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 ةـــــتربيــــول الــــدرس أصـــم
 جامعة القاهرة -كلية الدراسات العليا للتربية

 الـوـلخـــــــص

ضية التعميـ بصفة عامة مف القضايا الُممحة فى مصر فػى الققػت الػراىف إ  إذا كانت ق
أف قضية التعميـ الجامعى تحتؿ مكاف الصدارة، ذلؾ أف التعميـ الجامعى يمثؿ ركيزة أساسػية فػى 
تحقيؽ التنمية بكافة صػقرىا، لمػا يمعبػو مػف دقر  طيػر فػى إعػداد الكػقادر البىػرية التػى تتطمبيػا 

ة فػػى كافػػة المجػػا ت، قمػػف ىنػػا أصػػبج التعمػػيـ الجػػامعى محػػقر اىتمػػاـ جميػػ  مىػػرقعات التنميػػ
الػػدقؿ الناميػػة منيػػا قالمتقدمػػة، قأصػػبحت تػػقفر لػػو جميػػ  المتطمبػػات قاحمكانػػات المتاحػػة لتحقػػؽ 

 أىدافو قيمبى احتياجات المجتم .
ىتمػػػػاـ ققػػػػد اسػػػػتحقذ مقضػػػػقع القػػػػدرة التنافسػػػػية قالتميػػػػز التنافسػػػػى لممنتجػػػػات قا فػػػػراد عمػػػػى ا

الباحثيف قرجاؿ ا عماؿ قصناع السياسػة فػى الػدقؿ المتقدمػة قالناميػة عمػى السػقاح، قأصػبحت كفػاحة 
العمالة قجقدة احنتاج تقاجو منافسػة ىرسػة فػى الػدا ؿ قال ػارج، كمػا يقاجػو احنتػاج ممارسػات جديػدة 

دارة الجقدة الىػاممة، ا مػر  مثؿ التحقؿ مف التكنقلقجيا كثيفة العمالة إلى التكنقلقجيا كثيفة المعرفة، قا 
 الذى جعؿ بناح قتحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات ضرقرة حتمية قليست ترفا فكريا. 

 اسة فى التساؤؿ الرئيسى التالى:قفى ضقح ما سبؽ يمكف صياغة مىكمة الدر 
كيففيمينكففنمن اففينم الففافسم انلجااففي مامصجنةففجلم انيفففي ما ا كفنيفف مف ا جيفف  مافف م

  اةمن مننم اللمنةزيزم انةجفنمبيلهنج؟منصجلم اب ث
 قيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسى ا سئمة اآلتية: 

 ما احطار الفمسفى الحاكـ لمقدرة التنافسية؟ -1

 ما قاق  القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى؟ -2

 ما قاق  الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيا؟ -3

التعاقف بيف الجامعات الحكقميػة قالجامعػات ال اصػة لتحسػيف قػدرتيا  كيؼ يمكف تعزيز -4
 التنافسية فى مجاؿ البحث العممى؟

 ة: ــــــذاف الذراســــــأه

تيدؼ الدراسة إلى تعرؼ احطار النظرى قالمفاىيمى لمقدرة التنافسية لمجامعات قالقققؼ 
بحػػػث العممػػػى، أيضػػػاق تعػػػرؼ قاقػػػ  عمػػػى قاقػػػ  القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية فػػػى مجػػػاؿ ال

الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيػا مػ  محاقلػة التقصػؿ لمجمقعػة مػف التقصػيات 
قالمقترحات لتعزيز التعاقف بيف الجامعات المصرية الحكقمية قال اصة، قالتى مف ىأنيا تحسيف 

 القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى.
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 ة: ــــــج الذراســــــهٌه
اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػني  القصػػفى لمعحمتػػو لطبيعػػة الدراسػػة، حيػػث يقػػـق بقصػػؼ مػػا ىػػق 
قػػػػائـ قجمػػػػػ  البيانػػػػػات قالمعمقمػػػػػات قتحميميػػػػا قتفسػػػػػيرىا مػػػػػ  اسػػػػػتنباط الععقػػػػة بػػػػػيف الظػػػػػقاىر التربقيػػػػػة.  

ت المصػػرية، قتحميػػؿ قاعتمػػدت الباحثػػة عمػػى ىػػذا المػػني  فػػى قصػػؼ مققمػػات القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػا
الععقػػة قأقجػػو التعػػاقف بػػيف الجامعػػات الحكقميػػة قالجامعػػات ال اصػػة قالتػػى قػػد تػػؤثر فػػى تحسػػيف القػػدرة 

 التنافسية.
 تسير الذراسة وفقا للخطىات التالية: ة:ــــــىات الذراســــــخط

 احطار الفمسفى الحاكـ لمقدرة التنافسية لمجامعات:  أفال:
 المقاييس( -المققمات -المكقنات -الركائز -)المفيقـ

 قاق  القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى. ثجليج:
 : قاق  الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيا.ثجاثج
تقصيات قمقترحات تعزيز التعاقف بػيف الجامعػات المصػرية الحكقميػة قال اصػةس لتحسػيف  ف بةج:

 مجاؿ البحث العممى.قدرتيا التنافسية فى 
  :ةــــــج الذراســــــن ًتائــــــأه

تقصػػػمت الدراسػػػة لمجمقعػػػة مػػػف المقترحػػػات قالتقصػػػيات تىػػػمؿ العناصػػػر ا ساسػػػية فػػػى 
منظقمػة الجامعػات ال اصػة بيػدؼ تطقيرىػا قتفعيػؿ الػدقر البحثػى ليػا، مػف أجػؿ تعزيػز التعػػاقف 

مػػىس لتحسػػيف القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات بينيػػا قبػػيف الجامعػػات الحكقميػػة فػػى مجػػاؿ البحػػث العم
 المصرية قذلؾ عمى النحق التالى: 

  .مقترحات قتقصيات  اصة بالفمسفة قا ىداؼ -1

 .مقترحات قتقصيات  اصة بأعضاح ىيئة التدريس قالباحثيف -2

 .مقترحات قتقصيات  اصة بالبحث العممى -3

 مقترحات قتقصيات  اصة بالييكؿ التنظيمى قاحدارى قالتىريعى. -4
 :ةــــات الوفتاحيـــــالكلو

 .البحث العممى - .الجامعات ال اصة - .القدرة التنافسية لمجامعات -

 :ةــذهــــهق

يمثؿ التعميـ الجامعى ركيزة أساسية فػى تحقيػؽ التنميػة بكافػة صػقرىا لمػا يمعبػو مػف دقر 
ا تس ممػا جعمػو  طير فى إعداد الكقادر البىرية التى تتطمبيا مىرقعات التنميػة فػى كافػة المجػ
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محػػػػقر اىتمػػػػاـ جميػػػػ  الػػػػػدقؿ الناميػػػػة منيػػػػا قالمتقدمػػػػة، فأصػػػػػبحت تػػػػقفر لػػػػو جميػػػػ  المتطمبػػػػػات 
 قاحمكانات المتاحة لتحقؽ أىدافو قيمبى احتياجات المجتم .

قفػػى ظػػؿ المنػػاخ العػػالمى الجديػػد لمتعمػػيـ الجػػامعى، قفػػى عصػػر التعمػػيـ الجػػامعى عػػابر 
يده جامعػػات الػػدقؿ المتقدمػػة فػػى ىػػتى مجػػا ت العمػػـق ت يػػر القػػارات قمػػ  التقػػدـ اليائػػؿ الػػذى تىػػ

دقر الجامعػػػة قلػػػـ يعػػػد قاصػػػراق عمػػػى القظػػػائؼ التقميديػػػة المرتبطػػػة بتقػػػديـ المعػػػارؼ قنىػػػرىا، بػػػؿ 
أصبحت ىناؾ ضرقرة ممحة لرؤية جديدة لمتعميـ  الجامعى تجم  بيف العالمية قالمعحمة لتحقيؽ 

قامػة صػعت أكثػر مػ  القسػط الػدقلى قصػق  متطمبات المجتم  المحمى الذى يعمؿ ف ى إطاره، قا 
 إلى العالمية.

قيمثؿ البحث العممى أحد ا عمدة الرئيسة التى تعتمد عمى النيضة فى الدقؿ المتقدمػة، 
دارة التنميػػػة الىػػػاممة التػػػى تكفػػػؿ  قىػػػق الركيػػػزة ا ساسػػػية لصػػػن  السياسػػػات قعمميػػػات الت طػػػيط قا 

قميمياق قعالمياق قأصبج التقجو  الرفاىية لممجتم  المصرى، قتضمف لو التفقؽ فى المنافسة محمياق قا 
لعرتقػػاح بمنظقمػػة البحػػث العممػػى قالتطػػقير قا بتكػػار مػػف أىػػـ ا ىػػداؼ التػػى تسػػعى ليػػا ا مػػـ 
لمنيقض بمستقى القدرات العممية قالعممية، قتحقيؽ ا ستثمار ا مثؿ لممػقارد المتاحػة، قالمنافسػة 

 (. 5، 2115ؽ العالمية )قزارة التعميـ العالى ق البحث العممى، بمنتجاتيا فى ا سقا
ققػػد اسػػتحقذ مقضػػقع القػػدرة التنافسػػية قالتميػػز التنافسػػى لممنتجػػات قا فػػراد عمػػى اىتمػػاـ 
البػػاحثيف قرجػػاؿ ا عمػػاؿ قصػػناع السياسػػة فػػى الػػدقؿ المتقدمػػة قالناميػػة عمػػى السػػقاح، قأصػػبحت 

منافسػػػة ىرسػػػة فػػػى الػػػدا ؿ قال ػػػارج، كمػػػا يقاجػػػو احنتػػػاج  كفػػػاحة العمالػػػة قجػػػقدة احنتػػػاج تقاجػػػو
دارة  ممارسات جديدة مثؿ التحقؿ مف التكنقلقجيا كثيفة العمالة إلػى التكنقلقجيػا كثيفػة المعرفػة، قا 
الجقدة الىاممة، ا مر الذى جعؿ بناح قتحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعػات ضػرقرة حتميػة قليسػت 

 (.2118ترفاق فكرياق. )كامؿ،
قىيد التعميـ الجامعى عمى المستقى العالمى فػى الققػت الحػالى محػاق ت جػادة لتطػقيره 
قتحديثو قتحقيؽ الميزة التنافسية لو قمنيا التأكيد عمى ثقافة الجقدة فى مؤسساتو كاتجاه تطقيرى 
معاصر، نظرا لما تققـ بو آليات الجقدة الىاممة مػف دقر فػى تحسػيف القػدرة التنافسػية لمؤسسػات 

 لتعميـ الجامعى.ا
ققد تبنت معظـ الدقؿ المتقدمة قالنامية بعض السياسات التى تيػدؼ إلػى تحسػيف القػدرة 
التنافسية لمجامعات، منيا: ا تجاه إلى  ص صة بعػض مؤسسػات التعمػيـ العػالى، قالعمػؿ عمػى 
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العمؿ رف  جقدة م رجات التعميـ الجامعى، قتعزيز التعاقف بيف الجامعات الحكقمية قال اصة، ق 
 عمى إعادة ىيكمة مؤسسات التعميـ قالبحث العممى. 

إف إعادة النظر فى منظقمة التعميـ الجامعى المصرى بىكؿ عاـ قالبحث العممى بىػكؿ 
 اص أصبج أمرا حيقيا قميما لم اية، قأصبحت الجامعػات المصػرية بحاجػة إلػى الػدعـ قتعزيػز 

( مػػػف 23حثيػػػة، ققػػػد جػػػاحت المػػػادة رقػػػـ )اسػػػتثمار مػػػا تممكػػػو مػػػف  بػػػرات أكاديميػػػة، قتسػػػييعت ب
الدستقر المصػرى تتكفػؿ الدقلػة حريػة البحػث العممػى قتىػجي  مؤسسػاتو باعتبػاره قسػيمة  لتحقيػؽ 
السػػيادة القطنيػػة، قبنػػاح اقتصػػاد المعرفػػة، قترعػػى البػػاحثيف قالم تػػرعيف، قت صػػص لػػو نسػػبة مػػف 

ريجياق حتػى تتفػؽ مػ  المعػد ت % مف النػات  القػقمى تتصػاعد تػد1احنفاؽ الحكقمى   تقؿ عف 
سػياـ المصػرييف  العالمية، كما تكفؿ الدقلة سػبؿ المسػاىمة الفعالػة لمقطػاعييف ال ػاص قا ىمػى قا 

 (. 2115فى ال ارج فى نيضة البحث العممىت )قزارة التعميـ العالى قالبحث العممى، 
ة بيػدؼ قفى مصر تسعى مؤسسات التعمػيـ الجػامعى جاىػدة إلػى تبنػى سياسػات تطقيريػ

تحقيػػؽ القػػدرة التنافسػػػية عػػف طريػػػؽ مراجعػػة كافػػػة عناصػػر منظقمػػػة العمػػؿ الجػػػامعى مػػف  ػػػعؿ 
حػػداث  تطػػقير البػػرام  الدراسػػية قتحػػديثيا، قا رتقػػاح بمسػػتقى البحػػث العممػػى قالدراسػػات العميػػا، قا 

جاتػو، التنمية المينية  عضاح ىيئة التدريس قا ىتماـ بالجقدة قنقعية التعميـ لضماف جقدة م ر 
م  التركيز عمى تدقيؿ التعميـ الجامعى كمد ؿ لتحسينو قزيادة قدرتو التنافسية، قىذا مػا أىػارت 

( التى تقصمت إلى تصػقر مقتػرح لتػدقيؿ التعمػيـ الجػامعى المصػرى 2116إليو دراسة )الدجدج، 
ت قلكػػػف تمػػػؾ السياسػػػات التػػػى تبنتيػػػا الجامعػػػا ،فػػى ضػػػقح المعػػػايير العالميػػػة لتصػػػنيؼ الجامعػػػات

 المصرية لـ تجد المناخ المناسب، ق  احمكانات العزمة لتنفيذىا قتطبيقيا عمميا.
ققد أدى إ فاؽ التعميـ الجامعى قعجزه عف تحقيؽ تمؾ السياسات إلى غيػاب الجامعػات 
المصػػػرية عػػػف قػػػقائـ أفضػػػؿ جامعػػػات العػػػالـ، قتراجػػػ  ترتيبيػػػا عمػػػى المسػػػتقى احفريقػػػى قالعربػػػى.  

ائـ ( التى أىارت إلى تدنى ترتيب الجامعات المصرية فى قق 2111سة )دياب، قىذا ما أكدتو درا
 الجامعات العالمية بصفة عامة.

جامعػػة عمػػى  511الصػػينى  مػػت القائمػػة المعمنػػة  فضػػؿ  ARWU)قطبقػػا لتصػػنيؼ )
( 191مػػف أيػػة جامعػػة مصػػرية أق عربيػػة، قاحتػػقى التصػػنيؼ عمػػى ) 2118مسػػتقى العػػالـ لعػػاـ 
( جامعػػػات      3( جامعػػػة فػػػى آسػػػيا، )111( جامعػػػة فػػػى أقرقبػػػا، )211كتيف، )جامعػػػة فػػػى ا مػػػري

 ( يقضج ذلؾ: 1فى إفريقيا، قالجدقؿ التالى رقـ )
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أف جامعػػة القػػاىرة  2117فػػى يقليػػق  Webometrcisيػػر تصػػنيؼ قيبػػقمتركس كمػػا أظ
جامعػػة فػػى أفريقيػػا، تمييػػا جامعػػة ا سػػكندرية فػػى  21ضػػمف أفضػػؿ  743قػػد جػػاحت فػػى المرتبػػة 

(، قجامعػػة المنصػػقرة فػػى 1355(، ثػػـ الجامعػػة ا مريكيػػة بالقػػاىرة فػػى المرتبػػة )1131المرتبػػة )
(، ق مػػػػت القائمػػػػة مػػػػف بػػػػاقى 1589س فػػػػى المرتبػػػػة )(، ثػػػػـ جامعػػػػة عػػػػيف ىػػػػم1413المرتبػػػػة )

( جامعػة فػى العػالـ مػف 25الجامعات، أما عمى مستقى العالـ فقد  مت القائمة المعمنػة  فضػؿ )
  www.webometrics.infolen/awأى جامعة مصرية أق عربية. 

( قدراسػػػػػػة )حجػػػػػػازى قعبػػػػػػد 2116ققػػػػػػد اتفقػػػػػػت عػػػػػػدة دراسػػػػػػات منيػػػػػػا دراسػػػػػػة )الدجػػػػػػدج،
( عمػػػى أف مػػػف أىػػػـ العقامػػػؿ التػػػى  أدت إلػػػى ضػػػعؼ 2113( ق)دراسػػػة تقفيػػػؽ، 2111الػػػرحمف،

 القدرة التنافسية لمجامعات المصرية ىى:
  ارتفاع الكثافة الطعبية 

 ارتفاع نسبة عدد الطعب/ أعضاح ىيئة التدريس 

  ضعؼ ىئقف أعضاح ىيئة التدريس 

  نقص احنفاؽ عمى البحث العممى 

  نقص جقدة ال ريجيف 

 الدقلى لألبحاث العممية  ضعؼ النىر 

إ  أف ىناؾ عامع ميماق مف العقامؿ التى أضػعفت القػدرة التنافسػية لمجامعػات المصػرية 
قىق عػدـ التعػاقف بػيف الجامعػات الحكقميػة قالجامعػات ال اصػةس لتحقيػؽ التكامػؿ فػى المجػا ت 

http://www.arwu.org/rank2008/ARWU2008statistics(EN).h.tm


 جعائشة عبد الفتاح مغاورى الدجدد/ 
تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية 
 )الحكومية والخاصة(

 

 104 

يفتقػػػر إلػػػى  الم تمفػػػة فػػػى منظقمػػػة التعمػػػيـ الجػػػامعى قبصػػػفة  اصػػػة مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػى الػػػذى
% مػػػف 85التمقيػػػؿ الكػػػافى، قنقػػػص المػػػقارد، قاحمكانػػػات المتاحػػػة لمجامعػػػات الحكقميػػػة، إذ أف 

% 15إجمػػالى احنفػػاؽ المتقاضػػ  عمػػى البحػػث العممػػى فػػى مصػػر يػػأتى مػػف المصػػادر الحكقميػػة،
تمقيػػػؿ أجنبػػػى مػػػف احتفاقيػػػات العالميػػػة قاحقتصػػػادية، قىػػػذا   يحػػػدث فػػػى الػػػدقؿ المتقدمػػػة، ففػػػى 

مؼ دقؿ العالـ يمعب القطاع ال اص قالمستثمرقف دقرا أساسيا فى تمقيؿ الجامعات قالبحػث م ت
 (.2118العممى بيا )الجياز المركزى لمتعبئة العامة قاححصاح،

( إلػى العديػد مػف 2117(، قدراسػة )محمػد 2114ققد أىارت الدراسػات قمنيػا )رقمػاف، 
مجػػاؿ البحػػث العممػػى قضػػعؼ إسػػياميا أقجػػو القصػػقر فػػى دقر الجامعػػات ال اصػػة ق اصػػة فػػى 

 فى دعـ الجامعات الحكقمية قنقص التعاقف معيا.
 (Michael, 2002)ق دراسػة ميىػيؿ  (Stephen, 2007)كمػا أىػارت دراسػة سػتيفف 

إلػػى أىميػػة التعػػاقف بػػيف الجامعػػات، قأىػػارت  إلػػى أىميػػة اسػػت داـ الجامعػػات المتعاقنػػة بػػد  مػػف 
رقرة التعاقف بيف الجامعػات التقميديػة قالجامعػات المتعاقنػة مػف الجامعات التنافسية، قأقصت بض

أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ا ىػػػػداؼ ا سػػػػتراتيجية لمجامعػػػػات، كمػػػػا أقضػػػػحت أف أحػػػػد أسػػػػباب ضػػػػعؼ القػػػػدرة 
 التنافسية لمجامعات ىق ا بتعاد عف الجامعات ال اصة قعدـ التعاقف بينيـ. 

أضػػػػعفت القػػػػدرة التنافسػػػػية  ققػػػػد تناقلػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات العقامػػػػؿ الم تمفػػػػة التػػػػى
لمجامعػػات المصػػرية، مثػػؿ: ضػػعؼ النىػػر الػػدقلى، قنقػػص التمقيػػؿ، قالكثافػػة الطعبيػػة قغيرىػػا، 
قلكنيا أغفمت ضعؼ الععقة قنقص التعاقف بيف الجامعات الحكقمية قال اصة قأثره فى تحسيف 

 لحالية.القدرة التنافسية لمجامعات المصرية، قمف ىنا جاحت الحاجة إلى الدراسة ا
 دراسة فى السؤاؿ الرئيس التالى:قفى ضقح ما سبؽ يمكف صياغة مىكمة ال 

كيففيمينكففنمن اففينم الففافسم انلجااففي مامصجنةففجلم انيفففي ما ا كفنيفف مف ا جيفف  مافف م
منصجلم اب ثم اةمن مننم اللمنةزيزم انةجفنمبيلهنج؟

 قيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس ا سئمة الفرعية اآلتية: 
 الفمسفى الحاكـ لمقدرة التنافسية؟ما احطار  -1

 ما قاق  القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى؟ -2

 ما قاق  الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيا؟ -3
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كيؼ يمكف تعزيز التعاقف بيف الجامعات الحكقميػة قالجامعػات ال اصػة لتحسػيف قػدرتيا  -4
 التنافسية فى مجاؿ البحث العممى؟

 ة: ــــذراســـذاف الـــــــهأ

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تعػػرؼ احطػػار الفمسػػفى الحػػاكـ لمقػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات، قالققػػقؼ 
عمػػػى قاقػػػ  القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية فػػػى مجػػػاؿ البحػػػث العممػػػى، أيضػػػا تعػػػرؼ قاقػػػ  

ف التقصػيات الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيا، م  محاقلة التقصؿ لمجمقعػة مػ
قالمقترحػػػاتس لتعزيػػػز التعػػػاقف بػػػيف الجامعػػػات المصػػػرية الحكقميػػػة قال اصػػػة، قالتػػػى مػػػف ىػػػأنيا 

 تحسيف القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى.

 ة:ــــذراســـة الــــــأهوي

 تمثمت أىمية الدراسة الحالية فيما يمى:
 لتعمػػػيـ الجػػػامعى الػػػذى ىػػػق قػػػاطرة التقػػػدـ فػػػى ترجػػػ  أىميػػػة الدراسػػػة إلػػػى تركيزىػػػا عمػػػى ا

المجتمعػػػات، قالػػػذى تسػػػيـ م رجاتػػػو فػػػى تحقيػػػؽ التنميػػػة الىػػػاممة قالمسػػػتدامة لممجتمػػػ  
 المصرى فى كافة مجا تيا ا قتصادية قا جتماعية قالبيئية قالثقافية. 

  الكىػػػؼ عػػػف العقامػػػؿ التػػػى تػػػؤثر فػػػى القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية، مػػػ  تقػػػديـ
 لتقصيات  قالمقترحات التى مف ىأنيا العمؿ عمى تحسيف القدرة التنافسية لجامعاتنا.ا

    إمكانيػػة إفػػادة القػػائميف عمػػى التعمػػيـ الجػػامعى فػػى مصػػر فػػى التعػػرؼ عمػػى آليػػات جديػػدة
لتطػقير التعمػيـ الجػػامعى، مػف  ػػعؿ تحسػيف القػدرة التنافسػػية لمجامعػات، قالتػػى تعػد أحػػد 

 ير الجامعى.المدا ؿ الحديثة لمتطق 

  تعزيػػز الدراسػػة  قجػػو التعػػاقف بػػيف الجامعػػات الحكقميػػة قالجامعػػات ال اصػػةس لتحسػػيف
 القدرة التنافسية لمجامعات المصرية.

 ة: ـــــذراســـج الـــهٌه

اعتمػػدت الدراسػػة عمػػى المػػني  القصػػفى لمعحمتػػو لطبيعػػة الدراسػػة، حيػػث يقػػـق بقصػػؼ 
قتحميميػػا قتفسػػيرىا، مػػ  اسػػتنباط الععقػػة بػػيف الظػػقاىر مػػاىق قػػائـ، قجمػػ  البيانػػات قالمعمقمػػات 

(، قاعتمػػدت الباحثػػة عمػػى ىػػذا المػػني  فػػى قصػػؼ مققمػػات 1999التربقيػػة )كػػاظـ قعبػػد الحميػػد،
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القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػػات المصػػرية، قتحميػػؿ الععقػػػة قأقجػػو التعػػاقف بػػػيف الجامعػػات الحكقميػػػة 
 القدرة التنافسية.قالجامعات ال اصة، قالتى قد تؤثر فى تحسيف 

كما استفادت الباحثة مف المػني  القصػفى فػى جمػ  البيانػات قاححصػاحات المتعمقػة بجقانػب 
التعمػػيـ الجػػامعى المصػػرى، قتحميػػؿ تمػػؾ البيانػػات، قاسػػت عص بعػػض النتػػائ ، قصػػق  لمجمقعػػة مػػف 

باحثػػػػة عػػػػدة المقترحػػػػات قالتقصػػػػياتس لتحسػػػػيف القػػػػدرة التنافسػػػػية لمجامعػػػػات المصػػػػرية، ققػػػػد أجػػػػرت ال
مقػػابعت مػػ  بعػػض المسػػئقليف عػػف الجامعػػات ال اصػػة قأعضػػاح ىيئػػة التػػدريس لجمػػ  بيانػػات قاقعيػػة 
عػػػف الجامعػػػات ال اصػػػة، قتعػػػرؼ طبيعػػػة ععقتيػػػا بالجامعػػػات الحكقميػػػة، قأقجػػػو التعػػػاقف المقجػػػقدة 

 رية.بالفعؿس لتحديد أقجو القصقر قمحاقلة ععجيا لتحسيف القدرة التنافسية لجامعاتنا المص

 ة: ـــذراســـذود الــــح

ركػػزت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى ركػػائز قمققمػػات بنػػاح القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات، قعػػرض 
قاقػ  القػدرة التنافسػػية لمجامعػات الحكقميػػة فػى مجػػاؿ البحػث العممػػى، قكيػؼ يمكػػف التعػاقف بينيػػا 

ىػػذا المجػػاؿ، قركػػزت  قبػػيف الجامعػػات ال اصػػة لتحسػػيف القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات المصػػرية فػػى
الدراسػػة عمػػى جػػامعتيف مػػف الجامعػػات ال اصػػة ىمػػا: جامعػػة العمػػـق قالتكنقلقجيػػا بمدينػػة زقيػػؿ، 

أكتػػػقبر، ققػػػد تناقلػػت الدراسػػػة القػػػدرة التنافسػػػية لجميػػ  الجامعػػػات المصػػػرية )الحكقميػػػة 6قجامعػػة 
نيػا أقػدـ قأكبػر أكتػقبرس   6، قتـ ا تيػار جامعػة 2117قال اصة(، قذلؾ منذ نىأتيا حتى عاـ 

الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر،  كمػػا تػػـ ا تيػػار جامعػػة العمػػـق قالتكنقلقجيػػا بمدينػػة زقيػػؿس  نيػػا 
 أحدث جامعة بحثية  اصة متميزة فى مجاؿ العمـق قالتكنقلقجيا.

 ة: ــــات الذراســــهصطلح

من االمأهممنيطم جلم ااف ا م ا جاي ماينجميم :م

  Private Universitiesالجامعات الخاصة:  

ىػػػى مؤسسػػػات لمتعمػػػيـ العػػػالى تقػػػدـ نقعػػػاق مػػػف التعمػػػيـ غيػػػر الحكػػػقمى الػػػذى ي مػػػقؿ  كميػػػاق       
أق جزئيػػػػاق بقاسػػػػطة ىيئػػػػات أق أفػػػػراد، قييػػػػدؼ إلػػػػى القصػػػػقؿ إلػػػػى مجمقعػػػػة مػػػػف ا ىػػػػداؼ، مػػػػف     

قىر، أبرزىػػا تحقيػػؽ ربػػج قعائػػد مػػالى، قذلػػؾ قفقػػاق لمقػػقانيف قالمػػقائج المنظمػػة لػػذلؾت )رضػػقاف قجػػ
2112 ،17.) 
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قيمكػػف تعريفيػػا إجرائيػػاق بأنيػػا مؤسسػػات تعميميػػة ىادفػػة لمػػربج تقػػدـ تعميمػػاق عاليػػاق لمطػػعب 
الحاصػػميف عمػػى الثانقيػػة العامػػة مقابػػؿ مصػػرقفات، قىػػى مؤسسػػات مسػػتقمة إداريػػاق عػػف الحكقمػػة 

 تدار بقاسطة القطاع ال اص قفقاق لمققانيف المنظمة ليا.

