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 مستخلص 
هتدف الدراسة إىل التعرف عىل واقع عمليات تدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية ىف ضوء االجتاهات احلديثة، 

ملنهَج  و اقرتاح عدٍد من اإلجراءات التطبيقية لتدويل التعليم، بام حيقق تنافسية هذه األقسام عىل املستوى الدوىل؛ و هلذا اتبعت الدراسُة ا

َذت بني العامنْي الدراسينْي امليدان م، اعتامًدا عىل عدة أدوات هى:  2019/2020و2015/2016ى، لتجميع بيانات العمليات التى ُنفِّ

األقسام،   مع رؤساء  املقننة  الشخصية  املوضوع،  واملقابالت  املراجعة ملختلف جوانب  ه ألعضاء هيئة  وقائمة  موجَّ إلكرتونى  استبيان 

التى نفذوها،   التدويل  التواصل االجتامعى،  والتدريس للتعرف عىل أنشطة  سجالت إدارة  وصفحات األقسام عىل الويب و وسائل 

وُطبَِّقت   ،سجالت أبحاث أعضاء هيئة التدريسوسجالت الدراسات العليا،  و سجالت إدارة العالقات العلمية و الثقافية،  والوافدين،  

الدراسة عىل عينة طبقية عشوائية من أقسام املكتبات واملعلومات باجلامعات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات املرصية، بلغت سبعة  

 سوهاج، والوادى اجلديد.    وبنى سويف، واملنوفية، وطنطا،  واألقسام التابعة جلامعات: القاهرة، اإلسكندرية،  :أقسام، هى

ُتِعدن له رؤية  ولعل أبرز نتائ سرتاتيجية حمددة، وكانت إج الدراسة: مل حيَظ تدويل التعليم باالهتامم الكاىف ىف األقسام، حيث مل 

للدراسات ورجتالية، شملت عدًدا قلياًل من: الطالب الوافدين للدراسة باملرحلة اجلامعية األوىل  اعملياته إقليمية عربية حمدودة و فردية  

ا أدى  ممتدويل البحث العلمى، و مل تشمل رشاكات أكاديمية دولية؛ وتدويل املناهج الدراسية، وهيئة التدريس، حراك أعضاء والعليا، 

وأوصت الدراسة بأال تتأخر أقسام املكتبات واملعلومات املرصية والعربية عن َرْكب تدويل    ،إىل ضعف القدرة التنافسية هلذه األقسام

سرتاتيجية وطنية للتدويل، وتوفر كل املوارد  إافيس، وأن تتبنى وزارة التعليم العاىل املرصية رؤية  تن والتعليم، ليكون هلا مكان ريادي  

 الالزمة للتطبيق و حتفيز املشاركني.  

أقسام املكتبات واملعلومات؛ تعليم علوم املكتبات واملعلومات؛ تدويل تعليم املكتبات واملعلومات؛ تدويل    : الكلامت املفتاحية

عاىل ىف مرص؛ عوملة التعليم العاىل؛ القدرة التنافسية ألقسام املكتبات ىف مرص؛ التعاون األكاديمى الدوىل؛ الرشاكات األكاديمية التعليم ال 

 .الدولية
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 متهيد  0/0
والتعليم،   فة  وبخاصة ىف ظل التطور العلمى و التقنى وانفجار املعلومات و تزايد قيمة املعر  أثََّرت العوملة ىف التعليم تأثرًيا كبرًيا، 

من   فيأخذ  التنافسية،  القدرة عىل  له  ليكون  بالعاملية  يتسم  التعليم  من  نمًطا  َفَرَض  التقدم، وهذا  النمو و  مظاهر  فجميعها أساس كل 

إسرتاتيجية تدويل "الثقافات األخرى املتقدمة، ثم يتفاعل معها دون أن يذوب فيها، و قد تزايدت الدول و املؤسسات التى وضعت

العاىلالتعل عام  "يم  العاىل  التعليم  تدويل  إسرتاتيجية  اليونسكو  تبنت  أن  بعد  وبخاصة  وسيلة جلودة  1998هبا،  التدويل  أن  ورأت   ،

العاملية   التصنيفات  ىف  املتقدمة  واملراكز  الدوىل  االعتامد  عىل  واحلصول  التعليم  مؤسسات  أداء  تقييم  معايري  أحد  و  التعليم، 

 (.5، ص 1998)اليونسكو، للجامعات

أمهيةمتزايدة خالل القرن املاىض إىل اآلن، و رغم أنه املصطلح   Internationalization of Education"تدويل التعليم"و نال  

األكاديمى  التعاون  مثل:  عدة  مرتادفات  له  استُخِدَمت  َفَقد  التعليم،  ىف  الدوىل  البعد  و  التعاون  إىل  لإلشارة  انتشاًرا  األوسع 

الدولية  International Academic cooperationالدوىل األكاديمية  والعالقات   ،International Academic Relations  والتعليم  ،

، وعوملة  Global Education، والتعليم العاملىInternational Education، والتعليم الدوىلMulticultural Educationمتعدد الثقافات

 (. 23، ص2016فظ، )عبد احلا Globalization of Educationالتعليم

 إشكالية الدراسة: 0/1
 تتجىل إشكالية الدراسة ىف عدة مظاهر، هى: 

الَفْرق الكبري بني املؤسسات اجلامعية املرصية )اجلامعات و الكليات و األقسام( و نظرياهتا األجنبية املتقدمة، وبخاصًة   -

ن املعوقات التى من بينها ضعف قدرهتا عىل مسايرة  ىف املراكز التى حتصل عليها ىف التصنيفات العاملية، نتيجًة للعديد م

 . (511، ص2016)الدجدج، االجتاهات الدولية املعارصة ىف خمتلف املجاالت األكاديمية و البحثية 

من   - تواجهه  ما  تزايد  رغم  األكاديمى،  دورها  أداء  ىف  االستمرار  و  الوجود  إىل  واملعلومات  املكتبات  أقسام  تسعى 

ادر التمويل، واملنافسة املحلية و الدولية من التخصصات األكاديمية األخرى، و رضورة حتديات، مثل: ضعف مص

جيوها دائاًم مؤهلني للعمل فيه.    مواكبة التغريات ىف خصائص سوق العمل العاملى؛ ليكون َخرِّ

فري ما يلزمه من  توجد رؤية حمددة واضحة لتدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية، هتدف إىل تو ال -

 موارد و إمكانات وعمليات، بام يتالءم مع التطورات الدولية احلديثة ىف جمال التعليم العاىل.

تعليم املكتبات   - تدويل  كثرًيا عن حماوالت  تتأخر  املكتبات واملعلومات املرصية  املحىل؛ جعل أقسام  باحليز  االهتامم 

نحو تدويل دراسة   "ملاىض، و زادت بعد عقد احللقة الدراسية الدوليةواملعلومات ىف العامل، التى بدأت هناية القرن ا

 (Layzell Ward, 2004, pp. 417-418)"م2002مارس18علوم املكتبات واملعلومات، بارما،  

التى   - التعليم، و وجود عدد من اجلامعات املرصية  التدويل ودوره ىف التغلب عىل العديد من مشكالت  رغم أمهية 

اتفاقيات هذه   أبرمت  من  املرصية  املعلومات  و  املكتبات  أقسام  استفادة  أن  إال  خمتلفة،  عاملية  مع جامعات  رشاكة 

 االتفاقيات ال تزال حمدودة جًدا، و ال تبادر األقسام لالستفادة منها.   

 أدى ما سبق إىل َضُعَف مستوى التنافسية ألقسام املكتبات و املعلومات املرصية عىل املستوى الدوىل.  -
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تدويل التعليم العاىل رضورة تفرضها: العوملة، وأمهية التعليم لالرتقاء باملجتمع، واقتصاديات املعرفة، وتراجع صار   -

الدعم احلكومى و البحث عن مصادر متويل أخرى، وعوملة سوق العمل، و البحث عن االعرتاف الدوىل بالشهادات 

 العلمية. 

 أهمية الدراسة ومربرات اختيار املوضوع:  0/2
 تمد الدراسة أمهيتها مما يأتى: تس

ق فوائد متعددة للطالب و هيئة التدريس و األقسام العلمية، فضاًل   -1 إن تدويل التعليم ليس هدًفا ُيقَصد لذاته، بل وسيلة حُتقِّ

 : (Ho & Lin &Yang, 2015, pp. 57-58)عن فوائده للمجتمع، حيث إن

و كفاءة متعددة الثقافات، وهتيئته ليكون قوة عاملة ماهرة تسيطر   مثل: إعداد طالب لديه وعى عاملى  ،أمهيته للطالب -

الدوىل،واالرتقاء  املستوى  عىل  اجلامعات  شباب  بني  الفعال  والتواصل  العاملية،  التخصص  مستجدات  آخر  عىل 

وتكوين  باملكانة العلمية للخريج، واحلصول عىل منح دراسية للدارسني و شباب الباحثني ملتابعة الدراسات العليا،  

عالقات بالباحثني املتميزين ىف الدول املتقدمة، وحتسني املهارات اللغوية األجنبية التى متكنه من العمل ىف عدة دول،  

عند   الدولية  الدراسة  رون خرباِت  ُيَقدِّ العمل  أصحاُب  ألن  بطالتهم  فرص  خْفض  متعددة،و  عمل  أسواق  وفتح 

 توظيف خرجيى اجلامعات.

العلم - ذلك    ،يةأمهيته لألقسام  ربط كل  و  األكاديمى،  األداء  و  العلمية  األبحاث  و  الربامج  و  تطويراملقررات  مثل: 

بسوق العمل املحلية واإلقليمية و الدولية،والتعرف املستمر عىل التطورات العاملية املتسارعة ىف املجال، وتعزيز املكانة 

در إضافية لتمويل التعليم و املوارد، وتطوير الروابط و  و السمعة األكاديمية و القدرة التنافسية الدولية، وتوفري مصا 

الشبكات الدولية مع النظراء و املهتمني باملجال، وخفض التكلفة و تقاسم املوارد من خالل الرشاكات األكاديمية، 

لدولية،  وتطوير نظم العمل و التدريس من خالل االستفادة من اخلربات الدولية، وحتقيق معايري اجلودة األكاديمية ا

واالعرتاف الدوىل بالدرجات العلمية املمنوحة من القسم،وحتديد نقاط القوة و الضعف ىف أنظمة األقسام بام يساعد 

 عىل تطويرها. 

، مثل: تعزيز التعاون عىل املستوى الدوىل ىف التدريس واألبحاث العلمية، واإلحاطة أمهيته ألعضاء هيئة التدريس -

ل، واالنفتاح عىل اخلربات العاملية واالستفادة منها، وحصول شباب الباحثني و الدارسني  بالتطورات احلديثة ىف املجا 

من  باملعرفة  والتزود  املتقدمة،  الدول  ىف  املتميزين  بالباحثني  الصلة  وتوثيق  العليا،  للدراسات  خمصصة  منح  عىل 

لمية، واكتساب مهارات تدريسية و  اجلمعيات العلمية واملراكز البحثية الدولية و حضور املؤمترات والرحالت الع 

 بحثية و تقنية متقدمة، واملسامهة ىف تطوير التخصص و األبحاث الدولية املشرتكة. 

للمجتمع - الدولة  ،أمهيته  ىف  الفكرية  بالقدرات  االرتقاء  الثقافة  -مثل:  و  العلم  أساس  من  -باعتبارها  دولية  آلفاق 

التى  املجتمع  الباحثني يساعد عىل دراسة و حل مشكالت  العاىل، وتطوير  التعليم  خالل تطوير مكونات منظومة 

ية،واملشاركة الوطنية ىف اقتصاد  تتعلق بمجاالت التخصص من خالل األبحاث التطبيقية و تقديم االستشارات الفن

املعرفة العاملى بام يعود بالنفع عىل املجتمع الوطنى و الدوىل، ووصول املجتمع املعرىف الوطنى ملكانة دولية متقدمة 

فكرًيا و ثقافيًا، وتزويد املجتمع بأحدث التقنيات التى تيرس حياة األفراد ىف كافة املجاالت، وتأهيل اخلريج ملتطلبات 
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العمل املحىل والدوىل يقلل عبء البطالة و مشكالهتا ىف املجتمع،وتوطيد الروابط االجتامعية و السياسية بني    سوق

املجتمعات الدولية، وتضييق اهلوة بني البلدان النامية و املتقدمة، وزيادة قدرة املجتمع املحىل عىل التكيف مع جمتمع 

قومى من عوائد الرسوم الدراسية للطالب األجانب،و أيًضا تعويض  عاملى متعدد الثقافات، وزيادة موارد الدخل ال

خفض اإلنفاق احلكومى عىل التعليم الذى يؤدى إىل قلة جودته و ختلف املجتمع،و يؤكد البحث عىل كل ما سبق من  

 أمهية لتدويل التعليم تؤدى حتاًم إىل تنمية املجتمع ىف كل قطاعاته. 

ء هيئة التدريس، ورؤساء األقسام، وعمداء و وكالءالكليات، ورؤساء و نواب اجلامعات، تفيد الدراسة املسئولني )أعضا   -2

وقيادات وزارة التعليم العاىل( واألساتذة واخلرباء املهتمني بالتعليم العاىل و مؤسسات التعليم ىف مرص، ىف تعريفهم بأمهية وعمليات 

 ، كخطوة للتطوير و زيادة القدرة التنافسية الدولية.تدويل التعليم العاىل عامًة و ىف أقسام املكتبات خاصةً 

تكمل هذه الدراسة الدراسات املثيلة القليلة ىف جمال تدويل التعليم العاىل بصفة عامة، السيام أنه ال توجد دراسات عربية   -3

 تناولت تدويل تعليم املكتبات و املعلومات، و األجنبية منها قليلة جًدا. 

 أهداف الدراسة: 0/3
 سعى الدراسة إىل حتقيق اهلدفني اآلتيني: ت

 التعرف عىل واقع عمليات تدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية ىف ضوء االجتاهات احلديثة. -1

 اقرتاح عدٍد من اإلجراءات التطبيقية لتدويل التعليم، بام حيقق تنافسية هذه األقسام عىل املستوى الدوىل. -2

 تساؤًلت الدراسة: 0/4
 تسعى الدراسة بناًء عىل األهداف السابقة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما واقع تدويل التعليم بأقسام املكتبات واملعلومات ىف اجلامعات املرصية؟ -أ

 ا؟كيف ُيْمكن ألقسام املكتبات واملعلومات املرصية تفعيل تدويل التعليم هبا لتحقيق التنافسية دوليً  -ب

 حدود الدراسة:  0/5
 وضعت هلذه الدراسة احلدود اآلتية:

واقع تدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية، واقرتاح عدٍد من إجراءاته التطبيقية،  "تتناول الدراسة    الموضوعية:  0/5/1

 . "التى تساعد ىف حتقيق التنافسية الدولية هلذه األقسام

 عينًة من أقسام املكتبات واملعلومات اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات املرصى.تشمل  المكانية: 0/5/2

تتناول الدراسة واقع تدويل التعليم ىف األقسام حمل الدراسة، ىف مدى زمنى مقداره آخر مخس سنوات دراسية، أى: الزمنية:    0/5/3

 . م2019/2020حتى 2015/2016الدراسى من العام
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 منهج الدراسة: 0/6
املتمثل    "ميدان الدراسة"الدراسُة املنهَج الوصفى التحليىل؛ حيث تسعى إىل مجع بياناٍت آنيَّة تصف واقع تدويل التعليم ىفاتبعت  

 ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية، ثم حتليل البيانات للوصول إىل النتائج املرجوة. 

