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 أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  
 جامعة بنها  –كليـة التربية 

 أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  
 جامعة بنها  –كليـة التربية 

 فاطمة السيد صادق محمد أ/ 
 مدرس مساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 

 ثــــــــص البحــــــــمستخل

هدددال حث ادددل حثادددلثو لثدددو حث مندددم ثلبلم دددز لدددط حثل مو دددل  حث  لدددز ث مدددم    لم دددم 
لبددلمو م ددا ح  لددا حث عودد ا حثبددللعو صددو لندد  صددو دددمن حبردد الاز لددط ن دد ز للث   ددل صددو  ادد  حث

حث اددل  وددو حثلدد صف حثمندداوو م ددا  منددم حث اددل لثددو اط  مددلا حث عودد ا حثبددللعو حثلددلث     علددا 
لثددو  اق ددد اهاحصددي م مددم   لنددلا   لم وددي لددط ندد م مدددة حثنمددم حلردد  ح  ب ز حثا  قددز حث ددو 

  رل ا  وو   ل ز حثلمح ا حثذح  ز ثوبللعل  محثاا لط حث لم م حثاكملو. 

ABSTRACT 
The objective of the present research is to reach a set of necessary 

requirements to develop the financing of higher education in Egypt in 

light of benefiting from Malaysia's experience in the same field. The 

research depends on descriptive approach. The research has found that 

the Malaysian university education system goes to achieve its objectives 

and develop its financing sources through setting accurate strategic plans 

that help develop self-resources of universities and the reduction of 

government funding. 
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 ة: ـــــــدمـــــــمق

لل لط  ملا  عو ا بللعو لب مثدي لبلم دز لدط حاهداحل حث دو  اداا لرد قل محث دو  علدم 
حث ملا  وو  اق قصدل لدط ند م لدل  قدما  دي لدط اامح  ملصدلاو  لدل  اقدد لندلثي امث دي حثر لرد ز 

محاامح  هددم حث لم ددم محب  نددلا ز محبب لل  ددز محثيقلص ددزو محثلدد اكا حث ت رددو صددو  اا ددا حاهدداحل 
ا دل  دد اكا صددو لقدداح  لددل  لكددط  اق قددي لدط حاهدداحل مصددو ا بددز ح قددلط حثلصددلا محاامح  حث  لددز 
ث اق د  وك حاهاحلو كلل     م حث لم م  ا بز حثعاحثز م كلصؤ حثا ص حث عو ل زو ا دل ل دي كولدل 

 (1) لاامح  حثل ممز  ي. كلط حث لم م كلص ل كولل كلط حث ملا ا ا   وو  اق د اهاحصي محثق لا
مثددذح  عددا حث لم ددم صددل  مددلا حث عودد ا حثبددللعل ااددا حثددا لتا حارلردد ز حث ددل  ردد م ة لددط 

نالددز لب لددة(ر م  بددة ذثددك ثكددمط حث عودد ا حثبددللعو  - اددل  ولددل -ن ثصددل ااحن مملتاددي ) عودد ا
حب  ندلا  كلدل هم حآلث ز حارلر ز ث اق د حث قداا حبب لدل و محب  ندلا  ماحصعدل لصلدل ثواد حك 

و مهددم لددل  حا لددط (2)اط حثانددمم  وددو حا ددام حثعللوددز حثلددله ز الدد  ددد م م ثو لددم حب  نددلا 
  لاز  ا ز  بلم حب  نلا  ودو حرد ناحا حث لم دم كد احز ثودديم  ودل لؤرردل  حث عود ا حثبدللعل 

  .(3)ث و  ز حا  لبل  حارمحد
ن ص حثلمح ا حثللث دز ثوبللعدل  مه لك لط   م اط حث لم م هم اكي  لط لب ا آث ز ث ن

محثمددد بو  دددم  عدددا بددد نأ لدددط لبلم دددز اامح  ممردددلتم حثاكدددا حث دددل  ردددلها صدددل مددددة حاهددداحل 
حثلشدد  كز ث مددلا حث عودد ا حثبددللعلو كلددل ا ددي  عددا لالمثددز ث عمدد ا حث ددل ف حثل  ددمب ص ددي صددل دددمن 

اهداحل هدذح حث مدلاو  حثلمح ا حثلااماز ثو ملاو مهم ث    ل ز صل اا ذح دي  دم هدم مرد وز ث اق دد

 
  مجليا للميا الترةميال .. في  ويوأ وايوال الوا ي   محمد صبرى الحوت: تمويل نظام التعليم  شريرةما التؤيا ل: لميالا المي مو  )1(

 .1  ص 2015(  87جامعا الز ازيق  ع)
(2)The Department Of The Treasury: The Economics Of Higher Education, A Report 

Prepared By The Department Of The Treasury With The Department Of Education, 
December 2012, p5. 

وامد زرزشر: تقميم  تببميق االصيال الجيامعج الجدييد نظيام سلمؤياني ماجؤيتمر  لتيورا س فيج ويوأ تحإيمر البلبيا  لي  ةيال   (3)
للمييا العلييوم   رسييالا ماجؤييتمر مميير م شييور   راسييا ممدانمييا ةجامعييا متتييورة  ؤييتبم ا شالمرلييز الجييامعج ةيي م البييوا ر   -الشيي ل

   ص .2006 تورة   ؤتبم ا  الجزائر  االجتماةما  شالعلوم االنؤانما  جامعا م
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كلل ا ي  عا ااحز لط اامح  حث انم حث ت ر ز ثواكملل  مند ل  حثقد ح  حثبدللعل م ؤردلن لبدلث  
 (1) .حثبللعل  محثعلاحن م ؤرلن حا رلا صل حث عو ا حثبللعل

لبلم ز لط حث اا ل  محثندعم ل   لم م حث عو ا حثبللعو صو لعما امم حثعلثا  محبي م 
لردد مم حث لم ددم حثعددلاو محب  ددلم حثل  ح ددا  وددل حبث اددلد   مددلا حث عودد ا  : دددعل  ليددم صددوحث ددل 

و مدعل لشدل كز  مدل  حا لدلم حثعدلا محثندلص صدل  لم دم حث عود ا حثبدللعلو مردمن (2)حثبللعل
و مح  ال   كواز حثملثدبو م  دلاز كوادز حث ادل (3) م  ة حثلمح ا حثللث ز   ط لن ول لر م ل  حث عو ا

كم ذثك لثو  داا حث كدلصؤ  د ط حث لم دم حثلقد   ث مدلا حث عود ا حثبدللعل م د ط لدل حثعوللو م ا اا  
 (4)هم لمومب ل ي   ا  ي ا ل  ر م ة لرل  ز حث قاا حثعولل صل كم ل لال حثا لز.

