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دادإـع
 

 جامعة بنها –كلية الرتبية  - مدرس مساعد بقسم أصول الرتبية

 رافإـش

  
 ةــــرتبيــــول الــــاذ أصــــأست

اــــة بنهــــامعــــج -ةــــرتبيــــة الــــكلي

 وى،ــــرتبــــط الــــاذ التخطيــــأست
 واملدير التنفيذى لوحدة ضمان اجلودة واالعتماد

جامعة بنها –كلية الرتبية 

آثارادا الققاييدي يعيش العالم خالل العقدين  الاايدنن   دل ظده ظداامة ااتدي ، لايدي  ل دا 
،االجلااعيددي ،االصلددداعيي جمددل جايددع ع،ل العددالم  رال ،اددل ظدداامة العطلاددي   ندد  ار   دد  ادد   
الظددداامة ار  ا ددداا ،ثيقددداا  ددداللرنماا ،الل دددطراا اللدثطلطجيدددي اللدددل  ددديث   دددل العدددالم خدددالل العقدددطع 

لد اا الليدي  ،الحا الااييي ،اللل ظ ما بطيطح  دل اللقديف  دل ،لدااله اال ددال ،الاطا دالا 
 .  Internet،األصاار الدثاعيي اللل ر ا   القثطاا الفضااليي  ، قثيي ،ش كي الاعمطتاا

،لقدددي رثدددما اددد   اللرندددماا جمدددل اا دددي تثدددا ل الحيددداة  ،لدددم يكددد  اللعمددديم  اعددد ل جددد  اددد   
  اللرنماا  قي اان اللعميم  دفي جاتي  ،اللعميم العالل  دفي خا ي العاته الماليس  ل إ ياث اد 

اللرنماا  ألن ا   اللرنماا ،الل طراا تا ال إال نلاج أل حاث جمايي ر نثي رجمي   دل تعظا دا 
 ل تؤلساا اللعميم العالل ،تماك اا ال حقيي  ،لقي  مي  العطلاي يم،رة إيجداع رناداج جيندية تد  

  ،اللعمدددديم اللعمدددديم تث ددددا اللعمدددديم ،اللدددديريع جدددد   عددددي  ،الجاتعدددداا اال لمايدددديي  ،اللعمدددديم ا لدلم،نددددل
الاسلام  ااا  مي  العطلاي جمل اللعميم العالل   ،يي اليارلن   الا داراا الضدم،ريي لمدلاك  تد  
الحيدداة ،العادده  ددل جددالم نلدددل  عطلاددي السدددطن  ،الدد ي يعثددل رن المددمي  يسددل يع تدد  خددالل تدددا 

 .  (1)لعالماكلس ه ت  ت اراا ،صيراا نليجي لملعميم العاه  ل لطن جاه تفلطح  ل ري ع،لي  ل ا
                                           

نددداجل جلددديالطاا  ادددالل  ،جمدددل جلددديالم ،ل نددددارع  دددي،يه اللعمددديم العدددالل الاددددمي جمدددل يدددط   حددديياا  (1)
 .186  ص 2012(  ابميه 77  العيع )مستقبل التربية العربيةالعطلاي  



 أ.د/ حنان رضوان، أ.د/ نادية على ، أ/ جنالء أمحد حممد شاهني
 

 360 

كاا رن لمعطلاي  أثنماا ،ايحي جمل رعا  الجاتعاا ت  خدالل الدي،ر االلدلما يجل اللدل 
 قدددطف  ددده  دددل إجدددياع ررر الادددال ال ادددمي القددداعر جمدددل الاثا سدددي الي،ليدددي  ،االلدددلفاعة تددد  الثادددا ج 

 .(1)العالايي  ل  عظيم ع،ر اللعميم العالل  ل اللثايي االصلداعيي
الصلدددداعيي ،السيالددديي ،الققاييدددي  عدددي تددد  رادددم جطاتددده  دددي،يه اللعمددديم ،العطلادددي  أ عاعادددا ا

العددالل    ثددات ار  ا دداا ،ثيقدداا بددن  العطلاددي ، ددي،يه اللعمدديم العددالل   قددي جددا   ددي،يه اللعمدديم العددالل 
جمدل رن العطلادي  (2) 2003محمد حسنين العجمى اللجا ي للحيياا العطلاي  ،صي ركيا عرالدي 

مدديم العددالل ي م ن دداا ركقددم ع،ليدديي   قددي ظ ددم ا جددا  تلثدداف للددي،يه اللعمدديم  ميدد  جمددل رنظاددي اللع
العالل لم يقلدم جمل جامياا اللعميم ،اللعمم ،الليريع ،ال ح  العمال  ،إناا اتلدي لياداه  ماكداا 

 يااه ال ال  ،رجضا  انئي الليريس. 
تا  لثدد  تثظاددي ،لقدي ظ ددم اللطجدده نحدط  ددي،يه اللعمدديم العدالل  ددل تعظددم ع،ل العدالم جثددي

   ن  ررا الاثظادي رن 1998إللما يجيي  ي،يه اللعميم العالل تث  جاف  UNESCOالنطنسكط 
اللي،يه يعي ،لنمي لإلر قا   العاميي اللعميايدي ،ال حقيدي تد  خدالل إيدفا  ال عدي الدي،لل  دل جايدع 

رناد ل ا لاطاك دي  رنا ي اللعميم العالل  ااا  ق  الجاتعداا ،الاماكد  ال حقيدي جمدل إجداعة  يكمدي
 .(3)اللطجه نحط اللي،يه

  ثات ا جا  جالال نحط  ي،يه اللعميم العالل اإللجا ي لمعطلاي ،تا  ميله ت   حيياا 
 جمل جايع ع،ل العالم   اا  ل  لك نظاف اللعميم العالل الادمي.

ي ،يطجي  عض الج طع الال ،لي  ل  ي،يه اللعمديم الاددمي  ،اللدل تث دا الااداراي الثاد 
اللددل نددلم  اطيم ددا ،ا شددمال  TEMPUSلاؤلسدداا اللعمدديم العددالل الادددميي  ددل بددمات   الددطر 

جمن ددا تدد  صلدده ا  حدداع األ،ر ددل  ، لددك تدد  خددالل  قددييم الدديجم لاادداراي رجضددا  انئددي اللدديريس 
 .(4)،ال ال   ل ش كاا اللطا ه العمال الي،ليي  ،العاه جمل  ع ي  الحمات ت  ،إلل ر،ر ا

                                           

اداتمي  الادؤ ام العم دل ، ال لعنيي  ،صطي بط ثييع  سطيق الجاتعاا جالاياا ت  خدالل تديخه الجدطعة ال (1)
 .282  ص 2005األ،ل ي طل اللامال تسلقله اللعميم العاللي  القاامة  

التطوور ر اادووى ومى داد وودا  لامكنووة اادى وميووة  ووين محوودوىل العرلمووة دمتطا ووىل تحاددي  سددثن  العجاددلع  (2)
 . 125  ص2007  الاكل ي العدميي لمثام ،اللطزيع  الاثدطرة  التدد ل

الموومممر العووىلمى لاتعاوويل العووىلى اعنوورا  لالتعاوويل العووىلى  ووى األتددم الالحددية لملم يددي ،العمددطف ،الققا دديع  تثظاددي (3)
  .1998ركلط م  9-5  ،ثيقي العاه  النطنسكط   اريس  القر  الحى ى دالعشر ن الرؤ ة دالعملل

  .188  صمرجع سى قناجل جليالطاا  االل  ،جمل جليالم ،ل ندارع  (4)
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ثيقي الداعرة ج  تثظاي اللثايي ،اللعا،ن ا صلداعي ،اللثك الي،لل صي رشدارا إال رن الط 
إلدددل رن ج دددطع اللدددي،يه الال ،لدددي عاخددده اللعمددديم العدددالل الاددددمي ال ددد ال ااتاددديي تقارندددي  ا  جدددا  
العدددددالال السددددداالي نحدددددط اللدددددي،يه  اادددددا رن اددددد   الج دددددطع تازالددددد  تحدددددي،عة ،تلفا، ددددده ، قددددداا ألندددددطا  

غيددا  ر يددي إلددلما يجيي ،ايددحي لل ددطيم القدديرة الاؤلسدديي لملعمدديم العددالل  ددل الاؤلسدداا  ، لددك ل
  .(1)تدم  اا نلال ف تع تل م اا اللي،يه تسلق الا 

إلددل رندده جمددل الددممم تدد  الاحددا،الا اللددل  (2) (2006أمووى ى  )وور   راسووةكاددا  ط ددم  
جاطجددي تدد  العطاتدده بدد ل   اددأن  ددي،يه اللعمدديم العددالل الادددمي  إال رن الطاصددع ياددنم إلددل ،جددطع ت

اللل  عطن ج طع اللي،يه تث ا ا  لقار إلل ،جطع  مسفي ،ايحي  قطف جمن ا تثظطتدي اللعمديم العدالل 
 لعاته تع اللحيياا اللل ر مز  ا العطلاي  ،يعل صيرة تؤلساا اللعميم الجاتعل الحكطتيدي جمدل 

ي إلل انحدار اد   الاؤلسداا تطاج ي الاثا سي القاالاي ت  الجاتعاا األجثليي ،الما ي   ا يا 
 ل الحن  الاحمل  ،صمي إن الص ا  ل اللعاته تع الاداعر العالايي  ، قاعف  قثياا اللعميم ،يدعل 
القيرة جمل تطاك ي اللقيف اللقثدل ،الاعم دل  ،إصلم د  اليرالدي  ددطر للفعنده  دي،يه اللعمديم الجداتعل 

 تع السيان الققا ل الادمي.  ل تدم  اا يحقق اللان  ، قار  الققا اا ، اا نلفق
، ددل يددط  تددا لددلق يجددع إجدداعة الثظددم إلددل تؤلسدداا اللعمدديم العددالل الادددمي  حندد  
 ادد ي  حددطالا اقنددمة ،جطاميددي  ددل الاددكه ،الاضدداطن   حندد  يددد   لددين ا القدديرة جمددل الاثا سددي 

تديجطة الندطف للي،يه  عميا ا ،اللحطل  ه ت  الاحميي إلل ا صميايي ثم إلل العالايدي  ،تد  ثدم   دل 
صلدده الرددي ليرالددي الميدداراا  ، حينددي األ،لطيدداا  ،رلددم الم ددل ،ا لددلما يجياا للدددطن صدداعرة جمددل 

 الاثا سي ،ا ن الن بي،راا ، عميا ا ت  الحن  الاحمل إلل ا صميال  العالال. 