  The Competitive Abilityالقدرة التنافسية: 

تىير القدرة التنافسية إلى مجمقعة مف الميارات قالقدرات التقنية قالمػقارد التػى يمكػف أف 
تستثمرىا إدارة المؤسسة، ب رض تأكيد حالة مف التميز قا  تعؼ فيما بيف المؤسسة قمنافسييا، 

 (.11، 1996 قأيضاق تحقيؽ مناف  لمعمعح أكثر مما يحقؽ ليـ المنافسقف. )السممى،
قتػػػرى الباحثػػػة أف القػػػدرة التنافسػػػية لممؤسسػػػة تتققػػػؼ عمػػػى قػػػدرة المؤسسػػػة عمػػػى اكتسػػػاب 
قض  ققى يساعدىا عمى منافسة المؤسسات ا  رى بما تمتمكو مف مقارد بىرية قمادية ققدرات 

 تقنية، قتقدـ لعمعئيا ال دمة بأعمى جقدة قأقؿ تكمفة عمى المستقييف المحمى قالدقلى.

 The Competitive Ability ofة التنافسددددية للجامعددددات:  القدددددر

Universities  

تىػػير القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات إلػػى النجػػاح فػػى إنتػػاج كفػػاحات قكػػقادر بحثيػػة قعمميػػة 
تمبى احتياجات الجامعات العالمية، قمف ثـ زيادة العائد عمى الدقلػة مػف النقػد ا جنبػى، قبالتػالى 

م(.57، 2116مف الد ؿ )عبد الميدى،  ارتفاع متقسط نصيب الفرد
قت عرؼَّ الدراسة الحالية القدرة التنافسية لمجامعات عمػى أنيػا قػدرة الجامعػات عمػى تحقيػؽ 
الجقدة فى العممية التعميمية، بما يؤدى إلى تحسيف م رجاتيا قزيػادة كفاحتيػا الدا ميػة قال ارجيػة 

منة متقدمة فى التصنيفات العالمية لمجامعات.قزيادة الطمب عميياعالمياق، مما يجعميا تتبقأ مكا

  The Scientific Researchمفهوم البحث العلمى: 

ىػػق عمميػػة استقصػػاح قتنقيػػب قتحػػرى مػػف أجػػؿ إثػػراح المعرفػػة قتطقيرىػػا باحضػػافة إلييػػا، 
غنائيا قزيادتيا مف  عؿ التحميػؿ قالنقػد قا سػتنتاج بالىػكؿ الػذى يسػيـ بتحقيػؽ إضػافة جديػدة  قا 

 (. 37، 2114لمعرفة )زرنققة، إلى ا
فهلجكمعاسمنةفيفجلمأ فف مامب فثم اةمنف من فجفلمن ايفامنفهفنفامفنةلفج مفنلهفجماأبففم

م ،:0،م0430 مفافشف نم0،م0200عالم،
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  ىق قسيمة لعستقصاح المنظـ قالدقيؽ الذى يقـق بػو الباحػث، ب ػرض اكتىػاؼ معمقمػات
معمقمات المقجػقة فعػع، عمػى أف أق ععقات جديدة، باحضافة إلى تطقير أق تصحيج ال

 يتب  الباحث فى ىذا الفحص قا ستقصاح الدقيؽ  طقات المني  العممى. 

  البحػػػث العممػػػى نىػػػاط عممػػػى مػػػنظـ قطريقػػػة فػػػى التفكيػػػر قاستقصػػػاح دقيػػػؽ ييػػػدؼ إلػػػى
اكتىػػػاؼ الحقػػػائؽ، معتمػػػداق عمػػػى منػػػاى  مقضػػػقعية مػػػف أجػػػؿ معرفػػػة التػػػرابط بػػػيف ىػػػذه 

 دئ العامة قالققانيف التفسيرية.الحقائؽ قاست عص المبا

 ة:ــــابقـــات الســــذراســـــال

ق س ػػػػمت الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػى دراسػػػػات عربيػػػػة قدراسػػػػات أجنبيػػػػة، قتػػػػـ عرضػػػػيا طبقػػػػاق 
 لمتسمسؿ الزمنى ليا، قمف أبرزىا ما يمى:

 ة: ـــــات العربيـــــأوال: الدراس 

لجامعػات فػى كػؿ مػف الصػيف قانجمتػرا بعنػقاف )البحػث العممػى با  0220انيفطف م، اف ا  -1
دراسػػػة مقارنػػػة(، ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى تعػػػرؼ قاقػػػ  قطبيعػػػة البحػػػث العممػػػى بالجامعػػػات 
المصػرية، قكػذا تعػرؼ إدارة الجامعػػات فػى كػؿ مػف الصػػيف قانجمتػرا، قطبيعػة قآليػات البحػػث 

قلتيف، ققػد العممى فى كؿ مف الدقلتيف، قالقققؼ عمى مصادر تمقيؿ البحث العممػى فػى الػد
اسػػت دـ الباحػػث المػػني  المقػػارف، قمػػف أىػػـ النتػػائ  التػػى تقصػػمت إلييػػا الدراسػػة تػػدنى نسػػبة 

عمػػى البحػػث العممػػى فػػى مصػػر، تركيػػز الجامعػػات فػػى الػػدقؿ الناميػػة عمػػى التػػدريس  ا نفػػاؽ
غفػػػاؿ البحػػػث العممػػػى، اعتمػػػاد الػػػدقؿ المتقدمػػػة فػػػى تمقيػػػؿ البحػػػث العممػػػى عمػػػى المصػػػادر  قا 

 تركيز  البحقث العممية عمى الصناعة قتكقيف الرقابط بينيا قبيف الىركات.المتنقعة، 
بعنػػػػقاف )منػػػػاى  قمؤىػػػػرات القػػػػدرة التنافسػػػػية لمجامعػػػػات  م0221اف افففف ماعبففففام انهففففا ،مم -2

العربيػػة(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى محػػددات القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات كأحػػد 
التعميمية، إلى جانب تحميؿ بعػض المؤىػرات قالمعػايير  مكقنات التجارة الدقلية فى ال دمات

التػػى اسػػتندت عمييػػا التصػػنيفات الدقليػػة فػػى ترتيػػب الجامعػػات عمػػى مسػػتقى العػػالـ، ب ػػرض 
الققػػػقؼ عمػػػى أىػػػـ معققػػػات القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية قالعربيػػػة، ققػػػد اسػػػت دمت 

حػػات قتقصػػيات لعػػعج ضػػعؼ الدراسػػة  المػػني  القصػػفى، قتقصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدة مقتر 
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عػداد تقػارير سػنقية  القدرة التنافسية لمجامعات، أىميا تىػكيؿ مجمػس لػدعـ البحػث العممػى، قا 
 مف قبؿ ىذا المجمس عف مستقى الجامعات قمدى تقدميا قتطقيرىا.

بعنػػػػقاف )تفعيػػػػؿ دقر الجامعػػػػات ال اصػػػػة فػػػػى مصػػػػر فػػػػى ضػػػػقح  م0222اف افففف مان نففففا، -3
ىدفت ىذه الدراسة إلى القققؼ عمى المت يرات التػى أدت  احتياجات سقؽ العمؿ المصرى(،

إلػػى إنىػػاح الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر، قدراسػػة القاقػػ  الحػػالى قمعرفػػة احتياجػػات سػػقؽ 
العمػؿ المصػرى مػف التعمػيـ الجػامعى ال ػاص، قاسػت دمت الدراسػة المػني  القصػفى، قأيضػاق 

قصػػمت الدراسػػة إلػػى قضػػ  مػػد ؿ الػػنظـ لدراسػػة منظقمػػة الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر، قت
 تصقر مقترح لتفعيؿ دقر الجامعات ال اصة بمصر فى ضقح احتياجات سقؽ العمؿ.

بعنػػقاف )العقامػػؿ المػػؤثرة فػػى رتػػب الجامعػػات المصػػرية فػػى الترتيبػػات   0223اف افف مانيففطف ، -4
الدقليػػة لمجامعػػات(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العقامػػؿ المػػؤثرة فػػى رتػػب الجامعػػات 

مصػػػرية فػػػى الترتيبػػػات الدقليػػػة لمجامعػػػات، قكػػػذا تقػػػديـ التقصػػػيات قالمقترحػػػاتس لتحسػػػيف رتػػػب ال
الجامعػػػات المصػػػرية فػػػى الترتيبػػػات الم تمفػػػة لمجامعػػػات، قاسػػػت دمت الدارسػػػة المػػػني  القصػػػفى 

( مػػف أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قالييئػػة المعاقنػػة بالجامعػػات 212مسػػتعينة باسػػتبانة طبقػػت عمػػى )
الدراسة إلى مجمقعة مف النتائ ، أىميا أف مف أكثر العقامؿ تأثيراق فػى رتػب  المصرية، قتقصمت

الجامعات المصرية فى الترتيبات الدقلية لمجامعات مف قجية نظػر أفػراد العينػة بالترتيػب: ا تيػار 
القظػػائؼ القياديػػة فػػى الجامعػػات فػػى ضػػقح عقامػػؿ سياسػػية أكثػػر منيػػا أكاديميػػة،  قعػػدـ قضػػقح 

ة لمتعمػػػيـ الجػػػامعى، قضػػػعؼ كفػػػاحة قتجييػػػزات المعامػػػؿ قالم تبػػػرات، قتقميديػػػة ال طػػػط المسػػػتقبمي
مفيـق المكتبات الجامعية مػ  قمتيػا قفقرىػا، ققػدمت الدراسػة مجمقعػة مػف التقصػيات قالمقترحػات 

 لتحسيف رتب الجامعات المصرية فى الترتيبات الم تمفة لمجامعات.

العممػػػػى فػػػػى الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية  بعنػػػػقاف )إىػػػػكا ت البحػػػػث  0223اف افففف ما اينففففجل ،م -5
قمقترحػػػات ععجيػػػا(، ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة عػػػرض المىػػػكعت التػػػى تقاجػػػو البحػػػث العممػػػى 
قتعرقؿ تحقيؽ أىدافو. قدقره فى تنمية المجتم ، قاست دمت الدراسػة المػني  القصػفى، قمػف 

لتنميػػة أىػػـ النتػػائ  التػػى تقصػػمت إلييػػا الدراسػػة ضػػرقرة الػػربط بػػيف البحػػث العممػػى ق طػػط ا
قت فيؼ أعباح ىيئات التدريس مػف العمػؿ التعميمػى، قذلػؾ بمػنحيـ إجػازات التفػرغ العممػى ق 
الميمػػات ا كاديميػػة، فضػػع عػػف التقسػػ  فػػى تعيػػيف أعضػػاح ىيئػػات تدريسػػية جػػدد، ققضػػ  
 طط قبػرام  تعميميػة تيػدؼ إلػى ت ػري   كػقادر بحثيػة ممتمكػة لمقػدرات البحثيػة العاليػة، مػ  
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متابعة المستمرةس لتقظيؼ نتائ  البحقث فيما ي ػدـ العمميػة التنمقيػة، قكػذا تػقفير ا ىتماـ بال
 مجعت قدقريات بحثية ذات قجقدة تعيف الباحثيف فى إنجاز أبحاثيـ.

بعنقاف )ضعؼ القدرة التنافسية لمجامعػات المصػرية   0202اف ا ما صجز مفعبام اف نن،م -6
ذه الدراسػة إلػى دراسػة محػددات القػدرة التنافسػية قالسبيؿ إلػى دعميػا قا رتقػاح بيػا(، ىػدفت ىػ

لمجامعات، إلى جانب تحميؿ المؤىرات قالمعايير التى استندت عمييا التصنيفات الدقليػة فػى 
ترتيػػػب الجامعػػػات عمػػػى مسػػػتقى العػػػالـ ب ػػػرض الققػػػقؼ عمػػػى أىػػػـ أسػػػباب ضػػػعؼ المركػػػز 

مػػف قػػدرتيا التنافسػػػية التنافسػػى لمجامعػػات المصػػرية، قكيػػػؼ يمكػػف لتمػػؾ الجامعػػات أف تزيػػػد 
حتػػػػػى تمحػػػػػؽ بركػػػػػب الجامعػػػػػات العالميػػػػػة المتقدمػػػػػة، قاسػػػػػت دمت الدراسػػػػػة المػػػػػني  القصػػػػػفى 
قاسػػتطاعت بنػػاح رؤيػػة حصػػعح قتحػػديث التعمػػيـ الجػػامعى ب ػػرض تحسػػيف جػػقدة الجامعػػات 

 المصرية عمى  ريطة الجامعات العالمية.
امعات المصرية فػى ضػقح  بػرات بعنقاف )تطقير القدرة التنافسية لمج  0202اف ا ماايجب، -7

قتجارب جامعات بعض الدقؿ المتقدمة(، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمػى مفيػـق القػدرة 
التنافسػػػػية لمجامعػػػػات، قالتعػػػػرؼ عمػػػػى ال بػػػػرات الدقليػػػػة فػػػػى ىػػػػذا المجػػػػاؿ، قكػػػػذلؾ محػػػػددات 

تصقر قمؤىرات القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى ضقح ىذه المؤىرات قصق  لقض  
مقتػػػرحس لتحسػػػيف قتطػػػقير القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية فػػػى ضػػػقح بعػػػض ال بػػػرات 
قالتجػػػارب الدقليػػػة، قاسػػػت دمت الدراسػػػة المػػػني  القصػػػفى، ققػػػد تمكنػػػت الدراسػػػة مػػػف قضػػػ  
تصقر مقترح لتطػقير القػدرة التنافسػية لمجامعػات المصػرية فػى ضػقح  بػرات قتجػارب بعػض 

 الدقؿ المتقدمة.

بعنقاف )تطقير البحث العممى فى الجامعات المصرية فى ضقح  :م0200يق،ماف ا مانفا -8
متطمبػػات اقتصػػاد المعرفػػة ترؤيػػة مسػػتقبميو(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى اقتػػراح رؤيػػة مسػػتقبمية 
لمبحػػػث العممػػػى فػػػى الجامعػػػات المصػػػرية فػػػى ضػػػقح متطمبػػػات اقتصػػػاد المعرفػػػة، قاسػػػت دمت 

ي  ا ستىػػرافى، قتمكنػػت الدارسػػة مػػف قضػػ  الرؤيػػة الدراسػػة المػػني  القصػػفى التحميمػػى قالمػػن
 المستقبمية المقترحة لتطقير البحث العممى فى مصر فى ضقح متطمبات اقتصاد المعرفة.

بعنقاف )تطقير سياسة التعميـ الجامعى بمصر فى ضقح متطمبػات  م0200اف ا ماعالم، -9
  سياسػػػػة التعمػػػػيـ تحقيػػػػؽ القػػػػدرة التنافسػػػػية(، ىػػػػدفت ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى قاقػػػػ

الجػػامعى بمصػػر فػػى ضػػقح متطمبػػات تحقيػػؽ القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات، ققضػػ  تصػػقر 
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مقتػػرح لتطقيرىػػا فػػى ضػػقح متطمبػػات تحقيػػؽ القػػدرة التنافسػػية، قاسػػت دمت الدراسػػة المػػني  
القصفى، ققد تقصمت الدراسة إلى مجمقعة مف النتائ ، أىميا أف تحقيؽ القدرة التنافسػية 

صرا أساسياق لنجاح الجامعة عمػى المسػتقييف المحمػى ق العػالمى، قأف ا بتكػار لمجامعة عن
قالتنػػػػقع مػػػػف متطمبػػػػات تحقيػػػػؽ القػػػػدرة التنافسػػػػية لمجامعػػػػات، قأنػػػػو   يمكػػػػف تحقيػػػػؽ القػػػػدرة 

 التنافسية لمجامعات المصرية إ  مف  عؿ تقفير مجمقعة مف المتطمبات الضرقرية.

مقتػػػرح لػػػدقر الجامعػػػات ال اصػػػة فػػػى تطػػػقير بعنػػػقاف )تصػػػقر  م0200اف اففف ماففنفففجن، -11
لتعظػػيـ  التعمػػيـ العػػالى فػػى الػػقطف العربػػى(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى قضػػ  تصػػقر مقتػػرح

تعرؼ قاق  التعميـ  دقر الجامعات ال اصة فى دعـ قتطقير التعميـ العالى، كما استيدفت
ققاقعيػػػا العػػػالى فػػػى الػػػقطف العربػػػى قأىػػػـ مىػػػكعتو قتعػػػرؼ أىػػػداؼ الجامعػػػات ال اصػػػة 

الحالى، قاسػت دمت الدراسػة المػني  القصػفى قتقصػمت الدراسػة إلػى مجمقعػة مػف النتػائ  
أىميػػا أف ىنػػاؾ مىػػكعت عديػػدة تقاجػػو التعمػػيـ الجػػامعى فػػى الػػقطف العربػػى كمػػا تقصػػمت 

 الدراسة إلى أف معظـ الجامعات ال اصة فى القطف العربى تعانى مف سمبيات عديدة.

نػػقاف )تصػػقر مقتػػرح لتػػدقيؿ التعمػػيـ الجػػامعى المصػػرى فػػى بع م0201اف افف ما ااصففا ، -11
ضقح المعايير العالمية لتصنيؼ الجامعات(، ىدفت ىذه الدراسة إلى القققؼ عمػى مفيػـق 
تدقيؿ التعميـ الجامعى قمبرراتو، قالتعرؼ عمى التصنيفات العالمية لمجامعػات قمعاييرىػا، 

عػايير العالميػة لتصػنيؼ الجامعػات، م  رصد قاق  التعميـ الجامعى المصرى فى ضقح الم
كمػػػا اسػػػتيدفت قضػػػ  تصػػػقر مقتػػػرح لتػػػدقيؿ التعمػػػيـ الجػػػامعى المصػػػرى فػػػى ضػػػقح تمػػػؾ 

 المعايير، قمف أىـ النتائ  التى تقصمت إلييا الدراسة ما يمى: 

  تتققؼ مكانػة الجامعػات المصػرية فػى قػقائـ التصػنيفات العالميػة لمجامعػات عمػى تحقيػؽ
 القدرة التنافسية.

 قيؿ التعميـ الجامعى عنصرا أساسيا فى تحسيف رتب الجامعات فى التصنيفات العالمية.تد 

 ثانيا: الدراسات األجنبية، ومن أهمها ما يلى:

بعنػػػقاف )أحػػػد أسػػػباب ضػػػعؼ جامعاتنػػػا ا بتعػػػاد عػػػف  (Michael,2002)دراسػػػة ميىػػػيؿ  -12
ليػػة التعمػػيـ منافسػػة الجامعػػات ال اصػػة(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدى فعا

ال ػػػػػاص فػػػػػى القػػػػػدرة التنافسػػػػػية لمجامعػػػػػات، قأقضػػػػػحت الدراسػػػػػة أف مػػػػػف أسػػػػػباب ضػػػػػعؼ 
الجامعات ا قرقبية نقػص المنافسػة مػ  التعمػيـ الجػامعى ال ػاص، قتقصػمت الدراسػة إلػى 
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عػدة نتػائ  أىميػػا ضػرقرة مىػاركة الجامعػػات ال اصػة قالتعمػيـ العػػالى ال ػاص فػى أقرقبػػا 
عالميػػػة، حيػػػث يػػػؤدى ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات فػػػى المنافسػػػة المحميػػػة قال

 ا قرقبية عمى المستقى المحمى قالعالمى.
بعنػقاف )ا  تيػار قالمنافسػة فػى التعمػيـ ا مريكػى(،  (Peterson, 2006)دراسػة بيترسػقف  -13

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػػى التعػػرؼ عمػػى مػػػدى التنػػافس الجػػارى فػػػى مؤسسػػات التعمػػيـ العػػػالى 
ريكية ق اصة بيف جامعات الق يات الم تمفة، قمف  النتػائ  التػى تقصػمت إلييػا الدراسػة ا م

أف التعميـ القائـ عمى التنافسية بيف  الييئات قالمؤسسات يكقف أفضؿ، ق اصة التنافس بيف 
الجامعػػػػػات، قأف مػػػػػف أىػػػػػـ النػػػػػقاحى التػػػػػى تسػػػػػاعد عمػػػػػى زيػػػػػادة القػػػػػدرة التنافسػػػػػية لمجامعػػػػػات 

ميػػػػػة تطػػػػػقير نظػػػػػاـ احدارة الجامعيػػػػة، قتنػػػػػقع أسػػػػػاليب قمصػػػػػادر التمقيػػػػػؿ قالمؤسسػػػػات التعمي
بالجامعػػات، أيضػػا عمػػى الجامعػػات لتحقيػػؽ القػػدرة التنافسػػية أف تضػػ  لنفسػػيا أىػػداؼ تمكنيػػا 

 مف التنافسية عمى المستقى المحمى قالعالمى.
(: بعنػػػقاف )دقر الجامعػػػات فػػػى منظقمػػػة ا بتكػػػار(، Todhling, 2006دراسػػػة تػػػقدلن  ) -14

ىدفت ىذه الدراسػة إلػى تحديػد الػدقر المنػقط بالجامعػات لتعزيػز منظقمػة ا بتكػار، قلتحقيػؽ 
ىػػذا اليػػدؼ اسػػت دمت الدراسػػة المػػني  القصػػفى التحميمػػى، قمػػف أىػػـ النتػػائ  التػػى تقصػػمت 
إلييا الدراسة ا ىتماـ بتقفير الكػقادر البحثيػة الجيػدة، تػقفير البػرام  الجيػدة لتػدريب البػاحثيف 

بحث العممى قتنمية القدرات ا بتكارية لدييـ، حث القطاع ال ػاص عمػى دعػـ البحػث عمى ال
العممػػى قا بتكػػار مػػف  ػػعؿ احنفػػاؽ قاسػػت داـ نػػقات  البحػػث العممػػى قالقيػػاـ بمبػػادرات لجػػذب 

 رأس الماؿ الم امر فى دعـ التطبيقات الجديدة لمعمـ.

كػاديمى فػى اليابػاف(، ىػدفت ( بعنػقاف )البحػث ا Yamamoto, 2006دراسة يامػا مقتػق ) -15
ىذه الدراسة إلى قصؼ قتحميؿ البحث العممى فى دقلػة اليابػاف، قاسػت دمت الدراسػة المػني  
القصػػػفى التحميمػػػى، قمػػػف أىػػػـ النتػػػائ  التػػػى تقصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة      تسػػػعى اليابػػػاف إلػػػى 

 ػػعؿ تػػقفير تحقيػػؽ التفػػقؽ البحثػػى قا بتكػػارى عمػػى المسػػتقى المتنػػافس عالميػػاق، قذلػػؾ مػػف 
احمكانػػػات الماديػػػة قالبىػػػرية عاليػػػة الجػػػقدة، كمػػػا تيػػػتـ بزيػػػادة عػػػدد الجامعػػػات ذات التقجػػػو 
البحثػػى، فضػػع عػػف زيػػادة كفػػاحة البػػاحثيف قالتقجػػو إلػػى النىػػر العممػػى النػػقعى الكثيػػؼ، كمػػا 

 اىتمت بزيادة المنج التنافسية قتىجي  الباحثيف الىباف قدعميـ مادياق قميارياق.
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بعنػقاف )مىػاركة الجامعػات المتعاقنػة غيػر التنافسػية(،                        Stephen, 2007)تيفف )دراسة سػ -16
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى أىميػػة اسػػت داـ الجامعػػات المتعاقنػػة بػػد  مػػف الجامعػػات التنافسػػية، 
قتػػػػرى أف الجامعػػػػات المتعاقنػػػػة ىػػػػى تمػػػػؾ الجامعػػػػات التػػػػى تسػػػػاعد عمػػػػى تحقيػػػػؽ ا ىػػػػداؼ 

جية لمنظمػػػة معينػػػة بماليػػػا مػػػف فػػػرص تعميميػػػة رسػػػمية أق غيػػػر رسػػػمية أق تدريبيػػػة ا سػػػتراتي
لمعػػػػامميف بػػػػدا ميا، فالجامعػػػػات المتعاقنػػػػة )غيػػػػر المتنافسػػػػة(   تػػػػزاؿ تػػػػؤثر فػػػػى تعمػػػػيـ آ ؼ 
العامميف كؿ يقـ، قأقضػحت ىػذه الدراسػة أف الجامعػات المتعاقنػة   تمثػؿ تيديػداق لمجامعػات 

أنىػػػئت لمقاجيػػػة ا حتياجػػػات ال اصػػػة بالىػػػركات، قذلػػػؾ ب د ػػػاؿ قالكميػػػات ا  ػػػرى، قأنيػػػا 
قتطبيؽ بعض النقاحى التعميميػة فػى أمػاكف العمػؿ ق اصػة لمعػامميف بيػا، قمػف النتػائ  التػى 
تقصػػمت إلييػػا الدراسػػة ضػػرقرة التعػػاقف بػػيف الجامعػػات التقميديػػة قالجامعػػات المتعاقنػػة، مػػف 

 ؿ أق التعميـ المفتقح عند بعد.  عؿ تقديـ التعميـ المستمر فى مقاق  العم
بعنػػقاف )دقر الجامعػػة البحثيػػة فػػى التنميػػة  (Etzkoviz h, 2009دراسػة ىػػانز ايتػػقفيتز ) -17

ا قتصػػادية(، ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحميػػؿ الػػدقر الػػذى أدتػػو الجامعػػة البحثيػػة فػػى سػػبيؿ 
لتحميمى، قمػف النيقض با قتصاد، قلتحقيؽ ىذا اليدؼ است دمت الدراسة المني  القصفى ا

أىػػػـ النتػػػائ  التػػػى تقصػػػمت إلييػػػا الدراسػػػة أىميػػػة تقجيػػػو الػػػدعـ إلػػػى أنىػػػطة البحػػػث العممػػػى 
قالتطػػقيرس لزيػػادة كفػػػاحة ىػػذا القطػػػاع، مػػف  ػػعؿ تػػػقفير المػػقارد المعئمػػػةس لػػدعـ كفػػػاحة أداح 

 الباحثيف قتقجيو ا نفاؽ الداعـ مما يؤدى إلى التنمية المنىقدة.

 سات السابقة: تعقيب عام علً الذرا 

تبيف مػف اسػتقراح الدراسػات السػابقة أف ىنػاؾ أقجػو لمتىػابو بػيف الدراسػات السػابقة مػ   
الدراسػة الحاليػة، قأيضػاق ىنػاؾ أقجػو إ ػتعؼ بينيمػػا، كمػا أف الدراسػة الحاليػة اسػتفادت كثيػراق مػػف 

 تمؾ الدراسات السابقة فى نقاط عديدة، قيتضج ذلؾ عمى النحق التالى: 

 التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:أوجه أ( 

  تىابيت الدراسة الحالية مػ  الدراسػات السػابقة فػى تناقليػا لمقػدرة التنافسػية لمجامعػات كدراسػة
، حيػػث تناقلػػت ىػػذه 2114، قعػػعـ 2116، قعبػػد الميػػدى 2111، قحجػػازى 2111ديػػاب 

 تطمبات تحقيؽ القدرة التنافسية.الدراسات مفيـق القدرة التنافسية لمجامعات قمحدداتيا قم
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  كما تىابيت الدراسة الحاليػة مػ  الدراسػات السػابقة فػى تناقليػا لمتعمػيـ الجػامعى بصػفة عامػة
، 2118، قدراسة مصػطفى 2116، قدراسة الدجدج 2114قكيفية تطقيره مثؿ دراسة ععـ 

 .2117، قدراسة ستيفيف 2116قدراسة بيترسقف 

 مػػػ  الدراسػػػات السػػػابقة فػػػى تناقليػػػا لمجامعػػػات ال اصػػػة قالتعمػػػيـ  كمػػػا تتىػػػابو الدراسػػػة الحاليػػػة
 .2112، قدراسة ميىيؿ 2117، قدراسة محمد 2114الجامعى ال اص مثؿ دراسة رقماف 

  قتىػػػابيت الدراسػػػة الحاليػػػة أيضػػػا مػػػ  جميػػػ  الدراسػػػات السػػػابقة فػػػى المػػػني  المسػػػت دـ قىػػػق
ة التنافسػػية لمجامعػػات المصػػػرية المػػني  القصػػفى التحميمػػى فػػػى التعػػرؼ عمػػى محػػددات القػػػدر 

قمتطمبػػػات تحققيػػػا، قأقجػػػو التعػػػاقف بػػػيف الجامعػػػات الحكقميػػػة قال اصػػػة مػػػف أجػػػؿ تعزيزىػػػا 
 الجامعات. لتحسيف القدرة التنافسية ليذه

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: ب( 

ابقة فيػػى تتمثػػؿ فػػى أف أمػػا عػػف أقجػػو ا  ػػتعؼ بػػيف الدراسػػة الحاليػػة ق الدراسػػات السػػ
الدراسػػػة الحاليػػػة تناقلػػػت تعزيػػػز التعػػػاقف بػػػيف الجامعػػػات المصػػػرية الحكقميػػػة قال اصػػػة مػػػف أجػػػؿ 
تحسػػيف القػػدرة التنافسػػية ليػػذه الجامعػػات، قىػػق مػػا لػػـ تتطػػرؽ إليػػو أى مػػف الدراسػػات السػػابقة، إذ 

ات ال اصػػػة ركػػزت بعػػض الدراسػػػات عمػػى القػػدرة التنافسػػػية قركػػزت دراسػػات أ ػػػرى عمػػى الجامعػػ
 قركزت أ رى عمى التعميـ الجامعى بصفة عامة.