 ث: ــــــة البحـــــــــمشكل

 :حثعا ددا لددط حثلشددك   حثنلنددز   لم وددي مل صددل و  مددلا حث عودد ا حثبددللعو صددو لندد   عددل
ث لم م حثل نما ثو عو ا حثبللعو صل لن  لط ل  ح  ز حثامثز للل  اا لط حث مم   حثبلا  قص ح
لبل  ز حث عو ا حثبدللعو  للددلصز لثدو لااما دز حث لم دم حثندل بل ردمحن صدل شدكم و  (5) محثشللم

لدد ي ام  دد معو دددعل لردد م  حث مم ددل حثرددو ا ثولددمح ا حثل لاددز  شدد  ز كل دد  ام للا ددز    بددز 

 
(1) Ben Jongbloed: Funding Higher Education: Aview From Europe, Paper Prepared for the 

Seminar: Funding Higher Education: Acompartive OverView, Center for Higher 

Education PoLicy Studies, University of Twente, 2008, p.5. 

  المكتبيا العريريا لل شير شالتوزيي   التعليم  العيالج العيام شال ياص الوا ي  شالتحيدياتةلج صالح جوهر  شائيل شفميق رويوا :  )2(
 .229  ص2012الم رور   

الميتتمر القيومج الؤي وة الحيا ة ةشير محمد صبرة الحوت: سالفقر شتمويل التعلم  الجامعج س راسا فج  ركالما التبيوير   )3(
  مرليييز تبيييوير التعليييم  الجييامعج ةالتعييياش  مييي  مرليييز آفييياإل االصيييال شالتبييويرس -لثالييي (  التعليييم  الجييامعج العرةيييج)العرةييج ا

 .449  ص2004 يؤمبر 19-18الدراسات المعرفما  جامعا ةمن رمي  فج الفتر  من 
  مجليا للميا الترةمياؤيتقبلماس  محمد ةلج ةزب: تمويل التعلم  الجامعج فج مرر سمامح األزما شسبل المواجهاس  س راسا م )4(

 .3  ص2009(   ةريل 1(  ج)63جامعا الز ازيق  ع )
المتتمر القومج الؤ وة الحا ة ةشير )العرةيج الثالي (  التعليم  محمو   مبر : ستجارب ةالمما فج تبوير التعلم  الجامعج   )5(

علييم  الجييامعج  جامعييا ةييمن رييمي  القيياهر   فييج   الجييزأ األشل  مرلييز تبييوير التالجييامعج العرةييج: آفيياإل االصييال شالتبييوير
 .528  ص2004 يؤمبر 19-18الفتر  من 
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  ددل ص  ندد ب حث عودد ا حثبددللعو لددط و (1) حلاح ز حثل  ددة صددو  مددلا حث عودد ا حثبدللعو ثددعل  مددلا
حث دل ف حثلاودو حلبلدلثو ثوامثدزو مكدذثك صدلثب ن حاك د  لدط ل  ح  دل  حث عود ا حثبدللعو صدو لندد  

 (2). ذهب ثو لب حثنلص  لابم  محثل   ل  محثلكلص   
 ئيس التالى:ومما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث فى التساؤل الر 

  ؟ كيف يمكن تطوير تمويل التعليم الجامعى فى مصر فى ضوء خبرة ماليزيا 
 ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية هى:

 لل حار  حث م  ز ث لم م حث عو ا حثبللعو؟ ▪
 ؟مللث   ل لل مح ة  لم م حث عو ا حثبللعو صو لن  ▪
  م حث عو ا حثبللعو صو لن ؟لل حث نم  حثلق  ح ث مم    لم  ▪

 ث:ـــــــن البحـــدف مـــــــاله

 صال حث ال حثالثو لثو حث منم ثمدة  ندم  لق د ح ث مدم    لم دم حث عود ا حثبدللعو 
 حث م  دددز ثو لم دددم محث عددد ل  ودددو مح عدددي صدددو  صدددو لنددد  مذثدددك لدددط نددد م حث عددد ل  ودددو حارددد 

 .لن  مللث   ل
  ث:ــــــــــة البحــــــــــأهمي

  ددددي اهل دددز حث ادددل حثادددلثل صدددو كم دددي    دددلمم لمددددم  لصدددا مهدددم حث لم دددم صدددو حث عوددد ا 
حثبللعو  لل ثي لط اهل ز ب  ناو  وو ااا منلنز ا ي  عا حثل اكا حث ت   صو  مدلا حث عود ا 

 صدددو ل حثبدددللعوو كلدددل    دددة اهل  دددي لدددط كم دددي    دددلمم حث لم دددم صدددو للث   دددل ث رددد الاز لدددط ن   صددد 
 هذح حثلبلم.

 :ثـــــــــج البحــــــــهمن

و  ا ددل  دد ا لددط ن ثددي منددل م شددن ص حثمندداوح  لددا حث اددل حثاددلثل  وددو حثلدد صف 
مح ددة  لم ددم  مددلا حث عودد ا حثبددللعو صددو كددم لددط للث   ددل ملندد و ثمدددة  نددم  لق دد ح ث مددم   

  لم م  ملا حث عو ا حثبللعو حثلن  .

 
 مشيرشع إلار وش  ويمنر يا ةميل مقدميا   ش التبيوير شاسيتراتمجمات التموييل  ميو  ةيمن مرير فيج العيالج التعليم ميرش  البلتياج :  )1(

  ت شالتيدري ا مميا للبحيوو شاالستشيار ريرلاأ الت الؤيعمد  لاميل مريبف :شتحريير تقيدي   مرير فيج العيالج التعليم   صيال 
 .3 11 ص  ص 2013القاهر   

  للمييا رسييالا ماجؤييتمر مميير م شييور وم مييا وسيياما وامييد: تعبرييا مييوار  مالمييا  وييافما لتلبمييا متبلبييات تبييوير التعلييم  الجييامع    )2(
 .207  83-82  ص ص2014الترةما  جامعا الز ازيق  



 مجلة كلية التربية ببنها 

  ( 2ج) يوليو    (120) العدد             
 9201  

 

 5 

 حــــدود البحــــث:

 يلي: تتمثل حدود البحث الحالي فيما 
 ي:ـــــــد الموضوعــــــــالح 

 مدم    لم ددم حث عودد ا حثبددللعل )ل مو ددل  حث اددل حثاددلثل  ودو ا حردد ي ثلمدددم  ح  ند  
 (.صو دمن ن  ز للث   ل صو لن 

 ى:ـــــد الجغرافـــــالح 
 للث   ل.لن  م   ليم صو 

 ي:ــــــد الزمن ــــــالح 
  لط لب حن حثا حرز.