 أدوات مجع البيانات:  0/7
الالزمة هلا إىل عدة أدوات، هى: صفحات األقسام عىل الويب و وسائل التواصل االجتامعى، َعَمَدت الدراسُة لتجميع البيانات  

وسجالت إدارة الوافدين و سجالت إدارة العالقات العلمية و الثقافية باجلامعات األم لألقسام حمل الدراسة، وسجالت الدراسات  

الدراسة،واملقابالت الشخصية املقننة مع رؤساء األقسام اعتامًدا    العليا و سجالت أبحاث أعضاء هيئة التدريس بكليات األقسام حمل

ه ألعضاء هيئة التدريس للتعرف عىل أنشطة التدويل   عىل قائمة املراجعة لكافة جوانب موضوع تدويل التعليم، واستبيان إلكرتونى موجَّ

ُه البحُث عىل فيس بوك، و كان رابطه:   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSالتى نفذوها، َنرَشَ

c3-5IDmKQKWfQPBwdGWql0sdW4CvjdDTHYk0h6bNTKa6qY4g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 عينة الدراسة:  0/8
مَ (،*)قساًم   19ينطبق عليها قانون تنظيم اجلامعات املرصية  ام املكتبات و املعلومات باجلامعات التىيبلغ عدد أقس إىل ثالث   تقسَّ

اإلسكندرية(، األقسام  و  م)تشمل: القاهرة،  1990إنشائها، هى:األقسام الرائدة التى بدأت الدراسة فيها قبل  طبقات عىل حسب تاريخ 

)2010بدأت  احلديثة وبعدها  باإلوسوهاج،تشمل:  م  السويس  اجلديد،وسامعيلية،  قناة  الفرتة و  دمياط،  والوادى  أقسام  أسوان(، 

سويف،  واملنوفية،  وطنطا،  تشمل:    )  م2009-1991املتوسطة شمس،وحلوان،  وبنى  بقنا، وبنها،  وعني  الوادى  جنوب 

 املنيا(.وكفر الشيخ، واملنصورة،وأسيوط، والفيوم،و

هن  ثل ُثلث عينة عشوائية متُ   تو أخذخيتلف كثرًيا بني األقسام السابقة؛ فال داعى لدراستهن مجيًعا،    و حيث إن موضوع الدراسة ال 

َنتثل فيها الطبقات الثالثة السابقة بأعداد متناسبة، فمَ تَ تَ   ،أقسام  7  كان عدد أفراد العينةفجمتمعات   أقسام:    منأفراد عينة الدراسة    تكوَّ

املعلومات  و ت(، املكتبا بالقاهرة إليه ىف الدراسة لالختصار سيُشارعلومات بكلية اآلداب جامعة القاهرة )املكتبات و الوثائق و تقنية امل

اآلداب  إليه    بكلية  )يشار  اإلسكندرية  اآلدابباإلسكندريةجامعة  بكلية  املعلومات  و  الوثائق  املكتبات و  إليه    (،  )يشار  جامعة طنطا 

جامعة بنى سويف   (، علوم املعلومات بكلية اآلدابباملنوفيةجامعة املنوفية )يشار إليه    داب(، املكتبات و املعلومات بكلية اآلبطنطا

الوثائق و املعلومات و(، و املكتبات  بسوهاج(، املكتبات و املعلومات بكلية اآلداب جامعة سوهاج )يشار إليه  بنى سويف ب    )يشار إليه

 (الوادى اجلديدب  بكلية اآلداب جامعة الوادى اجلديد )يشار إليه

 الدراسات السابقة:  0/9
تم اللجوء إىل أدوات اإلعالم الببليوجراىف: كالببليوجرافيات املتخصصة، وأدلة الرسائل اجلامعية، وقواعد البيانات العربية و  

أدلة و  املرصى، و حمركات  املعرفة  بنك  أو  املرصية  اجلامعات  مكتبات  احتاد  املتاحة من خالل شبكة  اإلنرتنت؛    األجنبية  البحث عىل 

هى:   بحث  إسرتاتيجيات  باستخدام  الدراسة،  بموضوع  املتعلق  األجنبى  و  العربى  الفكرى  اإلنتاج  عىل  التعليم"للتعرف    "تدويل 

املعلومات"و و  املعلومات"  -"املكتبات  و  املكتبات  علوم  الدوىل"  -"تدويل  املعلومات"و"التعاون  و  املكتبات  مدارس  - "أقسام/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3-5IDmKQKWfQPBwdGWql0sdW4CvjdDTHYk0h6bNTKa6qY4g/viewform?vc=0&c=0&w=1


...تدويل التعليم بأقسام املكتبات و املعلومات املصية لتحقيق القدرة التنافسية  198  

 

 

املعلومات"و"األكاديميةالرشاكات  " و  املكتبات   internationalization/ internationalisation of higher"-"أقسام 

education"+"library and information"- "international collaboration"+"library and information schools"-"academic 

partnerships"+"library and information" أن الدراسات التى تتعلق بتدويل تعليم املكتبات و املعلومات كاآلتى:، فَظَهَر 

1- Sanchez-Tarrago, N. &Bufrem, L.S. & Dos Santos, R. N. M. (Jan., 2016). Information science 
and the internationalization of higher education. Informacao e siciedade,26 (1), pp. 73-
89.Retrieved from EKBhttp//081052zui-1105-y-https-www-scopus-
com.mplbci.ekb.eg/record/display.uri?origin=citedby&eid=2-s2.0-
84973867069&noHighlight=false&relpos=0 

املنشور الذى  التى هتدف إىل استكشاف العالقة بني علم املعلومات وعمليات تدويل التعليم العاىل، باستخدام اإلنتاج الفكرى  

حتى ت  ُنرِشَ و  باملوضوع  تتعلق  التى  العلمية  األبحاث  لتحليل  الببليومرتى،  املنهج  فَطبََّقت  مًعا،  املوضوعنْي  باللغة  2015يتناول  م 

 اإلنجليزية.

2- Han, P. [ET. Al] (Jan., 2014). International collaboration in LIS: global trends and networks 
at the country institution level. Scientometrics, 98(1), pp.53-72. Retrieved from EKB 
http//081052zui-1105-y-https-www-scopus-
com.mplbci.ekb.eg/record/display.uri?origin=citedby&eid=2-s2.0-
84891739276&origin=reflist&recordRank=  

هتدف تلك الدراسة إىل التعرف عىل اجتاهات و عمليات التعاون و شبكات الرشاكات األكاديمية الدولية املستخدمة ىف تعليم  

التحليل ال ببليومرتى لإلنتاج الفكرى الصادر بأى لغة بني علوم املكتبات و املعلومات عىل املستوى املؤسسى و الوطنى، من خالل 

الدراسة2011و2000عامْى  فجمعت  العاملية،  البيانات  قواعد  َف ىف  ُكشِّ و  من    8570م،  جمال    15بحثًا  بؤرية ىف  متخصصة  دورية 

 املكتبات و املعلومات. 

3- Johnson, Ian M. (2013). The impact on education for librarianship and information studies 
of the Bologna process and related European commission programmes and some 
outstanding issues in Europe. Education for information,30(1), pp. 63-92. Retrieved from 
EKB http//content.iospress.com/articles/education-for-information/efi00933 

تى هتدف إىل الكشف عن تأثري عملية بولونيا وبرامج الوكالة األوربية للتنمية عىل تعليم علوم املكتبات واملعلومات، من خالل  ال

َذت ىف هذا اإلطار، و نظم ضبط اجلودة ىف التعليم، و ما نتج عن ذلك من قضايا و برامج تعاون بني مدارس   عرض العمليات التى ُنفِّ

ت ىف أوربا، و استخدمت الدراسة املنهج الوصفى التحليىل، اعتامًدا عىل املنشورات الرسمية اإللكرتونية و املطبوعة  املكتبات و املعلوما 

 ذات الصلة، التى تصدرها مدارس املكتبات و املعلومات األوروبية. 

4-Pérez-Montoro, M. &Tammaro, A.M.( Dec.,2012).Outcomes of the Bologna Process in LIS 
higher education: Comparing two programs in Europe. International Information and 

https://081052zui-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/authid/detail.uri?authorId=35068527500&amp;eid=2-s2.0-84870339443
https://081052zui-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/authid/detail.uri?authorId=8554921900&amp;eid=2-s2.0-84870339443
https://081052zui-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/sourceid/12749?origin=recordpage
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Library Review, 44 (4), Pp. 233-242. Retrieved fromhttp://www.tandfonline.com/loi/ulbr20 
تعليم اجلامعى لعلوم املكتبات و املعلومات، من خالل دراسة ميدانية  هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف نواتج عملية بولونيا ىف ال

التعرف عىل   مقارنة بني برناجمني أوربيني ىف جامعتْى بارما و برشلونة كنموذجني ملدارس املكتبات و املعلومات األوربية، إىل جانب 

فاس العملية،  اإلفادة من تلك  تعظيم  اإلفادة، و كيف يمكن  التنفيذ و  الرسمية و  معوقات  للوثائق  التحليىل  الوصفى  املنهج  تخدمت 

 اإلحصاءات التى تنتجها املدرستان، إىل جانب استبيان موجه ألعضاء هيئة التدريس باملدرستني حمل الدراسة.

5- Tammaro, Anna. (2011). Towards internationalisation of library and information science 
education: bologna process as a lever of quality in italy. (Ph.D. thesis), University of 
Northumbria,School of Computing,Newcastle. Retrieved 
fromhttp://nrl.northumbria.ac.uk/2364/ 

ب بولونيا ىف حتسني جودة  التعرف عىل دور عملية  إىل  الدراسة  اختذت هتدف  و  إيطاليا،  املعلومات ىف  و  املكتبات  تعليم  رامج 

املشرتك بني جامعتْى: نورثمربيا ىف اململكة املتحدة، و بارما ىف إيطاليا نموذًجا لتلك    MAIS: Master in Information Studiesبرنامج

املعتمد ىف برامج عملية بولونيا، الذى يَقيِّم الطالب من حيث    "نموذج تقييم خمرجات التعلم"الربامج، فَطبََّقت املنهج امليدانى باستخدام  

سو ىف  املطلوبة  واملهارات  والقدرات  بمجال  املعرفة  املهتمني  من:  عشوائية  عينات  من  املعلومات  مجعت  حيث  األوربى،  العمل  ق 

 املكتبات واملعلومات، أعضاء هيئة التدريس، والطالب اخلرجيني. 

6- Abdullahi, I.& Kajberg, L. & Virkus, S. (2007). Internationalization of LIS education in 
Europe and North America. New Library World,108 (1/2), pp. 7-24. Retrieved from 
https://doi.org/10.1108/03074800710722144 

التى هدفت إىل التعرف عىل إسرتاتيجيات و ممارسات و مرشوعات و قضايا و حتديات تدويل التعليم العاىل لعلوم املكتبات و  

التحليىل،  املعلومات، و أثر التدويل عىل تعليم التخصص ىف أوربا و الواليات املتحدة األمريكية، حيث استخدمت املنهج الوص فى 

 .الذى اعتمد عىل قائمة مراجعة ملكونات البيئة و العملية التعليمية ىف عينة طبقية موزعة بني مدارس املكتبات واملعلومات ىف اجلانبنْي 

7- Mehra, Bharat & Bishop, Ann P. (2007). Cross-Cultural Perspectives of International 
Doctoral  Students: Two-Way Learning in Library and Information Science Education. 
International Journal of Progressive Education,3 (1), 2007. Retrieved 
fromhttp://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495071.pdf 

إ الدراسة  هذه  الدكتوراه ىف  هدفت  للحصول عىل درجة  املسجلني  الوافدين،  الدوليني  الطالب  نظر  التعرف عىل وجهات  ىل 

بتلك   التعليم  تدويل  املتحدة األمريكية، حول إجراءات  الواليات  العاىل ىف  التعليم  املعلومات، بإحدى مدارس  املكتبات و  ختصص 

تقييم و حتسني ع آرائهم ىف  التى تعرتضهم ىف  املدارس، بغرض االستفادة من  التعرف عىل كافة املشكالت  التعليم، و  تدويل  مليات 

ىف   الطالب  هؤالء  من  عشوائية  عينة  عىل  َع  ُوزِّ استبيان  باستخدام  امليدانى  املنهج  فاستخدمت  املكتبات   21أمريكا،  مدارس  من 

 واملعلومات األمريكية.

https://081052zui-1105-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/sourceid/12749?origin=recordpage
http://www.tandfonline.com/loi/ulbr20
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0811jwp13/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Tammaro,+Anna/$N?accountid=178282
http://nrl.northumbria.ac.uk/2364/
https://www.emerald.com/insight/search?q=Ismail%20Abdullahi
https://www.emerald.com/insight/search?q=Leif%20Kajberg
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sirje%20Virkus
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0307-4803
https://doi.org/10.1108/03074800710722144
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495071.pdf
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8- Kajberg, Leif, (Dec., 2004). A survey of internationalisation activities in European library 
and information science schools .  journal of studies in international education,8 (4), pp. 
352- 376. Retrived fromhttps://doi.org/10.1177/1028315304270756 

هلذا   و  األوربية،  املدارس  ىف  املُطبََّقة  املعلومات  و  املكتبات  لعلوم  العاىل  التعليم  تدويل  وعمليات  أنشطة  دراسة  إىل  وهتدف 

س املعنية، يتناول قضايا التدويل و التعاون الدوىل ىف مدارس  استخدمت املنهج امليدانى، و اعتامًدا عىل استبيان موجه إىل رؤساء املدار 

 املكتبات و املعلومات األوربية. 

 التعليق عىل الدراسات املثيلة: إن ما يربر الدراسة احلالية هو اختالفها عن الدراسات سالفة الذكر من حيث:

ا-1 تدويل  عمليات  واقع  عىل  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  تسعى  املرصية،  األهداف:  واملعلومات  املكتبات  أقسام  ىف  لتعليم 

رُ    الدراسَة احلالية.واقرتاح عدٍد من إجراءاته التطبيقية، بام حيقق التنافسية الدولية هلذه األقسام، وهو ما مل هتدف إليه أية دراسٍة مثيلة، و ُيرَبِّ

ا موضوعيًا( ىف أقسام املكتبات و املعلومات املرصية  حدود الدراسة: تتناول الدراسُة احلالية عمليات تدويل التعليم )حدً   -2

)حًدا مكانيًا( خالل السنوات الدراسية اخلمس األخرية)حًدا زمنيًا(، و هى احلدود التى مل جتتمع ىف أٍى من الدراسات املثيلة، وأقرب 

ليم املكتبات و املعلومات، إال أهنا ُطبَِّقت عىل  ؛ألهنا دراسة ميدانية لتدويل تعKajbergالدراسات املثيلة إىل الدراسة احلاليةهى دراسة

دراسة أكثر  وتبتعد  األوربية،  املعلومات  و  املكتبات  أهنا Abdullahiمدارس  إال  املعلومات،  و  املكتبات  علوم  تدويل  تتناول  التى 

 مكانيًا هلا. استخدمت املنهج الوصفى التحليىل، وكانت مدارس املكتبات و املعلومات األوربية و األمريكية حًدا 

إن موضوع )تدويل تعليم علوم املكتبات واملعلومات( مل تتناوله أية دراسات عربية سابقة، واألجنبية منها قليلة، ما جيعله    -3

 جمااًل رحبًا لدراسات أخرى. 

 :القدرة التنافسية، و تدويل التعليم العاىل احملور األول:

 : competitiveness/competitive capability:القدرة التنافسية 1/1

التى استُخِدَمت التنافسية من املفاهيم  العاملى  ُتعتَرب  التعليمية، السيام بعد ظهور الرتتيب   Internationalحديثًا ىف املؤسسات 

Rank  ْلعاملى، ما أضاف ُبعًدا تنافسيًا اجلامعات و الكليات نحو اجلودة واحلصول عىل االعتامد األكاديمى املحىل أو ا العديد منت وسع

ف القدرة التنافسية بأهنا  املهارات أو التقنيات أو املوارد املتميزة   ":هلذه املؤسسات سواء عىل املستوى املحىل أو اإلقليمى أو الدوىل.و ُتعرَّ

 . "عن منافسيها من وجهة نظر العمالءالتى تتيح للمؤسسة إنتاج قيم و منافع للعمالء تزيد عام يقدمه املنافسون هلا، و تؤكد متيزها 

إن التنافسية ىف التعليم هلا وجهان: أوهلام:التميز عن املنافسني ىف املجاالت احليوية كالربامج الدراسية وخصائص أعضاء هيئة 

ب مع املستجدات  التدريس واملوارد و التجهيزات الدراسية، و نمط اإلدارة و نظم اجلودة و ابتكار نظم و برامج تأهيل جديدة تتواك

  البيئية، وثانيهام: القدرة عىل تدويل الشهادات العلمية، و َجْذب و استقطاب الطالب و الباحثني، و الرشاكات األكاديمية، و من الواضح 

 النجاح ىف الوجه الثانى يتوقف عىل النجاح ىف األول. 

