

 تس نننننننن  ح نننننننن   109 ننننننننف جم نننننننن ع   ني اجلزائننننننننر   نننننننن ن اي نننننننن    احل ي نننننننن  ةتس نننننننن   اي د نننننننن   ايدنننننننن ي 
  2020)خ ااب  اي د نننننن   ايدنننننن ي خاي نننننننث ايد  ننننننف   ك نننننن  ىل ننننننف      مق نننننن  يدنننننند  ي نننننن  2020 قرىلننننننر اينننننن  ااب  ي ننننننم  

  :(5 ان  

 54 ج  د ؛ 

 55 تس   ج  د   اتبد  يق      يلر ؛  

 35 دابس      ؛  

 14 تس   ل   ؛  

 11  ي   ىلف األس    ؛  دابس      

 9 راكز ج  د  ؛  

 .  ج  د  اي   ىلف اة  ا 

إب  نننننن    تس نننننن   ي   نننننن ىلف ايدنننننن ي اتبدنننننن  يق   نننننن   يلننننننر     1983 نننننا اة ننننننرع اجلزائننننننري  منننننن  سننننننم  
 ننننننننا  1999كننننننن  ااب  ايننننننندف ع ايننننننن طي  خ ااب  ايزنننننننن   خ ااب  اي ننننننن  ح   خ ااب  ايثق فننننننن  خغيوننننننن   خني  مننننننن  سنننننننم  

 د وننننند ي د ننننن م  3   ثننننن  ح ي ننننن  ني:     اي  بدننننن  ي ق ننننن ع ا ننننندننننن ي اي د ننننن   ايايدخيننننن  اجلزائرىلننننن  إب  ننننن    تس ننننن   
)خ ااب    د ننننننندا ي د نننننننن م ا   زننننننن  ىل  خاي  نننننننن ي خاي  نننننننن اب  11خاي  م ي ج ننننننن    د نننننننند ينننننننأل   خاي غنننننننن   األجم  نننننننن   

 . (9   ان  2020 اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف 
 اجلزائرىل  بدد ش     اي   ي ابا: اي داب  ني  تس    اي د      ىل ذا38 خاي    اب  
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 : أطوار وشهادات التعليم العايل يف اجلزائر38 الشكل رقم

 (11   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  اةزداب: 

 :للتعليم العايل يف اجلزائر . التعدادات البيداغوجية واإلداريةالثاينالفرع 

     نننننننن ن ط يننننننن    ننننننن   ني اي ننننننننداب  1.5 رابننننننن      ننننننن ق    تس ننننننن   اي د ننننننن   ايدنننننننن ي اجلزائرىلننننننن  ح ي ننننننن 
يينننننل ط يننننن  ) د  ننننن    350ف  ننننن  بدننننند اي نننننداب   ف  ننننن  ىل ونننننر  سنننننم ا يكثنننننر  نننننف   ننننن      يينننننل ط ي ننننن 76خ

   نننننننن  س  ني  رح نننننننن  اي   نننننننن ىلف  نننننننن اب ي  372  ىل  نننننننن  اي   نننننننن    نننننننن ىلم   ني: (2019/2020اي ننننننننم  اجل  د نننننننن  
)خ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي   ك ننننننن ابا  ني  رح ننننننن    ننننننن ىلف  ننننننن اب ي  776    سننننننن  ني  رح ننننننن  اال   ننننننن ىلف  ننننننن اب ي  889

 . (13   ان  2020خاي نث ايد  ف  

 نننننننننن ئح  ختزننننننننننس كنننننننننن       ثنننننننننن  ني ايد نننننننننن م ايد  قنننننننننن   ياببنننننننننن ىلمق نننننننننن  اي   نننننننننن  ني اجلزائننننننننننر ح نننننننننن  
خاي  م ي ج ننننن     ننننن م اي   دننننن  خاحل ننننن    ايد ننننن م اي   ننننن   ايد ننننن م ا ج     ننننن  خا   ننننن      سننننن ة   ننننن  ني اجلننننندخال 

ح نننننن   نننننن ئح  اي وزننننننس   2020-2010  نننننن  بنننننن  سننننننمي   نننننن اب  نننننند  ط  نننننن  اي ننننننداب  ني ايانننننن    36 اب نننننن 
 اي   :
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حسب عائالت التخصص  2020-2010 سنيت التدرج بني طلبةتطور تعداد  :36 رقماجلدول 
 الكربى

 2020 2010 اي م  اجل  د  

 ايد  م ايد  ق  خاي  م ي ج  
 295 325 اي ددا  156 231 اي ددا 

 %22 ايم    %21 ايم   

    م اي   د  خاحل   
 238 174 اي ددا  667 88 اي ددا 

 %12 ايم    %8 ايم   

 ايد  م اي     خايد  م اي   رىل 
 906 81 اي ددا  254 57 اي ددا 

 %6 ايم    %5 ايم   

 ايد  م ا ج       خايد  م ا       
 537 888 اي ددا  868 700 اي ددا 

 %60 ايم    %65 ايم   

 اجمل  ع
 984 469 1 اي ددا  945 077 1 اي ددا 

 %100 ايم    %100 ايم   

 (17   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  : اةزداب

  ننننن اب  ننننند  اي   ننننن  ني اي نننننداب  بمزنننننل    ننننن ن ط يننننن  ني   نننننر   36  ححننننن   نننننف لنننننحال اجلننننندخال اب ننننن 
ي نننننننف ختزنننننننس ايد ننننننن م ا ج     ننننننن  خا   ننننننن        ححننننننن  ين اينننننننزا   ك  نننننننا ني كننننننن  اي وززننننننن  خ سنننننننم ا   

 .2020ييل ط ي  ني سم   888خىلض  يكثر   يك   د   ف اي        و   ف حي  ي 

سنننننننن  ا ح ننننننننث   2020خ 2010 ضنننننننن  ل  نننننننند  اي   نننننننن  اة وننننننننرج  بنننننننن  سننننننننمي خ ححنننننننن  يىلضنننننننن   
  ي ننننننن  2019ط يننننننن  ني سنننننننم   247 353ق بننننننن  ختنننننننر  ني    2009ط يننننننن  ني سنننننننم   767 199ايننننننن  ااب  ختنننننننر  

)خ ااب  اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي خاي ننننننننننث  ط يننننننننن  فقنننننننننال ينننننننننماس اي نننننننننم  2801  ورجنننننننننف اةننننننننندااب  ايد  ننننننننن  ف  ث ننننننننن ا ني 
 . (18   ان  2020ايد  ف  

 تس نننننن   اي د نننننن    ني ضنننننن  ل  نننننند  األسنننننن     لننننننحال   ننننننر سننننننم ا    سنننننن  ا ا حزنننننن ئ   ك نننننن  
)خ ااب  اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي خاي ننننننننننث  ايسننننننننن    688 37 و  ننننننننند  ب نننننننننغ 2010/2011 ني اي نننننننننم  اجل  د ننننننننن   ايدننننننننن ي

  2020ني سننننننننم   سنننننننن  ا خ ااب  اي د نننننننن   ايدنننننننن ي خاي نننننننننث ايد  ننننننننف  ني حنننننننن  (23   ننننننننان  2020ايد  ننننننننف  
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  نننننن    ننننننف األسنننننن      خي اةزننننننل ايدنننننن ي  ف  نننننن  ىل  ثنننننن   تشننننننر  %35يسنننننن     ي  نننننن    ننننننم    277 61ا   نننننن   
  2020)خ ااب  اي د نننننننننن   ايدنننننننننن ي خاي نننننننننننث ايد  ننننننننننف    2020 يسنننننننننن    ني سننننننننننم ط ينننننننننن  ي نننننننننن   25ني  اي نننننننننن طي
 37 اجلننننننندخال اب ننننننن خ اي  ننننننن ىلف  خت  نننننننل   ننننننن   اي ننننننن طي ح ننننننن   ننننننن ع اةتس ننننننن  خح ننننننن    ننننننندان  .(22 نننننننان  
 : ي ىل ذا 

 حسب نوع املؤسسة وميدان التكوين 2020: نسبة التأطري لسنة 37اجلدول رقم 

 حسب ميدان التكوين حسب نوع املؤسسة

  : ؛ط ي /يس    23ج  د 
  :؛ط ي /يس    36 ركز ج  دف 
  :      ط ي /يس    12 دابس. 

  :       ؛ط ي /يس   30   م اج       خ 
  :   ؛ط ي /يس    28   م اي   د  خاحل 
  :    ؛ط ي /يس    18ايد  م اي 
  : ط ي /يس    12ومدس   د  ابىل. 

 (24   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  اةزداب: 

 ني سنننننننم  اجلزائرىلننننننن   تس ننننننن   اي د ننننننن   ايدننننننن ي خاي ننننننننث ايد  نننننننف    ذننننننن ااي ننننننن طي ا  اابي ف  نننننن   نننننننس 
 :(2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف     ىل ف  2020

 59 914 ظا    اابا؛   

 4013 مد  خم بر حبث؛   

 5480 .  ودم  ما    

 : يف اجلزائر لبحث العل يالك ية ل ؤشراتامل. الفرع الثالث

يد  ننننننف خجم  نننننن    ينننننن    نننننن  ك  نننننن  ا   نننننن   ا  ني  ظنننننن م اي د نننننن   ايدنننننن ي ن ي  تشننننننرا  اي   نننننن  ي  نننننننث 
يمه نننن    ي نننن  ني بمنننن   ا  زنننن    ينننن    ننننر ايد  ننننف   نننن  ايم نننن   اينننندخي ب نننن   لنننن  ايماةدرفنننن  ني اي  نننند  ك نننن  ين 

مازننننننن  ني بدنننننننج  تشنننننننرا  سخ اةدرفننننننن   ك ننننننن  ىلنننننننتار ا   ننننننن   ايد  نننننننف   ننننننن  اي زنننننننم ا   ايدخي ننننننن  ي    دننننننن    
 :  ك   ىل فخ   ابو  لحال ايدق   األلي   2020اي نث ايد  ف ني اجلزائر ي م  
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 : البحث التابعة لقطاع التعليم العايل عدد مؤسساتأوال. 

 لنننننننن حة   نننننننن  ىلف خختززنننننننن   اي نننننننن حث  اي نننننننن بد   ني اجلزائننننننننر خت  ننننننننل  تس نننننننن   اي نننننننننث ايد  ننننننننف
خوننننننف خمنننننن    1472 نننننند   2020ي ننننننم  اجلزائرىلنننننن   اي  بدنننننن  ي    دنننننن   خمنننننن بر اي نننننننث ا ك  نننننن ب غننننننح ننننننث هلنننننن   

خحنننننند  حبننننننث اتبدنننننن  ي   نقنننننن   اجل  د نننننن   11خحنننننند  حبننننننث   16  ف  نننننن    جنننننند يكثننننننر و خنننننن   اي نننننننث ا   نننننن ابا
ي ننننن   نننننف  راكنننننز حبنننننث ني جمنننن ال اي   ننننن  اي ابىلننننن   خ ركنننننزىلف اتبدننننن  ي  ك ينننن  اياضننننن ئ   اجلزائرىلننننن    4خاةنننندااب  ايد  ننننن   

خايننننني متثننننن   تشنننننرا ي قننننندم ايننننندخال خ ق ننننن   اي ننننننث ايد  نننننف خاس  نننننراة اة ننننن ق    نننننف    راكنننننز اي ننننننث ني اجلزائنننننر
لننننننحال  خابونننننن  ني ابسنننننن  ل ننننننال اي م  نننننن  خاي   سنننننن   ايد  نننننن  خفنننننن  اي  نننننن اب اةدننننننرني ي     نننننن   ىل  ننننننغ  نننننند و  ني 

خكنننننن      ذنننننن       ي  نننننننث ايد  ننننننف  ي نننننن  ف  نننننن   مخننننننس   ذنننننن ف     خك ينننننن  حبننننننث خاحنننننند  خ ا ركننننننز  19اجلزائننننننر 
)خ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي    راكنننننننز 10كنننننننز اي ننننننننث غننننننني اي  بدننننننن  يق ننننننن ع اي د ننننننن   ايدننننننن ي ف   نننننننغ  ننننننند و   نننننننس  را 

  .(28   ان  2020خاي نث ايد  ف  

ني  ايد  ننننننننف  نننننننن  ع شنننننننن     تس نننننننن   اي نننننننننث  39 اة ذننننننننن  ني اي نننننننن   اب نننننننن ك نننننننن    نننننننن  ا رىل نننننننن  
 اجلزائر:

                                                           

     اي  بد  خغي اي  بد  يق  ع اي د    ايد ي ني اجلزائر.: و  ك  اي نث ايد  ف 04اة ن  اب 
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البحث العل ي يف اجلزائرشبكة مؤسسات توزع : 39 الشكل رقم

 
 (29   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  اةزداب: 

  ني اجلزائننننننر ايد  ننننننف  نننننندم ا  نننننن  م  نننننن  ع  تس نننننن   اي نننننننث  39 اي نننننن   اب نننننن   ححنننننن   ننننننف لننننننحال
خمتركزوننننننن  ني اي ننننننن  ال خحننننننن ال ايد  ننننننن   ب ننننننن   ك ننننننني  ف  ننننننن  ىلا قنننننننر اجلمننننننن   اجلزائنننننننري مت  ننننننن   نننننننف  تس ننننننن   

 اي نث.

 عدد األساتذة الباحثني املنت ني إىل خمابر البحث: تطور اثنيا. 

  2019ني سننننننم   اي نننننن حث  اةم  نننننن     خمنننننن بر اي نننننننث ايد  ننننننف اي  بدنننننن  ينننننن  ااب  اي د نننننن   ايدنننننن ي ب ننننننغ  نننننند 
ث ننننننا اينننننننزا   يدننننننند  اي نننننن حث  ني ياببننننننن  سنننننننم ا    ننننننن   متيينننننننل  حننننننث   ننننننن  الننننننن حة اب ننننننن      58ي ىلنننننند  نننننننف 

ييننننننل  50 نننننن  ىلزىلنننننند  ننننننف  2015ح ننننننث ب ننننننغ  نننننند  اي نننننن حث  ني سننننننم   يسنننننن     حننننننث  7447 نننننن  ىلق بنننننن   12%
 نننننند  اي نننننن حث  ني  ب ننننننغخ  . حننننننث 1400ني  نننننند  اي نننننن حث  حنننننن اي ىل  ثنننننن     سننننننال ايننننننزا   اي ننننننم ىل  خ يسنننننن     

 حننننننننث ىلم  نننننننن ن    اةتس نننننننن   ايد    نننننننن  اي  ي نننننننن :  184  يننننننننماس اي ننننننننم اةتس نننننننن   ا   زنننننننن  ىل  ني اجلزائننننننننر 
اةتس نننننننن  سننننننن انطراك  جم نننننننن   ننننننن داال   اي نننننننرك  اي طم نننننننن     ننننننن   األ خىلنننننننن   اي نننننننرك  اي طم نننننننن  ي   نننننننر   خايغنننننننن  
ني   نننننندان  ننننننم    %32ىلد نننننن  خ      نننننن   ا  مننننننااجمل نننننن  اينننننن طي ايزننننننم  ف  اي طم نننننن  ي زننننننم     ا ي  خ  نننننن  

ونننننن ا  نننننن  ىلدنننننن   ننننننف خ   جنننننندا ذننننننخ     زنننننن  ىل ا  تس نننننن    ىلد نننننن   نننننند  اي نننننن حث  اةم  نننننن  ي اي  ننننننر   خايغنننننن  .
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)خ ااب   سنننننننن ا      اي  بدنننننننن  ي ق نننننننن ع ايدنننننننن م ني اجلزائننننننننرذنننننننندل ايم نننننننن   اي نثننننننننف اة جنننننننن  ي   نننننننن  ايزننننننننم     ا 
 .(31   ان  2020اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  

 :اجملالت العل ية والنشر يفاإلنتاج العل ي اثلثا. 

 ني  مظ  نننننن  ايد  ننننننف يمه نننننن   يغنننننن  ني  ق نننننن   اي نننننننث  اينننننندخي   نننننن  ايم نننننن   ي م ننننننر ايد  ننننننف خل  نننننن  ن 
)خ ااب  اي د ننننن   ايدننننن ي خاي ننننننث ايد  نننننف   اةتشنننننرا  اي   ننننن  اي  ي ننننن  ايننننن  ااب  اي  ننننن  خ ننننند سننننن  ا  اي د ننننن   ايدننننن ي 

 :(35   ان  2020

   جم  ؛ 721 د   2020ب غا ك    اجملح  ايد     اي طم   ني سم 

   ننننننند   1995ف ننننننن  ا خ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي سنننننننم      ننننننن اب ا   ننننننن   ايد  نننننننف ني اجلزائنننننننر ب ننننننن     نننننننن 
مث ب ننننننننغ  ننننننننند    2005يي ني سنننننننننم     م ننننننننن اب بدنننننننند   نننننننننر سننننننننم ا  1330 م نننننننن اب فقنننننننننال  ق بنننننننن   253

 ؛2019ني سم   ق    8574اةق    اةم  اب  

   ايم  ننننن   نننننف ا   ننننن اب خ      ننننن  ألخوننننن   ننننن   رجدننننن  ي  ايم نننننر ايد  نننننف  ننننن   نننننس قزننننن  ف  2020 رفنننننا سنننننم
كننننن ابخان  خ ننننن   ر ننننن   م ننننن   نننننف ح نننننر  ننننننف خغ ننننن  ةتس ننننن   اي د ننننن   ايدننننن ي خ ق ننننن س كننننن  ايم ننننن ط   

 ف   ؛

   م نننننن اب ي نننننن   16ح ننننننث ك  ننننننا ايم نننننن     2000  نننننن اب  نننننند  اةم نننننن ابا  ي نننننن     نننننن ن   نننننن    منننننن  سننننننم 
   ي نننننف  ةق اب ننننن   ننننن 2016 م ننننن اب ي ننننن     ننننن ن   ننننن   ني سنننننم   157   ننننن ن   ننننن   آ ننننن اك  خي ننننن نا 

اةدننننند   احملققننننن    ننننن    ننننن    ايننننندخال اة قد ننننن    قننننن  و  ننننن  األ ننننندا  ذننننند ا  جننننندا  ح نننننث ب نننننغ  دننننندال 
 2762 م ننننننننن اب ني سنننننننننمغ ف اب    3501 م ننننننننن اب ي ننننننننن     ننننننننن ن   ننننننننن     5076 ني س ىل نننننننننرا ايم نننننننننر  نننننننننثح

 1855 م نننننننن اب ني ية   نننننننن  خ 2000 م نننننننن اب ي نننننننن     نننننننن ن   نننننننن   ني كمنننننننندا   2646 م نننننننن اب ني برىل    نننننننن   
 ؛(152   ان  2019/2020) ق دش    م  اب ني اي  ا  اة ند  األ رىل   

  292 نننننند  بننننننرا ا  ا لنننننن اع اة نننننن    خاةقد نننننن   ننننننف طننننننرة  تس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي خاي نننننننث ايد  ننننننف 
 ؛2020برا   ال اع ي م  

  105ىلدنننننرة  ننننند    ننننن    بنننننرا ا  ا لننننن اع وننننن  ا لنننننر  زاىلننننندا   ننننن  را  مننننن    نننننر سنننننم ا  ح نننننث كننننن ن 
بننننننرا    500  ف  نننننن  ىلدنننننن  ا  نننننن   اة نننننن ق  ف هلنننننن   اينننننن  ي  خ نننننن ال   نننننن    2010بننننننرا   النننننن اع ني سننننننم  

)خ ااب  اي د نننننن   ايدنننننن ي ح نننننن  خ ااب  اي د نننننن   ايدنننننن ي خاي نننننننث ايد  ننننننف  2030النننننن اع سننننننم ىل   فنننننن   سننننننم  
 ؛(41   ان  2020خاي نث ايد  ف  



الفصل الرابع: أقطاب االمتياز اجلامعي وعالقتها بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  
-منوذج مقرتح–  

 

 

232 

  فقننننننال ني    م  نننننن 20ونننننن  خ   اي نننننن   متثنننننن   نننننند ا ذننننننخ ح جننننننداي نننننن   م  نننننن   اي نننننننث ايد  ننننننف اةث منننننن  ني
ىلدنننننننن  ونننننننن ا ايدنننننننند   ننننننننف ذنننننننندل ا   نننننننن   ايد  ننننننننف اي    قننننننننف اة جنننننننن  ي   نننننننن ىل  خ  نننننننن ىلر خ   2020سننننننننم  

 ايق      األلر .

 اجلزائرية يف التصنيفات العاملية: اجلامعات . ترتيبابعر الفرع ال

 م ننننننننن   ج  دننننننننن   جزائرىلننننننننن   8ب   ننننننننن    2020 ل نننننننننا اجل  دننننننننن   اجلزائرىلننننننننن   زنننننننننم ل اي ننننننننن ميز ي نننننننننم  
ني جم   نننننننننن    ننننننننننماا  تس نننننننننن   6خج  دنننننننننن    ة نننننننننن    1000جنننننننننن  د    ننننننننننماا ذنننننننننن ف اجمل   نننننننننن  يفضنننننننننن  

 ك ي  ي:  خوف ف كثر  1001

 (؛800-601: اجمل     )1ج  د  س  ل  .1

 (؛1000-801ج  د  جب ىل : اجمل     ) .2

 ف كثر؛ 1001ج  د  ب  ر :  .3

 ف كثر؛ 1001 :1ج  د    م  م   .4

 ف كثر؛ 1001ج  د  ب  ر ا :  .5

 ف كثر؛ 1001ج  د  ايد  م خاي  م ي ج   و اابي ب  دىلف اجلزائر:  .6

 ف كثر؛ 1001ج  د  ايد  م خاي  م ي ج   خوران:  .7

 ف كثر. 1001ج  د       ن:  .8

 ذننننننن ف  جننننننن حي اي ننننننن بس ب ننننننن دي ب د ننننننن  ج  دننننننن    نننننننمل  2020 نننننننم  يي ننننننن  ني  زنننننننم ل شنننننننمغ  ي 
 :(37   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف   اجمل      اي  ي  

      ني جم ال اهلمدس  اةد   ؛ 150-101جم 

       ؛ني اهلمدس  اة         300-201جم 

      ني    م اة ا . 500-401جم  
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وننننننن   زنننننننر اي  ننننننن ح  خا  ننننننند    خاي دننننننن خن خ    ننننننن ن ف ننننننن  ي     ننننننن      ن ايقنننننننرن اي احننننننند خايد نننننننرىلف
ىل ننننن   اي دننننن خن   ننننن  اجملننننن     زننننند ايم ننننن   خاي قننننندم خاي م  ننننن   ي ننننن  ني جمننننن ال اي د ننننن   ايدننننن ي ميثننننن  خ اةمانننننر    

ىل ننننننندة اي دننننننن خن ي  ننننننن  ال ا ننننننن ا  خ نننننننداابك خ اي دننننننن خن ابك نننننننز  يس سننننننن   ي نننننننف حيقننننننن  ايق ننننننن ع اي  ننننننن اب خايم ننننننن    
 ي دننننننن خن ني جمننننننن ال  ننننننندا خفر ننننننن  ني  انننننننس اي  نننننننا  فىلد ننننننن  ا ا ننننننن   اجل  دننننننن   ني ظننننننن  ايد ةننننننن  ك ننننننن  اينننننننمقس   

اي ننننننث ايد  نننننف  ننننن  خم  نننننل ايننننندخال   ج ننننن  ابئ  ننننن   ي  ننننن ىلر اي ننننننث ايد  نننننف خ  ننننن  ج   ننننن  ني اجلزائنننننر  ك ننننن  
  نننننن  اي ن نننننن  خاي  نننننن ىلر اي  ننننننداغ جف ب نننننن   ابئ  ننننننف  ف ننننننف ىلد نننننن   اي نننننن حث األسنننننن     خ ين   نننننن  ال اي   نننننن  خ 

دنننننزال  نننننف   نننننف اجل  دننننن   ايد ة ننننن  خو خننننن   اي ننننننث  ك ننننن  ي ننننن   نننننف ق ننننن ال ين  د ننننن  اجل  دننننن  ني  زنننننران  غننننني اة
   خا نننننن ف  نننننن  ىل ننننننف خسننننننم  دنننننن    ايضننننننرخابي ين  قننننننن  يحب ا نننننن  ني  د جلنننننن  ايقضنننننن ا ايدخي نننننن  اينننننني  نننننن  اي  ننننننرىل   

 احمل ف خايدخي ةتس    اي د    ايد ي اجلزائرىل .اي د خن  بدج يش  ال

 الشراكة مع الفاعلني االقتصاديني يف جمال البحث العل ي:. الفرع األول

ا ا   نننننننننن   شننننننننننراك  خ دنننننننننن خن  نننننننننن  بدننننننننننج اةتس نننننننننن     ينننننننننند   تس نننننننننن   اي د نننننننننن   ايدنننننننننن ي ني اجلزائننننننننننر
اينننننن ي ني اي قرىلننننننر ب ننننننغ  نننننند  ا ا   نننننن   اي دنننننن خن خ نننننند خاجمل   نننننن   ايزننننننم     اي  بدنننننن  ي ق نننننن ع ايدنننننن م خا نننننن    

ذننننننند ل ىلد ننننننن  وننننننن ا ايدننننننند  ياببدننننننن ن ا ا   ننننننن   دننننننن خن فقنننننننال  خ   2020  نننننننر   خ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي ني يك ننننننن بر 
  نننننننن  ا   زنننننننن  ي  ننننننننف ذنننننننندل ايننننننننرخابال اينننننننني   نننننننن  اجمل  نننننننن  ايد  ننننننننف خاألكنننننننن  ميف  جملونننننننن  انجنننننننن  خ   جنننننننندا

 خاهل خنننننن   اةتس نننننن  خم  ننننننل اي ننننننراك   بنننننن  اجل  دنننننن   خ  خم  ننننننل  38اب نننننن  اجلنننننندخال   ذننننننا ني خ خايزننننننم  ف  
 ني اجلزائر:

أنواع وعدد املؤسسات اليت تربطها شراكة مع اجلامعات اجلزائرية: 38 اجلدول رقم  

 العدد نوع املؤسسة
 11  تس         

 25 جم      خشرك    م           
 3 جم      خشرك   ل   

 1 و خ    خي  

 40 اجمل وع
 (43   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  اةزداب: 
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ل  ننننننن  ف  ننننننن   نننننننس ايقضننننننن ا      ننننننند كننننننن  اجل  دننننننن   ني ايدننننننن مل ي نق ننننننن  اي نننننننراك  ني اجملننننننن ال ايد  نننننننف
   نننننن ب  و خنننننن   اي ننننننننث انننننن   ق نننننن  احلزننننننرىل  ني ا ك  ننننننن ف   خ خاة نننننن ك  اينننننني   اجنننننن  اجمل  ننننننن  خا   زنننننن    

يمه ننننن  يغننننن  اي ننننننث ايد  نننننف  ح نننننث     ننننن  و  ننننن  ايدح ننننن    ننننند    ا ننننن خ  . احلدىلثننننن  اي  م ي ج ننننن ا خا ب  ننننن اب 
أتلننننننن و  ني  ننننننن  ا    ننننننن اب  دظننننننن  اي زنننننننم ا    خايننننننني   نننننننف اةدننننننن ة بننننننن   خي ننننننن  ين يخال يغننننننن  ي م نننننننر ايد  نننننننف

ايد ة نننننن  وننننننف اي غنننننن  ا جن  زىلنننننن   ي ننننننف اينننننندخال ا فرىلق نننننن  خ خال ةنننننن ال افرىلق نننننن  ايار   ف   نننننن    د  نننننن  غ ي نننننن   ي غنننننن  
ونننننننن ا ايد  نننننننن  ىلد نننننننن  اي ننننننننراك   خ اينننننننني وننننننننف يخال يخ اين يغنننننننن  ني اة نننننننن د را  ايار  نننننننن   اي نننننننن بق     ايار  نننننننن  

-1995ب نننننننغ  ننننننند  اي نننننننن ث اة ننننننن ك  ني اجلزائنننننننر  ننننننن  بننننننن  ح نننننننث س  ننننننن       اي ث اننننننن   ننننننن  ايننننننندخال األجن ننننننن 
حبننننننث  ف  نننننن    ىل  نننننن خ   نننننند  اي ننننننن ث اة نننننن ك   نننننن  اينننننندخال األلننننننر   614 22 نننننن  فر  نننننن  ي حنننننندو   2020
 نننننند  اي ننننننن ث   40 اب نننننن   ذننننننا ني اي نننننن   خ يننننننماس ايانننننن   اةقننننننداب  ة  نننننن  خ  ننننننرخن سننننننم     حبننننننث 2700

 :2020-1995 سمي خي     ب   30اة  ك     

 2020-1995دولة تربطها حبوث مشرتكة مع اجلامعات اجلزائرية يف الفرتة  30: أهم 40 الشكل رقم

 (36   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  اةزداب: 
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      تشننننننننرا  اي دنننننننن خن اينننننننندخي ني جمنننننننن ال اي  نننننننن ىلف ني  تس نننننننن   اي د نننننننن   ونننننننن ا ايدمزننننننننرسننننننننم  ر  ني 
 ف     س اس ق  ال اي     األج    خبدث   األس     خاي     اجلزائرىل     ا  اب .خ ي  ايد ي  

 أوال. استقبال الطلبة األجانب:

ايدننننن ي ف  ننننن     ا ا ننننن    ظننننن م اي د ننننن   نننننف  ننننند  ىلدننننن  احلضننننن اب اي ث نننننل ي    ننننن  األج  ننننن  ني ب ننننند  دننننن 
   نننننننننن ب  ني  زننننننننننم ل اي  نننننننننندان اة نننننننننن ق    ي    نننننننننن  اينننننننننندخال اة قد نننننننننن   خج  ب  نننننننننن  خج   نننننننننن  ايم   نننننننننن   ك نننننننننن  ين

يينننننننل  57ي ننننننن      ننننننن ىلف   2020  ننننننن  ا حزننننننن ئ    ايننننننني   نننننننر   خ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي ني سنننننننم  خ   األج  ننننننن 
اسنننننن ق  ا ية   نننننن   2015ف ننننننثح ني سننننننم    ذنننننند لجنننننند ىلد نننننن  ونننننن ا ايدنننننند  خ   1962 سننننننم  ط ينننننن  يجمنننننن   منننننن 

يينننننل ط يننننن  يجمننننن  ني سنننننم  خاحننننند   خوننننن   ننننن  ميثننننن  ياببدننننن  يذننننند ة ةننننن  اسننننن ق     اجلزائنننننر لنننننحال  228ي حننننندو  
 األ دا  اي  ي    ف اي     األج   :  2020ني سم   اجل  د   اجلزائرىل  اس ق  اخ د  سم . 58

 4926 ط ي   ف ايدخال ا فرىلق  ؛ 

 2888 ط ي   ف ايدخال ايدرب  ؛ 

 37 .  ط ي  يجم   ف   اب  آس 

ط ينننننننن  يجمنننننننن   1263خ  س ننننننننف اي   نننننننن  األج  نننننننن    نننننننن    ني طنننننننن اب اي   نننننننن   %60خجننننننننند يىلضنننننننن  ين  
 ذنننننننندلونننننننن ا  نننننننن  ىل نننننننني    خ ني سنننننننن   اي نننننننن   ط ينننننننن    نننننننن    1120 ننننننننم       نننننننن   ني طنننننننن اب اينننننننندك  ابا 

اي   نننننن  األج  نننننن    ننننننف %48ميثنننننن  ك نننننن    نننننن ابك  اي   نننننن  اي نننننن حث  األج  نننننن  ني اي نننننننث ايد  ننننننف ني اجلزائننننننر   
)خ ااب  اي د نننننن   ايدنننننن ي  : ف  نننننن    اجل   ابىلنننننن  ايدرب نننننن  ايزنننننننراخىل    نننننن ي خ  ابىل    نننننن ياببنننننن  يونننننن  جم نننننن     خوننننننف

  .(48   ان  2020خاي نث ايد  ف  

 اخلارج: اجلزائريني إىلالطلبة بعثات األساتذة و اثنيا. 