 ــــث:ـــــــات البحـــــــمصطلحـــ

 ارتكز البحث الحالى على المصطلحات التالية:
حثلدد ي محثقدد مع محالددمحم حثلقالددز لددط حثاكملددز ث يم دددز   عدد ل حث لم ددم    ددي التمويللل:

كلددل  و(1)حث اقددل  حثكو ددزو ليددم  رددما حث عودد ا حثبددللعلو محثك ددبو ماا ل ددل  كددلث ل حثلع شددز ثومدد ب 
ث قا ددز م  دد  حث قا ددز ثولؤررددل  حث   م ددز لددط لنددلا    مدد  لث ددي  ل   ددل ة  لو ددز  ددمص   حثلددمح ا ح

كددم لددل  نننددي حثددامم لددط لددمح ا للث ددز ام     ددز  م ددذثك  لكددط  ع  اددي لب حت ددل    ددي و(2)لن واددز
 ثنلثي حث عو ا حثبللعوو ثلعلم  ي صو  اق د اهاحصي ماهاحل امثي.

 ـة:ــــــات السابقــــــالدراسـ

ط اط ه ددلك  عددع حثا حرددل  حثرددل قز حث ددل  ا دددا لددط ندد م حردد ق حن  عددع حاا  ددل    دد 
 لمدم  حث ال حثالثل مرمل   ا   لمثصل مصقل ثو    ب حث لثو: 

 :(3) (2014تعبئة موارد مالية إضافية لتلبية متطلبات تطوير التعليم الجامعى)  -1

 
(1) Office of the Education Ombudsman: Family Dictionary of Education Terms, 

Second Edition, Governor's Office/ State of Washington, 2010, p16. 

لم يييا زييييا  صيييبمح: صيييمل تموييييل التعليييم  المؤيييتقا  مييين الفكييير الترةيييوة االسيييامج شوشجييي  االفيييا   م هيييا فيييج التعليييم  الجيييامعج  (2)
 .47  ص2005للما الترةما  الجامعا االسامما  مز   فلؤبمن    رسالا ماجؤتمر ممر م شور  الفلؤبم ج  

 مرج  ساةق.وم ما وساما وامد: تعبرا موار  مالما  وافما لتلبما متبلبات تبوير التعلم  الجامع    )3(
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هاص  حثا حرز لثو  شن ص مح ة حث عو ا حثبللعو ممح ة  لم ويو م اا ا ل مو ل  
ممنل ا للم  ع تز لمح ا للث ز لدلص ز ثو عو ا حثبللعوو محث ع ل  وو حثن  ز    مم  ةو

  و حثعلثل ز صو لبلم حث لم مو ممدة  نم  لق  ح ث مص   لمح ا للث ز لدلص ز ثو عو ا حثبللعو 
مح  لا  حثا حرز  وو حثل صف حثمناوو كلل  منو  حثا حرز لثو لبلم ز لط حث  لتف لط  

اها لنلا   لم م حث عو ا حثبللعو مذثك لط ن م  نن ص ل لثغ  اهلصل اط حثامثز هو 
لاااز ر م ل لط حثلمح  ز حثعللز ثو عو ا حثبللعوو م مبا   لاز ر م ز صو ل  ح  ل  حثبللعل  لب  
ا صل ب  ليم   لاز اق ق ز  م ح ثلل  نلاب هذة حث  لاز لط  دنا مح  ال  ثألرعل  مح  ال  

 حثاكملو  شكم ارلرو.  مح  للا حثبللعل  حثاكمل ز  وو حث لم م ث كواز حث عو ا حثبللعوو

 :(1) (2008تطوير مصادر تمويل التعليم الجامعى فى مصر) -2

هدداص  حثا حرددز لثددو ا حرددز ام  حث عودد ا حثبددللعو صددو حث لددم حب  نددلا و م او ددم م ق دد ا 
-1990حثا د ز لدط  حث مرة حثكلو صدو لدان   حثعلو دز حث عو ل دز صدو حثبللعدل  حثلند  ز ند م

او م او ددم م ق دد ا  مددم  حل اددلد حثاكددملو  وددو حث عودد ا حثبددللعو صددو لندد  ندد م حثا دد ز 2006
او محث ع ل  ودو لدا   دا ز حثبللعدل  حثلند  ز  ودو حث لم دم حثدذح و م قدا ا 2005-1995لط 

 دا م و  عع حثلق  ال  ث لم م حث عو ا حثبللعو صو دمن  عع حث بل ب حثامث ز صدو هدذح حثلبدلم
كلدل  مندو  حثا حردز ثلبلم دز لدط حث  دلتف  وح  لا  حثا حردز  ودو حثلد صف حبرد   لمو حث او ودو

لددط اهلصددل: ب  دد حم حث عودد ا حثبددللعو حثلندد    ع لددا  شددكم شدد ي كللددم  وددو حث لم ددم حثاكددملوو 
م ددداا لمحك دددز حب  لدددلاح  حثلننندددز ثلمح  دددل  حثبللعدددل  حثاكمل دددز لثدددو لعددداب  حث  دددلاز صدددو 

 .لط حثبللعل  م اا  ا  صل  وو حثمصلن  ل مو ل  محا  لبل  حثبللعل   حثل ن ل

 (:2010أثر السياسات االقتصادية على إعادة تشكيل التعليم العالي فــي ماليزيــا) -3

(2) 

 
   جامعيا   للميا التجيار رسيالا ماجؤيتمر ممير م شيور مرير    يهاب رو   ط باشى: تبوير مرا ر تمويل التعلم  الجامع  في  )1(

 .2008ةمن رمي  

(2) Jasvir Kaur Nachatar Singh, et. al: The Impact of Economic Policy on Reshaping Higher 
Education in Malaysia, 33rd Higher Education Research and Development Society of 
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هاص  حثا حرز لثو حث ع ل  وو مح ة  د ي   حثر لردل  حب  ندلا ز صدل ل دلاز  شدك م 
ثنلر ط  لللأ حثللد زو محث ع ل  وو لا  لرلهلز لؤررل  حث عو ا حثعلثل صل للث   ل صل ح

حثعمثلددز صددو  مددم    مددل  حث عودد ا حثعددلثل صددل للث   ددلو منلنددز ماط  مددلا حث عودد ا حثعددلثل صددو 
للث   ل  ا ل      عز ل حام ثو مم  كلر بل ز ث  بلهل  حب  نلا ز حثعلثل ز محثعمثلزو م ا 

 لددلا  وددو حاا  ددل  حثرددل قز صددل حثلبددلم حردد نال  حثا حرددز حثلدد صف حثمنددال لددط ندد م حب 
محثميلتد حثنلنز  لثر لرل  حثالث دزو م مندو  حثا حردز لثدو اط ر لردل  حث عود ا حثعدلثل صدل 
للث   ل  ا  ا  نل لصل م  ا ذهل لط ن م ا  ة ل حام ثو  ل ز مهل حثبصما حثل ذمثدز ث شدك م 

عمثلدددز حب  ندددلا ز محبا  لبدددل  مح  دددلاز  شدددك م  مدددلا حث عوددد ا حثعدددلثل حثلدددلث  م كلرددد بل ز ثو
 حثالث ز ث مم   حثلب لة حثللث  م.