عملياهتا لتحسني جودته؛ يرفع قيم مؤرشات التنافسية إن زيادة الطلب عىل خمرجات و نواتج التعلم من املؤسسة، بعد استمرار 

هلا، وحصوهلا عىل مراكز متقدمة ىف التصنيفات العاملية للمؤسسات األكاديمية والبحثية، هذا و ترتكز املؤسسات ذات القدرة التنافسية 

file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/8%20(4)
https://doi.org/10.1177%2F1028315304270756
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إىل متيزاملؤسسة وسمعتها األكاديمية و البحثية الدولية عىل عدة مرتَكزات، أمهها: التدويل الذى يعد العنرص الرئييس للتنافسية، و يؤدى  

 .(310-309، ص ص2017)العباد، آذار

 Internationalization of Higher Education :: يتدويل التعليم العال 1/2

تعريفات ملصطلح   عدة  التعليم"ظهرت  منها:  "تدويل  البعد  "،  اجلامعى هتدف إلضفاء  التعليم  ذ ىف  ُتنفَّ متعدد  عملية  الدوىل 

الثقافات عىل أهداف و وظائف األقسام األكاديمية و الكليات و اجلامعات، و وصواًل لعمالئها، و هو بذلك يشمل: تدفق الطالب  

التحالفات األكاديمية اإلسرتاتيجية و الربامج   التدريس إىل خارج أو داخل الدولة، وتدويل املناهج الدراسية، والرشاكات و  وهيئة 

،ىف حني ترى منظمة التنمية و  (Knight, 2008, p.5)"مع املؤسسات اخلارجية، و تدويل البحث العلمى و الشهادات العلمية  املشرتكة

التعاون االقتصادى أنه يشمل: مشاركة الطالب الدوليني ىف الربامج التعليمية قصرية األجل، أو طويلة األجل التى متنح درجات علمية، 

املناهج، والتعاون ىف مرافق و جماالت البحث العلمى، وإجراء األبحاث املشرتكة،واكتساب لغات أجنبية،   وإدراج منظورات دولية ىف

عىل   بالشهادات  املتبادل  واالعرتاف  املعتمدة،  األكاديمية  بالساعات  املتبادل  واالعرتاف  التدريس،  هيئة  أعضاء  و  الباحثني  وحراك 

الدو للجامعات  فروع  وإنشاء  الدوىل،  بعد)منظمة املستوى  ثنائية عن  و  علمية مشرتكة  استحداث درجات  و  الوطن،  لية عىل أرض 

الدوىل،   البنك  والتنمية،  االقتصادى  هو:195، ص2010التعاون  أو  العاىل "(،  التعليم  مؤسسات  من خالهلا  تستطيع  تغيري  عملية 

ا بالبعد الدوىل بشكل متكامل؛ يفىض إىل حتسني  التحول من كوهنا جمرد مؤسسة وطنية لتكون مؤسسة عاملية، تستطيع صبغ كل وظائفه

 . (Soderqvist, 2007, p.29)"جودة عمليتى التدريس و التعلم، فضاًل عن تنمية الكفايات املطلوبة

م  تعريًفا إجرائيًا بأنه: جمموعة العمليات التى هتدف إىل دمج البعد الدوىل ىف أهداف و مهام التعلي  يكن تعريفها و بناًء عىل ما سبق  

املناهج الدراسية،  وحراك الطالب و أعضاء هيئة التدريس،  وسرتاتيجى و التطوير التنظيمى،  العاىل الوطنى، من خالل: التخطيط اإل

 التعاون البحث العلمى، و االعرتاف املتبادل بالشهادات العلمية؛ بام يؤدى إىل تكوينوالرشاكات األكاديمية، و

و الوصول للتكامل، و حتقيق األهداف املشرتكة و امليزة التنافسية، و   الدولية املعنية بالتعليم، و العالقات املتبادلة مع املؤسسات 

 احلصول عىل مكانة متميزة دوليًا. 

م تدويل التعليم العال إل نوعني، مها   أنواع تدويل التعليم العال:  1/ 2/ 1  : (UNESCO, 2005, p. 11)ُيقسَّ

أى: إىل خارج حدود الدولة، ويتضمن: حراك أعضاء هيئة    The Internationalization abroad:  تدويل خارجى  1/2/1/1

التدريس و إرسال الطالب للدراسة ىف اخلارج، وإنشاء فروع ملؤسسات اجلامعة ىف دول أخرى، الرشاكات مع مؤسسات دولية، وتدويل  

 املناهجالدراسية.

الذى ُيشري إىل عملية دمج األبعاد الدولية متعددة الثقافات   The Internationalization at home:  تدويل داخىل  1/2/1/2

وا الطالب  واستقطاب  املتقدمة،  الدول  رات ىف  املقرَّ بينها وبني  واملقارنة  املحىل،  التعلم  بيئات  َرة ىف  املَقرَّ الدراسية  املناهج  لباحثني  ىف 

 امعى.واألساتذة من دول أخرى، و االستفادة من وجودهم ىف احلرم اجل

 : احملور الثانى: واقع تدويل التعليم بأقسام املكتبات و املعلومات املصرية

 تستعرض الدراسة واقع عمليات تدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات حمل الدراسة من خالل مايأتى:
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 إدارة عملية التدويل: -2/1

واضحة له، يتوافر لوضعها وتنفيذها فريق من العاملني وأعضاء هيئة   سرتاتيجيةإأنشطة تدويل التعليم العاىل بتحديد  تبدأ إدارة

 مع توفري املوارد الالزمة، وإدماج البعد الدوىل ىف األهداف و الوظائف، و هو ما ستوضحه الدراسة ىف العرض اآلتى: التدريس،

 إسرتاتيجيات التدويل باألقسام:   1/ 1/ 2

، الذى يمثل نوًعا من التخطيط بعيد املدى، القائم عىل حتديد  Strategic Planningاإلسرتاتيجية ناتج التخطيط اإلسرتاتيجى

ح األهداف طويلة األجل، و رسم اخلطط التى حتققها، و توفري املوارد الالزمة ىف إطار الفرص املتاحة والبيئة الداخلية واخلارجية، و تتض

ملعلومات بسبب: التخطيط اجليد طريق نجاح عملية التدويل، الذى يوضح  أمهية وجود إسرتاتيجية لتدويل التعليم ىف أقسام املكتبات وا

الداخلية و اخلارجية  البيئة  و  ص  التخصُّ املتسارع ىف  التغري  املوارد، و  يبني مدى توفر  الرؤية و حيدد األهداف و يساعد ىف حتقيقها،و 

و املعلومات، و زيادة حدة املنافسة مع األقسام املناظَِرة    ألقسام املكتبات و املعلومات، وبخاصًة ىف ظل تطور تكنولوجيا االتصاالت

يقة  حمليًا وخارجيًا، واملطالب املتزايدة بحرية تبادل املعلومات بني اهليئات، ما َفَرَض عىل هذه األقسام رضورة اعتامدها عىل بعضها بطر

 (.123-122، ص2001)مهرشى، عاملية 

و عىل أرض الواقع مل ُيِعدن أى  من أقسام العينة إسرتاتيجيًة لتدويل التعليم، و قد يرجع ذلك إىل عدم وضوح أهداف ومربرات   

ل عن  التدويل؛و ِمن َثمَّ ال يقتنع بإعدادها و تنفيذها املسؤلون،أو إىل تعدد أعباء العمل املَُكلَّف به أعضاء التدريس، أو لغياب التدوي

أنشطة  إسرتاتيجي وارجتالية  فردية  إىل  أدى  ذلك  كل  بجامعاهتا؛  الكليات حمكومة  و  بكلياهتا،  فاألقسام حمكومة  توجهها؛  و  اجلامعة  ة 

التدويل باألقسام، و عدم التزام هيئة التدريس بالتنفيذ املتكامل هلا، فأصبحت هذه األنشطة جمرد استجابات حمدودة و جمزئة لعدد قليل  

َرت األسباُب السابقة أمهيَة هذه الدراسة ىف توجيه نظر املسؤلني إىل -كام سريد ىف الدراسة الحًقا   -تاحةمن الفرص الدولية امل ، و قد َبرَّ

 أمهية و أنشطة تدويل التعليم بأقسام املكتبات.

اد إسرتاتيجيته  هلذا ينبغى عىل كل قسم من أقسام املكتبات واملعلومات املرصية تشكيل جلنة من أعضاء هيئة التدريس به إلعد 

والقياس  واملتابعة  واإلرشاف  التنفيذ  وآليات  موارد  و  وإمكانات  التنفيذية،  وعملياته  التدويل،  أهداف  تتضمن:  بحيث  للتدويل، 

 والتقويم، واجلهات الدولية املتعاونة مع القسم و حقوق و واجبات كل طرف.

االحتياجات إىل سد  اهتاممها  اإلسرتاتيجية جل  ه  توجِّ أن  هيئة    وجيب  قدرات  تنمية  و  العلمى  البحث  و  والتعليم  املناهج  ىف 

د هذه االحتياجات استناًدا إىل حتليل البي  دَّ ئة التدريس و الطالب و القدرات املؤسسية للقسم؛ لتنتفع به كل مكونات الِقسم، عىل أن حُتَ

، كام جيب اعتبار تدويل التعليم أحد أبرز األهداف التى الداخلية واخلارجية املحيطة واملوارد املتاحة والتحديات و نقاط القوة والضعف

تنفيذه   ُيقبِلوا عىل  التدريس و اإلداريني، لكى  يسعى القسم لتحقيقه ىف خطته اإلسرتاتيجية، عىل أن يقتنع ويلتزم به كل أعضاء هيئة 

 ن كل منها يؤثر و يتأثر باآلخر.بشكل متكامل و متناسق؛ ألن أى خلل ىف إحدى عملياته يؤدى إىل اختالل األخريات، حيث إ
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 املسؤولية عن تدويل التعليم:    2/ 1/ 2

ص فريًقا من العاملني بالقسم    أي منها وسرتاتيجية لتدويل التعليم باألقسام حمل الدراسة؛  إكان من نتائج عدم وجود   مل خيصِّ

بعيًدا   تتم عىل مستوى اجلامعة ككل،  عملية   التدويَل لوضعها وتنفيذها و اإلرشاف عليها و متابعتها و تقويمها، بل َوَجدت الدراسة أن 

 وتستعرض الدراسُة دوَرمها كاآلتى:  ،عن أقسام املكتبات و املعلومات، من خالل إدارتْى: الوافدين، والعالقات العلمية و الثقافية

 إدارة الوافدين: 2/1/2/1

جراءات استقدام و إقامة الطالب الوافدين من خارج مرص، حيث إحدى اإلدارات التى َتتْبَُع رئيس اجلامعة، املعنية بتسهيل كل إ

 (:101، ص2018)غبور، إهنا معنية باآلتى 

 تيسري أمور الطالب الوافدين ىف كافة النواحى، وتقديم الدعم الكامل هلم، من خالل:  -1

 الزمة لذلك. تصميم وإدارة نظام متكامل يدير شئون الطالب الوافدين، وإعداد السجالت والنامذج ال  -أ

 االحتفاظ ببيانات متكاملة عن كل طالٍب وافد للدراسة ىف املرحلة اجلامعية أو الدراسات العليا باجلامعة. -ب

 متابعة حتصيل املرصوفات الدراسية والرسوم والتأمينات االجتامعية املقررة عىل الطالب الوافدين.  -ج

 الوافدين. متابعة األحوال الدراسية للطالب -د

 عقد لقاءات دورية مع الطالب الوافدين للكشف عن مشكالهتم، والعمل حللها بالتعاون مع اإلدارات املختصة.-هـ

 املشاركة ىف اإلعداد الفنى الجتامعات جلنة معادلة الدرجات العلمية، وتطبيق قراراهتا.  -و

 حتفاظ بتلك السجالت. إعداد سجالت احلوافز واملنح واإلعانات للطالب الوافدين، واال -ز

 تقديم أنشطٍة ثقافيٍة ورياضية وإجتامعية وترفيهية مميزة للطالب الوافدين.  -ح

واملؤسسات   -2 الثقافية  وامللحقيات  كالسفارات  بالتعليم،  املعنية  واجلهات  اجلامعة  بني  واالتصال  التعاون  أشكال  دعم كل 

 األكاديمية ىف أرجاء العامل.

 سية املتميزة ىف اجلامعة، باللغة العربية وغريها من اللغات. تسويق الربامج الدرا -3

 اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية: 2/1/2/2

إحدى اإلدارات التى تتبع نائب رئيس اجلامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، لتَكون حلقة الوصل بني: اجلامعة، ونظرائها  

 (:102-101، ص ص2018)غبور،ملستوى الوطنى أو اإلقليمى أو الدوىل، وُتْعنَى باآلتى واهليئات العلمية و الثقافية عىل ا

 الوطنية واألجنبية.  يةث العلما بحواهليئات العلمية ومراكز األ اجلامعة، زيادة التواصل العلمى الثقاىف بني: تنظيم و  -

واألساتذة مع اهليئات التعليمية، وحضور املؤمترات و الندوات و الربامج والنظم األكاديمية    تيسري تبادل املعلومات  - -

 العلمية املشرتكة. 

 توفري فرص الدراسة والتدريب باخلارج لشباب الباحثني، ودعم املرشوعات العلمية والدراسية املشرتكة. - -

 ت األجنبية.ىف جماالت التعليم والبحث العلمى مع اجلامعا  تيسري إجراءات مسامهة أعضاء هيئة التدريس - -

املواسم الثقافية، واملؤمترات،  ومثل: الندوات،    يتعلق بالنشاط والتبادل الثقاىف،  إثراء وتنسيق جهود الكليات فيام  - -

 وحلقات البحث.
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 علاًم بأن اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية تتكون من تقسيمنْي إدارينْي، مها: 

 :بـم التى هتت إدارة العالقات العلمية، -1

 إعداد مرشوع خطة االبتعاث و األجازات الدراسية بناًء عىل مقرتحات كليات و معاهد و مراكز اجلامعة. -أ -

 األجازات الدراسية، و املهامت العلمية هليئة التدريس.و املنح،و: البعثات، ـاقرتاح و تقنني السياسة العامة ل -ب -

 ها احلكومة واهليئات، وتوزيعها عىل كليات ومعاهد اجلامعة.تنظيم االستفادة من املنح الدراسية التى تقدم -ج -

 ترشيع نظم و رشوط اإلعارة للجامعات العربية و األجنبية و اقرتاح التعديالت الالزمة هلا.  -د -

 :ـإدارة النشاط و التبادل الثقاىف، التى هتتم ب -2

 الثقاىف ألعضاء هيئة التدريس. اقرتاح السياسة العامة لتنظيم وتنمية جماالت النشاط و التبادل  -أ

 اهليئات العلمية أو التعليمية و املنظامت الدولية.  اإلعداد لعقد االتفاقيات الثقافية بني اجلامعة وأٍى من -ب

 اإلرشاف عىل تنفيذ أو جتديد أو تعديل االتفاقيات الثقافية املوقعة مع جهات أخرى حسب مقتىض الظروف. -ج

 التدريس ىف املؤمترات والندوات العلمية و احللقات الدراسية املحلية و األجنبية. تنظيم مشاركة هيئة  -د

 تنظيم إسهامات اجلامعة ىف خمتلف املناسبات، والعمل عىل تنمية العالقات الثقافية مع املجتمع الدوىل.  -و

علومات املرصية؛ حيث تتبع األوىل رئيس  تدويل التعليم بأقسام املكتبات و املعىل  انفصال اإلدارتنْي املرشفتنْي    يتضح مما سبق

اجلامعة، و تتبع الثانية نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، رغم تداخل و تشابك و تأثر عمليات تدويل التعليم  

عاون بني هاتنْي اإلدارتنْي،  العاىل ببعضها، و ال يْمكِن عزل أو تطوير إحداها دون األخريات، األمر الذى يتطلب: رضورة التنسيق و الت 

ن ألعضاء هيئة التدريس ألهنم املعنيني ىف املقام األول بعملية إدماج  وحتت شعبتنْي ىف إدارة واحدة، يشارك ىف إدارهتا ممثل  أو إدماجهام

التدويل ىف اجلامعات، تضع هلا اإل التعليم العاىل، أو إنشاء إدارة خاصة بعمليات  سرتاتيجيات وتساعد ىف تنفيذها و  البعد الدوىل ىف 

العلمية ، وعقد الرشاكات األكاديمية مع  التدريس و اخلرجيني و األبحاث  توفري املوارد الالزمة، و تسويق الربامج الدراسية و هيئة 

 املؤسسات الدولية، و غريها من عمليات التدويل، ما يؤدى إىل الرسعة و الفاعلية. 

 : م اقس األ ووظائف  ف أهداف    عليمأنشطة تدويل الت إدماج    3/ 1/ 2

بكفاءة،   إعالًنا هلا بوضوح ودافًعا إىل حتقيقه  يمثل إدراج أنشطة تدويل التعليم ىف أهداف ووظائف أقسام املكتبات واملعلومات

سويف،    بنىواإلسكندرية،  ورغم ذلك خلت منها أهداف أقسام املكتبات واملعلومات بجامعات: القاهرة،    ،وإلزام كل العاملني هبا 

 والوادى اجلديد؛ ربام الهتاممها باألنشطة التعليمية عىل املستوى املحىل أكثر منها عىل املستوى الدوىل.