ي ني  طن اب اي ان ال اي طي ا سنننننننننننننن ثمن ئف خ   دن خن خ ااب  اي د    ايدن ي اجلزائرىلن  ب ثن فن      خال ا  ن   األخاب 
(PNE)   557خيسنن     326 م     ط ي   ف اةمن  883  2019/2020 اي ننم  اجل  د   لحال  ح ث اسنن ا 

 ط ي   ف اةمن . 105متا اس ا     ( +PROFAS B)ي   ني  ط اب اي ان ال اجلزائري ايار  ف   ك  ابا  ط ي  
 ف لحال اي ان ال    د   اي نننننننننننننن     اجلزائرىل       دزىلز اي غ  ا جن  زىل  ني اي د    ايد ي خاي نث ايد  فك   

ط ي   ف اةمن  بدم ان اي ننننم  اجل  د    117اسنننن ا    ح ث اي طي ا سنننن ثم ئف ي غ  ا جن  زىل     اة     اة ند  
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ط ي     ا د   378 د   2014 سم   ال ني  ف    ب غ  د  ا  ي اة  ا دىلف  م  ا  ح  اي ان2019/2020
 ني ا  اب   م  : ايزننننننننن   اجملر   ىلريمدا  األاب ن خ   س خغيو  ن اجلزائر     د   خال ني  ط اب  ما اي   ىلف د خ خ 

  .(47   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف  

خم  ل  ننن غ اي د خن ايدخي ةتسننن ننن   اي د    ايد ي اجلزائرىل  ب ننن   ابئ  نننف       ىلر ختزنننزننن    دة 
خ د    اة   ننننننننننننن    اي  داغ ج   خايد     ي   ننننننننننننن ا دىلف  م    ك   ي    دة     دىلد اةزىلال   اي   ىلف احلدىلث 

ايثق ني خ دزىلز ا ا    اجمل    األك  ميف اجلزائري     ايد مل خايثق ف   األلر    ذنن ف      دىلث خ    اي ا  ا  
 خاةد ابة.
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 التعليم العايل وتعزيز أقطاب االمتياز اجلامعي جهود اجلزائر يف جمال حتسني جودة: املبحث الثاين

 سمن خال  ف لحال و ا اة نث      ال ايض          ىل ف:

  ؛اجلزائرىل اجل    ني  تس    اي د    ايد ي 

 (      اةو ال اي طي ي   خ  اSNAT) ؛خ ح    أب     ا       اجل  دف 

  اجلزائرل ا   اي  ج  ا  ي     ا       اجل  دف ني. 

 اجلزائريةاجلودة يف مؤسسات التعليم العايل  املطلب األول:

خلز  نننننن  جمنننننن ال اي د نننننن     كنننننن  اجملنننننن     اينننننني   ننننننا ن اجلزائننننننر ي  ننننننا  دننننننزال  ننننننف اي غننننننيا  ايدخي نننننن  
ا ننننننن دام اجل  دننننننن   اجلزائرىلننننننن  ب ا ننننننن   ر    ننننننن  ني آلنننننننر   ئ ننننننن  اي زنننننننم ا   ايدخي ننننننن  يخ  ننننننندم ك ننننننن  ين  ايدننننننن ي   

 زنننننم ا   ب ننننن ات  ي ننننن ا ىلنننننتاب  كننننن  اةم  ننننن  يق ننننن ع اي د ننننن   ايدننننن ي  نننننف  حثننننن  خيسننننن     خط  ننننن   نننننف ايغ ننننن ابىلف 
دننننن ال ي ننننن ا  نننننف ايضنننننرخابي ين  انننننر  اجل  دننننن   ا ننننن   كدضننننن  ف يننننن ا  ننننن  جننننن    اي د ننننن   خاي ننننننث ني اجلزائنننننر  

ني كنننننننن       ننننننننز     خينننننننن    د  نننننننند   نننننننن  ايق نننننننن ع اي نننننننن   يخني  غ نننننننني خا نننننننن  اجلزائننننننننر  ننننننننف  خينننننننن    ني ايم ضنننننننن 
اجل  دننننن   جننننن    ي ا      نننننف لنننننحال خذننننن  بنننننران ال ىلقننننن م   ننننن    ننننن    ينننننف ىل نقننننن  وننننن ا اي  ننننن    خ اجملننننن   

خاسننننننن د      ني ايظننننننن ني كننننننن    ننننننن ط    ا ك  مي ننننننن  خايد   ننننننن   خاسننننننن ق     اي اننننننن  ا  اجلزائرىلننننننن  ايننننننني  م نننننننال 
 اجلزائرىل  ايراغ    يد     د   خطم   ني  ق   ا      اي د    ايد ي اجلزائري.

اسننننن د     ننننن      ي    ن     ن اي غ ي اي نننننرىل  ني اة   ت ا   زننننن  ىل  خاي قم   خا ج       خايدمي غراف  
ني اي  ا ايراوف كثيا  ف اي غيا  اة ن ظ  ني   ب جم  د  م  ايدر   ننننننن د ك       اجل    خ    فد ي   و   اجل      

خ  ي  ا و   ا  ااب  احلدىلث    شننننننت اجمل     ايي  ار       مظ     ا  اابىل   غ ي يسنننننن ي     اي ق  دىل  ني ا  ااب 
سننننننننننم      سنننننننننندا خ ااب  اي د    ايد ي ني اجلزائر  م     ىلق اب    ننننننننننرخنخ د   باد ي    ا    يابا    ق   يوداف   

  ف لحال:  ي ائ  ج     حداث اي غ ي ني ايق  ع خ   

 العاملية يف التعليم العايل:  تاستجابة للتوجها (LMD)نظام ل.م.د . الفرع األول

خة اك   ايمظ م   ي داابك اي ذننننن  خ  نننننح  ا ل ح   ايي خ اا       خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف
ىلدرة بمظنن م   ني  حننداث  ظنن م  د     نن ي جنندىلنندخ ااب  اي د    ايدنن ي خاي نننث ايد  ف اينندخي ي  د     شننننننننننننننر ننا 

 371-04  ج  اةرسنننننننن م اي ما  ي اب    2004ني سننننننننم    رااب  .   ح ث   ايدك  ابا  ال.م-اة سنننننننن -اي   نننننننن  س
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)اب ننن      ننن  ىل ف خىل ننندة     اجلننن  ننن  اي  نننداغ جف  خو    ننننننننننننننح  ميس 2004  ف    21ايزننننننننننننننننن  اب ب ننن ابىل  
 : (179-178  ايزان   2014/2013

 اس قحي    تس    اي د    ايد ي؛ 

 اي   ىلف ي       د  احل   ؛ 

 يإلط ابا   ذ  ن    ىلف    ف أيل  بد  ا     اب       اي    ا ج    ف خا   ز  ي خا       ي يح ف
 اجل  د  ؛

 ق   أتاي      ال خفد ف ب  اجل  د  خاحمل ال ا ج    ف خا   ز  ي اي ي    اجد ف  ؛  

 ا ا    اجل  د  اجلزائرىل      ايد مل؛ 

 . رس   يسس    ي  ق م     اي   خاب خاة  ابك  

   ك  اةتسنننننن نننننن   اة نننننن د اجل  دف ني اجلزائر  ح ث ط ق اح  ر  ظ م ال.م.  ني ي    ف   ننننننر سننننننم ا 
   ي   مل حيق  ك    اجل  د   خني ج  ا ل زنننننننننننننن  نننننننننننننن    ي ف     ايرغ   ف ايم  ئال ا ع ب   ايي حقق   ايمظ م

ين يسنننننننننننننن     دم  ق    ظ م ال.م.    ىلرج  اةححظ ن خاة    ن بق  ع اي د    ايد يخ  األوداة ايي ج   هب  
 : (118-117  ايزان   2017-2016)ب  ق        م   ني ايمق   اي  ي    ي   يوداف   رج  يدد  يس   

  لرخ  ايمظنن م  اح  نن ي نن ف   نن  كنن ن اي نندف  اي حي ك يا  ا     ىلد  نند جننن    ظنن م ال.م.      ح   اي   نن
 ف اي نننننننننننن  ر   ف يدد  اهل ئ   ف اي ح  ىلت ي       نننننننننننن ح   ر  ال   نننننننننننن    اي  طي خاي   ىلف ايم  ف 

 ي     ؛

  ىل   ننن    افر احل   اةد    ف اي سننننننننننننننننن ئننن  ايد   ننن  ف       ظننن م ال.م.     قس ا   ننن   ننن   خاي سننننننننننننننننن ئننن
ر لد   ا   اب     ب  اجل  د   )اسنننننننننننننن  ح  ايي   ف خا         اي  داغ ج    بد ا  ف اة      احلدىلث 
خ ننن  ننن   األ   نننا خ ننندفقننن  ايدننن ي   راكز ا  حم ا ي   راج   نننا اي  ننن   ف كننن  اجلننن  دننن   اي طم ننن ( 

خاة  ث   ني ج     ا ي  خ     لد      اب  احلق ئ      سنننننننننننننن    اةث ال ب  خ   فر اجل  د   األخاب   اي   ىلي
ك    ك  ا اي سنن ئ  حمدخ   ك      ن    اي  ي  ي داباسنن  خاي نث  ىل فر ك  األ خا  ايي ىل نن ود   ك     ر

 ا د س  ي  س        كا    ايمظ م؛

 دم   ا ن ايزا   اي  ي  ي   ورج      د  اي ظ ئل اة  فر  ب     قس احلرك   ا   ز  ىل ؛  
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 دد ا سننن ا   ف خ اباسننن  اح   ج   اجمل    خاي و  ال هل   اي ننن  سننن  اي د      ني اجلزائر ي  نننا   م       اي 
 خ  ظ ل اة ااب  برش   ؛

      ا ددام ايدق   اياد       اي نننننننننرك   ا   زننننننننن  ىل  خغ    شننننننننن   ك ف ي ورج   ايد     خاي بزننننننننن   اة دا
 فنز ال اي  ي       ربس  زي اةد  ني  تس        ي     ايدح    اي وز   ب    ابئ  ف؛

    خلحا اجل    ني اةتسنننننننن نننننننن      ق م ب ما     ىل اج   ظ م ال.م.  أتلرا ك يا ني        ظ م ذنننننننن  ن اجل
    ب    فد ف؛ئل       

   .ا اب  ف  ال    اة ي يس س       ا    اجل  د     احمل ال ا   ز  ي خا ج    فىل در   ظ م ال.م    
فضنن    ني         ححظ  ين وم ك يخىلق س  ف فر  اي  ننغ    ىلق    ف شنن ن اي نن     ممخل اب  اةتسنن نن   

 اي  ظ ل ة ورجف اةد ود خحت  د ود اي   ىلف اة ي     لرعف اجل  د  حب    قس    ىلم  ؛

    ىلد   ايمظ م اجلدىلد ني اجلزائر بدق    ايمظ م اي حسننننن  ف اة ي     اي  ق  خاي دابىلس  خ  ىلد  د اي  ي  ف
   احلز        ا  ح  خاي نا  ؛احل ااب خايمق ش  ال   دي ىلق م  ظ م ال.م.     خ اي ا         جم   ا   

 .  ىلد ين  ظ م ال.م.   ف  دم اشراك ك ف  األطراة ايا     خىلد  د ني     ق       راابا  ااب  ي 

ممنننننن   فنننننن  اي نننننن     اجلزائرىلنننننن      نننننن  بدننننننج ا   قنننننن  ا  يمظنننننن م ال.م.  اينننننن ي مل عنننننند    ئ نننننن  ني اجلزائننننننر
 . ظ م ذ  ن اجل   اي  ج  ا        جدىلد  متث ا ني    ل     حح           

 :(2019-2008) اجلزائرية ايلعال عليمتيف مؤسسات ال نظام ض ان اجلودةتطبيق سريورة . الفرع الثاين

 راح  يسنن سنن   خ       اجلزائرىل  ياببد ة ا سننيخاب         ظ م ذنن  ن اجل    ني  تسنن نن   اي د    ايد ي 
 :(254 - 250  ايزان   2020)يد   ز  خ اب      ي دض   اي دج  وف

 : مرحلة تشكيل سياسة ض ان اجلودة .1

ةتمتر  خي ح ال  مظ     ي ندىلد سنننننن  سنننننن  ذنننننن  ن اجل       اب  خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف بدد 
  خاي ي ك ن  ا  م ان:  ذنننننننننننننن  ن اجل    ني اي د    ايد ي ب  اي ا   2008ج    اي د    ايد ي ب  ابىل  ج ان 

اةتابخ  167خاة               ننن   اي  م  اي طم   ي       ظ م ذننن  ن ج    اي د    ايد ي خف  ايقرااب اي  اابي اب   
  و ا اي  ن  اة  م اي  ي  :   خ د يخك ا هل  ني31/05/2010ني 
   دىلد اهلدة  ف        ظ م ذنننننن  ن اجل   :     ىلف األوداة  ف     ق   ف اب  ب  اجل     اة نننننن  ي  خ  نننننن 

 حتسني جودة خمرجات التعليم العايل؛اجل   . خ    اة     اي طي     دىلد ودة 
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   دا   (  اةرج  اي طي يضنننننننننن  ن اجل     تسنننننننننن نننننننننن   اي د    ايد ي اجلزائرىلRNAQES  ) ىل م سنننننننننن  خاي ي
خلزنن  نن    تسنن نن   اي د    ايد ي اجلزائرىل  خاي نن    اي طي  خىل نن مد ب نن   ك ي     ظ م  رج  ذنن  ن اجل    

ا       (  ف CIAQES)  ي  ما 2014ج  اف  26   ابىل  ف  (Umed-Aqiبدخال اي نر األب ج اة  سنننننال )
: اي   ىلف  اي نث ايد  ف  احل ك    احل    ني اجل  د   اي ىن اي ن     خىل   ن  ف سنننننننن د      ىلف  وف.    ف   دا

 اي د خن  ايدح       احمل ال ا   ز  ي خا ج    ف؛

 ال  دىلد ا ي    ا ي    )  وف ا ي   اةم سنننننننننننن   (: بم             دىلد   ف يوداة  ىل ر  ا  ننننننننننننغ  ال   اب
ال   اب  ي د   . خ    اة نن    اي طي   اةم سنن   ي نق   األوداة اة نن ر   ف: آي   اي ق     آي   ا       خآي   ا

 آي   اي ق    كو  اب  م س  ي نق   ودة اي ن   اة   ر ةورج   اي د    ايد ي؛ 

   خ دىلد ايم    اي ي ىلدىن بضننننننن  ن اجل    سننننننن ا       خيبد   ايمظ م )   و  احل   (:  ف ايضنننننننرخابي  اباسننننننن
ك  ا  تسنن نن    د             تسنن نن    د      ل  نن       اةتسنن نن   اي د      يخ بدضنن     تسنن نن   يخ 
براجمف   تسنننننننننن نننننننننن   د      يجم    يخ خطم  . خ    اة نننننننننن    اي طي     دىلد       مظ    اي د    ايد ي ك   

    ايد ي.ك   ال يض  ن ج    اي د 

 : مرحلة ض ان اجلودة الداخلية والتقييم الذايت .2

 تسنننن نننن   اي د      ننننتخي بدد  دىلد اي نننن  سنننن  ايد    يضنننن  ن اجل        اة نننن    اةركزي  ىل د      
ايد ي ايد       ذنن  ن اجل     ال   تسنن نن     ي نق   ابذنن  ي ننن   اةزنن ن  ايدال    خا  ابج    د . خني 
و ا اي ننن       د  نننم ع ايقرااب  تسننن ننن   اي د    ايد ي اجلزائرىل     أتسننن س لحا يضننن  ن اجل          ننن    

خ   ىلم    خ د سنن مها و   ا حا ني اي ن نن س خاي      بضننرخاب  ك   تسنن نن  خ  دا و   ة ااب  اي  ننرىل  اةم سنن   
ا    ني جم ال ذننننننننن  ن ج    اي د    ايد ي  ف لحال        د     ق    خطم   خ خي   خيام  اباسننننننننن   خ   ا  

  خايرا ف    ذنننننرخاب     م 2017ج  اف  15اةتابخ ب  ابىل   36ل  ننننن  هب . خ  ذننننن ف      ي   خط ق  ي قرااب اب   
يش ر  شر ا و    6     تس    اي د    ايد ي اجلزائرىل  بد      اي ق    اي ا   خ قد  اي قرىلر ني يج  ي ز   

 اةتس    ني        ي  ي نق   ودة اي ن   اة   ر ني ج    خمرج   .
 : ض ان اجلودة اخلارجية .3

 ق م   يق  اة     ايي  ضنناف اةزنندا        اجرا  اي ق    اي ا  اياحل    ظ م ذنن  ن اجل    ا  ابج   ىلدد
يي يجر        اي ق    اي ا  جل    اة   ىلف ايي ابدج اجل  د   اجلزائرىل  خ د ش د  ب   تس   اي د    ايد ي  
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 ف سنننننننننم   شننننننننن ر يفرىل  لحال        ق    ل ابج   ي مظرا    ج   هب  اةرج  اي طي يضننننننننن  ن ج    اي د    ايد ي
 خ د   ال  م    قرىلر  ق    ل ابجف ىل ذا   اطف ايق   خايضدل هب   اجل  د  .  2018

 :إعداد مشروع اجلامعة .4

    ذ   ك   ف  ق ابىلر اي ق    اي ا  خا  ابجف  ىل د       م ع ايقرااب  تس    اي د    ايد ي   دا  
ي ن   ج    خمرج     خ ض  و   ا س ا      خم     ي   ال   رخع اجل  د  يخ  ألحر  اس ا      اجل  د  

ي     س  ج  دف خىل    ق          ما    ني بداىل  اة س  ايق  م. خي اد   و   ا      اس ا   ابؤس   لحا 
ل     2019اجل               تس    اي د    ايد ي  ف  خابا     ىلم   ني ش ر ف اري  ف سم   ذ  ن
   دا    رخع اجل  د  خ        . ب  ا  

   اي ي ىلد   ني جز   م    ني اة    اة اي اةو ال اي طي ي   خ  ا      سننننننننمدر   خني  اس اي نننننننن   
      يزا   ج  ب   األ  ي   خ      ب  اجل  د   خخم بر اي نث خاةتسننن ننن   ا   زننن  ىل  ا      ف ر  بم   ي     
 اي م    اي طم  .
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 .وعالقته أبقطاب االمتياز اجلامعي (SNAT) لتهيئة االقليم الوطين خططامل :يناملطلب الثا

 دننننننننرة ف ننننننننف لحينننننننن    ىلد نننننننن  اةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن   األ ا  ا سنننننننن ا      األس سنننننننن   ي دخينننننننن 
ك نننننن    خ د ننننننف ايقنننننن   ي   جنننننن  انننننن  شننننننراك  ب خ نننننن   س  سنننننن   خا  زنننننن  ىل    نننننن دا     ايدخينننننن    ننننننرخ    ا     ننننننف

  .ىل   و ا اةو ال اي رىلق  ايي  م      ايدخال يض  ن اي  ا ن خا  ز ة خاجل  ب  

ختزنننننن س  طنننننن اب  ننننننن ي   دنننننند  األ خا  خ طنننننن اب  تس ننننننن         اةو ننننننال اينننننن طي ي   خننننننن  ا   نننننن  ي ما نننننن  خ 
  خ      نننن  خج  ىلنننن  خحم  نننن    بننننرا   خاب ايدخينننن  ك ننننرىل   نننن ي ني جمنننن ال   ىلنننن   نننن  ع   نننن   نننند    نننن  ا  خطم نننن

 . (309   ان  2018)براي خ    اب    اي  خ  خ ق   يوداة اي م    اة  دا  

 املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم:. الفرع األول

 ننننننف لننننننحال  نننننندخاب خائنننننن    را  نننننن    ا و  نننننن م اينننننن ا دف ب   خنننننن  اينننننن ا  اينننننن طي غنننننندا  ا سنننننن قحال بنننننندي
  ح ننننننننث ك اننننننننا اي ك ينننننننن  1982ف ننننننننر  اةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن      سننننننننم   خ دنننننننن    خي خا    ننننننننرىلد  

رذنننننا   مث  1984سنننننم   يننننن ي  خي ننننند   قرىلنننننرا  اي طم ننننن  ي    خننننن  ا      ننننن     شنننننر  اي ننننننث  مننننن    ننننن  اي نننننم 
 نننننننننف فقننننننننند حضنننننننننر   قرىلنننننننننرا شننننننننن  ح  1989ني سنننننننننم  ي ننننننننن      ج  ننننننننن   خي  ننننننننن    ا  يخي ىلننننننننن  1988 سنننننننننم 

    ين    2025  خ  ايننننننننا اي ننننننننن ث    ين ي نننننننند  ا  نننننننن  اي نننننننن     ي ننننننننم  اةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن  
يي ين فننننننن    نننننننحح    ايق     ننننننن   م  نننننننف ني   خةننننننند    نننننننرخن سنننننننم  2010اةزننننننن        ننننننن  مل  ننننننن      ني سنننننننم  

انفنننننن    سنننننن غحال اياننننننر  هبنننننندة  لنننننن ال اجلزائننننننر  نننننن مل اةو ننننننال اينننننن طي ي   خنننننن  ا   نننننن   ىلد نننننن  . 2030سننننننم  
 : (61-60  ايزان   2018)ب  ىلم     ىل   اب ايرؤىل  اي  ي  و  ايدزر   خاحلداا   خ 

   اي م  ننننن  ا   زننننن  ىل   ا ج     ننننن   :حمننننن خاب   ي ك نننننز   ننننن  احاننننن  اةرجننننن   ي  زائنننننر  اة ننننن ق     زننننن اب اي نننننر
 خاي  خ   اة  دا  ؛

  ايرو ان  اي    خاي ندا  األخ  يإل     اي طي ني س      ةف؛ ا ج ب     

 ي    ابك   اي   خاب خاي راك  خا  ا       جزائر اة  ق  ؛     فر      في 

 خت  ال اس ا      ي  م    ا   ز  ىل  خا ج       اة  ق     يإل     اي طي؛ 
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  اي    ننننننن   اة  بدننننننن  خاي ق ننننننن   اةو نننننننال ايننننننن طي ي   خننننننن  ا   ننننننن  اةق اببننننننن  اي  ننننننن ابك   ني  رح ننننننن    ننننننندا    بنننننننرا  
اي    ننننننن  بننننننن  ايق ننننننن ع ا ننننننن   خايدننننننن م خ د خننننننن  كننننننن   ننننننن ااب   يم  حننننننن   خ ق ننننننن      ابوننننننن  شنننننننرط  يس سننننننن   

 ا     ؛

 د  ننننند  ني  يننننن    ننننن  جم   ننننن   نننننف ايارذننننن        ننننن  ايرؤىلننننن  ايننننني   ننننن    األحنننننداث اة ننننن ق     اي ك نننننز 
 اةق ح  ني ش   س م ابىل و  ؛

 ياببدننننن     نننننرىلف برانجمننننن        ننننن  اةو نننننال ايننننن طي ي   خننننن  ا   ننننن   خاحننننندا خ  نننننرىلف خم  ننننن       ننننن    ىلغ نننننف
 ل      ج      مث ن خياببد  برانجم  ي   خ        اي  ىل .

 أهداف املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم:. اينثالفرع ال

    م    ا      اي طي ب رىلق   م     خ   ا    ح   لز ئس اةو ال اي طي ي   خ  ا       ىل دة 
 :(214   ان  2015-2016) اي    ف لحال  خ توح  ك  فض        ف

 في ايظرخة اةحئ   ي م    ايثرخ  اي طم   خاي  غ  ؛   

 خي احلق   ني اي     خا   و اب ب      اة اطم ؛    

  هبننننننندة ختا نننننننل ايضنننننننغال   ننننننن    ايد ننننننن    ننننننن  اي   ىلننننننن  اةم سننننننن  بننننننن  اةمننننننن ط  خاأل ننننننن ي   يننننننند  ئ  اي م  ننننننن
 اي  ح  خاةدن اي    خ ر    اةم ط  اجل     خاهلض   ايد    خاجلم  ؛

 ا ن اي م   احلضرىل  خاي طم   خايدخي  ؛         

  ؛خ ث  م    ىل  اياض  ا  اهل   ب خ   خا  ز  ا 

 :(311-310  ايزان   2018)براي خ    اب        ك   ىل دة

 اد   ج  ب   األ  ي    ف لحال   في ا د    خا     اي    زا ؛  

  ل نننننننن   م  نننننننن  اي ننننننننغ  ب ذنننننننن  اسنننننننن ا       قنننننننن م   نننننننن    نننننننن  اةم نننننننن   ايزننننننننم     اة نننننننن فر  خ  نننننننن ىلر
 ايقدابا  ايد     خاي  م ي ج   ي  تس   ؛

 زر   ش     ايمق ؛  

   ااب  خخت  ال اةدن خاي   د   اي  م  ؛ اد    خاب اة  ابك  اي د    ني  

  .احلا       ابي  اة ال اي   دف خايثق ني 
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 مض ون املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم:. الثثالفرع ال

 بننننننننران ال   نننننننن ياببدنننننننن  ل نننننننن     ج   نننننننن  كنننننننن   خ  ننننننننرخن    ضنننننننن ف اةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن  
ايد نننننن   بننننننرا الا  نننننن   اي  ج   نننننن  اي نننننن   ابونننننن ان   م  نننننن  ا   نننننن   اينننننن طي  ب م نننننن   ر  ننننننز   دنننننن ج          ننننننف

خ د ننننن    ننننن      ج ننننن  خ    ا ننننن   ننننن  ابوننننن ان  اي م  ننننن    اجلننننن ابي  ما ننننن و  اي   سننننن   ايق    ننننن  ا      ننننن    ننننن 
 نننننف ا  ننننن   اي  ج   ننننن   حكنننننىل ذنننننا    39  اب ننننناجلننننندخال خ  ا      ننننن  ا   ننننن   ةو نننننال ايننننن طي ي   خننننن  ا   ننننن  .

 ايد رىلف: ايد   ا        برا الاألاببد  خ 

 : مض ون املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم39 اجلدول رقم
 برا ال ايد   ا     ف اب   اخلطوط التوجيهية

 حنو إقليم مستدام .1

  مي    اة اب  اة ئف 1
 احمل فظ      اي ب  خحم ابب  اي زنر 2
 األ ظ   اي  خ   3
 اةو طر اي    4
 اي اث ايثق ني 5

خلق ديناميكيات  .2
 التوازن إقلي ي

   ا    خك ا    اي  ح  6
 ل  اب اهلض   ايد    7
 ل  اب  م    اجلم   8
  ق  ايم  ط   خ    ايح ركزىل  ا  اابىل  9
  ظ م حضري ور ف خ از ف 10

توفري شروط جاذبية  .3
 وتنافسية األقاليم

اي ننننننننىن اي ن  ننننننن  يألشنننننننغ ال ايد    نننننننن     ننننننندىلث شننننننن     11
 ايمق  خا  ز   

ر    : اجلزائنننننننننر  خونننننننننران  أتو ننننننننن  اةننننننننندن اي ننننننننن   خ زننننننننن 12
   م  م    م ب 

  (POC) أقطاب االمتياز والتنافسية 13

 ي  ي   ايم   اجلدىلد  14
 اي م    احمل    15
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 ا ا    األ  ي       ايد ة   16
 اةغر  ايدري 17

حتقيق اإلنصاف  .4
 اإلقلي ي

 س  س  اةدىلم  خاي ندىلث احلضري 18
  دىلد ايرىلل 19
  ا  ايد ائ اس داباك اةم ط   20

(Ministere de l’Amenagement du Territoire,) :اةزداب 

 : (Pôle De Compétitivité Et D’excellence)أقطاب االمتياز والتنافسية . الفرع الرابع

ذننننن ف ا ال اي  ج  ف ايث يث اي ي خ   13 اب       فران ال ايد   ا   ث  ي     ا       خاي م ف ننننن   ني ب 
خىل ضنن ف   ني اةو ال اي طي ي   خ  ا      اي ان ال ا     فحيد  خ   في شننرخ  ج  ب   خ م ف نن   األ  ي    ىلضنن ف 

 خ   ث     اةو ال ين ىل  خ   خىلد     و  ي    ز     اة   ىل  اي طي خايد ةف    س   ي      م ف    ني اجلزائر
  :(Ministere de l’Amenagement du Territoire,, pp. 94-95) ني  األ     اي م ف    اي   

: ع   و ا ايق   ايثم ئف كح  ف اةدىلم   اجلدىلد   سنننننننننننننن دي   د   بوينان –قطب سهههههههههههيدي عبد    .1
ىل كز          س دي   د         م ي ج    خ   ايد    اي ا د   ني اةم ط  احمل     جلزائر   خب ىلم ن

ني اي  م ي ج    احل  ىل  ايغ ائ    ا  حم خا  زننن ال خاي  م ي ج    اة قد    ف    ىلم نننال      دىلم  ب ىلم ن
 خايزن    ذ ف     اي   ايراذف خاي غ ىل ؛

 دن    : ىلق  و ا ايق   غر  اي ح  خىلضنننن  ياببدتل سهههان –سهههيدي بلعبا   –مسهههت ا   – وهرانقطب  .2
 خا  ز   ؛   قم    اياض   ىلركز      و ا ايق       اي       ايدض ىل  خاي     

ىلق  و ا ايق   ني اي ر  اجلزائري خىل كز    ط      اي  م ي ج    سكيكدة:  –عنابة  –قسنطينة  قطب .3
 احل  ىل           اةد  ن خاي  خك   خا ؛

ىلم ننال و ا ايق   ني  ننم    اي حسنن     اي  م ي ج   مسههيلة:  –برج بوعريريج  –جباية  –سههطي   قطب .4
اةتسنننن نننن   ايزننننغي   يد   ذنننن ف     ج  ب   و    اةم ق  احل  ىل  ايغ ائ            خ  م ي ج    ا       

 إب     اةركز اي طي يمق  اي  م ي ج  ؛خاة  س   

اة وزس ني اي      اة  د      خ  ا       خاي ر  اجلدىلد  ي  د    األغواط:  –بوغزول  –املدية  قطب .5
 خاي   ىلف؛
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ايم نننننننننننننننن طنن   اة  ف متركزونن  ني ونن ا ايق نن  وف تت ثهل غردايهة:  –حهاسهههههههههههي مسهههههههههههعود  –ورقلهة  قطهب .6
 خاة   .  ايزنراخىل    ايزابا اهلمدس  اي  خك   خا   اي      اي ق  دىل   اي      اة  د    

 ي     ا       خاي م ف    ني ك  اي ا  اي طي:  41 اب  ىل ذا اي    

 : توزع أقطاب االمتياز والتنافسية يف اجلزائر41 الشكل رقم

(Ministere de l’Amenagement du Territoire,, p. 94) :اةزداب 

   نننننن   ا  نننننن   نننننن   ننننننف ي ين  م  اي نننننن بق  ا   زنننننن  ىل  خايزننننننم     ني كنننننن  ايم نننننن ط   جنننننندا  ننننننف اة نننننن خ 
بدنننننج   40اب ننننن   سننننن ة   ننننن  ني اجلننننندخالخ اي د ننننن   ايدننننن ي   دااب     ننننن  خ راكنننننز حبنننننث اتبدننننن  يننننن  ااب ج  دننننن   خ ننننن

 :خاي م ف    ايي  م  ف أل     ا       خ تس    اي نث اجل  د  
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اليت تنشط يف اقطاب االمتياز  مؤسسات التعليم العايل والبحث: بعض 40 اجلدول رقم
 والتنافسية

 مؤسسة التعليم العايل والبحث القطب

 قطب سيدي عبد  

 ؛ د د اةد      اي طي 
    ؛  دد   اي قم   اةدابس  اي طم 
 ؛ج  د  ايد  م خاي  م ي ج   و اابي ب  دىلف 
   ؛ ركز    ىلر اي  م ي ج   اة قد 
  ؛اكز  اباس   خيحب ث اةد      خاي قم    ر 
  ج  د  اي   د. 

 قطب بوينان

    ؛اةد د اي طي ي  مدس  ايزابا 
    ؛اةد د اي طي ي  ن ث ايزابا 
  ؛فب  دىل م ي ج   و اابي ج  د  ايد  م خاي 
 ؛ د د  س  اب 
 ؛ ركز ب ي   ابي ك ابي 
  ؛ك    ايد  م اي     جل  د  اجلزائر خج  د  اي   د 
  ؛خحد  اي نث اي  بد  جمل     داال يأل خىل 
   اةد د ايد ي ي  قم    ايراذ. 

-سيدي بلعبا -مست ا -قطب وهران
 تل سان

 ؛ج  د  خوران 
 ؛اةركز اي طي ي قم    اياض   خوران 
 )  ؛ج  د  س دي ب د    )  حم آي  ايمظ  اي ك 
 ؛ج  د       ن 
 د د ا  حم خا  ز ال خوران . 

 سكيكدة-عنابة -قطب قسنطينة

  ؛اةركز اي طي ي ن ث اي  م ي ج    احل  ىل    م  م 
  ؛خم بر اي نث جل  د    م  م 
  ؛خم بر اي نث جل  د   م ب 
     اةركز اي طي ي   م ي ج   ايزم. 