اددميي  دل  اجدي إلدل بد ل الج دطع  إللقما  تا للق نجدي رن تؤلسداا اللعمديم العدالل ال
للددي،يه  عميا ددا  ،،يددع ليالدداا  اجمددي  ددثظم ، ماصددع ادد ا اللددي،يه ، ددط م لدده الال م دداا الالزتددي 

                                           

التعاويل العوىلى  –مراجعوىل لسيىسوىل التعاويل الرةنيوة ي اللثايي ،اللعدا،ن االصلدداعي  ،اللثدك الدي،للع تثظا (1)
  .197  ص 2010تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلداعي ،اللثك الي،لل   ى م)ر، 

كانيدي ا  دداعة رتدانل تحادي تحاددي  سد  ندددمع عرالدي تقارنددي لد عض الملدماا األجثليددي  دل  ددي،يه اللعمديم الجدداتعل ،إت (2)
   .245-242  ص ص2006  اميي اللم يي  جاتعي جن  شاس  رسىلة  كترراهتث ا  ل جا طريي تدم العم يي  



 أ.د/ حنان رضوان، أ.د/ نادية على ، أ/ جنالء أمحد حممد شاهني
 

 362 

للحقنق األايال الاللرا  تثه  ،اد ا تدا نديجط إلدل القيداف بيرالدي جمايدي   ديل إلدل إجدياع  ددطر 
يرالددي الحاليددي  ،جمددل  لددك ياكدد  تقلددمح للددي،يه اللعمدديم العددالل  ددل تدددم  ،ادد ا تددا  سددعل إليدده ال

  يامي تاكمي اليرالي  ل اللسا ل الماليس اللاللع
 مى الت)رر المقترح لتطر ر التعايل العىلى الم)رى  ى ضرء متطا ىل مدد ل التعايل؟ 

 ن يل ال ح  الحالل إللع
 .اللعمل جمل  ي،يه اللعميم العالل ،تل م ا ه 
  ي،يه اللعميم العالل  ل تدم. اللعمل جمل ،اصع  
  إجددياع  دددطر تقلددمح لل ددطيماللعميم العددالل الادددمي تدد  رجدده تطاك ددي تل م دداا ، حدديياا

  ي،يه اللعميم.

  ث ع راايي ال ح  ت ع
 .ياثي الاجال ال ي نلثا،له  
 .راايي اللي،يه اال مع ،تؤشم لجطعة تؤلساا اللعميم العالل 
 تقلدددمح للفعندده  ددي،يه اللعمددديم العددالل الادددمي   حنددد  ياكدد  رن يفنددي  دددل  إجددياع  دددطر

 إ الح اللعميم العالل الادمي  اا ن يي ت  صير ه جمل اللثا س جمل الاسلطي العالال.

  يعلاي ال ح  الحالل جمل الاث   الط فل اللحمنمل.

 ي،يه اللعميم العالل الادمي. اصلدما اليرالي جمل  

 : Internationalization Of Higher Educationتدويل التعليم العاىل 
يعمل  ي،يه اللعمديم العدالل  أنده يتجاطجدي تد  األناد ي   ديل إلدل  دط نم خلدمة  عميايدي 

   األناددد يع  دددل إ دددار بنئدددي  عاددده  ددددطرة  قيقيدددي جمدددل إعتددداج تثظدددطر جدددالال  ، لضدددا  اددد
األنا ي األكاعيايي  ،األنا ي خارج الاث   ،  طيم الاثاا  ، جينياا  ،الاث  اليراليي  ،  اعل 
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،رجضدددددا  انئدددددي اللددددديريس  ، عمددددديم المرددددداا األجثليدددددي  ،اللعدددددا،ن الفثدددددل )الاسددددداجياا  ال دددددال  
  الاادددلماي  اللدثطلطجيددي(  اللدديريع تدددا بددن  الققا ددداا   عمدديم ال دددال  الددي،لنن   ،ت ددداعراا ال حدد

 .(1)، مات  األنا ي ،الميتاا الالعيعة اللل  قع  ل إ ار اليرالاا الي،لييي
ثقاييددددي  ددددل ،ظدددداالل اللعمدددديم ،األ حدددداث  –كاددددا رندددده جاميددددي عتدددد  األ عدددداع الي،ليددددي ،اللددددن  

 .(2)،خيتاا اللعميم العالل
تدد  رجدده  اللددي،يه إ ن جاميددي إعخددال لمم يددي الي،ليددي  ددل نظدداف تؤلسدداا اللعمدديم العددالل 

 رننددددم الثظدددداف الدمددددل ،اللفدنددددم   ميقددددي جالايددددي إلددددلجا ي لملرنددددماا اللنئيددددي تلعدددديعة األ عدددداع  ددددل 
الاجدداالا السيالدديي ،ا صلددداعيي ،ا جلااعيددي ،الققاييددي  ،اددل بدد لك  ميددق  لديدد  ب ددا الاؤلسددي 

 تع بنئي خارجيي عاالاي اللرنم ،اللثط  للد   ركقم إالااتاا  العالايي.

يعددي اللددي،يه ا جددا  راليسددل  ددل اللعمدديم العددالل  ااددا رندده ريضدداا ظدداامة جالايددي    ددط آعاة 
ااتدي  ددل الل ددطيم األكدداعيال  ، مليددي تل م داا اللنئددي الط ثيددي ،ا صميايددي ،العالايددي  ،يلجمددل ع،ر 

يددي  تدد  خددالل  ع يدد  اللم يددي تدد  رجدده اللددي،يه  ددل اللعمدديم العددالل  ددل تطاج ددي الالرنددماا العالا
اللفددداام الدددي،لل  ،  دددطيم تؤلسددداا اللعمددديم العدددالل لاطاج دددي الل دددطراا الالال قدددي   نددد  إنددده ال 
ياك  ألي ع،لي ت اا اان نظات ا اللعميال رن  ثأي ج  ر ياث العالم ال ي  عيش ييده ، لفاجده 

 تعه ، لجا،  تع تسلحيثا ه. 
لاعا مة  ل اللعميم العالل  ،تيخالا راليساا لاطاج ي  أثنماا ،اللي،يه ر ي رام اللطج اا ا

جمل رن الايخه الماليس ال ي  للثدا  الجاتعداا (3) (Knight, 2003العطلاي   ن   ؤاي عرالي )
 ددطل العددالم لاطاج ددي اللددأثنماا الالال قددي لمعطلاددي اددط القيدداف  عاميدداا ،اعيددي ،تقدددطعة  يددفا  

 -ا دداا جمددل  مسددفي  ،جاميدداا   ،تممجدداا تثظطتددي اللعمدديم العدداللال ددا ع الددي،لل  ،الالعدديع القق
 ،ال العاميي اللل ا  م  جمل  سانل ا  اللي،يه.

                                           
(1) Rui Yang: University Internationalization – its Meaning, Rationales and 

Implications, Interculutural Education, vol.13, No.1, 2002, p.82. 

(2) Childress, K., Lisa: Planning For Internationalization By Investing in Facult, 

Journal of International and Global Studies, Vol.1, No.1, 2009, p.7. 

(3) Knight, J.: Internationalization Of Higher Education Practices and 

Priorities:, IAU Survey Report, France, 2003, p.36. 
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،اقنددماا تددا يممددل الدد عض بددن  تف ددطتل العطلاددي ،اللددي،يه  منددم رن العطلاددي اظدداامة ل ددا 
الفمص ا يجابيي  أثنما  ا ا يجابيي ،السمليي  ل جايع الاجاالا  بنثاا اللي،يه يسعل إلل املثاف 

لمعطلادي  ،خمددق  دمص تلدا ئددي بددن  األ دمال الالعا،نددي   العالصدي بددن  العطلاددي ،اللدي،يه  لددي،  ددل 
 اللعارض بنث اا ت   ن  األايال ،اللطصعاا.