 :(1) (2010الهيكل المالي لنظام التعليم العالي التركي ) -4

هددداص  حثا حردددز لثدددو حث عددد ل  ودددو حثعق دددل  حثاحنو دددز محثنل ب دددز محثشدددتمط حثللث دددز ث مدددلا 
 مددلا حث عودد او م ددا حردد نال  حث عودد ا حثعددلثل حث  كددلو محث عدد ل  وددو حثلددؤه   حثلموم ددز مكاددلنز 

م ا  مندو  حثا حردز لثدو   دلتف ل صدل:   لم دم حث عود ا حثعدلثل صدل   ك دل  وحثا حرز حثل صف حثمنال
 ع لدددا  ودددو  لدددمذب ط هلدددل بللعدددل  حثامثدددز حث دددل  قدددما  ودددو  مدددلا لدددلثل  ع لدددا  ودددو حثلندددلا  

محث دل  ندم ل  ح   صدل  حثمم  زو محثبللعدل  حثنلندز مهدل حث دل  قدما   دمص   حث لم دم حثندلص  صدل
لط حثل  ح  ز حثلنننز ثبللعل  حثامثزو م ا اال  مم  صدل ل  ح  دز  %80حث ما ثلل  ق ب لط 

او 1973ا  دداا      ددللف م مددلا حثل  ح  ددزم 2004ا ا ددو 1973حثامثددز ثو عودد ا حثعددلثل لددط  ددلا 
 ا2004ملا محثل  ح  ز حث او و زم او م 1998م ملا محثل  ح  ز حثلش  كزم  لا 

 ث:ـــــرى للبحـــــار النظـــــاإلط 

 م شلم لاصما حث لم م محثعمحلم حثلؤي ز ص يو م  دي ذثك ص لل  وو:

 ل:ـــــــــوم التموي ـــــــــمفه -1

 
Australasia, Annual International Conference, Melbourne, Australia, 6-9, July 2010, 
p.p.585-595. 

(1) Ali Riza Erdom: the Financial Structure of Turkish Higher Education System, E-
International Journal of Education Research, Vol (I), Issue. (I),2010, P.P 18-25. 
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كم لل  ر م ة  وا لل اط  ع تددي لددط لددمح ا   اقصددل حثلؤررددل    ع ل    ي 
ح ا للا دددددز ام    شدددددتم صل م اق دددددد اهددددداحصصلو ردددددمحن اكل ددددد  حثلدددددم  حث عو ل دددددز ث رددددد 

حث عو ل ددزو ملبلددم  حثلددمح ا حثل نددماز صددل لمددل  حث عودد ا لثددو حثلؤررددل  و(1)    ددز
اح ز هدددددذة حالدددددمحم  ث اق ددددد حاهددددداحل حث دددددل   عددددد ط  اق قصدددددل  دددددلثلمح ا حثل لادددددز مح 

 .(2)ممحر ناحلصل  كالنز
ب دز نل  محثاحنو دز حث ل صدل لم دم حث عود ا حثبدللعل م مبا لبلم ز لط حثعمحلم حثلؤي ز صو 

لردد م  ابددم  حثعددللو ط صددل  مددلا حث عودد ا م    ددلاز حثموددب حبب لددل ل  وددل حث عودد ا حثبددللعلمهددو: 
اددلد  وددل حث عودد ا كولددل  حا  ابددم   حثبددللعل: م شددلم ذثددك حاكددلا ل  ط محلاح  دد ط صكولددل  حا حب

و حث عو ل ز: حثلر م  حث ك مثمبل محث ق ل ثوعلو ز و م ح  ال  لعاب  حثصا  حث عو للو م حثعللو ط ص ي
  دلاز  داا رد مح  حلثد حا حثلبدل لو محبه لدلا  لث مردة و م  زرد  نلب حثلعوا لدط حثردل ل  حث ا  م 

  ددلاز حه لددلا حثددامم  ددلث عو ا م حث لددم حثم  عددل ثورددكلط م  و(3) حثكلددل محثك اددل صددل حث عودد ا حثبددللعل
 .(4)ث ي  ح  حب  نلا ز حث ل  شصاهل حثلب لعل  ل محمحب الد  و ص

ــ ـتموي ــ م الجامع ــــل التعليـ  :اـــى فى ماليزيـ

 دددددد ا  لم ددددددم حث عودددددد ا حثبددددددللعو صددددددو للث   ددددددل لددددددط ندددددد م  دددددداز لنددددددلا  هددددددو حث لم ددددددم 
حثاكدددددملو محث ردددددما حثا حرددددد ز محثقددددد مع حث عو ل دددددز محثلددددد ي حثا حرددددد ز محث لم دددددم حثدددددذح و محثم دددددلو 

 م  دي ذثك ص لل  وو:

 
 راسا  ماسما  -م فج  باع التعلم  العالج فج تحقمق ال مو اال ترا ةفاطما ةو يا  فاطما الزهراأ زيدا :  شر االستثمار العا  (1)

  الميييتتمر اليييدشلج ستقميييم  آ يييار ةيييرامع االسيييتثمارات العاميييا لكيييل مييين الجزائييير  الؤيييعو يا شاألر   ةاسيييت دام معبميييات ةانميييل
ف  الجمهورييييا   جامعيييا سيييبم2002-2001شانعكاسييياتها ةليييج التشييي مل شاالسيييتثمار شال ميييو اال تريييا ة  يييال الفتييير  

 .10  ص2013/مارس 12-11الجزائريا   ال الفتر  
  تقييدي  اؤيين البييماشى   ار اتجاهييات اديثييا فييج اال ار  المدرسييماجمييال محمييد وةييو الوفييا  سييام  ةبييد العظييم  اؤييمن:  )2(

 .68  ص 2000المعرفا الجديد   االسك دريا  
(   شلييا  بيير  35(  س )158ع ) مجلييا الترةمييا شمؤييرولما مشييترلا  محمييد صييديق محمييد: التعلييم  شالتمويييل تيي  مر متبييا ل  )3(