 باجلامعات اآلتية:  بينام ُوِجَدت واحدة أو أكثر من أنشطة تدويل التعليم بني أهداف األقسام 

الذى كان من بني أهدافه:    -أ ا"طنطا،  و  التدريس  املشاركة ىف تشجيع أعضاء هيئة  الدراسات، و  لطالب عىل إعداد 

توثيق الروابط العلمية بني القسم و األقسام العلمية داخل اجلامعة و األقسام "و    "امللتقيات العلمية املحلية و الوطنية و الدولية

 . "العلمية املناظرة داخل اجلمهورية و خارجها 
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العاملية وم األساسية و نظريات املدارس الفكرية املحلية و اإلقليمية  استيعاب املفاهي"املنوفية: الذى جاء بني أهدافه:    -ب

التفاعل مع املستجدات و املتغريات التكنولوجية و التطبيقية العاملية لالستفادة منها ىف "و    "ىف ختصص املكتبات و املعلومات

 ."تطوير ختصص املكتبات و املعلومات

  "ء عالقات متبادلة مع املؤسسات املحلية و العاملية لتحقيق أهداف القسمإنشا "سوهاج: الذى كان من بني أهدافه:  -ج

 . -صورة من صوِره التى سرتد ىف الدراسة يةبأ– ا ما يعنى أن األقسام الثالثة تسعى إىل تدويل التعليم هب

التعليم التى وردت ىف أهداف األقسام، لئال تكون جم بالتنفيذ الفعىل ألنشطة تدويل  رد حرب عىل ورق، وأن  وتوىص الدراسة 

معايري  وىف ظل التطورالتكنولوجى  يكون التدويل هدًفا مستقاًل واضًحا لكل قسم، عىل أن ُتراعى ىف ذلك: االجتاهات احلديثة للتدويل

ة التغري التى حتيط  وفًقا للبيئة الديناميكية دائم  واملوارد املتاحة؛ لكى يستمر تغريأهداف القسم  ضامن اجلودة و االعتامد األكاديمى الدوىل،

 بأقسام املكتبات و املعلومات.

 وسائل الدعاية والرتويج لألقسام:   4/ 1/ 2

يتحتم عىل أقسام املكتبات و املعلومات الدعاية و الرتويج لرباجمها و أنشطتها و خدماهتا التعليمية، ليُْمكنها التعريف بنفسها و  

اللقاءات والوصول إىل راغبيها أينام كانوا، و ِمن َثمَّ حتقيق التنافسية الدولية، حيث يمكنها ذلك من خالل: وسائل اإلعالم الدولية،  

والدولية،    اإلذاعية املحلية  القنوات  ىف  االنتشار،ووالتليفزيونية  واسعة  واملجالت  اجلرائد  التواصل اإلو  مقاالت  ووسائل  نرتنت 

 أما ىف الواقع امليدانى فقد استخدمت األقسام حمل الدراسة الوسائل اآلتية: ،االجتامعى

 ل الدراسة. (: وسائل الدعاية و الترويج ألقسام المكتبات و المعلومات مح1جدول )

 قناة يوتيوب صفحة عىل الفيس بوك  موقع ويب  القسم

جامعة   - قسم املكتبات و الوثائق و تقنية املعلومات www.arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=80 القاهرة

 القاهرة

ـ   ـــــــــــ

اإلسكندر

 ية

www.arts.alexu.edu.eg/ar/page.aspx?pn=libh

ame-lib 

املجموعة الرسمية لقسم املكتبات و املعلومات جامعة  

 اإلسكندرية

www.youtube.com/alexlibdep 

 

www.art.tanta.edu.eg/depart_Library/Default طنطا 

.aspx 

ـ  قسم املكتبات و الوثائق و املعلومات بطنطا   ـــــــــــ

www.youtube.com/channel/UCEewz قسم املكتبات و املعلومات. كلية اآلداب. جامعة املنوفية  www.mu.menofia.edu.eg/ART/LIB/Home/ar املنوفية 

VIICJ6NpYLjNgCobM2w 

www.arts.bsu.edu.eg/Dept_Home.aspx?cat_i بنى سويف 

d=239 

كلية اآلداب،   -الصفحة الرسمية لقسم علوم املعلومات 

 جامعة بنى سويف 

ـ   ـــــــــــ

-www.sohag سوهاج 

univ.edu.eg/facart/?page_id=8957 

ـ  قسم املكتبات و املعلومات كلية اآلداب جامعة سوهاج   ـــــــــــ

الوادى  

 اجلديد 

www.nv.aun.edu.eg/arts/Department_Details

.php?id=2315 

قسم املكتبات و الوثائق و املعلومات بكلية اآلداب  

 جامعة الوادى اجلديد

ـ   ـــــــــــ

 صفحات الويب: 2/1/4/1

و   الدراسية  بالقسم وبراجمه ومقرراته  للتعريف  له؛  العينة صفحة ويب  العلمية،  أنشأ كُل قسم من أقسام  مرافقه و الدرجات 

وأعضاء هيئة التدريس و أبحاثهم و طرق التواصل معهم، و نرش كل أخبار القسم و أنشطته، و رؤيته و رسالته و أهدافه، و رشوط  

 قبول الطالب. 

http://www.arts.cu.edu.eg/index.aspx?id=80
http://www.arts.alexu.edu.eg/ar/page.aspx?pn=libhame-lib
http://www.arts.alexu.edu.eg/ar/page.aspx?pn=libhame-lib
http://www.youtube.com/alexlibdep
http://www.art.tanta.edu.eg/depart_Library/Default.aspx
http://www.art.tanta.edu.eg/depart_Library/Default.aspx
http://www.mu.menofia.edu.eg/ART/LIB/Home/ar
http://www.youtube.com/channel/UCEewzVIICJ6NpYLjNgCobM2w
http://www.youtube.com/channel/UCEewzVIICJ6NpYLjNgCobM2w
http://www.arts.bsu.edu.eg/Dept_Home.aspx?cat_id=239
http://www.arts.bsu.edu.eg/Dept_Home.aspx?cat_id=239
http://www.sohag-univ.edu.eg/facart/?page_id=8957
http://www.sohag-univ.edu.eg/facart/?page_id=8957
http://www.nv.aun.edu.eg/arts/Department_Details.php?id=2315
http://www.nv.aun.edu.eg/arts/Department_Details.php?id=2315
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والئحة مقررات  ُيستثنى من ذكر تلك البيانات، صفحات: بنى سويف التى اقترصت عىل السرية الذاتية ألعضاء هيئة التدريس 

جامعة   موقع  عىل  وصفحاهتم  التدريس  هيئة  الشخصية ألعضاء  والبيانات  الدراسية  املقررات  عىل  اقترصت  التى  وسوهاج  القسم، 

 سوهاج، و الوادى اجلديد التى ذكرت فقط بيانات أعضاء هيئة التدريس.

 ق تدويل التعليم هبا، منها: و تبني أن صفحات األقسام حمل الدراسة عىل الويب تكتنفها عدة مشكالت تعو

َجم إىل أية لغة أجنبية؛ ما يشري ألهنا موجهة ىف األساس للمستفيد و الطالب املحىل أو اإلقليمى    -1 لغتها هى العربية فقط ومل ُترَتْ

لتدويل التعليم  -عامليةو ليست ال  –العربى، و عدم تروجيها للقسم ىف الدول غري العربية، وُيعد ذلك مؤرشا للنظرة املحلية و اإلقليمية

 ىف أقسام املكتبات و املعلومات. 

ال تشمل كل بيانات التعريف الالزمة بالقسم للطالب الوافد، ما يعنى ضعفها كأداة تعريفية وتسويقية عىل املستوى الدوىل،   -2

أو الدراسات العليا، أو حتى روابط حيث مل تتضمن مثاًل: رشوط قبول الطالب الوافدين بالقسم عىل مستوى املرحلة اجلامعية األوىل  

الصفحات اخلاصة بذلك مما يتبع وزارة التعليم العاىل املرصى، أو مقدار الرسوم الدراسية للوافدين، أو التسهيالت واخلدمات التعليمية  

 أو االجتامعية أو الصحية املقدمة هلم . 

ث بيانات هذه الصفحات بشكل مستمر و دورى. -3  ال حتدَّ

 فحات فيس بوك: ص 2/1/4/2

أنشأت كل أقسام عينة الدراسة صفحاٍت هلا عىل فيس بوك؛ هبدف التعريف ونرش األخبار،و الدعاية و الرتويج و التقييم ألنشطة  

انتشاًرا عىل   التدريس، ذلك ألن فيس بوك هو األوسع  القسم عىل اختالف أنواعها،فضاًل عن إتاحة وسيلة تواصل مع أعضاء هيئة 

  بني وسائل التواصل، و ُيْمكِن لألقسام أن تصل به إىل أكرب عدد ممكن من متابعيها. املستوى الدوىل

 قنوات يوتيوب: 2/1/4/3

أنشأ قسمي اإلسكندرية واملنوفية قناًة لكل منهام عىل يوتيوب، للتعريف بالقسم والدعاية له ونرش أخباره و التحقيقات عنه، 

ىف جمال املكتبات   املرئيةاملتخصصة  تبادل املعلومات  و طالبه و خرجييه، و   بني أعضاء القسم  التواصلوتوثيق و ترويج و تقييم أنشطته، و

واملعلومات؛ حيث يتميز يوتيوب بأنه وسيلة دعاية سهلة و رسيعة، وقليلة التكلفة، والتأثري الكبري ىف املشاهد بسبب إمكانية استخدام  

من املتابعني، ىف حني مل تلجأ إليها بقية أقسام العينة، ربام الكتفائها بمواقع الويب النص و الصوت و الصورة، و الوصول إىل قطاع كبري 

 وصفحات فيس بوك. 

 :مكاتب التمثيل الثقاىف للدول املختلفة داخل مرص 2/1/4/4

حيث يلجأ إليها ؛ملرصيةألقسام املكتبات ا  لطالب الدولة التابعة هلا، وتروجيية تسويقية   توجيهية  ًتعدُّ مكاتب التمثيل الثقاىف أداة:

ىف مرص الدراسية  النظم  و  اإلمكانات  عىل  للتعرف  الوافدين  الباحثني  و  الطالب  من  املكاتب   ، كثري  هذه  استغالل  ُيمكن  َثمَّ  ِمن  و 

نوات رغم ذلك مل ينشئ أى  من أقسام العينة ق،الستقطاب أكرب عدد ممكن من الطالب و الباحثني الوافدين من خمتلف الدول إىل القسم

نشغال القائمني عىل األقسام بالعملية التعليمية والبحثية و خدمة املجتمع، أو لعدم إدراكهم لدور  ال  ؛ ربامتلك املكاتب  للتواصل مع

هذه املكاتب ىف الرتويج والتسويق لربامج القسم، و توجيه الوافدين نحوه،و قد يكون ذلك أحد أسباب ضعف احلراك الطالبى الوافد  

 .- الدراسةهذه كام سريد ىف –خاصة ىف املرحلة اجلامعية األوىلباملكتبات و املعلومات املرصية، و إىل أقسام 
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 بناًء عىل الوسائل املتبعة للدعاية والرتويج ألغراض تدويل التعليم باألقسام حمل الدراسة، ينبغى اآلتى: 

لد  - - املتخصصة،  املكاتب  إحدى  مع  بالتعاون  التدريس  هيئة  من  جلنة  و  تشكيل  الدراسة  اجتاهات  ومراقبة  راسة 

االبتكار ىف األقسام العلمية املناظرة و أسواق العمل العاملية، لالستفادة منها ىف تطوير البيئة التعليمية بالقسم، بشكل  

عن فضاًل  الوافدين،  للطالب  جذًبا  أكثر  و اقرتاح    جيعله  اخلربات  تبادل  و  املشرتكة،  الدولية  البحثية  املشاريع 

 رات العلمية. االبتكا 

 ْمكِنة بكل الوسائل املُ   العمل عىل تسويق الربامج التعليمية والبحثية بأقسام املكتبات واملعلومات، إقليميًا ودوليًا   - -

 التى تتناسب مع اإلمكانات املتاحة، واستغالل مميزات الوسائل التكنولوجية احلديثة ىف ذلك. 

اللغات  - - العامل  تصميم موقع ويب لكل قسم، وترمجته إىل  انتشاًرا عىل مستوى  ، ، و حتديثه بشكل مستمراألوسع 

بحيث يشمل كل البيانات التعريفية للقسم و أنشطته املختلفة، فضاًل عن البيانات و اخلدمات و املواقع ذات الصلة  

 التى هتم الطالب و الباحث الوافد، و وسائل التواصل املمكنة مع مسئوىل القسم.  

الثقافية  تنظيم زيارات تسويق  - - امللحقيات  يقدمه من    هتدف إىل تعريفهم   ىف مرص،األجنبية  ية ملسئوىل  ما  بالقسم و 

 تعليمية و بحثية للوافدين. و مرشوعات برامج 

 عمليات تدويل التعليم بأقسام المكتبات والمعلومات المصرية:  2/2

ثالث   العاىل حتت  التعليم  مؤسسات  ىف  التدويل  عمليات  للجامعات  االحتاد  حددها   مستويات،تتنوع    اآلتى ك  IAU الدوىل 

(International Association of Universities, 2003 :) 

 يتضمن املستوى األول: حركة الطالب، وحركة أعضاء هيئة التدريس. -أ -

 ريع.يتضمن املستوى الثانى تدويل: املناهج الدراسية، والبحث العلمى، والرشاكات األكاديمية، واملشا  -ب -

يتضمن املستوى الثالث: برامج التوأمة، وتأسيس فروع للجامعة ىف دول أخرى، وتبادل برامج التعلم، واألنشطة   -ج -

 الالمنهجية للطالب الوافدين.  

 : Student Mobilityالطالب الوافدون/ تدويل الطالب   / احلراك الطاليب   1/ 2/ 2

ف الطالب الدوىل  هو انتقال الطالب إىل بلد آخر غري موطنه لفرتة مؤقتة ، للحصول عىل إحدى الدرجات العلمية اجلامعية، و ُيَعرَّ

 (. UNISCO, 2006, p.33بأنه: الطالب املقيَّد للدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العاىل ىف دولٍة ال جتوز له فيها اإلقامة الدائمة )

دال عىل مستوى السمعة األكاديمية و التنافسية الدولية    مؤرشاحلراك الطالبى الوافد أحد أقدم و أبرز أشكال تدويل التعليم، و 

التى ال هتتم فقط باستقبال الطالب الوافدين، بل أيًضا زيادة عددهم باستمرار، بسبب ما جتنيه من عائد اقتصادى يدعم    بني اجلامعات

 (Chancellor, 2018, p. 45) هذا و للحراك الطالبى شكالن:،ميزانية اجلامعة و الدولة املضيفة

 أكثرمها شيوًعا هو انتقال الطالب إىل جامعٍة غري وطنية للحصول عىل درجة جامعية كاملة منها.  - -

يرجع بعدها إىل ثم    انتقال الطالب إىل جامعة غري وطنية يقىض هبا فرتة دراسية حمددة كجزء من برناجمه الدراسى،  - -

وقد اقرتن هذا الشكل باتفاقيات التوأمة    ، الدرجة العلميةجامعته الوطنية األصلية الستكامل دراسته و احلصول عىل

 .و الربامج الدراسية املشرتكة بني اجلامعات
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 ويتم استعراض احلراَك الطالبى ىف األقسام حمل الدراسة من خالل ما يأتى:

 : ن للدراسة باملرحلة اجلامعية األوىلوطالب وافد 2/2/1/1

الشديد ىف حركة الطالب الوافدين للدراسة ىف املرحلة اجلامعية األوىل بأقسام الدراسة، حيث يتضح من اجلدول اآليت الضعف 

 بلغ جمموع عددهم ىف األعوام اخلمسة األخرية ثامن طالب فقط، درسوا ىف ثالثة أقسام هى: 

 (: أعداد و جنسيات الطالب الوافدين إلى األقسام محل الدراسة.2جدول )

 القسم

 وافدون للدراسات العليا  جلامعية األوىل وافدون للمرحلة ا

ت 
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 2 - - - 1 - 1 - 2 2 - - - - القاهرة

 10 - 1 1 2 2 3 1 3 - - 1 1 1 اإلسكندرية

 19 - - 1 - - 1 17 3 - 3 - - - طنطا 

 6 1 - - - 1 - 4 - - - - - - املنوفية 

 - - - - - - - - - - - - - - بنى سويف 

 12 - - - - - 12 - - - - - - - سوهاج 

 - - - - - - - - - - - - - - الوادى اجلديد 

 49 1 1 2 3 3 17 22 8 2 3 1 1 1 املجموع

السودان،   من  اثنني  طالبنْي  بمجموع  والعراق، وطنطا القاهرة  والسعودية  الكويت  من  بمجموع ثالث طالب  واإلسكندرية 

 بمجموع ثالث طالب من سلطنة عامن، ىف حني انعدمت ىف بقية األقسام؛ وتعلل حالة الضعف واالنعدام تلك بـ: 

بكل –ا أفضل  فيكون االلتحاق هب  إنشاء أقسام املكتبات و املعلومات ىف كافة الدول العربية،  الزيادة املستمرة ىف  - -

 لطالب كل دولة.  -املقاييس

 ما جيعل الطالب الوافد يفضل الدراسة ىف وطنه.  االغرتاب، و تكاليف السفر و اإلقامة ىف مرص،- -

القيود الصارمة الستخراج تأشريات الدخول واإلقامة التى ُطبَِّقت مؤخًرا ىف مرص، للوقاية من ظاهرة اإلرهاب   - -

 الدوىل.

