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دادإـع
 

 عد بقسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليميةمدرس مسا
 رافإـش

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

هدف البحث إلى التوصل لمجموعة من المتطلبات الالزمة لتطوير سياسات قبول الطالب 
بالتعليم الجامعى وذلك من خالل التعرف على موقع الطالب فى التعليم الجامعى والتعرف على 

كما  العوامل المؤثرة على سياسات القبول وأنواعها، وقد استخدم البحث المنهج الوصفى لتحقيق أهدافه،
توصل البحث لمجموعة من النتائج منها: أدت زيادة االقبال على االلتحاق بالتعليم الجامعي إلى أن 
لجأت كثير من الدول إلى التوسع الكمي في عدد الجامعات دونما اهتمام بالجودة والكفاءة مما نتج 

سوق العمل  عنه ضعف مستوى خريجي التعليم الجامعي وعدم قدرتها على االستجابة لمتطلبات
والسيما في الدول العربية، تختلف سياسة القبول المتبعة في أي نظام تعليمي جامعي تبًعا الختالف 

 . رأسمالًيا( –أيدولوجية المجتمع )اشتراكًيا 
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Abstract 

The research aims to reach a group of necessary requirements for 

the development of students’ admission policies in higher education 

through the identification of students’ status in higher education and 

identifying the factors affecting the acceptance policies and their types. 

The research used the descriptive approach to achieve its goals. The 

research found a group of results, mainly: the increase in the popularity to 

join higher education has led many countries to quantitative expansion in 

the number of universities without attention to quality and efficiency, 

resulting in a low level of graduates of higher education and its inability to 

meet the requirements of the labor market, especially in Arab countries. 

Admission policy followed in any higher education system varies 

depending on the society’s different ideology (socialist - capitalist). 
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يتكوووون نظوووام التعلووويم الجوووامعى مووون مجموعوووة مووون المووودخالت مووون أهمهوووا الطوووالب  يوووث 
، كموا أنهوم يعودون مخرجوه ظام التعليم الجامعى ومحوور اهتماموه الرئيسوىنيعتبرون بمثابة القلب ل

عليوا الرئيسى أيضا سواء فى صورة خريجى المر لوة الجامييوةالولى وخريجوى مر لوة الدراسوات ال
 من  ملة الماجستير والدكتوراه والبا ثين فى مختلف المجاالت العلمية.

وتمر منظومة إعوداد الطالوب فوى التعلويم الجوامعى بعودة مرا ول وأولهوا هوى مر لوة القبوول 
بالتعليم الجامعى  يث تلعب سياسات القبول دور بالغ الهمية فى تحديد مسوتقبل الطالوب ميموا 

ول أكثر مساواة فى فرص الحصول على التعليم الجامعى كلما ساعد ذلك كلما كانت سياسات القبف
علووى تطووووير المووووارد البطووورية الوزنيوووة، وتعليووول العدالوووة والتماسوووك االجتمووواعى، وتعليووور التنميوووة 

 هوإجراءات هتختلف سياسات القبول وشروزكما ، (1)الطخصية، وتسهيل عمليات التنمية المستدامة
 (2).سياسات الممارسة فى كل دولة وفى نظام التعليم الجامعى بهاتبعا الختالف النظم وال

ولكن ومع تنوع نظم وسياسات القبول في التعليم الجامعي البود وأن تتسوم بالعدالوة  توي 
تتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطالب الراغبين في االلتحاق بالتعليم الجامعي 

ه موون  ووق الجميوع الحصووول علووي البورامج التعليميووة التووي بغو  النظوور عون خلهيوواتهم،  يووث إنو
تتناسب مع قدراتهم وميولهم، ولكي يتمكن نظام القبول من تحقيوق هو ه العدالوة ينبغوي أن تتووافر 
ميوه مجموعوة موون المبواد  مثوول الطوفامية وتمكووين مؤسسوات التعلوويم الجوامعي موون اختيوار زالبهووا 

 (3)ن التقييم الطامل للطالب.وضرورة استخدام أساليب التقييم التي تضم
                                        

(1) Chripa Schneller: Access to higher education, 2nd Asia-Europe Education 
Workshop: Knowledge Societies: Universities And Their Social Responsibilites. 5 - 
7 June 2011, Innsbruck, Austria, Co-organised by the Asia-Europe 
Foundation'sChripa Schneller: Access to higher education, 2nd Asia-Europe 
Education Workshop: Knowledge Societies: Universities And Their Social 
Responsibilites. 5 - 7 June 2011, Innsbruck, Austria, Co-organised by the Asia-
Europe Foundation'sP. 19. 

(2) Admission Policies and Procedures in Arabe Universities, Arab Regional Conference 
om Higher Education Towards an Arab Higher Education Space: International 
Challeng and Societal ResPonsibilities, Cairo, 31may, 1-2 June, 2010, p. 69. 