،اثددات خم دداا ريضدداا جثددي الدد عض بددن  تددد محل ي ددي،يه اللعمدديمي ،يجطلاددي اللعمدديمي بنثاددا 
 جطر جمدل ع،ر الي،لدي ،لدم ل ا ، حكا دا  دل العاميدي اللعميايدي  الفمن بنث اا النم  ي عطلاي اللعميم

 ددل تجددال اللعمدديم  رتددا اللددي،يه  Accountability، اللددالل يددد   اثددات  رننددع تلعاددي لماحالدد ي
 لسددثي  نظميددي تملمفدددي  ااتدداا  ؤادددي جمددل خدط دديي اددده نظدداف  عميادددل  اددا يقددطف جميددده تدد  لددديان 

 .(1)ج  نظنم   ل الاجلاعاا ر، نظم اللعميم األخميي إجلااجل ،ثقا ل تحمل يململ  اللأكني 
، أليساا جمل تا للق ياك  القطل رن العطلاي  ململ ج  اللي،يه   العطلاي اظاامة ل ا 
 أثنما  ا ا يجابيي ،السمليي  ل جايع الاجاالا  بنثاا اللي،يه يسعل إلل املثاف الفمص ا يجابيي 

 دمال الالعا،نددي   العالصدي بددن  العطلاددي ،اللدي،يه  لددي،  ددل لمعطلادي  ،خمددق  دمص تلدا ئددي بددن  األ
 اللعارض بنث اا ت   ن  األايال ،اللطصعاا.

،الحاجي للي،يه اللعميم العالل ال  قلدم جمل تطاج ي  ياعياا العطلاي  حسع به  لجا،ز 
إلددل  اجددي الاجلاعدداا إلددل اللالصددل   (2) (2102مجوودى سىسوول، د ىةمووة محموور    لددك ااددا  اددم 

الل ددددداعل  ،اللددددديا،ل  ،اللادددددا،ر  ،جاددددده الاادددددم،جاا   نددددد   ددددداا تددددد  الضدددددم،رة ،يدددددع رليددددداا ، 
لدطا  الااعيدي ر، ال ادميي   داند   -،إللما يجياا لملي،يه  ،صطاجدي للالصدل الادعط  ،  داعل تثلجا  دا

 الجطعة  ام،  ا ،تعاننماا العالايي بط ف ا رلياا لملي،يه  ،ياان إللمياف إللما يجيا ه  فعاليي.
، طجي تل م اا تلعيعة للي،يه اللعميم الجاتعل ياك  اللعمل جمن ا ت  خالل اده تد ع 
اللعا،ن األكاعيال الي،لل  ،الحمات األكاعيال لم ال  ،ال ا قن  ،رجضا  انئي اللديريس  ،إنادا  

  م،  لمجاتعاا  المارج ، لك جمل الثحط اللاللع
                                           

(1) Jones.W,Philip: Globalization and Internationalism – Democratic Prospects for 

World Education, Comparative Education ,Vol(34), No(2), 1998, p.66.  
د ىل، التودد ل، در وى ة المشور  -مستقبل جر ة التعاويلتجيي جليالطاا  صالم  ، ا اي ال اما  لالم تحادطعع  (2)

 .13  ص2012  عار العالم العم ل  القاامة  دالطر ق إلى الجر ة العىلمية
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 ى:ـــدولـــى الـــادميـــاون األكـــالتع -1
اللعا،ن الي،لل ر    ران ة رلاليي لملثظيم الي،لل الاعا م ال ي نم ف الي،ل  دل إ دار 
الاجلاع الي،لل الادثظم بطجدط  اللعدا،ن ييادا بنث دا لدطا  جمدل الاسدلطي الدي،لل ر، ا صميادل تد  

 .(1)خالل ال نئاا ،الاثظااا الي،ليي  كا ي رنطاج ا
اللعدا،ن اللعميادا الدي،لل خدط داا  ،صي ظ ما تئاا ت  الاثظااا للاارت  دل رناد ي

 ل تجاالا   اعل ال م ي  ،  اعل األلدا  ة  ، قدييم الاعطنداا الااعيدي ،الفثيدي ،اللدثطلطجيدي لمعدالم 
القال   للحف  ييه ناط اللعميم  ،لقي  ا،ل   عدض الدي،ل تد  خدالل اللعدا،ن تدع اد   الاثظاداا 

ا  ، الدددي ج دددطع الاثظاددداا الي،ليدددي  دددل رن  حددده العيندددي تددد  الاادددكالا اللعميايدددي اللدددل  طاج  ددد
ا  الح اللعميال  املمدل تسدلطيا ه )لدطا  ركدان  عمياداا رلداياا رف مندم رلداياا( ، اداه   دطيم 

 .(2)الاثاا  ، يريع الثعمان   ،األبثيي الايرليي  ،تحط األتيي ، عميم الد ار
اايدددي  دددلع ، ددديعا  عدددض  قددداريم تثظادددي النطنسدددكط تجددداالا اللعدددا،ن الدددي،لل األكقدددم ر 

اللثطجددداا الاؤلسددديي   -اللجينددياا  دددل ال ياكددده اللثظيايددي ،الااارلددداا الطظيليدددي لملعمدديم العدددالل
،القلددطل  ددل اللعمدديم العددالل  ،آثددار اللعمدديم الاسددلام  ،اللرنددماا  ددل الافددا يم  ،اللقندديم ،ا جلادداع  

ي المدداص جمددل تسدداجية ،اللاطيدده ،ا عارة  ،اللددي،يه الادديجم لملعمدديم الجدداتعل ،العددالل تددع اللأكندد
الي،ل الثاتيي  ،ع،ر اللعميم العالل  دل الحيداة االصلدداعيي ،الققاييدي للثايدي الدم،ا ل بدن  الددثاجي 

 . (3)،تا لملعميم العالل ت  ع،ر  ل اللثايي الققاييي -،الق اجاا االصلداعيي
شددارا ، ددل إ ددار اللعددا،ن األكدداعيال الددي،لل اال مددع رلالددل للددي،يه اللعمدديم الجدداتعل ر

  إلل رن اللي،يه  ل العدم الحين  شد ي ثدالث تطجداا Mazzarol et al (2003) (4)عرالي 
 لملعا،ن الي،لل  ل تجال اللعميم العالل الع

 ع  ضددداث  لدددفم ال دددال  تددد  تدددط ث م إلدددل الدددي،ل الالقيتدددي لاطا دددمي المرجوووة اادلوووى
 تسلامة  لل النطف. عرالا  م العميا  ،ا   الاطجي اللاما خالل القمن الاايل ،تازال 

                                           

(  تمادد  اليرالدداا 127  العدديع )مجاووة السيىسووة الددليووةتاددي،ح شددطصلع األتدد  القددطتل ،العالصدداا الي،ليددي   (1)
 .45  ص1997السياليي ،االللما يجيي  األاماف  القاامة  نثانم 

ياا الاعطندداا األجثليددي جمددل السيالدداا ،القددماراا اللعميايددي  ام مددي اللعمدديم صلدده نجددال  ر اددي شدداان ع  ددياع (2)
 .90  ص2012  اميي اللم يي  جاتعي بث ا  رسىلة مىجستيرالجاتعل  

(3) U.N.E.S.C.O.: The Management of International Cooperation in Higher 

Education, Paris, December 9-11-1992, p.97. 

(4) Mazzarol, T. et al: The Third Wave- Future Trends in International Education, The 

International Journal of Educational Management, Vol (17), No (3), 2003, p.90.  
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 ع  لاقدده  ددل اللعددا،ن بددن  الجاتعدداا  ددل العددالم تدد  خددالل إصاتددي صثددطاا المرجووة النى يووة
 الل اعل العمال ، مات  االشمال الاالمت  ،جقي ا فاقياا اللطرتي ر، اللحالل العمال.

 لمياف ع ظ ما  ل الفلدمة األخندمة  ، لاقده  دل  دل  ر دم  لمجاتعداا األجثليدي  ،الدالمرجة النىلنة
  دثطلطجيا الاعمطتاا ،اال داالا  ل اللعميم ج   عي  ،إصاتي الجاتعاا اال لماييي.

   : Student mobilityحراك الطالب على املستوى الدوىل -2
لعه ت  الال م اا األلاليي للي،يه تؤلساا اللعمديم العدالل  ادل صديرة اد   الاؤلسداا 

 ددال  الطا ددين    ندد  إن الاددكه األكقددم تعم ددي جمددل الاثا سددي الي،ليددي للسددجنه ركلددم جدديع تدد  ال
لملي،يه اط  ال  ع زياعة  مات ال ال  ال ن  نيرلطن  المارج   سفم ال دال  يعدي ظداامة صييادي 
جددياا  ،اثددات تثددا ق  عنث ددا تدد  العددالم لددين ا خلددمة النددمة  ددل ادد ا الاجددال ااعظددم الددي،ل األ،ر يددي 

 ،الطالياا الالحية األتميكيي.
ال  جمل الاسلطي الي،لل جد   ميدق جقدي ا فاقيداا  عا،نيدي ع،ليدي ثثااليدي ،يلم  مات ال 

ر، تلعيعة األ مال بن  تجاطجي ت  الجاتعاا   ع ل لم الع  ميي اللثقه بدن  اد   الجاتعداا 
لميرالدددي الداتمدددي  ر، ليرالدددي  عدددض الاقدددمراا اللدددل  دددلم تعاعلل دددا  دددل الجاتعدددي اللدددل نثلادددل إلن دددا 

ج الما  ددددددي األ،ر يددددددي لملعمدددددديم الددددددي،لل الاعم، ددددددي اخلددددددداراا  الددددددم ال الددددددع  ،تقددددددال  لددددددك ناددددددط 
 .ERASMUS ( ، )(SOCRATES (1))إنمالاطر

،ألن  ي ق ال ال  الي،لنن  ر    تما  راليسل لثظاف اللعميم العالل العدالال  دإن   دطرام 
Throsby (1998) الدادددل تدددؤثم ، اا راايدددي  ،لقدددي رشدددارا عرالدددي

إلدددل رن تعددديالا الثادددط  (2)
 عالال  ل  ي ق ال ال  الي،لنن   فطص   لل جمل تعيالا اللطلع  اللعميم العالل  دفي جاتي.ال

جددد   2011جددداف  OECD)،  قددداا   دددداالياا تثظادددي اللعدددا،ن ،اللثايدددي ا صلدددداعيي )
 دل  نسع ال م ي ال ن  نيرلطن خدارج ر، دان م   قدي  ادما ا  دداالياا رن جديع ادؤال  ال دال 

( تمنطن  الع  ،رنده تد  الالطصدع رن ند عاع اد ا العديع  دل 4.3يقم  ت  ) العالم صي ، ه إلل تا
 .(3)% نيرلطن  ل ع،ل  ا عي لاثظاي اللعا،ن ،اللثايي االصلداعيي77  ،رن  2020جاف 

                                           
(1) Van Damme, Dirk: Quality Issues in the Internationalisation of Higher Educatin, 

Higher Education, vol (41), 2001, p.418.  