ق ال تُ  - -  ها األكاديمية املتميزة خارج مرص، وبأكثر من لغة أجنبية.براجمَ   حمل الدراسةقسامُ األسوِّ

تعتمد حركة الطالب الوافدين ىف األساس عىل املنح احلكومية املتبادلة بني الدول، التى تتيح للطالب الوافد حرية  - -

تطبيقية أو التكنولوجية احلديثة، التى تتيح له  يفضل الطالب دراسة أحد العلوم ال  حينئذاختيار التخصص الدراسى،  

 فرصة عمل ومكانة متميزة ىف وطنه، حيث ال يزال العرب ينظرون إىل ختصص املكتبات و املعلومات نظرة سلبية. 

 :ن للدراسات العلياوطالب وافد 2/2/1/2

ل الدراسة، حيث بلغ جمموع عددهم  يتضح من اجلدول الثانى ضعف حركة الطالب الوافدين للدراسات العليا ىف األقسام حم

األخرية   اخلمس  األعوام  العراق(،49ىف  من  اآلخر  و  الكويت  من  القاهرة)أحدمها  ىف  اثنني  بمعدل:طالبنْي  ىف  10طالبًا،  طالب 

طالب من الكويت،طالبان من كل من السعودية و العراق، و طالب واحد من كل من: ليبيا و اإلمارات و فلسطني(،  3اإلسكندرية)

طالب من ليبيا، وطالب 4طالب ىف املنوفية )6طالبًا من ليبيا، و طالب واحد من كل من الكويت و اإلمارات(،  17طالبًا يف طنطا)19
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طالبًا ىف سوهاج مجيعهم من الكويت،ىف حني انعدمت حركة الطالب الوافدين للدراسات 12واحد من كل من السعودية و اليمن(،  

سويف،  بنى  قسمْى:  ىف  الوافدين    العليا  الطالب  حركة  ضعف  تعلل   و  به؛  العيا  الدراسات  برنامج  فتح  حلداثة  اجلديد  الوادى  و 

 للدراسات العليا بنفس أسباب ضعف احلركة ىف املرحلة اجلامعية األوىل ما عدا األخري فيها.

 
 راسة.لجنسيات الطالب الوافدين للدراسات العليا فى األقسام محل الد ي(: التوزيع العدد1شكل )

برامج أكاديمية  يةال توجد أألنه عربية؛ Regionalأن احلركة الوافدة للطالب هى إقليميةاألخريْين يتضح من اجلدول والشكل 

يفضل الطالب العرب الدراسة ىف منطقتهم العربية ال سيام مرص؛ بسبب ريادهتا العربية ىف جمال    كامقسام،  تلك األ  باللغات األجنبية ىف

التوافق ىف اللغة و الدين و العادات العربية، أو لعدم متكنهم من اللغات األجنبية التى َتلَزم للدراسة ىف الدول  ، واملكتبات و املعلومات

 الغربية.

طالب    3طالبًا، ثم السعودية والعراق  17طالبًا، تلتها الكويت  22  ات العليا هى: ليبيا بواقعو الدول املوفِدة لطالب الدراس

املسئولني عن أقسام   نظرَ   هُ جِّ وَ ه النتائج تُ هذ،  لكل منهام، فاإلمارات بطالبنْي اثنني، وأخرًيا فلسطني و اليمن بواقع طالب واحد لكل منهام

األكثر إيفاًدا لطالب الدراسات العليا؛ فيعملوا عىل تسويق برامج وأبحاث الدراسات العليا،   املكتبات واملعلومات املرصية نحو الدول

العالقات   تقوية  و  لطبيعة جمتمعاهتم،  و  هلم  املناسبة  املتخصصة  واألبحاث  الربامج  أفضل  البالد إلجياد  هذه  دراسة طبيعة طالب  و 

ب الوافدين، فيزيد العائد االقتصادى عىل القسم و اجلامعة و مرص عىل حد  ذلك جلذب أكرب عدد من الطالو  باألقسام املناظرة فيها؛

 سواء. 

 نحو حتقيق اإلجراءات اآلتية:   بناء عىل ماسبق ينبغى عىل أقسام املكتبات و املعلومات املرصية السعى

 استمرار. التخطيط املتكامل الستقبال الطالب الوافدين ىف خمتلف املستويات التعليمية، وزيادة عددهم ب -

توطيد عالقات أقسام املكتبات واملعلومات املرصية بنظرائها ىف الدول العربية، السيام الدول األكثر إيفاًدا للطالب،    -

 والتعرف عىل احتياجاهتم من الربامج الدراسية والبحثية.

ومتطورة  - متميزة  أكاديمية  برامج  ومهارًيا،    :إعداد  اجلوذلك  علميًا  املرحلة  مستوى  الدراسات عىل  أو  األوىل  امعية 

 العليا، ثم تسويقها بكل الوسائل املتاحة وبأكثر من لغة أجنبية.

 إعداد برامج أكاديمية متميزة بلغات أجنبية، لكافة املستويات الدراسية؛ جلذب حركة طالبية وافدة غري عربية. -

 ملعلومات باإلجراءات اآلتية: ينبغى أيًضا عىل الدولة واجلامعات املرصية مساعدة أقسام املكتبات وا 
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وإقامتهم،    - دخوهلم  إجراءات  تيسري  و  والدراسية،  املعيشية  الوافدين:  الطالب  مشكالت  كل  حل  عىل/و  التعرف 

قوا هلا و جيذبوا غريهم.فيُ  ا يرسم صورة إجيابية عن مرص و نظمها الدراسية،ممرعايتهم بصورة الئقة،  و  سوِّ

 ية احلكومية املتبادلة بني مرص والدول األخرى ال سيام املتقدمة منها.السعى نحو زيادة املنح الدراس -

 السامح بزيادة اتفاقيات التبادل الطالبى بني األقسام العلمية والكليات ونظرائها بالدول األخرى السيام املتقدمة. -

 Faculty Mobility:حراك أعضاء هيئة التدريس    2/ 2/ 2

الرئيس ألى  ي الركيزة  ُيِعدُّ إة  الذى  التدريس،  هيئة  هوعضو  العاىل  التعليم  مؤسسات  ىف  تدويل  الربامج   سرتاتيجية  و  املناهج 

لطالَب الوافدين؛لذا  ل  املهنية  األكاديمية واألبحاث العلمية والرشاكات األكاديمية املتميزة التى حتقق التنافسية، و جتذب كفاءُته و خربُته 

دهتعزيز حراكه أكثر وسائل ت  ُيَعدُّ  بخربة و اتصاالت دولية، ُترَتَجم ىف النهاية إىل  حراكه    دويل التعليم فعالية عىل املدى البعيد، حيث ُيَزوِّ

منظمة التعاون االقتصادى والتنمية، البنك الدوىل،  )  أنشطة دراسية و بحثية تنافسية متميزة، و نقل خرباته الدولية إىل زمالئه و طالبه

 (.218-217، صص 2010

إجراء األبحاث :(Han, 2014, p. 59)ىف    ضو هيئة تدريس هدف من حراكه الدوىل، و يمكن إمجال هذه األهدافو لكل ع

الربامج  واكتساب اخلربات الالزمة إلضفاء البعد الدوىل ىف املناهج  واحلصول عىل جوائز دولية،  والعلمية و بعض األنشطة التعليمية،  

و  واألكاديمية، الوسائل  أحدث  عىل  التعليمية،  التعرف  التخصص،  واألنظمة  الدولية،  والتدريب عىل مستجدات  املؤمترات  حضور 

 احلصول عىل فرصة عمل تتيح ظروف معيشة أفضل خارج الدولة، و اكتساب لغة أجنبية.واكتساب خربات دولية متخصصة، و

 حراك أعضاء هيئة التدريس: صور2/2/2/1

 خارًجا، وهو ما يتضح فيام يأتى:ا، أو وافدً َيُكون حراك هيئة التدريس إما 

 الدراسة. محل قسامفى األحراك أعضاء هيئة التدريس  ت(: معدال 3جدول ) 

 الوادى اجلديد  سوهاج بنى سويف  املنوفية  طنطا  اإلسكندرية  القاهرة صور حراك هيئة التدريس  

 - 2 - 3 1 2 1 احلراك الدوىل الوافد هليئة التدريس 

 - - - 1 1 - 1 الدكتوراه منح للحصول عىل 

 - - - - - 3 - مهمة علمية ألغراض البحث العلمى 

 - - 1 6 4 - - حضور تدريبات أو ورش عمل دولية

 - - - 13 1 20 23 حضور ندوة أو مؤمتر دوىل 

 - - - - - 1 1 الزيارات أو الرحالت العلمية لدول أجنبية 

 - - - 1 - - - اجلامعيةاإلرشاف الدوىل املشرتك عىل الرسائل  

 1 2 3 11 4 7 8 إعارة أعضاء هيئة التدريس 

 1 - 1 3 2 2 3 األبحاث الدولية املشرتكة

 - - 1 1 - 1 3 احلصول عىل جوائز علمية دولية 

A) :احلراك الوافد ألعضاء هيئة التدريس 

است واملعلومات  املكتبات  ألقسام  األجانب  ضافةُيْمكِن  التدريس  هيئة  القسم  -أعضاء  ومن  منهمأ  غراض:  أل-بطلب 

الرسائل اجلامعية، وهو ما حدث ىف األقسام حمل نقل اخلربات واألفكار، ولتدريب،والتدريسا ،واملناقشة أو اإلرشاف املشرتك عىل 

الكويت(ليُ  بجامعة  املناظر  قسم  الدحيان)رئيَس  سلطان  القاهرة  قسُم  استضاف  حني  موضوعات الدراسة،  إحدى  ىف  حمارضًة  لقى 
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التخصص عىل طالب القسم، ولنفس الغرض استضاف قسُم اإلسكندرية حسن الرسحيى)السعودية( وربحى عليان)األردن(، وىف  

املنوفية جاسم جرجيس)العراق( وحسن الرسحيى، ىف حني استضاف قسم طنطا أبا بكر اهلوش)ليبيا( لإلرشاف املشرتك عىل أحد طالب  

 . **)ت العليا الليبيني، و استضاف قسم سوهاج ربحى عليان و أبو بكر اهلوش ملناقشة الرسائل اجلامعية)الدراسا 

ويتضح من ذلك أن حراك هيئة التدريس الوافدين ألقسام الدراسة يقترص عىل اإلقليم العربى؛ و قد ُيعلَّل ذلك بالتوافق اللغوى 

ل فهَم مراد الوافد بدقة، أو لتطو ع مثل هؤالء األساتذة دون مطالب مالية، و هو ما ال حيدث ىف حاالت الوافدين من الدول  الذى ُيَسهِّ

ب الغربية، و نتيجًة ملردود احلراك الدوىل الوافد ألعضاء هيئة التدريس عىل أقسام املكتبات واملعلومات املرصية و غريها من األقسام؛ جي

 ري املوافقات و اإلجراءات األمنية الالزمة الستقدام األساتذة واخلرباء الدوليني. عىل احلكومة املرصية توفري املوارد املالية و تيس

B:حراك أعضاء هيئة التدريس إىل اخلارج،الذى جتىل باألقسام حمل الدراسة ىف الصور اآلتية ) 

التعرف عىل/ و نقل/ و االستفادة من املعارف    خارج الدولة:   م العلميةاامله-1 التقنيات ُتفيد هذه املهام ىف  والتخصصات و 

احلديثة،والتواصل مع اجلامعات املتقدمة و ذوى اخلربات العلمية؛مما يصب ىف مصلحة كفاءة التعليم و البحث العلمى و املوارد البرشية  

 املحلية، ال سيام ىف التخصصات احلديثة النادرة، ومن صور تلك املهام ىف األقسام:

 ارج:احلصول عىل الدكتوراه من اخل منح -أ

سمح عدد  قليل جًدا من املنح اخلارجية للحصول عىل الدكتوراه ألقسام الدراسة، بلغت ثالثة منح ممولة بالكامل، بمعدل منحة  

امعة لكل ِقسم ىف القاهرة وطنطا واملنوفية، ويعلل قلة عدد هذه املنح بأهنا توزع عىل اجلامعة بعد املوافقة عليها، ثم توزع عىل كليات اجل

أقسام الكليات؛ فيكون نصيب أقسام املكتبات واملعلومات منها قليل جًدا ومتباعد زمنيًا، أضف إىل ذلك املنح اخلارجية عادة ما   ثم عىل

ص ألقسام العلوم البحتة والتطبيقية.  خُتَصَّ

 مهمة علمية ألغراض البحث العلمى: -ب

لمى بعد حصوله عىل الدكتوراه، و هى التى حتققت فقط ُيمكن لعضو هيئة التدريس اخلروج ىف مهمة علمية لغرض البحث الع  

ىف قسم اإلسكندرية، بمعدل ثالثة منح للواليات املتحدة األمريكية، و مل تتحقق ىف األقسام األخرى حمل الدراسة؛ ربام لعدم إقدام  

التد هليئة  توافرها  لعدم  أو  االغرتاب،  و  االجتامعية  ظروفهم  بسبب  عليها  التدريس  هيئة  املالية  أعضاء  املوارد  ضعف  بسبب  ريس 

 باجلامعات املرصية ىف العقد األخري. 

 الدولية: أو ورش العمل اتلتدريبحضور ا -ج

التدريس بقسم طنطا   التدريبية الدولية التى حرضها أعضاء هيئة  دورات، ىف حني    3دورات، و املنوفية  4بلغ عدد الدورات 

 ني خلت بقية األقسام منها.حرض عضو  بقسم بنى سويف ورشة عمل واحدة، ىف ح

 حضور الندوات أو املؤمترات الدولية: -د

الدولية املؤمترات  القاهرة ىف  بقسم  التدريس  هيئة  مؤمتر  23بلغ عدد مشاركات أعضاء  )بواقع: مشاركة واحدة ىف    "مشاركًة 

مؤمترات االحتاد العربى للمكتبات واملعلومات(،   ىف13ىف مؤمترات اإلفال،  9باملدينة املنورة،    "االبتكار و اجتاهات التجديد ىف املكتبات

ىف مؤمترات االحتاد العربى(، و ىف طنطا مشاركة    11ىف مؤمترات اإلفال،    8مشاركًة )واحدة ىف مؤمتر املدينة املنورة،  20و ىف اإلسكندرية  
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ىف مؤمترات االحتاد 7ىف مؤمترات اإلفال،    5املنورة،  مشاركًة )واحدة ىف مؤمتر املدينة    13واحدة ىف مؤمترات االحتاد العربى، و ىف املنوفية  

 العربى( . 

 :و الرحالت العلمية لدول أجنبيةأالزيارات  -هـ

َقلَّ عدد الزيارات أو الرحالت العلمية التى نفذها أعضاء هيئة التدريس باألقسام حمل الدراسة إىل رحلتنْي فقط، إحدامها ىف  

نعدمت ىف بقية االقسام؛ وذلك يرجع إىل كثرة ما تتطلبه من تكلفة و جمهود، ىف ظل انعدام الدعم  القاهرة واألخرى ىف اإلسكندرية، و ا

 احلكومى أو اجلامعى هلا. 

 : عىل الرسائل اجلامعية املشرتك الدوىل  اإلرشاف -و

طالب أجنبى ُيقَصد به أن يشرتك أستاذ متخصص مرصى مع آخر من دولة أخرى ىف اإلرشاف عىل رسالة جامعية، يتقدم هبا  

إلحدى اجلامعات األجنبية، للحصول عىل إحدى الدرجات العلمية ىف مستوى الدراسات العليا، و هو الذى ظهر ىف حالة واحدة بقسم  

 املنوفية دون سواه من أقسام الدراسة، و يرجع ذلك إىل تعدد أساتذة التخصص ىف كل دولة مؤخًرا، ال سيام الدول العربية.