(3) Adimission to Higher Education Fair Adimission to Higher Education Re 
Comendation for Good Practice, Avilable at www.adimission-
Review.orgouk.23/11/2014  

http://www.adimission-review.orgouk.23/11/2014
http://www.adimission-review.orgouk.23/11/2014
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تطوهد مختلوف نظوم التعلويم الجامييوة فووى مختلوف دول العوالم العديود مون المطوكالت التووى 
تخووا الطوووالب ومنهووا علوووى وجووه التحديووود المطووكالت الخاصوووة بوونظم وسياسوووات قبووول الطوووالب 

وهو يعد  هادة الثانوية كمييار أساسي للقبولالطنتيجة أنظمة التعليم الجامعي تعتمد علي فغالبية 
مييارا غير كافى لالعتمواد عليوه فوى قبوول الطوالب، ومون ثوم فهوى فوى  اجوة إلوى االعتمواد علوى 
معايير أكثر كفاءة فى عمليات اختيار الطالب لاللتحاق بالتعليم الجوامعى، وتولداد هو ه المطوكلة 

 تعليم الجامعى.صعوبة نتيجة زيادة أعداد الطالب الملتحقين بال

ويمكن صياغة مطكلة البحث فى التساؤل الرئيس التالى: كيو  يمكون تطووير سياسوات 
 قبول الطالب؟

 ويتفرع من ه ا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية وهى: 
 ما العوامل المؤثرة فى سياسات قبول الطالب بالتعليم الجامعى؟ 

 يم الجامعى؟ما أنواع سياسات قبول الطالب بالتعل 

 ما متطلبات تطوير سياسات القبول بالتعليم الجامعى؟ 

 

هوودف البحوووث الحوووالى إلوووى التعووورف علوووى العواموول الموووؤثرة فوووى سياسوووات قبوووول الطوووالب 
والتعرف على أنواع سياسات القبول وك لك التوصل لمتطلبوات تطووير سياسوات القبوول للطوالب 

 ى.بالتعليم الجامع

 

تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعه وال ى يتناول الطالب فى نظام التعليم الجامعى 
 وسياسات قبولهم به من خالل التعرف على أنواعها والعوامل المؤثرة فيها. 

 

البحوووث مووون تنوووواول اعتمووود البحوووث علوووى المووونهج الوصوووفى لتناسووووبه موووع زبيعوووة موضووووع 
للعوامووول الموووؤثرة فوووى نظوووم وسياسوووات القبوووول والتعووورف علوووى أنوووواع سياسوووات القبوووول المتبعوووة فوووى 

 مختلف نظم التعليم الجاميية.

 

  سياسات قبول الطالب الحد الموضوعى: اقتصر الحد الموضوعى للبحث على )تطوير
  (.فى التعليم الجامعى

 ن إجراء البحث.الحد اللمنى: زم 
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يمكووون تعريوووو  سياسووووات القبووووول: بأنهوووا عبووووارة عوووون المعووووايير التوووى تتبعهووووا نظووووم التعلوووويم 
 الجاميية فى اختيار الطالب لاللتحاق بمؤسسات التعليم الجامعى.

 

 :(1) (2014اسة حالة)مؤهالت الدخول للتعليم العاىل واالمتحانات فى أوروبا در

هدفت الدراسة إلى التعرف على معايير القبوول فوى مجموعوة مون دول االتحواد الوروبوى 
دول مع دراسة  الة تركيا بصورة خاصة، والتعرف على المتطلبات المختلفة التى  10تتمثل فى 

أوروبوا،  تساهم فى الوصول العادل للتعليم الجامعى والتوى تكتسوبها مون عمليوة تنقول الطوالب فوى
والتعرف على الخصائا التى تفيد فى توزيد العالقة بين الدول العضاء فى االتحاد الوروبى 
والسيما من خالل التعليم الجامعى، واعتمدت الدراسة على عدة مناهج منها المنهج الوصفى وذلك 

لجلء الخاص فى ا دول فى االتحاد الوروبى والمنهج المقارن  10فى الجلء الخاص بالقبول فى ال
بتركيوا ومقارنتهوا موع دول أسوتراليا واليابوان والواليووات المتحودة المريكيوة، وتوصولت لمجموعوة موون 
النتائج من أهمها: أن من بوين السومات المميولة للقبوول فوى دول االتحواد الوروبوى االعتمواد علوى 

الوصول وااللتحاق  درجات المر لة الثانوية كطرط أساسى للدخول للتعليم العالى والجامعى، وأن
بالتعليم العالى والجامعى  ق تكفله الدول الوروبية للجميع، وجود نوع من المركلية النسبية فى 
عمليات القبول واتخاذ القرارات المتعلقة بها وهى فى زور التعديل نتيجة للتوجهات العالمية الحالية 

ات(، كما توصلت إلى أن نظم القبول المتلايدة نحو استقالل التعليم الجامعى ومؤسساته) الجامع
المفتو ة تعد أكثر انصوافا  مون نظوم القبوول االنتقائيوة، وأن القبوول فوى تركيوا بالجامعوات يوتم مون 

 خالل شهادة المر لة الثانوية واجتياز االختبار المو د على مستوى الدولة. 
 : (2) (2005) التحليل البيئى المتحان القبول الجامعى فى تركيا: دراسة حالة -1

هدفت الدراسة إلى محاولة التعورف علوى نقواط القووة والضوعف والفورص والتهديودات التوى 
 -الفوووورص -الضوووعف -توجووود فوووى نظووووام القبوووول الجوووامعى فووووى تركيوووا وفقوووا للتحيوووول الربووواعى)القوة

 (.sowt analysisالتهديدات( والمعروف ب)

                                        
(1) Cecile Hoareau McGrath, et.al: Higher Education Entrance Qualifications And 

Exams In Europe: A Comparison Study, European Parlimeant, Directorate-
General For Internal Policies, 2014, p. p. 1-131. 