(Ministere de l’Amenagement du Territoire,, p. 94) :اةزداب 

األابذنننننننن   ايزنننننننن    ي  نننننننن ىلر   خجمنننننننن      نننننننن ط  اي نننننننن بق   (POC)متثنننننننن  ي  نننننننن   ا    نننننننن   خاي م ف نننننننن   
ي  ننننن   ا    نننننن   اجلنننننن  دف  أل نننننن   د ننننننف هلنننننن  فر نننننن  اي نننننننث خاي  نننننن ىلر ني جمنننننن    حمنننننند     نننننن ق  خ ا  يمه نننننن  
    ق نننننن   خمت م نننننن   ننننننف ايد نننننن  اي دنننننن خين بنننننن  خمنننننن بر اي نننننننث اجل  د نننننن  خل  نننننن  اي نننننننث خاي  نننننن ىلر ي  تس نننننن   
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خ ي نننننن ي   ززنننننن   ختنننننندم ايزننننننم     احمل  نننننن ك نننننن  مت ننننننف اجل  دنننننن    ننننننف   نننننن ىلر خت ا  اي نننننن ب  ا   زنننننن  ي   
 ذ  اي د ايد     اةتو      شر  ني س   ايد  .

خكننننن  ايق   نننن    ننننن  ني  ينننن  اي دننننند  خم ننننال خطننننني شنننن    ي ننننن  يبدنننن   اي م  نننن  ين ىل قننننن     ننننف اةتسننننلخ 
 ننننننف خ    قنننننن    نننننن ابا خ نننننن ا   نننننن  ياب  اي ا نننننن .   ننننننس  ننننننف    خي ح نننننن س األخابا  خا  نننننن       اي  خننننننف اة نننننن دام

  2018)ب ننننننننن ىلم      ننننننننن كر  ي م ف ننننننننن  ي  ننننننننن   ا    ننننننننن   خاايمقننننننننن ئس يخ اةد  ننننننننن   ايننننننننني  ننننننننن ال  خن  اد ننننننننن  
 :(63-62ايزان   

  سننننننننيخاب  خت نننننننن ال ي اد نننننننن  ي  نننننننن   ا   نننننننن   خ م ف نننننننن   ج  ىلنننننننن    اةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن  ىل ضنننننننن ف
خ      نننننن   ممنننننن  ىل   نننننن   نننننندابا ك ننننننيا  ننننننف ايح ركزىلنننننن  خا سنننننن قحي   اينننننني عنننننن  ين     نننننن  هبنننننن   تس نننننن   اي د نننننن   
ايدنننننننن ي خو خنننننننن   اي نننننننننث ايد  ننننننننف     ين  نننننننن  جننننننننند  ني اجلزائننننننننر ذنننننننن     نننننننن   ايح ركزىلنننننننن  خ زنننننننن اب اسنننننننن قحي   

   ر  ي   ااب  اي    ؛خ  د     اة اجل  د   

   خ نننننند    خظ انننننن  اي نننننننث     نننننن    و   نننننن  ايمظنننننن م ا   نننننن جف ذننننننرخاب    ا نننننن   ايدنننننن ةف كرونننننن ناختنننننن   اىل   نننننن
  ننننن  شننننننراك     ننننن  اجل  دننننن   خ تس نننننن   اي ننننننث اي  بدننننن  يق نننننن ع خيىلضننننن    ني اةتس ننننن   ا    ج نننننن خاي  ننننن ىلر 

خ  نننننن  ايم نننننن  اةدننننننرني خا ب  نننننن اب ني اجلزائننننننر  ني  ايزنننننن  ابا هبنننننندة اي  نننننن ىلر  ننننننف     نننننن  خ ينننننن    اي د نننننن   ايدنننننن ي
 ؛(Win Win) اببا-اببا  ح       ب  اجمل    األك  ميف خايزم  ف   ئ         دي

  عننننننن  ي  ىل ننننننن ار  ما ننننننن  اةو نننننننال  حلركننننننن   اي   سننننننن   اة داخيننننننن    ننننننن  اجلزائنننننننر  خعننننننن  ين ىل  نننننننزم ايقننننننن ئ  ن
كنننننن  فننننننر  ألي س  سنننننن    ئ نننننن   ف ننننننف اة نننننن  ين ىلدننننننرة      نننننن  ةد نننننن  اةو ننننننال خ ق نننننن  يودافنننننن  بنننننندخن يي   ننننننز

سنننننم    غننننني اي   سننننن    15انننننف  ننننند  فاةننننند  ايز م ننننن  ايننننني ىل     ننننن  ط ىل ننننن    ننننن      ف  ننننن  ني  ما ننننن  اةو نننننال ين  
يا ئننننننننند  ايانننننننننر  خ   ي نننننننننف   ىل غننننننننني وننننننننندة  اد ننننننننن  ي  ننننننننن   ا   ننننننننن     ئ ننننننننن    ننننننننن  اةدرفننننننننن  خا ب  ننننننننن اب  ايق ئ نننننننن 

 ك  ؛خاةتس    خاجمل    خايدخي   

  ن     نننننن  أبخين  دنننننرة ا  ااب  ايد  ننننن      ننننن  اجل  دننننن   ين ختنننننر   نننننف  زي  ننننن  خ ننننننف  ما ننننن  خظ ئا ننننن  اي ق  دىلننننن
  ننننننن  ال اينننننننزاابا  خ ننننننن في   ىل   نننننننل  مننننننند   اي نننننننراك    ننننننن  اةتس ننننننن   ني  طننننننن اب ي  ننننننن   ا    ننننننن   خاي م ف ننننننن  

خاي دنننننننن خن ني   نننننننن    عنننننننن   فنننننننن  ايدح نننننننن     اي نننننننننث ايد  ننننننننف خا ب  نننننننن اب بنننننننن بدننننننننج اي بزنننننننن   ي    نننننننن   
 ا       ف ج   خ    ج    اي نث  ف ج   يلر .

  



الفصل الرابع: أقطاب االمتياز اجلامعي وعالقتها بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  
-منوذج مقرتح–  

 

 

249 

 أقطاب االمتياز اجلامعي يف اجلزائرالتوجه حنو املطلب الثالث: خلفية 

 ن   ذنننننننن ع ا    نننننننن   اجلنننننننن  دف خ ي ندىلنننننننند األ  نننننننن   اجل  د نننننننن  اة   ننننننننز  ينننننننن س   ذنننننننن     دننننننننزخ   ننننننننف 
  اي  نننننر  ي   ذننننن ع  نننننف طنننننرة  ننننند  خ ابا    ننننن اي    ننننن  ابي  ايق ننننن ع  خ   نننننا  فقننننند  طنننننرة ايننننن  ااب  اي  ننننن  

اي نننننننث اي  نننننن ىلف خ اي ننننن     اجلزائرىلنننننن     ابفنننننن    نننننن     نننننند  ج  دنننننن      ايد ة ننننن   ننننننف لننننننحال   نننننن مه    ني 
خمت زونننننن  ني   نننننن ىلر  ننننننم    حمنننننند   ح نننننن  جمنننننن ال اي نننننننث   ا   زنننننن  يا ج  نننننن  ف خ ايد  ننننننف خلد نننننن  حم   نننننن  

 نننننف      ك ننننن     نننننا خ ااب  اي د ننننن   ايدننننن ي    جدننننن  اجل  دننننن  اجلزائرىلننننن   ننننن ا  ي  ا  ننننن  ني اجمل  ننننن ايننننن ي   اننننن   ف ننننن
لنننننننننحال كث فننننننننن  اي نننننننننراك   خايدح ننننننننن   ايننننننننني  رب  ننننننننن   ةتس ننننننننن   ا   زننننننننن  ىل  خ تس ننننننننن   اجمل  ننننننننن  اةننننننننندين 

  ل حة    ط   .

    حث    ا       ني جم ال اي نث ايد  ف  خاي نث ايد  ف    ااب  اي د    ايد ي م ع ايقرااب بابكز خ د 
ف اري  24ني يق      خابي    ابؤس   اجل  د   خاة تخي  اي  داغ ج   ب  ابىل    ةس ايدىلف ش   اب اي  ىلر اي  ب  

  (Artificial Intelligence)ني جم ال   ف اة  ق   ك ي ك   ا   م  ف  أقطاب االمتياز تفعيل      2020
اي م    اة  دا   خاي   خاي   ىلر ا   ز  ي  هبدة  قد  ا د    ي          ىل  اف     اح   ج    خ        

 ف لحال ا  حك      درني  خ   اجلزائر ني ي س احل ج  ي ار  خج  و  ايد  ف ن  ياي م    اي طم    ك    كر 
 Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) ش ر   رب   خ  ة   ني اة  ق  

scientifique, 2020) . 

    اي  ااب   ي د خن    ابؤسننننننننننن   اجل  د   غف  ىلما         ق   ي   ي غ ي ايق  ع خ يىلضننننننننننن    خذنننننننننننا اي  ىلرخ 
اي ك ز        بق   رخ  اي   ىلف اةقد      اةد ىلي ايدخي   ي  د    ايد ي  ك   شنننند    خاة ننننتخي  اي  داغ ج  

ك ي    سنننننننننن د     خاب اجل  د     يخ    ىل نننننننننن ف  ي د     د  احل    املسههههههههت رالتعليم     ذننننننننننرخاب   اد   خأتو   
  في اي م ع ذنننننرخاب  اجمل        األسننننن سنننننف ني اجمل     خجلد  اجل  د       ي   ط ي  ا د    اي د      ني ك  

خي    اي د    ب  احلضننن ابي خاي د       ا    ا     ف ح ث اي وزنننزننن   ايي متس اجمل ال اة ي بزنننا  ل  ننن 
 Ministère de l'enseignement supérieur et de la) يضنننننننننننننن  ن   في ايار ننننننننننننننن  ي   فخ   اجمل   

recherche scientifique, 2020). 
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    نننننرخع  دزىلنننننز 2020ك ننننن   كنننننر  ايننننن  ااب  ني  قرىلنننننر اي د ننننن   ايدننننن ي خاي ننننننث ايد  نننننف ني اجلزائنننننر ي نننننم  
ني خ يننننننن    خ ر  ننننننن  اي  نننننن ىلف ايننننننند    خاة  ننننننن اب ي  وززنننننن   األفق ننننننن    دنننننند   اة ننننننن  ىلف  ياببدنننننن  ي  ننننننن   ا   نننننن  
 :(34   ان  2020)خ ااب  اي د    ايد ي خاي نث ايد  ف   اجمل    ايد     اي  ي  

     ؛2019اي ك   ا   م  ف ني  دىلم    م  م   م   ىل 

   ؛2021ا ي  خ     ايد  ق  ني  دىلم  س دي ب د    بداىل   ف ش ر ج  اف ي م 

  ؛2021األ ف ايغ ائف ني  دىلم  ب  ر  بداىل   ف ف اري 

  2021اي    ي ني  دىلم   م ب  بداىل   ف ف اري األ ف.  

 ن ننننننننن  ج    خمرج   خ ح    ب ق   ا      ج  دفيخسنننننننننمن خال  ف لحال اة نث اة اي ا  ا       
  تس    اي د    ايد ي.
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منوذج مقرتح لقطب امتياز جامعي وعالقته بتحسهههني جودة خمرجات مؤسهههسههههات املبحث الثالث: 
 اجلزائريةالتعليم العايل 

  بنننننننرا ان ننننننف لنننننننحال  رذنننننننم  اي ننننننن ب  ي   نننننن اب  ايد ة ننننننن  احلدىلثننننننن  يننننننن ا ال  ق نننننن  ا    ننننننن   اجلننننننن  دف  خ 
اي  جنننننن  انننننن  خل ا نننننن    اجلزائرىلنننننن   تس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ياجلنننننن    ني سننننننيخاب  ي ا نننننن    نننننن ع اي د نننننن   ايدنننننن ي خ 

 اينننننن طي ي   خنننننن  ا   نننننن   ني ل نننننن  ايد نننننن  اب نننننن  ذنننننن ف اةو ننننننال ا    نننننن   ني اجلزائننننننر خ اد نننننن  ي  نننننن      نننننن  
   نننننن   ا  ق نننننن  األوننننننداة ايرئ  نننننن   ي    دنننننن   ننننننف خابا   حننننننداث ي  نننننن   اي نننننندف انننننن  خ ننننننف  م  نننننن    13
 دزىلنننننننز اي نننننننن ث خ   ا  ننننننن  م خمرجننننننن   اجل  دننننننن   ننننننن  اح   جننننننن   اي م  ننننننن  ا      ننننننن    دف  خاة  ث ننننننن  ني:اجلننننننن

 ذنننننن ف       اي ننننننراك  بنننننن  اجل  دنننننن  خاةتس نننننن   ني ي  نننننن ال اي نننننننث خاي  نننننن ىلر اي    ق نننننن   ننننننف لننننننحال  اد نننننن 
   سم  ال ايض   ني و ا اة نث        ىل ف:          اجل  د  ني اجمل   

 ؛ ح   ي     ا       اجل  دف ب ن   ج    خمرج    تس    اي د    ايد ي 

 ؛ا      ج  دفق   يوداة خ ر  زا  خ              ايم     اةق   ي 

 تس ننننننننن   اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي ي ن ننننننننن  جننننننننن    خمرجننننننننن    ق ننننننننن  ا   ننننننننن   جننننننننن  دفيقننننننننن   اةم ننننننننن    اي 
 اجلزائرىل .
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عالقة أقطاب االمتياز اجلامعي بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايلاألول:  املطلب  

بنننننننن  ي  نننننننن   ا    نننننننن   اة نننننننن مه  ني   ذنننننننن ا خ   نننننننن  ايدح نننننننن    سننننننننمن خال  ننننننننف لننننننننحال ونننننننن ا ايدمزننننننننر
جننننننن    يخ  جننننننن    األحبننننننن ث ايد   ننننننن يخ  جننننننن    ا نننننننرىلالسننننننن ا   نننننننف انح ننننننن  جننننننن    خمرج  ننننننن  اجلننننننن  دف خ  ننننننن  

  ننننن  يننننن س  نننننف اي ننننن    دىلننننند  ح ننننن    ئ ننننن     ننننن  ا شننننن اب  يخ اي م ىلننننن     ي ننننن  ا ننننند    ايننننني  قننننند    ي     ننننن 
 ننننن كر  م ننننن : يدنننند  يسننننن        خ يننننن اجل  دننننن   نننن   دننننن ىلي   حننننند  أل  نننن   ا    ننننن   اجلننننن  دف جبننننن    خمرجنننن   

 نننندم  ننننن  س بنننننرا ال ا    نننن   اجلننننن  دف بننننن   خال ايدننننن مل  خغ نننن   س  سننننن    حننننند  ي نق نننن  ا    ننننن    ف ننننن   خيننننن  
 زنننننن   برانجم نننننن  اينننننن ي ىل  افنننننن   نننننن       نننننن   خخا نننننن   ظنننننن م اي د نننننن   ايدنننننن ي ف  نننننن   نننننن  حيقنننننن  يوننننننداف   اي م  ىلنننننن   

ال ا    نننننن   اينننننني مل  ظنننننن   يقننننننداب اي نننننن ني  ننننننف األ ب نننننن   ايمظرىلنننننن  خاألحبنننننن ث  ذنننننن ف     احلداانننننن  ايم نننننن    ينننننن ا 
ايداباسنننننن   اة جنننننن    مل   نننننن  ياننننننر ين  ايد   نننننن  ا حزنننننن ئ   خايداباسنننننن   اي  رىل  نننننن  خا س  ننننننراف   حلنننننند ا ن  ك نننننن  

ينننننن  ي  ننننن   ا    ننننن     ننننن  خم  ننننننل ي ظ ننننن  اي د ننننن   ايدنننننن ي ني ايدننننن مل  لننننن حة لز ئزنننننن   خمم زا ننننن   خىلرجننننن   
 نننن   نننندا اي زننننم ا   ايدخي نننن  اينننني مل   حنننند وننننف األلننننر   د ىليوننننن    يغ نننن    م   نننن    نننن   خ ق نننن     انننن      نننن 

  ظرا  ل حة  خاا  ق      ي    د   اة   ز  ني ايد مل.

: عالقة أقطاب االمتياز اجلامعي بتحسني جودة اخلريجالفرع األول  

خاينننننن ىلف ونننننن   ا نننننن   اة نننننن      األس سنننننن   ي ونننننند    اي د    نننننن     ن اي   نننننن  اة وننننننرج   ننننننف اجل  دنننننن 
ي  ننننن ا  م  ننننن    ئ ننننن   بننننن     ثننننن  اةم  ننننن   ايم  ئ ننننن  ني جم ننننن ع اة ننننن ابا  خايقننننندابا  خا ننننن ا  خاي اننننن  ا  ايننننني 

    ننننن    نننننن ابك  اي  يننننن  ني خم  ننننننل األ  ننننن   اي د    ننننن  خايقننننننداب    ننننن      ق نننننن  ني جمننننن ال ايد نننننن        اك  ننننن هب 
ح نننننث ىلننننننح م ايانننننر  ط  نننننن  فننننن     نننننن ط    منننننن  ا شننننن اب     ين اةمنننننن ال اي د   نننننف  منننننن ال   ننننن دام خ  دننننننديك ننننن     
بنننننن  خىل قنننننن  ياننننننر      نننننند    خىل دنننننند     يفننننننرا  آلننننننرىلف ني ح ينننننن   قنننننن  ا نننننن ا  خمم ابسنننننن    منننننن  اي د نننننن    اة نننننني

د ننننن   ايدننننن ي اي ك نننننز يج ننننن ال  يننننن ي     ظ نننننر   ننننن ئال اي د ننننن   ايدننننن ي    بدننننند  ننننند  سنننننم ا   خ  ننننن   تس ننننن   اي 
احلق قنننننف ي وننننرىلال ىل نننن ن  يق  ننننن   فنننن ي ق     نننن  احمل نننن   بنننندال  رك زوننننن    نننن  ايدنننند  خ  ننننن  اي نننن   ا  اة م حنننن   

خ يننننننن  ا    ننننننن        ننننننن  يسننننننن     ننننننن    اي ننننننن     ايننننننني حي ننننننن   اةضننننننن ف  ايننننننني ىلقننننننند    ي     ننننننن  خا   زننننننن  
 ةد ىلي خشرخ  اي  ظ ل.
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 سنننننمند   ننننن  ا بنننننداع خاي   نننننز   قننننن م  ننننن   ا    ننننن   اجلننننن  دف  يبنننننرا ال خس  سننننن    خ نننننف  م  ننننن  كننننن ن
اجملنننننن    اينننننني  د نننننن      نننننن  اجل  دننننننن   ي ننننننف  قنننننن م ب  نننننن ىلف ط  نننننن      ننننننزىلف خلننننننرع  انجنننننننن    ف  نننننن  ىل ننننننف
 خ  ا   :

 . االنتقاء والقبول: أوال

 ن س  سننننن     ىلننننن  اي   ننننن    ننننن  اي وززننننن    ي رىلقننننن  ايننننني   ننننن ا ي ننننن  فنننننر  ين ىل اننننن   ني جمننننن ال    نننننف 
خي نننننن م   نننننند    دنننننند ايم نننننن   ني شنننننن     اي  نننننن ي ابا عنننننند اي   نننننن  ي ا نننننن   ي نننننن م  نننننند  ل نننننن ابا ف نننننن  جنننننند    نننننن   

   وززنننننن   اينننننني   نننننن    دنننننند     ي نننننن  ك ي وززنننننن  ي دنننننندال ايم نننننن    ف  نننننن ن ال  نننننن اب اة انننننن     نننننن    
مث ىل ننننندي اي   ننننن  اة  سننننن   ني اي شنننننا ي  وززننننن   ايننننني     ننننن   مث اي   ننننن  ايمننننن جن   دننننندال ذننننند ل   اي   ننننن 

  ننننن ابخن بد ننننن ائ   اي وززننننن   ايننننني ي  ننننننا هلننننن   فم ننننند  دظننننن  اي   ننننن  ني اي نننننم  األخ  غننننني اباذننننن   نننننف  ننننن  
ني يخال  داباسنننننن   ايد  نننننن خ نننننند ىلزنننننن     خت نننننن    اي  ننننننف  ننننننف اي  ممنننننن  ىلننننننت ي     نننننندم جننننننن ح        نننننن هل  ف نننننن 

 .  يخ ىلدابس ن     ي   احلز ال     ش     خايد   هب  خفقالسم 

 ننننننندة ي  ننننننن   ا    ننننننن        ننننننن    ايمظنننننننر ني    ىلننننننن  اي   ننننننن    ننننننن  اي وززننننننن    نننننننف لنننننننحال  ننننننند  خ  
   كرو  ف    ىل ف:   ق  

   اةرح نننننن  ايث   ىلنننننن   ف ننننننف غنننننني اةدقنننننن ال ايق نننننن م ب  ج نننننن   خنننننن   آ ة  التوجيههههههه اجلههههههامعيا  نننننندا      نننننن   .1
س  سننننن    نننننح     ننننن  ي نننننر  اي  ج ننننن   نننننف   ننننن   يننننن ا   بننننند ف   ننننندا ايمننننن جن  ني ظنننننرة شننننن ر خاحننننند  

ايننننننني ني ايغ يننننننن  مت ننننننن  اننننننن  اي   ننننننن   اق فننننننن خ ااب  اي د ننننننن   اي طم ننننننن  خخ ااب  اي د ننننننن   ايدننننننن ي   ذننننننن ف      غ ننننننني 
 زخىلننننننننند اي وززننننننننن   ايننننننننني  دنننننننننرة ط  ننننننننن  ك نننننننننيا  خ ايننننننننني هلننننننننن  خاج ننننننننن  اج     ننننننننن     ال  ننننننننن اب اي وززننننننننن 

  ل ال؛ اي   خاي وزز   ايد  رىل     بق   ك وزز  

(  خ نننننننندة      ج نننننننن  5  +3-) بننننننننننننني ل نننننننن  مي ممنننننننن    نننننننن       االعههههههههالم والتوجيههههههههه ايق نننننننن م بد   نننننننن   .2
  ننننننننن  اج  نننننننن   شنننننننن     اي  ننننننننن ي ابا  اي ح  نننننننن   منننننننن  اةراحنننننننن  األخ  ي  د ننننننننن   ايثنننننننن   ي يي اننننننننحث سننننننننم ا  

  سنننننننن (  -يضنننننننن  ن  ك نننننننن هل  ي  د نننننننن   اجلنننننننن  دف    غ ىلنننننننن  مخننننننننس سننننننننم ا  ني اي ننننننننداب  بم نننننننن   )ي  نننننننن  س
خىل نننننن ن  ينننننن   ننننننف طرىلنننننن  لرجنننننن     دا  نننننن     ايثنننننن   ا    نننننن  اقنننننن  اي ح  نننننن  خيخي نننننن  و  ني لنننننند    

     ننننننننرخ    ايداباسننننننننف   نننننننن  بمننننننننخ  نننننننن  د   خ  ح  نننننننن   ي وززنننننننن   اةدرخذنننننننن  خغ ا نننننننن     اجل  دنننننننن 
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خ ننننننن ج        األفضننننننن  هلننننننن  كننننننن  ح ننننننن  ط  حننننننن  خا       ننننننن  ايد   ننننننن        اة نننننننيخ خاي ا ننننننني ني   نننننننر 
    ث  اة   اب  ني:خ خايما     

   طننننن خ     ننننن دىلر   ننننن   ح  ننننن  سنننننم  يخ  ا ننننن ي ة نننننن  د     ننننن   دىلننننند  ننننن ج    ايد  نننننف حبضننننن اب كنننننن
ىل  ن نننننننف  ما ننننننن  اة ننننننن  اب   ننننننن  خ  د   يدنننننننر   ننننننن ابهب    نننننننف يسننننننن      ني ايث   ىلننننننن   يسننننننن     خط  ننننننن  جننننننن 

 اي     أل   ي ر  يمق  اةد     ي ح    ايث   ي حب   اي ق اب  ايد ري ب م  ؛

  مظننننننن   يبننننننن ا   ا  حننننننن  خ اابا    دا  ننننننن  ي    دننننننن   خاي   ننننننن   ي ح  ننننننن  اي نننننننم  ايث يثننننننن  ا ننننننن ي ي  دنننننننرة 
 ننننن   د ننننن  ط يننننن  جننننن  دف  رافننننن    احمل ذنننننرا   ننننن  اي وززننننن   خا ننننند     نننننف  نننننر   خحضننننن اب بدنننننج 

ي د  نننننن ا ىلنننننن م  نننننن  جف ي  ينننننن  اجل  دنننننن    نننننن   ااب  اة   نننننن   اي ح  نننننن ي نننننن      نننننن  يخ جم   نننننن   ننننننغي   ننننننف 
 خا س ا     ف ا د    ي  م ك   ؛

  ي  دنننننننرة   ننننننن  اي وززننننننن      مظننننننن   يقننننننن  ا   ننننننن  يخي ننننننن   اي ح  ننننننن   نننننننف ايثننننننن   ا  اة ننننننن ابك  ني اة ننننننن  اب
ة رخحننننننن  ي   ج ننننننن  اة ننننننني يخ اي نثنننننننف ي    ننننننن  اة ننننننن ق      ك ننننننن   د ننننننن  و  ننننننن  اي قننننننن  ا    ننننننن  خاي ننننننندائ  ا

    ني ال   ابا   ايد    ؛ئحث األخي         دم اي  اي     يبم 

   مظننننن   فنننننر    ننننن  بننننن  األسننننن      نننننف ايث   ىلننننن  خاجل  دننننن  يننننند   احلننننن ااب خ مظننننن   ا   قننننن ال اي ننننن س ي  ح  ننننن 
  رح   اي د    ايد ي؛    ف اةرح   األس س   

  ننننن  ع اسننننن   اب    ننننن  اي ح  ننننن  ةدرفننننن   ننننند   دنننننرف     ننننن  ختززننننن   خلننننند    اجل  دننننن    ني   ىلننننن  ايننننندخاب 
 خ د   ق   األوداة اةرج    ف اة   اب .

 ننننننندة      ننننننن    خ خ   ثننننننن  ني  ظننننننن ور   نننننننر    ننننننن  يام  نننننننف ايننننننندل ال اجلننننننن  دف   ،النهههههههدماج مظننننننن   يام ا .3
كننننننن  اي   ننننننن  اجلننننننند     احلضننننننن اب    احلنننننننرم اجلننننننن  دف خاي قننننننن ئ    ي   ننننننن  احلننننننن ي    اةننننننن ظا  خاألسننننننن      

ايغ ىلنننننن   ننننننف و  نننننن  اي ظنننننن ور  خ خاي دننننننرة   نننننن  ا نننننند    اةقد نننننن  خا    نننننن  ا  اة م حنننننن   ننننننف   نننننن  اجل  دنننننن   
اي   نننننننننن   ننننننننننف خم  ننننننننننل  ونننننننننن   ا   اي نننننننننند اب      نننننننننن   ينننننننننند  اي   نننننننننن   خل نننننننننن   ح نننننننننن   بنننننننننن  خم  ننننننننننل

 ننننننننن   ننننننننندم اجل  دننننننننن  ني  نننننننننرخ    ننننننننن ىلف خحبننننننننن ث   دال ننننننننن  اي وززننننننننن       اي وززننننننننن   خاي   ننننننننن  
ك يد ننننن    ننننن  سننننن    اةثننننن ال بننننن  ط  ننننن  ا  نننننحم ا ي خط  ننننن  ا حزننننن   ني     ننننن      قننننن    ك ننننن  ختننننندم 

ظننننننن اب خوننننننننداب ك مظننننننن   يخ ننننننن   اينننننننندل ال    اة دننننننن  اجلننننننن  دف خ انننننننن  ي ا      احل ننننننن   اي حب ننننننن  ني اجل  دنننننننن 
 اي  ا؛
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 خ نننننننننر  اي  ننننننننن  ح  إبشنننننننننراك اي   ننننننننن  احمل  ننننننننن  ني ايد   ننننننننن  الطلبهههههههههة األجانهههههههههب جننننننننن   خاسننننننننن ق     .4
 ننننا  زننننرة اي   نننن  ايننننراغ    (Buddy System)ب نننن  ني خذنننن   مزنننن  خ  ضننننر   ثنننن    ة نننن  اب  األخاب خ 

ب ننننن    قننننن اب  اةمزننننن  بننننن  كننننن  ط يننننن  يجمننننن   ننننن  ط يننننن  حم نننننف بغ ىلننننن    ننننن  د   خ ني اي قننننندم جل  دننننن   يخاب 
 درىلانننننننن  ةنننننننند    اجل  دنننننننن  خك ا نننننننن  ا سنننننننن ا     م نننننننن  خ   نننننننن  ا  نننننننند    خاي   ننننننننل  نننننننن  اجل  دنننننننن  خاي  نننننننند  
 د ننننن  اةمزننننن   نننننف لنننننحال    ننننند  ب ننننن ان    ننننن ب  بننننن  خ خ  ننننن  د     ننننن   ننننن  اة اننننن   اة   بننننن  خغيوننننن   

 ننننننن  خاة ننننننن  د   نننننننف   ئ ننننننن  اي   ننننننن  اة ننننننن  ابىلف خاة ننننننن    ني اةمزننننننن  )اجل  دننننننن   اةد   ننننننن   اي وزننننننن   ي   
اي   ننننننن   اي وزنننننننس  ايد نننننننر  اجلنننننننمس  اي غننننننن ...(  ك ننننننن  ىل ننننننن ا د اي   ننننننن  احمل  ننننننن   نننننننف   ننننننن  ال ايثق فننننننن   

 نننننننننف لنننننننننحال اي  ا ننننننننن   ننننننننن  اي   ننننننننن  األج  ننننننننن     د   خايننننننننن   ف  نننننننننف اي غننننننننن   األجم  ننننننننن اينننننننننخاي  ننننننننن اب  خ 
 خ رافق    ةد  ط ىل  ؛

  ك نننننن  (مههههههدى ا يههههههاة) املسههههههت ر ابلتكههههههوينف  نننننن  ىل نننننن       نننننن ال اي   نننننن     نننننن  ال  اننننننا فخنننننن    ايد رىلنننننن  .5
 د ننننن  اجل  دننننن    ننننن  اسننننن ق  ال  ننننن ظا   نننننف اةتس ننننن   ايننننني  م نننننال ني حم   ننننن  ني  طننننن اب ايدح ننننن   ايننننني 

  ق     اجل  د     اجمل   .