 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:ج( 

عمى الػرغـ مػف تعػدد مجػا ت ىػذه الدراسػات قطػرؽ قأسػاليب تناقليػا لمىػكعتيا البحثيػة 
إ  أف الدراسػػػة الحاليػػػة قػػػد أفػػػادت منيػػػا فػػػى كيفيػػػة التعامػػػؿ مػػػ  مىػػػكمة الدراسػػػة الحاليػػػة بطػػػرؽ 

 ب متعددة قفى تحديد المىكمة.أساليق 
كمػػػػا ىػػػػممت احفػػػػادة مػػػػف بعػػػػض الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى مفيػػػػـق القػػػػدرة التنافسػػػػية 
لمجامعات، قمحددات القدرة التنافسية قمتطمبات تحقيقيا، ققاقػ  الجامعػات ال اصػة فػى مصػر قمىػكعتيا 

 عمى كتابة احطار النظرى. ققاق  الجامعات المصرية بصفة عامة، ا مر الذى ساعد الباحثة 

 وِأشارت الدراسات السابقة إلى ما يلى:

  أف الكثيػػػر مػػػف البحػػػقث التػػػى تنجػػػز بالجامعػػػات بحػػػقث ضػػػعيفة الجػػػدقى قأف م صصػػػات
البحػػقث مػػف الميزانيػػة ال اصػػة بكػػؿ جامعػػة ىػػى م صصػػات قميمػػة لم ايػػة، كمػػا أف نسػػبة 
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ة قا ىميػػة قميمػػة، قمػػرد ذلػػؾ البحػػقث الجامعيػػة الممقلػػة مػػف قبػػؿ ىيئػػات القطاعػػات ال اصػػ
ضعؼ الععقة بيف الجامعة قتمؾ القطاعات، قأف الجامعات قد تت مى أحيانػاق عػف التعػاقف 

 فى البحقث التطبيقية لزيادة اىتماميا بالبحقث ا ساسية.

  تدنى ميزانيات البحث العممى ققمة المكافآت التىجيعية عمى إجراح البحقث العمميػة، نقػص
قمعػػاقنييـ، نػػدرة تػػقافر المنػػاخ المناسػػب لمبحػػث العممػػى، الزيػػادة الكبيػػرة فػػى فئػػات البػػاحثيف 

 الساعات التدريسية مقابؿ المياـ البحثية  عضاح ىيئة التدريس بالجامعات.
   قمة ا جيزة العممية العزمة حجراح البحقث، قتدنى معد ت النىر العممى، قندرة البحػقث

 الجماعية قالبحقث ا ستراتيجية.
 صػػػػػدر تمقيػػػػػؿ البحػػػػػث العممػػػػػى فػػػػػى مصػػػػػر ىػػػػػق ميزانيػػػػػات الجامعػػػػػات ذاتيػػػػػا مػػػػػف  ػػػػػعؿ م

ا عتمػػػادات الم صصػػػة لممعػػػدات قا جيػػػزة الم صصػػػة أساسػػػا لمتػػػدريس، قلكنيػػػا تسػػػت دـ 
 غراض البحث العممى أيضػاق، قمػ  بعػض ا سػتثناحات فػ ف الػدعـ مػف المصػادر ا  ػرى 

لبحػػػث قالتطػػػقير فػػػى مصػػػر تقػػػقـ بػػػو محػػػدقد، قالجػػػدير بالػػػذكر أف معظػػػـ احنفػػػاؽ عمػػػى ا
الحكقمػة، أمػا بالنسػبة حسػػياـ القطػاع ال ػاص أق القحػدات احنتاجيػػة فمػازاؿ محػدقداق جػػداق، 

 قىق عكس القض  السائد فى الدقؿ المتقدمة.
  تعد مصر مف الدقؿ التى يقؿ معدؿ إنفاقيا عمى البحث العممى، حيث يصؿ فى المتقسط

 ؿ القػقمى، فػػى الققػت الػذى يبمػػت فيػو متقسػط احنفػػاؽ % مػف إجمػػالى الػد1.5إلػى حػقالى 
 %.2.52عمى البحث العممى فى الدقؿ المتقدمة حقالى 

 ة:ـــــذراســــىات الـــــخط

 سارت الدراسة قفقا لم طقات التالية:
 احطار الفمسفى الحاكـ لمقدرة التنافسية لمجامعات:  أفال:

 لمقاييس(ا -المققمات -المكقنات -الركائز -)المفيقـ
 قاق  القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فى مجاؿ البحث العممى. ثجليج:
 قاق  الجامعات ال اصة فى مصر قالبحث العممى بيا. ثجاثج:
   تقصػيات قمقترحػات تعزيػز التعػاقف بػيف الجامعػات المصػرية الحكقميػة قال اصػة لتحسػيف  ف بةج:

 قدرتيا التنافسية فى مجاؿ البحث العممى.
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 وال: اإلطار الفلسفى الحاكم للقدرة التنافسية للجامعات: أ

 مفهوم القدرة التنافسية:  -1

منػػػػذ بدايػػػػة عقػػػػد الثمانينػػػػات مػػػػف القػػػػرف الماضػػػػى يحػػػػاقؿ البػػػػاحثقف فػػػػى مجػػػػالى احدارة 
قا قتصػػػاد تحديػػػػد مفيػػػػـق القػػػػدرة التنافسػػػػية عمػػػػى اعتبػػػػار أف ىػػػػذا المفيػػػػـق  أصػػػػبج أحػػػػد الققاعػػػػد 

 (.  57، 2116ـ جمي  ا نىطة عمى المستقى العالمى )عبد الميدى، ا ساسية التى تحك
دارة ا عمػاؿ ثػـ انتقػؿ بعػػد  قبػدأ ظيػقر مصػطمج القػدرة التنافسػية فػػى مجػالى ا قتصػاد قا 
ذلؾ إلى المجاؿ التعميمى، قأصػبج يتػردد فػى التعمػيـ الجػامعى، قعمػى الػرغـ مػف كثػرة تػداقؿ ىػذا 

مجا ت متعددة  إ  أنو مػازاؿ غامضػا، قبػذلت محػاق ت  المصطمج عمى جمي  المستقيات قفى
كثيػػرة لتعريفػػو لكػػف رغػػـ تعػػدد ىػػذه المحػػاق ت قعػػدـ إجماعيػػا عمػػى تعريػػؼ قاحػػد قػػاط  إ  أنيػػا 
 اتفقػػػػػػػػػػت معظميػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى أف التنافسػػػػػػػػػػية مفيػػػػػػػػػػـق دينػػػػػػػػػػاميكى يعبػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف التفػػػػػػػػػػقؽ النسػػػػػػػػػػبى

 (.8، 2112)عمارة،  
ديناميكيػػة مسػػتمرة قمت يػػرة أى أف القػػدرة التنافسػػية قىػػذا يعنػػى أف القػػدرة التنافسػػية عمميػػة 

 ى مؤسسػػة ليسػػت ثابتػػة بصػػفة مطمقػػة، قلكنيػػا تت يػػر مػػف ققػػت آل ػػر طبقػػا حمكانػػات ققػػدرات 
 المؤسسة قكفايتيا الدا مية قال ارجية.

قي تمػػػػػؼ مفيػػػػػـق القػػػػػدرة التنافسػػػػػية مػػػػػف المنظػػػػػقر ا قتصػػػػػادى إلػػػػػى المنظػػػػػقر التربػػػػػقى، 
ر احقتصادى تىير إلى قدرة المنىأة أق المؤسسة عمى إنتاج سم  ق ػدمات فالتنافسية مف المنظق 

تمبػػى احتياجػػات ا سػػقاؽ العالميػػة، قتسػػاعد فػػى زيػػادة متقسػػط نصػػيب الفػػرد مػػف الػػد ؿ القػػقمى 
(Krugman,1996,7)  كمػػػا تعػػػػرؼ عمػػػػى أنيػػػا القػػػػدرة المسػػػػتمرة لممؤسسػػػات عمػػػػى بيػػػػ  السػػػػم ،

 (. 21، 2111)ىمت،  قال دمات برجية فى ا سقاؽ المفتقحة
قعرفيػػػػا عمػػػػى السػػػػممى بأنيػػػػا تمجمقعػػػػة الميػػػػارات قالتكنقلقجيػػػػا قالمػػػػقارد قالقػػػػدرات التػػػػى 
ستثمارىاس لتحقيؽ أمريف أساسيف: ا قؿ ىق إنتاج مناف  لمعمعح أعمػى  تستطي  احدارة تنسيقيا قا 

يف المنظمػة قمنافسػييا مما يحققو ليـ المنافسيف، قالثانى تأكيد حالة مف التميز قا  تعؼ فيما ب
( ، قىنػػاؾ مػػف رأى أف  المؤسسػة أق المنظمػػة التػػى ليػا القػػدرة عمػػى تقػػديـ 11، 1996)السػممى، 

منتجات متميزة بصفة مستمرة ىى مؤسسة أق منظمػة تتمتػ  بقػدرة تنافسػية عاليػة ىػرط احتفاظيػا 
 (.1285، 2111بذلؾ. )دياب، 
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ا قتصادى ترتبط ب نتاج سػم  أق تقػديـ  مما سبؽ يتضج أف القدرة التنافسية مف المنظقر
 دمات تمبى إحتياجات العمعح قا سقاؽ العالمية. مما يؤدى إلى تحقيؽ مسػتقى معيىػى مرتفػ  

مقزيادة الد ؿ الققمى قمف ثـ زيادة متقسط د ؿ ا فراد.
 القدرة التنافسية من المنظور التربوى:  -2

ؤسسات التعميمية مف المفيـق ا قتصػادى ليػا استقى التربقيقف مفيقـ القدرة التنافسية لمم
باعتبػػػار أف الجامعػػػات ىػػػى مؤسسػػػات تعميميػػػة تتققػػػؼ م رجاتيػػػا عمػػػى قػػػدرات قميػػػارات المػػػقارد 
البىػػرية العاممػػة بيػػا، قكػػذلؾ تتعمػػؽ باحتياجػػات المجتمػػ  قتطمعاتػػو قمتطمباتػػو منيػػا، قبنػػاح عمػػى 

 ات، قذلؾ عمى النحق التالى:  ذلؾ جاحت المفاىيـ الم تمفة لمقدرة التنافسية لمجامع
تىير القدرة التنافسية لمجامعػات إلػى ضػرقرة أف يكػقف لكػؿ جامعػة ميػزة فيمػا تقدمػو عػف 
منافسييا، قيتـ ذلؾ مف  عؿ الفيـ العميؽ لمبيئػة ال ارجيػة المحيطػة بالجامعػة، قينػت  عػف ذلػؾ 

قرة عمػػػى مسػػػتقى م رجػػػات تنافسػػػية تتمثػػػؿ فػػػى  ػػػريجيف متميػػػزيف، قأبحػػػاث عمميػػػة حديثػػػة متطػػػ
عػػػػػػػالمى، ققيمػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػة مضػػػػػػػافة عمػػػػػػػى جميػػػػػػػ  المسػػػػػػػتقيات المحمػػػػػػػى قالػػػػػػػقطنى قاحقميمػػػػػػػى 

 (.    2118)كامؿ،
قىنػػػاؾ مػػػف رأى أف القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات ىػػػى قػػػدرة الجامعػػػات عمػػػى تحقيػػػؽ جػػػقدة 

رجاتيػػا بمػػا العمميػػة التعميميػػة، قزيػػادة كفاحتيػػا الدا ميػػة قزيػػادة الطمػػب عمييػػا قتحسػػيف أدائيػػا قم 
يحقؽ أىدافيا المحمية قالعالمية قال دمات التى تقدميا، ا مػر الػذى يجعميػا تحتػؿ مراكػز متقدمػة 

 (.23، 2115فى التصنيفات العالمية لمجامعات )قدي ، 
فػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات بأنيػػػا قػػػدرة الجامعػػػات عمػػػى القيػػػاـ  قعر 

قىػى التػدريس قالبحػث العممػى ق دمػة المجتمػ  بجػقدة عاليػة تضػمف بقظائفيا قأدقارىا ا ساسية 
تحقيؽ م رجات عالية الجقدة، تتمثؿ فى  ريجيف ذقى قدرات قمزايػا تنافسػية فػى أسػقاؽ العمػؿ، 
قبحقث عممية دقلية تتميز با بتكار قاحبداع ق دمات مجتمعية تمبى احتياجات المجتم ، ا مر 

ؿ عمػػػى مراكػػز متقدمػػػة فػػػى التصػػػنيفات العالميػػػة لمجامعػػػات، الػػذى يؤىػػػؿ تمػػػؾ الجامعػػػات لمحصػػػق 
 قتصبج ليا ميزة تنافسية عالية م  جامعات الدقؿ المتقدمة.

مما سبؽ يتضج أف تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية يتققؼ عمى تػقافر احمكانػات 
عػػػات لمحصػػػقؿ عمػػػى م رجػػػات قالمػػػقارد البىػػػرية قالماديػػػة قالثقافيػػػة قالتكنقلقجيػػػة التػػػى تسػػػتثمرىا الجام

 عالية الجقدة ذات ميزة تنافسية م  جامعات الدقؿ المتقدمة فى ا سقاؽ العالمية.
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 الركائز التى تقوم عليها القدرة التنافسية للجامعات:  -3

مػػف نتػػائ  الدراسػػات السػػابقة قمػػف العػػرض السػػابؽ لمفيػػـق القػػدرة التنافسػػية مػػف المنظػػقر 
ى يمكػػف اسػػػت عص مجمقعػػػة مػػف الركػػػائز التػػػى تقػػقـ عمييػػػا القػػػدرة احقتصػػادى قالمنظػػػقر التربػػػق 
 التنافسية لمجامعات قىى:

 .تقافر ميزة تنافسية لمجامعة تميزىا عف الجامعات ا  رى 

  تحسيف جقدة التعميـ الجامعى بحيث يىمؿ جقدة مد عت العممية التعميمية قجقدة العمميات
 كفاحة عالية.التى تحقؿ المد عت إلى م رجات ذات جقدة ق 

 .فض ا سعار قالتكاليؼ المتعمقة بالنىاط احنتاجى قال دمى الذى تقدمو الجامعة  

 .ال صائص ا قتصادية قالتكنقلقجية قالقدرات التى تتميز بيا الجامعة 

 .القدرات الفكرية قاحبداعية قرأس الماؿ الفكرى بالجامعة 

  ققاعات تدريس قبػرام  دراسػية قأسػاليب إصعح البيئة التعميمية بجمي  عناصرىا مف أساتذة
( حيػػث تقصػػمت إلػػى أف تػػقافر البنيػػة 2118التكنقلقجيػػا، قىػػذا مػػا أكدتػػو دراسػػة )مصػػطفى، 

ا ساسػػػية مػػػف مكتبػػػات قمعامػػػؿ قم تبػػػرات قزيػػػادة أعػػػداد أسػػػاتذة الجامعػػػات مػػػف أسػػػس بنػػػاح 
 القدرة التنافسية.

 التحسينات قالتطقيرات فى العمميات احدارية بالجامعة. 

 .تقديـ  دمات تعميمية قبحثية قمجتمعية عالية الجقدة 

   تنميػػة معػػارؼ قميػػارات الطػػعب قربطيػػـ بػػالقاق  العممػػىس حعػػداد  ػػريجيف تقابػػؿ احتياجػػات
 المنظمات التى تسعى لمتنافسية.

 .دعـ قتحسيف الععقات بيف الجامعات قالقطاع الصناعى قالقطاع ال اص 

 لنف  عمػػػى جميػػػ  المسػػػتفيديف مػػػف الطػػػعب قرجػػػاؿ ا عمػػػاؿ تحقيػػػؽ القػػػدرة التنافسػػػية يعػػػقد بػػػا
 قالىركات قالجامعات قالمنظمات قا قتصاد الققمى لمدقلة.

 .القدرة التسقيقية لمجامعة 

  .تحديث التىريعات قالققانيف الحاكمة حدارة القدرة التنافسية 
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ف (، عمػػػى أف تحقيػػػػؽ الىػػػػراكة المجتمعيػػػػة مػػػػ97، 2112كمػػػا أكػػػػدت دراسػػػػة )الصػػػػالج، 
عقامػػؿ تحقيػػؽ القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػة مػػف  ػػعؿ ربػػط م رجػػات الجامعػػة باحتياجػػات المجتمػػ  
المحمػػى، أيضػػػا مػػػنج مزيػػػد مػػػف ا سػػػتقعلية لمجامعػػات الحكقميػػػة مػػػف الناحيػػػة الماليػػػة قالتنظيميػػػة 

( أكدت 13-2، 2118قاحدارية قفصؿ الجامعات عف أنظمة قزارة المالية، أيضا دراسة )عمر، 
ف تطبيػػؽ نظػػاـ الجػػقدة الىػػاممة فػػى الجامعػػات يعػػد  طػػقة ميمػػة جػػداق مػػف أجػػؿ القصػػقؿ عمػػى أ

 لمكانة أفضؿ فى التنافسية.
 مكونات القدرة التنافسية للجامعات ومقوماتها:  -4

أىػػػارت ا دبيػػػات التػػػى تناقلػػػت مقضػػػقع القػػػدرة التنافسػػػية إلػػػى أف القػػػدرة التنافسػػػية  ى 
دية تتكقف مف مجمقعة مف القدرات ق  تتحقػؽ بقػدرة قاحػدة، منظمة أق مؤسسة تعميمية أق اقتصا

حيػػث ينظػػر لمقػػدرة التنافسػػية عمػػى أنيػػا تتكػػقف مػػف مجمقعػػة مػػف القػػدرات المتكاممػػة قالمترابطػػة، 
قليسػػت مجمقعػػة مػػف القحػػدات المنفصػػمة عػػػف بعضػػيا أق مجمقعػػة مػػف القظػػائؼ المتنافسػػػة أق 

 (. 38، 2114المتصارعة )ىميمى، 
أف القدرة التنافسية  ى مؤسسة تتكػقف مػف ثػعث قػدرات تتكامػؿ مػ  بعضػيا  قىناؾ مف يرى

 (. 45، 2111قىى القدرات ا ساسية، قالقدرات التنافسية قالقدرات احستراتيجية. )عبد العزيز، 
فالقدرات ا ساسية ىى الحد ا دنى مف المتطمبات العزمة لتقاجػد المؤسسػة مثػؿ المػقارد 

ماليػػػة قالمػػػقارد الماديػػػة، قالقػػػدرات التنافسػػػية تمػػػؾ التػػػى تكسػػػب المؤسسػػػة ميػػػزة البىػػػرية قالمػػػقارد ال
تنافسية عف المؤسسات ا  رى، أما القدرات احستراتيجية فيى القدرات التى تمكػف المؤسسػة مػف 

 ت يير ال طط قالسياسات قأسس المنافسة بنجاح لصالحيا فى مجاؿ العمؿ.
ذا طبقنػػا ذلػػؾ عمػػى التعمػػيـ الجػػامعى  قالجامعػػات نجػػد أف القػػدرات ا ساسػػية فػػى القػػدرة قا 

التنافسػػية لمجامعػػات ىػػى القػػدرة البىػػرية، قالتػػى تتمثػػؿ فػػى المػػقارد البىػػرية المدربػػة ذات الجػػػقدة 
العاليػػة، قتتمثػػؿ فػػى أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قالطػػعب قاحداريػػيف، قالقػػدرة الماليػػة التػػى تتمثػػؿ فػػى 

حستقرار المالى الػذى يمكنيػا مػف تحقيػؽ القػدرة التنافسػية، التمقيؿ الكافى بحيث تتمت  الجامعة با
قالقدرة المادية تىمؿ كؿ المكقنات المادية فى الجامعػة مػف معامػؿ قمكتبػات قم تبػرات ققاعػات 

 قمدرجات قغير ذلؾ، الذى يمكف المقارد البىرية مف العمؿ قاحنتاج.
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جامعػة عػف الجامعػات المنافسػة أما القػدرات التنافسػية لمجامعػة ىػى القػدرات التػى تميػز ال
بما تقدمو مف برام  دارسية عالمية قأبحاث عممية دقلية ق ػريجيف ذقى قػدرة تنافسػية، أيضػا مػف 
 القدرات التنافسية لمجامعة قدرتيا عمى جذب الطعب القافديف عمى المستقى المحمى أق الدقلى.

ثػػؿ فػػى قػػدرة الجامعػػة عمػػى قالنػػقع الثالػػث ىػػق القػػدرات ا سػػتراتيجية لمجامعػػة، قالتػػى تتم
ت طيط السياسات، ققض  ا ستراتيجيات قالبرام  التى تتماىى م  المت يرات المحمية قالعالمية، 

 بما يضمف لمجامعة تحقيؽ القدرة التنافسية.
مما سبؽ يتضج أف بناح القدرة التنافسية لمجامعة   يتحقؽ بالنظر إلى قدرة قاحدة تتميػز بيػا 

 د، قلكف مف  عؿ النظر لجمي  القدرات التى تتميز بيا الجامعة قبصقرة كمية.الجامعة بىكؿ منفر 
 :ممقومات القدرة التنافسية

لـ يعد التميػز التنافسػى بالمؤسسػات ق المنظمػات ترفػا أق نقعػا مػف القجاىػة احداريػة بػؿ 
أصػػػػبج ضػػػػرقرة حتميػػػػة، فالمنظمػػػػة التػػػػى لػػػػف تسػػػػتطي  تحقيػػػػؽ التميػػػػز عمػػػػى المنظمػػػػات ا  ػػػػرى 

داريػػػاق، قكػػػى تسػػػتطي  الم نافسػػػة سػػػقؼ تنػػػدثر قت تفػػػى، فػػػالتميز التنافسػػػى أصػػػبج نمطػػػا فكريػػػاق قا 
الجامعػػات المصػػرية تحقيػػؽ التميػػز قالقػػدرة التنافسػػية  أػػػماـ الجامعػػات العالميػػة المنافسػػة  بػػد مػػف 

 تقفر عدة متطمبات تعتبر مف المققمات ا ساسية لتحقيؽ القدرة التنافسية، قىى كما يمى:
  قتتضمف الرؤية المستقبمية لمجامعة قتصقرات احدارة الجامعية   إلانف نيصي مامصجنة م ا ط

عػػػػف مسػػػػتقؿ الجامعػػػػة قمركزىػػػػا التنافسػػػػى، أيضػػػػا رسػػػػالة الجامعػػػػة قتتمثػػػػؿ فػػػػى السياسػػػػات 
قاحستراتيجيات التى ستتبعيا الجامعة لتحقيؽ رؤيتيا، قىذا ما أكدت عميو دراسة )مصطفى، 

أف عدـ قضقح ال طط المستقبمية لمجامعات مف عقامػؿ ضػعؼ ( حيث تقصمت إلى 2118
 القدرة التافسية.

 حيث يتطمب تحقيؽ القدرة التنافسية بناح ثقافػة داعمػة لمتميػز ثلجا منؤااي ما عن مامننيز ،
سػػتراتيجيات لبنػػاح القػػدرة  قا بتكػػار قالتنػػافس، قىػػذا مػػا يتطمػػب التػػدريب عمػػى قضػػ   طػػط قا 

يجيػة العمميػة، تتحػدد فييػا المبػادئ ا ساسػية قا لتزامػات المؤسسػية التنافسية قائمة عمى المن
 قا ىداؼ قالمقارد العزمة لتحقيؽ القدرة التنافسية.

  مػ  متطمبػات ا داح ققابمػة لمتعػديؿ قالتكيػؼ مػ  المت يػرات  هيجكفلمنلظينيف منفلف مفننلجافب
عقػات العمػؿ عنػد تىػكيؿ الدا مية قال ارجية، تأ ذ فى ا عتبار تدفؽ المعمقمػات قتىػابؾ ع
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أق تعػػديؿ اليياكػػؿ التنظيميػػة، قتتصػػؼ ىياكػػؿ التميػػز احدارى بالعمركزيػػة حيػػث تمكػػف كػػؿ 
 (. 242-441، 2119أفراد العمؿ الجامعى كؿ فى مجالو )أحمد، 

 يتطمب تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات تقفير التمقيؿ نفايفم اننفيلمف الانثنجف لم االزن :م
سػػتثمارات الكافيػػة لتعزيػػز احمكانػػات المتاحػػة لمجامعػػاتس لتطػػقير البػػرام  قاحرتقػػاح الػػعـز قاح

بجػػقدة التعمػػيـ الجػػامعى قمسػػتقى أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قتحسػػيف البنيػػة ا ساسػػية قالمػػقارد 
الماديػػة مػػف أبنيػػة قمرافػػؽ قمكتبػػات قمعامػػؿ قغيرىػػا، ذلػػؾ يفػػرض عمػػى الدقلػػة زيػػادة ميزانيػػة 

 عممى، قالبحث عف بدائؿ أ رى لتمقيؿ التعميـ الجامعى.الجامعات قالبحث ال

 فػػالتعميـ متعػػدد الثقافػػات مػػف مققمػػات القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات، قالػػذى  انةاايفف م اثلجايفف ،م
يستمـز تطقير ا نىطة قالبرام  التعميميةس لتعئـ اح تعفات الثقافيػة قتأكيػد اتجاىػات تػؤدى 

 ت ا  رى.إلى التضامف الدقلى قفيـ الثقافا

 ،يتطمب تحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعػات تعظػيـ احفػادة محيث نفظييمنكلفافصيجم انةمفنجل
مف تكنقلقجيا المعمقمات فى تطقير البرام  التعميمية قأساليب تدريسيا، قفػى تكػقيف ىػبكات 
تعميميػػة قبحثيػػة تضػػـ أطػػراؼ التعمػػيـ الجػػامعى قىػػركاحىـ، مػػ   تنظػػيـ قدعػػـ ىػػذه الىػػبكات 

قامػػػة الجامعػػػات قا   قميميػػػة قدقليػػػة بينيػػػا قا ىتمػػػاـ بػػػالتعميـ عػػػف بعػػػد قا  قامػػػة رقابػػػط قطنيػػػة قا 
ا فتراضية قغيرىا مف صقر إدماج التكنقلقجيا فى دعـ القدرة التنافسية، )عبد القىاب قعبػد 

 (. 218، 2112الرؤؼ، 

  ط قالبػػرام  تتػػقلى قضػػ  ا سػػس قالمعػػايير قتػػقفر مققمػػات التنفيػػذ السػػميـ لم طػػ قيففجاسماةجافف
قتؤكػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػرص المؤسسػػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػى تميػػػػػػػػػػػز ا داح قتحقػػػػػػػػػػػؽ التميػػػػػػػػػػػز التنافسػػػػػػػػػػػى 

(Maciej&others,2003,440)  

 لتأكيد الجقدة الىاممة يحدد ىرقط قأسػس مقاصػفات الجػقدة قمعػد ت السػماح  لظجممننطفف
 فييا قآليات رقابة قضبط الجقدة قمدا ؿ تصحيج انحرافاتيا.

ات القػدرة التنافسػػية لمجامعػات يتضػج أف جميعيػػا تتبنػى ثقافػػة مػف العػرض السػػابؽ لمققمػ
الجػػػقدة الىػػػاممة قمفاىيميػػػا فػػػى كافػػػة مػػػا تقػػػقـ بػػػو الجامعػػػات مػػػف أنىػػػطة متعػػػددة فػػػى مجا تيػػػا 
قأدقارىػػا الثعثػػة التدريسػػػية قالبحثيػػة قال دمػػة المجتمعيػػػة، ممػػا يػػدؿ عمػػػى أف مػػد ؿ إدارة الجػػػقدة 

ماث التميز. قمف أىـ مققمات القدرة التنافسية لمجامعات.الىاممة يمثؿ مطمباق رئيساق ححد
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 قياس القدرة التنافسية للجامعات:  -5

تعددت الطرؽ التى يمكف مف  عليا قياس القدرة التنافسية لمجامعات، قالتى منيا  عؿ 
 المنػػاى  ا قتصػػادية التػػى تسػػعى إلػػى قيػػاس القػػدرة التنافسػػية لمتجػػارة الدقليػػة فػػى ال ػػدمات قمنيػػا

   ، قم  الزيادة المستمرة لحركة التجارة الدقلية قزيادة ا ستثمار قاستقطاب رأس الماؿ فىالتعميمية
اسػتحداث أجيػزة قمقػاييس عالميػة، قفػى ىػذا السػياؽ  طريقػة أ ػرى ىػى أنحاح العالـ ظيرت فكػرة

ظيػرت  تتميز بو صناعة التعميـ بقصفيا المصدر الرئيس لصناعة رأس الماؿ البىػرى قنظرقا لما
لضػػبط الجػػقدة قالتميػػز لمػػد عت النظػػاـ التعميمػػ  قعممياتػػو  سأجيػػزة مؤسسػػية عالميػػة مت صصػػة

 .(2111)صان ،  قم رجاتو
قلػػنفس ال ػػرض ظيػػر مػػا يسػػمى بالتصػػنيفات العالميػػة لمجامعػػات لتقػػقيـ أداح المؤسسػػات 

قجػد منيػا اليػـق قرابػة قالتػى ي ،التعميمية الجامعية، قأصبج معيارقا ذا قيمػة لممقارنػة بػيف الجامعػات
ػػػا عالميقػػػا قائمػػػة عمػػػى مجمقعػػػة مػػػف المؤىػػػرات المرتبطػػػة بعػػػدد مػػػف الجقانػػػب 51) ( نظامػػػا رئيسق

ا كاديمية قغيرىػا، كػأداة بحػث تحقػؽ الىػفافية قتضػمف الجػقدة قتعػزز المنافسػة بػيف المؤسسػات 
تصػػػػنيفات (، قركػػػزت الدراسػػػػة الحاليػػػػة عمػػػػى ال2114)اليقنسػػػػكق،  التعميميػػػة فػػػػى عصػػػػر العقلمػػػػة

 العالمية لمجامعات فى قياس القدرة التنافسية.