(2) Mehmet Ali IÇBAY: A SWOT Analysis on the University Entrance Examination 
in Turkey: A Case Study, Mersin University Journal of the Faculty of Education, 
Vo1, Issue 1, June 2005, pp. 126-140. 
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موعة من النتائج هى: أن من وقد استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة، كما توصلت لمج
بين نقاط القوة التى يتمتع بها نظام القبول بالتعليم الجامعى التركى السمعة الطيبة التى يتمتع بها مركل 
اختيار وتنسيب الطالب، باإلضافة إلى نلاهة وعدالة عمليات القبول، وفعالية نظام الفحا وعمليته 

لمناسب وفقا لتفضيالته، أما عن جوانب الضعف  يث أنه يضع الطالب المناسب فى البرنامج ا
فتمثلت فى عدم تركيل اختبار القبول على قدرات الطالب واهتماماتهم، باإلضافة إلى لجوء بع  
الطالب إلى أخ  دروس خصوصية الجتياز االختبار الوزنى للقبول، الفرق الكبير بين ما يدرسه 

االختبار، ومن بين نقاط الضعف أيضا توقيت االختبار الطالب فى المر لة الثانوية وبين ما يتناوله 
وال ى يعقد مرة وا دة فى العام فى السبوع الثانى من يونيو وبالتالى فمن الصعب الحكم على قدرات 
الطالب من خالل اختبار وا د فقط، واالثر السلبى ال ى ينتج عن قلق االختبار والمتمثل فى القلق 

اب الطالب نتيجة الخوف من ه ا االختبار، بينما تتمثل الفرص فى إمكانية والتوتر واإلجهاد ال ى ينت
قيام وزارة التربية الوزنية بعقد امتحان المر لة الثانوية على الصعيد الوزنى لولئك ال ين يرغبون فى 
ية االلتحاق بالتعليم الجامعى، كما يمكن للجامعات أن تختار زالبها بناء  على درجات المر لة الثانو 

والتى سوف تظهر مجاالت قدراتهم، مع إمكانية فصل مؤسسات التعليم العالى المهنية عن الجامعات، 
كما يمكن أن يصبح مركل اختيار وتنسيب الطالب  كما يمكن عقد مليد من االمتحانات خالل العام،

م الثانوى على كما يمكن أن يكون هناك نظام لتقييم التعلي لقياس مخرجات التعليم الثانوى، مستقال
المستوى الوزنى، بينما جاءت التهديدات متمثلة فى أن متطلبات اختبار القبول ال تعكس متطلبات 
برنامج التعليم الثانوى، باإلضافة إلى عدم فعالية مناهج المر لة الثانوية، واالختبار ال يحتاج إلى 

د، ومتطلبات االختبار ال ى يعقد من مهارات التفكير النقدى نظرا لكونه يعتمد على االختيار من متعد
خالل مركل اختيار وتنسيب الطالب تعمل على خلق زبقة قوية ماليا، ونظرا لكون عملية القبول تركل 

  على اختبار وا د فقط فإن ه ا بال شك يعوق المدارس الثانوية عن تحقيق أهدافها.

 

   عى:الطالب فى التعليم اجلام -1

الركيووووولة والمووووودخل الساسوووووي ميوووووه، وهوووووم  يعوووود الطوووووالب فوووووي نظوووووام التعلووووويم الجوووووامعي هوووووم
المسوتهدفون بكوول المودخالت الخوورى والعمليوات التووي تووتم داخول المؤسسووة الجامييوة، وهووو أيضووا 
مخرجها الرئيسي، وكموا هوو معلووم فالطالوب فوى التعلويم الجوامعي هوو مخورج لونظم تعليميوة سوابقة 

ة العاموووة( والتووي تركوول علوووي الحفووال والتوو كر واالسوووترجاع وبالتووالي فهووي مخرجوووات )مر لووة الثانويوو
متدنية المستوى مما يؤثر بدوره علي جودة مدخالت نظوام التعلويم الجوامعي، باإلضوافة إلوى إفوراز 

 (1).نسب كبيرة من الطالب ذوى التخصصات الدبية واإلنسانية
                                        

لمنظمةةالالبية ةةالليةية ةةالفال    ةةالاعبود   بوبطانووة ووخوورون: االسووتراتيجية العربيووة لتطوووير التعلوويم العووالي،  (1)
 .71-70، ص ص 2005إدارة التربية، تونس،  فالبيوم،



2020 (4ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 365 

موجوودة فوى مؤسسوات إعوداد الطوالب ونتيجة لوجه القصور التى من الممكون أن تكوون 
لاللتحاق بنظام التعليم الجامعى فل لك يجب أن ينظر ه ا النظام إلى الطالب باعتبارهم شوركاء 

، (1)وأصحاب مصلحة ولهم الحوق فوى تنظويم شوئون تعلويمهم الخاصوة وفقوا للطريقوة التوى تناسوبهم
 بهاكله من االقبال اللائد علي االلتحاق والواقع يطير إلي معاناة مؤسسات التعليم الجامعي في العالم 

 (2)سباب منها: أوترجع اللياة فى أعداد الطالب الملتحقين بالتعليم الجامعى على مستوى العالم لعدة 
 .التوسع فى التعليم الساسى والثانوى ال ى يخلق الطلب المتلايد على التعليم الجامعى والعالى 

 .متطلبات سوق العمل المتنوعة 

 ل المتلايوووودة التوووى تقوووودمها الحكومووووات علوووى الصووووعيد العووووالمى مووون أجوووول الحصووووول الحوووواف
 المنصف للطالب على فرص التعليم المتساوية.