  8ُتعدُّ اإلعارة إىل اخلارج أبرز صور حراك أعضاء هيئة التدريس بكل أقسام الدراسة، حيث ُأعري  :ة التدريسإعارة أعضاء هيئ-2

من سوهاج، و واحد من الوادى    2من بنى سويف، و  3من املنوفية، و  11من طنطا، و  4من اإلسكندرية، و  7أعضاء من قسم القاهرة، و

العربى؛ ملا شهدته هذه املنطقة ىف العقد األخري من رخاء اقتصادى أدى إىل رواتب جمزية   اجلديد، وقد ُأعريوا مجيعهم إىل دول اخلليج

 للُمعار، فضاًل عن األمن واالستقرار السياسى، و توافر فرص العمل هبا عن طريق اإلعارة. 

متثل األبحاث الدولية ألعضاء هيئة التدريس مع زمالئهم باخلارج مؤرش    :املشرتكة مع الزمالء ىف اخلارجبحاث الدولية  األ  -3

دال عىل مستوى تدويل التعليم و التنافسية الدولية بأقسام املكتبات واملعلومات، فهى إحدى نواتج العالقات و التواصل العلمى اهلادف  

التدريس ىف: اكتساب معارف حديثة ولغات أجنبية،    إىل دراسة قضايا و مشكالت دولية تتعلق بمجاالت التخصص؛ مما يفيد هيئة

ى، و  ومشاركة اخلربات العاملية و االستفادة منها، كام تفيد األقسام ىف حتسني نوعية و جودة التعليم واملناهج و الربامج واألداء األكاديم

 املسامهة فيه.تعزيز املكانة العلمية التنافسية والسمعة الدولية، ومسايرة التطور ىف جمال البحث و 

رغم ذلك َقلَّت أعداد األبحاث الدولية املشرتكة بني أعضاء التدريس ىف أقسام الدراسة وزمالئهم خارج مرص، فبلغت: ثالثة  

أبحاث ىف كل من القاهرة واملنوفية، بحثنْي ىف كل من اإلسكندرية وطنطا، وبحث واحد ىف بنى سويف والوادى اجلديد، ويعلل قلة  

 ية املشرتكة باألسباب اآلتية:األبحاث الدول

 يفضل باحثو التخصص التأليف الفردى لألبحاث، ويعزفون عن التأليف املشرتك.  -

 ضعف العالقات والتواصل األكاديمى مع الباحثني باخلارج، وال توجد رشاكات أكاديمية مع املؤسسات املعنية. -

إلنتاج أبحاث دولية مشرتكة، ما يدل عىل قلة اجلهات التى ندرة متويل املرشوعات البحثية من جهات حملية أو دولية    -

 تدعم البحث العلمى ىف أقسام املكتبات. 

ضعف مشاركة رِشكات إنتاج املعلومات ىف مرص ىف تشجيع وتفعيل واستثامر البحث العلمى، نتيجة عدم إدراكها    -

ذى ُأْلِقى كليًة عىل عاتق الدولة، عىل عكس حالة الدول  ألمهيته ىف تطوير أعامهلا؛ ما أدى إىل غياب متويلها للبحث العلمى ال
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املتقدمة التى يتكفل فيها القطاع األهىل بتوفري اإلمكانات و املوارد الالزمة للبحث العلمى، لكى يدرس مشكالهتا و يمكنها 

 االستفادة من خمرجاته ىف تطوير أعامهلا. 

اجلامعات  - تقدمه  الذى  واملعنوى  املادى  التحفيز  املالية   ضعف  االعتامدات  قلة  بسبب  املشرتكة؛  الدولية  لألبحاث 

 املخصصة للبحث العلمى، و هو ما يستوجب تنويع مصادر التمويل و زيادة ميزانية البحث العلمى. 

ضعف قدرة الباحثني عىل الكتابة السليمة بلغة أجنبية، لذلك وجب عىل الباحثني املبادرة إىل تنمية مهاراهتم اللغوية    -

 الطرائق املمكنة، إىل جانب دور اجلامعة الداعم من خالل الدورات التدريبية. بكل

ه الباحثون أبحاثهم العلمية   -  ألغراض الرتقية التى ال تشرتط أبحاًثا دولية مشرتكة.   -بشكل أساسى–يوجِّ

ية املتميزة ىف العمل أو البحث أو التأليف ، و مُتَثُِّل اجلوائُز العلميُة احتفاًء بالكفاءات العلم  :احلصول عىل جوائز علمية دولية  -4

تشجيًعا هلم و لغريهم لكى حيتذوا هبم،و تدعياًم لروح التنافس العلمى البناء الذى يؤدى إىل التميز،هذا و يعكس مستوى وتعدد اجلوائز 

حص قد  واملؤسسات.و  لألفراد  الدولية  التنافسية  والقدرة  املكانة  دولية(  أو  )إقليمية  حمل العلمية  باألقسام  التدريس  هيئة  أعضاء  ل 

جمال   عربى ىف  ثالثة جوائز،هى:أفضل مرشوع  بمعدل  هى:القاهرة  أقسام  أربعة  ىف  عربية،  إقليمية  الدراسة عىل ست جوائز،مجيعها 

، احلائز أيًضا  م، املقدمة من االحتاد العربى للمكتبات و املعلومات، حصل عليها حممد فتحى عبد اهلادى2015املكتبات واملعلومات عام

العام شخصية  جائزة  املكتبى  2019عىل  لألدب  الشارقة  جائزة  و  العربى،  اخلليج  فرع  املتخصصة  املكتبات  مجعية  من  املقدمة   ،

م، املقدمة من مكتبة الشارقة، وحصل عليها رشيف كامل شاهني، وهى نفس اجلائزة التى حصد فيها عبُد الرمحن أمحد فراج  2017عام

من قسم اإلسكندرية عىل املركز الثانى ىف ذات العام، و    براهيم اللبانإنرمني  م، و حصلت  2019املركز األول عامبقسم بنى سويف  

م، املقدمة  2015ذهبت اجلائزة األخرية إىل املنوفية حني حصلت أمانى مجال جماهد عىل أفضل بحث ىف جمال املكتبات و املعلومات عام

 لومات.من االحتاد العربى للمكتبات و املع 

ملاكتساب    -5 التدريس  هيئة  لغةأعضاء  من  بأكثر  التحدث  التعليم    :هارات  تدويل  نحو  التوجه  قاعدة  األجنبية  اللغة  مُتثِّل 

هيئة أعضاء  صور حراك    كُل   تتطلب  العتامد حمتوى الربامج الدراسية الدولية ولغة تدريسها عىل لغٍة أجنبية، كام  والتنافسية الدولية،

 خاصًة اإلنجليزية ألهنا األوسع انتشاًرا عىل املستوى الدوىل.وبعىل األقل،  إحدى اللغات األجنبية إتقانَ  التدريس

وهلذا يسعى كل أعضاء هيئة التدريس بأقسام الدراسة إىل السيطرة عىل اللغة اإلنجليزية، ومنهم َمن يضيف إليها الفرنسية مثل: 

كوانة ىف اإلسكندرية، وسيد الصاوى ىف طنطا؛ ليتمكنوا من خدمة: تدريس املقررات  سلوى ميالد بقسم القاهرة، ومها لؤى وهدى  

 الدراسية، واألبحاث العلمية أو االطالع عليها، والتواصل العلمى مع الزمالء واهليئات الدولية.

م التخصصية واألكاديمية ويتبني من املؤرشات السابقة قلة حراك أعضاء هيئة التدريس؛ مما قد يؤدى إىل ضعف كفاءهتم ومهارهت

اللغوية بشكل عرصى متجدد التدريسية والبحثية   -و  باملهارات  أنه هيتم  القدرات بكل جامعة مرصية إال  تنمية  إنشاء مركز  و رغم 

كاديمى و  ، وعدم تطوير أنظمة إدارة األقسام وبراجمها ومقرراهتا األكاديمية، فيَْحُدث التأخرالتخصىص و األ-واإلدارية ىف املقام األول

 اإلدارى و املؤسسى، الذى ُيفىض إىل عدم القدرة عىل املنافسة الدولية؛ نتيجة عدم االنفتاح عىل الدول املتقدمة.

 : (Tammaro, 2011, pp. 163-164)ويعلل قلة احلراك الدوىل ألعضاء هيئة التدريس بأقسام الدراسة لوجود معوقات 

 ، وأولويات املهام املطلوبة، وسياسات الرتقية و التفرغ العلمى. مؤسسية، مثل: قلة املوارد واإلمكانات -أ
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 ، واملهارات الشخصية،والقدرةعىل تطبيق املعرفة حجم املعرفةومثل:املوقف السلبى جتاه تدويل التعليم، فردية، -ب

 لذا توىص الدراسة لزيادة هذا احلراك باآلتى:

املتعلقة بأن تدويل التعليم بعيد املنال، من خالل تنظيم ورش عمل و ندوات و دورات تغيري ثقافة أعضاء هيئة التدريس    -1

تدريبية و مؤمترات علمية، تتناول: أهداف و أمهية تدويل التعليم، وعملياته، وطرائق التنفيذ ومعوقاته، ونامذج ناجحة لتدويل التعليم  

 عىل مستوى الدول واجلامعات واألقسام العلمية.

 عداد املنح الدولية، والتوزيع العادل هلا عىل كل اجلامعات والكليات واألقسام العلمية.زيادة أ -

ث كُل قسٍم قواعَد بياناٍت لـ: اخلرباء الدوليني ىف التخصص وختصصاهتم الدقيقة لتدعيم الروابط معهم،    - أن ينشئ وحُيَدِّ

وو  التدريبية  والدورات  منها،  كل  ورشوط  املتاحة  الدولية  واجلمعيات واملنح  واملراكز  واملؤمترات،  والندوات  العمل،  رش 

 العلمية، و اجلوائز العلمية الدولية ، إلعالم أعضاء القسم باألنشطة الدولية التى ُيْمكِنَهم االشرتاك فيها.

االشرتاك ىف الشبكات العلمية املتخصصة التى تساعد ىف تواصل علامء التخصص الواحد وربطهم بمدارس ومراكز   -

 مية وبحثية دولية متميزة.عل

 العمل عىل وجود آلية لتشجيع وحتفيز وتقييم أنشطة احلراك الدوىل ألعضاء هيئة التدريس بكل قسم.    -

 حتسني األوضاع املالية هليئة التدريس واجلامعات املرصية، ليكون بمقدورهم الوفاء بمتطلبات أنشطة التدويل. -

 علمية دولية، ليكون دافًعا لُقَرنائهم نحو التميز والتنافسية العلمية.  تكريم األعضاء احلاصلني عىل جوائز -

االهتامم بتعليم اللغات األجنبية ىف خمتلف املراحل التعليمية، مع اللغة العربية بصفتها اللغة األم، حفاًظا عىل اهلوية    -

 س اللغات األجنبية الالزمة. الوطنية، وعقد دورات تدريبية ذات كفاءة فعلية ىف إكساب أعضاء هيئة التدري

 : Internationalization of the curriculumة  تدويل املناهج الدراسي   3/ 2/ 2

أبرز أساسات التدويل الداخىل للتعليم العاىل، حيث هيدف إىل إعداد خريج لديه املهارات املطلوبة لسوق  تدويل املناهج  ُيَعدُّ  

إىل أعضاء هيئة التدريس بالقسم فيام   للطالب الوافدين، و أداة لنقل اخلربات الدولية  العمل الدوىل والتنافسية، لذا فإنه عامل جذب

إدماج البعد الدوىل متعدد الثقافات ىف:   ويمكن تعريفه بأنه:  ،سرتاتيجيات التدريسإخيص إدماج خمتلف األبعاد الدولية ىف املناهج و

املناهج،   التدريس،  وحمتويات  الصفية،وطرائق  غري  التعلمو   األنشطة  نتائج  و  التقييم،  باجلودة   ،عمليات  املناهج  هذه  تتميز  أن  عىل 

 (Johnson, 2013, pp. 69) .والفاعلية التى ُتِعد طالبًا مناسبًا لسوق العمل الدوىل

مات  )املؤمتر القومى اخلامس ألخصائى املكتبات واملعلواملؤمتر القومى اخلامس ألخصائى املكتبات و املعلومات ىف مرص   وأوىص

ب2، ص2001يف مرص،   املعلومات، (  املكتبات و  بأقسام  الدراسية  املناهج  التطبيقية ىف  املهارات  العلمية و  املعارف  تطوير و حتديث 

التطبيقيةوب للمهارات  ص  خُيَصَّ بحيث  املعلومات،  بتقنيات  تتعلق  التى  امل60خاصًة  حمتويات  من  الهتامم    ناهج%  أدنى؛نظًرا  حًدا 

 وانب النظرية ىف التعليم، بينام هيتم أرباب العمل باملهارات التطبيقية و العلمية للخرجيني. األكاديميني باجل

 : (Kajberg, 2003,  p. 220)يسري تدويل املناهج ىف مسارْين إجراءات تدويل املناهج الدراسية:* 

 سلًفا.  دَّ عِ جاهز أُ استرياد وتطبيق منهج دوىل  -أ
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 تعديله بام يتوافق مع األبعاد الدولية احلديثة. بغرض لمنهج احلاىل، لمراجعة دورية وتقييم وتطوير   -ب

 الدراسة هى: حمل قسام األت تدويل املناهج الدراسية باأما ىف الواقع امليدانى فقد وجد أن إجراء 

 الدراسة. محل قساماأل(: إجراءات تدويل المناهج الدراسية فى 4جدول )

 الوادى اجلديد  سوهاج  بنى سويف  املنوفية  طنطا  اإلسكندرية القاهرة إجراءات تدويل املناهج 

 x x √ √ √ √ √ الطابع الدوىلالقضايا و  إلضفاء  املناهجإعادة النظر ىف

 x x √ √ √ √ √ حيتاجها سوق العمل الدوىلمماستحداث ختصصات ومناهج جديدة ا

 x x √ x x x x املناهج و حتديث االندماج ىف املرشوعات املشرتكة إلعداد 

 x x √ x x x x هج اإعداد املن ةأثناءربات الدولياالجتاهات العاملية و اخلنقل 

 x x x √ x x x تدويل و تصدير املناهج الدراسية املحلية اجليدة

 x x x x x x x املناهج الدولية ىف تدريس العلمية  املصادر خداماست

 √ √ √ √ √ √ √ استخدام التقنيات الدولية ىف تدريس املناهج  

 √ √ √ √ √ √ √ مناهج بلغات أجنبية تدريس 

 ، واستحداث ماحيتاجه سوق العمل الدوىل: إعادة النظر ىف املناهج الدراسية احلالية إلضفاء الطابع الدوىل2/2/3/1

املعلومات إىل تأهيل خريج قادر عىل التعامل مع املعلومات و َمرافقها، من حيث التجميع و احلفظ و  هتدف أقسام املكتبات و  

مع   لتتواكب  مناهجها  حتديث  و  مراجعة  عليها  وجب  لذا  التقنيات؛  أحدث  اخلدمة،باستخدام  و  االسرتجاع  و  التنظيم  و  املعاجلة 

دوىل،و يكون اخلريج قادر عىل املنافسة فيه و إجياد فرصة عمل مناسبة،  املحىل و ال  Labour Marketمستجدات و متطلبات سوق العمل 

ازداد  خاصةوب و  عليها،  املتنافسني  كثرة  و  املتاحة  العمل  فرص  قلة  ظل  مرافق    ىف  ىف  املتخصصني  غري  بتوظيف  سوًء  األمر 

 و بناء عىل ذلك تبني للدراسة اآلتى: ؛ (32، ص2001/مارس2000املعلومات)الصباغ، أكتوبر

م،ُأضيفت فيها 2019/ 2018منذ العام الدراسى  ُطبَِّقت  اَجَع قسُم القاهرة مناهَجه الدراسية حديثًا؛ فاستحدث الئحًة جديدةر

و املتطلبات الوظيفية للتسجيلة الببليوجرافية    RDAمقررات حديثة مثل: شبكات التواصل االجتامعى و األكاديمى، امليتاداتا، قواعد  

الببليو"ىف منهج املعلوماتالوصف  البحث عن  و،  "التكشيف و االستخالص"نرتنت ىف منهجواقع اإلمتكشيف  و،  "جراىف ملصادر 

الويب،  واملعلومات،   عىل  املواقع  إدارة  و  الويب،  وتصميم  بيئة  ىف  املحمولة،  و التصنيف  و  السحابية  احلوسبة  معامرية  وتطبيقات 

ت الئحة مناهج    ،املعلومات ُأِعدَّ ،  تكنولوجيا املعلومات  ، ُاستُحِدَثت فيها مناهج مثل:بعد اعتامدها ة ستَُطبَّق  ىف اإلسكندري  مؤخًراو 

واملكتباتو املعلومات  وشبكات  املعلومات،  اسرتجاع  ونظم  املعلومات،  ومؤسسات  املكتبات  ىف  اآللية  والنظم  املواقع  ،  تصميم 

إدارة االبتكار ، وأرشيفات الويب، واألرشفة اإللكرتونية، وةاملكتبات الرقمية و االفرتاضي، ونظم إدارة املحتوى الرقمى، ووامليتاداتا 

 وثائق الويب.، و ىف املكتبات و مراكز املعلومات

الدالىل،  الويب  مناهج:  السحابية،  واستُحِدثت ىف طنطا  الرقمية،  واحلوسبة  الويب،  واملستودعات  الذكية،  وبرجمة  التطبيقات 

ت ىف املنوفية الئحة مناهج جديدة، ستَُطبَّق   ،شبكات املعلوماتو دراسات سوق  وعلم البيانات،  :  ، ُاستُحِدَثت فيها بعد اعتامدها و ُأِعدَّ

مرشوعات أرشفة الويب.و ُطبَِّقت ىف بنى سويف الئحة مناهج جديدة  والرقمنة، واحلوسبة السحابية،وإدارة املوارد الرقمية، والعمل، 

الويب الدالىل  وقواعد البيانات و الويب غري املرئى،  ويها مناهج مثل:تنظيم املعلومات ىف بيئة الويب،  م، استحدثت ف2017/2018عام

إدارة اجلودة ىف البيئة  والثقافة املعلوماتية، ومناهج البحث ىف البيئة الرقمية، وتصميم واجهات استخدام املستفيد، وو حمركات البحث، 

 ى اجلديد فيتم حاليًا اإلعداد الستحداث الئحة مناهج جديدة تتوافق مع مستجدات التخصص.أما ىف قسمْى سوهاج و الواد،الرقمية
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بإكساب طالهبو  األقسام  اهتامم  دال عىل  منهج مؤرش  أكثر من  لدخول سوق    ماستحداث  الالزمة  التقنية  و  العملية  املهارات 

فرص لزيادة  الكافية  العملية  بالتدريبات  تدعيمها  أنه جيب  إال  وفًقا ألحدث   العمل،  دورية  بصفة  تطويرها  و  التخرج،  بعد  عملهم 

 املستجدات الدولية ىف املجال.  