 للجامعات: العالميةالتصنيفات 

عمػى ترتيػب عػالمى لمجامعات،تصػدر عػف  اىػتممتالعديد مف الققائـ التػى  انتىر عالمياق 
 جيػػات م تمفػػة قتتبػػايف فيمػػا بينيػػا فػػى المعػػايير قالمؤىػػرات التػػى تتبعيػػا فػػى التقيػػيـ، تمػػؾ القػػقائـ 

مف النقاحى الكميػة  يفات تض  مجمقعة مف المعايير قالمؤىرات تقيس جقدة الجامعاتأق التصن
كمػا تقػيس جػقدة ا بحػاث العمميػة  ،قالكيفية، فيى تقػيس جػقدة قكفػاحة احنتػاج العممػ  لمجامعػات

 قمساىمة الجامعات فى المؤتمرات قالندقات العممية قالرسائؿ قالتقارير العممية.
قالتى عمى ضقئيا ، عمى أىير التصنيفات العالمية لمجامعات ليةالدراسة الحا قاقتصرت

، مقترحػػات لتحسػػيف القػػدرة التنافسػػية لمجامعػػات المصػػرية فػػى مجػػاؿ البحػػث العممػػىيمكػػف قضػػ  
 :تمؾ التصنيفات  قفيما يم

م:م ARWUنيلييمصجنة مشلغهج :ماأ م
اف ييدؼ فػى بدايتػو إلػى قك ،فى ا قساط ا كاديمية بالعالـ انتىارق ايعد أكثر التصنيفات 

تحديػػد مققػػػ  الجامعػػػات الصػػػينية فػػى مجػػػاؿ التعمػػػيـ العػػػال ، قمحاقلػػة تقمػػػيص اليػػػقة بينيػػػا قبػػػيف 
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قلكنو انتىر بعد ذلؾ قاكتسب ىيرة عالمية جعمتو يحتؿ أىمية عنػد  ،أفضؿ الجامعات فى العالـ
ميػة جيػدة، قيقػـق لك  تضمف سػمعة عم سفأ ذت تتنافس حتى تحتؿ مكانة متميزة فيو، الجامعات

 .(Simon,2007,132)جامعة فى العالـ(  511)بالتركيز عمى أفضؿ 
م:نةجييفمنيلييمصجنة مشلغهج 

تقػػقـ طريقػػة التصػػنيؼ عمػػى أسػػاس أربعػػة معػػايير رئيسػػة يمكػػف تم يصػػيا قذكػػر ا قزاف 
       (Nian Cai & Changying, 2005, 131-132)النسبية لكؿ منيا كما يمى:

 الجامعػػة  قيػػتـ قياسػػو مػػف  ػػعؿ أعػػداد  ريجػػ:  امنةمففيمماصفففاسم انةمففيم مي انةيففجفم الفففع      
    قي صػػص ،ممػػف فػػازقا بجػػائزة نقبػػؿ أق ميػػداليات قجػػقائز مرمققػػة فػػى م تمػػؼ الت صصػػات

 %(.11لو )
 بجػقائز  ا: قيقاس بعدد ا عضاح الحالييف ممػف فػازق  انةيجفم الفع مألعضجءمهيئ م انافيس

%( قكذلؾ عػدد البحػقث 21قي صص لو ) ، صصات العالمية الم تمفةنقبؿ قميداليات الت
 %(.21فى إحدى قعىريف قاعدة أبحاث عممية قي صص لو ) داا كثر قجق  

 العمػػـق   معيػار الم رجػات البحثيػػة: قيتحػدد مػف مجمػػؿ ا بحػاث المنىػقرة فػػى دقريػات مجمتػ
ؾ عػػدد المقػػا ت %( قذلػػؾ  ػػعؿ آ ػػر  مػػس سػػنقات تسػػبؽ التصػػنيؼ، قكػػذل21قالطبيعػػة )

قتعتمػػػػد  ،%(21قالبحػػػػقث المػػػػذكقرة لكػػػػؿ جامعػػػػة فػػػػى ا دلػػػػة العالميػػػػة لمبحػػػػقث ا ساسػػػػية )
 البحقث فى السنة التى تسبؽ التصنيؼ.

 قيػػتـ حسػػابو مػػف  ػػعؿ الػػدرجات التػػى تحصػػؿ عمييػػا نةيففجفمناففنف م ألا ءم اةففجممامصجنةفف :م
، در ا كاديميػػػػة فػػػػى الجامعػػػػةالجامعػػػػة فػػػػى المعػػػػايير الثعثػػػػة ا قلػػػػى نسػػػػبة إلػػػػى عػػػػدد الكػػػػقا
داريػيف ققػقى بىػرية أ ػرى قاحمكانات البىرية المتقافرة لمجامعة مف أعضاح ىيئػة تػدريس ، قا 

قجميػ  ، باحضافة إلى احمكانات المادية المتمثمة فػى المبػانى الدراسػية، قالمعامػؿ قالمععػب
 %(.11مكانات المتاحة لمجامعة قي صص لو نسبة )اح

صػػػنيؼ باعتمػػػاده عمػػػى معػػػايير مقضػػػقعية قمقػػػاييس قابمػػػة لممقارنػػػة قالتحقػػػؽ قيتميػػػز ىػػػذا الت
دقليػػػا، قعػػػادة مػػػا يػػػتـ طمػػػب بيانػػػات الجامعػػػات المتقدمػػػة لممؤسسػػػات المعنيػػػة لمتصػػػنيفات عنػػػد التقػػػدـ 
لممنافسػػػة، بينمػػػا فػػػى تصػػػنيؼ ىػػػن يات يػػػتـ جمػػػ  بيانػػػات الجامعػػػات المتقدمػػػة  لممنافسػػػة مػػػف المقاقػػػ  

احنترنػػت، قيػػتـ ا تيػػار تمػػؾ الجامعػػات طبقػػا لممعػػايير التػػى يتبعيػػا التصػػنيؼ  ال اصػػة بيػػا مػػف ىػػبكة 
 فى ا  تيار.

 :م Qsم–مTimesنيلييمصفياسم انجينزم ابفيطجلي ما ب 
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 ،يصػدر ىػذا التصػنيؼ عػػف جريػدة التػايمز البريطانيػة بالتعػػاقف مػ  ىػركة تعميميػة مينيػػة
بالىػػػراكة مػػػ  جريػػػدة التػػػايمز لمتعمػػػيـ  2115ققػػػد أصػػػدرت الىػػػركة أقؿ قائمػػػة تصػػػنيفية ليػػػا عػػػاـ 

 (Andrejs, 2011,28) العال ،
س ) ( تقيػػػيـ مسػػػتقى الجامعػػػات مػػػف حيػػػث times – Qsقييػػػدؼ تصػػػنيؼ التػػػايمز كيػػػقا 

كما يسعى إلى التعريؼ بالجامعات التى تميزت قات ذت ليا مقاق  متقدمػة عمػى  ،الريادة العالمية
يـ مػػف  ػػعؿ اسػػتعراض نتػػائ  اسػػتبانات عمػػى احنترنػػت  ريطػػة التعمػػيـ العػػال  الػػدقل ، قيػػتـ التقيػػ

قػػقـ بممئيػػا الجامعػػات الميتمػػة بالتصػػنيؼ، قذلػػؾ لتػػقفير المعمقمػػات، قيتطمػػب التصػػنيؼ أيضػػا ت
حجػػراح دراسػػة مسػػحية دقف  سقػػقائـ مفصػػمة لممنتسػػبيف الجػػدد قأصػػحاب العمػػؿ ل ريجػػى الجامعػػة

 ات ذات بنية ىيكمية الطاب  ىى: قيعتمد ىذا التصنيؼ عمى ستة مؤىر ، إىراؾ الجامعات
 ( تقػػقيـ النظيػػرacademic peer review( الػػقزف النسػػبى ليػػذا المؤىػػر يبمػػت )41)%، 

قتست مص نتيجتو مف  عؿ تقزي  استبانات تستطم  مف  عليا أراح ال بػراح فػى الجامعػات 
 مف م تمؼ أنحاح العالـ.

  نسػبة أعضػػاح ىيئػػة التػدريس لمطػػعبstudent ratio faculty  يعطػى ىػػذا المؤىػػر قيمػػة
 .يـ فى الجامعة%( لعدد أعضاح ىيئة التدريس مقابؿ طعب21قدرىا )

   citations per facultyالبحوث واالستشهادات العلمية: 

 ( لمبحقث التػى ينىػرىا أسػاتذة الجامعػة قنسػبة احىػارة21يعطى ىذا المؤىر قيمة قدرىا )% 
لألداح  مؤىر  كالتصنيؼ أىمية ليذا الجانب   قيقل، ليا فى البحقث العممية العالمية ا  رى

 البحثى لمجامعة.
  تقػػقيـ سػػقؽ العمػػؿemployer review ( مػػف قزف التصػػنيؼ، 11يأ ػػذ ىػػذا المؤىػػر )%

 الجامعة مف حيث قبقليـ فى سقؽ العمؿ،   قيعطى قيمة ل ريج

 ( ا سػػاتذة ا جانػػبinternational facultyقيقصػػد بػػذلؾ نسػػبة أعضػػاح ىيئػػة )  التػػدريس
 .%( ليذا المؤىر5ققد  صص التصنيؼ نسبة ) ،ا جانب الذيف يدرسقف فى الجامعة

 ( الطمبػػة ا جانػػبinternational student)،  قيقصػػد بػػذلؾ نسػػبة الطػػعب ا جانػػب إلػػى
 لمطعب فى الجامعة.  المجمقع الكم
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يػػة المنقطػػة  جتماعقاة قالبحثيػػ وقت طػػى ىػػذه المؤىػػرات السػػتة معظػػـ ا دقار ا كاديميػػ
بالجامعػػة، قىػػى مؤىػػرات بنيقيػػة تتقصػػى ا دقار المعقػػدة لمجامعػػة، قتتعمػػؽ فػػى تحميػػؿ مققماتيػػا 

سػػتفادة مػػف بحقثيػػا النظريػػة، قالتطبيقيػػة، قمػػدى ا ، يػػة التعميميػػة فييػػامقتقيػػيـ مسػػتقى جػػقدة العم
لمتصػنيؼ  ممػا حقػؽ  ققصؼ قدرات  ريجيا فى المراحؿ الم تمفة، باحضافة إلى مققعيػا الػدقل

 ىيرة قاسعة لدى مؤسسات التعميـ العال .
قأىػػـ مػػا يميػػز تصػػنيؼ التػػايمز احتكامػػو إلػػى الػػدقر المجتمعػػى لمجامعػػات ققػػدرتيا عمػػى 
أداح رسػػالتيا المحميػػة فػػى مجتمعاتيػػا لترقػػى إلػػى بمػػقغ المسػػتقى العػػالمى، كمػػا أف المعػػايير التػػى 

الجامعػة مػف  ػعؿ البحػث العممػى قا داح  يستند إلييا فى تقييـ الجامعات ت طػى أدقار ققظػائؼ
 ا كاديمى قدقرىا فى  دمة المجتم  قا رتقاح بو.

م: Webometricsنيلييمفيبفننفكسما م 
(Webometrics Ranking of World Universities) 

يتبػػػ  مجمػػػس البحػػػث  يقػػػـق ىػػػذا الترتيػػػب عمػػػى قيػػػاس المققػػػ  ا لكترقنػػػى لمجامعػػػة، قىػػػق
لممػػقاد المتاحػػة عمػػى   سػػبانيا، قييػػتـ بالتحميػػؿ الكمػػأالييئػػات البحثيػػة فػػى  القػػقمى الػػذى يعػػد أكبػػر

  ىػػػػػػػػػبكات احنترنػػػػػػػػػت  اصػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػؾ المتعمقػػػػػػػػػة بعمميػػػػػػػػػات إنتػػػػػػػػػاج المعرفػػػػػػػػػة قالتقاصػػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػػ
(http://www.wes.org/ewener  قكػػػػاف اليػػػػدؼ ا صػػػػمى لمترتيػػػػب تعزيػػػػز نىػػػػاط البحػػػػث ،

بػػػػادرات النفػػػػاذ المفتػػػػقح إلػػػػى المعمقمػػػػات، قيػػػػدعـ م، قالنىػػػػر العممػػػػ  لمجامعػػػػات عمػػػػى احنترنػػػػت
لممنىػػقرات العمميػػة قا كاديميػػة   قتعزيػػز الحضػػقر ا لكترقنػػ  حتكػػار احنتػػاج العممػػقالتصػػدى  

 .(.http://www.webometrics.info) ا  رى

 ة فى مجال البحث العلمىثانيا: واقع القدرة التنافسية للجامعات المصري

أبرز  مف يتضج أف قتحميميا لمجامعات، التصنيفات العالمية مف العرض السابؽ لمعايير
قالتػػى كانػػت مػػف أىػػـ أسػػباب غيػػاب  ،المؤىػػرات قالمعػػايير التػػى أجمعػػت عمييػػا تمػػؾ التصػػنيفات

المىػقرة  الجامعات المصرية فػى قػقائـ تصػنيفات الجامعػات العالميػة مؤىػر عػدد البحػقث العمميػة
س   يا فى مجاؿ العمػقـ الطبيعيػة، قىػق معيػار أساسػعالمق  فػى معظػـ التصػنيفات )ىػن ياى قكيػقا 

 . (266، 2116، قىذا ما أكدت عميو دراسة )الدجدج،قالتايمز(
فهففمنةيفجفممجما منصفجلم اةمففمم اطبيةيف "بجالاب مانؤشفم"عاام اب فثم انلشففسمافاي ما

نجػد أف مصػر قػد احتمػت  مغهج مفكيففم سمف انفجينز م:أاجا ما منةظفمم انيفليفجلمفهف ماشفل

http://www.webometrics.info.)(62)/
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قىػػى مرتبػػة متػػأ رة لمصػػر مقارنػػة بعػػدد مػػف ، ( ألػػؼ بحػػث دقلػػ 65بحػػقالى  يف)المرتبػػة ا ربعػػ
قالتػػى بػػدأت معنػػا مراحػػؿ التنميػػة الىػػاممة فػػى منتصػػؼ القػػرف الماضػػى مثػػؿ الينػػد  ،الػػدقؿ الناميػػة

يػراف )المرتبػة ألؼ بحػث دقلػى( قالبر  533)المرتبة العاىرة بعدد  ازيػؿ )المرتبػة ال امسػة عىػر( قا 
قالتػػى يصػؿ عػدد سػكانيا إلػػى (، فنمنػدا)القاحػد قالثعثػيف( أق بػدقؿ صػ يرة فػػى عػدد السػكاف مثػؿ 

  (.73، 2116، )نصر،ا )المرتبة ال امسة قالعىريف(أربعة معييف نسمة تقريبق 
كػػس مػػدى تػػردى قضػػ  عتا فػػى مجػػاؿ النىػػر الػػدقل  ىػػذه المرتبػػة المتػػأ رة لمصػػر عالميقػػ

قيرجػػػ  ذلػػػؾ إلػػػى قجػػػقد مىػػػكعت  ،البحػػػث العممػػػ  فػػػى مصػػػر كدقلػػػة رائػػػدة قعريقػػػة فػػػى المنطقػػػة
  فػػى مصػػر، ىػػذا يتطمػػب عػػرض قاقػػ  قمؤىػػرات التعمػػيـ الجػػامع  قمعققػػات أمػػاـ البحػػث العممػػ

 ف  مصر قىق كالتال :  قالبحث العمم
 والبحث العلمى فى مصر: مؤشرات التعليم الجامعي -1

مجمقعػػػػػػة مػػػػػػف المؤىػػػػػػرات ال اصػػػػػػة بػػػػػػالتعميـ الجػػػػػػامعى قالبحػػػػػػث العممػػػػػػى فػػػػػػى  ىنػػػػػػاؾ
 مصر، منيا:

  فػػ  مصػػر عمػػى مػػدى السػػنقات ال مسػػيف الماضػػية مػػف جامعػػة قاحػػدة  عػػدد الجامعػػاتتطػػقر
جامعػػػػة ( 25)حكقميػػػػة )جامعػػػػة القػػػػاىرة( قجامعػػػػة  اصػػػػة قاحػػػػدة )الجامعػػػػة ا مريكيػػػػة( إلػػػػى

 (25)جامعػة تتكػقف مػف( 45)لجامعػات إلػىا إجمال  عػدد ؿ، ققد قص2117حكقمية حتى 
جامعػػػة  اصػػػة، قبتحميػػػؿ ت صػػػص الكميػػػات بالجامعػػػات الحكقميػػػة ( 21)جامعػػػة حكقميػػػة ق

% فػػػ  حػػػيف أف الكميػػػات ا دبيػػػة 53تبػػػيف أف الكميػػػات العمميػػػة )العمػػػـق قالتكنقلقجيػػػا( تمثػػػؿ 
ارة التعمػػػيـ ، )قز % مػػػف جميػػػ  الكميػػػات47)العمػػػقـ ا جتماعيػػػة قالدراسػػػات احنسػػػانية( تمثػػػؿ 

 (. 2116/2117العالى، النىرة الدقرية 

 عتبر الدراسات العميا ى  أقلى الدرجات الفعميػة لمػد قؿ فػ  مجػاؿ البحػث قالتطػقير، قعمػى ت
رتفػػ  عػػدد الطمبػػة المسػػجميف لمحصػػقؿ عمػػى درجػػات جامعيػػة عميػػا امػػدى السػػنقات الماضػػية 

 2117مقمات ف  الفترة ما بػيف عػاـ فقد زاد عدد الطمبة المسمجيف ف  الدب، بمعد ت م تمفة
عػػػػػداد طػػػػػعب درجػػػػػة أرتفػػػػػ  ا، فػػػػػ  حػػػػػيف 179841إلػػػػػى  69183، مػػػػػف 2113إلػػػػػى عػػػػػاـ 

قأمػػا بالنسػػبة لطػػعب الػػدكتقاره كانػػت الزيػػادة مػػف ، 126465إلػػى  78732الماجسػػتير مػػف 
رتفػ  اتطقر عدد الباحثيف ف  مصر  عؿ السػنقات ا  يػرة حيػث ، ق 38325إلى  23811

، بمعػدؿ نمػق 2113فػ  عػاـ  111772إلػى  2112فػ  عػاـ  118514يف مف عدد الباحث
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% مػػػف العػػػدد 7994%، ققػػػد قجػػػد أف أغمبيػػػة البػػػاحثيف فػػػ  قطػػػاع التعمػػػيـ العػػػال  بنسػػػبة 2
قبتحميػػؿ عػػدد (، 19-16، 2115)قزارة التعمػػيـ العػػالى قالبحػػث العممػػى  احجمػػال  لمبػػاحثيف

نو   يقجد أفقد لقحظ  2113إلى عاـ  2111الباحثيف لكؿ مميقف نسمة ف  الفترة بيف عاـ 
أق معػادؿ كامػؿ الققػت، فكػاف عػدد ، فرؽ كبير معحظ ف  أعداد الباحثيف سقاح العػدد الكمػ 

 .2113ف  عاـ  1351قأصبج  2112ف  عاـ  1344الباحثيف الكم  لكؿ مميقف نسمة 

 ف كػاف تطػ قرا لػيس كبيػراق يعكس تطقر أعداد الباحثيف فى مصر  عؿ السػنقات ا  يػرة و قا 
زيادة ا ىتماـ إلى حد ما بالبحث العممى فػى الجامعػات المصػرية قمحاقلػة زيػادة ميزانيتػو  -

 قبصفة  اصة فى قطاع التعميـ العاـ. 

 تطػػقر عػػدد ا بحػػاث المنىػػقرة لمبػػاحثيف المصػػرييف فػػ  الػػػدقريات :مم الشفففم اةمنففيم اففافاي
لألبحػػاث الدقليػػة  بمػػت العػػدد احجمػػال  ،2113إلػػى  2113مػػف عػػاـ    العالميػػة  ػػعؿ الفتػػرة

إلػػػػى  2113فػػػػ   4157بحػػػػث دقلػػػػ ، قزاد عػػػػدد النىػػػػر الػػػػدقل  مػػػػف   87158لممصػػػػرييف 
%، قبحساب معػدؿ التعػاقف الػدقل  12بمتقسط معدؿ نمق سنقت  2113ف  عاـ  14165

فػ  حػيف  6379، بمت حجـ التعاقف الدقل  ف  ا بحػاث 2113قالمحم  ف  النىر ف  عاـ 
، قبم ت نسػبة البحػقث الدقليػة التػ  تػـ نىػرىا بالمىػاركة مػ  1586  المحم  لتعاقف حجـ ا

)قزارة  %  ػػعؿ السػػنقات العىػػر الماضػػية45، 31ققػػد تراقحػػت بػػيف  ،%45الػػدقؿ ا  ػػرى 
 .(19، 2115التعميـ العالى، قالبحث العممى، 

ميػػػة  ػػػعؿ يعكػػػس ىػػػذا التطػػػقر فػػػى أعػػػداد قنسػػػب ا بحػػػاث المنىػػػقرة فػػػى الػػػدقريات العال
العىػػر سػػنقات السػػابقة ا ىتمػػاـ بعنصػػر الجػػقدة فػػى ا داح البحثػػى لمجامعػػات المصػػرية، كمػػا أف 
اعتبػػار النىػػر الػػدقلى مػػف ىػػرقط اجتيػػاز ا بحػػاث العمميػػة قاعتمادىػػا قػػد زاد مػػف معػػد ت النىػػر 

 الدقلى لمبحقث العممية المصرية. 
 :مصر يف يتمويل البحث العلم -2

ذليا الحكقمة فى مصر فى مجاؿ البحث العمم  جيقد ضػعيفة قغيػر إف الجيقد التى تب
كافيػػػة حيجػػػاد حركػػػة بحثيػػػة نىػػػطة تقاكػػػب مثيعتيػػػا فػػػى الػػػدقؿ المتقدمػػػة، قالمسػػػألة ليسػػػت عػػػدد 

ذا مػػا قارنػػا بػػيف قلكػػف جػػقدة تمػػؾ ا بحػػاث قا ، ا بحػػاث المنىػػقرة فحسػػب سػػتفادة مػػف نتائجيػػا، قا 
قجنػػػقب ، الينػػد قكقريػػػا الجنقبيػػة :المسػػػجمة فػػى دقؿ مثػػػؿ  تػػراع المصػػػرية بتمػػؾعػػدد بػػػراحات ا 

سرائيؿ أفريقيا   ندرؾ حجـ العمؿ المطمقب قالمىػكعت الرئيسػية التػى تعػقؽ البحػث العممػ، بؿ قا 
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     أق، السياسػػػػات قالبػػػػرام  أق مسػػػػتقى البػػػػاحثيف قأسػػػػاليب تػػػػأىيميـ تسػػػػقاح فػػػػى مسػػػػتق  فػػػػى مصػػػػر
     ى يػػؤدى غيابيػػا أق نقصػػيا إلػػى ضػػعؼ المػػردقد قالعائػػدقاحمكانػػات البحثيػػة العزمػػة التػػ، التمقيػػؿ

 (. 79، 2116)عمار ق يقسؼ،  . مف البحث العمم
قبصػػػػػفة  اصػػػػػة فػػػػػى   أكثػػػػػر العقبػػػػػات التػػػػػى تقاجػػػػػو البحػػػػػث العممػػػػػ مػػػػػف قيعػػػػػد التمقيػػػػػؿ

 ، بمتطمبػػػػػػػػػػات البحػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػ  الجامعػػػػػػػػػػات، فالميزانيػػػػػػػػػػات الم صصػػػػػػػػػػة لمجامعػػػػػػػػػػات   تفػػػػػػػػػػ
ر الزيػػػػػػادة فػػػػػػى أعػػػػػػداد الطػػػػػػعب قالبػػػػػػاحثيف، قمػػػػػػف ثػػػػػػـ فػػػػػػ ف قتقضػػػػػػ  دقف ا  ػػػػػػذ فػػػػػػى ا عتبػػػػػػا

متقسػػػػػط نصػػػػػيب الباحػػػػػث مػػػػػف ىػػػػػذه الميزانيػػػػػات مػػػػػن فض تمامػػػػػا، فنصػػػػػيب الفػػػػػرد مػػػػػف احنفػػػػػاؽ 
فػػػػى مصػػػػر بصػػػػفة عامػػػػة يػػػػن فض إلػػػػى أدنػػػػى المسػػػػتقيات، حيػػػػث يقػػػػدر   عمػػػػى البحػػػػث العممػػػػ

ت فػػػػػػػػى حػػػػػػػػيف يبمػػػػػػػػت فػػػػػػػػى الق يػػػػػػػػا 2112/2113فػػػػػػػػى مقازنػػػػػػػػة  ياق مصػػػػػػػػر  يقػػػػػػػػا( جني37بمبمػػػػػػػػت )
 .(1364-2115)عقيس،  ( دق ر أى مائة ضعؼ711المتحدة ا مريكية )

  أىػـ المىػكعت التػى تقاجػو التعمػيـ الجػامع مػف يتضج مما سبؽ أف نقػص التمقيػؿ ىػق
لػو   بصفة  اصة، فالتقس  فى التعميـ الجامع  قعدـ قجقد التمقيؿ الكػاف  عامة قالبحث العمم

الجامعػػات فػػى    حيػػث تعتمػػدفػػاؽ عمػػى البحػػث العممػػننصػػيب الطالػػب مػػف ا  ان فػػاضأدى إلػػى 
قمف ثـ ف ف ىناؾ حاجة إلػى زيػادة نسػبة احنفػاؽ عمػى  ،مصر عمى التمقيؿ الحكقمى مف الدقلة

لتصؿ عمى ا قؿ إلى نحق عىرة أضعاؼ ما  سالبحث العمم  مف نات  ا نتاج المحمى احجمال 
سػتقى متقػدـ بػيف مصػاؼ الػدقؿ فػى مجػاؿ إذا أردنػا أف نصػؿ إلػى م ،يقجو حاليػا لمبحػث العممػ 

 .(1، 2117  )جميقرية مصر العربية، مجمس القزراح، البحث العمم
ات التعمػػػيـ احتياجػػػممػػػا سػػػبؽ يتضػػػج عجػػػز التمقيػػػؿ الحكػػػقمى فػػػى مصػػػر عػػػف القفػػػاح ب

  قبصػػػفة  اصػػة البحػػػث العممػػػ  قمػػا ترتػػػب عميػػو مػػػف ضػػػعؼ كفػػاحة التعمػػػيـ الجػػػامع ، الجػػامع
قتمثؿ ذلػؾ فػى عػدـ القػدرة عمػى ىػراح ا جيػزة ، البنية التحتية لمؤسساتوقضعؼ إنتاجو قتدىقر 

قمسػػتمزمات المعامػػؿ مػػف ا دقات قالمػػقاد العزمػػة حجػػراح البحػػقث العمميػػة مػػ  ، العمميػػة الحديثػػة
احصػػدارات الحديثػػة مػػف الكتػػب قالػػدقريات قالمقسػػقعات العمميػػة، قىجػػرة  عػػدـ القػػدرة عمػػى تػػقفير

 تفرغيـ حجراح ا بحاث العممية. حسيف أقضاعيـ المادية قعدـالكفاحات العممية لت
مصػر غيػاب قضػآلة التمقيػؿ   فػ  لمبحػث العممػ  قمما يزيد مف عجز التمقيػؿ الحكػقم

، باحضػػافة إلػػى غيػػاب حسػػف التقظيػػؼ لممػػقارد  نتػػاجأق اح  الػػقارد مػػف القطػػاع ال ػػاص ال ػػدم
 .(83، 2116 . )عمار ق يقسؼ، المحدقدة قالمتاحة لمبحث العمم



2018  (1ج) أبريل( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 129 

لػػػػذلؾ بػػػػدأت الجامعػػػػات فػػػػى البحػػػػث عػػػػف مصػػػػادر أ ػػػػرى لمتمقيػػػػؿ الػػػػذاتى مثػػػػؿ تقػػػػديـ 
قا نىطة الربحية قعقائد القحدات ، ا ستىارات العممية لممؤسسات الحكقمية قال اصة بالمجتم 

 قغير ذلؾ مف ا نىطة. ، ذات الطاب  ال اص دا ؿ الحـر الجامع
ة مؤسسػػػػاتو ق اصػػػػة القطػػػػاع ال ػػػػاص قرجػػػػاؿ قمػػػػف ىنػػػػا  بػػػػد أف يسػػػػيـ المجتمػػػػ  بكافػػػػ

 فػػى تمقيػػؿ التعمػػيـ، ا عمػػاؿ قمؤسسػػات المجتمػػ  المػػدنى مػػف أحػػزاب، قجمعيػػات أىميػػة، قغيرىػػا
ذ بدايػة القػرف قىذا ا تجاه أ ذ فى ا نتىار عمى مستقى العالـ كمو من  ،قالبحث العمم  الجامع

 الحادى قالعىريف. 
ث العممػػػػ  ىنػػػػاؾ مجمقعػػػػة مػػػػف المىػػػػكعت باحضػػػػافة إلػػػػى مىػػػػكمة نقػػػػص تمقيػػػػؿ البحػػػػ

قكانػػػت مػػػف أىػػػـ أسػػػباب نقػػػص جػػػقدة  ،قالمعققػػػات التػػػى يعػػػانى منيػػػا البحػػػث العممػػػ  فػػػى مصػػػر
)المجالس الققميػػػة لألبحػػػاث المصػػػرية،  معػػػدؿ النىػػػر الػػػدقل ان فػػػاضالبحػػػقث العمميػػػة قبالتػػػال  

 : قمف أىميا ما يم (161-161، 2111المت صصة، 
 اب سياسة عممية بحثية حقيقية. عدـ قجقد فمسفة عامة قغي 
  أدى إلى عػدـ س عدـ التكامؿ قعدـ قجقد نظاـ قاضج لت طيط الدراسات العميا قالبحقث

 بػػػػرات مينيػػػػة  -الحصػػػػقؿ عمػػػػى م رجػػػػات ذات جػػػػقدة عاليػػػػة )أبحػػػػاث عمميػػػػة متميػػػػزة
  برات معاصرة(. -مت صصة عالية المستقى 

 فى تطقير المعرفة.  ضعؼ تقظيؼ البحث العمم  قتنمية القدرات العممية 
  ستفادة مف نتائ  البحقث المتميزة اليادفة.غياب نظاـ يحرص عمى ا 
  بتحػػػػديث المكتبػػػػات الجامعيػػػػة بالصػػػػقرة التػػػػى تقاكػػػػب الثػػػػقرة المعمقماتيػػػػة ىتمػػػػاـعػػػػدـ ا 

  قالمعرفية.