 .تنوع مؤسسات التعليم الجامعى والعالى واالمكانات المتلايدة للتوسع فى التعليم الجامعى 

 .التوسع فى المعرفة ذاتها وزيادة مستوى المهارات المطلوبة 

 مستمرة لرفع المستوى المهنى المطلوب.الحاجة ال 

  تفوواع المسوتوى االقتصووادى والوو ى الرغبوة الوودول فوى زيووادة القودرة التنافسووية موون خوالل ار 
 يتحقق إال من خالل التعليم بجميع مستوياته وخاصة الجامعى.

وقوود نوووتج عووون هووو ا التوسوووع المتلايووود تضووخم فوووى أعوووداد الطوووالب  يوووث تضووواعفت أعوووداد 
مليوووون 159إلووى   مليووون زالبووا 32م موون 2008-1970الل الفتوورة مووون الطووالب سووت موورات خوو

، مموووا دعوووا كثيووور موووون المؤسسوووات الجامييوووة إلوووى التوسووووع الكموووي لمواجهوووة هووو ه الظوووواهرة (3)زالبوووا
، وكول هو ا أدي بودوره إلوى تودني نوعيوة مخرجاتهوا (4)والسيما في الربع الخير من القرن العطورين

التنميوة، وتفواقم مطوكلة البطالوة فوي كثيور مون الودول، ونوودرة  وعودم مالئمتهوا لسوواق العمول وخطوط
 (5)بع  التخصصات وخاصة العملية.

                                        
(1) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: The role of 

Student Affairs And Services In Higher Education ,A practical Manual For 
Developing, Implementing And Assessing Student Affairs Programmes And 
Services, UNESCO,Paris, 2002, P 6. 

(3) Bruce Johnstone ,et.al: The Financing and Management of Higher Education: A 
Status Report on Worldwide Reforms, UNESCO World Conference on Higher 
Education, held in Paris, France, October 5-9, 1998,The World Bank,لp .4. 

(3) Chripa Schneller: Access to higher education, 2nd Asia-Europe Education 
Workshop: Knowledge Societies: Universities And Their Social Responsibilites. 5-7 
June 2011, Innsbruck, Austria, Co-organised by the Asia-Europe Foundation's, p .18. 

 .34، ص 2000، القاهرة، دارلالفكيلالبيةي،لعلي أ مد مدكور: التعليم العالي في الوزن العربي إلى المستقبل (4)
المية ةةيلالةة فليلبوزيوان عثمووان: مخرجووات التعلوويم العووالي فووي الجلائوور ومتطلبوات سوووق العموول كمؤشوور أداء،  (5)

، جامعوة ال  منلحول،لضم نلالجودةل يلالةبي ملالب ليلتج ربلمي ان الفمؤشةيا لحنةنلااداولفاتشةاةيا 
 .5-4ص ص  ،، الجلائر2012نوفمبر  11-10أوت ، في الفترة من 20
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بووين جامعوووات ومعاهوود وقووود  كمووا نووتج عووون ذلووك تنووووع فووى مؤسسوووات التعلوويم الجووامعى موووا
وفير فوورص وتوو بيووة ا تياجووات الطووالب المتنوعووة،ليسواعد هوو ا التنوووع فووى بعوو  ال يووان علوى ت

زيوادة مسوتوى فعاليوة و لبية مطالب سوق العمل من مختلف التخصصوات، تو الحراك االجتماعى، 
السووماب بتووفير فوورص التعلويم الجووامعى للجموواهير و نظوم التعلوويم الجامييوة نتيجووة للمنافسوة بينهووا، 

  (1) وعدم اقتصارها على النخبة.
 سياسات قبول الطالب فى التعليم اجلامعى: -2

الجوووامعي تعووود أموووًرا  يوًيوووا الختيوووار الطوووالب  إن سياسووات وإجوووراءات القبوووول فوووي التعلووويم
لاللتحاق بالتعليم الجامعي وإعدادهم لدوارهم المستقبلية في مختلف الدول، فكلما كانت سياسات 
القبوووول أكثووور كفوووواءة كلموووا كوووان نظووووام التعلووويم الجوووامعي أكثوووور قووودرة علوووي تعليوووول عمليوووات التنميووووة 

م وسياسات القبول في التعليم الجامعي البود وأن ولكن ومع تنوع نظ، (2)االقتصادية واالجتماعية
تتسم بالعدالة  تي تتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطالب الراغبين في االلتحاق 
بالتعليم الجامعي بغ  النظر عن خلهياتهم،  يث إنوه مون  وق الجميوع الحصوول علوي البورامج 

ولكي يتمكن نظام القبول من تحقيق ه ه العدالة ينبغي التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، 
أن تتوافر ميه مجموعة من المباد  مثل الطفامية وتمكين مؤسسات التعليم الجوامعي مون اختيوار 

 (3)زالبها وضرورة استخدام أساليب التقييم التي تضمن التقييم الطامل للطالب.
سياسوة القبووول فووي  جووامعى: تتووأثرالعوامول المووؤثرة فووى ساسوات قبووول الطووالب بوالتعليم ال -1

 هي: العواملمجموعة من بنظام التعليم الجامعي 
 :ايدلوجية المجتمع واالتجاهات السائدة فيه  

لوجيتها وهو موا يونعكس بودوره علوي سياسوات التعلويم   يوث يو تختلف المجتمعات في أيد
ا تقووم سياسوة القبوول تقوم سياسة القبول في الدول الرأسمالية علي تحقيق رغبوات الطوالب، بينمو

 (4).في الدولة االشتراكية علي تدخل الحكومات في تحديد سياسات القبول
                                        

(1) Sybille Reichert: Institutional Diversity In European Higher Education Tensions 
and challenges for policy makers and institutional leaders, the European 
University Association, 2009,P 12. 