 . تص يم احملتوى: اثنيا

ك ننننني  ني   ننننن  جننننن    ا نننننرىلال  خ د ننننن   رح ننننن  اي زننننن     ا  ىل ننننن و  حم ننننن   ايننننن ا ال ايداباسننننن   بم ننننن    
يمه ننننننن    ي ننننننن  أل ننننننن    ننننننن  د اةتس ننننننن  اجل  د ننننننن  ني اببنننننننا اي  نننننننا خ اننننننن  ي األل ننننننن    خيننننننن ي   ننننننن ي اجل  دننننننن   

  ف لحال اي ك ز     ايمق   اي  ي  :  اة   ز  يمه   ك ي  ةرح    ز    اي ا ال ايداباس   خاي وزز  

بد نننننننننن  ف ئقنننننننننن   ة نننننننننن ابك   نننننننننن  ي ننننننننننن   اةزنننننننننن ن  ي ندىلنننننننننند  اقتصههههههههههادي-السوسههههههههههيو اباسنننننننننن  احملنننننننننن ال  .1
 ا ح   ج   احل ي   خاة  ق     ي    ايد  ؛

خ ي ننننن ي   ننننن ابك   خ ننننند    م ف ننننن   اةم قننننن  ايننننني  م نننننال ف  ننننن  تن يهههههة اإلقلهههههيم  ننننن ىلر ختززننننن     ننننن   ني  .2
 اجل  د  باد ي   ني  ف  اي م    احمل    خاي طم  ؛

  ننننن ن  زنننني  اةننننند    ننننن    )     ننننن خ  ياببننننن  سنننننم ا ( ختننننن ال ة ورج  ننننن  اي  جننننن   ةختصصهههههات مهنيههههه ننننر   .3
ا  احل نننننن   اة م نننننن     شننننننر   ك نننننن   نننننند   اجل  دنننننن  اة   ننننننز  اي وززنننننن   اهل  منننننن   ة نننننن ابك   نننننن  اةتس نننننن   
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ايننننننني ىلقضننننننننف اي  يننننننن  ف  نننننننن   زنننننننل يام األسنننننننن  ع ي  ننننننن ىلر    ابا نننننننن  اي    ق ننننننن  خ ا   نننننننن  ني   ا   زننننننن  ىل 
 د    م  سم   األخ ؛   ن اي

ايننننننني غ ي نننننن        نننننننل ني  رح ننننننن  اي نننننننداب  بننننننن  ىل  ننننننن  اي  يننننننن  ف  ننننننن      التخصصهههههههات العل يهههههههة دىلنننننند  .4
 ندىلننننننند اي وززننننننن   اي نث ننننننن  خاة م ننننننن   نننننننف اي داىلننننننن  ب ذننننننن   فغ ىلننننننن   راحننننننن  اي ننننننننث ايد  نننننننف اة قد ننننننن   

 ؛ىل  ا ي        ل   اب ح   ابغ     خ   ابىلد   اة م  

بنننننننن  اي   نننننننن   يخ اجل  دنننننننن  خ د ونننننننند  م ننننننننال ني  اننننننننس  لشهههههههههادات هجينههههههههة    قنننننننند   ننننننننرخ  ختززنننننننن .5
ا   نننننن    كو نننننن   يخ  ي  نننننني س  سنننننن  اي وززنننننن   اة دال نننننن  ف  نننننن  ب م نننننن   كدننننننر    نننننن ىلف ني ا   زنننننن   
ايزابا ننننننف  ي دننننننن خن بنننننن  اجل  دننننننن  خاةد ننننننند ايزابا ننننننف  خىل ننننننن   اي  ينننننن  ني   ىل ننننننن  ب ننننننن      دنننننن ة هبننننننن   نننننننف 

 د د ايزابا ف     س    اةث ال؛طرة ك    ا   ز   خاة

هبنننننننندة ا  ا نننننننن   ( Pluridisciplinaire) متداخلههههههههة التخصصههههههههات قنننننننند   ننننننننرخ    نننننننن ىلف خ قنننننننن ىل س  .6
 ضننننننني اي   ننننننن  خ   ننننننن ىلر احلنننننننس اي نثننننننف خحننننننن  ا طنننننننحع ينننننند  اي   ننننننن   خ   نننننن  كننننننن  اجملننننننن    ايد   نننننن   

 اة  ح ؛ي  ن ث ايي      ح ي   ا   دال  اي وزز   ني  د جل  ايقض ا خح  

 نننننننف لنننننننحال طنننننننر  خ يننننننن   ننننننند  سنننننننم ا      ني  زننننننن    احلق  ننننننن  اي د    ننننننن  ايننننننني مت ننننننند  اشهههههههراك الطلبهههههههة .7
     اي   ىلم نننننخ ايدنننننر وننننن    نننننف بننننن   نننننزاا ف    ال   ابوننننن  ح ننننن  ابغ   ننننن  خ توح ننننن  قننننن ىل س مي نننننف ي   يننننن

  يننننن   ننننف لننننحال  مزنننن   ك نننن  ىل نننن ب  اي  اةرخ نننن  خسننننر   اي   ننننل  نننن  اح   جنننن   خظنننننرخة اي   نننن   نننن كر:
 ننننننف لحهلنننننن  برانجمنننننن  اي د   ننننننف خاألوننننننداة احملققنننننن   ك نننننن   د نننننن  اةمزنننننن  آي نننننن    نننننن  بمنننننن   حماظنننننن   ي  خ  نننننن  

 Les facultés de)ي   نننننن ابا  اينننننني اك  نننننن    اي  ينننننن  خ  ننننننرو    نننننن    ا نننننند ب نننننن ان  اي  ظ ننننننل 

l'université catholique de Lille) ؛(Université polytechnique Hauts-de-France)؛ 

يخ و  مننننننن  ي   نننننن ال    كننننننن  فخننننننن   طنننننن ي  ا ننننننند    اي د    ننننننن    تكهههههههوين علهههههه  اخلهههههههط ننننننر    ننننننن ابا   .8
 ك ة ظا  خي ن   اةتس   ؛

ب ذننننننن   خ  نننننننرو    ننننننن  اة  ننننننن  اير نننننننف ي     /اجل  دننننننن  خ  ا ننننننن  اي  ا ننننننن   خهههههههرائط التخصصهههههههات نننننننر   .9
   خ    ن ايغ ىل  اة م    ف ك  ختزس خاح   ي   اي  ظ ل ي  م  األخ   ن ي  ف.*اير    ي    د 

                                                           

 . ف لرىل   اي وزز        ذ ا ي    اي   ىلف خاي      احملز       : 04 اة ن  اب   * 
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 . التكوين: اثلثا

 ىل ننننندة اي د ننننن   اجلننننن  دف      ننننن ىلف يفنننننرا    نننننتخي   خطم ننننن     ننننند   ني جمننننن ال     ننننن  خ  قمننننن  يننننن  
ن اي د ننننننن   ايدنننننن ي اي  يننننننن  ني  ما ننننننن    نننننن  احلننننننن ااب خحم  نننننن   لننننننن حة ا ابا  خاي  ج نننننن     ل زننننننن اب ىل نننننن   

اجل ا نننننن  ايما نننننن    ايد   نننننن  خاةدرف نننننن   طننننننر  اي ا نننننني خاي ن  نننننن   اة نننننن  اب  خاةق خ   نننننن   ايد نننننن  اجل نننننن  ف  ك نننننن  
ن يفننننننرا ا  نننننن  ابىلف   نننننن   نننننن  اة نننننند  اةدننننننرني خاة نننننني خ قنننننن  لنننننن ا   خ نننننن ابهب   سنننننن دا   اةدرفنننننن  ايد   نننننن  ىل نننننن   

 ي نق   ك   ي   ركز اجل  د   اة   ز     :خ خ   ىلرو   

    قمننننن  ي ننننندابخ   ف ألسننننن    اجلننننن  دف وننننن  اةثننننن ال ايننننن ي حي ننننن ي بننننن  اي  يننننن   تكهههههوين أسهههههاتذة مهههههؤ رين .1
ني  اباسننننن    ايد  ننننن  خ  ننننن ط  اة ننننني   ننننن ق ح  خ   ننننن  عننننن  ين  قننننن م اجل  دننننن   خوننننن  يخال  نننننف ىل   ننننن  خحيانننننز 

بدننننننر   خابا    نننننن ىلف ني   نننننن  ايننننننماس خاي  ننننننداغ ج    خ ا ننننننز األسنننننن       نننننن  اي   ننننننز ني  قنننننندمي   حمل نننننن   
 برانجم   ايداباسف  خين ىل  ن احل ااب خايمق ش حمرك احلزس اي د     ؛

 لر اة   دا  ايد     خاةدرف   ني ايد مل؛اي دابىل    خا         حتيني الربامج .2

خ  نننننننن  اي  ينننننننن  ين حيقنننننننن  األوننننننننداة اةرجنننننننن   ني   ىلنننننننن  اةق نننننننن     ،التههههههههدري  ابألهههههههههدافا  نننننننن ع  ننننننننم ال  .3
 خ    يس س   ىل  ن  ق    اي    ؛

خايننننني   ننننن  اي   ننننن   نننننف خم  نننننل ك  ننننن     ننننن  ا    ننننن   اجلننننن  دف  ي دننننن خن  املقاوالتيهههههة مظننننن     ننننن بق    .4
ىلد ننننن  كننننن  فرىلننننن    ننننن    نننننرخع   ننننن  خ اباسننننن    نننننف   ننننن  ايمننننن احف خ  نننننف اجملننننن ال ايد  نننننف    ننننن  يلزننننن ئ  

اي مظ   نننننن  خاة ي نننننن  خاي  ننننننرىل  خاجلنننننندخ  ا   زنننننن  ىل   خ دننننننر  اة نننننن ابىل    نننننن  جلمنننننن    نننننن   ي ننننننند  ايانننننن ئزىلف 
أبفضنننننن    ننننننرخع ي انننننن   ب   ىلنننننن    ننننننرخ    خ    قنننننن    نننننن  ياب  اي ا نننننن   خ  نننننن بد     ننننننف طننننننرة خم زنننننن  

خ دننننننرىلا    حل ننننننن      نننننندة اة ننننننن  اب       نننننن    اي   نننننن    ننننننن  اةق خ   نننننن خ األخ  ي   ننننننرخع  ني اي ننننننم ا  
ايد   ننننن  خابب  ننننن     شنننننر   ننننن     زننننن    ني  ننننندابج   اجل  دننننن   ك ننننن    ننننن   اي   ننننن    ننننن     ننننن   شنننننرك    

 ا     خ    ق   خ  في  م    شغ  ني اة  ق  .

 :مه  ي     ابئ         بد  ط      بدد اي ور  ق م اجل  د   :الت ذية العكسية. رابعا

 د نننننن  خ جل ننننن  ا حزننننن ئ    حننننن ال سنننننر   اي  ظ ننننننل خجمننننن ال ايد ننننن  ايننننن ي ىل نننننن غ  ف ننننن  اي   ننننن  اة ونننننرج    .1
و  نننننننن  اةد   نننننننن     نننننننن  اي غ ىلنننننننن  ايد  نننننننن   ي    دنننننننن  خ نننننننند    افنننننننن  ختززنننننننن     نننننننن  سنننننننن   اي ننننننننغ   خ  نننننننن  
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ىلد نننننن  ايقنننننن ئ  ن   نننننن   زنننننن    اينننننن ا ال ايداباسنننننن   ب دنننننندىل  خ  نننننن   ننننننرخ  اي  نننننن ىلف  نننننن  ىل  افنننننن   نننننن    يس سنننننن 
     نننننن   احملنننننن ال اينننننن ي  م ننننننال ف نننننن  اجل  دنننننن   ك نننننن  سنننننن   ن ا حزنننننن ئ      نننننن ق ح حنننننن فزا ي  ج نننننن  اي   نننننن  ني 

 ختزز    خن غيو ؛

 ا مل فنننننإني خظ اننننن    ايننننني شنننننغ  و     ننننن ب  اجل  دننننن  اة ونننننرج   م ننننن  ةدرفننننن   ننننند  اك  ننننن هب  ة ننننن ابا  يفننننن      .2
 دننننننر  اجل  دنننننن   ابخسنننننن  ح نننننن  اح   جنننننن   اي   نننننن  اة نننننن د م   اة   بنننننن   اي  ينننننن  اة نننننن ابا  اة م نننننن    نننننن افر ني

  لد نننن   نننن  بدنننند اي  نننن  ننننا ايقنننن ال    نننن  بدنننند اي ننننداب   خ ن لنننند   هبنننن   خ ي نننن ي  ننننداب   تس نننن  اي د نننن   ايدنننن ي 
    اق  اي     خاجمل    ني ج    ا رع .ي ىلف  م   ذ ف لد     ايي  درذ       اة  ا د

  ح   ي     ا       اجل  دف ب ن   ج    ا رىلال:ىل ذا   42اي    اب   خ 

 بتحسني جودة اخلريج اجلامعي ب االمتيازاقطأ: عالقة 42الشكل رقم 

 اةزداب:  ف   دا  اي  حث 
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 بتحسني جودة األحباث العل ية: عالقة أقطاب االمتياز اجلامعي الفرع الثاين

ىلقنننننننن م  خاب  تس نننننننن   اي د ننننننننن   ايدنننننننن ي ني ا  ننننننننن   اي ننننننننن ث ايد   ننننننننن  اة   ننننننننز   خ  ي ننننننننند اةدرفنننننننن  ايد   ننننننننن  
خ  نننننننرو   خاب  ىلننننننن  ا ل ا ننننننن   خ  ىل  ننننننن  ب  ننننننن      خ    ق ننننننن   خ   نننننننف غ ىلننننننن  اي ننننننننث ايد  نننننننف اجلننننننن  دف ني 

ايقضننننننن ا خاة ننننننن ح   ا  األخي ىلننننننن  خ د جل  ننننننن  لد ننننننن  ا   ننننننن ن خاجمل  ننننننن   يدابجننننننن  األخ   نننننننف طرىلننننننن   دىلننننننند 
خ قننننند  احل ننننن ال خاي ننننندائ  ايد   ننننن  اةم سننننن   ي  تس ننننن   ا   زننننن  ىل  خاجمل  ننننن   فننننن   ف جننننن    اي نننننن ث ايد  نننننف 
ني  نننند       نننن  اةضنننن ف  اينننني  دنننن   هبنننن    نننن  اي م  نننن  احمل  نننن  خاي طم نننن   خي ننننف ىلنننن   ونننن ا ايننننربال عنننن  ي   د نننن  

ني   ننننننن  جننننننن    اي ننننننننث ايد  نننننننف  نننننننف  مظننننننن اب ي  ننننننن   ا    ننننننن    خسمازننننننن    اجل  دننننننن   دنننننننزال  نننننننف حم   ننننننن
 اجل  دف ني ايمق   اي  ي  :

  . االنفتاح عل  العاملية:أوال

ىل  ف  خاب ي     ا       اجل  دف ني   نننننننننننن    اجل  د       ا  ا        ايد مل ني جم     خي      
 قد اي ننننننراك        ال اي     خاألسنننننن       ق  ا  ا  خاي   اب  خ       :ىل   ا  ا     ف لحالخ   ا   ايد ة   

اي نث ايد  ف   ىلدرة ا      خطي  خ ضنننر   ث    ف خ  .حب ث   ننن ك  ني  ط اب  قد  ح  ال ي قضننن ا اةد  نننر 
ايخ   ع   يق   ي 2020اي ن ث ايي ي   ا ب ث ف  لحال سننننننننننننننم  ني   ة   اي نث ايد  ف  د   اي  ننننننننننننننرىل   

خي رىل ف فنن ىلزاب ( BioNTechب  ي   نن  ) خيخال يقنن   بنندي   نننننننننننننن ىلقنن  ىلم  ف ةو ىلف يةنن ين   19-ك ابخان ك ف نند
(Pfizer  )  ك يثم ئف اي ىل  ين اي ننننننننننننن ىلدي      ا جبد  ع   ح   دم اي  ننننننننننننرىل   د          د  خم بر  ز خج

  ك ي  ع  ين (Sanofi-GSK  ك )جف ي-(  خايار  ننننننننف اي ىل  ين سنننننننن   نيAstraZenecaيسنننننننن ا ىلم    )
خين    ن ايار     د   اجل  د         في ايظرخة اةم س   ي ن    حث          اي  حث  ني ك  يا   ايد مل

    فخ  ي       ك   ىل ننننننننننننننن  د ا  ا        ايد مل  م  و ر  األ  غ     ايدخال اة قد   ايي   فر ظرخة خ م خ 
 حبث يفض ؛

 . االنفتاح عل  احمليط: اثنيا

خ    ننننننننن  ين     نننننننننل  ننننننننن     م نننننننننال  تس ننننننننن   اي د ننننننننن   ايدننننننننن ي ذننننننننن ف حمننننننننن ال ا  زننننننننن  ي خاج  ننننننننن  ف
       ننننننن  خاح   ج  ننننننن   خين  ضننننننند   ني يخيننننننن ا  ل   ننننننن  ا سننننننن ا      خي   د ننننننن   دنننننننزال  م ننننننن   ك ننننننن   قننننننن   

ايد   نننننننن  اينننننننني  دنننننننن    ا  زنننننننن  ي ني  طنننننننن اب اي ننننننننن ث-اجل  دنننننننن   اة   ننننننننز  اي ننننننننراك    نننننننن  حم   نننننننن  اي  سنننننننن  
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 يا ئنننننند    نننننن  ايزنننننن   ايدنننننن م  ك نننننن  ىلم غننننننف ين  نننننندة اي ننننننن ث حلنننننن    نننننن ك  خ د جلنننننن   ضنننننن ا حق ق نننننن   خين 
ىل ننننن اب اي ننننننث ايد  نننننف اجملننننن    ايزنننننم     خاي   ابىلننننن  خايزابا  ننننن  ح ننننن   قننننن    ننننن   ا   ننننن   ايننننن ي  م نننننال ف ننننن   

األ  ننننن   اي م ف ننننن   خس  سننننن     خننننن   فننننن خ  خ  ننننن  كننننن  شنننننف  بنننننرا ال ي  ننننن   ا    ننننن   اجلننننن  دف جننننن    ي وننننندم
األ ننننن ي   كو ننننن      ننننن  خ    ننننن  هلننننن   خ ننننندة ينننننزا   ج  ب ننننن  األ ننننن ي   خج   ننننن  يحسننننن ث  ابا   خيح نننننف  ثننننن ال 

 -خا ي اي نننننننننننن     ن-ونننننننننننن  اي  ربنننننننننننن  األ رىل  نننننننننننن  ني ك ي ا اب  نننننننننننن    مي ننننننننننننف ين    نضننننننننننننر  ني ونننننننننننن ا اي نننننننننننن   
دنننننن   خاي   نننننن   خاةد ونننننند اينننننني  م ننننننال  ننننننن  ا  اةم قنننننن  اة وزنننننس ني اي قم نننننن   ايد ي نننننن   خايدنننننند  اهل ئنننننن  ي    

  د   ب م غ      تس     ايد ح   خاة  س   خايزغي  خايم شخ ؛

 . املوائ ة مع اخلطط التن وية: اثلثا

عنننننن  ين    افنننننن  يوننننننداة اي نننننننث ايد  ننننننف ني اجل  دنننننن   اة   ننننننز   نننننن  ا  ننننننال اي م  ىلنننننن  خف  ننننننا  ايدخينننننن  
 خل     ا س ا     ؛

 . ل ة البحث: رابعا

 ن يغننننننن  ايد ننننننن  خاةدرفننننننن  ني ايقنننننننرن اي احننننننند خايد نننننننرىلف ونننننننف اي غننننننن  ا جن  زىلننننننن  إب ننننننن ع اجمل  ننننننن  األكننننننن  ميف  
خ  ننننننن  اجل  دننننننن   ايننننننني   ننننننند     ين   ننننننن  حب ا ننننننن  ني اجملنننننننح  ايدخي ننننننن  اةزنننننننما  ين ىل ننننننن ن ا   ننننننن   اي نثنننننننف 

  ك نننننننن  ين اي غنننننننن  ا جن  زىلنننننننن  ني اي ننننننننن ث   نننننننن   ني  خن  مهنننننننن ال اي غنننننننن  اي طم نننننننن   خايم ننننننننر ف  نننننننن   ي غنننننننن  ايد ة نننننننن 
 ايدل ال ذ ف اي زم ا   ايدخي   ي    د   ايي  د  و  اي غ  األخ  ني   ر ايد   خاةدرف ؛

 . جمال البحوث:خامسا

 نننننف لنننننحال خايننننني  ننننن  ايقضننننن ا اةد  نننننر    حبننننن ث   دننننند   خ  دال ننننن  اي وززننننن    ننننندا  ايد ننننن    ننننن  
  ك ننننن  ين   نننننز  اي نننننن ث   دننننند   اي وززننننن      ثننننن  ني اةم سننننن   احلننننن ننننندل  يكثنننننر  نننننف ال زننننن    عننننن   

 خ ل هل  جم    جدىلد  مل ىلد جل    حث   ف    ؛     مه    ني    ىلر اةدرف 

  



الفصل الرابع: أقطاب االمتياز اجلامعي وعالقتها بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  
-منوذج مقرتح–  

 

 

261 

 . القضااي املعاجلة:سادسا

خاينننننندخي خاينننننني     نننننن    دنننننن ج ي  نننننن   ا    نننننن   اجلنننننن  دف ايقضنننننن ا اينننننني   اجنننننن  اجمل  نننننن  احمل ننننننف  اينننننن طي
ح ننننننن       ننننننن   ك ننننننن    ننننننن و  ني  عننننننن   ح ننننننن ال ة ننننننن ك  ايقنننننننرن اي احننننننند خايد نننننننرىلف ك ننننننندو اب اي  خننننننن  خاي   ننننننن   

 اة  د  ؛

 . نشر املعرفة: سابعا

ىل نننننندة   نننننن  ا    نننننن   اجلنننننن  دف      ننننننر اةدرفنننننن     كنننننن  ط قنننننن   اجمل  نننننن    ننننننف لننننننحال   نننننندااب جم نننننن  
 زننننن     كننننن  األفنننننرا  ايننننن ىلف   ىلم  ننننن ن    جمننننن ال اي ننننننث     ب ننننن    م نننننر آلنننننر  ننننن     ننننن ا يننننن  اجل  دننننن  ب غننننن

  ايد  ف.

 :اي نث ايد  فىل ذا  ح   ي     ا       اجل  دف ب ن   ج      43خاي    اب   

 : عالقة أقطاب االمتياز اجلامعي بتحسني جودة البحث العل ي43الشكل رقم 

 

 اةزداب:  ف   دا  اي  حث 

جودة 
البحث 
العلمي

العالمية

المحيط 
-سوسيو

اقتصادي

خطط 
التنمية

واقعية 
البحوث

النشر

اللغة
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لل جت ع املقدمةالثالث: عالقة أقطاب االمتياز اجلامعي بتحسني جودة اخلدمات  الفرع  

  ننننننننن   ابا  اةننننننننن ال  يننننننننندخابو  ايادننننننننن ال ني   وننننننننن  اةتس ننننننننن   ايم شننننننننن   ني اجمل  ننننننننن ي د ننننننننن  اجل  دننننننننن  يحننننننننند 
ايا نننننري خة ننننن مه    اي مننننن    ني حننننن  اة ننننن ح  ايننننني   اجننننن  اجمل  ننننن  خا   زننننن     نننننف لنننننحال ي ائ ننننن  ي ظ ئا ننننن  

وننننننن   األلننننننني   نننننننف بننننننن  يوننننننن  خظ ئا ننننننن  ايننننننني خ  ننننننن    خدمهههههههة اجملت هههههههعاينننننننثحث: اي د ننننننن    اي ننننننننث ايد  نننننننف خ
 خكننننن ا   ننننن     د  ننننن       ظا  ننننن   يسننننن      خ حث  ننننن  خط    ننننن    ننننن      نننننف لحهلننننن    ننننن  ظنننننرخة   ننننن 

فنننننرا  ي ننننن  هبننننندة ل    خاجمل  ننننن  ايننننن ي    اجننننند بننننن خ ننننن في يفضننننن   مننننن خ يكننننن  ميف حمانننننز   ننننن  اي ننننننث خا   ننننن  
نننننن م    ننننننف   نننننن  اي ذنننننن    ننننننتخي   خي كانننننن  ا  خ دنننننن ابة ختنننننن هل    نننننن     م  نننننن     نننننن   خاينننننني بنننننندخابو  مت  

ا   زنننننننن  ي خا ج  نننننننن  ف خاحمل فظنننننننن    نننننننن  اي  خنننننننن  يضنننننننن  ن اسنننننننن دا     ااب ونننننننن   خ سنننننننن    ال اينننننننندخاب ايادنننننننن ال 
 . ذ ف يخي ا   ي       خخذد      ج    لد     ايي  قد   ي    د        

  مل  غاننننننننن  ي  ننننننننن   ا    ننننننننن   اجلننننننننن  دف اجل  ننننننننن   ظنننننننننرا ي ن جننننننننن  اة نننننننننن  يحاب قننننننننن    يانننننننننر  خاجمل  ننننننننن خ  
 قنننننن م   نننننن  ونننننن ا اة نننننندي   ننننننف لننننننحال  نننننند    نننننن  ابا   قنننننن م هبنننننن   اينننننني ا ج  نننننن  ف خف  ننننننا  ا    نننننن   اجمل  دننننننف

   وز   ف    ىل ف:  اجل  د   اة   ز 
 . التن ية املستدامة: أوال

  مننننننا ج  دنننننن   ا    نننننن   ني ايدنننننن مل اي  جنننننن  اي  خننننننف  ي ننننننزام خجنننننندااب   ك  نننننن  يخ   تس نننننن   حبننننننث  د نننننن  
جنننننرا  اي غننننننيا  اةم ل ننننن  خاي  نننننن ث ب نننننت ي  ا نننننن      ننننن   عننننن   احل نننننن ال ي قضننننن ا خاة نننننن ك  ايننننني ىل اج  نننننن  ايدننننن مل
ي ىلقنننننن   خىلم نننننن  اي ننننننرك   ن ايري نننننن ال ايا ننننننري اينننننن خاي نننننننث ني سنننننن   اي   نننننن   اة  نننننند    خا  نننننن  أل نننننن    نننننن   

  ف  ط ابا  خحق     خ  مدس   ف  ن  خابو  ك ي  ي:

  هبننننندة   نننننر ايا نننننر اي  خنننننف ني اجل  دننننن    ابا  اي دننننند اي  خنننننف ني كننننن  اي وززننننن   ايننننني   رح ننننن   نننننف لنننننحال .1
 شت جم    احل    ك يمق  خاي م   خا      خايزابا   خغيو ؛

  نننننننن   ي دننننننننرة   نننننننن  اي م  نننننننن  اة نننننننن دا   خجمنننننننن     ننننننننر   ابخ   نننننننن  ا ننننننننال    حنننننننن  ي نننننننن  اي   نننننننن  اة  .2
     ق             ايار   اةمظ   خاجمل   ؛

 مظنننننننن   يام  اباسنننننننن   خ ننننننننح      نننننننن   ف  نننننننن   ننننننننس احلانننننننن     نننننننن  اي  خنننننننن   اسنننننننن  حك اي   نننننننن   خ غ نننننننني  .3
 اي   ك اةضر  ة ااب  اي   د  ؛
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كثننننننني  ني وننننننن ا اي ننننننن     اة ننننننن  ابا  خ ط قنننننننا اجل  دننننننن   اة   نننننننز  اي دننننننند اي  خنننننننف  الننننننن  ي  ننننننن     خك    ننننننن     .4
 نننننن في اي   نننننن  اي  ر ئ نننننن  خاسنننننن  داهل   ي   نننننن   ا ضننننننرا     نننننن    ومدسنننننن  اة نننننن ين ب رىلقنننننن  ايدننننننزال   نننننن كر  م نننننن :

  دف أبك  نننننننن     فننننننننر  احلننننننننراابي ي نانننننننن     نننننننن  اي   نننننننن  خ زخىلنننننننندو    ذنننننننن    اي   د نننننننن   لضنننننننن ع احلننننننننرم اجلنننننننن
 ايما ا  خ دخىلرو ؛

ختضننننننن  كننننننن    ننننننن ا  اجل  دنننننننن     اةم  ننننننن   ا ضنننننننرا   ك ننننننن   د نننننننن  اجل  دننننننن    ننننننن   ننننننن في ا سنننننننن  حك   .5
( Visioconférence)اينننننننننن اب ف خاسنننننننننن  داي   ي  ا نننننننننن  ا ي نننننننننن خين  خ اضنننننننننن   ا ج    نننننننننن    نننننننننن  ايا نننننننننندىل  

 ي  في ط     اي مق  خا  د ا  ايغ  ا  اة  ا ؛

األاباذنننننف اي  رىل  ننننن  خ ا  ننننن   اي ننننن    األلضنننننر  نننننف بقننننن ا اة ننننن    اجل  د ننننن  ي  ننننن غ   ني   ننننن ح    ا ضنننننرا    .6
 ايي ىل    ف    ط    ايد  م ايزابا    يخ  من   ي  تس    ايزغي  ايي  م ال ني حم    ؛

  ننننن  اي   ننننن   كننننن ي و ف     ق ننننن  اي م  ننننن  اة ننننن دا   د ننننن  اةوننننن بر ايد   ننننن    ننننن     ننننن   حبننننن ث ني جمننننن ال  .7
 .اي      ا ضرا  ا ب   اب ني اس غحالاة  ا  خ 

 . العدالة:اثنيا
  ف لحال:     زم اجل  د   اة   ز  ب نق   ايدداي   ال   تس    

اة ننننننن خا  بننننننن  كننننننن  األفنننننننرا  خبننننننن  اجلم ننننننن  ني    ىلننننننن  اةم  ننننننن  خاي   ننننننن  خ م  ننننننن  ايق ننننننن    خاختننننننن   ايقنننننننرااب   .1
 ي     ني اي  ظ ل خ   ىل  اةما خاي بز  ؛خ   زم اجل  د   ي ا ف   ا

    فت فر  اي     ني ايدل ال    اجل  د  خ   بق   اي داب  خني  م    اي نث ايد  ف؛ .2

ا    ننننننننن   ي نننننننن في اي  نننننننن  ح  ايح  نننننننن  ي    نننننننن   خي ا ح   جنننننننن   ا   ننننننننن   ننننننننف ممننننننننرا  خ زنننننننن  د ينننننننن خ  .3
احلرك ننننن   خ      ننننن   اي   بننننن  خاةنننننرافق  اي ننننن د   ي    ننننن  ايننننن ىلف ىلدننننن   ن  نننننف ا    ننننن  اي ننننن د   خاي زنننننرىل   ك ننننن  

قننننننند ىل ننننننن ن اةزننننننن   بننننننن    ا  ننننننن  ني في جمنننننننا اجل  دننننننن   اة   نننننننز  اي   ننننننن  ايننننننن ىلف ىلدننننننن   ن  نننننننف ط نننننننل اي  حننننننند  
اجل  دننننن   ننننن في اةمننننن خ اةم سننننن  هلننننن   ظنننننرا   ننننن  خ راذننننن    خاهلمدسننننن     حكننننن   ننننندابا  ف رىلننننن  ل اب ننننن  ي دننننن     اي

 15بنننننران ال خطننننني ىلضننننن    اجل  دننننن   ايار  ننننن     ننننن  سننننن    اةثننننن ال يط قننننناخ ننننند  .يزننننند ب    ننننن ا    ننننن  اجمل  ننننن 
 د ننننننن  اجل  دننننننن   نننننننف لنننننننحال    بدننننننن  ب داغ ج ننننننن  خ    اجل  دننننننن  ايزننننننندىلق  ةرذننننننن  اي  حننننننندبننننننننننن    تس ننننننن  ىل ننننننن  

خذننننننن    نننننننرخع  اباسننننننن  لننننننن    ي  يننننننن    ننننننن  ي   يننننننن  ني كننننننن  اجملننننننن    احل    ننننننن    خ   بدننننننن  ىل   ننننننن ل  ننننننن   
 .   جف    بدد اي ور  ني احل    ايد     خخذ    رخع 
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 :(مدى ا ياة) املست ر . التكويناثلثا
 نننننن   ي  نننننن   ا    نننننن   اجلنننننن  دف بم ننننننر اةدرفنننننن  خاسنننننن قدام اي   نننننن   ننننننف كنننننن  اياخنننننن   ايد رىلنننننن  خ ضنننننند   ني 

خ  ننننننن  ايقننننننن   ايد   ننننننن  خ   ىلروننننننن     ظنننننننرا يا ئننننننند   اي  ننننننني    ننننننن  اجمل  ننننننن  خا   زننننننن  خ يننننننن  سننننننن   يخي ا ننننننن   
ي  ننننننننن ظا   ي نننننننننراك   ننننننننن     ننننننننن  ر  قننننننننند   نننننننننرخ    ننننننننن ىلف خ ننننننننندابىل  باجل  دننننننننن     قننننننننن مخ م    ننننننننن   ك ننننننننن  

 اةتس    ا   ز  ىل   ق ب  شرخ     ىلف خا     ا رع  خاي    ؛

 االهت ام اب اجيات احمللية:. رابعا

 ف لحال  ر  فر     ىلف   حئ      ح ج    اي    احمل    ي  غ   ك    دز  اجل  د   ح    خىلم  ف 
  د    خ ر ي  ح    ا  جم       ىلف ختدم اي م    احمل     خط د     ايث   ا  خاة  س    يض  ن   ج      

اجل  د  ني و ا اي        اةتس    ايزغي  خاة  س   احمل    ني شرا      ز     خ  في ا د    هل   هبدة 
اي رط ن      د   خ    د       اي   اب خاي ق    خني اجمل ال اي    د   اجل  د      د    اةرذ  )اي  ري  

 ؛اي  حد...(  ف لحال  مظ      ط       ىل  خخ  ئ  
  األخالق:. خامسا

            ىلف ل   ب      دااب  ايدك  ابا   ىلل    ف    ىل د    ي نث خاأل     ايد      ح ث خ م  ف 
اجل  د   خاي  حث   ف ايدخال  ح ط    ب   ج ا   ايمزاو  ايد     خ  ىل  يحب ا    ك      زم اجل  د   ي د خن    

 ؛ايي  د ين  ف  قس ايق ا   ايي   ف اة     ايا رىل  خ ر ع اي ر   ايد    

 . املشاركة:سادسا
ايقننننننراابا   خخجننننن    م و نننننن   ننننننف  خاختننننن  شننننننراك اةننننن ظا  خاي   نننننن  ني   ااب  اجل  دنننننن    ننننننف لنننننحال    ننننن ن

يىلضنننننن  ل نننننن   ننننننمدخ  متنننننن ىل ف  ضنننننن  ي   جنننننن  خ خم  ننننننل اي   نننننن  ني األج ننننننز  خاهل خنننننن   اينننننني  م  ننننننف    اجل  دنننننن   
خين       م  ننننننن  خ  نننننننن ىلر   ننننننن ابىل  اي   نننننننن   ب نننننننر  ين   نننننننن ن اة ننننننن ابىل    افقنننننننن  ة ننننننن  ت ايدميقراط نننننننن  خاة نننننننن خا 

 .   ن ني لد   اي      اة ظا  خاجمل   

 :ا د    اةقد   ي      ىل ذا  ح   ي     ا       اجل  دف ب ن   ج      44خاي    اب   
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 : عالقة اقطاب االمتياز اجلامعي بتحسني جودة اخلدمات املقدمة لل جت ع44الشكل رقم 

 

 اةزداب:  ف   دا  اي  حث 

 

ب ن ننننننن  جننننننن    خمرجننننننن    ح ننننننن  ي  ننننننن   ا    ننننننن   اجلننننننن  دف خ  ننننننن  ذننننننن   كننننننن   ننننننن  سننننننن    مي نننننننف   ذننننننن ا 
 :45اي    اب    ف لحال    تس    اي د    ايد ي

  

جودة 
خدمة 
المجتمع

العدالة

التنمية 
المستدامة

المشاركة

األخالق

التنمية 
المحلية

التكوين 
مدى 
الحياة
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 : العالقة بني أقطاب االمتياز اجلامعي وحتسني جودة خمرجات التعليم العايل45الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 جتاوز توقعات اجملت ع

مالئ ة سوق 
 الع ل

 مالئ ة التن ية
 االجت اعية

 االقتصاديةو 

 حتياجاتاالحتديد 

 حتديد األهداف

 النتائج حتديد اخلطط والربامج

 اجملت ع معاجلة مشكالت

 قطب امتياز جامعي

 اةزداب:  ف   دا  اي  حث 

 البحث العل ي اخلريج

خدمة 
 اجملت ع
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 لهههههربطمج قطهههههبل متطلبهههههات تطبيهههههق الن هههههوذج املقهههههرتحمرتكهههههزات و أههههههداف و طلهههههب الثهههههاين: امل
 االمتياز اجلامعي

    اةقننننننن        ننننننن  ايم ننننننيوننننننداة خ ر  ننننننزا  سننننننمن خال  ننننننف لنننننننحال ونننننن ا اة  نننننن    نننننننر  كنننننن   نننننننف 
 ني  تس    اي د    ايد ي. ذ ف      ر  يو           

 االمتياز اجلامعي: قطبأهداف الن وذج املقرتح لالفرع األول. 