(2) Throsby,D.: Financing and Effects of Internationalisation in Higher 

Education "The Economic Costs and Benefits of International Student 

Flows", OECD-CERI, Paris, 1998, p 223 .  

(3) OECD: Education at a Glance 2013 – Highlights, OECD, 2O13, p.32. 



2020 (5ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 367 

 : Teaching staff mobilityحراك أعضاء هيئة التدريس على املستوى الدوىل -3
ا فاقيددداا  عا،نيدددي بدددن  جاتعددداا ع،ليدددي  ندددلم  مايدددي رجضدددا  انئدددي اللددديريس جددد   ميدددق إبدددماف

 ع دددل الحدددق لدددده  دددمل  دددل االلدددلعاني  أجضدددا  انئدددي اللددديريس تددد  ال دددمل الخدددم  نادددا  بدددمات  
 ERASMUS ،SOCRATES عميايددددي جينددددية  ر،  أاندددده بماتج ددددا الحاليددددي  ،  ددددلم بددددمات  تقدددده 

،Tempus اادا (1)ت ال دال  إناا  تااريع لحمات رجضا  انئدي اللديريس جث داا إلدل جثدع تدع  دما  
  ما   دفي خا ي جمل  مات ال نئي الليريسيي. Fullbrightرن اثات بمات  تلعيعة األ مال تقه 

 ع(2)، سعل بمات  الحمات األكاعيال ألجضا  انئي الليريس إلل  حقنق األايال اللاليي
 .زياعة اليا عيي لمليريس 
 .حسن  الا اراا اللعميايي  
 .حسن  ت اراا المري  
 ة ا نفلاح جمل ر،ر ا ،المارج.زياع 
 .طيم تياخه اللثا سيي   
 .ا بلدار 

، لعيع رنااج ال يداراا الاسداطح ب دا إلدل المدارج ،اللدل  قديف ألجضدا  انئدي اللديريس  دل 
 ع(3)األنااج اللاليي

      ا جدددياع لاادددم،  ر،ر ددددل تادددلمت   نددد  يسدددا   السدددفم لمااددداراي  ددددل : اننن    الننن
  ثظيم ر، إجياع تام،  جيني  ل إ ار بمنات   الطر. اجلااجاا ت  رجه تثاصاي ر،

 :   الااددداراي  دددل ر دددياث تعنثدددي تقددده الادددؤ اماا ر، الاثلددديياا العمايدددي ر، ،ر   الننن    الىننن
 ر، ري ر ياث تلعمقي  إ الح اللعميم العالل. Network meetingالعاه ر، لقا اا العاه 

 :لمة إجاعة الليريع  ال    الى لث Retraining Period  يماد  جمدل إجداعة اللديريع،  
جمددل  حددين  ر،  دددايم ادده ر، جدد   تدد  الاثدداا  اليرالدديي  ددل تؤلسدداا اللعمدديم العددالل 

  الي،لي الالمقيي لمعطن.
                                           

(1) For More Details You Can See: 
 http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en:php. 
 http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/call/index.html.  

(2) Tuukkanen, Mari: Enhancing Staff Mobility- case Saimmaa University of 
Applied Sciences, Master's thesis, Saimmaa University of Applied Sciences, 
Finnland, 2013, p.31.  

(3) European Commission: Tempus Guide for Applicants, Part 2, Activities, 
Directorate General For Education & Culture, Brussels, 2003, p.13. 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en:php
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، لدددما،ح الفلدددمة ال تثيدددي لدددده تددد  الثا دددن  األ،ل ،القدددانل تددد  رلدددلط  إلدددل رلدددلطجن  جمدددل 
 .(1)للط  إلل ثاانيي رلابيع جمل األكقماألكقم  رتا الثال القال   للما،ح  لم ه ال تثيي ت  ر

 : Branch campusesإنشاء فروع للجامعات باخلارج -4
ر  ح  ظاامة  فدم  الجاتعداا جمدل تسدلطي العدالم ظداامة تألط دي  ، دداثما رجدياع اد   
الفدددم،   دددل السدددثطاا األخندددمة  ، ادددكه الندددم  دددل الادددمن األ،لدددل ،صدددارة رلددديا  خا دددي الجاتعددداا 

% ج  السدثطاا 43 مجاا لجاتعاا مم يي بثس ي زياعة  قير بد  162تا يقم  ت  الرم يي    ثات 
القالثي الااييي  ، عي جاتعي ننطيطرت ،ا ية ت  ركقم الجاتعاا اللل ب ل  ج دطعاا  دل تضداار 

 .(2) م ل الحي،ع الجرماييي  ،إناا  ر م  ل ا  ل المارج
الايددي   ندد  رن تدد  تل م دداا ،يل مددع إناددا   ددم،  لمجاتعدداا إصاتددي تثادد ا  عميايددي ج

اللددددي،يه ،اللددددل ظ ددددما  ددددل الفلددددمة األخنددددمة إصاتددددي تثادددد ا نطعيددددي جالايددددي لملعمدددديم العددددالل جاليددددي 
الاسددلطي  صدداعرة جمددل ا لددلقاار الفعددال  ددل ررر الاددال ال اددمي ،جمددل تثا سددي تؤلسدداا اللعمدديم 

ي القددداعرة جمدددل إلدددلق ا  العدددالل العميقدددي  دددل العدددالم  ،لعددده تددد  رتقمدددي الاثاددد ا اللعميايدددي العالايددد
 Indian Institute of Technologyال دال  تد  جايدع رنحدا  العدالم  تع دي اللقثيدي ال ثديي

بط فه ر ي الاثا ا اللعميايدي اللدل  اد ي  قديتاا نحدط العالايدي   ند  يضدم تجاطجدي ،الدعي تد  
 Education Cityاألكددداعيانن  األجاندددع ال دددارزي  جمدددل تسدددلطي العدددالم  ،اددد لك تينثدددي اللعمددديم

 .(3) الي، ي  ل ص م اللل  ضم بن  رلطاراا  م،جاا لعيع ت  الجاتعاا األتميكيي

                                           
(1) European Commission: Tempus Guide for Applicants, Part 4, Guidelines & 

Forms, Directorate General For Education & Culture, Brussels, 2003, p.34. 

 ددل الددا  رصددم  ايدد   عنددي الجاتعدداا العالايددي  اددكنه العددالم  صددما ة -بدد  ،انمي سددكلع لدد ان العقددطل العظياددي (2)
 .7  ص2010  مرجمة دزارة التعايل العىلى السعر وة(  3)

 ياك  المجط  إللع (3)
  ناجل جلي الطاا  االل  ،جمل جليالم ،ل ندارع  ي،يه اللعميم العالل الادمي جمل يدط   حديياا

 .231  صمرجع سى قالعطلاي  
 ايدي  ادكنه العدالم  صدما ة  دل الددا  ايد   عنددي الجاتعداا العال -بد  ،انمي سدكلع لد ان العقدطل العظيادي

 .7  ص2010  مرجمة دزارة التعايل العىلى السعر وة(  3رصم )
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،يلضدد  تاددا لددلق رن اثددات تجاطجددي تدد  الال م دداا اللددل إ ا تددا  حققدد  جمددل تسددلطي 
اللعميم العالل  ل ع،لي ت  الي،ل لار ا ا اللعميم  ل  ميقه إلل اللي،يه       الال م اا جاتالا 

 ،يه اللعميم العالل ،ا ن الن  ه نحط العالايي.ت ااا  ل  ي

ا دل اللعميم العالل الادمي تث  ناأ ه  قير ه جمل الدليعا  الققا داا األخدمي  لدطا  
الالاددداف  ددل الددلق ال ال ددا قن  ،اليارلدددن  تدد  تملمددل الجثسددياا ،تددد  تملمددل رنحددا  العددالم  ،ا

 ال عقاا  ،ريضاا االالااف بل اعل األلا  ة  ،ااالللعاني  األلدا  ة ،العمادا  األجاندع  ،اد لك  عمدم 
 المراا األجثليي  ،منماا ت  رنا ي ،تجاالا  ضان  ال عي الي،لل.