 ,Rafica Hammoud: Admission Policies and Procedures in Arabe Universitiesل(2)
Arab Regional Conference om Higher Education Towards an Arab Higher 
Education Space: International Challeng and Societal ResPonsibilities, Cairo, 
31may, 1-2 June, 2010, p. 69, NESCO,p.69. 

 Adimission to Higher Education Fair Adimission to Higher Education Re Comendationل(3)
for Good Practice, Avilable at www.adimission-Review.orgouk.23/11/2014  

العوالي المعاصور وكيهيووة االسوتفادة منهوا فووي محمود فووزى عبوود المقصوود: سياسوات ونموواذج القبوول فوي التعلوويم  (4)
المةةؤتميلالبيمةةثلال  لةةر:لالةية ةةالفال    ةةال ةةثل ةة لملتطووير سياسووات القبووول فووي التعلويم العووالي المصووري، 

 .406، ص  2001أكتوبر 28-27جامعة القاهرة فرع الفيوم، فى الفترة من ،كلية التربية ،مةغيي

http://www.adimission-review.orgouk.23/11/2014
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  :الطلب االجتماعي علي التعليم 
زاد الطلووووووب االجتموووووواعي علووووووي التعلوووووويم الجوووووووامعي وخاصووووووة فووووووى  وووووول العولمووووووة والتغيووووووور 

ومهووارة  لموكبوووة  التكنولوووجى اللوو ان زادا بووودورهما موون الحاجوووة إلووى اليوودى العاملوووة الكثوور معرفوووة
(، باإلضوافة إلووى انتطووار مبواد  الديمقرازيووة التووي تؤكود علووي أن التعلوويم 1جا وات سوووق العموول)

 وق مون  قوووق كول إنسوان، إلووي جانوب تطلوع كثيوور مون انبواء إللحوواق أبنوائهم بوالتعليم الجووامعي 
 (2) .وخاصة ال ين لم يستطيعوا منهم الحصول علي ه ه الفرصة من قبل

 الب: ــدرات الطــات وقــرغب 
التعلوويم موجووه فووي الصووول لخدمووة الطووالب وتحقيووق رغبووواتهم بمووا يسوواعد فووي تحقيوووق إن 

أهدافووه، ولووو لك فمووون المنطقوووي أن يكوووون هنووواك ارتباًزووا بوووين سياسوووات القبوووول ورغبوووات الطوووالب 
بوه  وقدراتهم، ول ا فينبغي أن يفتح نظام التعليم الجامعي أبوابه أمام جميوع الوراغبين فوي االلتحواق

 (3).زالما قد استكمل المقومات العلمية لاللتحاق به
 ل: ـــوق العمـــة ســـاجـــح 

خدمووووة  مجوووالنظوووًرا للتجووودد المسوووتمر فوووي أدوار مؤسسوووات التعلوووويم الجوووامعي والسووويما فوووي 
المجتمووع وتنميووة البيئوووة،  يووث لوووم يعوود دورهوووا قاصووًرا علووي تقوووديم المعووارف والبحوووث العلمووي، بووول 

وى الموجهة لتحقيق التنمية البطورية والتنميوة االقتصوادية  ولو ا أصوبح للاًموا أصبحت أ د أهم الق
فوي أسوواق العمول  عوداد خوريج مؤهول وفًقوا للمواصوفات المقبولوةإ علي ه ه المؤسسوات القودرة علوي 

وهوو ا ، (4)المحليوة والدوليوة، بمووا يسواعده علووي التجواوب موع  اجووات المجتموع الحاليووة والمسوتقبلية
ن تقوووم هوو ه المؤسسووات بدراسووة شواملة دقيقووة ال تياجووات أسووواق العموول المتنوعووة بودوره يتطلووب أ

  تى تستطيع أن تقدم لها ما تحتاجه من متطلبات محددة ميمن تقبله للعمل فيها )الخريجين(.
                                        

 Jung-Sook Lee: The Attainability Of University Degrees And Their Labourل(1)
Market Benefits For Young Australian, Springer Science+ Business Media 
Dordrecht, 2014, p 451.  

المةةةؤتميلالبيةةةيلال ةةة ني،ل ت ةةةو ملإبووراميم بوودران: إصووالب الجامعوووات سووبيل لبنوواء القووودرات المطلوبووة للتنميووة، ل(2)
 .6، ص2007، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مايو نلالجودة ااداولالج مبيلفتحني

 .407، ص ميجعلش بقمحمد فوزى عبد المقصود:  (3)
علوووي إسووووماعيل، بيوووار جوووودعون: تطووووير وتحووووديث خطوووط وبوووورامج التعلووويم العووووالي لمواكبوووة  اجووووات المجتمووووع،  (4)

 المواومةالل ليلفالبحةرلالبيمةيل ةيلالةولنلالبيةةيالمؤتميلال  نيل ايلليوزراولالمنئولينل نلالةبي ملالب
 المنظموة العربيوة للتربيوة والثقافوة والعلووم، ،بينلمخيج  لالةبي ملالب ليلفح ج  لالمجةمعل يلالةولنلالبيةةي 

ل.7، ص 2009ديسمبر، بيروت، 10 -6في الفترة من 
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 :تطور مفاهيم التعليم 
ن ساوت بيوالتى  العطرينالنظرة الواسعة للتعليم في أوائل السبعينات من القرن  لقد  هرت