 فننننن  اجل  دننننن   اجلزائرىلننننن     ايق ننننن م   ننننن  ابا  ا   ننننن    نياهلننننندة ايرئ  نننننف  نننننف ايم ننننن    اةقننننن    ىل  نننننف 
ك ننننن  ىل ننننندة ايم ننننن    اةقننننن      خ ق ننننن  ابذننننن  األطنننننراة اة ننننن ا د   م ننننن  خمرج  ننننن جننننن     د ننننن    ننننن    ننننن  

     ق      ىل ف:

     قنننند  آي نننن    د نننن    نننن    نننن  جنننن    ا ننننرىلال   ننننف لننننحال ايق نننن م بد   نننن  أتو نننن   دننننرني      نننن  خشنننن 
 اي   ىلف  ك        ايد     اي د    خاي دابىل  اة   ر؛ي    راح  

    نننننف لنننننحال اي دننننن خن   ننننن ىلر خظ اننننن  اي ننننننث ايد  نننننف ني اجل  دننننن   ي ك نننننز   ننننن    ث نننننل اي نننننن ث اي    ق ننننن 
 ننننننن  اي نننننننرك   ا   زننننننن  ىل  ني  نننننننر  ح ننننننن ال ي قضننننننن ا خاة ننننننن ك   ايننننننني   اجننننننن    ننننننن اب خ ننننننن  كننننننن  ايق   ننننننن   

 حمل   ؛ايزم     خايزابا    خا د    ا

  ال ي    دنننننن  اسنننننن د          نننننن  ني اجمل  نننننن    ننننننف لننننننحال  ق نننننن  ختننننننا نننننن ا  بدننننننج اة نننننن  ابا  اجمل  د نننننن  اينننننني 
  ننننننن   ن ني  ق ننننننن  اي  ننننننن اب خايم ننننننن  سايننننننن ىلف بننننننندخابو  خ ايددايننننننن  خاة ننننننن خا  خ  ننننننن ىلف خ م نننننننخ  يفنننننننرا    نننننننتخي   

 اة  دام ني اجمل   ؛

 ننننن  اي د ننننن   اة ننننن  ر   دزىلنننننز ا ب  ننننن اب خ ق ننننن  اة ننننن ابك    ننننن  اجل  دننننن  ني   م  ننننن  ي ننننندخاب اجلدىلننننند اة  ثننننن  ني   
 اجمل  د  .

 الن وذج املقرتح ألقطاب االمتياز اجلامعي: مرتكزاتالفرع الثاين. 

  ر  زىلف ابئ      مه :     بم   ايم     اةق      س م   
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 التجارب الدولية ا ديثة:أوال. 

ني ايازننننننن  ايث ينننننننث احلدىلثننننننن  اي ننننننن ب   كروننننننن  اي  ننننننن اب  ايدخي ننننننن  بدنننننننج متث نننننننا ج ا ننننننن  ا سننننننن ا     نننننننف 
احاننننن  ني   خ ننننن  ىلنننن ح م خلز  ننننن      ننننن ع اي د ننننن   ايدننننن ي  جلزائنننننر )فر  ننننن   ية   ننننن  خ ننننن ي زا( ننننف وننننن   ايداباسننننن  

 ف    ىل ف: ذن    اجل    اي  داغ جف  اي نث ايد  ف خلد   اجمل      ج ا   يس س    وف:

  ننننن   رك زوننننن    نننننف انح ننننن   ني اجل  ننننن  اي  نننننداغ جفاسننننن ادان  نننننف اي  ننننن اب  ايدخي ننننن   :اجلانهههههب البيهههههداغوجي .1
ي و نننننننننال اي م  ىلننننننننن   ك ننننننننن  خ   ننننننننن    ج  ننننننننن  اي  ج ننننننننن  ني خم  نننننننننل اي وززننننننننن   اجل  د ننننننننن   خ ننننننننند  خ ح    ننننننننن

 ا    نننننننا آي ننننننن ي ننننننن  ك ننننننن  ي  تس ننننننن   ا ج     ننننننن  خا   زننننننن  ىل     احل ي ننننننن  خاة ننننننن ق     خيحح   جننننننن   احمل  ننننننن 
اي  نننننر  اي نننننحي  نننننف لنننننحال بمننننن   اة نننننرخع اي  ننننن ىلي خاة ننننني ي ننننن  ط يننننن    ننننن   ل يننننن   نننننف ج ننننن  متمننننن   خ  ئ ننننن 

  افننننننن  ط  حننننننن   خ  ج ننننننن   اي   ننننننن   ننننننن  اي وززننننننن   ايننننننني سننننننن       خ ضننننننن ف  نننننننف ج ننننننن  يلنننننننر  اجل  دننننننن 
  جنننننن  اجل  دنننننن   اة   ننننننز  انننننن   دزىلننننننز اي د نننننن    ننننننف يىلضنننننن  اسنننننن ادان خ   نننننن ىلم   ف  نننننن  خىل نننننن غ  ن هبنننننن    نننننن ق ح  

 ؛اة   ر خجد   خظ ا  ج ورىل  ف   

ةنننننن    نننننن    ننننن    اي ننننننن ث اي    ق نننننن    ابكننننننز  اي  نننننن اب  ايدخي نننننن  ايننننني  رذننننننم و  سنننننن بق  :البحهههههث العل ههههههي .2
  نننننن ىل  ا   نننننن   ايد  ننننننف ني شنننننن   بننننننرا ا  خ هلنننننن   ننننننف  خاب جنننننن وري ني  دزىلننننننز ايدح نننننن   بنننننن  اجل  دنننننن  خاحملنننننن ال  

 خي ننننن   نننننف لنننننحال  قننننند    ني اةراكنننننز اة قد ننننن  ي  زنننننم ا   النننن اع خ نننننرال س   ننننن   ننننندم   ننننن   ننننن اب  اجل  دننننن  
 ايي  ركز     ا      ايد  ف ب  ر ابئ  ف؛

      نننننننن  ين   نننننننن  ىل نننننننن   فدنننننننن ال ي ننننننننف  نننننننن   ف اجل  دنننننننن   ننننننننف ي ا  اينننننننندخابىلف اي نننننننن بق  :خدمههههههههة اجملت ههههههههع .3
خىل نننننن ن  ينننننن  ك نننننن  ح جنننننن   األطننننننراة اة د   نننننن   د نننننن   خ قنننننن  ابذنننننن  اة نننننن ا دىلف اة  شننننننرىلف خغنننننني اة  شننننننرىلف  

 نننننف لنننننحال ا ي نننننزام ب ننننن  ايقضننننن ا ايننننني متنننننس اجمل  ننننن  ايننننن ي ا ضنننننا يمننننن   نننننف لنننننحال بدنننننج اي  ننننن اب  ايدخي ننننن  
ك نننننن   ضننننننن  اجل  دننننننن   كنننننن  فخننننننن   اجمل  ننننننن  ني حمنننننن اب او      ننننننن   خ  ننننننن  ابيسنننننن   اياخننننننن   اهل ننننننن   م ننننننال ف ننننننن    

 خ خي ا ح   ج   ا    .
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 التعليم العايل:اثنيا. حماور اجلودة ملخرجات مؤسسات 

ايي   اي از   ف    ني     حم خاب  ق   اجل    ني خمرج    تس    اي د    ايد ي  ايم     اةق   اس مد
 ك ي  ي:   اياز  األخال  ف و   ايداباس 

 خاي ي ىل ض ف:  حمور الطلبة .1

  ننننن ا ي    دننننن    ننننن    اي ننننن ا ن اياد نننننف ةو  نننننل اي وززننننن     نننننف لنننننحال س  سننننن  ا   قننننن   خايق ننننن ال ايننننني  
     ج     دلح    ف اي    ؛

    اي م  نننننن  خسنننننن   ايد نننننن  اة غنننننني   سنننننن  رااب  ا  نننننن  م اي وززنننننن   اينننننني   رح نننننن  اجل  دنننننن   نننننن  اح   جنننننن
 ي ن   آي   ا س  راة اة ي ايي  د    تشرا و    جل    خمرج   ؛

  خظ انننننن  اي نننننننث خذنننننن  ن اسنننننن  راابىل   دزىلننننننز  افد نننننن  اي   نننننن  ة ا نننننن    اباسنننننن    نننننن  بدنننننند اي ننننننداب    نننننن   نننننندم
  دف  ا      ايد  ف.

 ىلق  حم اب اةم وال خاي ا ال ايداباس   يمه    ف حم اب اي       ف لحال     والربامج الدراسية:  حمور املناهج .2
 ىل ف:

   اسنننننن  داال  ننننننم ال اي  قنننننن   ننننننم ال اينننننن د   اينننننن ا    ننننننف لننننننحال   نننننن  ا سنننننن قحي   اةدرف نننننن  ي    نننننن  خ ابع ابخ
 خ      اي ا ي ايمقدي؛ خح  ا طحعاي نث 

 ح    اي ا ال ايداباس   ة غيا  احمل ال ا  ابجف خ    احمل    ايداباسف  س  رااب؛  

 .  ابك  اي     ني  ز    حم    اي ا ال ايداباس    

خظ اي اي   ىلف خاي نث ايد  ف ةتس    اي د    ايد ي   دخابمؤسسات التعليم العايل ابجملت ع:  حمور عالقة .3
 يس س  ح ال  ق   اح   ج   اجمل    خلد      ف لحال:

 ني اجل  د          دم    خ   اب اجمل    ني خم  ل ايق     ؛ ا    م اي   ىلف اي ي ىلقدم 

  خاي ننننندائ   نننننف لنننننحال اي ننننننث خا   ننننن   اي نننننزام اجل  دننننن  ب  ننننني  ضننننن ا اجمل  ننننن  خحم خيننننن   قننننند  يفضننننن  احل ننننن ال
 ايد  ف.

 

 

 



الفصل الرابع: أقطاب االمتياز اجلامعي وعالقتها بتحسني جودة خمرجات مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  
-منوذج مقرتح–  

 

 

270 

 :االمتياز اجلامعي لقطبتطبيق الن وذج املقرتح  تطلباتمالفرع الثالث. 

    يم  ف     س       ق   ا       اجل  دف    ف و   ايداباس   بم       ا  ا   ايمظرىل  ي از  ايث ين
 :ىل  ث  يمه   ف    ىل ف د ا  ف اة       األس س    ىل      ما   ايم     اةق    ين  

   ا ي ننننننزام  مظنننننن اب بد نننننند اةنننننند  ىل ذننننننا ايرؤىلنننننن  اة نننننن ق     ةتس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي اينننننني    ننننننا ي نق نننننن
 ا      ؛

 ل   ب خ      حماز      اة   اب  خا بداع  خ  اي  ايد ائ  ب  ا  ااب  خاة ظا  خاألس    ؛ 

 خ ننننننننر  بننننننننرا ال اي  نننننننن ىلف بزنننننننن اب  خاذننننننننن  ي  نننننننن ظا   خي ايدح نننننننن     ااب  اي  ننننننننرىل  م  نننننننن  خ نننننننندابىل  اةنننننننن
 ب نق   اجل    خا      ؛

 درىلل     اة ظا  خاألس     خاي     بدخابو  خ  تخي     ني  ق   ا      ؛  

   ننننن  ابي   ننننن ال ف نننننري   ننننن ث ر  ي ن ننننن  خ  ننننن ىلر ي ائ ننننن    نننننف ي د  ننننن  اةتس ننننن   ننننن  اةننننن ااب  اي  نننننرىل    ننننن 
لنننننننننحال خم  نننننننننل آي ننننننننن   احلاننننننننن     ننننننننن  األفنننننننننرا  كننننننننن حل افز خاي ننننننننندابىل  خاي م  ننننننننن  اة ننننننننن  رىلف   ذننننننننن ف     

  شراك   ني اخت   ايقراابا ؛

 ي     اي ن   اة   ر خاس     ا اراف    ف ل ال خس  س    ق   اجل    خا      ؛     

   ي  غنننننننيا  ني ابغ ننننننن   خاح   جننننننن    راجدننننننن  جننننننن    ا ننننننند    اي د    ننننننن  ب ننننننن    خابي يضننننننن  ن ا     ننننننن
    قف ا د     ف اي     خاة د     ا  ابج  ؛

  ني  تس   اي د    ايد ي؛ م س  ي نق   ا      اة م خ ي  ا  ااب  ايد      خ 

   اي ننننننزام ا  ااب  ايد  ننننننن  بننننننزابع اق فننننننن   ق ننننننن  ا    نننننن   ني  تس ننننننن  اي د نننننن   ايدننننننن ي   نننننننف لننننننحال اي ك نننننننز   ننننننن
 خ    خ      اة ظا  خاألس          س       خ    ابا  ؛ اة  ا دىلف 

 ا س ددا  ي   اابت ب ز                 ةرخ   خايق ب    ي    ل      غيا  احمل ال ا  ابجف؛ 

     سننننننن  ف    ننننننن  اي نننننننراك   اي طم ننننننن  خايدخي ننننننن   ننننننن   تس ننننننن     ننننننن ع اي د ننننننن   ايدننننننن ي خ  نننننننف ايق   ننننننن  
 نننننننن خال  قنننننننند  يفضنننننننن  احل نننننننن ال ي قضنننننننن ا خ    نننننننن  جمنننننننن    او     نننننننن   اجل  دنننننننن   ننننننننف لننننننننحال   ث ننننننننل  ح

 خاة  ك  اة رخح   خك ي     ىلر خظ ا  ا ب   اب ف   .
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جههههههودة خمرجههههههات  تحسههههههنيل لقطههههههب امتيههههههاز جههههههامعيقههههههرتح املن ههههههوذج الالثالههههههث: املطلههههههب 
 مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

ىلركنننننز   ننننن  احاننننن    ا   ننننن   جنننن  دف ني اجلزائنننننر   ننننن  ننننن     ا ننننن ا     نننن  نننننف لنننننحال وننننن ا اةح خيمنننن  
  خ  ننننن  جننننن    أتهيهههههل معهههههريف متكامهههههلحمننننن خاب يس سننننن   ونننننف:   ننننن  جننننن    ا نننننرىلال  نننننف لنننننحال ذننننن  ن 

  ننننننن    خ  ننننننن  جننننننن    لد ننننننن  اجمل  ننننننن   نننننننف لنننننننحال البحهههههههث والتطبيهههههههق والتطهههههههويراألحبننننننن ث  نننننننف لنننننننحال 
ىل نننننندة ايم نننننن    اةقنننننن   ب نننننن   خ   46 اب نننننن  اي نننننن    ك نننننن  ونننننن    ذننننننا ني اجملت ههههههعمكانههههههة اجلامعههههههة يف 

جنننننن    خمرجنننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي خلد نننننن  اجمل  نننننن  خا   زنننننن    خ ق نننننن  يوننننننداة اي م  نننننن     نننننن     ابئ  ننننننف 
      ا    ب  اجل  د  خاحمل ال.اي طم    ف لحال  اد   ي  ي    م ف    يس س   اي

االمتياز اجلامعي قطب: الن وذج املقرتح ل46شكل رقم ال  

   دا  اي  حث  اةزداب:  ف
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 :املقرتح ب االمتياز اجلامعيقطاخلريج يف منوذج جودة  الفرع األول.

   ثننننننن  ابسننننننن ي  اجل  دننننننن  ني ك  ننننننن  ح ذنننننننم  ي   اوننننننن  خاي اننننننن  ا     ىل ونننننننر  اي  يننننننن   م ننننننن  ك ننننننن  
  ل  نننننننن  يخال  ننننننننر   بنننننننن  وننننننننف األ ا  اينننننننني   نننننننن ا ي    نننننننن  ايار نننننننن   ك  نننننننن ة  نننننننندابا   ايد   نننننننن  خاةق خ   نننننننن 

اننننن  ايم ننننن  خاي  ننننن اب ايننننن ا  ي  ننننند  ايننننني ىلزاخيننننن ن ف  ننننن   اباسننننن     بننننن  خ   ننننن    اقننننن  ني ي ا ننننن   خ ننننندفد   
  ف ح هل     األفض .ح    ي غيخا    اب ح     خ 

ىلر  ننننننز   نننننن  خاينننننن ي  ،الهههههههتأهيل املعههههههريف املتكامههههههلننننننن اب   ا و  نننننن مي ن نننننن  جنننننن    ا ننننننرىلال قنننننن    
 :  ىل ف

   اجل  د  خلحال  د  اي   ىلف؛ اي  ج   ايزن ا: خاي ي ىل  ث  ني  رح        

 ا ب   اب اي  داغ جف:  ف لحال  رخ     ىلف     ر   ف ح ث احمل    خطر  اي دابىلس؛ 

  نننننك غ ىلننننن     ننننن      اي ونننننر  خاة  بدننننن : خ   ثننننن  ني    بدننننن    ظ نننننل اة ونننننرج بنننننرا ال  ف  نننننف  ننننندىلثمت  
خاة نننننن ق     بد نننننن   خ ي نننننن ي  زننننننن ا ا ارافنننننن   خاب نننننند اح   جنننننن   سنننننن   ايد نننننن  احل ي نننننن  خ اي نننننندابىلس 

 اي ن   اة   ر ني خظ ا  اي  ج   ايزن ا.

 التوجيه الصحيح: أوال. 

   نننننننف )يي   ننننننن  اي  ننننننن    ني ج  دننننننن  ا    ننننننن   اةقننننننن      جنننننننز    ننننننن   ىلمق ننننننن  اي  ج ننننننن  ايزنننننننن ا ني 
 :  ذا  ي  ف    ىل فخ   (   بدد اي     بددي ) اجل  د (  خجز 

 درىلنننننل  خ يننننن  هبننننندةا ا   ننننن    دننننن خن بننننن  اجل  دننننن  خايثننننن   ا    بنننننرام  نننننف لنننننحال مههههها قبهههههل التسهههههجيل:  .1
اي   نننننن   ي وززنننننن   اة جنننننن    ني اجل  دنننننن  اينننننني  م ننننننال ني    نننننن      خ دننننننرىلا    ح   جنننننن   اةتس نننننن   

اب ننننننند اي   ننننننن    دننننننني  3+3- د ننننننن  و  ننننننن  ا  ا   ننننننن     ننننننن  ل ننننننن     بدننننننن  خ  نننننننف كننننننن  جمننننننن ال ختزنننننننس  
يي اننننننحث سننننننم ا    نننننن  ايم نننننن   ني اي د نننننن   ايثنننننن   ي خاي  جنننننن     اة نننننن ق      ننننننف يخال سننننننم  ني ايث   ىلنننننن  

خ مننننن  اي  نننننر  ايمننننن  ال   سنننننم ا    ننننن  األ ننننن  3اي د ننننن   ايدننننن ي  خذننننن  ن   ننننن بد    ي داباسننننن   ايد  ننننن     +
لننننحال اي  ج نننن  ايزننننن ا  ننننف اي و ننننف   نننن  ايداباسنننن   ايد  نننن    نننن  شنننن     اي   نننن  س  خىل نننن ن  ينننن   ننننف 

ىلننننن   اي ك نننننز ني و  ننننن  ا  ا   ننننن   خ  ابو   ننننن  ابغ ننننن    خط ننننن ح   اة ننننني  ي    ننننن  ايننننن ي ىلضننننن ف   افننننن  ال  ننننن
  ننننن   ح  ننننن  اي نننننم  ايث يثننننن  ا ننننن ي  نننننف لنننننحال     ننننن  يبننننن ا   ا  حننننن  خطننننن خ     ننننن دىلر  خ د ننننن  ط يننننن  
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ي ننننن   بننننند    جننننن  دف ب ننننن   ا  ننننن   جننننن  دف  رافننننن  جمل   ننننن   ح  ننننن   نننننف ايث   ىلننننن   ك ننننن  ىلننننن   حم كننننن   ىلننننن م 
 ىل  ا ا ي ن   هب ؛      ني ك    اي وزس ايي 

 نننننحم اي   ننننن  اةق  ننننن    ننننن   يام  اباسننننن   لنننننحال اي نننننم  اجل  د ننننن      ننننن    نننننف لنننننحالمههههها بعهههههد التسهههههجيل:  .2
 دنننننن مل   نننننن ق   ايداباسنننننن  بدنننننند  نننننندة و  نننننن  ايد   نننننن       ذنننننن ا خ   اةم سنننننن   ل  ننننن اب اي وززنننننن   ايار  نننننن  

 ا ج     نننننن  خا   زنننننن  ىل انننننن  ا ح   جنننننن       ج    اي وننننننر   خخذنننننن  اي   نننننن  ني ا طنننننن اب اة نننننني اةم سنننننن 
ك نننن   د نننن    نننن  اب نننند اي   نننن  اينننن ىلف ىلرغ نننن ن ني ا  نننن ع   نننن اب حبثننننف   يإل  نننن   خاةتس نننن   اينننني  م ننننال ف نننن  

 ك ننننننز  ننننننف لننننننحال  نننننن ج     انننننن  اي وززنننننن   اينننننني   نننننن    قزنننننن  ني يسنننننن     اجل  دنننننن   ا نننننن    خكنننننن ا اي
قننننننن ىل س  ننننننند     ننننننن ابو  اجلننننننن  دف  مننننننن  بداىل ننننننن      اي ننننننننث يننننننندىل    نننننننف لنننننننحال  زخىلننننننندو     ننننننن    ننننننن ابا

خمت ننننننن  اي   ننننننن   .ك ننننننن في  ابخ  يغننننننن   يجم  ننننننن  خ قننننننن ىل س  م   ننننننن  اي ننننننننث ايد  نننننننف خا حزننننننن   خغيوننننننن 
احلننننننننن ي   خاة ننننننننن ق     ا طنننننننننحع   ننننننننن  لنننننننننرائال اي وززننننننننن     ننننننننن  اة  ننننننننن  اير نننننننننف ي    دننننننننن  خ  ا ننننننننن  

ةدرفننننن  ايغ ىلننننن  اة م ننننن   نننننف كننننن  ختزنننننس خاح   ي ننننن  اي  ظ نننننل ني اي نننننم  خ يننننن  اي  ا ننننن  اير  ننننن  ي    دننننن   
 األخ   ف اي ور   ن ي  ف.

  داغوجي:ياالبتكار الباثنيا. 

ىل ننننن   حم ننننن   ايننننن ا ال خ ىل  ثننننن  ني  قننننند   نننننرخ    ننننن ىلف     نننننر   نننننف ح نننننث احمل ننننن   خطنننننر  اي ننننندابىلس  
 ج  دننننن  ا    ننننن   حمننننن  ا  ننننن ا   ننننن    ي ىلنننننايداباسننننن   بم ننننن   ك ننننني  ني اببنننننا اي  نننننا خ اننننن  ي األل ننننن    خيننننن ي  

 اي  ي  :يمه   ك ي  ةرح    ز    اي ا ال ايداباس   خاي وزز    ف لحال اي ك ز     ايمق   

  ي ندىلنننننننند  اي ننننننننرك   ا   زنننننننن  ىل  خا ج  نننننننن     ة نننننننن ابك   نننننننن   ا ج  نننننننن  ف خا   زنننننننن  ي اباسنننننننن  احملنننننننن ال
 ا ح   ج   احل ي   خاة  ق     ي    ايد  ؛

  ننننن ىلر ختززنننننن     ننننن و  ني  م  نننننن  ا   نننننن   خ ننننند    م ف نننننن   اةم قننننن  اينننننني  م ننننننال ف  ننننن  خ ي نننننن ي   نننننن ابك  
 اي م    احمل    خاي طم  ؛اجل  د  باد ي   ني  ف  

    احل ننننن   اة م ننننن     شنننننر   ك ننننن   ختززننننن     م ننننن   زننننني  اةننننند  ختننننن ال ة ورج  ننننن  اي  جننننن  اجل  دننننن  دنننننر  
اي وززننننننننن   اهل  مننننننننن   ة ننننننننن ابك   ننننننننن  اةتس ننننننننن   ا   زننننننننن  ىل  ايننننننننني ىلقضنننننننننف  ج  دننننننننن  ا    ننننننننن   ننننننننند   

 ننننننن  ني   ننننننن ن ايد ننننننن   مننننننن  سنننننننم   اي  يننننننن  ف  ننننننن   زنننننننل يام األسننننننن  ع ي  ننننننن ىلر    ابا ننننننن  اي    ق ننننننن  خ ا  
 األخ ؛
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 ايننننننني غ ي ننننننن        نننننننل ني خ   ب ذننننننن    مننننننن  بداىلننننننن  اة ننننننن اب اي  ننننننن ىلياي وززننننننن   ايد   ننننننن   اجل  دننننننن    ننننننند
 ىل   راح  اي نث ايد  ف اة قد  ؛ رح   اي داب  ب  ىل    اي  ي  ف       غ 

  د ونننننننند  م ننننننننال ني  ننننننننرخ  ختززنننننننن   ي نننننننن   ا  و  منننننننن  بنننننننن  اي   نننننننن   يخ اجل  دنننننننن  خ   قنننننننندم اجل  دنننننننن
 خىل نزنننننن  اي  يننننن  ني   ىلننننن  اي ننننن اب ايداباسننننننف   انننننس ا   ننننن    كننننن و  ل نننننن   ني   ننننني  دننننند  اي وززننننن  

 ام ئ   يخ احا  ؛ب      

  ننننننننننرخ    نننننننننن ىلف خ قنننننننننن ىل س   دال نننننننننن  اي وززنننننننننن     قنننننننننندم اجل  دنننننننننن Pluridisciplinaire))  هبنننننننننندة
 ضنننننني خ   نننننن ىلر احلننننننس اي نثننننننف خحنننننن  ا طننننننحع ينننننند  اي   نننننن   خ ا  ا نننننن     نننننن  كنننننن  اجملنننننن    ايد   نننننن   

 اي     ي  ن ث ايي      ح ي   ا   دال  اي وزز   ني  د جل  ايقض ا خح  اة  ح ؛

   شنننننراك اي   ننننن  ني  زننننن    احلق  ننننن  اي د    ننننن  ايننننني مت ننننند   ننننن   ننننند  سنننننم ا      ننننن   ج  دننننن  ا    ننننن   د ننننن
 ؛خ    اة ي و  ح   ابغ     خ توح   ف لحال طر   ق ىل س مي ف ي   ي  ال   اب 

    يخ و  منننننن  ي   ننننن ال    كنننننن  فخننننن   طنننننن ي   %100 دنننننر  اجل  دنننننن    ننننن ابا    نننننن ىلف   ننننن  ا ننننننال بم ننننن
       ك ة ظا  خي ن   اةتس   ؛ا د    اي د

  قننننننن م اجل  دننننننن  بدنننننننر   خابا    ننننننن ىلف ني   ننننننن  اينننننننماس خاي  نننننننداغ ج   خ ا نننننننز األسننننننن       ننننننن  اي   نننننننز ني 
 حمل    برانجم   ايداباسف  خين ىل  ن احل ااب خايمق ش حمرك احلزس اي د     ؛ قدمي   

 اي ا ال اي دابىل    خا        لر اة   دا  ايد     خاةدرف   ني ايد مل؛     

   ا  نننننن ع  ننننننم ال اي نننننندابىلس  ألوننننننداة خ  نننننن  اي  ينننننن  ين حيقنننننن  األوننننننداة اةرجنننننن   ني   ىلنننننن  اةق نننننن    خ  نننننن
    ؛يس س   ىل  ن  ق    اي 

     ننننننف  اينننننراغ   ني اة ننننن ابك  اي   ننننن   نننننف لنننننحال  مظنننننن    ظننننن ورا    ننننن  بننننن  كننننن   ننننننف  اةق خ   ننننن   ننننن 
خ قننننننننننن خي  خابجننننننننننن ال ي  ننننننننننن ال  نننننننننننف احملننننننننننن ال   اةتس ننننننننننن   خاهل خننننننننننن   اي  بدننننننننننن  يق ننننننننننن  ا    ننننننننننن  خم  نننننننننننل 

 ننننننف   نننننن  ايمنننننن احف اي مظ   نننننن  خاة ي نننننن    نننننن    اباسنننننن  فرىلنننننن    نننننن    ننننننرخع   نننننن  خ  ىلدنننننند كنننننن   ا   زنننننن  ي
    نننننن   ي ننننننند  ايانننننن ئزىلف أبفضنننننن  جلمنننننن اة نننننن ابىل    نننننن  كنننننن    دننننننر ك نننننن  خاي  ننننننرىل  خاجلنننننندخ  ا   زنننننن  ىل    

ني ل  ننننن    نننننرخع ي اننننن   ب   ىلننننن    نننننرخ    خ    قننننن    ننننن  ياب  اي ا ننننن   خ  ننننن بد     نننننف طنننننرة خم زننننن  
 .اي م ا  األخ  ي   رخع
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  التخرج واملتابعة:اثلثا. 