االااتدداا  قضدديي  ددي،يه اللعمدديم  1972لسددثي  49،لقددي ر،لددل صددانطن  ثظدديم الجاتعدداا رصددم 
 ددل تاع دده األ،لددل جمددل ي.........   ددلم الجاتعدداا ادد لك ب عدد  الحضددارة الجدداتعل  ندد  نددث  

العم يدددي ،اللدددماث اللددداريمل لمادددعع الاددددمي ، قالندددي  األ دددميي ،تماجددداة الاسدددلطي المييدددع لملم يدددي 
الينثيدددي ،الممقيدددي ،الط ثيدددي  ، طثندددق الدددم،ا ل الققاييدددي ،العمايدددي تدددع الجاتعددداا األخدددمي ،ال نئددداا 

  اادددا ركددديا الم دددي االلدددلما يجيي لل دددطيم تثظطتدددي اللعمددديم العدددالل (1)جثليدددييالعمايدددي العم يدددي ،األ
 .(2)جمل راايي   طيم ، فعنه العالصاا المارجيي ،اللعا،ن الي،لل  2000

، عيعا الج طع اللل االاد   قضديي  دي،يه اللعمديم العدالل الاددمي  ،ياكد   ثا،ل دا تد  
 خالل األ عاع ،الاؤشماا اللالييع

 الب على املستوى الدوىل:حراك الط -1
  ، ده جديع ال دال  اىلنس ة لاطالب الذين يدرسر   ى الخىرج  الحراك  حر الخوىرج(

الادددددمين  الدددد ن  نيرلددددطن  المددددارج  سددددع إ ددددداالياا تثظاددددي اللعددددا،ن ،اللثايددددي االصلددددداعيي 
 .(3)(  ال اا ، ال ي11,627(  )2010)

                                           

  ال  عددي الساعلددي سووى ر  منموويل الجىمعووىل ددلحتووذ التنقيذوووة د قووىال   وور التعوودوالل،زارة اللعمدديم العدداللع  (1)
 (.1اعة رصم )  الا2008،العام،ن  ال نئي العاتي لائطن الا ا ع األتنميي  القاامة  

  المومممر القورمى لاتعاويل العوىلى ،زارة اللعميم العاللع تام،  الم ي االلدلما يجيي لل دطيم تثظطتدي اللعمديم العدالل  (2)
 .56  26  ص ص 2000  ،زارة اللعميم العالل  القاامة  2000 لمانم 14-13الاثعقي  ل الفلمة ت  

(3) UNESCO Institute of Statistics: Global Education Digest 2012- Opportunities 

Lost:The Impact of Grade Repitition and Early School Leaving, Montreal, 

Canada, 2012, p.136. 
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،خا دددي  –ي تدددع اللمددديان األخدددمي ،صدددي رشدددارا اللقددداريم ،ا  ددددا اا إلدددل رنددده  الاقارنددد
ت   )%0,4( 2010 إن جيع ال ال  الادمين   ل المارج يئنه  ن  بمغ  ل جاف  -العم يي

 االا القني القطتيي  بنثاا بمرد  اد   الثسد ي تعديالا جاليدي  دل الدي،ل العم يدي   لدل  دل الدي،ل 
ب ددا  ددل المددارج القمي ددي تدد  تدددم  ددل الظددم،ل االصلددداعيي تقدده الارددم   ندد  بمردد  نسدد ي  ال

  ،يمجددع  لددك إلددل ا للدد اف (1) %( تدد  جامددي الاقنددين   ددل اللعمدديم العددالل خددالل نفددس العدداف10)
السيالددل تدد  صلدده  عددض الحكطتدداا العم يددي  اللددي،يه ،جقددي ا فاقيدداا لملعددا،ن الددي،لل  ددل تجددال 

 لعاث خا ي.اللعميم العالل  ،زياعة الان انياا الااليي الامددي لملعميم العالل جاتي ،لإلب
   إندده نطجددي جدديع تدد  ال ددال  أمووى اىلنسوو ة لاطووالب الرا وودد   الحووراك  حوور الوودا ل(

الطا ددين  إلددل تدددم تدد  بمدديان رخددمي ركلددم  كقنددم تدد  جدديع ال ددال  الادددمين  الدد ن  نيرلددطن 
 المددارج  ،صددي ظدده القنددي الددي،لل لم ددال   ددل تدددم نثاددط  اددية خددالل السددثطاا الاايدديي إلددل رن 

(  ال داا ، ال دي  دل 31,193  تقارندي بدد )(2)2010(  ال اا ، ال ي  ل جاف 49,011، ه إلل )
 .(3)2007(  ال اا ، ال ي  ل جاف 41,590  ، )2003جاف 

% تد   1,9،جمل الممم ت  تعيل الثاط السميع ا ا   دال ياقده ال دال  الدي،لنطن لدطي 
ع تد   داالا القندي الدي،لل   ،يسدجه ركلدم جدي(4)تجاط   االا القني  ل اللعميم العالل  ل تدم

%(  ،يدطز  ال داصل 31%(   من ا الجاتعاا الما ي بثسد ي )38 ل جاتعي األزام بثس ي بمر  )
%( تدد  اددؤال  ال ددال  العمددطف 64بددن  الجاتعدداا الحكطتيددي ،الاعااددي العميددا الحكطتيددي  ،يدديرر )

 . (5)%( تث م العمطف ال ليعيي36االجلااعيي ،الققاييي  بنثاا نيرر )
                                           

 ياك  المجط  إللع (1)
  التعاوويل  –مراجعووىل لسيىسووىل التعاوويل الرةنيووة تثظاددي اللثايددي ،اللعددا،ن االصلددداعي  ،اللثددك الددي،للع

  .199  ص2010تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلداعي ،اللثك الي،لل   العىلى  ى م)ر،
 UNESCO Institute of Statistics: Global Education Digest 2012, OP.Cit, 

2012, p.137. 

(2) UNESCO Institute of Statistics: Global Education Digest 2012, OP.Cit, 2012, p.132.  
التعاويل العوىلى  –مراجعوىل لسيىسوىل التعاويل الرةنيوة ا،ن االصلدداعي  ،اللثدك الدي،للع تثظاي اللثايي ،اللعد (3)

  .202  ص2010تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلداعي ،اللثك الي،لل   ى م)ر، 

(4) UNESCO Institute of Statistics: Global Education Digest 2012- Opportunities 

Lost:The Impact of Grade Repitition and Early School Leaving, Montreal, 

Canada, 2012, p.132.  
اللعميم العالل  دل  –تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلداعي  ،اللثك الي،للع تماجعاا لسيالاا اللعميم الط ثيي  (5)

  .203-202  ص، مرجع سى قتدم
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قي رشار  قميم تع ي ا  دا  اللا ع لاثظاي النطنسكط إلدل رن نسد ي ال دال  الطا دين  إلدل ،ل
   2009%( خددالل جدداف 1,4تدددم  عددي تدد  رصدده الثسددع جمددل تسددلطي الددي،ل العم يددي   ندد  بمردد  )

 .(1)%(  ل ا تاراا34,1%(  ل ال حمي   ، )24,1%(  ل السعطعيي  ، )19,9تقارني بد )
  خ دل ،الدلما يجياا ،ايدحي لملدي،يه ،اجلد ا  ال دال  الدي،لنن  ،يمجع  لك إلدل ييدا

 ل تدم  ،تد  ثدم  دإن جمدل تؤلسداا اللعمديم العدالل الاددميي رن  جدي  مصداا تثالد ي الجلد ا  
 دال  ،ا ددين   تدد  خددالل زيداعة صددير  ا اللثا سدديي ، حقنددق تندد اا  دل ادد ا الاجددال  ،ادد لك  قميددم 

رلالدديي تلداتمددي  ،اللرمددع جمددل العق دداا اللنم،صما يددي  تدددم، اا عرالدديي تثالدد ي  ، ددط نم بثيددي
  اللل  طاجه إجما اا السفم ،اللسجنه ،ا صاتي ،منماا.

 حراك أعضاء هيئة التدريس والباحثني: -2
 عدددي  مادددي رجضدددا  انئدددي اللددديريس الاددددمين  إلدددل المدددارج تحدددي،عة   قدددي انمفدددض جددديع 

( 74إلل ) 2001(  ل جاف 251مارج ت  )الا عطثن  الادمين  ت  الجاتعاا الحكطتيي إلل ال
   عددديع ال عقددداا ،الا اددداا العمايدددي الااثط دددي لم دددا قن  ،ألجضدددا  انئدددي (2) 2005 قدددل  دددل جددداف 

اللدديريس  الجاتعدداا الحكطتيددي تددثمفض  ،صددي نمجددع  لددك إلددل الددثق   ددل الان انيددي الااليددي اللددل 
ندددمة  دددل اددد ا الادددأن جمدددل الادددث   مددددد ا ،زارة اللعمددديم العدددالل لالبلعددداث  ،االجلاددداع بيرجدددي ال

 ،الاساجياا الي،ليي.
ري انلقال رجضدا  انئدي اللديريس األجاندع إلدل  – الحراك الددلى  حر الدا ل، ل إ ار 

  يادددارت رلدددا  ة الجاتعددداا ،الملدددما  -تددددم  ردددمض اليرالدددي ،القيددداف  الا ددداف العمايدددي الاملمفدددي
م العددالل  ددل تدددم   ندد  بمددغ جدديعام األجانددع  ددل تملمددل األنادد ي اللعميايددي  ددل ص ددا  اللعمددي

صداتطا  ا داف  لدده  إ دالح اللعمديم العدالل تقده اللديريع  ،االللاداراا  2005( خلنماا جاف 58)
العمايددي  ،تماجعددي الثظددما   ،  ددطيم الاثدداا  األكاعيايددي  ااددا رن اثددات جدديعاا تدد  رجضددا  انئددي 

                                           
(1) UNESCO Institute of Statistics: Global Education Digest 2011- Opportunities Lost: 

Comparing Education Statistics Across the World, Montreal, Canada, 2011, p.190.  