  عمػاؿ ققاعػد تقادـ النظـ احدارية قالمالية المطبقػة فػ  مجػاؿ الدراسػات العميػا قالبحػقث قا 
 ارية   تتناسب قطبيعية تطبيؽ المؤسسات البحثية.إد
مجمنةفقجلمأ ف مامب ثم اةمنيمفنؤثفمبجاامبما منةااللم الشفم اافايمفه :مهلجكمأيض م

 مػػف تػػقافر المكتبػػات المػػزقدة بػػالمراج  العمميػػة قالكتػػب   ضػػآلة تسػػييعت البحػػث العممػػ
  بحاث العممية.الحديثة، قالمعامؿ قال برات قققاعد البيانات قصعقبة نىر ا

 نى اؿ أعضاح ىيئة التدريس بأعماؿ إضػافية تػؤثر عمػى الققػت قالجيػد الػذى يمكػف أف ا
% مػػف كامػػؿ نىػػاط عضػػق 5، فالنىػػاط البحثػػى قػػد  يزيػػد عػػف  ي صػػص لمبحػػث العممػػ

 % فى الدقؿ المتقدمة.33قىق قد يصؿ إلى  ،ىيئة التدريس
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 إلػػػى  فتقػػػاركػػػرار قالفرديػػػة قا مػػػف الت، تعػػػانى البحػػػقث التػػػى تجػػػرى فػػػى بعػػػض الجامعػػػات
الت طػػػيط السػػػميـ قالقصػػػقر فػػػى احىػػػراؼ الجػػػاد عمػػػى إجػػػراح البحػػػقث قالرسػػػائؿ العمميػػػة 

 مستقاىا فى بعض ا حياف.  قتدن
  عدـ قجقد  طة ىاممة قمستقرة لمبحث العمم  عمى مستقى الجامعة تقجو الباحثيف إلػى

 القضايا ذات ا قلقية فى البحث قالدراسة.
 اعؿ المستمر م  المراكز البحثية العالمية لمقققؼ عمى المستجداتنقص التف 
  عػػدـ تػػقافر ا جيػػزة المسػػئقلة عػػف الدراسػػات قالبحػػقث قاححصػػاحات سػػقاح عمػػى مسػػتقى

بسػبب غيػاب نظػاـ المعمقمػات قاححصػاحات التػى   سالجامعػات أق عمػى المسػتقى القػقم
 تعتبر مف أىـ آليات البحث العمم .

 لعمميػػة  عضػػاح ىيئػػة التػػدريس مػػف الكتػػب المؤلفػػة قالمترجمػػة قالبحػػقث تػػدنى احنتاجيػػة ا
 المنىقرة بىكؿ عاـ سقاح مف حيث الكـ أق الكيؼ.

مػػػف العػػػرض السػػػابؽ لقاقػػػ  قمؤىػػػرات البحػػػث العممػػػ  فػػػ  مصػػػر قمعققاتػػػو يتضػػػج أف 
 قػاحرتيتطمػب المزيػد مػف ا تحسيف القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فػى مجػاؿ البحػث العممػى 

قالبحػػث عػػف  ،قالبيرققراطيػػة النمطيػػةبالبيئػػة المحفػػزة لمبحػػث العممػػ ، قال ػػرقج مػػف دائػػرة الققالػػب 
قتحقيػػػػؽ مراتػػػػب متقدمػػػػة لمجامعػػػػات المصػػػػرية فػػػػ  قػػػػقائـ  ،سػػػػبؿ جديػػػػدة لمقاكبػػػػة التقػػػػدـ العممػػػػ 

 قمف ثـ تزداد قدرتيا التنافسية.التصنيفات العالمية لمجامعات. 

 صة فى مصر والبحث العلمى بها:ثالثا: واقع الجامعات الخا

لتع ػػرؼ قاقػػ  الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر قالبحػػث العممػػى بيػػا تناقلػػت الدراسػػة الحاليػػة 
نىػػأة الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر قمبػػررات انىػػائيا قأىػػدافيا، أيضػػاق أعػػداد الطػػعب قأعضػػاح 

الفاعمة فى  ىيئة التدريس قأعداد ال ريجيف قتطقرىا، ثـ عرض نمقذجيف مف الجامعات ال اصة
 مجاؿ البحث العممى قذلؾ عمى النحق التالى:

 مبررات إنشاء الجامعات الخاصة فى مصر:  -1

يرجػػػػ  إنىػػػػاح الجامعػػػػات ال اصػػػػة فػػػػى مصػػػػر إلػػػػى مجمقعػػػػة مػػػػف المبػػػػررات المجتمعيػػػػة 
 ( قمف أىميا: 147-144، 2114قا قتصادية قالتعميمية قالسياسية )محمقد، 

 الزيادة السكانية فى مصر 
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  ر قدرة الجامعات الحكقمية قمؤسسات التعميـ العالى عف استيعاب جمي  الراغبيف فيو.قصق 

 .احتياج سقؽ العمؿ قبعض المؤسسات الحكقمية إلى ت صصات جديدة غير نمطية 

  الحاجػػة إلػػى زيػػادة عػػدد الجامعػػات قمؤسسػػات التعمػػيـ العػػالى، لتػػقفير فػػرص التعمػػيـ الجػػامعى
 قالعالى لمراغبيف فيو.

  أعداد الطعب المقبقليف قالمقيديف فى الجامعات الحكقمية.ازدياد 

يتضػػػج ممػػػا سػػػبؽ أف الجامعػػػات ال اصػػػة جػػػاحت لتسػػػد بعػػػض القصػػػقر فػػػى الجامعػػػات 
الحكقميػة، قتمبػى الطمػػب المتزايػد عػف التعمػػيـ الجػامعى، قتحقػؽ مبػػدأ الديمقراطيػة قتكػافؤ الفػػرص 

فػػػػى ظػػػػؿ المػػػػقارد المحػػػػدقدة قضػػػػعؼ التعميميػػػػة، قتضػػػػمف الحػػػػؽ فػػػػى التعمػػػػيـ الجػػػػامعى قالعػػػػالى 
 احمكانات لدى الجامعات الحكقمية. 

 أهداف الجامعات الخاصة:  -2

( ال ػػػػػػػاص 6، 2119ـ )رئاسػػػػػػػة الجميقريػػػػػػػة، 2119( لسػػػػػػػنة 12حػػػػػػػدد القػػػػػػػانقف رقػػػػػػػـ )
ب نىػػػػػػاح الجامعػػػػػػات ال اصػػػػػػة قا ىميػػػػػػة فػػػػػػى مادتػػػػػػو الثانيػػػػػػة أف إنىػػػػػػاح جامعػػػػػػات  اصػػػػػػة فػػػػػػى 

 إلى ما يمى: مصر ييدؼ
 فى رف  مستقى التعميـ قالبحث العممى.احسياـ  -1

 تقفير الت صصات العممية الحديثة -2

إعػداد المت صصػػيف قالفنيػػيف قال بػػراح فػى ىػػتى المجػػا ت بمػػا يحقػؽ الػػربط بػػيف أىػػداؼ  -3
 الجامعة قاحتياجات المجتم  المتطقرة.

 أداح ال دمات البحثية لم ير. -4

 تقفير أحدث ا جيزة المتطقرة فى جمي  الت صصات. -5

مػػف العػػرض السػػابؽ  ىػػداؼ الجامعػػات ال اصػػة أنيػػا تتىػػابو كثيػػراق مػػ  أىػػداؼ  يتضػػج
 1972لسػػنة  49الجامعػػات الحكقميػػة بصػػفة عامػػة، قالتػػى صػػدرىا قػػانقف تنظػػيـ الجامعػػات رقػػـ 

 قالتى تيدؼ إلى: 
 . تقجيو التعميـ الجامعى قالبحث العممى ل دمة المجتم 

 يف.تزقيد البعد با قتصادييف قال براح قالفني 

  إعػػداد احنسػػاف المػػزقد بأصػػقؿ المعرفػػة قطػػرؽ البحػػث المتقدمػػة قالقػػيـ الرفيعػػة لممسػػاىمة
 فى بناح مجتمعو.
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قمف ثـ كػاف ينب ػى أف تت يػر أىػداؼ الجامعػات ال اصػةس لتقاكػب المت يػرات المجتمعيػة 
 المعاصرة قاحتياجات التنمية قالمستجدات المعرفية التى أنىئت أساسا لمقاجيتيا.

 ة الجامعات الخاصة فى مصر وتطورها: نشأ -3

ظيػػػرت فكػػػرة  إنىػػػاح أقؿ جامعػػػة قطنيػػػة فػػػى مصػػػر بػػػالجيقد ا ىميػػػة فػػػى بدايػػػة القػػػرف 
العىريف تمبيػة لػدعقة انطمقػت، تػرى فػى التعمػيـ الجػامعى نقعػاق مػف المقاقمػة فػى قجػو المسػتعمر، 

ؿ، قالػذى يمكػف تحقيقػو ققسيمة لتحقيػؽ قػقة المػقاطف قالػقاطف معػا مػف أجػؿ العمػؿ تجػاه ا سػتقع
عف طريؽ العمـ لمػا لمتعمػيـ الجػامعى مػف أىميػة فػى اسػتنياض اليمػـ قلطػرد المسػتعمر قلتحقيػؽ 
العدالة ا جتماعية لمف لـ يستط  السفر  ارج البعد لمحصقؿ عمى التعميـ الجامعى، قتـ افتتاح 

قاليبػػات مػػف جمػػقع اعتمػػاداق عمػػى التبرعػػات  1918ىػػذه الجامعػػة فػػى جامعػػة أىميػػة رسػػمية فػػى 
 (. 143، 2117الىعب المصرى )جماؿ الديف، 

ـ تأسسػت الجامعػة ا مريكيػة بالقػاىرة، قىػى 1919ق عؿ ىذه الفترة قبالتحديد فػى عػاـ 
جامعػػة أىميػػة قمؤسسػػة مسػػتقمة تيػػدؼ تػػقفير نقعيػػة عاليػػة الجػػقدة مػػف التعمػػيـ بالم ػػة احنجميزيػػة 

 دمػة كػؿ قطاعػات المجتمػ  المصػرى قغيػره مػف البمػداف ققفقاق لنمػقذج التعمػيـ ا مريكػى، قذلػؾ ل
ا  ػػػػرى، قتقػػػػقـ بالعمػػػػؿ فػػػػى ظػػػػؿ البرقتقكػػػػقؿ الثقػػػػافى بػػػػيف حكػػػػقمتى جميقريػػػػة مصػػػػر العربيػػػػة 

 (.46، 2116قالق يات المتحدة ا مريكية )عميقة، 
ققد ظيرت الحاجة إلى إنىاح الجامعة ال اصة نتيجة لممت يرات العالميػة المتسػارعة فػى 

القػػػػرف العىػػػػريف  قظيػػػػقر اقتصػػػػاديات السػػػػقؽ، قزيػػػػادة الطمػػػػب ا جتمػػػػاعى عمػػػػى التعمػػػػيـ نيايػػػػة 
 الجامعى م  قصقر مقارد الدقلة عمى احنفاؽ عميو نتيجة إرتفاع التكمفة العالية لمتعميـ الجامعى.

ب نىػػاح الجامعػػات ال اصػػة،  1992لسػػنة  111قفػػى ضػػقح مػػا سػػبؽ صػػدر القػػانقف رقػػـ 
ت  اصػػػػة تكػػػػقف أغمبيػػػػة ا مػػػػقاؿ المىػػػػاركة فػػػػى رأسػػػػماليا مممقكػػػػة قأقػػػػر بجػػػػقاز إنىػػػػاح جامعػػػػا

لممصرييف، ق  يكقف غرضيا ا ساسى تحقيؽ الربج، قيصدر ب نىاح الجامعات ال اصة قتحديد 
نظاميػػػا قػػػرار مػػػف رئػػػيس الجميقريػػػة بنػػػاح عمػػػى طمػػػب جماعػػػة المؤسسػػػيف قعػػػرض قزيػػػر التعمػػػيـ 

 .(11، 1992قمقافقة مجمس القزراح. )رئاسة الجميقرية، 
ـ بصػػدقر أربعػػة قػػرارات جميقريػػة ب نىػػاح 1996قكانػػت بدايػػة إنىػػاح الجامعػػات ال اصػػة عػػاـ 

أكتػػقبر، قجامعػػة أكتػػقبر لمعمػػـق الحديثػػة قاآلداب، قجامعػػة مصػػر  6أربػػ  جامعػػات  اصػػة قىػػى جامعػػة 
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لػدينا لمعمـق قالتكنقلقجيا، قجامعة مصر الدقلية، قازداد عدد الجامعػات ال اصػة فػى مصػر حتػى أصػبج 
 .  2117جامعة عاـ  26، قتزايد عددىا حتى قصؿ إلى 2112( جامعة  اصة فى عاـ 21)

قالجػػػػػػدقؿ التػػػػػػالى يقضػػػػػػج أعػػػػػػداد قأسػػػػػػماح الجامعػػػػػػات ال اصػػػػػػة المعتمػػػػػػدة فػػػػػػى مصػػػػػػر 
 .2117حتى عاـ 

 (2دول )ــــــــــــــج
 2011الجامعات الخاصة المعتمدة فى جمهورية مصر العربية حتى عام 

 قرار اإلنشاء الجامعة م ر اإلنشاءقرا الجامعة م

 أكتوبر 6جامعة  1
لسنة  243رقم 

 م1996
 جامعة المستقبل 14

لسنة  254رقم 
 م2006

2 
جامعة أكتوبر للعلوم الحديث 

 واآلداب
لسنة  244رقم 

 م1996
 جامعة النيل 15

لسنة  255رقم 
 م2006

 جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 3
لسنة  245رقم 

 م1996
 امعة المصرية الروسيةالج 16

لسنة  256رقم 
 م2006

 جامعة مصر الدولية 4
لسنة  246رقم 

 م1996
 جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 11

لسنة  141رقم 
 م2001

 الجامعة الفرنسية فى مصر 5
لسنة  26رقم 

 م2002
18 

الجامعة المصرية للتعليم 
 اإللكترونى

لسنة  233رقم 
 م2008

 ة بالقاهرةالجامعة األلماني 6
لسنة  21رقم 

 م2002
 جامعة العاشر من رمضان 19

لسنة  299رقم 
 م2009

1 
الجامعة العربية المفتوحة 

 بالقاهرة
لسنة  216رقم 

 م2003
 جامعة دراية 20

لسنة  91رقم 
 م2010

 جامعة األهرام الكندية 8
لسنة  393رقم 

 م2004
 جامعة الجيزة الجديدة 21

لسنة  93رقم 
 م2010

 عة البريطانية المصريةالجام 9
لسنة  411رقم 

 م2004
 جامعة هليوبوليس 22

لسنة  3194رقم 
 م2012

10 
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا 

 والمعلومات
لسنة  430رقم 

 م2004
23 

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة 
 زويل

لسنة  161رقم 
 م2012

 جامعة سيناء 11
لسنة  363رقم 

 م2005
 جامعة بدر 24

لسنة  111رقم 
 م2013

 جامعة فاروس 12
لسنة  252رقم 

 م2006
 الجامعة الصينية 25

لسنة  118رقم 
 م2013

 جامعة النهضة 13
لسنة  253رقم 

 م2006
 جامعة حورس 26

لسنة  119رقم 
 م2013

، موقع الجامعات الخاصدة، المجلدس األعلدى للجامعدات الخاصدة 2011المصدر: وزارة التعليم العالى، 
 واألهلية. 

مػػف قػػراحة الجػػدقؿ السػػابؽ يتضػػج زيػػادة أعػػداد الجامعػػات ال اصػػة فػػى السػػنقات ا  يػػرة، 
فقد بدأ إنىاح الجامعات ال اصة بأرب  جامعات فى عاـ قاحد قبقػرارات متتابعػة قذلػؾ حتػى عػاـ 

، ثـ 2114جامعات عاـ  11، ققصؿ العدد إلى 2112جامعات عاـ  6، قأصبج ىناؾ 1996
، 2117( جامعػة  اصػػة فػى عػػاـ 26ال اصػة حتػػى قصػؿ عػددىا إلػػى )تتػاب  إنىػاح الجامعػػات 

قىذا يىير إلى أف تجربة التعميـ الجػامعى ال ػاص  قػت قبػق  فػى مصػر، قأنيػا أصػبحت مجػا  
 صػػػبا لعسػػػتثمار ممػػػا دفػػػ  الكثيػػػر مػػػف المسػػػتثمريف ا لتفػػػات إلييػػػا، إ  أنػػػو مػػػ  ازديػػػاد أعػػػداد 
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لػػت أقػػؿ مػػف العػػدد المفػػرقض، قتسػػعى قزارة التعمػػيـ الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر إ  أنيػػا مازا
 .2131العالى إلى إتاحة الفرص لزيادة أعدادىاس لتتماىى م   طة مصر ا ستراتيجية 

 تطور أعداد الكليات بالجامعات الخاصة: -4
م0200نطففففمأعففا ام اكميففجلمبجاصجنةففجلم ا جيفف مف زا امعففااهجم ففاللم ااففلف لمنففنم

ميفضحمذاك:مف اصافلم انجا مم0202 ن م
 (3دول )ــــــــــج

 -2014/2015 -2013/2014 -2012/2013) خالل األعوام  تطور أعداد الكليات بالجامعات الخاصة
2015/2016- 2016/2011) 

 /2012 انــــــــــــــــــــالبي
2013 

الرقم 
 القياسى

2013/ 
2014 

الرقم 
الرقم  2014/2015 القياسى

الرقم  2015/2016 القياسى
الرقم  2016/2011 ياسىالق

 القياسى
 93 13 93 13 100 14 100 14 100 14 أكتوبر -6

أكتوبر للعلوم الحديثة 
 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 واآلداب

 108 13 108 13 108 13 108 13 100 12 مصر للعلوم والتكنولوجيا
 100 6 83 5 100 6 100 6 100 6 مصر الدولية

 الجامعة الفرنسية فى
 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 مصر

 0 0 100 4 100 4 100 4 100 4 الجامعة األلمانية
الجامعة البريطانية فى 

 150 9 116 1 100 6 100 6 100 6 مصر

الجامعة الحديثة 
 113 9 100 8 100 8 100 8 100 8 للتكنولوجيا والمعلومات

 100 6 150 6 150 6 150 6 100 4 األهرام الكندية
 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 جامعة سيناء

 100 11 100 11 100 11 100 11 100 11 جامعة فاروس
 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 جامعة المستقبل

 150 3 150 3 150 3 150 3 100 2 المصرية الروسية
 125 5 125 5 125 5 100 4 100 4 الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 120 6 120 6 100 5 100 5 100 5 جامعة النهضة
الجامعة المصرية للتعليم 

 250 5 100 2 100 2 100 2 100 2 االلكترونى

 161 5 100 3 100 3 100 3 100 3 الجامعة العربية المفتوحة
 200 4 100 2 100 2 100 2 100 2 جامعة النيل

 100 3 100 3 100 3  3 - - جامعة هليوبوليس
 100 8 15 6 100 8  8 - - جامعة بدر
 121 130 113 121 115 123 101 114 100 101 اإلجمالى

/ 2016وزارة التعلدديم العددالى:  اإلدارة العامددة لمركددز المعلومددات والتوثيددد، النشددرة الدوريددة، العدددد الثالددث، 
2011. 

( يتضج تزايد أعداد الكميات بالجامعات ال اصة، حيث 3مف قراحة الجدقؿ السابؽ رقـ )
%، 21نحػػق  2112/2113قياسػػا بعػػددىا فػػى عػػاـ  2116/2117نسػػبة الزيػػادة فػػى عػػاـ بم ػػت 

 قيرج  ذلؾ إلى ما يمى: 
  سػعى الجامعػات ال اصػػة إلػى اسػتكماؿ اليياكػػؿ التنظيميػة قالتقسػ  فػػى البػرام  الدراسػػية

 قالت صصات العممية لتحقيؽ الميزة التنافسية.
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  ايػػد أعػػداد الطػػعب المقبػػقليف قالمقيػػديف زيػػادة احقبػػاؿ عمػػى التعمػػيـ الجػػامعى ال ػػاص قتز
 بالجامعات ال اصة أدى إلى التقس  فى إنىاح كميات جديدة تستقعب ىذه الزيادة.

 تطور أعداد الطالب فى الجامعات الخاصة:  -5

يتضػػػج مػػػف التقػػػارير قاححصػػػاحات عػػػف أعػػػداد الطمبػػػة المقبػػػقليف قالمقيػػػديف بالجامعػػػات 
ى أعداد الطمبة المقبقليف قالمقيػديف عامػا بعػد عػاـ، قالجػدقؿ ال اصة فى مصر أنو ىناؾ تزايد ف

اآلتى يقضج تطقر أعداد الطعب المقبقليف بالجامعات ال اصة المصرية  عؿ الفترة مف العػاـ 
 ـ(.2111/2111-2111/2112الجامعى )

 (4جدول )
 م(2011-2001تطور أعداد الطالب المقبولين والمقيدين بالجامعات الخاصة خالل )

 العام الدراسى
 أعداد الطلبة المقيدين أعداد الطلبة المقبولين

 الجملة النسبة% وافد النسبة% مصرى الجملة النسبة% وافد النسبة% مصرى
2001/2002 5644 10.8 2325 29.2 1969 11996 12 6950 28 24946 
2002/2003 5246 64 2951 36 8191 21293 10 9138 30 30431 
2003/2004 4294 61 2154 39 1048 23480 68.4 10859 31.6 34339 
2004/2005 4554 66.6 2285 33.4 6839 23189 61.8 10999 32.2 34188 
2005/2006 4241 68.1 1928 31.3 6169 - - - - 35859 
2006/2001 4128 69.5 1813 30.5 5941 - - - - 40161 
2001/2008 5969 16.3 1853 23.1 1822 32245 11.2 13011 28.8 45316 
2008/2009 1812 15.3 2519 24.1 10451 41128 15.4 13650 24.6 55318 
2009/2010 12163 83.4 2411 16.6 14580 5280 19 14011 21 66811 
2010/2011 1416 18.5 2036 21.5 9452 59448 81 8114 13 68222 

 (2112ئى السنقى، القاىرة، الجياز المركزى لمتعبئة العامة قاححصاح: الكتاب اححصا
 ( يتضج مايمى:4مف قراحة الجدقؿ السابؽ رقـ )

  ازديػػاد إقبػػاؿ الطػػعب عمػػى الجامعػػات ال اصػػة، حيػػث ارتفػػ  أعػػداد الطمبػػة المقبػػقليف  ػػعؿ
، أى 2111( طالػػػب عػػػػاـ 14581إلػػػى ) 2111( طالػػػب عػػػاـ 7969عىػػػر سػػػنقات مػػػف )

 جامعات  عؿ ىذه الفترة.% قذلؾ بسبب ازدياد أعداد  ال83بزيادة نسبتيا 

  قت الجامعات ال اصة قبق  لدى القافديف، قىى بذلؾ حققػت إحػدى  مبػررات إنىػائيا قىػق 
 جذب الطعب القافديف قتقفير عمعت صعبة لمدقلة.

حتػػى  2112قتقالػػت الزيػػادة فػػى أعػػداد المقبػػقليف بالجامعػػات ال اصػػة فػػى ا عػػقاـ مػػف 
 قالجدقؿ التالى يقضج ذلؾ: 2117

 (5دول )ــــــــــــــــــج
 خالل األعوام  تطور أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة

 (2012/2013- 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016- 2016/2011) 

 البيان
2012/ 
2013 

الرقم 
 القياسى

2013/ 
2014 

الرقم 
 القياسى

2014/ 
2015 

الرقم 
 القياسى

2015/ 
2016 

الرقم 
 القياسى

2016/ 
2011 

م الرق
 القياسى
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 121 4851 114 4561 90 3615 94 3114 100 4011 أكتوبر -6

 106 2442 103 2361 110 2528 110 2529 100 2303 أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 134 4952 119 4391 113 4153 98 3615 100 3685 مصر للعلوم والتكنولوجيا

 111 2000 106 1801 101 1818 100 1698 100 1105 مصر الدولية

 109 101 92 86 13 68 91 85 100 93 الجامعة الفرنسية فى مصر

 0  98 2213  - 94 2118 100 2260 الجامعة األلمانية

 160 2419 135 2089 135 2096 110 1111 100 1550 الجامعة البريطانية فى مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا 
 والمعلومات

1419 100 2309 156 2145 145 2041 138 2932 198 

 219 1992 224 1599 219 1563 116 1253 100 113 األهرام الكندية

 111 1529 114 1481 121 1588 109 1422 100 1301 جامعة سيناء

 186 1816  1045 100 915  0  0 جامعة بدر

 151 3135 146 2901 130 2592 115 2292 100 1996 جامعة فاروس

 109 1135 123 1961 98 1562 91 1551 100 1591 جامعة المستقبل

 206 1311 210 1345 219 1402 91 581 100 640 المصرية الروسية

 154 1916 153 1914 161 2005 119 1485 100 1248 الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 112 1125 86 861 113 1131 95 956 100 1002 جامعة النهضة

الجامعة المصرية للتعليم 
 كترونىاالل

281 100 303 108 241 89 118 63 244 81 

 518 861 504 152 536 199 261 368 100 149 الجامعة العربية المفتوحة

 166 365 623 131 523 115 118 26 100 22 جامعة النيل

 155 328 92 196 100 212  0  0 جامعة هليوبوليس

 139 36126 130 33955 118 30608 108 28112 100 26041 اإلجمالى

/ 2016وزارة التعلدديم العددالى: اإلدارة العامددة لمركددز المعلومددات والتوثيددد، النشددرة الدوريددة، العدددد الثالددث، 
2011. 