 .69  ص2006سبتمبر 
 .11-10  ص ص مرج  ساةقفاطما ةو يا   فاطما الزهراأ زيدا : )4(
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 شق ي حثعلا محثبدللعل حثدا ا حثلدلثل لدط    وقو  مل  حث عو ا حثللث  م  :التمويل الحكومى ▪
حثاكملز مذثك ث مص    ردص    حث عود ا محثد عوا ثوبلدله   م دمص   حثلدمح ا حث شد  ز حثلل د ز 
ث مدددم   حثددد  او ا دددل  نندددص حثاكملدددز ل ودددغ ك  ددد  لدددط حثلدددلم ثندددلثي  مدددل  حث عوددد ا 

 رد ز حب ادلد  م دا  ويد  و  ( 1)   حثبللعل مذثك لط ن م ل از  م   ر م لأ  وو حثبللعل  
  و ( 2) لدط لبلدلثو حث دل ف حثلاودو حلبلدلثو %1.69 وو حث عو ا حثبدللعو حثلدلث    ادمحثو 

م دد ا ل ل شددز حثل  ح  ددز صددل م ح ز حث عودد ا حثعددلثل م ادداا كددم ردد ز صددل حث  ثلددلط صددل دددمن 
ملط حآلث ل  حثلر نالز صدل حث لم دم حثاكدملل  و(3) لن ول حا شمز محثلشل  ة حثلق  از

و (4)حثبددللعل حثلددلث  م آث ددز حث اددلمع  دد ط حثبللعددل  حثعللددز مم ح ز حث عودد ا حثعددلثل ثو عودد ا
 (5)م رعو حثاكملز حثللث   ز لثو حث امم لثو آث ز حث لم م حثقلتا  وو حااحن. 

لدط  لم دم حث عود ا حثبدللعو حثلدلث  م  %10:  ليم حث رما حثا حر ز  رد زالرسوم الدراسية ▪
  ددد و م دددا ردددلهل    دددلاز ا ددداحا حثمددد ب حابل دددب صدددل مهدددل  رددد ز ل ناددددز لثدددو ادددا ك

حثر مح  حان  ز صل بعدم حث ردما حث دل  داصعصل حثمد ب لندا حأ ثودانم ثصدذة حثلؤرردل و 
م قدددة ردددومز  اا دددا حث ردددما حثا حرددد ز صدددل  دددا حثر لردددل  حثاكمل دددز لدددة دددد م ز لمحصقدددز 

ا لددلأ لدددط حث ردددما  حثلبودد  حثدددمم ل ثو عودد ا حثعدددلثلو كلددل  قددداا حثاكملدددز حثللث   ددز ا ددددلأ 

 
(1) Asharf Mohd Ramli, Mostafa Omar Mohamed: An Over View Of Public Funding For 

Higher Learning Education In Malaysia And The Prospect Of Waqf  Funding, This 

Study Is Apart Of Research in "Pembentukan Model Baru Wakaf Korprat Di Malaysia, 

Ministry Of Higher Education (mohe), (w.d).P.5. 

(2)  The World Bank: Putting Higher Education to Work Skills and Research for Growth in 

East Asia, World Bank East Asia and Pacific Regional Report, The World Bank 

,Washington DC 20433,2012,p.113. 

(3) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reform In Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding, Australian Journal Of Basic And Applied 

Sciences,7(10),2013, P .556. 

(4)Abd Rahman Ahmed ,et.al: Impact Of The Government Funding Reforms on The 

Teaching and Learning Of Malaysian Public Universities, Higher Education Studies, 

Vol.2., No.2, June2012,P.116.  
(5) Abd Rahman Ahmed , Alan Farley: Funding Reforms In Planning, International 

Conference on Innovation, Management and Technology Research, Malaysia, 22-23- 

September 2015, PP.107-108. 
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 م  دددز ثكدددم ملثدددبو ثلمحندددوز حث عوددد ا حثعدددلثل لدددة  85000حثا حرددد ز  لعدددام رددد مم  دددا ة
 (1).دللط ح نالع حث رما حثا حر ز صل حثبللعل  حثعللز

م ح ز  :  قاا ثم ب حث عو ا حثبللعو لط   م حثعا ا لط حثلؤررل  مل صلالمنح الدراسية ▪
ا حثلددد ي  قدددا م دددلاز لدددل و  دددلثم ح زحثندددالل  حثعللدددز لاح ز حث عوددد ا حثعدددلثو  مذثدددك لدددط نددد م 

حثا حرد ز ثومدد ب حثددذ ط     دمط صددل ل ل عددز حثدام ح  حث ددل  ندد ل  ودو ا صددل ذح  اهل ددز 
 .(2) زثولنواز حثمم  

:  قاا حثاكملز حب الا ز حثللث   ز م اد  لشد حل م ح ز حث عود ا حثعدلثل القروض التعليمية ▪
ل دز ثومد ب ا دل  مبدا حثعا دا لدط حثص تدل  حث دل  قداا ا مح َل لن واز لط حثقد مع حث عو 

ليدددم هدددذة حثقددد مع ليدددم لبوددد  الل دددز لبوددد  حث دددمحبو مم ح ز حثنالدددز حثلا  دددز م عدددع 
حثشدددد كل  حثلرددددلهلز محثشدددد كل  حثل   مددددز  لثاكملددددز ليددددم)    م ددددل و  و كددددما للث   ددددلو 

 حثلؤررل  حثلن ص زو لؤررز

 (3)تل  حثمم  ز حثلر قوز(.م عع حثص  ن امد حث عو ا حثعلثل حثمم  زو ▪
ا  علدددم حثاكملدددز حب الا دددز حثللث   دددز  ودددو  شدددب ة 1998: مل دددذ  دددلا التمويلللل اللللذاتى ▪

و  مذثددك لددط ندد م حثعا ددا لددط حثلنددلا  (4)حثبللعددل  ثوعلددم  وددو  مث ددا ل دد حاح  ثددذح صل
ليددم حث ددا  ب محبر شددل ح و م رددم د ح  كددل ح  حث اددمل م قددما حث اددملو محثل ددلب ز    ددة 

 (5) الل  محثن  حن.حثن
: ملدددط اشدددص  حثبللعدددل  حث دددل  للددد  صدددل ارردددصل كم دددل هدددل بللعدددز للث   دددل الوقلللف ▪

او م ا م اصل 1955( مهل امم بللعز م ا ز صل للث   ل   رر   لا UIMحلر ل ز )

 
(1) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding. Op. Cit., P. 558. 