 ياك  المجط  إللع (2)
  اللعمددديم  –تثظادددي اللثايدددي ،اللعدددا،ن االصلدددداعي  ،اللثدددك الدددي،للع تماجعددداا لسيالددداا اللعمددديم الط ثيدددي

 .204  ص2010  ، مرجع سى قالعالل  ل تدم
   ددية اللم دديل االلددلما يجل  ،زارة التقر وور الوورةنى،زارة اللعمدديم العدداللع اللعمدديم العددالل  ددل تدددم ،  

 .37  ص2008اللعميم العالل  جا طريي تدم العم يي  
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تؤلساا منم  كطتيي تقه انئي الليريس األجانع يفي إلل تدم  ل إ ار بمات    اعل  يجا ا 
 طللمان  األتميكيي   ن  نلمغ جيع ال ا قن  األتميكنن  الطا ين  إلل تدم جمل تثحدي  طللماند  

 .(1)(  ا   لثطياا 100نحط )
،يلم   ي ق الا عطثن  ت  تدم ،إلن ا رشكاالا تلثطجي ت  بنث ا القدنم ،ال عندي الاديي  

 أللا  ة  ،الليريع ،الل طيم  ،اللاا،ر.، عقاا تا  عي اليالطرا   ،زياراا ا

 ة:ـــامليـــة العـــوأمـــج التـــرامـــب -3
لددع  الجاتعدداا الادددميي لاللددلفاعة تدد  بددمات  اللطرتددي العمايددي العالايددي   عقدديا العينددي تدد  

ن الجاتعاا ا فاقياا ع،ليي لملطرتي تع جاتعاا رجثليدي   عمدل لدلنه الاقدال ال الحددمع ا فاقيدي اللعدا، 
بن  اميي ال ثيلي جاتعي جن  شاس ،جاتعي اال،للال اللقثيدي بلمندات  اثيلدي الادطاع لمحددطل جمدل 

  ،ريضددداا تددد امة اللفددداام بدددن  جاتعدددي القددداامة )كميدددي االصلدددداع (2)شددد اعة ت ع،جدددي تددد  ادددال الجددداتعلن  
،اللعمددديم  دددانلننطن السدددطر طن(  فمنسدددا  دددل تجددداالا ال حدددطث  -1،العمدددطف السيالددديي( ،جاتعدددي ) ددداريس 

  ،ريضاا ت ام ا اللفاام العمادل الاطصعدي بدن  جاتعدي (3)، مات  الليريع لاث  عرجي الميسانس الاالماي 
  ،ريضدداا ا فاقيددي اللعددا،ن بددن  ،زارة اللعمدديم (4)بددطر لددعني ،جاتعددي  انطنيددا  ددالاجم ،جاتعددي تددطي  كنثيددا 

 Northeasternالقدددداامة ،جاتعددددي    ،تدددد امة اللفدددداام بددددن  جاتعددددي(5)العددددالل ،جاتعددددي اددددارللطن  كثدددديا 
  ،ريضددداا تددد امة اللفددداام بدددن  جاتعدددي ا لدددكثيريي ،ال نئدددي الاالن يدددي  إنادددا   دددمجن  لدمنلدددل (6)الددددنثيي 

 . (7)ال ع ، ع األلثان  جاتعي ا لكثيريي  الاينثي اللعميايي  كطااللالطر
ل ا  حاع األ،ر ل  ، ل إ ار  ي،يه ،  طيم نظاف اللعميم العالل الادمي  اللعا،ن تع ع، 

،االلددلفاعة تدد  خلددماا الجاتعدداا األ،ر يددي ، جار  ددا  ددل ا ر قددا   اسددلطي اللعمدديم العددالل الادددمي 
 بيرا الجاتعاا الادميي  ال ح  ج  لله  يعيم اللعا،ن بن  الجاتعاا الادميي ،األ،ر يي.

                                           

 .38  صمرجع سى ق،زارة اللعميم العاللع اللعميم العالل  ل تدم  اللقميم الط ثل   (1)

  .(2، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539اسة رسل  الجالاجمس األجمل لمجاتعااع  (2)

  .(4، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (3)

  .(12، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (4)

  .(26، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (5)

  .(27، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (6)

  .(10، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (7)
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 قي  م إناا  تجاطجي جاه ت ال ا األلاليي العاه جمل  حقنق اللطا ق بن  الثظم الجاتعيدي 
الاددددميي  ،نظنما  دددا األ،ر يدددي ، لدددك تددد  خدددالل لمسدددمي تددد  الاحايدددماا ،،ر  العاددده  دددل تملمدددل 
الجاتعاا الادميي  اللعا،ن تع تكلع بمنات  اال حاع األ،ر ل ليجم اللعميم العالل  ،صدي بديرا  عدض 

جاتعاا الادميي  الاااراي  ل تام،جاا تالماي تع جاتعاا ر،ر يي  دل إجدياع الاثداا  اليرالديي ال
 ددددل تجدددداالا ال راجددددي ،الدددددنيلي ،العمددددطف  ،ادددد لك  دددديريع رجضددددا  انئدددداا اللدددديريس  ددددل الجاتعدددداا 

 .(1)الادميي يا  ا فاقياا تالماي  ل تجال اللطرتي بن  الجاتعاا الادميي ،نظنما  ا األ،ر يي
   ددل امالدده خددالل الاددؤ ام الدد ي ،زيددم اللعمدديم العددالل جلددي المددالق اليالطرالسددني يددال،ر

ع،ر اال حداع ي   عثدطان 25/11/2014ندطف القالثدا  الاطا دق  اميي ال ثيلدي  جاتعدي القداامة نظاله
  رن الددددطزارة  ميدددددي جمدددل  ددددي،يه ،  ددددطيم نظدددداف اللعمدددديم العددددالل ياأل،ر، دددل  ددددل اللعمدددديم العددددالل

ع ع،ل اال حدداع األ،ر، ددل  ،االلددلفاعة تدد  خلددماا الجاتعدداا األ،ر، يددي ، جار  ددا  ددل  اللعددا،ن تدد
 .(2)االر قا   اسلطي اللعميم العالل الادمي 

 ات:ــــامعــــروع للجــــاء فــــإنش -4
لددداح  تدددددم  إناددددا  الجاتعددداا األجثليددددي اللددددل   دددديل إلدددل ر ددددل الاجلاددددع الادددددمي 

ي الاحميددي الط ثيددي  م ددي لمحددطار الققددا ل ،اللفاجدده الحضدداري  اللدثطلطجيددا األجثليددي ، لددي  لمقددط 
 كا دددي  دددطر  ،اجل دددار رن ا للددداح تقددده اددد   الجاتعددداا ياقددده خ دددطة يدددم،ريي ،ت ادددي  دددل ا جدددا  
العالايددي  ااددا رن ادد   الجاتعدداا  عادده جمددل  قددييم بددمات  تعلاددية تدد  صلدده الجاتعدداا الادددميي  

ان اجلااع ت ع،ج  ااا ياك  لمميجل ا   الجاتعداا ،الجاتعاا األجثليي الاميكي  ، ل إ ار ا ف
 عدددي اللمدددمج تلا عدددي عرالدددا  م العميدددا  دددل الدددي،ل الادددميكي ر،  دددل الدددي،ل األخدددمي اللدددل صدددي يادددام ا 
ا فاقياا اللعا،ن  ،اط تا ن يي تد  تديي االجلدمال الدي،لل بديرجا  ا ،شد اعا  ا الااثط دي  ،يلدي  

 .(3)ي،لللمميجن ا  مص جاه ر،لع  ل لطن العاه ال
                                           

مسوتقبل جم ل  ل يط  تل م اا ، حيياا  ي،يه اللعمديم   تحاي جليالمازن إبما يم ،ي ع بثا   دله جاتعل (1)
  .361ص  2012(  ابميه 77  العيع )التربية العربية

 25/11/2014اماددي ،زيددم اللعمدديم العددالل  ددل الجمسددي ا  للا يددي لاددؤ ام اميددي ال ثيلددي جاتعددي القدداامة  ددل  (2)
 جمل الاطصع اللاللع  عثطان يع،ر اال حاع األ،ر ل  ل اللعميم العالل  الفنينط تلاح

 http://www.videoyoum7.com/2014/11/25/.  

رتانل تحاي تحاي  س  ندمع عرالي تقارني ل عض الملماا األجثليي  ل  دي،يه اللعمديم الجداتعل ،إتكانيدي  (3)
  .182  صمرجع سى قا  اعة تث ا  ل جا طريي تدم العم يي  
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،يطجددي  ددم،  لجاتعدداا رجثليددي  جا طريددي تدددم العم يددي ،اددلع الجاتعددي األتميكيددي  ،الجاتعددي 
 الفمنسيي  ،الجاتعي األلاانيي  ،جاتعي األاماف الدثييي  ،الجاتعي اللمي انيي  ،الجاتعي الم،ليي.