( يتضػػػج تزايػػػد أعػػػداد الطػػػعب المقبػػػقليف بالجامعػػػات 5مػػػف قػػػراحة الجػػػدقؿ السػػػابؽ رقػػػـ )
 2112/2113اـ قياسا بعددىا فى ع 2116/2117ال اصة، حيث بم ت نسبة الزيادة فى عاـ 

% قبتطػػقر أعػػداد المقبػػقليف بالجامعػػات ال اصػػة تزايػػدت أعػػداد المقيػػديف فػػى الفتػػرة مػػف 39نحػػق 
 قالجدقؿ التالى يقضج ذلؾ: 2117حتى  2112

 (6دول )ــــــــــــج
 خالل األعوام تطور أعداد المقيدين بالجامعات الخاصة

 (2012/2013- 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016- 2016/2011) 

 البيان
2012/ 
2013 

الرقم 
 القياسى

2013/ 
2014 

الرقم 
 القياسى

2014/ 
2015 

الرقم 
 القياسى

2015/ 
2016 

الرقم 
 القياسى

2016/ 
2011 

الرقم 
 القياسى

 151 20989 142 19149 109 15160 110 15224 100 13901 أكتوبر -6

 1304 11514 125 10132 115 9864 105 9018 100 8515 أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 143 20684 125 18059 120 11320 111 16066 100 14411 مصر للعلوم والتكنولوجيا

 135 8251 126 1611 112 6848 99 6050 100 6112 مصر الدولية

 114 368 101 345 99 319 98 318 100 324 الجامعة الفرنسية فى مصر
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 0  80 10631  0 113 15061 100 13342 الجامعة األلمانية

 231 9148 191 1635 156 6036 144 5519 100 3868 الجامعة البريطانية فى مصر

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا 
 والمعلومات

4010 100 5260 131 1265 181 8134 211 10133 268 

 216 6913 226 5615 221 5135 118 4451 100 2508 األهرام الكندية

 113 5182 138 6341 119 5490 105 4841 100 4604 جامعة سيناء

 366 3510 195 1902 100 915  0 100 0 جامعة بدر

 150 9216 129 1901 145 8900 126 1142 100 6144 جامعة فاروس

 161 1994 151 1481 120 5142 18 3130 100 4114 جامعة المستقبل

 236 5545 152 3561 185 4333 122 2859 100 2345 المصرية الروسية

 329 8354 289 1201 151 3841 143 3640 100 2541 الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 131 3995 131 4192 154 4698 131 4013 100 3051 جامعة النهضة

الجامعة المصرية للتعليم 
 االلكترونى

550 100 804 146 993 181 960 115 1185 215 

 268 2601 213 2013 161 1562 101 1043 100 912 الجامعة العربية المفتوحة

 691 650 309 290 181 116 133 125 100 94 جامعة النيل

 209 1089 148 110 100 522  0 100 0 جامعة هليوبوليس

 150 131981 143 131933 115 105185 115 105842 100 92204 اإلجمالى

/ 2016وثيددد، النشددرة الدوريددة، العدددد الثالددث، وزارة التعلدديم العددالى: اإلدارة العامددة لمركددز المعلومددات والت
2011. 

( يتضػػػج تزايػػػد أعػػػداد الطػػػعب المقيػػػديف بالجامعػػػات 6مػػػف قػػػراحة الجػػػدقؿ السػػػابؽ رقػػػـ )

 2112/2113قياسا بعددىا فى عاـ  2116/2117ال اصة، حيث بم ت نسبة الزيادة فى عاـ 

 صة إلى ما يمى: %، قترج  زيادة أعداد الطعب المقيديف بالجامعات ال ا51نحق 

  أف الجامعػػػات ال اصػػػة تعتبػػػر بػػػديع لمطػػػعب الػػػراغبيف فػػػى الحصػػػقؿ عمػػػى تعمػػػيـ جيػػػد عػػػف

التعمػػيـ فػػى ال ػػارج، مػػف  ػػعؿ مػػا تقدمػػو مػػف بػػرام  تعميميػػة جيػػدة قحديثػػة قمػػنحيـ ىػػيادات 

 معتمدة مف الدقؿ المتقدمة مثؿ بريطانيا قمف المجمس ا عمى لمجامعات.

 ة إضػافة بػرام  تعميميػة قت صصػات عمميػة جديػدة لػـ تكػف متاحػة محاقلة الجامعات ال اصػ

 فى الجامعات الحكقمية، مما أدى إلى زيادة جذب الطعب إلييا.

  قبػػقؿ الجامعػػات ال اصػػة لمطػػعب الحاصػػميف عمػػى ىػػيادة الثانقيػػة العامػػة بمجمػػقع أقػػؿ مػػف

ف قجقد تفرقػة بػيف نظيرتيا الحكقمية، ققد آثار ذلؾ مف قبؿ م اقؼ لدى النقابات المينية م

ال ػػػػريجيف، قىػػػػى الجزئيػػػػة التػػػػى عالجيػػػػا قػػػػرارات القبػػػػقؿ بالجامعػػػػات ال اصػػػػة فػػػػى العػػػػاميف 
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الماضػػييف بالتىػػدد فػػى عػػدـ قبػػقؿ أى طالػػب بالجامعػػات ال اصػػة فػػى كميػػات القطػػاع الطبػػى 

 %.91بمجمقع بأقؿ مف 

 تطور أعداد الخريجين بالجامعات الخاصة: -6

 2116حتػى  2111امعػات ال اصػة  ػعؿ ا عػقاـ مػف تطقر أعػداد ال ػريجيف مػف الج

 قالجدقؿ التالى يقضج ذلؾ:
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 (1دول )ــــــج
  خالل األعوام تطور أعداد الخريجين بالجامعات الخاصة

 (2011/2012- 2012/2013- 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016) 

 /2011 انــــــــــــــالبي
2012 

الرقم 
 القياسى

2012/ 
2013 

الرقم 
 لقياسىا

2013/ 
2014 

الرقم 
 القياسى

2014/ 
2015 

الرقم 
 القياسى

2015/ 
2016 

الرقم 
 القياسى

 93 2321 94 2346 69 1116 81 2165 100 2494 أكتوبر -6
 113 1501 96 911 92 1225 106 1402 100 1326 أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 111 2851 94 2304 89 2114 100 2449 100 2441 مصر للعلوم والتكنولوجيا
 106 1284 64 114 83 1004 103 1253 100 1212 مصر الدولية

 95 11 19 64 101 82 96 18 100 81 الجامعة الفرنسية فى مصر
 0 0 80 1066 0 0 0 0 100 1332 الجامعة األلمانية

 119 136 91 399 138 568 143 588 100 411 الجامعة البريطانية فى مصر
حديثة للتكنولوجيا الجامعة ال

 242 820 123 411 109 368 96 324 100 339 والمعلومات

 185 611 101 355 121 419 105 346 100 331 األهرام الكندية
 136 851 64 402 100 686 141 916 100 624 جامعة سيناء
  0  0 0 0  0   جامعة بدر

 203 1368 105 111 132 891 143 968 100 615 جامعة فاروس
 110 900 81 421 119 628 134 110 100 530 جامعة المستقبل

 200 544 156 425 111 311 106 289 100 212 المصرية الروسية
 1858 446 410 113 48 115 425 102 100 24 الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 143 668 51 239 92 431 100 466 100 - جامعة النهضة
الجامعة المصرية للتعليم 

 1400 154 555 61 213 30 100 11  - اللكترونىا

 46 83 41 86 59 101 66 120 100 182 الجامعة العربية المفتوحة
 48 21 92 32 132 33 100 25  - جامعة النيل

 100 6  0  -  -  - جامعة هليوبوليس
 124 15254 90 11129 88 10194 100 100 100 12214 اإلجمالى

/ 2016ى:  اإلدارة العامددة لمركددز المعلومددات والتوثيددد، النشددرة الدوريددة، العدددد الثالددث، وزارة التعلدديم العددال
2011. 

( يتضػػج تزايػػد عػػدد ال ػػريجيف بالجامعػػات ال اصػػة، 7قمػػف قػػراحة الجػػدقؿ السػػابؽ رقػػـ )
نحػػق  2111/2112قياسػػا بعػػددىا فػػى عػػاـ  2115/2116حيػػث بم ػػت نسػػبة الزيػػادة فػػى عػػاـ 

 ال ريجيف مف الجامعات ال اصة إلى ما يمى: %، قيرج  تزايد أعداد24
  تقديـ الجامعات ال اصة البرام  التعميمية قالت صصات المطمقبػة فػى سػقؽ العمػؿ مثػؿ

 ىندسة البترقكيماقيات قتقنية المعمقمات قاحععـ السياسى قغيرىا.

 د تركيز الجامعات ال اصة قاىتماميا بتأىيؿ قتدريب الطعب لسقؽ العمؿ قتػقفير المزيػ
 مف فرص العمؿ.

  تققـ بعض الجامعات ال اصة بتقديـ الحمقؿ لمىكمة بطالة ال ريجيف مف  ػعؿ إطػعؽ
ممتقيات التقظيؼ سنقيا، إ  أف ذلؾ   يؤدى لحؿ مىكمة بطالػة ال ػريجيف ق  يعػد حػؿ 
جذرى  زمػة التعمػيـ الجػامعى المصػرى، بػؿ أثػر بىػكؿ كبيػر عمػى فػرص ال ػريجيف فػى 

نو يزيػد مػف الفجػقات ا جتماعيػة قالطبيعيػة فػى المجتمػ  المصػرى، إذ سقؽ العمؿ كما أ
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أف الجامعػػػات ال اصػػػة تقػػػدـ بػػػرام  تعميميػػػة غيػػػر متاحػػػة بنظيرتيػػػا الحكقميػػػة، قبالتػػػالى 
يكػقف الطمػب عمػى  ريجيػا فػى سػقؽ العمػػؿ أكبػر ممػا يػؤدى  رتفػاع نسػبة البطالػة بػػيف 

  ريجى الجامعات الحكقمية.

 هيئة التدريس بالجامعات الخاصة:  تطور أعداد أعضاء -7

لقد حددت العئحة التنفيذية لقانقف الجامعػات ال اصػة أنػو يجػب أف يكػقف عػدد أعضػاح 
ىيئػػػة التػػػدريس معئمػػػا  عػػػداد الطمبػػػة الدارسػػػيف بالجامعػػػات ال اصػػػة قفقػػػا لمققاعػػػد التػػػى يقررىػػػا 

عينػػيف مػػنيـ بصػػفة مجمػػس الجامعػػات ال اصػػة قا ىميػػة فػػى ىػػذا ال صػػقص، قأ  تقػػؿ نسػػبة الم
 (.11، 2111دائمة عند إنىاح الجامعة عف النسبة التى يحددىا المجمس ) رئاسة الجميقرية، 

قتتميز الدقؿ المتقدمة بارتفاع نسبة عدد  أعضاح ىيئة التدريس بالنسبة   عداد الطمبػة 
ىػػذه ( فػػى الجامعػػات ال اصػػة المرمققػػة، قأف تكػػقف 12: 1( إلػػى )6: 1حيػػث تتػػراقح مػػا بػػيف )

 ( فى الدرقس العممية قالمعامؿ.5: 1( فى الدرقس النظرية، )11: 1النسبة )
قالجػػدقؿ التػػالى يقضػػج تطػػقر أعػػداد أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قنسػػبتيـ إلػػى الطػػعب فػػى           

 الجامعات ال اصة 

 (8جدول رقم )
 صةتطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم إلى أعداد الطالب فى الجامعات الخا

 النسبة عدد الطلبة عدد هيئة التدريس العام الدراسى
2001/2002 668 24946 31:1 
2002/2003 645 30431 41:1 
2003/2004 866 34336 40:1 
2004/2005 105 34188 49:1 
2005/2006 981 35859 36:1 
2006/2001 1090 40161 31:1 
2001/2008 1518 45316 29:1 
2008/2009 1801 55318 31:1 
2009/2010 2028 66811 33:1 
2010/2011 2185 68222 31:1 

 10-64، 2012الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: النشرة السنوية للجامعات الخاصة، القاهرة، يوليو 

( يتضػػج ان فػػاض نسػػبة جممػػة أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس 8مػػف قػػراحة الجػػدقؿ السػػابؽ رقػػـ )
بالمقارنػة  2111/2111حتػى عػاـ  2111/2112فػى الفتػرة مػف  إلى أعداد الطػعب فػى مصػر

بالمعػػػد ت العالميػػػة، قىػػػذا مػػػا أىػػػارت إليػػػو نتػػػائ  الدراسػػػات السػػػابقة، حيػػػث أقضػػػحت أف معظػػػـ 
الجامعػػات ال اصػػة تعػػانى مػػف العجػػز الىػػديد فػػى أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس ق اصػػة فػػى الكميػػات 

 لجامعات الحكقمية.العممية، قتعتمد ىذه الجامعات عمى ا نتداب مف ا
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قازدادت أعػػداد أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قمعػػاقنييـ بالجامعػػات ال اصػػة  ػػعؿ الفتػػرة مػػف 
 قالجدقؿ التالى يقضج ذلؾ:  2117حتى  2112

 (9دول )ــــــــــــــج
 خالل األعوام  تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الخاصة

 (2012/2013- 2013/2014- 2014/2015- 2015/2016- 2016/2011) 

 /2012 انـــــــــالبي
2013 

الرقم 
 القياسى

2013/ 
2014 

الرقم 
 القياسى

2014/ 
2015 

الرقم 
 القياسى

2015/ 
2016 

الرقم 
 القياسى

2016/ 
2011 

الرقم 
 القياسى

 118 698 19 646 106 629 106 629 100 594 أكتوبر -6
 129 1064 116 964 105 810 105 810 100 282 أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب

 113 910 104 896 104 896 99 853 100 861 مصر للعلوم والتكنولوجيا
 111 361 103 318 103 316 100 308 100 308 مصر الدولية

 116 59 116 59 110 56 25 13 100 51 الجامعة الفرنسية فى مصر
    0  - 100 154 100 154 الجامعة األلمانية

 203 634 203 631 114 544 16 51 100 313 لجامعة البريطانية فى مصرا
الجامعة الحديثة للتكنولوجيا 

 والمعلومات
212 100 286 135 389 184 606 286 488 230 

 225 322 161 239 158 226 111 158 100 143 األهرام الكندية
 140 360 106 213 102 263 91 250 100 251 جامعة سيناء

 216 166 129 99 100 11  0 100 0 عة بدرجام
 185 101 148 563 148 561 128 484 100 318 جامعة فاروس
 186 494 164 431 144 384 129 342 100 266 جامعة المستقبل

 218 320 165 243 128 188 125 184 100 141 المصرية الروسية
 203 316 193 301 160 250 112 116 100 156 الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

 615 358 51 300 109 58 109 58 100 53 جامعة النهضة
الجامعة المصرية للتعليم 

 االلكترونى
18 100 32 118 32 118 11 39 11 394 

 190 19 180 18 130 13 120 12 100 10 الجامعة العربية المفتوحة
 125 25 36 12 305 61 295 59 100 20 جامعة النيل

 104 81 100 18 100 18  - 100 - وليسجامعة هليوب
 151 1501 143 6820 124 5891 103 4919 100 4169 اإلجمالى

/ 2016وزارة التعلدديم العددالى:  اإلدارة العامددة لمركددز المعلومددات والتوثيددد، النشددرة الدوريددة، العدددد الثالددث، 
2011. 

لتػدريس بالجامعػات ( يتضػج تزايػد عػدد أعضػاح ىيئػة ا9قمف قراحة الجدقؿ السابؽ رقػـ )
 2112/2113قياسا بعددىا فى عاـ  2116/2117ال اصة، حيث بم ت نسبة الزيادة فى عاـ 

%، قعمػػى الػػرغـ مػػف زيػػادة أعػػداد أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس فػػى الجامعػػات ال اصػػة فػػى 57نحػػق 
 السػػػنقات ا  يػػػرة مقارنػػػة بمػػػا قبميػػػا، إ  أنػػػو حتػػػى اآلف لػػػـ تسػػػتط  اسػػػتكماؿ ىياكميػػػا التدريسػػػية،

 قمازاؿ معظميا مف المنتدبيف مف الجامعات الحكقمية.
مػف العػرض السػابؽ  عػػداد الطػعب قأعػداد أعضػاح ىيئػػة التػدريس بالجامعػات ال اصػػة 

 ( قتحميميا يتضج ما يمى: 9( قجدقؿ رقـ )8بجدقؿ رقـ )
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  دة تقاربت نسبة أعضاح ىيئة التدريس قالييئػة المعاقنػة إلػى أعػداد الطمبػة إلػى النسػبة المقجػق
فػػػى الجامعػػػػات الحكقميػػػة، قعمػػػػى الػػػرغـ مػػػػف ازديػػػاد أعػػػػداد أعضػػػاح ىيئػػػػة التػػػدريس بصػػػػقرة 
مسػػػتمرة، ف نيػػػا لػػػـ تصػػػؿ إلػػػى المعػػػد ت العالميػػػة فػػػى الجامعػػػات المرمققػػػة، قمػػػف ثػػػـ تكػػػقف 
الجامعػػات ال اصػػة مثػػؿ الجامعػػػات الحكقميػػة فػػى تكػػدس الطمبػػػة فػػى قاعػػة المحاضػػػرات أق 

 ة التعميمية.المعامؿ مما يؤثر عمى  العممي

  اعتمػػدت الجامعػػات ال اصػػة عمػػى انتػػداب أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس مػػف الجامعػػات  الحكقميػػة
 أكثر مف التعييف، ققامت بتعييف معيديف قمدرسيف مساعديف.

( التػػى أىػػارت إلػػى أف أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس 73، 2117قيؤكػػد ذلػػؾ دراسػػة )محمػػقد، 
 يما يمى:بالجامعات ال اصة تعانى مف عدة مىاكؿ تمثمت ف

 .ضعؼ المستقى التعميمى لمطمبة قضعؼ جديتيـ فى تمقى العمـ 

 .عدـ جدية الطمبة با نتظاـ فى الحضقر أق ا ىتماـ بالمحاضرات 

 .العبح التدريسى لعضق ىيئة التدريس قنقص ا ىتماـ بالبحث العممى 

 .إىماؿ رأى عضق ىيئة التدريس فى ات اذ أى قرار تجاه الجامعة 

 المادية و البنية التحتية بالجامعات الخاصة: الموارد   -8

تتققؼ جقدة العممية التعميميػة فػى الجامعػات عامػة عمػى مػدى تػقافر ا بنيػة قالتجييػزات 
العزمة لذلؾ، كما أف تقفير المبانى قالمرافؽ التعميمية قتقفير ا جيزة قا حتياجات التعميمية مف 

 امعات ال اصة.أىـ ا حتياجات التى يتقق  أف تمبييا الج
قبػػػػالنظر إلػػػػى الجامعػػػػات ال اصػػػػة فػػػػى مصػػػػر، نجػػػػد أنيػػػػا جامعػػػػات مميػػػػزة فػػػػى مبانييػػػػا 
قمساحتيا قتقافر ا جيزة قالمعامؿ بيا، فمعظـ ىذه الجامعات تقػ  عمػى مسػاحات كبيػرة جػدا قػد 

فدانا، قتحتقى عمى أبنية قمساحات م تمفة، ققد تمت مراعػاة التيقيػة  قاحضػاحة  41تصؿ إلى 
دة فػػى بنائيػػا، قتضػػـ المبػػانى قاعػػات لمتػػدريس مجيػػزة بأحػػدث ا جيػػزة التكنقلقجيػػة قمكيفػػة الجيػػ

 (.171، 2114باليقاح قبمقاعد دراسية بمقاصفات عالية الجقدة )رقماف، 
كما تقجد مستىفيات تعميمية  اصة بالجامعة، قيعمؿ بيا ن بة مميزة مف أساتذة كميات 

الفرقع الطبية باحضافة إلى ا تصاصييف قىيئة تمػريض  الطب قا طباح ا ستىارييف فى معظـ
عمى مستقى عاؿ مف التدريب  قالكفاحة، قتـ تجييز المستىفى بأحدث ا جيزة قالمعدات الطبية 
لتقػػديـ كػػؿ ال ػػدمات التى يصػػية قالععجيػػة. قتقجػػد فػػى كػػؿ جامعػػة  اصػػة مكتبػػة عمػػى أعمػػى 



2018  (1ج) أبريل( 114)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 143 

ى ىذه الجامعات تقفر مجمقعة متنقعة مف مستقى مف حيث المساحة قالتجييزات، قكؿ مكتبة ف
مصػػػادر المعمقمػػػات، قىنػػػاؾ أيضػػػا معامػػػؿ قم تبػػػرات تفيػػػد الت صصػػػات العمميػػػة، مثػػػؿ: كميػػػات 

 الصيدلة، قالعمـق بت صصاتيا الم تمفة.
يتضج مما سبؽ  أنو عمى الػرغـ مػف ارتفػاع المصػرقفات الدراسػية التػى يػدفعيا الطػعب 

ر بنيػػة تحتيػػة مػػف المبػػانى قالتجييػػزات عمػػى درجػػة رفيعػػة مػػف فػػى الجامعػػات ال اصػػة، ف نيػػا تػػقف
احمكانػػات الماديػػة قالبىػػرية أيضػػا، قذلػػؾ حرصػػاق منيػػا عمػػى تػػقفير عمميػػة تعميميػػة بجػػقدة عاليػػة، 
قمػػػػف الممكػػػػف ا سػػػػتفادة مػػػػف إمكانػػػػات قمػػػػقارد الجامعػػػػات ال اصػػػػة فػػػػى دعػػػػـ البحػػػػث العممػػػػى 

 المقارد قاحمكانيات المادية.بالجامعات الحكقمية التى تعانى مف النقص فى 
 )*( مشكالت وتحديات الجامعات الخاصة فى مصر: -9

بػػػالرغـ مػػػف إنىػػػاح الجامعػػػات ال اصػػػة فػػػى مصػػػر منػػػذ أكثػػػر مػػػف عىػػػريف عامػػػا إ  أنػػػو 
 مازالت ىناؾ العديد مف المىكعت قالتحديات التى تقاجييا قمف أىميا ما يمى:

 س، قاعتماد الجامعات ال اصػة بدرجػة كبيػرة عمػى عدـ قجقد فريؽ معيف مف أعضاح ىيئة التدري
ا نتػػػداب مػػػف الجامعػػػات الحكقميػػػة، ممػػػا يػػػؤثر بالسػػػمب عمػػػى مسػػػتقى الطػػػعب ققػػػدراتيـ البحثيػػػة 

  نى اؿ أعضاح ىيئة التدريس قعدـ تفرغيـ لمعممية البحثية قالتدريسية بتمؾ الجامعات.

  تػػدريس متفرغػػة قثابتػػة ، لػػذلؾ   صػػعقبة قجػػقد نظػػاـ لمدراسػػات العميػػا بيػػا لعػػدـ تػػقفر ىيئػػة
تسػتطي  الجامعػات ال اصػػة تقػديـ  دمػػة بحثيػة جيػػدة لمطػعب، قيمجئػػقا لمجامعػات الحكقميػػة 

  ستكماؿ دراستيـ العميا.

  نقص أعداد الجامعات ال اصة فى مصر طبقاق لما أعمنو قزير التعميـ العػالى الحػالى، حيػث
%(، قأنػػو مػػف 5 تػػزاؿ ضػػئيمة )أقػػؿ مػػف صػػرح بػػأف نسػػبة التعمػػيـ العػػالى ال ػػاص فػػى مصػػر 

 .2131%( فى ال طة احستراتيجية 11المقرر أف تصؿ إلى أكثر مف )

  القيقد الذى يفرضيا المجمس ا عمى لمجامعات عمى الجامعات ال اصة، قعدـ السماح بفتج
 بػػػػػػػرام  الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا إ  لمقميػػػػػػػؿ منيػػػػػػػا، ممػػػػػػػا يضػػػػػػػعؼ دقرىػػػػػػػا فػػػػػػػى  دمػػػػػػػة المجتمػػػػػػػ              

 قحؿ مىكعتو.

                                           

م/www.youm7.com/storyيمكف الرجقع إلى:        )*(
                      http://www.masress.com/akhabarelyoum/22/27 00/00/0200بنجفيخم    

http://www.youm7.com/story/2015/3/2/6542
http://www.masress.com/akhabarelyoum/22/27
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   عدـ مقافقة قزارة التعميـ العالى لمجامعات ال اصة ب نىػاح معامػؿ دراسػات عميػا  قأبحػاث إ
 لمقميؿ منيا، لذلؾ   تستطي  الجامعات ال اصة المىاركة فى دف  عجمة البحث العممى.

  تض  قزارة التعميـ العالى ضقابط قاسية قحاكمػة عمػى التعمػيـ الجػامعى ال ػاصس حرصػاق
 مى ت ري  طالب متميز قمراعاة الجقدة فى العممية التعميمية.ع

 واقع البحث العلمى فى الجامعات الخاصة: -11

أجمعت الدراسات السابقة التى تناقلت الجامعات ال اصة فى مصر عمػى ضػعؼ الػدقر 
البحثػػى ليػػا )يمكػػف الرجػػقع إلػػى الدراسػػات السػػابقة بالدراسػػة الحاليػػة(، كمػػا تأكػػد ذلػػؾ مػػف  ػػعؿ 

 1)*(المقػػػابعت الى صػػػية التػػػػى أجرتيػػػا الباحثػػػػة مػػػ  بعػػػػض المسػػػئقليف قأعضػػػػاح ىيئػػػة التػػػػدريس
 بالجامعات ال اصة فى مصر حيث تقصمت الباحثة إلى ما يمى: 

  تيتـ معظـ الجامعات ال اصة فى مصر بالتدريس قالتعميـ فقط قتيمؿ جانب البحث العممى
لمجمػػس ا عمػػى لمجامعػػات ال اصػػة ب نىػػاح قالدراسػػات العميػػا قسػػاعد عمػػى ذلػػؾ عػػدـ مقافقػػة ا

 برام  الدراسات العميا، لمماجستير قالدكتقراه إ  لعدد قميؿ مف الجامعات ال اصة.

  افتقار الجامعات ال اصة إلى الرؤية القاضحة فى  أىمية الدقر الذى يمكف أف يمعبو البحث
النيػػقض بالبحػػث العممػػى العممػػى فػػى مسػػاندة ا سػػتقعؿ الػػقطنى قا مػػف القػػقمى، قأثػػره عمػػى 

 قتطقيره.

  عػػدـ قجػػقد نظػػـ قتىػػريعات قاضػػحة قمسػػتقرة بعيػػدة عػػف البيرققراطيػػة تػػنظـ أداح الجامعػػات
 ال اصة قفؽ معايير الجقدة.

  قبقؿ الجامعات ال اصة أعدادا متزايدة مف الطعب كؿ عاـ مقابؿ مصرقفات باىظػة تحقػؽ
عمػػى جػػقدة العمميػػة التعميميػػة قالبحثيػػة الػػربج دقف مراعػػاة ىػػرقط الجػػقدة ممػػا يػػؤثر بالسػػمب 

 (.2114المقدمة لمطعب )رقماف، 

 .عدـ إلزاـ المجمس ا عمى لمجامعات ال اصة لكؿ جامعة  اصة ب عداد  طة  بحثية ليا 

  ضػػػػػعؼ التعػػػػػاقف بػػػػػيف الجامعػػػػػات ال اصػػػػػة قالقحػػػػػدات احنتاجيػػػػػة، فػػػػػع يػػػػػزاؿ ارتبػػػػػاط العمػػػػػـ
 دية لممجتم  ضعيفا.قالتكنقلقجيا بالصناعة قالحاجات ا قتصا

                                           

 .نم قما ملهجي م ااف ا م *ا
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  ضػػعؼ فاعميػػة ا نىػػطة البحثيػػة بالجامعػػات ال اصػػػة قضػػعؼ أىميتيػػا، حيػػث تقتصػػر فػػػى
ال الػػػب عمػػػى مػػػا ىػػػق مطمػػػقب  غػػػراض الحصػػػقؿ عمػػػى الترقيػػػة قالحصػػػقؿ عمػػػى الػػػدرجات 

 العممية )الماجستير قالدكتقراه(. 

 مكانػػات البىػػرية  تقجػػد قاعػػدة بحثيػػة بمعظػػـ الجامعػػات ال اصػػة حتػػى اآلفس لعػػدـ تػػقافر اح
قالماديػػػة بيػػػا، فيػػػى مازالػػػت تعتمػػػد فػػػى تدريسػػػيا لمطػػػعب اعتمػػػاداق كميػػػاق عمػػػى أعضػػػاح ىيئػػػة 
التدريس المنتدبيف مف الجامعػات الحكقميػة، قتحػاقؿ بعػض الجامعػات ال اصػة حاليػا إنىػاح 

 نظاـ لمدراسات العميا قبناح قاعدة بحثية بيا. 

 ت عمميػػػة يحتاجيػػػا التعمػػػيـ الجػػػامعى فػػػى نقػػص اسػػػتحداث مقػػػررات عمميػػػة جديػػػدة قت صصػػػا
 (.2113مصر، )تقفيؽ، 

  عدـ اىتماـ الجامعات ال اصة بالت صصات العممية التى تحتاجيا البيئة العمميػة فػى مصػر
قالتركيز عمى الت صصات التى تعقد بالنف  المادى فقط قليس ل دمة المجتم  قتنمية البيئة 

 (.2117المحيطة ، )محمد، 

 قيػاس قتقػقيـ تقميديػة   ت تمػؼ عػف المقجػقدة فػى الجامعػات الحكقميػة مػ   است داـ أسػاليب
 اليب التدريس المتبعة بيا.است داـ نفس أس

  ينصػػب اىتمػػاـ الجامعػػات ال اصػػة ا جنبيػػة فػػى مصػػر قمنيػػا )ا لمانيػػة قالبريطانيػػة( عمػػى
عمػػى ثقافػػػة  تأكيػػد قتعميػػؽ ثقافػػة المجتمػػ  ا ـ قالتعمػػيـ بػػػو، حيػػث تركػػز الجامعػػة البريطانيػػة

% مػػف أعضػػاح ىيئػػة 71المجتمػػ  البريطػػانى قالتعمػػيـ البريطػػانى قتيػػتـ الجامعػػة بػػأف يكػػقف 
 (. 795، 2111التدريس بريطانييف )عبدالرحمف، 

  نقص التعػاقف بػيف الجامعػات ال اصػة ا جنبيػة فػى مصػر بينيػا قبػيف المؤسسػات الحكقميػة
عػػػات ال اصػػػة قالحكقميػػػة مػػػف أجػػػؿ قال اصػػػة الرسػػػمية، فعبػػػد مػػػف التعػػػاقف بػػػيف ىػػػذه الجام

 التعرؼ عمى قاق  المجتم  المصرى، قالتعرؼ عمى مىكعتو حيجاد الحمقؿ العممية ليا.