 ننننننن  ىل اج ننننننن    ننننننن  خ    ا ننننننن بنننننننرا ال اي ننننننندابىلس   ننننننندىلث  ننننننن ا  ايننننننني  ثننننننن  ني     ننننننن  اي غ ىلننننننن  ايد  ننننننن    
    ننننننن    ننننننند  ي خا    م ننننننن :  لرع  ننننننن  قننننننن م اجل  دننننننن     بدننننننن  اي   ننننننن  فدنننننننح ني احل ننننننن   اة م ننننننن  بدننننننند اي ونننننننر   

   نننننننن      نننننننند  ب نننننننن ان  ل  نننننننن    ننننننننرع  خ نننننننندىلث    سنننننننن  رااب  ختزنننننننن س    نننننننن  لنننننننن      بدنننننننن  ا ننننننننرج  
حنننننن ال سننننننر   اي  ظ ننننننل خجمنننننن ال  ةد   نننننن   نننننن  اني خاي نننننندف انننننن   نننننن ظ ا    خ ننننننمد س يمه نننننن     بدنننننن  ا ننننننرع  

اب نننننند  نننننند    ىلنننننن  ايد  نننننن   ي    دنننننن  خاي غ  نننننن   نننننندم خظ انننننن ايد نننننن  اينننننن ي ىل نننننن غ  ف نننننن  اي   نننننن  اة وننننننرج   
 دنننندىل  خ  نننن   ننننرخ  اي  نننن ىلف  نننن  ىل  افنننن   نننن       نننن   احملنننن ال    خ ي نننن ي   افنننن  ختززنننن     نننن  سنننن   ايد نننن

حمانننننزا ي    ننننن   خاةد   ننننن   اة د قننننن   ي   ننننن  اة ونننننرج   ايننننن ي  م نننننال ف ننننن  اجل  دننننن   ك ننننن  سننننن   ن ا حزننننن ئ   
  نننننن ب  اجل  دنننننن  ي  ج نننننن  ايزننننننن ا اينننننني سنننننن   يمنننننن   كرونننننن   ك نننننن  ني ختززنننننن    خن غيونننننن    نننننن   نننننندم     نننننن  ا

ك ننننن     ني خظ اننننن    اسننننن ا      نننننف اة ننننن ابا  اة   ننننن   ني  ننننند  اي  ننننن ىلف م ننننن  ةدرفننننن   ننننند  اي   ننننن  اة ونننننرج  
ينننننننزا   ااب  ننننننن   خخ   اي   ننننننن  اة ننننننن د م  هبننننننن   اي ننننننن بق   اجل  دننننننن   ابخسننننننن  ح ننننننن  اح   جننننننن   اي   ننننننن    قننننننن  

 .خاجمل    ي    د 

 :املقرتح ب االمتياز اجلامعيقط يف منوذجالبحث العل ي جودة  الفرع الثاين.

ي نننننف ينننننف ىل نقننننن   يننننن      نننننف خ  ن اي ننننننث ايد  نننننف انننننرخ  اجل  دننننن  اة   نننننز  خحمنننننرك يح  زننننن   ايننننن طي  
  ننننن  د    ننننن   نننننف خ لنننننحال حبننننن ث     ننننن    ج ننننن  اننننن  اة ننننن مه  ني  م  ننننن  ا   زننننن   خ  ننننن ىلر   ننننن   ا   ننننن    

يننننن ا   ننننن  خ ايقضننننن ا خاة ننننن ك  ايننننني   اجننننن  ايدننننن مل خ م نننننر ي  ننننن ا د  م ننننن  اجل  ننننن  كننننن  ح ننننن    ننننن  ا  اةدنننننرني  
اجل  دننننن  ايم نننننر   ننننن  يخسننننن    ننننن    ي غننننن  ا جن  زىلننننن  ينننننزا   شننننن ر   ايد ة ننننن   خين   نننننر  جمنننننح      ننننن  يد  ننننن  

 ايم   ي     ا         آبلر     دا  اي نث ني حم    .

   احبهههههث، طبهههههق، طهههههورايننننن ي   مننننن     اي ننننننث ايد  نننننف حمننننن ابج  دننننن  ا    ننننن   ني   ننننن    زننننن  ج ننننن   خ 
  ق   ودف  ابئ    : ح ال

 في  م خ  م س  ي  نث خا ب   اب؛   
  ح    خ م ا  مت ف اي  حث      ايد   ني حب ث     ق     ب   ي    ىل  خاي     .خ        
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    اي ن    ف لحال     ا       اجل  دف اي نث ايد  ف  اةق   ي ن   ج    ايم     ىلق مخ 
 :47اب   ىل  م  اي     اة   ر  ك  

 خمطط حتقيق االمتياز يف البحث واالبتكارالتحسني املست ر يف : 47الشكل رقم 

 

 
   اةزداب:  ف   دا  اي  حث 

 

 ا كم الراشد املواهب املوارد

 توفري مناخ البحث واالبتكار

والع ل التداخل 
 املشرتك

الشهرة  أمهية البحوث
 والتصني 

االكتشافات العل ية 

النشر العل ي، التسويق 

البحث، االبداع، االبتكار 

رايدة األع ال التكنولوجية 

توليد الدخل ومصادر الت ويل

 خلق الثروة

 دعم االقتصاد

 حتسني جودة املعيشة

أل ر
ا

 
ات
خرج
امل

 
ات
 كن
امل

 
الت
دخ
امل

 

ت ر
ملس
ني ا
حس
الت
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ني ا  نننننننن   اي ننننننننن ث ايد   نننننننن  اة   ننننننننز   خ  ي نننننننند اةدرفنننننننن  ايد   نننننننن  خ  ننننننننرو    ج  دنننننننن  ا    نننننننن   خاب    ثنننننننن ىل
خاب  ىلنننننننن  ا ل ا نننننننن   خ  ىل  نننننننن  ب  نننننننن      خ    ق نننننننن   خ   ننننننننف غ ىلنننننننن  اي نننننننننث ايد  ننننننننف اجلنننننننن  دف ني لد نننننننن  

 ننننننف طرىلنننننن   دىلنننننند ايقضنننننن ا خاة نننننن ح   ا  األخي ىلنننننن  خ د جل  نننننن  خ قنننننند    ا   نننننن ن خاجمل  نننننن   يدابجنننننن  األخ 
   نننننننف جننننننن    اي نننننننن ث ايد  نننننننف ني خ احل ننننننن ال خاي ننننننندائ  ايد   ننننننن  اةم سننننننن   ي  تس ننننننن   ا   زننننننن  ىل  خاجمل  ننننننن   

 ننننند       ننننن  اةضننننن ف  ايننننني  دننننن   هبننننن    ننننن  اي م  ننننن  احمل  ننننن  خاي طم ننننن   خي نننننف ىلننننن   وننننن ا اينننننربال عننننن  ي   د ننننن  
  ف لحال:خىل  ن  ي     دزال  ف حم     اجل  د 
 :االنفتاح عل  احمليطأوال. 

   افنننننن  يوننننننداة اي نننننننث ايد  ننننننف ني ج  دنننننن  ا    نننننن    نننننن  ا  ننننننال اي م  ىلنننننن  خف  ننننننا  ايدخينننننن  خل   نننننن  
 ني   نننننن ىلر اي نننننننث ايد  ننننننف   نننننن ك  خ د جلنننننن   ضنننننن ا حق ق نننننن   ي  نننننن   نننننندة اي ننننننن ث حلنننننن  ا سنننننن ا       خ 

  ننننننننرخع ك نننننننن  ين اجملننننننن    ايزننننننننم     خاي   ابىلنننننننن  خايزابا  ننننننن  ح نننننننن   قنننننننن    ننننننن   ا   نننننننن   اينننننننن ي  م نننننننال ف نننننننن    
 نننننندة ىلونننننندم األ  نننننن   اي م ف نننننن   خس  سنننننن     خنننننن  األ نننننن ي   كو نننننن      نننننن  خ    نننننن  هلنننننن   خ ي ىل ننننننىن  ا    نننننن  
 .يزا   ج  ب   األ  ي   خج     يحس ث  ابا يىلض  

 : االنفتاح عل  العاملاثنيا. 

 ننننننننندة ج  دننننننننن  ا    ننننننننن      اي ننننننننن ر  خا  ننننننننن اة ايدننننننننن ةف  نننننننننف لنننننننننحال ا ا  ح ننننننننن  ني جمننننننننن ال اي ننننننننننث 
ايد  ننننننف   ننننننف لنننننننحال  قنننننند اي ننننننراك      ننننننن  ال اي   نننننن  خاألسننننننن       قنننننن  ا نننننن ا  خاي  ننننننن اب  خ    نننننن  ةننننننن ث 

ك ننننننننن  ين يغننننننننن  اي ننننننننننث   ننننننننن   ني ايننننننننندل ال ذننننننننن ف   ننننننننن ك  ني  طننننننننن اب  قننننننننند  ح ننننننننن ال ي قضننننننننن ا اةد  نننننننننر    
 ي غ  اب   خاحد ني ايد   خاةدرف ؛ايدخي   ي    د   ايي  د   اي غ  ا جن  زىل  ا اي زم ا  

 نشر املعرفة:اثلثا. 

ىل نننننندة   نننننن  ا    نننننن   اجلنننننن  دف      ننننننر اةدرفنننننن     كنننننن  ط قنننننن   اجمل  نننننن    ننننننف لننننننحال   نننننندااب جم نننننن  
ن    جمننننن ال اي ننننننث  م نننننر آلنننننر  ننننن     ننننن ا يننننن  اجل  دننننن  ب غننننن  ب ننننن     زننننن     كننننن  األفنننننرا  ايننننن ىلف   ىلم  ننننن  

 ايد  ف.
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 املقرتح االمتياز اجلامعي قطبيف منوذج خدمة اجلامعة لل جت ع جودة  الفرع الثالث.

  خوننننننف اة ننننننتخي    نننننن   ضننننننو  ف نننننن   ننننننف خمرجنننننن   خم  انننننن   ينننننن ا   ننننننن  اجلامعههههههة هههههههي قلههههههب اجملت ههههههع
 ي ن ننننن  اة ننننن دام ةننننن   م  ننننن   نننننف ابي   ننننن ال ب نننننري  ا ج  ننننن  ف خا   زننننن  ياجل  دننننن  ا ي نننننزام  ننننن   حم   ننننن  

خ    نننننن  ين   نننننن غ  فر نننننن   ننننننرخابو      نننننن    خف ننننننري خ دننننننرني  ك نننننن  ين اجل  دنننننن    نننننن ق   كنننننن  فخنننننن   اجمل  نننننن 
 ا      د    خ دم حم     خجم  د  .خ ي غي خ زق        خ    ئ   ا  األفض   

 بناء جمت ع مسؤول: أوال. 

خبمننننن   اجمل  ننننن     ننننن   حمنننننال ا  ننننن ا    ننننن  خذننننن  اي  يننننن  ني  ننننن    او      ننننن ج  دننننن  ا     ننننن   د ننننن  ىل
ي اي غ ننننني  نننننف األسنننننا   نننننف لنننننحال  م نننننخ  خ  ننننن ىلف ايانننننر  اة نننننتخال خايادننننن ال ني حم  ننننن   يننننن ا  نننننف ايضنننننرخابي   ننننن

ني اي   نننننننن        نننننننن  ا    نننننننن   نننننننن   ىل نننننننن ث ر اب خاي م  نننننننن  ي     نننننننن  ك نننننننن   خني ونننننننن ا اي نننننننن    ي نق نننننننن  اي  نننننننن
اةم  ننننن   ي  ننننن   خ د نننننن  اجل  دننننن    ننننن   قنننننن  ايقننننن   خاة ننننن  ت اينننننني  ث نننننر ني جمننننن ال اي م  نننننن  اة ننننن دا     ننننن  خجنننننن  

 :48   ك   ىل  م  اي    اب  ا ز    ف لحال بم   اي  ي 

 املقرتحن وذج التكوين املواطن املسؤول والفرد الفعال يف اجملت ع حسب : 48 الشكل رقم

   دا  اي  حث اةزداب:  ف 

ج  دنننننننننن  ا    نننننننننن      اينننننننننندل ال    ايد ة نننننننننن   ننننننننننف لننننننننننحال اي ننننننننننزام ط    نننننننننن    ننننننننننرخ      نننننننننن     ننننننننننا ىل
خ  ننننن ابك    ف ننننن  خ قننننن      ئننننن      ننننن  بدننننند اي ونننننر   خ ي ننننن ي اي ننننن اي ني ا لنننننرىلف  عننننن    ك ننننن   نننننر  اجل  دننننن  ي ننننن  

  نننننن ن  ين   نننننن غ    نننننن  يك ننننننن    ننننننف ايضننننننرخابي ين   نننننن ن  ربنننننن   نننننننرخاب اي   نننننن    نننننن   ق  نننننندو   ربنننننن  مث مننننننن 
ي ننننن  خجننننن   خي نق ننننن  وننننن ا  د ننننن  اجل  دننننن  ج وننننند    ننننن  ين  ننننن فر ي    ننننن  ا ننننند    اة   نننننز  سننننن ا   ننننن   د ننننن   

 األك  ميف يخ اي   اي ف  ف.

مواطن إجيايب ةاإلنتاج ونقل اخلرب  املواطنة، التن ية 
املستدامة

االنفتاح 
عل  العامل
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  العدالة:حتقيق اثنيا. 

ا ح   جنننننننن   ا   نننننننن   خيني  نننننننن  ا    نننننننن اب اي   نننننننن    ج  دنننننننن  ا    نننننننن   حمننننننننال ا  نننننننن ا   نننننننن   لنننننننن  أي
  اي  حننننننند ظنننننننرخة  حئ ننننننن  ي  زننننننن ب  ب  نننننننلين  ننننننن فر ج  دننننننن  ا    ننننننن      ننننننن  ىلد ننننننن ذننننننن ف يخي ا ننننننن   ك ننننننن  

ضننننن ف  ننننن ظ ا    برانجمننننن  ل  ننننن  هلنننننت   يحسننننن ث  اب ني  ننننندابا   ا  اب ننننن  خ اننننن     ني  ننننند  جمننننن     ك ننننن   خ ننننن فر
 ة ظا  خاي  حث ؛ ف لحال   في        دزخي   ف   ف ا

 لتن ية احمللية: الثا. اث

فنننننر    ننننن ىلف   حئ ننننن   ننننن  ح ج ننننن   اجل  دننننن   نننننر    ننننن  ج  دننننن  ا    ننننن   حمنننننال ا  ننننن ا    ننننن   ىلركنننننز 
 دنننننز   ح ننننن   خط ننننند   ننننن  ايثننننن   ا  خاة  سننننن    يضننننن  ن   ج ننننن       ننننن  ين   ك ننننن      ننننن   اي م  ننننن  احمل  ننننن خ 

  د  ننننن  اجل  دننننن  ني وننننن ا اي ننننن     ننننن  اةتس ننننن   خ  .   نننننر ي  ح  ننننن  اننننن  جمننننن      ننننن ىلف ختننننندم اي م  ننننن  احمل  ننننن 
هبنننننندة   نننننن  د   خ  نننننن  د   خ ينننننن  ايزننننننغي  خاة  سنننننن   احمل  نننننن  ني شننننننرا    نننننن  ز     خ نننننن في ا نننننند    هلنننننن   

ايار نننننن  ي نننننن   ننننننف ىلرغنننننن  ب  نننننن ىلف    نننننن    ج  دنننننن  ا    نننننن    نننننن ا   خني  اننننننس اي نننننن    .  نننننن  اي  نننننن اب خاي قنننننن  
ىلمنننننداب  وننننن ا ذننننن ف  ننننن في ايانننننر  خلد ننننن  اي م  ننننن  احمل  ننننن   نننننف لنننننحال   ننننن ىلف اةننننن ظا  خ ك  نننننا فخ ننننن  ايد رىلننننن   

 ج  دنننننن  ا    نننننن   يىلضننننننن   نننننن   خ خايننننننراغ   ب    نننننن    نننننن ىلم   يخ حننننننت  ننننننف ىلرغنننننن  ب غ ننننننني جمنننننن ال ال ز  نننننن   
 م  ننننن  ني ي ننننن   اي  ننننن ىلف بننننن  احلضننننن ابي يخ  نننننف بدننننند  ننننن  األ   نننننا يخ اي  ننننن ىلف خ ننننن فر   اي د ننننن    ننننند  احل ننننن  

 3  نننننن   ك نننننن   قنننننن   اجل  دنننننن  ختززنننننن   جنننننند ذنننننن ق  ختنننننندم يوننننننداف  حمنننننند   ني فنننننن ا   زنننننني   نننننن اخ  بنننننن اهل
 يش ر خسم ؛

 : التن ية املستدامةرابعا. 

  ف لحال:ج  د  ا       خىل  ث  ني   ي  ال اي م    اة  دا   ني ك  خظ ئل 

    هبنننننندة خ ينننننن  ج  دنننننن  ا    نننننن     نننننن    ابا  اي دنننننند اي  خننننننف ني كنننننن  اي وززنننننن   اينننننني   رح نننننن   ا   نننننن
 ؛  ر ايا ر اي  خف ني شت جم    احل    ك يمق  خاي م   خا      خايزابا   خغيو 

  اي   ننننن   ايمظ اننننن    ننننن  سننننن      ننننن    اي   ننننن    ننننن  اب  ننننن اب ح ننننن ال     نننننر  ي قضننننن ا اي  خ ننننن  خايننننني ختننننندم
 اةث ال؛

   اجل  دنننننننن   ابخ   نننننننن  ا ننننننننال    حنننننننن  ي نننننننن  اي   نننننننن  اة   نننننننن   ي دننننننننرة   نننننننن  اي م  نننننننن  اة نننننننن دا     قنننننننن
 ؛خجم        ق             ايار   اةمظ   خاجمل   
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 حم نننننننن     نننننننن    خا  نننننننن  فننننننننر  ايمانننننننن ا  كم نننننننن    نننننننندىل  ي   خنننننننن     ننننننننف لننننننننحال  نننننننند  ايدضنننننننن ىل    نننننننن   األ
ك قننننن ا ا ضنننننر خايا اكننننن   خ  ننننن غ  األ ننننند  ف  ننننن    اننننن ا    ب ننننن  ي  ن ىلننننن م نننننف اي %50األ ننننند   ح نننننث ين 

 ؛بدد ني اة  ح   ا ضرا            اجل  د 

      اسنننننن  داال كنننننن  اهل  كنننننن  اينننننني   نننننن غ  اي   نننننن  خ غ يونننننن    نننننن ين  ىل  ي ج نننننن   د  نننننند   نننننن  ايدننننننزال خا ذنننننن
 ي   د  ؛ا

 م اي  خ ؛  ني مت ىلم       اي را  اة تخال خال   اب اةم     ايي    ا      اجل  د 

   اشننننننننراك اي   نننننننن  خاةنننننننن ظا  ني اختنننننننن   ايقننننننننراابا  ا   نننننننن  ب ن نننننننن  سنننننننن  ك اجل  دنننننننن  ف  نننننننن   ننننننننس اي م  نننننننن
 خ    د           ق  .  ا  اح    ح اة  دا   خا ا  ح   
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 الفصل الرابع:خالصة 

ايدنننن ي خخم  ننننل اةراحنننن  اينننني  ننننر هبنننن    نننن ع اي د نننن   خ درذننننم  ةو  ننننل  هلنننن ا ايازنننن   ننننف لننننحال  اباسنننن م  
 مي مم  اس وح     ىل ف:  اجمل   ا  ايي ب ي    اي  ااب  اي    

  ونننننن ا   نننننند كنننننن ن ننننندم  نننننن  س  نننننن  ع اجل  دننننن   اجلزائرىلنننننن   نننننن  اينننننن ا  ايننننن طي مت  نننننن   ثنننننن   نننننن  ع اي ننننن  ن  خ
اينننننننن ي ىل نننننننندة     ر  نننننننن  اةمنننننننن ط  ايم ئ نننننننن     ةو ننننننننال اينننننننن طي ي   خنننننننن  ا   نننننننن   نننننننندا  اي نننننننن   ايرئ  ننننننننف  

خ ا   ج  ب نننننن  كنننننن     نننننن   ح نننننن   نننننن  ىل   ننننننز بنننننن   ننننننف  ننننننم    يخ   نننننن    ابا ننننننف يخ طنننننن   ي    كنننننن جلم  
 نننن  ىلمننننن ال  منننن  ا  ننننن ع  تس نننن   اي د ننننن   ايدننننن ي خاي نننننث ايد  نننننف هلنننن ا اي ننننن ا ن ني  ق نننن       ننننن   احملننننن ال خ 

 ا   ز  ي  يدابج  األخ ؛

  ايد  ف؛ قس اي ا    ب  اجل  د   خاةتس    ا   ز  ىل  ل    ني جم ال اي نث 

 اي د خن احمل ف خايدخي ي    د   اجلزائرىل  ذخ   جدا؛       

 خ  ىلر نننننن  ة نننننن     خينننننن   ا اسنننننن ق  ال  تس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي ني اجلزائننننننر ي    نننننن  األج  نننننن  ذنننننند ل جنننننند
  ىلرجننننننن  وننننننن ا     ننننننندم ج  ب ننننننن  خ نننننننربال ايدننننننن مل األخابخي  يقننننننن اب  ا فرىلق ننننننن    قننننننن    ننننننن  ذنننننننا ة اة  سنننننننال

 ج    اي د    ايد ي؛اجل  د   خ      

   ىلنننننتار   ننننند اي غننننن  ب ثنننننر  ني  دننننن  ح  اجل  دننننن   اجلزائرىلننننن  ني جمننننن ال اي  ننننن  ال ايد  نننننف خاةدنننننرني  ك ننننن  جنننننند ي ننننن
ب نننننن   اي غنننننن  ايار  نننننن   اينننننني ك  ننننننا خ  خ  ايننننننا  ننننننداب  ني    ومنننننن ك شنننننن     د نننننن  ي  د نننننن   ايدنننننن ي ايار  ننننننف

 غنننننن  ايف  نننننن  جننننننند ين ايدنننننن مل ىل  نننننن  انننننن  كثنننننني  ننننننف اي وززنننننن   ني اجل  دنننننن   اجلزائرىلنننننن  ب نننننن   حزننننننري  
 .خاي زم ل ي ق    ا      ايد  ف خاةدرني ا جن  زىل 

ا و  ننننننن م   نننننننح   مظ ننننننن  اي د ننننننن   ايدننننننن ي خاي ننننننننث ايد  نننننننف  نننننننف لنننننننحال   ننننننن     نننننننا اجلزائنننننننر خ ننننننند 
  نننننن م ال  نننننننف خ  دزىلننننننز ا   نننننن   ج  د  نننننن  اتاب  يلننننننر   اي  جنننننن  اننننننن  اتاب  خ ب    نننننن    ننننننرخع  ظنننننن م ذنننننن  ن اجلنننننن    

    ىل ف: ني و ا اي    لحال  اباس م  ي      اة  خي  

   ننننننف يونننننن       نننننن    ق نننننن  اجلنننننن    ني  تس نننننن   اي د نننننن   ايدنننننن ي ني اجلزائننننننر ونننننن  اي ننننننزام ك ننننننف خشنننننن    ين 
ي ننننن  األفنننننرا   نننننف ط  ننننن   يسننننن       حثننننن  خ ننننن ظا  خاي نننننزا    ايث بنننننا خا  مننننن     اي ننننن م ين  ق ننننن  اجلننننن    

 ي م     ةمظ    اجل  د  ؛ و  احل  اي ح د
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   ابشنننننننن      نننننننن ي اةنننننننن ااب  اة ي نننننننن  خاي  ننننننننرىل    دنننننننن   خابا و  نننننننن  ني  نننننننن في اي سنننننننن ئ  خا      نننننننن   ي  ن نننننننن
 اة   ر ني  ظ م اي د    ايد ي؛

  اد ننننن    ننننن   اي  مننننن  اي طم ننننن  يضنننننن  ن اجلننننن    خلنننننحا اجلننننن    ني  تس نننننن   اي د ننننن   ايدننننن ي  نننننف لننننننحال 
ا ننننننن ابجف ايننننننندال ف خ اير  بننننننن  ايزننننننن اب   خاة ننننننن  ي   ننننننن  اي ننننننند    نا نننننننز خاي ننننننندابىل  خ اي  ننننننن في ا      ننننننن   خ 

 يم  ط    اياد     خ غ ي ايق ئ           ا    ك ن اي قرىلر س    .

زائرىلننننن  ىلركنننننز   ننننن  اجل  دننننن  اجلا  حمننننن     جننننن  أل  ننننن   ا    ننننن   اجلننننن  دف ني    نننننف لنننننحال كننننن   ننننن  سننننن  خ 
ا نننننننرىلال  اي ننننننننث ايد  نننننننف    خاة  ث ننننننن  ني:خمرجننننننن   اةمظ  ننننننن  اجل  د ننننننن  احاننننننن  حمننننننن خاب ابئ  ننننننن   ي ن ننننننن  جننننننن   

    ث  ني:  ىلق م و ا ايم         احا  ل    اس ا     خ خلد   اجمل     

 حئ ننننننن  اي  ننننننن ىلف حل جننننننن   اجمل  ننننننن  خا   زننننننن    نننننننف لنننننننحال يخ  اي  ج ننننننن  ايزنننننننن ا ي    ننننننن  خ  ننننننن  د    .1
لنننننننحال ا ب  ننننننن اب اي  نننننننداغ جف ف  ننننننن   نننننننس حم ننننننن       نننننننرا   ننننننن  بمننننننن     نننننننرخع   ننننننن ىلي خ  ننننننني  مث  نننننننف

خي ننننن   اي  نننننن ىلف  خني األلنننننني    بدنننننن  اة وننننننرج  خ  نننننن  د     ننننن  اينننننن د   اة نننننن  ر خ  نننننن  اي ن ننننننف بننننننرخ  
 اة   اب  خا طحع؛

 ي ك نننننننننز   ننننننننن    دزىلنننننننننز اي نننننننننراك  بننننننننن  اجل  دننننننننن   خاةتس ننننننننن   ا   زننننننننن  ىل  ني جمننننننننن ال اي ننننننننننث ايد  نننننننننف  .2
 جننننن     اي    ننننن  ي   ننننن مه  ني حننننن  ايقضننننن ا خاة ننننن ح  ايننننني   اجننننن  اجمل  ننننن  اي نننننن ث اي    ق ننننن  ايننننني    

  ف لحال ا  ا        احمل ال احمل ف خايدخي خ  ر اةدرف      ك  األ دد  خاة   ا ؛

 ننننف لننننحال اي زا  نننن  ب منننن   يفننننرا    ننننتخي   نننن  ابىلف   نننن  اي غ نننني ني اجمل  نننن     نننن      نننن  اجل  دنننن  ني اجمل  نننن  .3
ا ي نننننزام بق ا نننننند خ  ق ننننن  ايدداينننننن   الننننن  اجل  دننننن  خ  نننننرو  ني اجمل  ننننن   خ   اي  ننننن اب ا   زننننن  ي  خ  ننننن    ننننن  

خني األلننننني اي نننننزام   فنننننرا     نننننز   ني وننننن ا اي ننننن    ي  ننننن ابك ا ني  غ ننننني اجمل  ننننن يخ  ننننن ىلف   اي م  ننننن  اة ننننن دا  
  ننننننن   لرع  ننننننن خ ا نننننننز خ  ننننننن    اجل  دننننننن   ي م  ننننننن  احمل  ننننننن  خ  ننننننن    اةتس ننننننن   ايننننننني  م نننننننال ني حم   ننننننن 

 اا    خ         ابىلد   خاب   ابا  .
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 رتوجددددددقلاددددددولزقادددددد  ل   ت دددددد  ل  دددددد    للعالقدددددد ل ربحدددددد ليهدددددده الهددددددشكل رهي يدددددد ل  دددددد  لي   دددددد ل  ل
لكمددددددده  للقادددددددزل  ت ددددددد  لجددددددد    ل قدددددددج  ل دددددددو  تح دددددددخملجدددددددوت للتجددددددد يلل مي ددددددد يلل رت  ددددددد  ل ر ددددددد   ل ددددددد ل 
  ز  تيدددددد  لقرتحا ددددددتلهددددددش ل عددددددهالنددددددال    دددددد ل  و ددددددو ل  ددددددا قل ر  ددددددت لل     دددددد تح ددددددخملجددددددوت للتجدددددد يللر

لق رتاب ا ل نل الللزي   ل صول.

ققددددددهل ا ددددددللر دددددد ل  دددددد  لج دددددد ل ددددددنل دددددداللل    ددددددزل ر  ددددددت لر هي يدددددد  لقجددددددوتلعدددددده ل دددددده   لرتح ددددددخمل
 خلدددددتيبلق ربحددددد ل ر  مددددد لق خله ددددد ل  اه ددددد للجدددددوت للتجددددد يلل رت  ددددد  ل ر ددددد   ل ددددد لز ل ا دددددتل   ت ددددد  ليلجدددددوت 

ر مجتمددددد  ل لي دددددو ل  ل دددددنل ددددداللل رتوجدددددقلادددددول  دددددتلزقاددددد  ل   ت ددددد  ل  ددددد     لققدددددهلت ددددد ل رددددد ل ر هيدددددهل
 دددددنل ردددددهقلل  لا دددددج  ل  ددددد لهدددددش ل ر دددددو ل دددددنل  بددددد تي يل لقادددددهع م  ل ددددد لعددددد ل دددددنل  يلجدددددهل     ددددد لع ددددد ل قددددد ل

هدددددددشكل رهي يددددددد ليلج  ب ددددددد ل رتاب اددددددد لعدددددددت لكددددددد ل دددددددنللقا عددددددد يلل ردددددددهقل.لقع ددددددد لهدددددددش ل  يددددددد   ل يدددددددت ه ا
 رتجت ددددد ل رةت  ددددد  لق      ددددد لق   ر زيددددد ليلاددددد للزقاددددد  ل   ت ددددد  ل  ددددد     ل عتب يهددددد ل ددددد   لعدددددنل ددددد ي ل هي ددددد ل
جنحددددددال  ل ددددددهل دددددد ليل ا ددددددتل   ت دددددد  ل  دددددد     لققددددددهل  قر دددددد ل  يددددددتة ت ل   دددددد ليلا ددددددوينل رتصددددددويل  اددددددج ل

   ل دددددنلأددددد  قلز لة دددددنل دددددنلجدددددوت للتجددددد يلل     ددددد ل  ز  تيددددد  ل ددددد ل   دددددشل  دددددخملر مدددددو  لقادددددزل  ت ددددد  لجددددد 
  عتبددددد يلتي يددددد لق قددددد ل رت  ددددد  ل ر ددددد  ليل  ز  دددددت لقا دددددوت يللكددددد ل دددددنل رهقرددددد لقق  ي ل رت  ددددد  ل ر ددددد  لع ددددد لقجدددددقل
 ددددد حت ليل ا ددددددتل  ددددددوت لقاة  دددددد لزقاددددد  ل  ت دددددد  ل ق  م دددددد  ل ددددددهال دددددنل العدددددد ل  لي دددددد ل     دددددد يللقه  دددددد يلل
 ربحددددددد ل ر  ددددددد ا يلل  قتصددددددد تي ل رددددددد،ليتم دددددددزلقيتةدددددددويل   ددددددد لكددددددد ل ق ددددددد   لق رددددددد ل  دددددددزل       ادددددددقل راب   ددددددد ل

 ق رب تي لقاوج  يلل رت م  ل  ق.ل

لققهل  صال رهي ي ل  لاموع ل نل ر ت  بلق  قج   يل ل وجزه ل  م لي  :

 نتائج الدراسة:أوال. 