 :املناهج الدراسيةو حتديث اًلندماج ىف املرشوعات املشرتكة إلعداد   2/2/3/2

أو  أواإلقليمى    حىلتتيح هذه املرشوعات توافق املناهج الدراسية ىف األقسام العلمية املتشاهبة باجلامعات سواء عىل املستوى امل 

،و مل يشرتك  (Tammaro, 2011, p.17)الدوىل، ما يمهد للرشاكات األكاديمية و احلراك الطالبى و االعرتاف املتبادل بالشهادات العلمية

ىف جامعة طيبة    "املعلومات و مصادر التعلم  "ىف مثل هذه املرشوعات من األقسام حمل الدراسة سوى قسم طنطا، الذى دخل مع قسم

 بالسعودية ىف مرشوع مشرتك بينهام إلعداد املناهج الدراسية. 

 الدراسية:  هجاإعداد املن ة أثناءربات الدولياًلجتاهات العاملية و آراء اخلنقل  2/2/3/3

يتيح هذا التوجه الوقوف عىل أحدث املعارف و املهارات و التطبيقات املتخصصة التى ينبغى إدراجها ىف املناهج الدراسية، و  

ن َثمَّ تأهيل اخلريج بكفاءة مناسبة ألحدث متطلبات سوق العمل الدوىل،و مشاركة آراء اخلرباء الدوليني حول املناهج اجلديدة تْضَمن مِ 

هذا و قد ُأِخَذت آراء حسن الرسحيى و شعبان (، Tammaro, 2011, p.133)بصورة كبرية كفاءهتا و فاعليتها وخلوها من أوجه القصور

ان( ىف آخر الئحة للمناهج الدراسية بقسم طنطا، ىف حني اكتفت بقية أقسام الدراسة بالتعرف عىل االجتاهات العاملية ىف  العتيبى )سعودي

معززات التدريس، ونتائج وطرائق التدريس والتقييم، واملحتوى،واملناهج الدراسية لعلوم املكتبات واملعلومات )من حيث:األهداف،

اإللكرتونية لألقسام املناظرة ىف أوربا وأمريكا،لتقليل الوقت املستغرق واجلهد املبذول، أو بسبب قلة العالقات  التعلم(من خالل املواقع  

ف األخري يؤدى إىل تأخر وصول  مع نظرائها عىل املستوى الدوىل،و قلة احلراك الدوىل ألعضاء هيئة التدريس  األكاديمية ،رغم أن الترصُّ

إىل احلديثة  العاملية  ىف   املناهج  اآلىل  احلاسب  وتطبيقات  ومارك،  امليتاداتا،  مثل:  ة  ِعدَّ موضوعات  ما حدث ىف  هو  العلمية،و  األقسام 

 املكتبات، و غريها، ما أدى إىل انخفاض القدرة التنافسية الدولية للقسم، و خريج غري قادر عىل التنافسية ىف سوق العمل الدوىل. 

 :ملحلية اجليدةتدويل و تصدير املناهج الدراسية ا 2/2/3/4

اجلانب املقابل للعنرص السابق، هو تدويل املناهج الدراسية املحلية، أى: تصديرها إىل قسٍم ُمناظِر ىف دولة أخرى، سواء بكامل  

املتخصص، هذا و مل  حالتها أو بتعديٍل فيها، ما يدل عىل اقتناع القائمني عىل الِقسم املستوِرد بكفاءة و كفاية هذه املناهج لتأهيل اخلريج  

املعلومات  و  املكتبات  قسُم  بحالتها  استوردها  املنوفية،حيث  ِقسم  اخلارج سوى  إىل  الدراسية  مناهجه  الدراسة  أقسام  من  أى   ر  ُيَصدِّ

 سعودية. بجامعة حرضموت ىف اليمن، كام استوردها بتعديل فيها ِقسُم املكتبات و املعلومات بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ىف ال

تدويل حمددة،    إسرتاتيجية  توجد  كام ال  هلا،  الدعاية  و  تسويقها  الدراسة بضعف  الدراسية ألقسام  املناهج  تدويل  قلة  ويعلل 

 وضعف حراك أعضاء هيئة التدريس كام سبقت اإلشارة، و ضعف العالقات األكاديمية بني األقسام. 

 :تدريس املناهج الدراسيةىف  املتخصصةالدولية العلمية املصادر  خداماست 2/2/3/5

ُتَوفِّرالكتُب والدوريات وقواعد البيانات وصفحات الويب وغريها من أشكال مصادر املعلومات املتخصصة الدولية أحدَث  

ومات املعارف والتطورات والتقنيات، وتتميز باملوثوقية والكفاءة العلمية؛ما جعلها أحد مصادر تدريس املناهج بأقسام املكتبات واملعل
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عىل املستوى الدوىل، واالعتامد عىل مثل هذه املصادر ىف تدريس املناهج يضمن بشكل كبري تأهيل كفؤ للخريج، ويضع القسم ىف مستوى 

 جيد من السمعة األكاديمية و التنافسية الدولية، و االعرتاف الدوىل بشهاداته العلمية، و جيعله ِقبَْلة للحراك الطالبى الوافد. 

كاسب ال يستخدم أعضاُء هيئة التدريس املصادَر العلمية الدولية ىف تدريس املناهج الدراسية بأقسام الدراسة، بل  رغم هذه امل

ها زمالؤهم أو أساتذهتم ىف مرص وهنا بأنفسهم أو ُيِعدُّ لعدة أعوام دراسية؛ ما يؤدى  ، ويستخدموهنا  يكتفون بالكتب الدراسية التى ُيِعدُّ

 . ، و ضعف القدرة التنافسية الدولية للقسم و اخلريجية، وعدم كفاءة اخلريجإىل تقادم مادهتا العلم

 :تدريس املناهج الدراسيةىف الدولية خدام التقنيات ستا 2/2/3/6

برامج عرض الدروس  و املستودعات الرقمية،  واملنصات التعليمية،  ونرتنت،  أصبح استخدام تقنيات تدريس املناهج مثل:اإل

  ، جانب تأهيله املهارى  ا تساعد ىف توصيل و فهم و ثبات املعلومة عند الطالب، ما يرفع مستوى تأهيله العلمى، إىلأمًرا رضورًيا؛ ألهن

. وَغنِىٌّ عن الذكر  (Tammaro, 2011, p. 161-162حيث يمثِّل جمال املكتبات و املعلومات أرًضا خصبة لتطبيقات و تقنيات املعلومات)

علومات صار معياًرا لتقييم مستوى اجلودة و القدرة التنافسية لألقسام؛ وهذا ما جعل أعضاء هيئة التدريس  أن توافر املَعامل و تقنيات امل

ىف كل األقسام حمل الدراسة حيرصون عىل استخدام التقنيات الدولية أثناء تدريس املناهج، و التى متثلت ىف: صفحات و مواقع اإلنرتنت،  

ب يوتيوب،  عىل  الرشح  فيديوهات  املستقبل، Power pointرنامجوبعض  لنظام  التطبيقى  النموذج  مثل:  املحسبة  التطبيقية  النامذج   ،

 ...إلخ. Bibframe editorو RDA toolkit وامليتاداتا، ومارك، و أيًضا النامذج التطبيقية عىل اإلنرتنت مثل:

 : مناهج بلغات أجنبيةتدريس  2/2/3/7

ُس أقساُم املكتبات و   اللغوى    -املعلومات مناهَج بلغٍة أجنبيٍة وبخاصًة اإلنجليزيةُتَدرِّ املُتَطلَّب  انتشاًرا عامليًا، و  فهى األوسع 

؛ هبدف جذب حراك طالبى دوىل وافد، و كسب ميزة تنافسية و سمعة دولية، و ليكتسب خرجيوها مهارة -األدنى لسوق العمل الدوىل

شرتاك ىف برامج األبحاث الدولية، و احلصول عىل دعم و حتفيز و نرش دوىل ألبحاثهم، و  استخدام أكثر من لغة، و ُيمكِن لباحثيها اال

تدريس    زيادة قدرهتم عىل ترمجة املواد و األبحاث الدولية األجنبية املتميزة إىل اللغة العربية، ولكى حتقق أقسام املكتبات ذلك ينبغى عليها 

 عدة مناهج دراسية أو أجزاء منها بلغة أجنبية.

لتحقيق بعض   "نصوص متخصصة باللغة اإلنجليزية"وىف الواقع خصصت األقساُم حمل الدراسة منهًجا دراسيًا واحًدا بعنوان

 األهداف السابقة، لكنها مل تتحقق لعدم كفاية هذا املقرر وحده لتحقيقها.

 واملعلومات: بناء عىل ماسبق ُيوىَص باآلتى لزيادة تنافسية املناهج الدراسية ىف أقسام املكتبات

واالحتياجات    -1 التخصص،  ىف  احلديثة  الدولية  األبعاد  عىل  بناًء  للمناهج،  الدورى  والتطوير  والتقييم  املراجعة 

اخلرجيني،   العمل عن  إجراء مسح دورى عن مدى رضا أصحاب  و  الدوىل،  العمل  للوظائف ىف سوق  املتغرية  واملواصفات 

 لتقريب التعليم من العمل.  

إلعداد وحتديث املناهج الدراسية، ما يمهد    أقسام املكتبات واملعلومات العربية مرشوعات مشرتكة بينها أن تتبنى    -2

 للرشاكات األكاديمية واحلراك الطالبى واالعرتاف املتبادل بالشهادات العلمية. 

 أكاديميٍة به ذلك من عالقاٍت نقل االجتاهات العاملية واخلربات الدولية أثناء إعداد املناهج الدراسية، وزيادة ما يتطل  -3

 وحراك دوىل هليئة التدريس. مع اخلرباء واألقسام األخرى، شخىصعىل املستوى املؤسسى وال
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 .بغرض تدويلها أو تصديرها ، الوسائل املتاحة لوبث املعلومات الكافية عنها بك تسويق املناهج املحلية اجليدة-4

ُتستَخَدم التقنيات واملصادر العلمية الدولية املتخصصة ىف تدريس املناهج،    أال ُيكتَفى بالكتب الدراسية املقررة، بل  -5

التى    "شبكة احتاد اجلامعات املرصية"لتشارك فيها مع املؤسسات املناظرة وغري املناظرة، مثلام حدث من قبل ىفا  وهذا يتطلب

 ة.ربطت بني املكتبات اإللكرتونية للجامعات املرصية وقواعد البيانات العاملي

بحثية واإلفادة من التقنيات احلديثة ىف تطوير املناهج الدراسية وطرائق التدريس ومعززاته، وإنشاء شبكات تعليمية  -6

العامل، و تعزز   الباحثني و  والتواصل بني العلامء  هذه الشبكات  تتيح املعلومات من خمتلف قواعد البيانات و مواقع الويب ىف 

 بالتعليم عن بعد، مما يعزز تدويل املناهج الدراسية. املهتمني باملجال، و االهتامم 

 تدريس مناهج دراسية متخصصة بلغة أجنبية، أو أجزاء منها عىل أقل تقدير.   -7

 Internationalization of the research:ي  تدويل البحث العلم   4/ 2/ 2

األمهية   بالغا ن  املجاالت،وهدفا ل  التنمية ىف ك  والبحث العلمى أساسا التطور احلضارى للمجتمع املحىل والدوىل،وركيزتا   الِعلمُ 

العاىل التعليم  هتدف    ملؤسسات  أداءباحثيها شجعت  ف؛التميزإىل  التى  دوليًا   أبحاٍث عىل  نرشها  و  أجلعلمية  من  ىف  ،  ترتيبها  رفع   :

م، ويمز و شانغهاى و الويبومرتكس، التا  :التصنيفات العاملية مثل احلفاظ عىل القدرة التنافسية والسمعة  وزيادة املنح و الدعم املاىل املقدَّ

و أعضاء التدريس، فضاًل عن أن األبحاث ُمتَطلَّب لرتقية األعضاء و احلفاظ عىل الوظيفة)الدكر و    واملكانة العلمية الدولية للمؤسسة

م هذه املنافع أكثَر من مؤسسة و تقل معوقات البحث العلمى؛ كان تدويل البحث العلمى  كى تعُ (.و ل170، ص2018خفاجة، يوليو 

 )***( تخذ اإلجراءات اآلتية:يا بني عمليات تدويل التعليم، و هو الذى يركنًا رئيًس 

 الدراسة. محل قساماألفى  البحث العلمى(: إجراءات تدويل  5جدول ) 

 الوادى اجلديد  سوهاج  بنى سويف  املنوفية  طنطا  اإلسكندرية القاهرة العلمى إجراءات تدويل البحث 

 x √ √ √ √ √ √ األخذ باالجتاهات العاملية ىف جماالت األبحاث 

 x x x x x x x توثيق صلة الباحثني بالقسم مع الباحثني املتميزين ىف اخلارج 

 x x x x x x x تدويل النرش العلمى لألبحاث املحلية  

 x x x x x x x ترمجة األبحاث الدولية املتميزة إىل اللغة العربية  

 x x x x x x x التمويل األجنبى للبحث العلمى ىف األقسام  

 x x x √ x x √ إصدار دوريات علمية متخصصة، هلا هيئة حتكيم دولية  

 بحاث:األخذ باًلجتاهات العاملية ىف جماًلت األ 2/2/4/1

 ملواكبة مستجدات إن أْخذ األقسام العلمية باالجتاهات العاملية ىف جماالت البحث العلمى ُيمثِّل حماولةً  

التقليدية التى استُهلَِكت بحثًا إىل أخرى حديثة متطورة ذات فائدة عظيمة، ال  من املوضوعات  موضوعات التخصص، وانتقااًل 

آخر تضفى االجتاهات العاملية صبغة دولية عىل األبحاث     جانٍب ىفو  ،سيام التى تتناول مشكالت املجتمع املحىل والدوىل وسبل تطويرمها 

الاستقطاب    العلمية باألقسام، و تؤدى إىل البحثية  ىطالبمزيد من احلراك  العليا، و زيادة املشاريع  الدراسات  الدعم املاىل ، ولربامج 

 املقدم للجامعة، ما يصب ىف مصلحة القدرة التنافسية و السمعة الدولية لألقسام.
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وقد أكدت أقساُم الدراسة بأن كال منها يسري وفق خطة بحثية تشمل عدًدا من موضوعات االجتاهات العاملية احلديثة ال سيام  

ون عىل  نيات املعلومات، ُيستَثْنى منها الوادى اجلديد حلداثة برنامج الدراسات العليا به، وأفادت أيًضا بأن قلة قليلة ِمن الباحثني ُيقبِلتق

 هذه املوضوعات؛ حلداثتها وصعوبتها، وقلة مصادرها التى هى أصاًل بلغات أجنبية. 