التعلويم والوتعلم بغو  النظور عوون المكوان والكيهيوة والسون الو ي يحوود، ميوه الوتعلم، باإلضوافة إلووى 
إلوى انتطوار مفواميم التعلوويم  ىالنظور إلوى عمليوة التعلويم باعتبارهووا تسوتغرق العمور كلوه وهو ا مووا أد

تلف في المستمر من خالل تطجيع إنطاء أنواع جديدة من المؤسسات التعليمية الجاميية والتي تخ
 -كليات المجتمع -تركيبها وتنظيمها عن تلك المؤسسات التقليدية من خالل )الجامعات المفتو ة

وهو ما يتيح الفرصة أمام الفراد ال ين لم يستطيعوا الحصول علي فرص ، (1) الكليات الصغرى(
هم وقودراتهم وفًقوا لرغبوات الو ى يناسوبهمالتعلويم فوي أوقاتهوا المحوددة مون الحصوول عليهوا فوي الوقوت 

  يث تتيح لهم ه ه النظمة درجات عالية من المرونة في نظم االختيار والقبول.
 ي:ـــــد المستقبلـــــالبع 

م الغوود عووالن أي تطوووير فووي أنظمووة التعلوويم الجووامعي البوود لووه موون أن يسووتهدف ال شووك أ
اج واالختراعوووووات نتوووووالمسووووتقبل القريووووب والبعيوووود، فوووووالتغيير المسووووتمر فووووي عووووالم المعرفوووووة وعووووالم اإل

واالبتكارات يغير في كثير من أنماط المهن، وهو ما يضع علي كاهل هو ه النظموة عبئوا جديوًدا 
 (2)لتلبية متطلبات عالم المستقبل.  طالبها وتوفير البرامج المؤهلة لهمليتمثل في اختيارها 

 :الموارد المادية والمالية 
، وبمووا أن االتجوواه االنفواق عليهووار بليووادة السوولعة الو يودة التووي تلدهوو بمثابووةالمعرفووة  تعود

العوووالمي السووووائد الن هوووو إفسوووواب المجوووال أمووووام أكبووور النسووووب الممكنوووة موووون الطوووالب للتعلوووويم فووووي 
أو فووي مر لوة الدراسووات العليووا، موع ضوورورة عموول  ىالجامعوات سووواء فوي المر لووة الجامييووة الولو

امج المقدموة والمرونوة فوي االنتقوال مرونة فوي البور اله ه الجامعات علي المحافظة وضبط مستوى 
 (3).من التعليم إلى العمل ومن العمل إلى التعليم

 :المتغيرات العلمية والتكنولوجية 
نظًرا لما يطهده عالمنا المعاصر من تطور في كافة مجاالت الحياة نتيجة للثوورة العلميوة 

جاه المتلايد نحو استخدام انلة والتكنولوجية التي ضربت العالم بأكمله والتي أدت بدورها إلى االت
                                        

 .410، ص ميجعلش بقمحمد فوزى عبد المقصود: ل(1)
 .411، ص الميجعلالن بق (2)
 .129، ص ميجعلش بقعلي بن أ مد مدكور: تطوير التعليم العالي في الوزن العربي الطريق إلى المستقبل،  (3)
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فووي شوووتي الميوووادين وتطوووور تكنولوجيوووا انالت المتناميوووة فوووي الصوووغر والدوات المعقووودة والجهووولة 
عالية الطاقة زادت التكالي  البسيطة، والتي لها بالغ الثر في  ياة المم وفي بيئاتها الطبيييوة 

وأسواليبه، إلووى جانوب مجوال الهندسووة  هرقوواالقتصوادية وفوي مجوواالت الودفاع والفضواء والتعلوويم وز
ر مون تخصوا ثوالوراثية وما أ دثه، و هور عديد من التخصصوات البينيوة والتوي تجموع بوين أك

وكول هو ا يتطلوب مون نظوام التعلوويم الجوامعي ضورورة اسوتيعاب مثول هو ه التخصصووات ، (1)علموي
 والتوسع في قبول الطالب وتنمية قدراتهم لخدمة مجتمعاتهم.

 ول:ـــات القبـــاســـواع سيـــأن -3

)نظام القبول المفتوب، نظام القبوول االنتقوائي، نظوام  فى سياسات القبول أنواعوتتلخا 
 :على النحو التالىالقبول المختلط( وسوف يتم تناولها 

 نظام القبول المفتوح Open Door Admission Model: 
الجتماعي علي االلتحاق بالتعليم يقوم ه ا النظام علي أساس االستجابة المطلقة للطلب ا

الجامعي بال شروط، وه ا النظام يتبع في الدول التي تمارس فيها الطعوب ضغًطا علي  كوماتها 
 (2)وعلي المسئولين في التعليم الجامعي، والدول التي ال تتمتع بضخامة أعداد خريجي الثانوية العامة.