 :على املستوى النظري .1

 ر دددد  لقددددهؤلقددددهي ل مي دددد يلل رت  دددد  ل ر دددد  لع دددد لق دددد لزهدددده الزقل  دددد ي ليددددتاب ل ة ددددوللجددددوت ل رت  دددد  ل 
ا  دددددال  جددددد يللقاوق ددددد يلللت ددددد ل  ادددددت ال   دددددتة ه ل دددددنل ددددده    ليدددددو  لك  دددددالا   م ددددد لزقل   ددددد لزقل

 ؛  رتز لل تحا ا    لل اتم   

   ؤلقددددددددهي ل ددددددددهل لقهددددددددولي  ددددددددايددددددددتاب ل ة ددددددددولل   ت دددددددد  ل  دددددددد    ل ياب ادددددددد لق  ادددددددد ل ددددددددوت ل رت  دددددددد  ل ر دددددددد
 ؛جوت للتج    مي  يلل رت    ل ر   لع  ل ا تل رتةويليل
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 ل دددددددده  خملرال ت دددددددد  لقلزتؤل  ل ددددددددتل   ت دددددددد  ل  دددددددد    لل  دددددددد ي  هيددددددددهلل  ددددددددتالالقج دددددددد يلل ر  ددددددددتل ددددددددول 
 ليت   دددددد ل  ل  دددددد     ليدددددد ل  ت دددددد  ل ر  بدددددد ل رددددددش لي دددددد ل  دددددد ي لجددددددهل دددددد ي  ليل  دددددد لل رت  دددددد  ل ر دددددد   لقل

 ت دددددد لز دددددد للكدددددد ل ددددددنل   ت دددددد  ل وتم دددددد لق  جتمدددددد ع ل رددددددش لي ادددددد لز ددددددت تل وتمدددددد  لقل دددددد ل  دددددد لق   دددددد ل ددددددنل
 ؛    يب لخله  لق  ايلاتم قليا زل ه  يلل      لر و ولل  لتيج ل رتم زل ر  م  لق رة تي 

  ل   دددددددتليتا دددددددزل ا دددددددتل   ت ددددددد  ل  ددددددد    ل دددددددتقي ل يابددددددد  ل     ددددددد لقح ا ددددددد ل  جتمددددددد ع لق  قتصددددددد ت 
ااددددزل  ددددخمل     دددد يللقلت دددد له  دددد يللر ا دددد  لقهددددول دددد لي ددددتالق  دددده   ل رددددش لي ددددتهع لقجددددوتلا دددد ق ل

    ت   ل      ؛

 ادددددتاب لزقاددددد  ل   ت دددددد  ل  ددددد    ل ياب اددددد لق  ادددددد ل ا ددددد ايلر ا دددددد  ليدددددو  ل دددددنل   دددددد لعدددددتق ل رت ددددددوينلزقل
  ل ر  م لزقل خله  ل  اه  لر مجتم ؛   يي ل ربح

  لل8زقادددددد  ل   ت دددددد  ل  دددددد    ل  ل  ددددددهل ددددددج لاوي دددددد ل  ددددددب  ل  ددددددنلل  ددددددت بل  تجددددددو ل ددددددنل لا  ددددددتل ر تدددددد  
 ي و يل(.ل10

 على املستوى التطبيقي:  .2

قتي يدددددددد لق قدددددددد لل  ددددددددهلعددددددددت ل  دددددددد ل رتجدددددددد ي ل رهقر دددددددد ل  هي دددددددد ليلادددددددد للزقادددددددد  ل   ت دددددددد  ل  دددددددد     
 متل يت الحتل ر ت  بل رت ر  :ل رت    ل ر   ليل  ز  ت 

 زظ ددددددددتيللكدددددددد ل ددددددددنل رتجت دددددددد ل رةت  دددددددد  لق      دددددددد لق   ر زيدددددددد ليلادددددددد للزقادددددددد  ل   ت دددددددد  ل  دددددددد     لقع دددددددد ل
 ؛ لا   ليل  خملجوت للتج يللج       صو      لأبهن  تالال

  ــــــة ال رنســــــية    ددددددال  ددددددنلل،جــــــويج ا ــــــر جيلزقادددددد  ل   ت دددددد  ل  دددددد    لزهندددددد لا دددددد  ليل  ددددددخملالتجرب
تل   ددددد ي ل رهقر ددددد  لكادددددت لفصصددددد يلل ته   ددددد لق تيددددده لقادددددو  ل ر ددددد  ت يلل دددددالللادددددو  ل  ددددد  لتي يددددد لق ددددد

ققددددددهل    ددددددال ردددددد لل  زتقجدددددد  لقدددددد ليتو  ددددددتل دددددد ل يددددددج ا ج  ل ر مددددددولر ممي دددددد يلل رت   دددددد لرااددددددزل   ت دددددد   
  ر  ب ل   ترب ل نل  ت تجخمل    ل رشينلي تغ و ليللت  ل  مي  يلل ر،لا   ل وع ؛لع  

 ــــــــة لزظ ددددددددتيل جــــــــويج الب ــــــــ  يلزقادددددددد  ل   ت دددددددد  ل  دددددددد    لزهندددددددد لا دددددددد  ليل  ددددددددخمللال رنســــــــيةالتجرب
 دددددددنل ددددددداللل  مددددددد ل دددددددخمل ربحدددددددولل  ي يددددددد  ل  ت صصددددددد لق ربحدددددددولل ته   ددددددد ل رت صصددددددد يللل،العلمـــــــي

ع دددددد ل  تدددددد  ل     دددددد لر  ددددددب لكبدددددد  ل ددددددنل ربحددددددوللع دددددد ل   ددددددتوؤلققددددددهل    ددددددال ردددددد لل  وج دددددد لر تاب ددددددت 
   يللأ ت لع    ؛ق    لج    لك  ة ل ربح ل رواين ل



  خامتــــة
 

 

286 

 جـــــويج ا ـــــد ا  املقد ـــــة يلزقاددددد  ل   ت ددددد  ل  ددددد    لزهنددددد لا ددددد  ليل  ددددخمللالتجربـــــة ال رنســـــية   ددددال
ققدددددهل    دددددال رددددد لع ددددد لاوج دددددقلل دددددنل ددددداللل ردددددج   ل رادددددو ل دددددخمل     ددددد لقر ا ددددد ل خلددددد يج  لللمجتمـــــ 

     ؛ ربح لق   ت  يلاولااهميل   وللر ا  ايل  قتص تي لق  جتم ع  لق رب

 ــــــةلزظ ددددددتيل ــــــة ا ملاني  ددددددنللا ــــــر ج، جــــــويجيلزقادددددد  ل   ت دددددد  ل  دددددد    لزهندددددد لا دددددد  ليل  ددددددخمللالتجرب
 دددددالللا دددددج  ل رت  ددددد  ل   دددددتمتل  وجدددددقلر ددددد ل  ددددد يلل وتمددددد لق  ت دددددتجخمل راددددده   ل  ددددد  ل ددددد حت لققدددددهل

     ال ر لع  ل تح  لر هتل نلعتق ل رت وينل  تو   ؛

 ـــــة   دددددال ـــــة ا ملاني  لالب ـــــ  العلمـــــي جـــــويجيلزقاددددد  ل   ت ددددد  ل  ددددد    لزهنددددد لا ددددد  ليل  دددددخمللالتجرب
 ددددددنل ددددددالللنويدددددد لقا ددددددج  ل ربحددددددولل  يددددددت      لق  تم ددددددز ل ردددددد،لفددددددهلل وتمدددددد لق رب ددددددتي  لققددددددهل    ددددددال

  ر لع  ل ايت ل ر  ت ل ر     ليل رتص  ة يلل رهقر  لر ج    يل؛

 ا ــــــــد ا   جــــــــويج  دددددددد    لزهندددددددد لا دددددددد  ليل  ددددددددخمليلزقادددددددد  ل   ت دددددددد  للالتجربــــــــة ا ملانيــــــــةلزظ ددددددددتيل
 ل ددددددنل دددددالللاادددددويتلعالقدددددد يلل     ددددد لقح ا ددددد ل  قتصدددددد ت لق  جتمددددد ع  لقاتك زهدددددد لاملقد ـــــة للمجتمـــــ 

ع دددددد ل  يددددددت ل  دددددد  لي   دددددد  لققددددددهل    ددددددال ردددددد لع دددددد ل و هدددددد ل  ددددددهتل  تددددددربل ددددددنل  ددددددو  زل ردددددد،لا ددددددج ل
       يلل رصهيا لر    اليل؛

 ــــة   ددددال ل ل ددددنل دددداللا ــــر ج جــــويجزقادددد  ل   ت دددد  ل  دددد    لزهندددد لا دددد  ليل  ددددخملليلالتجربــــة املالي  
 رجك ددددددزلع دددددد لا ددددددوينلز ددددددت تل  ددددددمقرخملقدددددد تيينلع دددددد ل  دددددده لل رتغ دددددد  لققددددددهل    ددددددال ردددددد لع دددددد لا  دددددد  ل

 ج  ل ت هتل ر غ يللق  ةتللع  ل ر     لخيتصلق ز ل رتو   ل ر ا يل رة  ل؛

 لالب ـــــ  العلمـــــي جــــويجيلزقاددددد  ل   ت دددد  ل  دددد    لزهنددددد لا دددد  ليل  دددددخمللالتجربـــــة املالي  ــــةلزظ ددددتيل 
ي دددددد ل   ت دددددد يل ر  مدددددد ل رددددددش لا تجددددددقل     دددددد ل رصدددددد  ع  لققددددددهل    ددددددال ردددددد لع دددددد ل ا ددددددتلل ددددددنل ددددددالل

  را م ل      لق رت  ه  ليل حمل  ل  قتص ت لق  جتم ع ل   ر ز ؛

 ـــــة   دددددال ـــــة املالي   ـــــة ليلزقاددددد  ل   ت ددددد  ل  ددددد    لزهنددددد لا ددددد  ليل  دددددخملجدددددوت لالتجرب ا ـــــد ا  املقد 
ابدددددينل رتغ ددددد ليل رت  ددددد  ل ر ددددد  ل دددددنلزجددددد ل  ددددد  ل  دددددتاب ل  دددددته ل لققدددددهل    دددددالل ل دددددنل ددددداللللمجتمـــــ 

  ر لع  لا    لا ب ليتم زق ل  ا   لمح ي ل رب   لق  ة ظلع  ل  و يتل راب    ؛

  ر دددددد  ل  ز  تيددددد  لققددددددهل ددددد  زل ردددددد لاز يددددددهليلعدددددهتل را بدددددد لق  يدددددد اش ل ياةددددد  لعددددددهتل مي ددددد يلل رت  دددددد  ل
ر دددددددنليباددددددد لعددددددددهتل ربددددددد   خمل   تمدددددددخمل  ل  مي دددددددد يلل  قتصددددددد تي ل ر مو  دددددددد لق ربددددددد   خمل   تمدددددددخمل ر  دددددددد  ل

     لجه  لقي ربلهش لعنل   ل ر    ل ر  م ل  وجقلرجق  لقااويتل رص  ع يلل  يج ا ج  ؛

 يل  ز  تل ا ي  ل  ل رهقلل  تاه  ؛ل  هلل ر  تل ر  م    ل 
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 ممدددددددد لي ددددددددربلعددددددددنل دددددددد  ل ربحدددددددد ل ر  مدددددددد ل  وجددددددددقلل عددددددددهتل   تجدددددددد يلل ر  م دددددددد ل   م دددددددد ليل ر ددددددددوي دددددددد ر ل
 ر تاب ت؛

 ددددد  ل ردددددتق   ل   دددددجك ل رددددد،ل مددددد ل ددددددخمل     ددددد يللقه  ددددد يلل ربحددددد ل  ز  تيددددد لق  مي ددددد يلل  قتصدددددد تي ل 
 ق  جتم ع  ؛

 يلل رهقر  ل    لرت  ؛ رتص  ةت ولل   ل      يلل  ز  تي ل  ل  

 ر    ددددددد ل ر  دددددددب  لر بحدددددددولل   دددددددجك ل دددددددخمل     ددددددد يلل  ز  تيددددددد لق     ددددددد يلل  ج ب ددددددد ل رةت  و و  ددددددد  لع ددددددد ل 
 ؛     ل      يلل  جن ولي  و  

 عهتل را ب ل  ج  زل رشينلا تاب   ل مي  يلل رت    ل ر   ل  ز  تي ؛  ر ل 

 ؛ااب تل   لل م  ل  وت ليل مي  يلل رت    ل ر   ليل  ز  تعهلل رتاهلليل 

 ع ددددددد ل   دددددددتويخمل ردددددددواينللا    ددددددد  ل  قددددددد ر  ل   ت ةددددددد لرت زيدددددددزاملخطـــــــ  الـــــــويم لت ي ـــــــة ا  لـــــــي   عددددددده تل
  ر   ؛ لقا ج  ل رت  ق ل خمل  مي  يلل رص  ع  لق مي  يلل رت    لق رهق 

 زقادددددد  ل   ت ددددددد  لل   دددددد  ن دددددد لزقادددددد  ل   ت ددددددد  لق رت    دددددد  ليللادددددد ل   ددددددد ل  ق دددددد   ل  ي دددددد  ل رصددددددد ب ل
 دددددنل دددددالللن دددددخمل     ددددد يللع ددددد لاادددددويتلفصصددددد يللق  تددددد  ل دددددوللع م ددددد لفدددددهلل رصددددد  ع يللل  ددددد     

  حمل   ؛

 خــــــــر جحتســــــــ  جــــــــويج   لليف النمــــــــو   املقــــــــ   أ طــــــــاز اال تيــــــــا  ا ــــــــا عييددددددددمت ل رتوجددددددددقلاددددددددول 
ل حمــــــور التملعيــــــا املعــــــريف املت ا ــــــا "ل رجك ددددددزلع دددددد ل ل ددددددنل دددددداللا  ائر ــــــة  ؤسســــــا  التعلــــــي  العــــــاي

 رصددددددح للر ا بددددددد لقا ددددددج    ل ب دددددددت لع دددددد ل  ددددددد  ل  ددددددتق لا دددددددويينلق  دددددددين لل رتوج دددددددقل: رددددددش ليادددددددوللع دددددد 
قا ددددددج    ل   ت دددددد يل رب دددددده  وج ل  مدددددد لخيددددددصلرتددددددوؤلقز دددددد  ل رت ددددددوين لقيل   دددددد ل ت   دددددد ل  ت ددددددتجخملقل

 رةتع دددددد ل لقهددددددش ل دددددد ليمكدددددهل ددددددح ل رةت دددددد  لع ددددد ل رددددددت   ل   ددددددتمتلقع ددددد ل رتح دددددد ل ددددددتق ل  بدددددد تي لق  ادددددال 
 ؛  ق 

 حتســــــــ  جــــــــويج أ ــــــــا    لليف النمــــــــو   املقــــــــ   أ طــــــــاز اال تيــــــــا  ا ــــــــا عييددددددددمت ل رتوجددددددددقلاددددددددول
ـــــاي ـــــي  الع ـــــة  ؤسســـــا  التعل ـــــ ، يـــــور ، "ل رجك دددددزلع ددددد ل ل دددددنل ددددداللا  ائر  ق ردددددش لحمـــــور ا ـــــ ، يب

ا زيدددددددددزل ر دددددددددت ك ل دددددددددخمل     ددددددددد يللق  مي ددددددددد يلل  قتصددددددددد تي ليلاددددددددد لل ربحددددددددد ل ر  مددددددددد  لل:يادددددددددوللع ددددددددد 
 لقهدددددش ل ددددد ليمكدددددهلق  دددددتل   ت ددددد لع ددددد لكددددد ل   ددددد ه لق   دددددتواييلل    ةتددددد  لع ددددد ل حملددددد  ل حمل ددددد لق ردددددهق قل

 ؛ ر      رةتع  ل ح ل رةت   ل
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 ـــــــايدددددددمت ل رتوجدددددددقلادددددددول حتســـــــ  جـــــــويج خـــــــد ا    لليف النمـــــــو   املقـــــــ   ا ـــــــا عي  أ طـــــــاز اال تي
ق ردددددش لل،ا ا عـــــة  لـــــ  ا تمـــــ  حمـــــور "ل رجك دددددزلع ددددد ل ل دددددنل ددددداللا  ائر ـــــة  ؤسســـــا  التعلـــــي  العـــــاي

 ددددددنل دددددداللل رتز   دددددد ل ب دددددد  لز ددددددت تل  ددددددمقرخملقدددددد تيينلع دددددد لل تعدددددد ل    دددددد ل     دددددد ليل وتمدددددد ياددددددوللع دددددد ل
 ا دددددتل ر ه رددددد لت  ددددد ل     ددددد لق  دددددته ليل وتمددددد  لقل رتغ ددددد ليل وتمددددد لقع ددددد لق ددددد ت ل رتادددددويل  قتصددددد ت  ل

ل قا ددددددددج  ل  مي دددددددد يلل ردددددددد،لا  دددددددد ليلر ا دددددددد ل  حمل  دددددددد لق رت م دددددددد ل  رتددددددددز لل او عددددددددهل رت م دددددددد ل   ددددددددته   قل
بدددددد يللقااب ددددددتل  دددددد يي   لق  ت دددددد ي    لقهددددددش ل دددددد ليمكددددددهل ددددددح ل رةت دددددد  ل دددددد ل  ق ة ددددددزلقتعدددددد ل ت تج  دددددد لع

  ر  ر  . رةتع  ل

ل
قع ددددددد ل دددددددو لهدددددددشكل ر تددددددد  ب لة دددددددنلدك دددددددهل دددددددح ل رةت ددددددد  ل رت   ددددددد   لق رددددددد،ل ة تهددددددد لز ل رتوجدددددددقلادددددددول

قة دددددددنلزقاددددددد  ل   ت ددددددد  ل  ددددددد    ليدددددددمت ل  ل  دددددددخملجدددددددوت للتجددددددد يلل مي ددددددد يلل رت  ددددددد  ل ر ددددددد  ل  ز  تيددددددد  ل
او دددددد لل ر القدددددد ل ددددددخملزقادددددد  ل   ت دددددد  ل  دددددد    لقجددددددوت للتجدددددد يلل مي دددددد ل رت  دددددد  ل  ددددددت  ل ردددددد ل ددددددنل دددددداللل

لقازل   ت   ل      : مو  لرلزت ك رتصويل  اج لليل  ز  تي ل ر   

ل  



  خامتــــة
 

 

289 

 

لا ا عياال تيا   ط   و  من

 
  ق حا  الدراسة: ا.اثني

ة   دددددددددد لااددددددددددهميل  دددددددددد ل ددددددددددنلق  لج  ددددددددددزل ر مددددددددددو  ل  اددددددددددج  ل  دددددددددد  لع دددددددددد ل ر تدددددددددد  بل  تو دددددددددد ل ر  دددددددددد  ل
ل ددددددددددنلأدددددددددد هن لز لا دددددددددد  ليلاة  دددددددددد لااب ددددددددددتل قادددددددددد  ل   ت دددددددددد  لع دددددددددد ل   ددددددددددتوؤل رددددددددددواينل  قج  دددددددددد يلل ردددددددددد،

ل لقاتم  لي: صة لع    لق ر مو  ل  اج ل صة ل    

 دددددددددد لزقادددددددددد  ل   ت دددددددددد  ل  دددددددددد    لقاة ل رددددددددددو  ي ل رو دددددددددد  لاددددددددددول   دددددددددد  اوجددددددددددقل دددددددددد   ل راددددددددددت يل ددددددددددتقي ل   
  نل الللاو  ل رهع ل    يز؛

 و  دددددددددددددهكلر ددددددددددددد ل ددددددددددددد ل  دددددددددددددت  لل  رتح ددددددددددددد ال    ددددددددددددد لق دددددددددددددتق لزقاددددددددددددد  ل   ت ددددددددددددد  ل  ددددددددددددد     دددددددددددددتقي ل 
 ؛ غ  لا    لعم   ل   ه   ل ع   يلل ر  أا لإبق   ل      
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 ت   لع  ل  توؤل      يلل صوي ل  تمت ؛  وت لقل  تل ا   ل تقي ل    

 ااب ددددددددددددددتل  دددددددددددددد لل ددددددددددددددم  ل  ددددددددددددددوت لرت دددددددددددددد   ل ا ددددددددددددددتل   ت دددددددددددددد  ل ة ددددددددددددددزل     دددددددددددددد يللع دددددددددددددد ل ددددددددددددددتقي ل
 ؛      

  تح ددددددددددددخملرل ددددددددددددتقي ل ة ددددددددددددزل     دددددددددددد يللع دددددددددددد لااب ددددددددددددتل  دددددددددددد ي ل  تج  دددددددددددد ل روا  دددددددددددد لر ددددددددددددم  ل  ددددددددددددوت
 ؛جوت لزت    

 ر تح ددددددددددددخمل ددددددددددددنلجددددددددددددوت ل     دددددددددددد لل ددددددددددددتقي ل   دددددددددددد  ل   دددددددددددد ل ت ي ل  ددددددددددددوت لق   ت دددددددددددد  لع دددددددددددد ل  ددددددددددددتوؤ
 لتج   ؛

 ه ددددددددددد ل ر  مددددددددددد  لل ل ربحددددددددددد  رت دددددددددددوينز ل دددددددددددت ل     ددددددددددد لأبت  ل  ددددددددددد لقظ  ة ددددددددددد ل  تم  ددددددددددد ليل دددددددددددتقي ل 
  لع  ل   تؤ.   ملزايل  صوي ل تو    لتق لز لااغ وتم ل

  الدراسة: تطبي  نتائج اثلثا.

ر توجددددددددددددقلاددددددددددددولل  ا دددددددددددد لتة ت ل ددددددددددددنل رهي يدددددددددددد ليل ادددددددددددد يل بدددددددددددد تي جز  تيدددددددددددد ل  يددددددددددددة ددددددددددددنل  لج   دددددددددددد ل
ا دددددددددز ل دددددددددنل الردددددددددقلأدددددددددت كت  ل ددددددددد للت ددددددددد له  ددددددددد يلل ربحددددددددد لق  مي ددددددددد يلل لقادددددددددزل  ت ددددددددد  لجددددددددد    ل  دددددددددت

 رهي يدددددددددد لع دددددددددد لك  دددددددددد لزقلل ددددددددددو  لنلك اددددددددددو ل به  دددددددددد لااب ددددددددددت لكمدددددددددد لة دددددددددد  قتصدددددددددد تي ل  تو جدددددددددده لقح ا دددددددددد 
  لرتح خملجوت للتج اق.ربل  زقلفصصلزقلللق  لزقلقظ ة 

 آفاق الدراسة:. رابعا

عددددددده لجو  دددددددزل  ويددددددد لة دددددددنلر بددددددد   خمل  دددددددتاباللل ددددددد ت ال رب   ددددددد ل  دددددددنل ددددددداللل    ددددددد ل  أددددددد  ر  
ل ر م لع    :

    ا ر ل ت  ل      يلل  ز  تي ؛لز تلزقا  ل   ت   ل      لع  لاا  صلز  

 ؛  ز  تي لقا  ل   ت   ل      لع  لا زيزل رهقيل  هيهلر ج    زز تل 

 لل يي  لقو عهل رت م  ل   ته   ؛تقيلزقا  ل   ت   ل      لي
 ل  قتص ت . هؤل   ي ل   ا ل رواينلرت    ل  ق   ليلي  ل      ل راا  لاا   ل
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 املراجع ابللغة العربية:قائمة 

 الكتب:أوال. 

 اإلصدددددد ا )االثاددددددل)ااا: اددددددل(.)ااثادددددد: )ا   ثددددددل))أصــــــحث العلــــــا العلمــــــ  و  ا  ــــــ (.)1977أمحدددددد ) دددددد  .)  .1
).األك:دميال

)..)ااق:هرة )ع:مل)اا  ب ع م اللغة العربية املعاصرة(.)2008أمح )عمر)خم : .)  .2
ــــــة .3 ــــــة العاملي (.) تاددددددفا)دو) املرتددددددملر)ا   ددددددمل ()ااددددددر   )1999 اجمللدددددد )اسدددددد) )اا دددددد:  (.) )املحســــــحرة العربي

).مؤس ل)أعم:و)ا ملسملعل)النشر)واا ملزي 
اس:ماددددددد:ة)ا يدددددددريل) اإلصددددددد ا )االثادددددددل)(.)اانشدددددددر)ايفا ددددددد و ) )2018تغريددددددد )ميدددددددل  )علددددددد ) ادددددددل.)  .4

).األوىل(.)ااق:هرة )دا )ااالملم)النشر)واا ملزي 
.) أسددددددد:مل)يف التعلـــــــيم العـــــــاي ةواملســـــــ ولياجلـــــــح ة (.)2012هدددددددملو.) )وكامدددددددام) ن  ددددددد:مرتريدددددد  ) دددددددمل ر) .5

).إسار)ا   مل ()اار   )اااثا : )النشر
ثندددددد   ر)سدددددداا )أمحدددددد )سددددددلام: ر)ح ددددددا)ح ددددددش)ااثدددددداةو ر)  دددددد  )أمحدددددد ) اامددددددلر) مدددددد ) ددددددا)سددددددلام: )اا .6

اجلـــــــح ة ال ـــــــا لة يف التعلـــــــيم بـــــــ  (.)2006عثدددددد )ااثددددددد:  .) ) وميدددددددل  )أمحددددددد  ددددددا)ا  ددددددد  )سدددددداا ر)
 اإلصددددددد ا )االثادددددددل)األوىل(.)عمددددددد:  )دا )ا  دددددددفة)النشدددددددر)واا ملزيددددددد ))  شـــــــراز التميـــــــا و عـــــــا   ا رتمـــــــا 

).واالث:عل
 د  )عددددددددد:مل)اا  دددددددددب)ا ددددددددد ي ).)األاقتصـــــــــا مز التعلـــــــــيم و  ي ـــــــــ (.)2007ح دددددددددا) لددددددددد ) لدددددددددا .)  .7

).النشر)واا ملزي 
إ ارة اجلـــــح ة ال ـــــا لة (.)2002ا :ادددددي)كمل يدددددا.) )وعددددد:دو)عثددددد  لادددددا)إ دددددراهامس)اااددددد: ر)إ :عادددددا)ااقددددد)ازر) .8

). اجملل )االثال)األوىل(.) غ اد )ملثال)األ قر)2000 )9001)و ت لعاز ا  او
.)عمددددددد:  )مركددددددد))التعلـــــــيم العـــــــاي إ ارة اجلـــــــح ة ال ــــــا لة و  سســـــــاز(.)2015 اضددددددال) ا ددددددد ) دددددددملز  .)  .9

).اا  :ب)األك:دمي 
اادددددددرحامس)أمحددددددد .))ومددددددد )عثددددددد  أ دددددددى)ااثدددددددمله )عثددددددد )ااا)يددددددد)ر)أمحددددددد )م:رتددددددد ) مددددددد ر)إ دددددددراهامس)ا يدددددددر )رتددددددد: رر) .10

)..)دا )ااالمس)وااغام: )النشر)واا ملزي اجلح ة ال ا لة يف التعليم(.)2018 
ثقـــــــة والتمكـــــــ :  ـــــــ    لت ـــــــح ر ا  ارة ابل(.)2008ما:ميدددددددل.) )وعددددددد:دو)سددددددد:مل امددددددد ) ددددددد:و)أ ددددددد  وا ر) .11

)..)األ د  )ع:مل)اا  ب)ا  ي امل سساز



  قائـــمة املـراجـــــــع

 

 

293 

ـــــــ (.)2012 ضددددددد:)إ دددددددراهامس)ا لا ددددددد .)  .12 ـــــــة والت عي ـــــــ  ال  ر  ـــــــا امل سســـــــ  ب  اجمللددددددد )االثادددددددل))إ ارة التمي
).األوىل(.)ااق:هرة )ع:مل)اا  ب

ادددددر   ).)   ددددد ) دددددا)سدددددلل: )اا دددددلل: ر)ا   دددددمل ()ااجلا عـــــة يف رصـــــر العحملـــــة(.)2008 ورتدددددر)كدددددن .)  .13
).م  ثل)ا لي)   )اامل نال

.)ااادددددرار )دا )صددددد : )فلســـــرتة اليفبيـــــة يف التعلـــــيم اجلـــــا ع  والعـــــاي(.)2014سددددداا )رت:سدددددمس)األسددددد  .)  .14
).النشر)واا ملزي ر)م  ثل)اااةمل)ا ل )النشر)واا ملزي 

.)ااقددددددد:هرة )دا )إ ارة التميـــــــا: قـــــــاار ويفق يـــــــاز ا  ارة يف رصـــــــر املعرفـــــــة(.)2002علددددددد )اا دددددددلم .)  .15
).يب)اللث:علعر)

)..) فوة )دا )ااالمس)المةيشاتر خ العلحم ر   العرب(.)1970عمر) روخ.)  .16
.)عمددددددد: ر)األ د  )دا )اااددددددد:زو د )ااالمادددددددل)النشدددددددر)ثقافـــــــة العلـــــــا العلمـــــــ (.)2011غ:ادددددددب) ر ددددددد:ة.)  .17

).واا ملزي 
ر) اإلصددددددد ا )االثادددددددل)األوىل(.)عمددددددد: )إ ارة اجلـــــــح ة يف    مـــــــاز ا رمـــــــاث(.)2015  احدددددددل) دددددددملحرود.)  .18

).األ د  )دا )ا  فة)النشر)واا ملزي )واالث:عل
يفحجهــــــاز يف التعلــــــيم العــــــاي العــــــامل  (.)2009 امثلدددددد .) )واددددددمل ا)إ  الاددددددب)رتدددددد )أا ثدددددد:خر)اادددددد)) يدددددد) ف ر) .19

)..)وزا ة)اا الامس)ااا:م)ا مل ل)ااار ال)اا املديلرص  الثحرة ا كا ميية
).دا )ا  فة).)عم:  إ ارة اجلح ة ال ا لة(.)2000ك:ظمس)محملد) ضف.)  .20
ضـــــماد اجلـــــح ة يف ق ـــــا  التعلـــــيم (.)2013حدددددرز) .) )وعثددددد )اا دددددرمكمددددد:و) ددددد ا  ر) ددددد:  ) مل كدددددمل ر) .21

)..)اس)ائر )ديملا )ا لثملع:ة)اس:ماالالعاي: إر ا  واجناح التقييم الذايت
 اإلصدددددددد ا )االثادددددددددل)األوىل(.))إ ارة اجلــــــــح ة ال ـــــــــا لة يف التعلـــــــــيم(.)2014 مدددددددد )إ :عاددددددددا)صددددددددد:در.)  .22

).ق:هرة )اجملمملعل)ااار ال)ال   يب)واانشراا
ــــــــة(.)1989 مدددددددد )اااددددددددر )وادددددددد ) لا ددددددددل.)  .23 .)اس)ائددددددددر )املهــــــــام المــــــــار ة للم رســــــــة واجلا عــــــــة اجلاائر 

).اا يملا )اامل ين)الملثملع:ة)اس:ماال
)..)األ د  )دا )ااا:ز د إ ارة اجلح ة ال ا لة(.)2005 م )عث )اامله:ب)ااا)او .)  .24
إ ارة اجلــــــح ة (.)2013كدددددد)از)االدددددد:ئ .) ))ومددددد:ز )هدددددد:د مدددددد:ز )عثددددد )ا دددددد:د )امحدددددد ر) مدددددملد)داود)اار اادددددد ر) .25

). فوة )دا )اا  ب)ااالمال)ال ا لة يف اليفبية والتعليم.
ــــــع  مــــــاريف ا(.)1999ميددددددل  )اا ددددددث:ع .)  .26 ــــــع روائ  اإلصدددددد ا )االثاددددددل)األوىل(.) ددددددفوة )دا )ااددددددمل ار)) 

).النشر)واا ملزي 
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ــــــــيم فلســــــــرتة الت(.)2018م دددددددد:)أمحدددددددد )ااقرزعدددددددد .)  .27 ــــــــا امل سســــــــ  يف التعل ــــــــة -مي ــــــــة ورربي قــــــــاار  ولي
). اإلص ا )االثال)األوىل(.)مير )مرك))اخلااة)ا  نال)اإلدا ة -وحملية

)..)دمشق )ا ائل)ااا:مل)اا مل يل)ال  :بقمام  عاصرة يف التعليم العاي(.)2014وائا)ماة.)  .28
ن ـــــم إ ارة اجلـــــح ة (.)2008ا  دددددامس.) )وااددددد )علددددد يملسددددد )ح دددددامس)االددددد:ئ ر) مددددد )ع:صددددد )ااا الددددد ر) .29

)..)عم:  )ااا:زو  يف امل  ماز ا نتاجية واخل  ية
إ ارة اجلــــــــح ة (.)2008اااثدددددددد:د .) )وه: ددددددددمس) ددددددددملز يملسدددددددد )ح ددددددددامس)االدددددددد:ئ ر) مدددددددد ) ددددددددملز )اااثدددددددد:د ر) .30

  اجملل )االثال)األوىل(.)عم:  )اامل ار.)ال ا لة يف التعليم العاي

 ا طرو از:اثنيا. 

 راســـــــــة يفقييميـــــــــة -يفرتعيـــــــــ  التميـــــــــا يف    مـــــــــاز ا رمـــــــــاث  قح ـــــــــاز (.)2017أحدددددددددةم)سددددددددد:  .)  .31
ـــــــر ـــــــع    واجلاائ ـــــــ  ا ر ن ـــــــة ب رت:مادددددددل) مددددددد ) ملضدددددددا:ا)ا  ددددددداللر) سددددددد:ال)دك دددددددمل ا ) )علدددددددملم)).- قارنتي

).اا  اف
ــــــــحااد:  ــــــــ    لتلســــــــ  أ ا    سســــــــاز (.)2017-2016أمحدددددددد ) مل قاددددددددب.)  .32 ــــــــيم املت ب اقــــــــة التقي

ـــــاي  ـــــيم الع ـــــ  يف اجل-التعل ـــــيفح للت عي ـــــةقـــــحار  ق ـــــاز اجلاائر  رت:مادددددل) رحددددد:ة)عثددددد: ر)سدددددلا )).-ا ع
).ر) س:ال)دك مل ا ) )ااالملم)ايف  ي:ديل1

 ور الثقافــــــــة الت  يميــــــــة يف يف عيــــــــ  إ ارة اجلــــــــح ة ال ــــــــا لة يف   سســــــــاز (.)2016 ركددددددددل)مشددددددددن: .)  .33
).رت:مال)ا : )خلضر) تنلر)أ روحل)دك مل ا ) )علملم)اا  افالتعليم العاي. 