(2) Further Education In Malaysia, 16 May 2011 jonesll , available at:  

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf, 29/2/2016, 9:00 am. 

(3) Shafinar Ismail: Students' Attitude to Education Loan Repayments:  A structural 

Modelling Approach, Dissertaionsat  of Philosophy, Brunel University, West London, 

2011, P.87. 

(4) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities, 

Transitions Tawards Competitive Funding., Op.Cit., P.556. 

(5)Nur Anisah Abdullah, Shukran Abdula Rahman: Making Strategy at A Malaysian Higher 

Education Institution, th 2nd International Conference On Economics, Business And 

Management, IPEDR, Vol(22), IAcsil Press, Singapore,2011, P. 195. 

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf
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ثددو بل ددب هددذة حثبللعددز  مبددا بللعددل  (1)كل  ددو لددط   ددم رددوملط مب ددز ردد  بم  و مح 
لص  صددددل محثددددذم   دددددلط نددددالل  حث  ل ددددز ثومدددد ب انددد    للدددد   ل شددددلن حثم ددددل حثندددد 

مثألكدددلا ل  ط ام حث ددد حلف حثلص  دددز محا شدددمز ملدددط  ددد ط هدددذة حثبللعدددل ) بللعدددز  دددم  ح 
للث   لو حثبللعز حثمم  ز حثللث   زو حثبللعز حثامث ز حلر ل زو بللعز حثلا  ز حثامث زو 

لدط ند م حثم دلو  بللعز حث نل   حثامث ز( م عع هذة حثبللعدل   لدمم  شدكم ب تدل
 (2)م عدصل  شكم كللم.

 شددلم لنددلا   لم ددم حث عودد ا حثبددللعو صددو لندد   :تمويللل التعللليم الجللامعى فللى مصللر ▪
 .حث لم م حثاكملو

ثبل ددة ا  ددلن هددو حثلنددا  حارلرددو ث لم ددم حث عودد ا م ددمص  ة حثامثددز  التمويللل الحكللومى: ▪
صل ثامثز  كمط  لثلبلط مصقل ثلل  ص  و ي حثار م  لط اط حث ع ا صو لؤررل  ححثممط 

م ودددو ذثددك صلثامثدددز هددل حث دددل  و(3) حث عوددد ا حثبددللعو( -حارلرددو ) حث عوددد ابل ددة ل حاوددي
  الدم حثعددبن حاك د  صددل  لم دم  مددلا حث عود ا حثبددللعلو مذثدك لددط ند م لددل  نننددي 
حثامثز لط ح  للاح  ثم ح ز حث عو ا حثعلثلو  للدلصز لثو لبلم ز لط حثلندلا  حاند   

ا دددل  لدددمم حثاكملدددز حث عوددد ا و (4) ردددلها صدددل  لم دددم حث عوددد ا حثبدددللعل صدددل لنددد حث دددل 
 %10م  دد ك ثوبللعددل   ددا    حم %90لثددو  %85حثبددللعو  لددل  قددا    ردد ز   دد حمح لددط 

 .(5) حثل  ق ز لط لنلا هل حثنلنز

(  وددو اط 267ا ددل  ددص  ددل مط   مدد ا حثبللعددل  صددل حثلددلاز   ددا ) :الرسللوم الدراسللية ▪
ز ن لا د نلنز م   م  هذة حثن لا د لثو ن امد حثندالل  حث عو ل دز   ش   كم بللع

مهددددم نددددلص  لث رددددما محثلندددد مصل  حث ددددو  ؤا صددددل حثمدددد ب لقل ددددم حثنددددالل  حثم   ددددز 
 

(1) Noor Inayah Yaakub: The Transformation Of The Role Of Waqf in The Higher Learning 

Education In Malaysia: A New paradigm For Islamic Financial Institutions, 11th Kuala 

lumper Islamic Finance Forum 2014, Hotel Istana kualalumper city Center, Malaysia, 

11-12 November 2014, P.3.    

(2) Siti Mashiton Mahmood , Asmak Ab. Rahman: Waqf Financing For Higher Education: 

Countries, Pelestarian Institusi Wakaf memperkasa Pendidikan Tinggi Negara, 

University Kebangsaan Malaysia, 2014, Pp. 8-9. 

 .4  ص مرج  ساةقمحمد صبرى الحوت: تمويل نظام التعلم  شررةما التؤا ل: لمالا الم مول .. ف  ووأ واوال الوا     )3(
 .140  ص 2013   ار الفكر العرةج  القاهر   نظام التعلم  المررة فج مقدما األلفما الثالثا ةمومج محمد وحاشة:  )4(

(5) European Commission: Higher Education In Egypt, National Tempus Office Egypt, 
2010,, p 5. 
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محث عو ل ددزو مندد امد اندد وز   ددة حثل ددل ل محا حدددل حثلنننددز ا دد حع حثبللعدددل  
 رددددما حثندددد ل ز محابصدددد ز محثلعدددداح  حث ددددل  ي دددد   دددداا ندددد ا  صلو مندددد امد اندددد وز 

محرد ص ك حاامح  محث شدلم حث  لددل محبب لدل ل حث دل  د ا  اند وصل لدط مد ب حثلدداط 
حثبللع ددزو ملقل ددم حل للددز ثومصددما حث حتدد زو مندد امد حثنددالل  حثم  ددزو كلددل  بددم  ل شددلن 

 ( 1) . ن لا د ان   ام  رما  ا ع صل حثلر ق م
لالتموي ▪ لل الذاتللللل لعدل   دمص   لندلا  ذح  دز  لكدط ثوبللعددل  : ا دلح  دل مط   مدد ا حثبلىللللل

حب  للا  و صل صو  مص   ب ن لط حث لم دم حثندلص  صدل م  ليدم اادا هدذة حثلندلا  حث دو 
 عا لط لنلا  حث لم م حثذح و صل حثل ل ل محا حدل حثلننندز ثكدم بللعدز محابصد ز 

ل ل (  ودددو اط  بدددم  ثوبللعدددز   دددة حثل ددد 269محاامح  محثلعددداح  ا دددل  نددد  حثلدددلاز )
محا حدددددددل حثلنننددددددز ا  حدددددددصل محابصدددددد ز محاامح  محثلعدددددداح  محث ددددددل  ي دددددد   دددددداا 
نددددد ا  صل  ودددددو اط  دددددما  انددددد و صل صدددددل نددددد امد  نددددد ل ل صدددددل  ودددددو حل شدددددلنح  
ل ثوقمح ددا حث ددل  دددعصل حثلبودد  حا وددو  ل ثو عودد ا حثبددللعلو مذثددك م قددأ محث بص دد ح  ا لددأ

 (2)ثوبللعل   عا اط انذ  ام لبلث  حثبللعل .
 : م شلم حثق مع محثل ي محثلعم ل  حاب   ز. ةللللادر ثانويللللصم ▪

 متطلبات تطوير تمويل التعليم الجامعى فى مصر: 

لندل ة( حثلرد ا از  –ص ع د حتب نلنز  لث عو ا حثبللعل  وو حثلؤرردل  )شد كل   -1
 لط لن بل  حث عو ا حثبللعل.