 ي يسومح للطوالب بالتسوجيل ميووه دون ويعورف نظوام القبوول المفتوووب بأنوه ذلوك النظوام الوو
المييوووار فوووع الرسووووم الدراسوووية هوووو دكوووون يموووا   زلوووب دليووول علوووي التعلووويم السوووابق والخبووورة، وعوووادة

وترجع بدايات ه ا النظام إلى الستينيات من القرن العطرين باعتباره وسويلة ، للتسجيلالمطلوب 
بنووواء الفقوووراء لاللتحووواق بوووالتعليم ل فوووي القبوووول فوووي الجامعوووات وإعطووواء الفرصوووة ليوووللحوود مووون التمي

الجامعي، وغالًبا ما يطبق ه ا النظام ميما يعرف بكليات المجتموع، وقود كوان أول تطبيوق لوه فوي 
ويتطلب  ،(3)جامعة مدينة نيويورك بالواليات المتحدة المريكية، وك لك تطبقه الكليات المتوسطة

وك لك  ه ا النموذج من نماذج القبول التنوع في الهداف الموضوعة لمؤسسات التعليم الجامعي
برامجهوووا ومقرراتهوووا وهووو موووا يتووويح الفرصوووة أموووام جميووع الوووراغبين فوووى الوووتعلم دون تقيووود  التنوووع فوووي

  (4)بطروط قبول معينة تتصل بالسن أو المؤهالت.
                                        

مكتبوووة عوووين للدراسوووات  (،تج يةةة لالةبيةةة ملالجةةة مبيلفالبةةة ليل  ةةة  لفةةةة ا  : شووبل بووودران، جموووال الدهطوووان (1)
 .64 -62، ص ص 2008والبحو، االنسانية واالجتماعية، القاهرة، 

ل.412ص  ،ميجعلش بقمحمد فوزي عبد المقصود:  (2)
(3) The Free Encylopedia "Wikipedia": Open Admissions, Avilable at http://En-

wikipedia-org/wiki/open-admissions24/11/2014 8,38m  

المةةؤتميلالنةةنوثلال ة من:لمخيجةة  لالةبيةة ملالجةة مبيللفتوواب سوالمة: التعلويم الجووامعي عون بعود، عوادل عبود ا (4)
، مركول تطووير التعلويم الجوامعي، دار الضويافة، جامعوة عوين شومس، فوي الفتورة مون  يلضوولمبط ة  لالبرةي

 .580،ص 2001نوفمبر  13-14

http://en-wikipedia-org/wiki/open-admissions24/11/2014
http://en-wikipedia-org/wiki/open-admissions24/11/2014
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يعوانى مون بعو  السولبيات ومنهوا: يتميول بوه إال أنوه ولكن ومع ما يوفره ه ا النظام وموا 
أنووه يووؤدي إلووى الحصووول علووي مخرجووات تعليميووة متدنيووة المسووتوي نتيجووة عوودم توووافر االمكانووات 
المادية الالزمة الستيعاب العداد الكبيرة من الراغبين في االلتحاق بالتعليم الجامعي، إلى جانب 

عي وفًقوووا لهووو ا النمووووذج مموووا يقلووول مووون قووودرة كثيووور موووون االرتفووواع الطوووديد فوووي نفقوووات التعلووويم الجوووام
 (1).الطالب علي تحمل ه ه النفقات المرتفعة

  نظام القبول االنتقائيSelective Admission Model: 
ويعوورف نظووام القبووول االنتقووائي بأنووه نظووام يكووون ميووه الطووالب مطووالبين بالوفوواء بوووبع  

 (2)ة للقبول في مؤسسات التعليم الجامعي.المعايير إلى جانب الحصول علي الطهادة الثانوي
ويوتم انتقواء الطوالب وفًقوا لهوو ا النظوام فوي ضووء مجموعووة مون المعوايير ومنهوا االنجووازات 
التعليمية السابقة للطالب والتي تقواس مون خوالل المعودل التراكموي للطالوب فوي االمتحوان النهوائي 

أنها التنبؤ بالداء الكاديمي المستقبلي في الطهادة الثانوية، واستخدام بع  الوسائل التي من ش
للطالب وهو ما يطلق عليه )نموذج الكفاءة( ويتكون من بع  البيانات الطخصية عن الطالب، 

 (3)ب.الالط ىلد اتوبع  االختبارات وتقديرات الدوافع واالهتمام
ل:أنهلف ةميزلنظ ملال بوللاتنة   يلبب ةلمميزا لهي

 نحو الدراسة. يعلز دوافع والتلام الطالب 

 .يؤدي إلى ارتفاع كفاءة التعلم ويقلل من معدالت التسرب من التعليم 

 .(4)يؤدي إلى تحقيق الجودة العالية في عملية التعليم والتعلم 
 حقق التوازن بين أعداد الطالب المقبولين بالجامعات والعداد المطلوبة لسوق العمل.ي 

 بالجامعوووات واالمكانوووات الماديوووة والبطوووورية  حقوووق التووووازن بوووين أعوووداد الطووووالب المقبووووليني
(5)المتا ة في ه ه الجامعات بما يسمح بتحقيق التوازن بين الكم والكي .

 

                                        
ل.417ص ،لميجعلش بقلمحمد فوزي عبد المقصود:ل(1)

 .Cecile Hoareau McGrath, et.al: op.cit, p.7ل(2)
 Chirstoffel Reumer & Marijk Van Wende: Excellence and Diversity: the Emergenceل(3)

of Selective Admission Policies in Dutch Higher Education- A Case Study on 
Amsterdam University College, Research and Occasional Paper Series, Center for 
Studies in Higher Education, University of California, Berkeley, 2010, p.6. 

 .Ibid: p.8ل(4)

 .417ص  ميجعلش بق،محمد فوزي عبد المقصود:  (5)
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  نموذج القبول المختلطMixed Admission Model: 
وتقوووم فكووورة هووو ا النمووووذج مووون نمووواذج القبووول علوووي وجوووود قيوووود وشوووروط للقبوووول بوووبع  

روط علي القبول ببع  الكليات الخرى، ومن ه ه الكليات الكليات، وعدم وجود ه ه القيود والط
التي تضع قيوًدا وشروزا  لعملية القبول بها ما يعرف بكليات القمة وهي )الطب، الهندسة، زب 

  السنان، الصيدلة( ويرجع ذلك لعدة أسباب هي:
ا رغبووة الوودول التووي تطبووق هوو ا النموووذج فووي االرتقوواء بنوعيووة خريجووي هوو ه الكليووات نظووورً  -1

 لدورهم المؤثر في مجتمعاتهم ميما بعد.