  ،بػػالرغـ مػػف أف اليػػدؼ الػػرئيس لمجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر ىػػق تػػقفير ت صصػػات عمميػػة
ه قتكنقلقجيػػػػة جديػػػػدة، لمقفػػػػاح بمتطمبػػػػات سػػػػقؽ العمػػػػؿ المحميػػػػة قالعالميػػػػة، إ  أف قاقػػػػ  ىػػػػذ

الجامعات يؤكد ندرة الت صصات التى تميز تمؾ الجامعات، باحضافة إلى قجقد تىػابو بػيف 
البػػػػرام  المقدمػػػػة فػػػػى ىػػػػذه الجامعػػػػات مػػػػ  البػػػػرام  المقدمػػػػة بالجامعػػػػات الحكقميػػػػة )حمقػػػػاف، 

2115 ،348.) 
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ققد أعمف قزير التعميـ العالى قالبحث العممى الدكتقر  الد عبد ال فار مف  عؿ مؤتمر 
تعميـ فى مصر نحق حمقؿ إبداعية(، أف مردقد منظقمة الجامعات ال اصة فى البحث العممى )ال

%، كما أقضج أف 41ضعيفة جداق، قأف نسبة تفرغ الجامعات المصرية لمبحث العممى   تتعدى 
ألػػؼ باحػػث قعضػػق ىيئػػة تػػدريس يعممػػقف فػػى البحػػث العممػػى دقف جػػدقى، إذا أنػػو    131لػػدينا 

نميػػة قا بتكػػارات الجديػػدة مقارنػػة بعػػدد البػػاحثيف، ققػػد أقضػػج أف مػػف  أسػػباب يقجػػد مؤىػػرات لمت
تػػأ ر البحػػث العممػػى فػػى مصػػر عػػدـ قجػػقد اسػػتراتيجية سػػقاح لمدقلػػة أق لمجامعػػات فيمػػا ي ػػص 
البحػث العممػػى، قضػػعؼ مسػتقى البػػاحثيف قعػػدـ قجػقد آليػػة يعممػػقف عمييػا )قزارة التعمػػيـ العػػالى، 

مميػار جنيػو إ  أف  28البحػث العممػى قفقػا لعسػتحقاؽ الدسػتقرى  (. قعمى الرغـ أف دعـ2117
مميػػار جنيػػو لكػػؿ الجامعػػات، قبػػاقى الميزانيػػة المقػػررة لمبحػػث  2.7مػػا ينفػػؽ عمػػى البحػػث العممػػى 

 العممى تستنزفيا ا جقر. 
بعد عرض قاق  البحث العممى فى الجامعػات ال اصػة، قالػذى أىػار إلػى قصػقره قتػدنى 

يػتـ عػرض نمػقذجيف لمجامعػات ال اصػة الفاعمػة فػى مجػاؿ البحػث العممػى  مستقى جقدتو سقؼ
فى مصر، قذلؾ لمقققؼ عمػى قاقػ  البحػث العممػى قا نىػطة البحثيػة بيمػا قمػدى التعػاقف الػذى 

يػػػػتـ بينيمػػػػا قبػػػػيف الجامعػػػػات الحكقميػػػػة لنىػػػػرىا قا سػػػػتفادة منيػػػػا فػػػػى الجامعػػػػات ا  ػػػػرى قىمػػػػا   
 أكتقبر، قذلؾ عمى النحق التالى: 6مدينة زقيؿ، قجامعة جامعتى: العمـق قالتكنقلقجيا ب

 جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل:  -1

جامعػػػػة العمػػػػـق قالتكنقلقجيػػػػا ىػػػػى مؤسسػػػػة تعميميػػػػة أنىػػػػئت بمدينػػػػة زقيػػػػؿ طبقػػػػا لمقػػػػرار 
تقػـق بتػدريب ن بػة مػف الطػعب منتقػاة بعنايػة، عمػى أحػدث  2112( لسػنة 161الجميقرى رقػـ )

 ساسية قاليندسيةس لمنحيـ فرص لممىاركة العممية فى البحث العممى، بحيث   يتجاقز العمقـ ا
عػػػدد الطػػػعب فػػػى الجامعػػػة ككػػػؿ عػػػف  مسػػػة آ ؼ طالػػػب فػػػى السػػػنة، ققػػػد تػػػـ تجييػػػز الجامعػػػة 
بأحدث المعدات قالمعامؿ، قتتمت  الجامعػة بتػقفر بيئػة داعمػة قمىػجعة لمتعمػيـ قالبحػث العممػى. 

(www.zewailcity.edu.eg) 
م:مةــــامعــــة الجــــالــــــرس

التميػػػز فػػػى تقصػػػيؿ قتطبيػػػؽ العمػػػـ قا بحػػػاث قالتكنقلقجيػػػا قالقػػػيـ ا كاديميػػػة، قتطػػػقير 
القيػػػادات قالمػػػقاطنيف الػػػذيف يتحػػػدقف الحاضػػػر قيثػػػرقف المسػػػتقبؿ، قتحقػػػؽ الجامعػػػة ىػػػذه الرسػػػالة     

 يؽ:عف طر 
 .تزقيد الطعب بأساس ققى فى مجاؿ العمـق قاليندسة 

http://www.zewailcity.edu.eg/
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 .تقفير المعرفة قالميارات ا ساسية لمحياة المينية قالنجاح الى صى 

 .دم  التعميـ قالبحث قالعمؿ بطرؽ تعزز التجربة التعميمية 

 .تقفير بيئة ديناميكية تعزز احبتكار قا نفتاح قاحبداع 

 نىػػاح رقابػػط مػػ  المجتمػػ  اسػػت داـ تقنيػػات متطػػقرة لتمبيػػة ا ححتياجػػات التعميميػػة المت يػػرة، قا 
 العالمى.

 .إقامة ىراكات م  قطاع ا عماؿ قالصناعة قالمؤسسات التعميمية قالييئات الحكقمية 

 أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: 

يػػتـ ا تيػػار أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس ذقى كفػػاحة عاليػػة لضػػماف مسػػتقى تعميمػػى عػػالمى،    
ار بنػػػاح عمػػػى سػػػجؿ أبحػػػاثيـ، قنىػػػراتيـ فػػػى الػػػدقريات العمميػػػة ذات التػػػأثير العػػػالى، قيػػػتـ ا  تيػػػ

نىػػاح تعػػاقف بحثػػى قعممػػى مػػ  معاىػػد بحثيػػة قجامعػػات  باحضػػافة إلػػى تػػأميف تمقيػػؿ  ػػارجى، قا 
 محمية قعالمية.

ققد نجحت الجامعة فػى جػذب عػدد مػف أعضػاح ىيئػة التػدريس مػف الجامعػات العالميػةس 
ؿ قاعػات الدراسػة بالجامعػة، كمػا يعمػؿ أعضػاح ىيئػة التػدريس عمػى  مػؽ بيئػة لنقؿ  بػراتيـ دا ػ

 تعميمية مىجعة قمميمة لمطعب.

 ة:ـــــات العلميـــــدرجـــــال

لدى الجامعة ثمانية ت صصات، أربعة منيا فى مجاؿ العمقـ، قستة فػى مجػاؿ اليندسػة 
 -ية:قتمنج جامعة العمـق قالتكنقلقجيا الدرجات العممية التال

 بكالقريقس العمـق فى اليندسة البيئية. -1

 بكالقريقس العمـق فى ىندسة النانقتكنقلقجى -2

 بكالقريقس العمـق فى ىندسة الطاقة المتجددة -3

 بكالقريقس العمـق فى ىندسة الفضاح قاحتصا ت -4

 بكالقريقس العمـق فى عمـق الطب الحيقى -5

 بكالقريقس العمـق فى عمـق المقاد -6

 ى عمـق النانقبكالقريقس العمـق ف -7

 بكالقريقس العمـق فى فيزياح ا رض قالكقف -8
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 ة:ــــــدراسيـــح الــــــــالمن

تقػػػدـ الجامعػػػة منحػػػا دراسػػػية لطعبيػػػا المصػػػرييف لتحقيػػػؽ ىػػػدؼ الجامعػػػة قىػػػق المىػػػاركة 
الفعالػػػة لمنيػػػقض بػػػالعمـ فػػػى القػػػرف القاحػػػد قالعىػػػريف، قتقػػػدـ عػػػددا مػػػف المػػػنج الدراسػػػية الكاممػػػة 

ؿ عػاـ بنػاح عمػى تفػقؽ الطالػب قمػقارد الجامعػة، قيػتـ تقػديـ المػنج لمطػعب المتفػققيف قالجزئية ك
 أكاديمياق، قالذيف تـ ا تيارىـ قفقا لدرجاتيـ فى الثانقية العامة.

 برنامج الدكتوراه:

تقػػدـ جامعػػة العمػػـق قالتكنقلقجيػػا برنػػام  الػػدكتقراه فػػى ت صصػػات العمػػـق قاليندسػػة قيػػتـ 
لبكػػػػالقريقس، عمػػػػى أف يجتػػػػاز المتقػػػػدميف متطمبػػػػات القبػػػػقؿ فػػػػى برنػػػػام  قبػػػػقؿ حػػػػاممى ىػػػػيادة ا

 الدكتقراه.
مػػف العػػرض السػػابؽ ل بػػرة جامعػػة العمػػـق قالتكنقلقجيػػا يتضػػج أف الجامعػػة يتػػقافر لػػدييا مجمقعػػة 

 ظقمة البحث العممى قمنيا ما يمى:مف المميزات قالمققمات العزمة لنجاح من
 ميا بالبيئة التكنقلقجية عالية الجقدة. تقافر البنية التحتية الققية قدع 

 .تقافر المناخ المناسب قالداعـ لمبحث العممى 

 .تقافر التنمية المينية المستمرة لمباحثيف قأعضاح ىيئة التدريس 

 أماـ الباحثيف.رة لمعمؿ البحثى قأنىطة ا بتكار كسر الحقاجز البيرققراطية قفتج قنقات ح 

 مية ذات القدرات البحثية العالية.استقطاب القدرات البىرية العال 

 .زيادة كفاحة الباحثيف قالتقجو إلى النىر العممى النقعى 

 .زيادة المنج التنافسية قتىجي  الباحثيف الىباب قدعميـ مادياق قميارياق 

 . تقافر آليات لتسقيؽ نتائ  البحث العممى ل دمة المجتم 

 .تقفير التمقيؿ العـز لمبحث العممى 

 دة حدارة احنتاج العممى تققـ عمى جقدة المنت  قتحديد مقاصفاتو القياسية.تقافر نظـ جي 

 . ا نفتاح عمى ا جيزة البحثية قالييئات قالمراكز العممية بالمجتم 

 أكتوبر 6جامعة   -2

أكتػػقبر أقلػػى  6، قجامعػػة 1996( لعػػاـ 243تأسسػػت الجامعػػة بػػالقرار الجميػػقرى رقػػـ )
ر، قتضػػـ مجتمعػػاق طعبيػػاق متعػػددة الثقافػػات، قتضػػـ الجامعػػة قأكبػػر الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػ

 )http://www.o6u.edu.eg/default.aspt?id=70(( كمية.  14)

http://www.o6u.edu.eg/default.aspt?id=70
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 رؤية الجامعة:

قميميا. 6تسعى جامعة   أكتقبر  ف تكقف صرحا لمتعميـ الجامعى المتميز محميا قا 

 الة الجامعة:رس

تمتػـز الجامعػػة ب عػػداد  ػػريجيف عمػػى مسػػتقى الكفػػاحة قالميػػارة العزمػػة لسػػقؽ العمػػؿ، مػػف 
 عؿ برام  تعميمية تمتـز بمعايير مرجعية تكسب الطعب المعرفة المتميزة قالميارات التى تعػزز 

ات المجتمعيػة قدراتيـ عمى المنافسػة، كمػا تمتػـز الجامعػة بػدعـ قتقػديـ ا بحػاث التطبيقيػة قال ػدم
 المتميزة، قفرص الىراكة المحمية قالعالمية فى إطار مف الحرص عمى القيـ  قدعـ اليقية.

 ات:ــــــــــــــــالغاي

 احرتقاح بالعممية التعميمية بما يحقؽ طمقحات المستفيديف. -1

نىاح برام  لمدراسات العميا. -2  تطقير منظقمة البحث العممى قا 

 يف الجامعة قالمجتم .تحقيؽ المىاركة الفعالة ب -3

 تعزيز مقارنة الجامعة قا رتقاح بقضعيا التنافسى. -4

 تعزيز ا داح المؤسسى قتطقير المقارد البىرية قالبنية التحتية المحفزة. -5

 التعاون األكاديمى مع الجامعات الحكومية:

بىػأف التعػاقف  2111( لسػنة 15أصدر المجمس ا عمى لمجامعات ال اصة القرار رقـ )
اديمى بيف الجامعات الحكقمية قالجامعات ال اصة لمنج درجات عممية بالدراسات العميا مف ا ك

الجامعػػات الحكقميػػة بعػػد اسػػتيفاح الجامعػػات ال اصػػة لجميػػ  الىػػرقط قالمعػػايير القاجػػب تقافرىػػا 
أكتػػقبر  6لمتعػػاقف ا كػػاديمى مػػ  الجامعػػات الحكقميػػة، قفػػى ضػػقح ذلػػؾ قنظػػراق  سػػتيفاح جامعػػة 

لىرقط قالمعايير المطمقبة، قامت الجامعػة بتققيػ  اتفاقيػات تعػاقف أكػاديمى بػيف كػؿ مػف لجمي  ا
جامعػػة القػػاىرة، قجامعػػة بنػػى سػػقيؼ، قجامعػػة قنػػاة السػػقيس، قجامعػػة المنقفيػػة، قجامعػػة حمػػقاف، 

 قجامعة طنطا بناح عمى مقافقة مجالس تمؾ الجامعات الحكقمية.

 برامج الدراسات العليا

 افص م اابمفم:م -0

 .دبمـق الدراسات العميا التطبيقية فى العمـق السياسية 

 .دبمـق الدراسات العميا التطبيقية فى ا قتصاد 

 .دبمـق الدراسات العميا التطبيقية فى المحاسبة 
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 .دبمـق الدراسات العميا التطبيقية فى إدارة ا عماؿ 

 افص م انجصانيفمف ااكنفف  :م -0

 المحاسػػبة -)العمػػـق السياسػػيةنيفف :مافصفف م انجصاففنيفمافف مإ ففا مشففةبم ان يفف م آ- 
مإدارة ا عماؿ( -ا قتصاد

 -المحاسػػػبة -)العمػػػـق السياسػػػيةافصففف م افففاكنفف  ماففف مإ فففا مشفففةبم ان ييفففجلم آنيففف :مم -0
مإدارة ا عماؿ( -ا قتصاد

 البحث العلمى 

  ايجاجلم اصجنة ما م اب ثم اةمن :

 حثػػى قجقدتػػو قتقجيػػو البحػػث التقجػػو نحػػق البحػػقث التطبيقيػػة قتىػػجي  غػػزارة احنتػػاج الب
 العممى لمتنمية المستدامة لممجتم .

 .المىاركة الفعالة لمبحث العممى فى  دمة المجا ت الم تمفة 

  التقاصػػؿ مػػ  الجامعػػات قالكميػػات احقميميػػة قالدقليػػة فػػى مجػػا ت الت صصػػات العمميػػة
 الم تمفة.

 عداد أعضاح ىيئػة تطقير ال طة البحثية لمجامعة م  احتياجات الكميات فى المست قبؿ قا 
 التدريس قمعاقنييـ سقاح لمترقيات أق لمتعييف فى قظائؼ ىيئة التدريس.

  تبػػػػادؿ ا سػػػػاتذة قاحىػػػػراؼ المىػػػػترؾ،  باحضػػػػافة إلػػػػى البعثػػػػات قالمػػػػنج التعميميػػػػة سػػػػقاح
لتجمي  المعمقمات أق إجراح رسائؿ عممية )ماجستير أق دكتقراه( قا ىتراؾ فى مؤتمرات 

 ية قدقلية.عممية إقميم

مأكنفبفمنبينمنجميم :م1بةام اةفضم ااجبقما بفسمصجنة م
  أكتػػقبر أقلػػى قأكبػػر الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر، مػػر عمػػى إنىػػائيا اثنػػاف   6جامعػػة

قعىػػريف عامػػا، اسػػتطاعت  عليػػا تكػػقيف بنيػػة تحتيػػة ىػػكمت بيئػػة تعميميػػة جيػػدة تمكنػػت 
قافديف، كمػا اسػتطاعت الجامعػة مف  عليا جذب أعداد كبيرة مف الطعب المصرييف قال

جذب أعداد كبيرة مف أعضاح ىيئات التدريس فى الت صصػات الم تمفػة مػف الجامعػات 
 الحكقمية قمف ال ارج، قأيضا الباحثيف مف المراكز البحثية الم تمفة.
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  ققد ققعت الجامعػة اتفاقيػات تعػاقف مػ  عػدد مػف الجامعػات الحكقميػة، مػف أجػؿ تحقيػؽ
جامعػػات فػػى مجػػاؿ الدراسػػات العميػػا قرفػػ  مسػػتقى العمميػػة التعميميػػة التعػػاقف مػػ  ىػػذه ال

قتحقيؽ جقدتيا، مف  ػعؿ تبػادؿ الزيػارات قالتعػاقف العممػى بػيف أعضػاح ىيئػة التػدريس 
قامة ا نىطة العممية  فى م تمؼ الت صصات العممية مف ا قساـ قالكميات المتناظرة، قا 

 ريبية ققرش عمؿ بيف الجامعات.الم تمفة قتبادؿ الدعقات قتنظيـ دقرات تد

  إ  أف ىذه ا تفاقيات جاحت معظميا م  الجامعات فى الت صصات النظرية، قحصمت
الجامعة مؤ راق عمى مقافقة المجمس ا عمى لمجامعات ب نىاح برنام  لمدبمقـ العػاـ بكميػة 

 التربية، قبمقجبيا تقـق الكمية بمنج درجة الدبمـق  العاـ فى التربية.

  بػػػرام  الدراسػػػات العميػػػا القائمػػػة بالجامعػػػة قىػػػى )الػػػدبمـق قالماجسػػػتير قالػػػدكتقراه(  جميػػػ
دارة ا عماؿ، ق  تقجد  تقتصر مجا تيا عمى العمقـ السياسية، قالمحاسبة، قا قتصاد، قا 

 فى مجا ت العمـق الطبيعية. 
أنػػو  بػػد  أكتػػقبر لتفعيػػؿ دقرىػػا فػػى مجػػاؿ البحػػث العممػػى إ  6بػػالرغـ ممػػا تبذلػػو جامعػػة 

 مف ات اذ بعض احجراحات لتحقيؽ ذلؾ مف أىميا:

  إنىػػاح معامػػؿ بحثيػػة مت صصػػة مسػػتقمة عػػف ا قسػػاـ ا كاديميػػة قالمعامػػؿ التعميميػػة تيػػتـ
 بالبحقث التطبيقية قبحقث التطقير.

  تفعيػػػؿ اتفاقيػػػات التعػػػاقف المبرمػػػة مػػػ  الجامعػػػات الحكقميػػػة فيمػػػا ي ػػػص البحػػػث العممػػػى
 قا نىطة البحثية.

 .فتج المعامؿ البحثية المقجقدة بالجامعة أماـ الباحثيف مف الجامعات الحكقمية قمراكز البحقث 

 .تقديـ الدعـ المادى قال دمات البحثية لمجامعات الحكقمية 

  ا ىتمػػػػػاـ بػػػػػالبحقث العمميػػػػػة فػػػػػى مجػػػػػاؿ العمػػػػػـق الطبيعيػػػػػة قالتطبيقيػػػػػة بالىػػػػػراكة مػػػػػ  الجامعػػػػػات
 الحكقمية. 
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قترحات تعزيز التعداون بدين الجامعدات الخاصدة والجامعدات رابعا: أهم توصيات وم
 الحكومية لتحسين قدرتها التنافسية فى مجال البحث العلمى.

تقػػدـ الدراسػػة فيمػػا يمػػى مجمقعػػة مػػف المقترحػػات قالتقصػػيات، تقصػػمت إلييػػا الباحثػػة مػػف 
مػف نتػائ   دراسة القاق  الحالى لمجامعات ال اصة فى مصر قمنظقمة البحث العممى بيا، أيضػاق 

الدراسات السابقة فى مجاؿ تطقير البحث العممى،  قمما تقصمت إليو الدراسة الحاليػة مػف أقجػو 
القصقر فى الدقر البحثى لمجامعات ال اصػة فػى مصػر قضػعؼ التعػاقف بينيػا قبػيف الجامعػات 

ى، الحكقمية الذى مف ىأنو إضعاؼ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية فػى مجػاؿ البحػث العممػ
 قجعميا تحتؿ مكانة متدنية فى ققائـ التصنيفات العالمية لمجامعات.

قتىػػػػمؿ المقترحػػػػات قالتقصػػػػيات العناصػػػػر ا ساسػػػػية فػػػػى منظقمػػػػة الجامعػػػػات ال اصػػػػة 
بيدؼ تطقيرىا قتفعيؿ الدقر البحثى ليا مف أجؿ تعزيز التعاقف بينيا قبيف الجامعػات الحكقميػة 

 ة التنافسية لمجامعات المصرية قذلؾ عمى النحق التالى: فى مجاؿ البحث العممى، لتحسيف القدر 
  مقترحات قتقصيات  اصة بالفمسفة قا ىداؼ 

 مقترحات قتقصيات  اصة بأعضاح ىيئة التدريس قالباحثيف 

  مقترحات قتقصيات  اصة بالبحث العممى 

 .مقترحات قتقصيات  اصة بالييكؿ التنظيمى قاحدارى قالتىريعى 
 ت خاصة بالفلسفة واألهداف: مقترحات وتوصيا  -1

تمثؿ فمسفة الجامعات ال اصة مصدراق  ىتقاؽ أىػدافيا العامػة، قالتػى تجسػدىا السياسػة 
التعميميػػػة، قيػػػػتـ ترجمتيػػػا فػػػػى صػػػػقرة اسػػػتراتيجيات ق طػػػػط تربقيػػػة، لػػػػذلؾ  بػػػػد مػػػف فيػػػػـ فمسػػػػفة 

عادة النظر فى أىدافيا قلتحقيؽ ذلؾ  بد مف:  الجامعات ال اصة قتحديدىا قا 
  عػػدـ تركيػػز فمسػػفة  الجامعػػات ال اصػػة عمػػى الجانػػب المػػادى الرأسػػمالى، قمحاقلػػة جنػػى

ا ربػػػاح منيػػػا بقػػػدر قياميػػػا بأدقارىػػػا ققظائفيػػػا ا ساسػػػية فػػػى التػػػدريس قالبحػػػث العممػػػى 
 ق دمة المجتم .

  نىػػر الثقافػػة العمميػػة فػػى المجتمػػ  قربػػط التعمػػيـ بالبحػػث العممػػى فػػى الجامعػػات ال اصػػة
 البحث العممى لدى الباحثيف قالطعب.لتعزيز ثقافة 

  عادة صياغتيا، بحيث تقاكب التطقرات العممية يتـ مراجعة أىداؼ الجامعات ال اصة قا 
 قالتكنقلقجية قتقاجو التحديات العالمية.
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 .صياغة ا ىداؼ بصقرة إجرائية دقيقة بحيث يمكف قياس مدى تحقيقيا 

 فيا البحثية قالتحقؽ مػف قػدرتيا عمػى ربط تجديد تر يص الجامعات ال اصة بتحديد أىدا
 تحقيؽ ىذه ا ىداؼ.

  عػػدـ تركيػػز ا ىػػداؼ عمػػى الدراسػػة ا كاديميػػة فحسػػب بػػؿ يجػػب أف تركػػز عمػػى الناحيػػة
 البحثية قمجا ت البحث العممى بيا.

  تأكيد أىداؼ الجامعات ال اصة عمى اكساب ال ريجيف ميارات القرف الحادى قالعىريف
بتكػػػػار، قالقػػػػدرة عمػػػػى اتبػػػػاع ا سػػػػمقب العممػػػػى فػػػػى التفكيػػػػر قحػػػػؿ قمنيػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى ا 

المىكعت، قالقدرة عمػى التحميػؿ قا سػتنباط، قالقػدرة عمػى التقاصػؿ العممػى مػ  مصػادر 
 المعرفة.

   أف تعمػػؿ الجامعػػات ال اصػػة  ا جنبيػػة فػػى مصػػر مػػف  ػػعؿ رؤيتيػػا عمػػى دراسػػة قاقػػ
 العمؿ المحمى قالعالمى.المجتم  المصرى، قاحتياجاتو فى ضقح قاق  سقؽ 

  أف تحرص الجامعات ال اصػة ا جنبيػة فػى مصػر مػف  ػعؿ رسػالتيا عمػى تأىيػؿ جيػؿ
مػػػف البػػػاحثيف قالقيػػػادييف القػػػادريف عمػػػى احتػػػراـ ثقافػػػة المجتمػػػ  المصػػػرى، قالحفػػػاظ عمػػػى 

 ىقيتو الثقافية.

 أف تقػػػـق أىػػػداؼ الجامعػػػات ال اصػػػة عمػػػى أسػػػاس تحقيػػػؽ الريػػػادة قالتميػػػز سػػػقاح دا ػػػؿ 
 المجتم  المصرى، أق عمى مستقى مؤسسات التعميـ الجامعى المرمققة فى العالـ.

 مقترحات وتوصيات خاصة بأعضاء هيئة التدريس:  -2

عضػػق ىيئػػة التػػدريس ىػػق أىػػـ عناصػػر العمميػػة التعميميػػة بالجامعػػات قيقػػ  عمػػى عاتقػػو 
محميا  قعالميا، قمف ثػـ مسئقلية إعداد  ريجيف ذقى كفاحة قجقدة تجعميـ قادريف عمى المنافسة 

 بػػػد مػػػف تحسػػػيف أقضػػػاع أعضػػػاح ىيئػػػة التػػػدريس فػػػى الجامعػػػات ال اصػػػة قا ىتمػػػاـ ب عػػػدادىـ 
 قتنمية مياراتيـ ققدراتيـ البحثية قيتحقؽ ذلؾ مف  عؿ ما يمى: 

  زيادة أعداد أعضاح ىيئة التدريس بالجامعات ال اصة م  ا لتػزاـ بالنسػب العالميػة فيمػا
 11: 1ضاح ىيئة التدريس إلى أعػداد الطػعب، بحيػث   تزيػد عػف    يتصؿ بأعداد أع

 فى الكميات النظرية. 21: 1فى الكميات العممية ق 

  ضرقرة التزاـ الجامعات ال اصة بػالقرار ال ػاص بػأف يكػقف ثمػث أعضػاح ىيئػة التػدريس
لػزاميـ بيا دائميف قمعينيف بالجامعػة   منتػدبيف إلييػا مػف الجامعػات الحكقميػة، قذلػؾ ح
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بالحضػػقر الػػدائـ، عمػػى أف يػػتـ انتػػداب بػػاقى فريػػؽ العمػػؿ مػػف الجامعػػات الحكقميػػة لسػػد 
 العجز التى يقاجو ىذه الجامعات قعمميا فى مصر.

  إلزاـ قزارة التعميـ العالى لمجامعات ال اصة بتطبيػؽ القػرار ال ػاص بتعيػيف ثمػث أعضػاح
ماف قالجػػقدة عمػػى الجامعػػات ىيئػػة التػػدريس بيػػا، قأف يكػػقف ىنػػاؾ رقابػػة مػػف ىيئػػة الضػػ

 ال اصة بصفة دقرية لمن  ظيقر مىاكؿ الجامعات الحكقمية فى نظيرتيا ال اصة.

  إنىػػاح مراكػػز لتنميػػة قػػدرات أعضػػاح ىيئػػة التػػدريس قالييئػػة المعاقنػػة بالجامعػػات ال اصػػة
 لتحقيؽ التنمية المينية المستدامة ليـ.