لقل ددم  لم وصددل ثدد عع ل اددلن حثلؤررددل  لددط  عددع حثددد حتب مصقددأل ثقددمح  ط حثامثددز  -2
 حث  حلف حث عو ل ز.

 –حثل ددلة  –ل شددلن ندد لا د ثو عودد ا حثبددللعل احنددم لؤررددل  حثقمددل  حثنددالل )حثكص  ددلن  -3
 حث قم محثلمحن  ( حث ل عز ثوامثز.

 
يي)  ييانو  ت ظييم  الجامعييات شالئحتيي  الت فم يييا ج.م.ع:    )1( ( معدلييا  شزار  التعلييم  العييالج  شزار  التجييار  شالريي اةا الهمرييا 24طي

 . 114(  ص  267  الما   ) 2006العاما لشرو  المباة  األممريا 
 .115(  ص 269: الما   )لؤاةقمرج  اال )2(
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 ننددد ص بددد ن لددددط ل ددد حاح    ددددلز حثردددم   ملنددددل ة حل  دددل  حثا  ددددل ثندددلثي حث عودددد ا  -4
 حثبللعو ملؤررل ي.

لن وددل مرددلتم حل دد ا    ددلمم حثمح ددة حثددذم  عل  ددي  مددلا حث عودد ا  قددا ا  دد حلف  م  ددز صددل  -5
 حثبللعل مدعل  ا ز حثاكملز  وو  الم كم  اقل ي  لا اهل.

 قددا ا نمددز  لددم  مدددي مدد د بلددة هددذة حالددمحم ممدد د حبردد الاز ل صددل محل دد ط  ددط  -6
 ذثك ثوبل ة.

ل شددددلن  مددددلا لكددددلصا ث مددددلا صدددد ع حث رددددما حثا حردددد ز ليددددم  قددددا ا حثلدددد ي حثا حردددد ز  -7
 محثق مع حثم   ز.

 ح شلن ه تز  ا  لش حل حثلبو  حا وو ثوبللعل   كمط لرتمثز  ط  قا ا حثق مع. -8
ل شلن مااح  احنم حثكو ل  كا م  ثصذة حثص تز  علم  ودو ا حردز ادلب  حثمد ب حثدذ ط  -9

  ا لبمط ثوق مع.
ا حثلددد ي حثا حرددد ز ثومددد ب حثل ادددم  ط ا حرددد أل صدددل حثل اودددز حثبللع دددز حامثدددو ممددد ب  قدددا  -10

 حثا حرل  حثعو ل منلنز حثص تز حثلعلم ز ل صا.
  قا ا حثل ي حثا حر ز ثوم ب صل  حث نننل  حثا م ز حث ل  ناا لنلثي حث وا. -11
  قا ا حثل ي ثم ب حث عو ا حثبللعل حثاكملل صقم. -12
م  وددددو حثل اددددز  ددددد م ز حثعددددماز لثددددو  دددد اة محثنالددددز صددددل لبددددلم لثدددد حا حثملثددددب حثالندددد  -13

  ننني ثا  ز لع  ز.
ل ا حر ز ثم ب حث عو ا حثبللعل حثاكملل. -14  لرلهلز حث  مك محثش كل  صل  قا ا ل اأ
 لش حل حثلبو  حا وو ثو عو ا حثبللعو  وو بل ة حثل ي حثا حر ز حث ل  قاا ثوم ب. -15
لط ن م ا مح   بلم حثدا ط ثدذثك محرد ناحا لن ودل  لا لن  ملا حثم ل حث عو لل مذثك -16

 مرلتم حل  ا صل حل  ط محث مب ي   هل  ي صل  مم   حث عو ا  للز محثبللعل نلنز.
ل شلن ه تز م ا ز  ا  لش حل حثلبو  حا وو ثوبللعل   كمط لرتمثز  ط لاح ز شدتمط  -17

 حثم ا ل  حثبللع ز حثل  م ز حث قا ز محثعقل  ز.
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ا د م ا ددز احنددم كددم بللعددز  كددمط لرددتمثز  ددط بلددة حالددمحم لددط حث    ددل  ل شددلن ندد ل -18
 مالمحم حث كلز محام لل لط اص حا ام لؤررل .

حبر الاز لط حثمااح  ذح  حثمل ة حثنلص احنم حثبللعل  ليم حثلمل ة صل ص ي   مح   -19
ثو عللددم لددة لددط    ددب صددل م ددة ام لم م ددل  احنوصددل  لددل ب  نددم  علوصددل حارلردددلو 

ذثك م ش حثبللعل  مكو ل صل ص لكط حبر الاز ل صل صل   ا ذ   حلف  لم لشد  كز  د ط مك
حثبللعل  محثلنل ة صل     ام ل   لوصل حث ردل زو مماداح  حث الث دم حثا  قدز محثلعللدم 

 حث بل  ز حلانلت ز.
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 شــــع والهوامــــة املراجـــــقائم

مشدد   ز حث رددلؤم: ثلددلذح حثلدد لمم .. صددو ددددمن  لالددا ندد    حثاددم :  لم ددم  مددلا حث عوددد ا -1
 .1و ص 2015(و 87و بللعز حث  ل  دو  )لبوز كو ز حث    زاامحم حثمح ةو 

2- The Department Of The Treasury: The Economics Of Higher 

Education, A Report Prepared By The Department Of The Treasury 

With The Department Of Education, December 2012, p5. 

االا    م :  ق  ا  م  د حلند ح حثبدللعل حثبا دا  مدلا مث ردل   للبرد    اك دم حةم صدل  -3
ا حرددز ل اح  ددز  بللعددز ل  ددم م  ردد م  ز محثل كدد   -دددمن  اددد   حثمو ددز لثددو  ددلثا حثشدديم

وددددما كو ددددز حثعوددددما حبب لل  ددددزو محثع  رددددلثز للبردددد      دددد  ل شددددم زوحثبددددللعل  دددد ا حث ددددمح  و 
 و ص .2006حب رل  زو بللعز ل  م مو  ر م  زو حثب حت و 

4- Ben Jongbloed: Funding Higher Education: Aview From Europe, 

Paper Prepared for the Seminar: Funding Higher Education: 

Acompartive OverView, Center for Higher Education PoLicy 

Studies, University of Twente, 2008, p.5. 