ا رجثليدي رتا  الثس ي  ناا   م،  لمجاتعاا الادميي  المدارج   دادا رن اثدات  دم،  لجاتعدا
 دددل تددددم   دددإن اثدددات ريضددداا ناددداج خدددارجل لملعمددديم العدددالل الاددددمي  دددل المدددارج تلاقددده  دددل  دددم،  
لجاتعاا تدميي  ل ع،ل جم يي    ثدات  دم  لجاتعدي القداامة  دالمم طف  السدطعان  ،يمجدع إنادا  اد ا 

اد ا الفدم    نليجي لمعالصاا الالاند ة بدن  تددم ،السدطعان  ،صدي ادان نثظدم إلدل 1955الفم  إلل جاف 
جمددل رندده اتلددياع  ليعددل لجاتعددي القدداامة  ،اددط يضددم رر ددع اميدداا اددلع الحقددطن  ،اللجددارة  ،العا   

  (1) قمار تد  السدم اا الحاكادي  دل السدطعان 1993،العمطف  ،صي  طصل العاه  ل ا ا الفم   ل جاف 
زارة اللعددا،ن جمددل إجدداعة  ألدديس ادد ا الفددم  تدد  جينددي ،جدد   ميددق ،  2006، ددم اال فددان  ددل رمسدد س 

الددي،لل الادددميي  ، لددك  يجدداع شددميك ثالدد  ندديجم الااددم،  ،يلددطلل اللثسددنق بددن  الجددانلن  الادددمي 
 ،صدددع الجان دددان الاددددمن ،السدددطعانا خدددالل انعقددداع المجثدددي الاددددميي 27/3/2011 دددا ،السدددطعانل  ، 

يم العدالا  دا السدطعان  فان إ ارن بن  جاتعي القداامة ،،زارة اللعمدا السطعانيي الُاالماي  المم طف جمل
 .(2) اأن جطعة  عقي جاتعي القاامة  م  المم طف لمعاه  ا السطعان

كادددا  دددم إنادددا   دددم  لجاتعدددي ا لدددكثيريي بطاليدددي ،ا،  جثدددط  السدددطعان ،الددد ي يضدددم رر دددع 
  ،ريضداا اصلدماح جاتعدي جدن  شداس (3)كمياا ،الع ال ع اللي مي  ،ال راجدي  ،اللم يدي ،اللادميض

 .(4)إتارة ررر المياي  ا تاراا العم يي الالحية ل   م  ل ا  

                                           

 ياك  المجط  إللع (1)
 عي القاامة  المم طف  تلاح جملعجاتعي القاامةع  م  جات 

 http://www.eng.cu.edu.eg/InformationSystem/Preporatoryyearguide/d3/tabid/2

24/language/ar-EG/Default.aspx. 

  تثلديي العدالم القالد   تكل دي 2020الراسوع دالمسوتقبل حتوى  وى   -التعايل  ى م)ور ان  تماع تنثاع  
  . 92  ص2001األنجمط الادميي  القاامة 

 :ال نئي العاتي لإلللعالتااع العالصاا االصلداعيي ،الققاييي  تلاح جمل (2)
 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5190#.VJ

98dceCaA. 

  .(34، القرار رسل  4/2/2010(  تىر خ 522الجاسة رسل  الاجمس األجمل لمجاتعااع  (3)

  .(25، القرار رسل  2/3/2009(  تىر خ 501الجاسة رسل  األجمل لمجاتعااع  الاجمس (4)
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،جمددل يددط  تددا  ددم جميدده  ددطل ،اصددع  ددي،يه اللعمدديم العددالل الادددمي  نممدد  إلددل رن 
ج طع اللي،يه الال ،لدي  دل اللعمديم العدالل الاددمي تدا زالد  ااتاديي ،تحدي،عة  ،يمجدع  لدك إلدل 

 لل الادمي  تث اع عض الاعطصاا ر، السملياا اللل  طاجه  ي،يه اللعميم العا
 ث ع ت  اللم يجيي ،ايحي لطا  جمل الاسلطي الحكطتل ر، الاؤلسل. رن ج طع اللي،يه ال  
  ا لقددددار العينددددي تدددد  تؤلسدددداا اللعمدددديم العددددالل  ددددل تدددددم إلددددل اللثيددددي األلالدددديي الالزتددددي

 الجل ا  ،اللق ال ال ال  الي،لنن .
 ن  ر، رجضا  انئي الليريس.صمي رجياع الا عطثن  لممارج لطا  ت  ال ال  ر، ال ا ق 
 .يعل اكلسا  المراا األجثليي  ل تؤلساا اللعميم العالل الادمي 
 القدديرة اللثا سدديي  ال نطجدي إ ددار صددطتا اجلاي ده ،زارة اللعمدديم العددالا ل يدداعة الددمي الي،ليددي،

 .ب االي،ليي لثظاف اللعميم العالا 

الل الادددمي لاطاك ددي تل م دداا بل ددطيم اللعمدديم العددالعثايددي  األتددم الدد ي يسددلم ف يددم،رة
  ، حيياا  ي،يه اللعميم.

ت  خالل اللعماض تا للق نلض  رن اللي،يه رام اللحيياا الدلمي اللل  طاجه اللعمديم 
   تادددا نطجدددع جمدددل العدددالل  إجل دددار  لددداي تالزتدددي لملعمددديم العدددالل  دددل القدددمن الحددداعي ،العادددمي

تؤلسددداا اللعمددديم العدددالل الاددددمي اال جدددا  نحدددط ا نفلددداح ،الل ددداعل الققدددا ل  ،الااددداراي العمايدددي 
،ال حقيي  ،إعارة شئطن الحمات الي،لل لم ال  ،رجضا  انئي الليريس  ، مات  اللعدا،ن األكداعيال 

اتعدداا الالاندد ة  ،االللدد اف ،ال حقددل الااددلمت  ، فعندده ا فاقيدداا اللطرتددي ،اللعددا،ن ،الاددماكي تددع الج
 الاعدداننم العالايددي ،الااارلدداا الجنددية السدداالية  ددل الجاتعدداا الالقيتددي  ،تدد  اثددا يددأ ل اللدددطر 

 الاقلمح لميرالي الحاليي.

 رتح:ـــــور املقـــــدف التصـــــ: هأواًل
ن دديل اللدددطر الاقلددمح إلددل   ددطيم اللعمدديم العددالل الادددمي   اددا يضددا  إكسددا ه الاندد ة 
اللثا سيي  ل  قييم خيتاا  عميايي  لسم  الجطعة  اكثه ت  اللثا سيي ،اللان   ل السطن العالال  
،القدديرة جمددل جدد   شددميحي النددمة تدد  ال ددال  ،رجضددا  انئددي اللدديريس ،ال ددا قن  جمددل الاسددلطي 
ا صميال ،الي،لل  ل ظه تل م اا ، حيياا  ي،يه اللعميم  ،ل  نلحقق  لك إال ت  خالل ،يع 

 لسيالاا ،الم ل االللما يجيي لملي،يه.ا



 أ.د/ حنان رضوان، أ.د/ نادية على ، أ/ جنالء أمحد حممد شاهني
 

 376 

 رتح:ـــور املقـــات التصـــثانيًا: منطلق
   يعي اللي،يه ت  اللياا الفعالي  ل  حقنق   طيم اللعميم العالل  ،زياعة صير ه جمدل آعا

رلالله ، حقنق رايا ه جمدل الاسدلطين  الاحمدل ،الدي،لل   اللدي،يه يعدي تؤشدماا ااتداا جمدل 
 العالل ، أثم   أنظاي اللعميم العالايي ، طا ته تع ا.جطعة اللعميم 

 .يسلثي اللي،يه جمل  مسفي  قطف جمل اللعا،ن ،اللضات  ، حقنق الادال  الاالماي 

  إن  حدديياا العطلاددي  جطانل ددا الاملمفددي  ميدد  جمددل تؤلسدداا اللعمدديم العددالل  ددل الددي،ل
 الاملمفي اال جا  نحط اللي،يه.

 لل العيني ت  الفطاالي تث ا  حقنق اللفاام الي،لل ،السالف العدالال يحقق  ي،يه اللعميم العا
 ، قطن ا نسان. 