.)جـــــح ة  رجـــــاز التعلـــــيم العـــــاي و ت لعـــــاز ســـــح  ال ـــــغ  يف اجلاائـــــر)(.2018 ملعم:مدددددل) ددددد:مرة.)  .34
).ر)أ روحل)دك مل ا ) )علملم)اا  اف3رت:مال)اس)ائر)

 ور إ ارة اجلــــــــح ة ال ــــــــا لة يف اســــــــ  أ ا    سســــــــاز التعلــــــــيم (.)2016/2015 لاددددددددا) ددددددددر  .)  .35
ــــــة-العــــــاي  ــــــاز االقتصــــــا  ابجلا عــــــاز اجلاائر  ــــــع ا ســــــايفذة يف كلي ــــــة   رت:ماددددددل) مدددددد )).- راســــــة ري 

). اضر)   رةر)أ روحل)دك مل ا ) )علملم)اا  اف
ـــــــــا للم سســـــــــة (.)2012/2013 ددددددددد: )صدددددددددمل .)  .36 ـــــــــ  التمي  ور يفســـــــــي  الرأيـــــــــاث الع ـــــــــر  يف اقي

.)رت:ماددددددل) مدددددد ) اضددددددر)  دددددد رةر)املتعلمــــــة  راســــــة  ي انيــــــة  ــــــحث  راكــــــا العلــــــا العلمــــــ  يف اجلاائــــــر
).أ روحل)دك مل ا ) )ااالملم)ايف  ي:ديل

.) ور ا  ارة ا لكيفونيــــــــــة يف يف ــــــــــح ر أ ا    سســــــــــاز التعلــــــــــيم العــــــــــاي(.)2017  .)  ددددددددددف)عمدددددددددد: .37
).ا  الل )رت:مال) م ) ملضا:ا) س:ال)دك مل ا ) )علملم)اا  اف
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ــــــــاي (.)2014/2013صددددددددلاحل)  دددددددد:د.)  .38 ــــــــيم الع ــــــــ  ن ــــــــام ضــــــــماد اجلــــــــح ة يف   سســــــــاز التعل يف عي
).دك مل ا ) )ااالملم)ايف  ي:ديل س:ال))1.)رت:مال)سلا )اجلاائر ة: آفاق  و عحقايف 

ــــــر الحاقــــــع وا فــــــا  (.)2017/2016غناددددددل) دددددداةم.)  .39 -ضــــــماد اجلــــــح ة يف التعلــــــيم العــــــاي يف اجلاائ
ر)أ روحددددددددل)دك ددددددددمل ا ) )ااالددددددددملم)2.)رت:ماددددددددل)  ددددددددنلانل)- راســــــــة  ي انيــــــــة يف أربــــــــع   سســــــــاز جا عيــــــــة

).ايف  ي:ديل
ـــــــ  ا ســـــــاليب(.)2016/2015 مددددددد )سدددددددا )ااددددددد يا) مل :الدددددددل.)  .40 ـــــــ  ارة   سســـــــاز  يف عي ـــــــة ل ال  ث

)..)رت:مال)  نلانل) س:ال)دك مل ا ) )ااالملم)ايف  ي:ديلالتعليم العاي اجلاائر ة
ــــــا م الحكمــــــة يف اقيــــــ  اجلــــــح ة يف اجلا عــــــاز اجلاائر ــــــة (.)2019/2020 )ي ددددددل)مقادددددد  .)  .41  ور  ع

وعلدددددددملم)ر)ا روحدددددددل)دك دددددددمل ا )ااالدددددددملم)ايف  يددددددد:ديل)1.)رت:مادددددددل)سدددددددلا ) ـــــــع وجهـــــــة ن ـــــــر  ي ـــــــة التـــــــ ر  
).اا  اف

ــــــــاليم   راســــــــة  الــــــــة (.)2015-2016وسدددددددد:م)دا .)  .42 ــــــــذكا  الصــــــــ ار  يف    ــــــــة يف افســــــــية ا ق ال
ر)ا روحدددددددل)دك دددددددمل ا ) )علدددددددملم)1.)رت:مادددددددل) تندددددددل)يف اجلاائـــــــر  ةوالعيـــــــح يفك حلحجيـــــــالصـــــــ ارة الصـــــــي النية 

 اا  اف.

 املقاالز امل  حرة يف جمالز رلمية حمكمة:اثلثا. 

ــــــاز املصــــــر ة يف ضــــــح  (.)2019أ دددددد: )مددددددراد)صدددددد: )مددددددراد.)  .43  عــــــا    قيف ــــــة للتميــــــا ا  ار  ابجلا ع
ر)اسدددددد) )12) ااادددددد دواان  ددددددال).)جملددددددل)رت:ماددددددل)اا اددددددملم)الالددددددملم)اا  مليددددددل)قــــــحار ابلــــــ ر ا لل ــــــح ة ال ــــــا لة

 .ااا: (

رـــــــع  اجلا عـــــــة والعلـــــــا العلمـــــــ  يف اجلاائـــــــر  ر لـــــــة العلـــــــا(.)2000 دددددددمل  ر) مل ري دددددددل.) رتدددددددملا  ) .44
 .06جملل)اا ملاصار)ااا د))ال محار املثاي .

التعلـــــــيم يف  ـــــــاليام: (.)2016رت:سدددددددمس.) دي دددددددما ))ورت:سدددددددمس)علددددددد ح دددددددا) يدددددددر )أوا ددددددد )مدددددددى)دهددددددد: ر) .45
 األعددددد اد)31.) سددددد:ال)ا شدددددررر)ملحدددددق)اجمللددددد ) همـــــة ال هـــــحز إل التميـــــا رلـــــمل  ر  ـــــة التلعـــــيم العـــــامل 

 .1-50ر)(1-4ما)

.)جملددددددددل)ااالددددددددملم)مز الــــــــا يفحاجــــــــ  اجلا عــــــــة اجلاائر ــــــــةالتلــــــــ (.)2017ح ددددددددش)مشددددددددلر.) دي ددددددددما ) .46
 .394-409ر)13ايفرت م:عال)وايف  : الر)ااا د)

إ ارة اجلــــــــح ة ال ــــــــا لة يف   سســــــــاز التعلــــــــيم (.)2008.) واالدددددددد )ااا دددددددد:ا :ادددددددد )أمحدددددددد )اايددددددددرايرةر) .47
 .(01ا د) اااألوو).)اجمللل)ااار ال)اضم: )رتملدة)اا الامس)ااا:مر)اجملل )العاي ب  ال  ر ة والت عي 
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جـــــــح ة ا  ارة اجلا عيــــــــة بـــــــ  ا ـــــــاا القـــــــرار واالســــــــتقرار يف (.)2017 مضددددددد: )عمدددددددملما.) دي دددددددما ) .48
 .289-300(ر)31 وايفرت م:عال).)جملل)ااالملم)ايف  : ال)العم 

ــــــا(.)2014سدددددداا )اايدددددد يق .)  .49 .)اجلا عــــــاز العربيــــــة واــــــ   التصــــــ يي العــــــامل : ال ر ــــــ   ــــــح التمي
 .8-47 ؤى)اس اتا الر)

ـــــا  (.)2015مددددد:   ))18 دددددف) دددددا)ح دددددش.)  .50 ـــــة  ـــــالم ضـــــماد اجلـــــح ة يف املســـــا ة يف ب  ـــــيم فعالي يفقي
 ..)جملل)ااالملم)اإل  : ال)وايفرت م:عالويف ح ر ن ام ضماد جح ة التعليم العاي يف اجلاائر

واقـــــع ن ـــــام إ ارة اجلـــــح ة ال ـــــا لة لكليـــــاز اليفبيـــــة  ا عـــــاز (.)2014صددددد ملا )ح:مددددد )أ دددددمل)اادددددري .)  .51
 .352)-)308(ر)01 ااا د)اا  مليل).)ااالملم)ة العربية السعح  ةاململك

 تميـــــة يف عيـــــ  ن ـــــام ضـــــماد اجلـــــح ة (.)2017.) و اددددد: )عمددددد: ع:ئشدددددل)سدددددلمل)كاحلددددد ر)مددددد )م دددددغمل ر) .52
يف   سســــــاز التعلــــــيم العــــــاي يف اجلاائــــــر: قــــــحار ان ــــــا   ليــــــة ضــــــماد جــــــح ة التعلــــــيم العــــــاي يف 

 .27-54(ر)02 ااا د)واإلدا يل).)جملل)األصاا)الثحملث)ايف  ي:ديل)اجلاائر

اخللرتيــــــــاز االجتماريــــــــة للترتارــــــــ  اليفبــــــــح  يف اجلا عــــــــاز (.)1996علدددددددد )أمحدددددددد )و  ددددددددل.) دي ددددددددما ) .53
 .74-86ر)214جملل)ا   قثا)ااار ر)ااا د))العربية.

تميـــــــــا  ا عـــــــــة واقــــــــع إ ارة ال(.)2015  دددددددد )سدددددددد مملد.) يمل ادددددددددمل ))وإي دددددددد:ب)عثددددددددد م:رتدددددددد ) مدددددددد )اا دددددددددرار) .54
ــــــ  ال مــــــحار ا ور   ــــــاا قصــــــمل وف ال  اسدددددد:ة))اإلسددددددةمالجملددددددل)اس:ماددددددل) EFQM .للتمي

 .(2 ااا د)23ر)جمل )IUGJEBS ايف  ي:ديل)واإلدا يل

  شــــــــراز جــــــــح ة العلــــــــا (.)2009علاددددددددل.) سددددددددث ما ))وعدددددددد:دو)    مدددددددد ) دددددددد:هش)عثدددددددد )اا  دددددددد: ر) .55
.)جملددددددل)اادددددد:د)اس:مادددددد:ة)عــــــاز الرتلســــــ ي يةاليفبــــــح   ــــــع وجهــــــة ن ــــــر ا كــــــا ميي  والعــــــا ث  يف اجلا 

 .(53 ااا د)ااار ال)

)(. يفقيـــــيم واقـــــع أ ا  اجلا عـــــاز بق ــــا  رـــــاة وفقـــــا ل مـــــحار ابلـــــ ر ا.2017مددددروا )محدددددملدة)اا هدددد ا .)  .56
 .67-95(ر)02 ااا د)25جملل)ايف  ي:د)واألعم:و)ال :مال)اإلسةمال) غ)ةر)اجملل )

لمـــــــماد جـــــــح ة  رجـــــــاز التعلـــــــيم العـــــــاي  قـــــــحار  قـــــــيفح(.)2020ميدددددددل  ) دددددددا)عدددددددملدة.) رتدددددددملا  ) .57
 .55-71(ر)01) ااا د04.)جملل)من: )اة  ي:د)واا  : ةر)اجملل )ابجلاائر

.)جملدددددددل)التعلـــــــيم العـــــــاي: يفغـــــــ از يف الســـــــيا  واســـــــت اابز ال قـــــــة(.)1990مل دددددددل)أ دددددددا .) ينددددددد:ير ) .58
 .(25 ع د)ااار ال)إا:د)اس:ما:ة)

.)كلادددددددل)اا  ادددددددلر) ت لعـــــــاز ميـــــــا اجلا عـــــــاز املصـــــــر ة(.)2018ماددددددد:دة) مددددددد ) دددددددملز )ااث:سدددددددا.) مددددددد:   ) .59
 .رت:مال)دما:طر)و  ل)حب 
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للـــــ ور اجل  ـــــ  لل ا عـــــة  است ـــــرافيةقـــــرا ة إقائيـــــة (.)2017.) رتدددددملا  )وأمددددد:و) دددددملتر انصدددددر)يملسددددد ر) .60
 .602)-)589(ر)47 ااا د)اإل  : ال).)جملل)ااالملم)اجلاائر ة

عـــــاي يف اجلا عــــــة اجلاائر ــــــة  ــــــع  ــــــالث ضــــــماد جــــــح ة التعلــــــيم ال(.)2016 ثالدددددل) ديدددددد .) دي دددددما ) .61
 .(20 ااا د)وإدا يل).)جملل)أحب:ث)ا  ي:ديل)است راف الت ارب الرائ ة

أثر آلية التخ يط العي   يف  رم ال ـــــــــــراكة العي ية  ع (.)2018.) رتملا  )و اامل)عم: ة مل )اا يا) را ر) .62
جملل)األسدددد :ب)ااث:ح ) .(قحاجا SNAT املخ ط الحطين لتهي ة ا قليم) أج  اقي  الت مية املســـت ا ة

 .308-325(ر)10 ااا د)األوو)ال  اس:ة)ااق: مل ال)واا ا:سالر)اجملل )

ـــــــا يف   سســـــــاز (.)2018إ دددددددراهامس.) )واالددددددد )اويفد دددددددمل )ااددددددد يا)كدددددددرو ر) .63 ـــــــ  إ ارة التمي  ت لعـــــــاز يف عي
 .21-11(ر)02 ااا د)02.)جملل)ااالملم)اإلدا يل)وا :االر)اجملل )التعليم العاي

ــــــــة املســــــــت ا ة أ اة لت ســــــــي  (.)2018سددددددددث ما ))30و دددددددد: ) شدددددددد:ينال.)  .64 ــــــــة العمراني اســــــــيفايفي ية الت مي
اجمللددددددل)ايفك:دمياددددددل)الثحددددددملث)ااق: مل اددددددل))االنــــــ  ار ا قليمــــــ    الــــــة املخ ــــــط الــــــحطين لتهي ــــــة ا قلــــــيم .

 .54-66(ر)4 ااا د)األوو)واا ا:سالر)اجملل )

.)جملدددددددددددددددددددل)ل ـــــــــــــــــــا لة وا  ا  املتميـــــــــــــــــــاإ ارة اجلـــــــــــــــــــح ة ا(.)2007يملسددددددددددددددددددد ) ملمددددددددددددددددددد يا.) مددددددددددددددددددد:  ) .65
 .(05 ااا د)ااث:ح )

 رابعا. امللتقياز وامل مراز وال  واز:

(.)ا دددددؤدر)اادددددد وم)ال نمادددددل)اإلدا يددددددل) دددددمل)أدا )م مادددددد)) )2009 ددددددمل ما))4)-1إميددددد: )سددددداملد)أ ددددددمل) ضدددددف.)  .66
)..)اار  يف عيقاز إ ارة املعرفة يف   سساز التعليم العاي.)ا  ملم ااقل:ع)

(.)ا ددددددددؤدر)اااددددددددر )األوو )اسدددددددد اتا ا:ة)اا الددددددددامس)اااددددددددد:م)2012) أ ريددددددددداسدددددددد:م )عثدددددددد )ااقدددددددد:د )اا ق دددددددد: .) .67
).وا ملا د)ااثشريل.)األ د 

(.)ا ل قددددددد )ااددددددد وم)اااددددددد: )حدددددددملو)ضدددددددم: )2012سدددددددث ما))10-11.) و سدددددددش)اا ا ددددددد)ةصدددددددلاحل)  ددددددد:در) .68
ضـــــــماد اجلـــــــح ة .)-س شدددددددرااجتددددددد: ب)ما ا ادددددددل)ومؤ دددددددراة)ح دددددددا)األدا )وايف-اسدددددددملدة) )اا الدددددددامس)اااددددددد:م)

ـــــ  ضـــــماد اجلـــــح ة يف   سســـــاز التعلـــــيم العـــــاي -يف   سســـــاز التعلـــــيم العـــــاي  يفصـــــحر  قـــــيفح لت عي
).أوة)20ر)اس)ائر )رت:مال)ةس ا  .)اجلاائر ة

(.)ا ل قددددددددد )ااددددددددد وم)حدددددددددملو)سا:سددددددددد:ة)2006 دددددددددمل ما))22-21 ددددددددد: ر)عثددددددددد )اادددددددددرؤوا) مددددددددد )عددددددددد:مر.)  .69
يفصــــــــحر .)-د اسددددددددل)ح:اددددددددل)اس)ائددددددددر)واادددددددد وو)اان:ماددددددددل-س دددددددد:ة)اا ممليددددددددا)وى  هدددددددد:)علدددددددد )ايف  يدددددددد:د ة)وا ؤ)
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)املعاصـــــرة لالـــــ وث املتق  ـــــة(. االجتا ـــــاز قـــــيفح لتمح ـــــ  التعلـــــيم اجلـــــا ع  ابلـــــ وث العربيـــــة يف ضـــــح  
).رت:مال) م ) اضر)   رة

(.)ا دددددددؤدر)اااددددددد: )عشدددددددر)الدددددددملز ا )2009 دددددددمل ما))16.) و دددددددمل )غمدددددددراو  اددددددد: )رتددددددد عمل ر))إ :عادددددددارعلددددددد ) .70
 الددددددامس)ااادددددد:م)وااثحددددد )ااالمدددددد ) )ااددددددمل ا)اااددددددر ) اندددددملا )ا ملائمددددددل) ددددددش)خمررتدددددد:ة)اا الددددددامس)ا  دددددؤواش)عددددددا)اا

يف ـــــح ر واـــــ  ا   ـــــط وبـــــرا ا التعلـــــيم العـــــاي ملحاكعـــــة اااددددد:م)وح:رتددددد:ة)اجمل مددددد ) )اادددددمل ا)ااادددددر .)
)..) فوة اجاز اجملتمع

(.)ا ددددددؤدر)اا ددددددنمل )ااا:ادددددد )2005ح ددددددا.) )ومدددددد:هر)أمحدددددد م:رتدددددد ة) مدددددد )أمددددددشر)إيندددددد: )إ ددددددراهامس)حمليددددددار) .71
االرتمـــــــــا  وضـــــــــماد اجلـــــــــح ة يف عشدددددددددر)حدددددددددملو)ايفع مددددددددد:د)وضدددددددددم: )اسدددددددددملدة) )ا ؤس ددددددددد:ة)اا الامادددددددددل.)

) .  سساز التعليم العاي:  راسة اليلية يف ضح   رباز وجتارب بعض ال وث
ااددددددد:م)وسدددددددملر)(.)مل قددددددد )خمررتددددددد:ة)اا الدددددددامس)ا2010.) وأ نددددددد: )األسددددددد    دددددددا)اامحددددددد:  ر)أمحددددددد )اإلمددددددد: ةر) .72

قيــــــا  جــــــح ة  رجــــــاز التعلــــــيم اآلاادددددد:ة.))-اا ا:سدددددد:ة))-ااامددددددا) )اادددددد وو)ااار اددددددل )ايفسدددددد اتا ا:ة)
(.)243)-)211 اايدددددد ح:ة))العـــــاي  ــــــع وجهــــــة ن ــــــر اجلا عــــــاز وبعـــــض   سســــــاز ســــــح  العمــــــ 

).ا ن:مل )ا نمحمل)ااار ال)ال نمال)اإلدا يل
(.)ا دددددددؤدر)اا دددددددنمل )2016جمددددددد  .) )ا) ددددددد:كروح ددددددد مدددددددملد)داوود)اار ااددددددد ر)مددددددد:ز )عثددددددد )ا ددددددد:د )أمحددددددد ر) .73

يف ــــــــح ر التعلــــــــيم العــــــــاي يف ضــــــــح  .)امس)علدددددددد )ا  دددددددد ملى)اإل لامدددددددد .)ااادددددددد:ماااادددددددد:ما)ت ااددددددددا)رتددددددددملدة)اا الدددددددد
ــــــــاز إ ارة اجلــــــــح ة ال ــــــــا لة .)اس:ماددددددددل)األمري اددددددددل) ) ددددددددفوة )ا نمحمددددددددل)(32-13اايدددددددد ح:ة) ) ت لع

  ااار ال)اشم: )اسملدة) )اا الامس.)مت)ايفس داد)ما

https://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/aroqa_proceeding

pdf.2016_( 

(.)ا ل قددددددد )ااددددددد وم)اااددددددد: )حدددددددملو)اا  دددددددمليا)اسددددددد:ما )وا دددددددا )2020.) وصدددددددلاحل)  ددددددد:د سدددددددش)اا ا ددددددد)ةر) .74
واقـــــع وآفـــــا  يف عيـــــ   عـــــا   الحكمـــــة للمرجعيـــــة الحط يـــــة ايف  يددددد:د )وايفرت مددددد:ع  )ا ملكمدددددل)اس:ماادددددل.)
(.)  ددددددددنلانل )رت:ماددددددددل)  ددددددددنلانل)260)-)247 اايدددددددد ح:ة))لمــــــــماد اجلــــــــح ة يف اجلا عــــــــة اجلاائر ــــــــة

) ا)واا  مليا.خما)ااام: ةر)ا  ينلر)ا )-3

  ا سا. التقار ر وامل  حراز:

ــــــيم يف ااامل ا دددددد مل )ا ركدددددد))اإل لامدددددد )ال ددددددملدة)واا مادددددد)) )اا الددددددامس.)  ددددددة)  يدددددد (.) .75 ــــــا يف التعل جــــــحائا التمي
) ) http://rcqe.org/rcqe/prize.pdf).)مت)ايفس داد)مابعض  وث العامل العر 

https://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/aroqa_proceeding_2016.pdf
https://events.aroqa.org/uploads/newsImage/flash/aroqa_proceeding_2016.pdf
http://rcqe.org/rcqe/prize.pdf
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(ر)سل لل)1.)  لي  اجلح ة  رما   ي ة ال ر  (.)2017:مال)اإلم:م) م ) ا)ساملد)ايفسةمال.) رت .76
) األدال)اإل  :ديل)اضم: )اسملدة.)اار   )عم:دة)اا قملم)واسملدة.)مت)ايفس داد)ما

https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documen

ts/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D

8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B

9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D

8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8

A%D8%B3.pdf((

   واملراسيم:سا سا. القحان

ااثدددددد:ب))99-05(.) دددددد: مل )  ددددددمس)1999أ ريددددددا) ))4.) القــــــانحد التــــــحجيه  للتعلــــــيم العــــــايمددددددا))2ا ددددد:دة) .77
)األوو )أح :م)ع:مل.

 سابعا. امللرتاز االلكيفونية:

ــــــحج امل  ر ــــــة العا ــــــة للعلــــــا العلمــــــ  والت ــــــح ر  .78 (.)ها:كددددددا)ااثحدددددد .)مت)ايفسدددددد داد)2020.) التك حل
 )اا  نملادددددددددددددددددددددددددددددددددددددملرت مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا)ا  يريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل)ااا:مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل)الثحددددددددددددددددددددددددددددددددددددد )ااالمددددددددددددددددددددددددددددددددددددد )واا لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددملير)

http://www.dgrsdt.dz/v1/?fc=St_RSDT((
).اس)ائر(.)اا الامس)ااا:م)وااثح )ااالم ) )2020.) واارة التعليم العاي والعلا العلم  .79

 اث  ا. احملاضراز:

واقــــــــع التعلــــــــيم اجلــــــــا ع  و ــــــــ   يفلعيتــــــــ  ملت لعــــــــاز ســــــــح  العمــــــــ  يف (.)2012 ددددددددمل ) )كددددددددمل ة.)  .80
 .)اا مليى )رت:مال)اا مليى. اليام

(  

https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
https://units.imamu.edu.sa/deanships/Quality/FileLib/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
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 UCL بلوفنيعن ملف التثمني البيداغوجي للجامعة الكاثوليكية  منوذج :02امللحق رقم 

Évaluation des enseignements par les étudiants 
« Point de vue de l’enseignant » 

Fiche à joindre à votre DVP (Dossier de Valorisation Pédagogique) 

 
 
Objectif de la fiche 
Cette fiche vise à identifier et définir les conditions d’enseignement pour une activité donnée 
(cours, séminaire, TP,…) , …) afin de mettre en contexte les résultats de l’évaluation lors de 
l’interprétation. Compléter cette fiche est facultatif et permet à l’enseignant de mettre en 
perspective les résultats de l’évaluation. Il est préconisé de joindre une telle fiche au DVP pour 
chacune des activités d’enseignement évaluées. Cette fiche doit, également faciliter pour les 
gestionnaires de programme, l'identification d’éventuelles améliorations quant aux conditions 
d’enseignements des professeurs. 
 

1. Informations générales 

NOM de l’enseignant  

SIGLE du cours, séminaire, TP, …  

NOMBRE d’étudiants inscrits  

NOMBRE de fois que vous avez donné cette 
activité 

 

Pour cette année, y a-t-il eu des changements 
majeurs dans cette activité d’enseignement ? 

 

Si oui, y a-t-il des remarques ? 

OUI      NON 

 

 

 

 

 

 

 
2. Réaction à la synthèse des résultats des évaluations des enseignements par les étudiants 
Quelle est votre lecture de la synthèse des évaluations des enseignements par les étudiants ? Commentez  les points 
forts et les points faibles qu’ils ont signalés dans les différentes rubriques de cette évaluation ? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
3. Contenu du cours 

 
Niveaux de difficulté 
Matière difficile pour la plupart des         
étudiants 

  

Matière difficile pour les étudiants qui 
n’ont pas les préalables nécessaires 

 



Matière qui ne comporte pas de 
difficulté particulière 

 

 

Un préalable est-il nécessaire pour la réussite de ce  cours ? 
Le préalable déjà exigé pour ce cours 
est pertinent 

  

Le préalable déjà exigé pour ce cours 
ne prépare pas bien les étudiants 

 

Ce cours ne nécessite pas de préalable  

Un préalable pertinent devrait être 
prévu pour ce cours 

 

 

En regard des objectifs du cours et de son contenu, ce cours est-il suivi, selon vous, à un 
moment opportun dans le parcours de formation de l’étudiant ?  OUI      NON 

 Remarques éventuelles 

 

 

 

 
 
3. Méthode d’enseignement 
Décrivez brièvement, la (ou les) méthode(s) mises en œuvre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Public étudiant 
Précisez, s’il y a lieu, les caractéristiques particulières du public de cette activité (motivation, présence, maîtrise 
des pré-requis, attention, participation, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. Commentaires 
Formulez, s’il y a lieu, toutes remarques liées aux conditions d’enseignement (équipe d’enseignants, co-titulature,  
nouveau cours, horaire, locaux, …) 

 
 
 

 
 



6. Ajustements éventuels  
Si, suite à l'évaluation ou indépendamment de celle-ci, pour cette année ou pour l'année académique prochaine, 
vous avez prévu des ajustements de dispositifs, des modifications de  supports, ...  en vue de l'amélioration des 
enseignements, signalez-le ici.  
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 عن خريطة التخصصات مع توضيح أمناط التكوين والشهادة احملصلةمنوذج : 03امللحق رقم 

 



 البحث التابعة وغري التابعة لقطاع التعليم العايل يف اجلزائرتفصيل هياكل وميادين : 04امللحق رقم 

 الوكاالت املوضوعاتية للبحث وكاالت البحث
 اجلزائر-احلراش-الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم والتكنولوجيا 
 وهران-الوكالة املوضوعاتية للبحث يف علوم الصحة 
  البليدة-واالجتماعيةالوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم اإلنسانية 
  جباية–الوكالة املوضوعاتية للبحث يف علوم الطبيعة واحلياة 
  قسنطينة-الوكالة املوضوعاتية للبحث يف البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية 

 وكاالت البحث
 الوكالة الفضائية اجلزائري 
 الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث 

 التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلميمراكز البحث  مراكز البحث
  اجلزائر-مركز تطوير الطاقات املتجددة 
 مركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين (CERIST) - اجلزائر 
 اجلزائر-مركز تنمية التكنولوجيات املتقدمة 
 اجلزائر-مركز البحث يف التكنولوجيا الصناعية 
 اجلزائر-لغة العربيةمركز البحث العلمي والتقين لتطوير ال 
 اجلزائر-مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 
 اجلزائر-مركز البحث يف تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية 
 وهران-مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 
 بسكرة-مركز البحث العلمي والتقين حول املناطق اجلافة 
 قسنطينة–نولوجيا مركز البحث يف البيوتك 
 تيبازة-مركز البحث يف التحاليل الفيزايئية والكيميائية 
  األغواط–املركز الوطين للبحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة 

 مراكز البحث غري التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
  الثقافة وزارة–املركز الوطين لبحوث ما قبل التاريخ واألنثروبولوجيا والتاريخ 
 املركز الوطين للبحث يف علم اآلاثر 
 املعهد الوطين للبحث يف الغاابت 
 املعهد الوطين للبحث الزراعي يف اجلزائر 
 املركز الوطين للبحث التطبيقي يف هندسة الزالزل 
 املركز الوطين للدراسات والبحث املدمج يف البناء 
 زايءمركز البحث يف علم الفلك والفيزايء الفلكية واجليوفي 
 املركز الوطين للبحث والتطوير يف الصيد البحري وتربية املائيات 
 مركز الدراسات والبحث يف تكنولوجيات االعالم واالتصال 
 املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب 

 مراكز البحث التابعة حملافظة الطاقة الذرية
 ابجلزائر مركز البحث يف الطاقة النووية 
 مركز البحث يف الطاقة النووية بدرارية 
 مركز البحث يف الطاقة النووية ابلبريين 
 مركز البحث يف الطاقة النووية بتمنراست 



 مراكز البحث التابعة للوكالة الفضائية اجلزائرية
 مركز التطوير الفضائي 
 مركز التقنيات الفضائية 

 ت واملدارسوحدات البحث التابعة للجامعا وحدات البحث
  جامعة اجلزائر–وحدة البحث يف علم األعصاب االدراكي واالرطوفونيا عالج والصوت 
 جامعة تلمسان-وحدة البحث يف املواد والطاقات املتجددة 
 جامعة ابتنة-وحدة البحث يف العلوم االجتماعية 
  1جامعة سطيف –وحدة البحث يف املواد الناشئة 
  2جامعة سطيف -البشريةوحدة البحث يف تنمية املوارد 
 جامعة جباية-وحدة البحث يف منذجة وحتسني األنظمة 
 1جامعة قسنطينة -وحدة البحث يف الكيمياء البيئية واجلزيئية اهليكلية 
 جامعة -وحدة البحث يف تثمني املوارد الطبيعية واجلزيئيات احليوية والتحاليل الفيزايئية والكيميائية والبيولوجية

 1قسنطينة 
  1جامعة قسنطينة -البحث يف علوم املواد والتطبيقات وحدة 
 جامعة مستغامن-وحدة البحث يف احلصوات البولية واملرارة 
 2جامعة وهران -وحدة البحث يف العلوم االجتماعية والصحة 
 جامعة بومرداس-وحدة البحث يف املواد و العمليات والبيئة 

 ابع العلمي والتكنولوجيوحدات البحث التابعة للمؤسسات العمومية ذات الط
 )غرداية- وحدة البحث التطبيقي يف الطاقات املتجددة )مركز تطوير الطاقات املتجددة 
 )وحدة البحث يف الطاقات املتجددة يف الوسط الصحراوي )مركز تطوير الطاقات املتجددة 
 )عنابة- وحدة البحث التطبيقي يف احلديد والصلب )مركز البحث يف التكنولوجيا الصناعية 
 )جامعة عنابة- وحدة البحث يف التكنولوجيا الصناعية )مركز البحث يف التكنولوجيا الصناعية 
 )املنطقة الصناعية بسطيف - وحدة تطوير األغشية الرقيقة وتطبيقاهتا )مركز البحث يف التكنولوجيا الصناعية 
 سطيف - مة(وحدة البحث يف البصرايت والضوئيات )مركز تنمية التكنولوجيات املتقد 
 )سطيف - وحدة البحث يف مكوانت وأجهزة االلكرتونيات الضوئية )مركز تنمية التكنولوجيات املتقدمة 
  قسنطينة - جملتمعات )مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية(اوحدة البحث حول األقاليم الناشئة و 
 تيبازة- يئة )مركز البحث يف التحاليل الفيزايئية والكيميائية(وحدة البحث يف التحاليل والتطوير التكنولوجي يف الب 
 )وحدة البحث حول الثقافة واالتصال واللغات واآلداب والفنون )مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

 وهران -
  البحث العلمي والتقين لتطوير وحدة البحث حول واقع اللسانيات وتقييم الدراسات السانية يف الدول العربية )مركز

 تلمسان- اللغة العربية(
 )وحدة البحث حول اللسانيات وطروف اللغة العربية يف اجلزائر )مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية –

 ورقلة
 )وهران - وحدة البحث يف الرتمجة واملصطلحات الفنون )مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 
 )وهران -وحدة البحث حول أنظمة التسميات يف اجلزائر )مركز البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 

مراكز البحث 
 والتطوير

 منزلية املؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو 
 جممع بن محادي 
 اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر 
 املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية 
  صيدالؤسسة البحث والتطوير ملمركز 



 املؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 
 مؤسسة سينال 
 مركز البحث والتطوير لسوانطراك 
 جممع سيفيتال 
 جمموعة مؤسسات حسناوي 
 جممع الصناعات الكيميائية 
 مركز البحث و التطوير يف الكهرابء والغاز 
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