و حث عودد ا حثعددلثل حثعددلا محثنددلص حثمح ددة محث اددا ل   وددل نددلثي بددمه و محتددم مص ددد  دددمحط:  -5
 .229و ص 2012حثلك  ز حثعن  ز ثو ش  محث م  ةو حثل نم زو 

حثلدؤ ل  لالا ن  م حثام : محثاق  م لم م حث عود ا حثبدللعل ما حردز صدل لشدكلث ز حث مدم  و  -6
آصددلد حلندد ح  -)حثع  ددل حثيلثددل(و حث عودد ا حثبددللعل حثع  ددل حثقددملل حثردد مم حثاددلام  شدد 

و ل ك   مم   حث عو ا حثبللعل  لث علمط لة ل ك  حثا حرل  حثلع ص زو بللعز   ط محث مم  م
 .449و ص 2004ا رل   19-18شل و صل حثا  ز لط 

 حرز لالا  ول   ب:  لم م حث عو ا حثبللعل صل لن  مل لي حا لز مر م حثلمحبصزمو ما  -7
 .3و ص 2009(و ل   م 1(و  )63و بللعز حث  ل  دو   )لبوز كو ز حث    زلر ق و زمو 

حثلؤ ل  حثقدملل حثرد مم حثادلام لالما  ل   : م بل ب  لثل ز صل  مم   حث عو ا حثبللعلو  -8
و حثبدد ن حاممو  شدد  )حثع  ددل حثيلثددل(و حث عودد ا حثبددللعل حثع  ددل: آصددلد حلندد ح محث مددم  
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 19-18ث عودددد ا حثبددددللعلو بللعددددز  دددد ط شددددل و حثقددددله زو صددددل حثا دددد ز لددددط ل كدددد   مددددم   ح
 .528و ص 2004ا رل  

  دز  لدم و م حث مدم   محرد  ح  ب ل   حث لم دم   دما   د ط لند  صدل حثعلثل حث عو ال مز حث و لبو:  -9
 كللدم لندماو:م ا  د   قدا ا ولند  صدل حثعدلثل حث عود ا لند ح لشد م  دح  ام  ددلطلقالدز 

 .3و11وص وص 2013و حثقله زو   محث ا  ب ح ز ثو امل محبر شل  ش كلن حث  ل حثرع او
 ردددلثز  ال  ددز ارددللز االددا:  ع تددز لددمح ا للث ددز لدددلص ز ث و  ددز ل مو ددل   مددم   حث عودد ا حثبددللعوو   -10

 . 207و  83-82و ص ص 2014و كو ز حث    زو بللعز حث  ل  دو للبر        ل شم ز 
11- Office of the Education Ombudsman: Family Dictionary of 

Education Terms, Second Edition, Governor's Office/ State of 
Washington, 2010, p16. 

ث  دل   دلا ند  ي: ند غ  لم دم حث عود ا حثلرد قلز لدط حثاكد  حث   دمم حلرد لل مامبدي حلصدلاز  -12
حثبللعدز  كو دز حث    دزو  رلثز للبر      د  ل شدم زول صل صل حث عو ا حثبللعل حثاورم  لو 

 .47و ص 2005حبر ل زو   زو صورم طو 
ال  ددز ارددللز االددا:  ع تددز لددمح ا للث ددز لدددلص ز ث و  ددز ل مو ددل   مددم   حث عودد ا حثبددللعوو  -13

 ل بة رل د.

 رلثز للبر    ل صلب شم و م ملم :  مم   لنلا   لم م حث عو ا حثبللعو صو لن و  -14
 .2008و كو ز حث بل زو بللعز   ط شل و     ل شم ز

15- Jasvir Kaur Nachatar Singh, et. al: The Impact of Economic Policy 

on Reshaping Higher Education in Malaysia, 33rd Higher Education 

Research and Development Society of Australasia, Annual 

International Conference, Melbourne, Australia, 6-9, July 2010, 

p.p.585-595. 

16- 16-Ali Riza Erdom: the Financial Structure of Turkish Higher 

Education System, E-International Journal of Education Research, 

Vol (I), Issue. (I),2010, P.P 18-25. 

صلملددز  ما ددزو صلملدددز حث هدد حن   ددداحط: ام  حبردد يلل  حثعددلا صدددل  مددل  حث عوددد ا حثعددلثل صدددل  -17
ا حردددز   لرددد ز ثكدددم لدددط حثب حتددد و حثردددعما ز محا اط  لرددد ناحا  - دددد حث لدددم حب  ندددلام اق
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و حثلددؤ ل  حثددامثل م ق دد ا آيددل   دد حلف حبردد يلل ح  حثعللددز مح عكلرددل صل  وددل لعم ددل   ل  ددم
و بللعدددز رددددم لو 2002-2001حث شدددي م محبرددد يلل  محث لددددم حب  ندددلام نددد م حثا دددد ز 

 .10و ص 2013/لل   12-11ا  ز حثبلصم  ز حثب حت  زو ن م حث
و ح بلهدل  اا يدز صدل حلاح ز حثلا رد زبللم لالدا ا دم حثمصدل ورد لي   دا حثعمد ا ارد ط:  -18

 .68و ص 2000 قا ا ارط حث   م و اح  حثلع صز حثبا ازو حبرك ا  زو 
   لبوددز حث    ددزولالددا نددا د لالددا: حث عودد ا محث لم ددم  دد ي   ل  ددلام ملرددتمث ز لشدد  كزو  -19

 .69و ص 2006(و امثز  م و ر  ل   35  ) (و158)
 .11-10و ص ص ل بة رل دصلملز  ما ز و صلملز حث ه حن   احط:  -20

21- Asharf Mohd Ramli, Mostafa Omar Mohamed: An Over View Of 

Public Funding For Higher Learning Education In Malaysia And 

The Prospect Of Waqf  Funding, This Study Is Apart Of Research in 

"Pembentukan Model Baru Wakaf Korprat Di Malaysia, Ministry 

Of Higher Education (mohe), (w.d).P.5. 

22- The World Bank: Putting Higher Education to Work Skills and 

Research for Growth in East Asia, World Bank East Asia and 

Pacific Regional Report, The World Bank ,Washington DC 

20433,2012,p.113. 

23- Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reform In Malaysian Public 

Universities: Transitions Towards Competitive Funding, Australian 

Journal Of Basic And Applied Sciences,7(10),2013, P .556. 
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