 احثيف فػػى التنقػػؿ مػػف كػػؿ مؤسسػػات قضػ  السياسػػات العزمػػة، لتحريػػر قتحفيػػز حركػػة البػػ
البحػػػػػث العممػػػػػى المصػػػػػرى بمػػػػػا فػػػػػى ذلػػػػػؾ الجامعػػػػػات الحكقميػػػػػة قالمؤسسػػػػػات البحثيػػػػػة 

 قالجامعات ا ىمية.

  تسػػػييؿ اىػػػػتراؾ أعضػػػػاح ىيئػػػػة التػػػػدريس بالجامعػػػات ال اصػػػػة فػػػػى المػػػػؤتمرات قالنػػػػدقات
لعمميػة العممية قتكثيؼ الميمػات العمميػة قصػيرة المػدى لعطػعع عمػى أحػدث التطػقرات ا

  سيما فى الت صصات الحديثة قالنادرة.

 .دعـ التعاقف بيف الباحثيف فى المجا ت الم تمفة قفى المعاىد المحمية قالدقلية 

  ت فيػؼ العػػبح التدريسػػى قاحدارى لعضػػق ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات ال اصػػة حتػػى يجػػد
 الققت الكافى حنجاز ا بحاث العممية.

 -لبحث العلمى بالجامعات الخاصة:مقترحات وتوصيات خاصة با -3

نص قانقف إنىاح الجامعات ال اصة عمى أنو مف بيف أىػداؼ إنىػائيا احسػياـ فػى رفػ  
مستقى التعميـ قالبحث العممى، قأداح ال ػدمات البحثيػة لم يػر، لكػف بدراسػة القاقػ  الحػالى لمبحػث 

ممػى قاقتصػار دقر معظػـ العممى فى الجامعػات ال اصػة تبػيف لمباحػث عػدـ ا ىتمػاـ بالبحػث الع
الجامعات عمى التدريس فقط، لذلؾ  بد مف قض  قاعػدة بحثيػة قزيػادة ا ىتمػاـ بالبحػث العممػى 

 فى الجامعات ال اصة قذلؾ مف  عؿ مايمى:  

 .إنىاح برام  لمدراسات العميا فى جمي  كميات الجامعات ال اصة ققض  نظـ لمقبقؿ بيا 

 البحػػث العممػػى بالجامعػػات ال اصػػة، مػػ  تقػػقيـ ا داح  ضػػرقرة نىػػر ثقافػػة الجػػقدة فػػى مجػػاؿ
 قا نىطة البحثية فى ضقح معايير الجقدة الىاممة كقسيمة لزيادة القدرة التنافسية لمجامعات.
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  تبنػػى إصػػدار مجػػعت عمميػػة محكمػػة فػػى جميػػ  الجامعػػات ال اصػػة بالتعػػاقف مػػ  دقر نىػػر
جميػػ  ى ينجزىػػا البػػاحثقف سػػنقياق فػػى التػػعالميػة، مػػ  إعػػداد دليػػؿ بالرسػػائؿ قا بحػػاث العمميػػة 

 الت صصات.

  إنىػػػاح قدعػػػـ المراكػػػز البحثيػػػة المتميػػػزة بالجامعػػػات ال اصػػػة حيػػػث تعتبػػػر مراكػػػز التميػػػز أداة
التجديػػد قالتطػػقير فػػى البحػػث العممػػى، بحيػػث تتمتػػ  باسػػتقعؿ مؤسسػػى قدعػػـ مػػالى مسػػتمر 

ات بيئيػػػة قبحػػػقث ققيػػػادات قاعيػػػة، ق طػػػة بحثيػػػة مركػػػزة تتضػػػمف مقضػػػقعات فػػػى ت صصػػػ
 تطبيقية قكذلؾ بحقث أساسية.

  عقػػػػػد برقتقكػػػػػق ت التعػػػػػاقف البحثػػػػػى مػػػػػ  الجامعػػػػػات الحكقميػػػػػة قمراكػػػػػز ا بحػػػػػاث العالميػػػػػة
 قالمؤسسات الداعمة لمبحث العممى.

 .تقديـ المنج الدراسية لمطعب قالباحثيف بالجامعات الحكقمية قالمراكز قالمؤسسات البحثية 

 حثيػػة عمػػى مسػػتقى ا قسػػاـ العمميػػة قدعميػػا قتىػػجيعيا لػػدف  حركػػة تجديػػد فكػػرة المدرسػػة الب
البحػػث العممػػى بالجامعػػات ال اصػػة، تعتمػػد عمػػى قجػػقد أسػػاتذة قػػادريف عمػػى تكػػقيف المػػدارس 

 العممية بحيث تتميز كؿ جامعة بعدد مف المدارس العممية المتميزة.

 بالعالـ، قتيدؼ إلى تحقيؽ  العمؿ بنظاـ الكراسى العممية المعمقؿ بو فى الجامعات المتقدمة
التميز قاحبداع، قاستثمار الكقادر احبداعية المحمية قا ستفادة مف ال بػرات العالميػة لتحقيػؽ 

 الىراكات العممية الناجحة عبر استقطاب أساتذة عالمية فى البحث العممى.

 مػػ  تبػػادؿ  عقػػد قتفعيػػؿ ا تفاقيػػات الثقافيػػة مػػ  الجامعػػات المصػػرية قا جنبيػػة بىػػكؿ إجرائػػى
 ا ساتذة لفترات محددة لممىاركة فى ا نىطة البحثية قالعممية.

  تنىػػػيط حركػػػة التػػػأليؼ العممػػػى قالترجمػػػة بالجامعػػػات ال اصػػػة، قتقػػػديـ حػػػقافز ماليػػػة قأدبيػػػة
 لإلنتاج المتميز، قا ستعانة بأساتذة مف الجامعات الحكقمية قمراكز بحثية أ رى.

 ثيػػػػة، قيطمػػػػؽ عمييػػػػا منتجعػػػػات العمػػػػـق  قالتقنيػػػػة ك طػػػػة التفكيػػػػر فػػػػى إنىػػػػاح المنتجعػػػػات البح
اسػػػػتراتيجية لمتنميػػػػة ا قتصػػػػادية، قىػػػػى منتىػػػػرة فػػػػى دقؿ العػػػػالـ المتقدمػػػػة، قتمثػػػػؿ محاقلػػػػة 
لعسػػػتفادة مػػػف ممكػػػات ا بتكػػػار قا بػػػداع حيػػػث تػػػقفر البيئػػػة المعئمػػػة لرعايػػػة أنػػػقاع العمػػػـق 

حثيػػػػة إقامػػػػة الػػػػرقابط بػػػػيف الجامعػػػػات قالمعرفػػػػة التػػػػى تنػػػػت  احبتكػػػػار، قتػػػػدعـ المنتجعػػػػات الب
 قالمؤسسات البحثية قالىركات قالمصان  قمؤسسات التدريب.
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  ضػػرقرة قجػػقد  ريطػػة بحثيػػة بكػػؿ جامعػػة  اصػػة مرتبطػػة بمىػػكعت البيئػػة المحيطػػة قتكػػقف
 منبثقة مف ال ريطة البحثية عمى المستقى الققمى.

  قعات الجديػػػػدة قرفػػػػ  فػػػػرص إنىػػػػاح الحاضػػػػنات البحثيػػػػة بالجامعػػػػات ال اصػػػػةس لػػػػدعـ المىػػػػر
نجاحيا حيث تقػقـ الحاضػنات المقجػقدة بالجامعػات بالعمػؿ كمنىػآت تجريبيػة لتحقيػؿ نتػائ  
البحػػػقث إلػػػى منتجػػػات ق ػػػدمات تجاريػػػة قتييئػػػة البيئػػػة المناسػػػبة لتػػػدريب أصػػػحاب ا عمػػػاؿ 
الناىػػئيف، كمػػػا تعػػػزز أقاصػػػر التعػػػاقف مػػػ  الجامعػػػات الحكقميػػػة قالقطػػػاعييف العػػػاـ قال ػػػاص 

 تحقيؽ التنمية ا قتصادية قا جتماعية المستدامة.ل

  إنىػػػػػاح جامعػػػػػات تكنقلقجيػػػػػة قجامعػػػػػات جديػػػػػدة بيػػػػػا ت صصػػػػػات مسػػػػػتحدثة قغيػػػػػر نمطيػػػػػة
كت صص صناعة السفف، قاليندسة النققية فػى كميػة اليندسػة، عمػى أف تتماىػى مػ  ال طػة 

 .2131ا ستراتيجية 

  الجػػامعى ال ػػاص، مػػ  تىػػجي  التعػػاقف ا ىتمػاـ بالبحػػث العممػػى كمكػػقف أساسػػى فػػى التعمػيـ
قالىػػراكة بػػيف الجامعػػات ال اصػػة قالىػػركات قالمؤسسػػات ا نتاجيػػة قالصػػناعية قال دميػػة فػػى 

 مجاؿ البحث العممى.

  تىػػجي  الجامعػػات ال اصػػة عمػػى بػػدح الدراسػػات العميػػا )الماجسػػتير قالػػدكتقراه(، ق سػػيما التػػى
ائج المعتمػػػدة مػػػف لجػػػاف القطاعػػػات بػػػػالمجمس يتػػػقافر بيػػػا المعامػػػؿ البحثيػػػة قالمكتبػػػات قالمػػػق 

 ا عمى لمجامعات.

   ،استحداث برام  دراسية جديػدة بالجامعػات ال اصػة، تتناسػب قالمسػتجدات المعرفيػة الحديثػة
 قا حتياجات المتجددة لمتنمية قسقؽ العمؿ.

 مقترحات وتوصيات خاصة بالهيكل اإلدارى والتنظيمى والتشريعى:  -4

التػػى تحقػػؽ ا سػػتثمار ا مثػػؿ لممػػقارد الماديػػة قالبىػػرية قاحمكانػػات احدارة الناجحػػة ىػػى 
المتاحػػة لػػدييا مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ا ىػػداؼ العامػػة لسياسػػة التعمػػيـ الجػػامعى، قمػػف ث ػػـ فػػ ف عمميػػة 
احصػػػػعح قالتطػػػػقير لمجامعػػػػات ال اصػػػػة تسػػػػتمـز إعػػػػادة النظػػػػر فػػػػى الييكػػػػؿ احدارى قالتنظيمػػػػى 

 ا يمى: قالتىريعى فييا قذلؾ مف  عؿ م
  رسػػػػـ ىيكػػػػؿ تنظيمػػػػى فاعػػػػؿ لمنظقمػػػػة البحػػػػث العممػػػػى فػػػػى الجامعػػػػات ال اصػػػػة يحػػػػدد

المستقيات قالمياـ قالععقات البيئية بيف جمي  ا طراؼ المعنية بالبحػث العممػى قأىميػا       
 الجامعات الحكقمية.
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 اتيا تحػػديث منظقمػػة القػػقانيف قالتىػػريعات قالمػػقائج الحاكمػػة حدارة البحػػث العممػػى قسياسػػ
 بالجامعات ال اصة.

  تفعيؿ احىراؼ الحكػقمى عمػى الجامعػات ال اصػة لمتابعػة العمميػات قا نىػطة البحثيػةس
 لمتأكد مف قياـ الجامعة بقظائفيا البحثية بفاعمية قجقدة عالية.

  الحد مف احجراحات البيرققراطية قالتنظيميػة غيػر الضػرقرية المتصػمة بالتعػاقف قالىػراكة
 حكقمية قالدقلية.م  الجامعات ال

  إعادة النظر فى بعض مقاد قانقف تنظيـ الجامعات ال اصة فيمػا ي ػص البحػث العممػى
قتطقيره، مف  عؿ تىكيؿ لجنة تضـ  براح فى مجاؿ التعميـ الجػامعى قالبحػث العممػى 

 قممثميف مف القطاع ال اص قرجاؿ ا عماؿ.

 لجامعػات ال اصػة فػى تمقيػؿ إصدار تىري  مقحد لتنظيـ البحث العممى يحفز مىػاركة ا
 البحث العممى، قيتيج إنىاح ىراكات م  بالمؤسسات البحثية الحكقمية.

  ا ىتمػػاـ بقيػػاس القػػدرة التنافسػػية لػػدى الجامعػػات ال اصػػة قات ػػاذ القػػدرة البحثيػػة لمجامعػػة
 مقياس لكفاحتيا.

  أف تقػػػقـ الجامعػػػات ال اصػػػة ا جنبيػػػة فػػػى مصػػػر عمػػػى أسػػػاس التعػػػاقف مػػػ  المؤسسػػػات
لحكقميػػػة،  قال اصػػػة، قالرسػػػمية، قغيػػػر الرسػػػمية دا ػػػؿ المجتمػػػ  المصػػػرى، مػػػف أجػػػؿ ا

 التعرؼ عمى قاقعو، قأىـ احتياجاتو، قمىكعتو قالعمؿ عمى حميا.

بعد العرض السابؽ لمجمقعة التقصيات قالمقترحات التى تدعـ الدقر البحثى لمجامعات 
س لتحسػػػيف القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات ال اصػػػة قتعػػػزز التعػػػاقف بينيػػػا قبػػػيف الجامعػػػات الحكقميػػػة

 المصرية.
ترى الباحثة أنو مف الطبيعى أنو سػقؼ تقجػد معققػات تحػقؿ دقف تنفيػذ ىػذه المقترحػات 

 قالتقصيات قمف ىذه المعققات ما يمى:
 .الرقتيف قالمركزية فى إت اذ القرارات 

 .انفراد بعض المسئقليف بالقرار قعدـ ا ىتماـ بالرأى اآل ر 

 منفعػة ال اصػة، قتقػديـ جانػب الػربج المػادى عمػى تحقيػؽ جػقدة العمميػة التعميميػة غمبة ال
 بالجامعات ال اصة.

 .مقاقمة الت يير مف بعض القيادات 
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 .نقص ال برة فى تنفيذ التطقير المقترح 

 قيمكف الت مب عمى ىذه المعققات مف  عؿ ما يمى:
 لتعػػػرؼ عمػػػى آرائيػػػـ عػػػرض المقترحػػػات عمػػػى المجمػػػس ا عمػػػى لمجامعػػػات ال اصػػػة، قا

حداث التعديعت المطمقبة بيا.  قا 

 .تقفير احمكانات العزمة )المادية قالبىرية( العزمة لتحقيؽ ىذه المقترحات قالتقصيات 

  محاقلػػػػة إقنػػػػػاع المسػػػػػئقليف بالجامعػػػػػات ال اصػػػػػة بضػػػػػرقرة الت ييػػػػػر قتطػػػػػقير ا داح فػػػػػى
يػػػؽ الجػػػقدة قالتميػػػز مجػػػا ت العمػػػؿ الم تمفػػػة ق اصػػػة البحػػػث العممػػػى، مػػػف  أجػػػؿ تحق

 قتحقيؽ القدرة التنافسية لمجامعات المصرية.

 ة:ـــــىث هقترحـــــات وبحـــــدراس

 الت طيط لتطقير التعميـ الجامعى ال اص فى ضقح أىداؼ التنمية المستدامة. -1

 رؤية مستقبمية لدقر الجامعات ال اصة فى تطقير البحث العممى فى مصر. -2

 يـ الجامعى ال اص فى مصر فى ضقح معايير الجقدة الىاممة.دراسة تققيمية لسياسة التعم -3

 تفعيؿ أدقار الجامعات ال اصة لتأىيؿ ال ريجيف لسقؽ العمؿ المحمى قالدقلى. -4

 دقر الجامعات ال اصة فى  دمة المجتم  )القاق  قالمأمقؿ(. -5
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 ق(ــــــــــــ)ملح

نةجلم ا جي م اذينمنفممبأانجءم ااجاسم انائفاينمفأعضجءمهيئ م انافيسمبجاصج قجئن 
 نلجبمنهمم

 أستاذ دكتقر/سقسف عبد الحميد              جامعة النيضة -1

 أكتقبر 6أستاذ دكتقر/صعح  ضر                   جامعة  -2

 أستاذ دكتقر/ رأفت رضقاف                الجامعة ا مريكية -3

 أكتقبر 6أستاذ دكتقر / أميف أبق بكر                 جامعة  -4

 تاذ دكتقر /أمجد راضى                  جامعة أكتقبر لمعمـق الحديثة قالآلدابأس -5

 أكتقبر 6أستاذ دكتقر / محمد أبق القفا               جامعة  -6

 أستاذ دكتقر/ محمد أىرؼ                  جامعة ا ىراـ الكندية  -7

 كنقلقجيا  قالمعمقمات أستاذ دكتقر/ إيياب عامر                  الجامعة الحديثة لمت -8

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 عــــــــــــــراجــــالو

 :أوال: المراجع العربية

فػػى مػػػؤتمر تػػدعيـ القػػدرات التنافسػػػية لمجامعػػات، كميػػػة  كمنفف م اننج يففف حسػػاـ محمػػد كامػػػؿ:  -1
 . 2118يقنيق،  5-4التجارة، جامعة القاىرة، فى الفترة مف 

ف نيصي م الفنيفف مامةمفففممف انكلفافصيففجمف البنكففجفمم الاففنقزارة التعمػػيـ العػػالى قالبحػػث العممػػى:  -2
، مقترح ال طة التنفيذية  سػتراتيجية التعمػيـ العػالى قالبحػث العممػى لمعمػـق 0202م-0200

 .2115قالتكنقلقجيا قا بتكار، جميقرية مصر العربية، القاىرة، 
ى ضػػػقح عائىػػػة عبػػػد الفتػػػاح الدجػػػدج: تصػػػقر مقتػػػرح لتػػػدقيؿ التعمػػػيـ الجػػػامعى المصػػػرى فػػػ -3

( 118) 4، 27، جامعة بنيا، مػ  نصم مكمي م انفبي المعايير العالمية لتصنيؼ الجامعات، 
 . 2116أكتقبر، 

عبػػػد الباسػػػط محمػػػد ديػػػاب: تطػػػقير القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػات المصػػػرية فػػػى ضػػػقح  بػػػرات  -4
بحػػث مقػػدـ إلػػى المػػؤتمر العممػػى السػػنقى الثػػامف قتجػػارب جامعػػات بعػػض الػػدقؿ المتقدمػػة، 

لمجمعيػػػة المصػػػرية المقارنػػػة قاحدارة التعميميػػػة بالتعػػػاقف مػػػ  كميػػػة التربيػػػة جامعػػػة بنػػػى  عىػػػر
سقيؼ تحت عنقاف تاتجاىات معاصرة فػى تطػقير التعمػيـ فػى الػقطف العربػىت فػى الفتػرة مػف 

 .2111فبراير،  6-7

منفنيبم اصجنةجلم انيفي معجانيجمطبلجمانيلييمفبيفننفكسم -0
http://www.webometrics.infolrankbyconutry.asp?  Country= eg  

عبد المجيد عبد الرحمف قمرقة حجازى: ضعؼ القدرة التنافسية لمجامعات المصػرية قالسػبيؿ  -6
، 2، ع 34، مصػػر، مػػ   انصمفف م انيفففي ماماف اففجلم انصجفيفف إلػػى دعميػػا قا رتقػػاح بيػػا، 

2111. 

  ا كففففن   ماففف منيففففلشففففسم انةمفففيمم اصفففجنةالجيػػػاز المركػػػزى لمتعبئػػػة العامػػػة قاححصػػػاح:  -7
 .2118القاىرة، سبتمبر  ف ج  ،

، القػاىرة، دار نلجهجم اب ثما م انفبيف مفعمفمم افلفسجابر عبد الحميد قأحمد  يرى كاظـ:  -8
 .1999النيضة العربية،

، القاقػػ  قالتحػػديات،  انةمففيمم اةففجا م اةففجممف ا ففج عمػى صػػالج جػػقىر، قائػػؿ قفيػػؽ رضػػقاف:  -9
 .2112ىر قالتقزي ، المنصقرة، المكتبة العصرية لمن
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المػػؤتمر ا قؿ لمجمعيػػة العربيػػة لػػإلدارة  لنفففذ مقيففجسم افصفففسم انلجااففي ،عمػػى السػػممى:  -11
-31بعنقاف احدارة ا سػتراتيجية قالقيمػة التنافسػية لمنىػآت ا عمػاؿ العربيػة، ا سػكندرية، 

 . 1996أكتقبر، 31

، امصجنةفجلم اةفبيف منلفجهجمفنؤشفف لم الفافسم انلجاافي محمد عىرى حسف عبػد الميػدى:  -11
مػػػؤتمر القػػػدرة التنافسػػػية لمجامعػػػػات قمؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػػالى قالبحػػػث العممػػػى المصػػػػرية 
قالعربيػػػػة فػػػػى إطػػػػار اتفاقيػػػػات تحريػػػػر التجػػػػارة الدقليػػػػة فػػػػى ال ػػػػدمات، مىػػػػرقعات تطػػػػقير 

 .2116مايق   9-7قتحديث الجامعة، جامعة حمقاف، 

، 28ت عػدد "قضجيجم انلنيف مية فى مصر، صعح سالـ زرنققة: محرر البحث العممى قالتن -12
 مركز قبحقث الدقؿ النامية، جامعة القاىرة.

 يمكف الرجقع إلى: -13
  :القػػاىرة، دار نلففجهجم اب ففثمافف م اةمفففمم الفاففي مف انفبفيفف رجػػاح محمػػقد  أبػػق عػػعـ ،

 . 2111النىر لمجامعات، 

  :1982ديث، ، ا سكندرية، المكتب الجامعى الح اةمممف اب ثم اةمن حسيف رىقاف . 

ياسػػر مصػػطفى: تالبحػػث العممػػى بالجامعػػات فػػى كػػؿ مػػف الصػػيف قانجمتػػرا دراسػػة مقارنػػةت،  -14
 .2115، كمية التربية، جامعة كفر الىيخ، فاجا ماكنفف  مغيفمنلشففس

عفػػاؼ سػػعيد عمػػى محمػػد: تفعيػػؿ دقر الجامعػػات ال اصػػة فػػى مصػػر فػػى ضػػقح إحتياجػػات  -15
 . 2117التربية، جامعة بنى سقيؼ،  ، كمية،مفاجا ماكنفف  سقؽ العمؿ المصرى

جمػػػػاؿ مصػػػػطفى محمػػػػد مصػػػػطفى: العقامػػػػؿ المػػػػؤثرة فػػػػى رتػػػػب الجامعػػػػات المصػػػػرية فػػػػى   -16
، جامعة ا زىر، العدد الثػانى، ،منصم مقطجعم ااف اجلم انفبفي الترتيبات الدقلية لمجامعات

 .2118ديسمبر 

اففطيلي مفنلنف ففجلم"إشففكجاللم اب ففثم اةمنفف مافف م اصجنةففجلم افممحمػػقد سػػعـ اليمػػانى:  -17
أبريػػػؿ            24-22، مػػػؤتمر البحػػػث العممػػػى مىػػػكعتو قآفػػػاؽ تطػػػقيره، فػػػى الفتػػػرة مػػػف عالصهفففج
 .2118الرياض، 

إبػػػراىيـ الدسػػػققى عػػػقض ات تقفيػػػؽ: تطػػػقير البحػػػث العممػػػى فػػػى الجامعػػػات المصػػػرية فػػػى  -18
، قسػػـ  سفاففجا ماكنفففف  مغيفففمنلشففففمضػػقح متطمبػػات اقتصػػاد المعرفػػة ترؤيػػة مسػػتقبميةت ، 

 .2113أصقؿ التربية، معيد الدراسات قالبحقث التربقية، جامعة القاىرة، 
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فقزية محمد ععـ: تطقير سياسة التعميـ الجامعى بمصر فى ضقح متطمبات تحقيؽ القدرة  -19
 .2114، كمية التربية، جامعة بنيا، فاجا منجصانيف -التنافسية

ل اصة فى تطقير التعميـ العالى فػى ىانى سميماف رقماف: تصقر مقترح لدقر الجامعات ا -21
، قسػـ التعمػيـ العػالى قالجػامعى، معيػد الدراسػات قالبحػقث فاجا منجصانيفالقطف العربى، 

 . 2114التربقية، جامعة القاىرة،

 2/6542www.youm7.com/story/2015/3/* يمكف الرجقع إلى:           1 -00

http://www.masress.com/akhabarelyoum/22/27 00/00/0200بنجفيخم  

، فاففجا منجصاففنيفأميػػرة محمػػد عمػػارة: تحميػػؿ القػػدرة التنافسػػية لمقطػػاع السػػياحى المصػػرى،  -22
 . 2112كمية اقتصاد قعمـق سياسية، جامعة القاىرة،

، دار التعمػيـ  انلجااي م اافاي مفنأثيفهجمعم م انصجفسم اةفبي مف اةجانيف فيف حسف ىمت: ني -23
 .  2111الجامعى، ا سكندرية،

محمػػػد عػػػدناف قديػػػ : القػػػدرة التنافسػػػية ققياسػػػيا، سمسػػػمة دقريػػػة تيػػػتـ بقضػػػايا التنميػػػة فػػػى  -24
نيػػػة، ديسػػػمبر ، السػػػنة الثا24العػػػدد   انةهفففام اةفبففف مامن طفففيطمبجاكفيفففلا قطػػػار العربيػػػة، 

2115. 

 نصمفففف إطػػػػار مقتػػػػرح،  -عثمػػػػاف بػػػػف عبػػػػد ات الصػػػػالج: تنافسػػػػية مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ العػػػػالى -25
 .2112، 11الباحث، جامعة قاصدى مرباح قرقمة، الجزائر، ع

، قرقػة صفاسم انةميمم اةجا ما منيفمكفافيم مامفيففلمانلجاافي مأاضفلأيمف عمى عمر:  -26
تنافسػية لمجامعػات، كميػة التجػارة، جامعػة القػاىرة، عمؿ مقدمة إلى مؤتمر تػدعيـ القػدرات ال

 . 2118يقنيق،  4-5

قائػػؿ إبػػراىيـ ىميمػػى: الحػػقاجز التنافسػػية فػػى الفكػػر احسػػتراتيجى نحػػق إطػػار فكػػرى مقتػػرح  -27
،  انصم م اةمني ماإلقنيفجامف انصفجفسلتدعيـ المققؼ التنافسى لمنظمات ا عماؿ المصرية، 
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Abstract 

The title of the study 

Enrichment the cooperation between the Egyptian Universities 

(Governmental and Private) to develop its competitive abilities in scientific 

research 

Introduction 

 The Education issue generally is not only one of the most important 

Egyptian issues but also it has a priority because the undergraduate education 

is the basic to the development in different fields. The importance of the 

university education plays an important role in preparing the human resources 

which is important in the development projects in all fields. As a result, the 

university Education becomes the main target to the developing countries' 

governments because it provides the society with the human resources and the 

available possibilities to achieve the society needs and aims. 

The competitive issue of both products and human resources is the 

main and important issue to researchers, Businessmen and policy makers of 

both advanced and developing countries. The proficiency of workers and 

products faces fierce competition in and out countries. The productivity face 

new practices such as the shift from labor-intensive technology to knowledge-

intensive technology and the whole quality management. That transformation 

makes the competitive issue of the universities a necessity not an intellectual 

luxury.  

According to the previous we can derive the problem of the study in 

the following main question: 

 How can we improve the competitiveness of the Egyptian 

universities (Governmental and Private Ones) in scientific research by 

reinforcing the cooperation between them? 

1- This main question can be divided into the following questions: 

2- What is the philosophical framework governing of competitiveness? 

3- What is the reality of the competitiveness of Egyptian universities in the 

field of scientific research? 

4- What is the reality of private universities in Egypt and scientific research? 
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5- How can we enrich the cooperation between the Egyptian Governmental 

universities and the private ones to improve the competitive ability of these 

universities in scientific research? 

Aims of the study 

The study aims to explore the theoretical and the conceptual framework 

of the competitive ability of the Egyptian universities in scientific research 

trying to have recommendations and suggestions to enrich the cooperation 

between the Egyptian governmental Universities and the private ones to 

improve the competitiveness ability. 

Approach of the study 

 The study depended on the descriptive approach which describes the 

data and information analysis and explanation with discovering the relations 

between the Educational phenomena. The researcher depended on that 

approach to describe the basics of this competitive ability of the Egyptian 

Universities. 

The procedures of the study: 

The study depends on the following procedures: 

First: the conceptual and the theoretical framework of the Egyptian 

competitive ability: (Concepts – pillars – components – measurements) 

Second: the case of the competitive ability of the Egyptian Universities in 

Scientific Research. 

Third: the case of the private universities and scientific research in Egypt. 

Forth: recommendations and suggestions which enrich the cooperation 

between the Egyptian governmental universities and the private ones to 

develop its competitive ability in scientific research. 

The results of the study 

The study results can be summarized in some recommendations and 

suggestions which included the main elements in the organization of the 

private universities to develop it and activate the role of scientific research to 

enrich the cooperation between these private universities and the 

governmental ones in the field of scientific research to develop its competitive 

ability. It can be represented in the following: 

1- Recommendations and suggestions of the philosophy and aims. 

2- Recommendations and suggestions of the professors and researchers. 

3- Recommendations and suggestions of scientific research. 

4- Recommendations and suggestions of organizational, administrative 

and legislative framework. 
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 The competitive ability of universities. 

 The private universities. 

 The scientific research. 