 ثالثًا: شروط جناح تدويل التعليم العاىل:
 .جطع إراعة لياليي صطيي، 

  لاطاك ي تل م اا اللي،يه. لملعميم العالل  طيم اللثيي األلاليي 

 م.،جطع اللما يجي لملي،يه  ااه جمل تعاننم ،ايحي لمل طي 

 .لنق الاعاننم الي،ليي  ل تجال اللعميم العالل   

 .قطيي الاؤاالا ال ا يي لده تؤلسي جاتعيي  
 .حسن  العا  ا عاري لده تؤلسي جاتعيي  
 .قطيي ش كاا اللعميم ج   عي للملي  الضرل جمل  عض الجاتعاا  
 .يعيم القياي الل اعليي لما اعاا العمايي تع جاتعاا جالايي  

 ا لملقطيم صاالاي جمل الاحالليي. ط نم آليا 

 .الحدطل جمل  م نع تلقيف  ل اللدثيفاا الي،ليي لمجاتعاا 

 تدد   دثطلطجيددا الاعمطتدداا  ددل  ددي،يه الددلعمم العددالل الادددمي تدد  خدددالل   عظدديم اال دداعة
 فعندده ادد   اللدثطلطجيددا  ددل العاميددي اللعميايددي ،ال حقيددي  ،اللطلددع  ددل رشددكال اللعمدديم جدد  

 ،ا ل العمايي ا صميايي ،الي،ليي. عي  ،إصاتي الم 

 .طا م اللاطيه ،االللقااراا الداييي  
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    رن  للثددل تؤلسدداا اللعمدديم العددالل الادددمي تعدداننم ع،ليددي للطانددي الجددطعة   حندد   ادداه ادد
الاعددداننمع  مادددي ال دددال  ،رجضدددا  انئدددي اللددديريس  ، دددي،يه ال حددد  العمادددل  ، دددي،يه الاثددداا  

 رجاا الاالماي  ،الميتاا الاقيتي لم ال  الي،لنن .،الاقمراا اليراليي  ،تث  الي

 .اجيع  عميم المراا األجثليي  ل تؤلساا اللعميم العالل  

 .جطع تماك  عاخه الجاتعاا  دطن ت ال ا ا ر قا   الساعي الي،ليي لمجاتعي، 

  .يع خ ي إللما يجيي لليريع ، أانه رجضا  انئي الليريس جمل اللي،يه، 

   رتح:ـــور املقـــذ التصـــتنفي اتـــرابعًا: آلي
 .ط نم نظاف لضاان الجطعة ،االجلااع  اا يحقق الاثا سي الي،ليي  

  تؤلساا اللعميم العاللإيفا  ال عي الي،لل جمل األنا ي اللعميايي ،ال حقيي ،ا عاريي عاخه. 

 .طيم اللمات  اليراليي ،ر   ا  سطن العاه الي،ليي   

  ة ،اللعا،ن الحقيقل الاثدل لجايع األ مال.قياف اللي،يه جمل الاسا،ا 

 .حفن  رجضا  انئي الليريس جمل الاااراي  ل اللي،يه  

 .كفالي الحميي األكاعيايي لم ال  ،رجضا  انئي الليريس 

 . اجل ا  ركلم جيع ت  ال ال  الطا ين 

 .نام  م،  لمجاتعاا الادميي  المارج 

 ادميي ، ن  الجاتعاا العم يي ،األجثليي.اللعا،ن ،اللاليك األكاعيال بن  الجاتعاا ال 

  إجددما  ، اددجيع ال حددطث ،الااددم،جاا  ددل الاددئطن ،العالصدداا اللعميايددي الي،ليددي ،اللطجيدده
 إلن ا ،اللمان  جمن ا جمل الثحط ال ي يساام  ل  ثايي الطجل ب ا.

 .يسنم الحمات األكاعيال لم ال  ،ال ا قن  ،رجضا  انئي الليريس  

 يم العالل ش كياا  الاكل اا العمايي ،صطاجي اللياناا العالايي.ر ل تؤلساا اللعم 

 .إصاتي تعارض  عميايي  ل تململ ع،ل العالم 

  ثظيم تؤ اماا ،ني،اا ،تثليياا ،،ر  جاه ج  القضايا األلالديي  دل اللعمديم العدالل 
 جمل الاسلطي العالال.

 إلصليا  ب ا.تماق ي تؤشماا العا  الماليسيي لملي،يه جمل تسلطي العالم ل 

 .ط نم  عميم جالل جابم لمحي،ع  ، قييم الميتي اللعميايي لم ال  ،ال ا قن  ج   عي  
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 ة:ــــربيــــع العــــراجــــأواًل: امل
رتدانل تحادي تحادي  سد  ندددمع عرالدي تقارندي لد عض الملددماا األجثليدي  دل  دي،يه اللعمدديم ( 1 

  اميددي اللم يددي  ، رسووىلة  كتوورراهتث ددا  ددل جا طريددي تدددم العم يدديالجدداتعل ،إتكانيددي ا  دداعة 
 .2006جاتعي جن  شاس  

 .  (10، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 2)
   .(26، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 3)

   .(27، القرار رسل   8/2/2009-7(  تىر خ 500الجاسة رسل  األجمل لمجاتعااع ( الاجمس 4)
  .(25، القرار رسل  2/3/2009(  تىر خ 501الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 5)
  .(34، القرار رسل  4/2/2010(  تىر خ 522الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 6)

   .(2، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539الجاسة رسل  ااع ( الاجمس األجمل لمجاتع7)

   .(4، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 8)

   .(12، القرار رسل   14/10/2010(  تىر خ 539الجاسة رسل  ( الاجمس األجمل لمجاتعااع 9)

 :لعالصاا االصلداعيي ،الققاييي  تلاح جمل( ال نئي العاتي لإلللعالتااع ا10)
 http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID

=5190#.VJ98dceCaA . 
اي   عني الجاتعاا العالايي  اكنه العالم  صدما ة  -( ب  ،انمي سكلع ل ان العقطل العظياي11)

 .2010  السعر وة مرجمة دزارة التعايل العىلى(  3 ل الا  رصم )
 ( جاتعي القاامةع  م  جاتعي القاامة  المم طف  تلاح جملع12)

http://www.eng.cu.edu.eg/InformationSystem/Preporatoryyearguide/d3/t

abid/224/language/ar-EG/Default.aspx. 

لعددالم   تثلدديي ا2020الراسووع دالمسووتقبل حتووى  ووى   -التعاوويل  ووى م)وور(  ددان  تددماع تنثدداع 13)
  .2001القال   تكل ي األنجمط الادميي  القاامة 

( اماددددي ،زيددددم اللعمدددديم العددددالل  ددددل الجمسددددي ا  للا يددددي لاددددؤ ام اميددددي ال ثيلددددي جاتعددددي القدددداامة  ددددل 14)
  عثطان يع،ر اال حاع األ،ر ل  ل اللعميم العالل  الفنينط تلاح جمل الاطصع اللاللع 25/11/2014

 http://www.videoyoum7.com/2014/11/25/.  
التطوور ر اادووى ومى داد وودا  لامكنووة اادى وميووة  ووين محوودوىل ( تحاددي  سددثن  العجاددلع 15)

 . 2007  الاكل ي العدميي لمثام ،اللطزيع  الاثدطرة  العرلمة دمتطا ىل التدد ل
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( تحادددي جلددديالمازن إبدددما يم ،يددد ع بثدددا   دلددده جددداتعل جم دددل  دددل يدددط  تل م ددداا ، حددديياا 16)
  .2012(  ابميه 77  العيع )مستقبل التربية العربيةميم   ي،يه اللع

التودد ل،  -مسوتقبل جور ة التعاويل( تجيي جليالطاا  صالم  ، ا اي ال اما  لدالم تحادطعع 17)
 .2012  عار العالم العم ل  القاامة  در ى ة المشرد ىل، دالطر ق إلى الجر ة العىلمية

(  127  العديع )مجاوة السيىسوة الددليوةا الي،ليدي  ( تاي،ح شطصلع األتد  القدطتل ،العالصدا18)
 .1997تما  اليرالاا السياليي ،االللما يجيي  األاماف  القاامة  نثانم 

الموومممر العووىلمى لاتعاوويل العووىلى اعنوورا  ل ( تثظاددي األتددم الالحددية لملم يددي ،العمددطف ،الققا دديع 19)
  ،ثيقدددي العاددده  النطنسدددكط  موووللالتعاووويل العوووىلى  وووى القووور  الحوووى ى دالعشووور ن الرؤ وووة دالع

  .1998ركلط م  9-5 اريس  
مراجعوىل لسيىسوىل التعاويل الرةنيوة ( تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلدداعي  ،اللثدك الدي،للع 20)

 .2010تثظاي اللثايي ،اللعا،ن االصلداعي ،اللثك الي،لل  التعايل العىلى  ى م)ر،  –
،ل ندددارع  ددي،يه اللعمدديم العددالل الادددمي جمددل ( ندداجل جلدديالطاا  اددالل  ،جمددل جلدديالم  21)

 .2012(  ابميه 77  العيع )مستقبل التربية العربيةيط   حيياا العطلاي  

( نجدددال  ر ادددي شددداان ع  دددياعياا الاعطنددداا األجثليدددي جمدددل السيالددداا ،القدددماراا اللعميايدددي 22)
 .2012 ا    اميي اللم يي  جاتعي بثرسىلة مىجستير ام مي اللعميم صله الجاتعل  

  ، دددددية اللم ددددديل التقر ووووور الووووورةنى،زارة اللعمددددديم العددددداللع اللعمددددديم العدددددالل  دددددل تددددددم  ( 23)
 .2008االللما يجل  ،زارة اللعميم العالل  جا طريي تدم العم يي  

  ال  عددي سووى ر  منموويل الجىمعووىل ددلحتووذ التنقيذوووة د قووىال   وور التعوودوالل( ،زارة اللعمدديم العدداللع 24)
 (.1  الااعة رصم )2008لعام،ن  ال نئي العاتي لائطن الا ا ع األتنميي  القاامة  الساعلي ،ا

المومممر ( ،زارة اللعميم العاللع تام،  الم ي االللما يجيي لل طيم تثظطتدي اللعمديم العدالل  25)
  ،زارة اللعمديم العدالل  2000 لمانم 14-13  الاثعقي  ل الفلمة ت  القرمى لاتعايل العىلى

 .2000مة  القاا
( ، ددددال لددددعنيي  ،صددددطي بط ثيدددديع  سددددطيق الجاتعدددداا جالايدددداا تدددد  خددددالل تدددديخه الجددددطعة 26)

 .2005ي  القاامة  الممممر العربى اادل لحرل استشراف مستقبل التعايل العىلىالااتمي  
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