 النقا في أعداد أعضاء هيئات التدريس به ه الكليات والعجل في االمكانيات وأماكن الدراسة. -2

 النقا في مصادر التمويل الالزمة له ه الكليات نظًرا ال تياجها لنفقات ضخمة. -3

(1) تجنب  دو، وفرة في خريجي ه ه الكليات لتالفي مطكلة البطالة. -4
 

  تطوووهد جميووووع مؤسسووووات التعلوووويم الجووووامعي فووووي العوووالم إقبووووااًل متلايووووًدا موووون الطووووالب علووووى
 االلتحاق بالتعليم الجامعي.

  أدت زيوادة االقبوال علوى االلتحوواق بوالتعليم الجوامعي إلوى أن لجووأت كثيور مون الودول إلووى
م بووالجودة والكفواءة ممووا نوتج عنووه ضووعف التوسوع الكمووي فوي عوودد الجامعوات دونمووا اهتموا

مسووتوى خريجووي التعلوويم الجووامعي وعوودم قوودرتها علووى االسووتجابة لمتطلبووات سوووق العمووول 
 والسيما في الدول العربية.

  تختلووف سياسووة القبووول المتبعووة فووي أي نظووام تعليمووي جووامعي تبًعووا الخووتالف أيدولوجيوووة
 رأسمالًيا(. –المجتمع )اشتراكًيا 

 العوامل التي تؤثر في سياسة القبول بالتعليم الجامعي في أي دولة هي  توجد مجموعة من
)الطلب االجتماعي، رغبات وقدرات الطالب،  اجات أسواق العمل، التطور في مفاميم 

 التعليم، الموارد المالية والمادية، البعد المستقبلي والمتغيرات العلمية والتكنولوجية(.

 ات القبوول بوالتعليم الجووامعي وهوي )مودى قودرة نظووام توؤثر االتجاهوات عالميوة علووى سياسو
التعلويم الجووامعي علوى اسووتيعاب العوداد المتلايوودة مون الطووالب، ومودى قوودرة نظوم القبووول 
علووى التكيوو  مووع المتغيووورات التووي تنووتج عووون التوسووع فووي أعوووداد الطووالب، وكوو لك مووودى 

 قدرتها على التكي  مع الحراك الطالبي(.

  ل على درجات الطالب في مر لة التعليم الثانوي.تعتمد معظم سياسات القبو 

 .عملية تنسيق قبول الطالب فى نظام التعليم الجامعي المصرى تتم بصورة مركلية 

                                        

ل.418ص :لالميجعلالن بقل(1)
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 :سياسات قبول الطالب فى التعليم اجلامعىمتطلبات تطوير 

  مراجعة نظم إعداد الطالب وتقييمهم في مر لة التعليم قبل الجامعي وهو ما يتطلب مون
تعليم الجامعي العمل مون أجول دراسوة واقوع هو ه المر لوة والتعورف علوى مطوكالتها نظام ال

والعمول علووى إيجواد الحلووول المناسووبة لهوا بمووا يسواعد فووي تحسووين جوودة مخرجاتهووا والتووي 
 تمثل في نفس الوقت مدخل نظام التعليم الجامعي في مصر.

 نميووة قووودرات الوووتعلم تركيوول نظوووم إعووداد الطوووالب فوووي مر لووة التعلووويم قبوول الجوووامعي علوووى ت
الو اتي النطووط لوودى الطووالب والبعوود قوودر اإلمكووان عوون التركيوول علووى الحفووال واالسووتظهار 

 واالسترجاع لما درسوه فقط، وغرس ثقافة التعلم المستمر في نفوس الطالب.

  قيام مؤسسات نظام التعلويم الجوامعي بدراسوة اال تياجوات الدقيقوة لسوواق العمول وتحديود
 الطالب بكل تخصا وفًقا لها. معايير ونسب قبول

  ،إتا ة الفرصة أمام الجامعات لتقديم ما يعرف بنظام )السنوات التمهيدية( لاللتحاق بهوا
وهو عبارة عن برنامج يستمر لسنة أو سنتين من الدراسة وبعدها يلتحق الطالب بالكلية 

 ملية.ذاتها دون االلتحاق بسنواتها التمهيدية ويصلح ذلك أكثر في الكليات الع

  إعطاء كل كلية الحق في إعداد اختبارات القبوول الخاصوة بهوا وفًقوا لطبيعوة تخصصواتها
 –عقود اختبوارات نفسوية  –عقود مقوابالت شخصوية  –العلمية مثل )عقد اختبارات لغوية 

 عقد اختبارات فنية مهارية(. –عقد اختبارات بدنية 

 ليم الجامعي علوى إتموام عمليوة انتقواء توفير الموارد المادية الكامية التي تساعد نظام التع
 وقبول الطالب بصورة صحيحة.

  إنطاء و دة داخل كل كلية تكون مسئوليتها دراسة نظم القبول في التخصصات المنا رة
لهووا فووي جامعووات متقدمووة ومحاولووة االسووتفادة منهوووا فووي تطوووير نظووم قبووول الطووالب بهوووا، 

 وك لك االستعانة ببع  الخبراء في ذلك.
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