احل العاملية  االجتاهات  األبحاث ىف موضوعات  ندرة  املرصية عىل  إن  واملعلومات  املكتبات  أقسام  أدت إىل ضعف وجود  ديثة 

،  اخلريطة البحثية العاملية، و ضعف قدراهتا التنافسية البحثية دوليًا؛ بسبب ضعف إمكاناهتا ومواردها، وغياهبا عن التميز البحثى الدوىل

 وحمدودية قدرهتا عىل إنتاج وتبادل املعرفة املتخصصة. 

 توثيق صلة الباحثني بالقسم مع الباحثني املتميزين ىف اخلارج: 2/2/4/2

والباحثني األجانب رضورة ىف ظل العوملة وثورة    -السيام أعضاء هيئة التدريس–صار التواصل الدوىل بني الباحثني املرصيني  

 لعالقات بني الباحثني بالقسماالتصاالت واملعلومات، و َوَجَب عىل األقسام العلمية أن هُتيئ و توطِّد فرص االتصال و ا

و الباحثني املتميزين باخلارج؛ من أْجل خدمة أغراض البحث العلمى، وملِا لذلك من فوائد كثرية تعود إىل الباحثني و القسم  

جيدة    مثل: تبادل أحدث األفكار و اآلراء و املوضوعات البحثية، وتبادل املصادر و املراجع التى ختدم األبحاث، وضع و حتديث خطة 

لألبحاث،زيادة جودة   أو متويل  بحثية  منح  احلصول عىل  واملساعدة ىف  املشرتكة،  الدولية  األبحاث  ىف  بالقسم،واالنخراط  لألبحاث 

 األبحاث، و خلق جيل من الباحثني متعدد الثقافات.

باحثيها والباحثني ىف اخلارج،واقترص األمر  هذا و قد غاب الدور املؤسسى لألقسام حمل الدراسة ىف هتيئة و توطيد االتصال بني 

منها  عدة  مشكالت  إىل  املؤسسى  الدور  غياب  وأدى  الفردية،  واجلهود  الشخصية  العالقات  يوليو  عىل  خفاجة،  و  ، 2018)الدكر 

حاث ىف  : غياب التعاون ىف األبحاث، انخفاض جودة األبحاث ألهنا ترتفع مع تعدد املشاركني، وإمكانية تكرار بعض األب(186ص

التخصص، وضعف   لعلوم  املتسارع  النمو  ىف  تساعد  أصيلة  أبحاث  ىف  استغالهلا  املمكن  من  كان  ونفقات  دول وضياع جمهود  عدة 

االستفادة من اخلربات املتاحة لدى املؤسسات و اخلرباء و الباحثني ىف اخلارج،واالنعزال والفردية ىف األبحاث أضعفت قدرهتا عىل حل  

ية ىف التخصص، وقلة األبحاث الدولية املشرتكة ألعضاء هيئة التدريس والباحثني، و قلة املنح البحثية بأشكاهلا  مشكالت حملية ودول

 املختلفة. 

 :تدويل النرش العلمى لألبحاث املحلية 2/2/4/3

م اإلفادة منها عىل   أداء الباحثني واجلامعات،   ، وهو أداة لتقييم و دعمالدوىل  نطاق الالنرش العلمى الدوىل لألبحاث املحلية ُيَعمِّ

تقطاب  ووسيلة تسويقية ُتعززمتيُّز وجودة و تنافسية األبحاث واألقسام العلمية، و تنمية السمعة البحثية واألكاديمية عامليًا، ومن َثمَّ اس

َمة املَقدَّ البحثية واملنح  ، هذا وينرش  (175-174صص  ،  2018)الدكر و خفاجة، يوليو  مزيد من احلراك الطالبى، وزيادة املشاريع 

  أعضاُء هيئة التدريس ىف األقسام حمل الدراسة أبحاَثهم ىف الدوريات املتخصصة املحلية، و قليل ما ينرشون ىف دوريات املنطقة العربية،

فة ىف قواعد   البيانات لظنهم أن ذلك أيرس ىف إجراءات و وقت النرش، و كفاية هذه الدوريات ألغراض الرتقية، رغم كوهنا غري ُمَكشَّ

 العاملية، وال يقرؤها غري الناطقني بالعربية؛ و من َثمَّ تِقلُّ اإلفادة منها عند غريهم. 

 :(190-176، ص2018)الدكر و خفاجة، يوليو و معوقات النرش الدوىل قد تعود إىل واحد أو أكثر مما يأتى

َمة للنرش.جيد كثري  من الباحثني صعوبًة ىف الكتابة السليمة باللغة اإلنجليزية -  ؛ ما يؤدى إىل رفض أبحاثهم املقدَّ
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 يعتقد غالبية الباحثني أن النرش الدوىل يتطلب تكلفة عالية و وقت طويل و آليات معقدة.  -

العمل باجلامعات مثقل بأعامل التدريس واالختبارات واللجان و اإلرشاف عىل الرسائل اجلامعية و حضور الدورات    -

فضاًل عن املتطلبات االجتامعية واملعيشية الشخصية، وال يتبقى الوقت الكاىف إلجراء األبحاث الدولية التدريبية و املؤمترات ،  

و النرش الدوىل، مما يستلزم التوزيع املتوازن للوقت عىل هذه املهام، بحيث ال تطغى إحداها عىل األخرى، وتتوفر الطاقة البدنية  

 و الذهنية الالزمة لكل منها. 

لة من جهات حملية أو دولية، تستوجب النرش ال توجد مرش -  وعات بحثية إلنتاج أبحاث دولية مشرتكة مموَّ

 الدوىل هلا بعد تنفيذها. 

ص لدعم و حتفيز إعداد و نرش األبحاث دوليًا. -  قلة التمويل املَُخصَّ

ه الباحثون أبحاثهم العلمية -  دوىل لألبحاث.ألغراض الرتقية التى ال تشرتط النرش ال  -بشكل أساسى -يوجِّ

 :ترمجة األبحاث الدولية املتميزة إىل اللغة العربية 2/2/4/4

ب ال تيرس و ُتَعظِّم ترمجُة األبحاث الدولية املتميزة إىل اللغة العربية االستفادَة منها، ال سيام أن عدًدا غري قليل من الباحثني العر

الرت ل أن تكون  ُيفضَّ لغة أجنبية واحدة، و  التدريس  جييدون استخدام  اللغتني، و ليس هناك أفضل من هيئة  يتقن  ٍص  بِيَد متخصِّ مجة 

  باألقسام العلمية لتنفيذ ذلك ىف إطار مؤسسى، ملا له من مردود اقتصادى عىل األقسام و املرتمِجني عىل حد سواء.و هذا ما مل حَيُدث ىف 

كثرية املكلفني هبا، وغياب اإلسرتاتيجية العامة لتدويل التعليم  أٍى من أقسام الدراسة، بسبب انشغال أعضاء هيئة التدريس باألعامل ال 

و ما تتضمنه من ترمجة األعامل واألبحاث الدولية باألقسام، أو الكتفاء كل باحث برتمجة النصوص التى حيتاج إليها بنفسه أو عن طريق 

 َمن يرتِجم له. 

 ىف القسم: لبحث العلمى األجنبى لتمويل ال 2/2/4/5

لف، و ثمة أبحاث ال يْقِدر الباحُث عىل تكلفتها وحده بسبب عدم كفاية راتبه، كام انخفض اإلنفاق احلكومى البحث العل مى مكِّ

التى الذى تقدمه بعض املؤسسات األجنبية املانحة،    التمويل   ىف  احللَّ   جد الباحُث دعم القطاع األهىل، فيانعدم    عىل البحث العلمى و 

من بني هذه املؤسسات ما هى عربية،مثل: املجلس  ، و  معينة غالبًا ما تكون جزًء من اهتامماهتا الدوليةتشرتط دراسة ظواهر    غالبًا ما 

بلبنان العلمية  للبحوث  العلمية،  و،  CNRSالوطنى  للبحوث  األردنى  امللكى  االقتصادى والصندوق  لإلنامء  العربى  الصندوق 

للبحوثو،Arab Fundواالجتامعى امللك فيصل  الدولية  ، مركز  للتنمية  البحوث  الكندية  و،  IDRCأو غري عربية،مثل: مركز  الوكالة 

م إىل مؤسسات حكومية، مثل:  ARCEاملركز األمريكى لألبحاث بمرصو،  Pittsburghمركز جامعةو،  CIDAللتنمية الدولية . أو ُتقسَّ

الربيطانية التكنولوجيةو،  Britacاألكاديمية  العلوم والتنمية  املعهد اإلنسانى وحكومية،مثل:برنامج فولربايت،.وغري  STDFصندوق 

التنموى  Fordمؤسسة فوردو ،  Roberto Cimetta Fundمؤسسة  و،  Mondrian Foundationمؤسسة موندريانو ،  Hivosللتعاون 

Foundationالدولية املؤسسات  و  املنظامت  من  َمة  املقدَّ مرشوعات(  دراسية/  )منح  للتمويل  املتاحة  اليونسكو.)الفرص  و  ص  ،   ،

 (90-64ص

 هذا و قد انعدم التمويل األجنبى لألبحاث بأقسام الدراسة، ويعلل ذلك بواحد أو أكثر من األسباب اآلتية: 

ف هبا.  -  عدم املعرفة باملؤسسات املانحة، وبخاصًة و أنه ال توجد إسرتاتيجية شاملة لتدويل التعليم باألقسام ُتَعرِّ
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وب  - الالزمة،  املوافقات  وصعوبة  ثورة  تعدد  بعد  املدنى  املجتمع  ملؤسسات  األجنبى  التمويل  قضية  بعد  خاصة 

 م. 2011يناير

 الوقت واملجهود الكبريان الالزمان للحصول عىل متويٍل أجنبى،ثم تستقطع بعضه وزارة املالية بال أى دعم منها. -

 هلا هيئة حتكيم دولية: إصدار دوريات علمية متخصصة  2/2/4/6

دوريات  الإصدار  علومات هلا دور كبري ىف نرش وتدويل األبحاث العلمية لباحثيها أو لغريهم، من خالل  إن أقسام املكتبات وامل

ف مقاالهتا ىف قواعد البيانات العامليةاخلرباء الدوليني  بعَض   ذات هيئة التحكيم التى تضمتخصصة،  املعلمية  ال لتكون معتمدة   ، وُتَكشَّ

الدوريات تزيد القدرة التنافسية الدولية لألقسام واألبحاث العلمية، وما يرتتب عىل ذلك من زيادة املوارد ، إن إصدار مثل هذه  ا عامليً 

 املالية، وختفيف تكاليف نرش األبحاث لباحثى القسم، و بخاصة تكاليف النرش الدوىل بعد االعتامد الدوىل للدورية. 

املجلة العلمية للمكتبات "مية متخصصة،مها:قسم القاهرة الذى ُيصِدرعل وقد أصدر ِقسامن من األقسام حمل الدراسة دورياٍت  

َفة ىف قواعد البيانات العربية، و رابطها ىف بنك املعرفة املرصى  "والوثائق واملعلومات ، و قسم  /http://jslmf.journals.ekb.egهو:   املَُكشَّ

)حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة  و لكنها غري مكشفة ىف أٍى من قواعد البيانات"املجلة املرصية لعلوم املعلومات"صدربنى سويف الذى ي

 كام تبني اآلتى:  ،در الدوريتان ىف أعداد نصف سنويةْص ، و تَ م(2020ىف أبريل

ص املرصيني فقط،و ربام يرجع حيث تقترص هيئتْى حتكيمهام عىل أساتذة التخص "الدولية"الدوريتان ال تتسامن بصفة  -

ذلك إىل رغبة املسؤولني عنهام ىف تقليل التكلفة املالية قدر اإلمكان، أو لكفاءة و كفاية املحكمني املرصيني من أساتذة اجلامعات،  

 أو ألنه ال يرد هلام أبحاث بلغات أجنبية.

ف الدوريتان ىف قواعد البيانات العاملية؛ما  -   والتعريف بمقاالهتام واإلفادة منهام جيعل تسويقهام مل ُتَكشَّ

 واالستشهاد هبام يقترص عىل جمتمع الباحثني العرب؛ و ِمن َثمَّ يقل معامل التأثري اخلاص هبام، و تنخفض القدرة التنافسية هلام. 

إسرتاتيجية تدويل التعليم،  ُيستَنبَط مما سبق أن تدويل البحث العلمى ىف أقسام املكتبات واملعلومات ظهر ضعيًفا، نتيجًة لغياب 

 و ضعف حراك أعضاء هيئة التدريس، أضف إىل ذلك املعوقات اآلتية:

املعوقات املؤسسية، مثل: قلة املوارد و اإلمكانات، واهتامم اجلامعات بالعملية التعليمية أكثر من البحث العلمى، وسياسات -أ

منية واإلجرائية للحصول عىل متويل أجنبى لألبحاث العلمية، كام ال توجد  الرتقية التى ال تشرتط البحث/النرش الدوىل،والصعوبات األ

 عالقات و اتصاالت أكاديمية مؤسسية باألقسام املناظرة و املؤسسات املهتمة بالتخصص.

العلمى، وضعف    -ب البحث  تدويل  و  جتديد  أنشطة  مشاركة  ىف  الرغبة  قلة  مثل:  التدريس،  أعضاء  عند  الفردية  املعوقات 

ارات اللغوية األجنبية، وقلة متابعة مستجدات البحث العلمى املتخصص، وضعف العالقات الشخصية مع الباحثني و اخلرباء و امله

 املؤسسات ىف اخلارج وبخاصًة املانحة.

قلة   و  املرصية،  املعلومات  و  املكتبات  ألقسام  الدولية  التنافسية  القدرة  إىل ضعف  العلمى  البحث  تدويل  َضعف  أدى  قد    و 

اآلتية  اإلجراءات  املتخصصة.ولعل  املعرفة  وتبادل  إنتاج  ىف  دورها  وحمدودية  الدوىل،  البحثى  للتميز  العليا  املستويات  ىف  تواجدها 

 تساعدها ىف التغلب عىل هذه املشكالت:

 .زيادة ودعم احلراك الدوىل ألعضاء هيئة التدريس إىل الداخل و اخلارج بالصورة التى سبقت اإلشارة إليها  -1

http://jslmf.journals.ekb.eg/
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املتقدمة و املؤسسات البحثية و اجلمعيات املهنية و االحتادات الدولية؛    التعاون و الرشاكة الدولية مع األقسام املناظرة  -2

صياغة خطة بحثية مرنة تتضمن  وبام يساعد األقسام املرصية ىف: املتابعة املستمرة لالجتاهات العاملية ىف جماالت البحث العلمى، 

 إقامة الشبكات البحثية، و إعداد مرشوعات بحثية مشرتكة. و م و تشارك البنية التحتية البحثية لألقسام،تدعي وقضايا دولية، 

تدعياملعالقات والتعاون بني هيئة التدريسوباحثى القسم مع املؤسسات و اخلرباء و الباحثني املتميزين ىف اخلارج،    -3

 لالستفادة من خرباهتم املتاحة.

 لسمعة البحثية دوليًا، من خالل تطبيق معايري جودة األبحاث، و النرش العلمى الدوىل. تنمية التنافسية وا -4

أن تنظم أقساُم املكتبات واملعلومات أو اجلمعياُت املهنية ورَش عمل وندواٍت علمية و دوراٍت تدريبية عن النرش    -5

الدولية و آليات النرش    املجالت العلمية و  ه و معايريه،  متطلبات والعلمى الدوىل ىف جمال املكتبات و املعلومات، تتناول: أمهيته،  

فيها و كيفية التواصل مع املسؤولني عنها ، مما يزيل االعتقادات اخلاطئة عن النرش الدوىل لألبحاث العلمية، حيث إن الدورات  

 املتاحة حاليًا عامة  لكل التخصصات. 

العلمية    -6 الدوريات  ىف  قاملتميزةاالشرتاك  وإنشاء  بيانات  ،  العلما بحلألخاصة  واعد  ىف  ث  ثم  القسم ية    إتاحتها ، 

 بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمى واملجلس األعىل للجامعات. للمهتمني عىل اإلنرتنت،

مصادره    -7 تنويع  و  زيادة  و  الدوىل،  النرش  و  العلمى  البحث  وحتفيز  لدعم  الالزم  التمويل  توفري  الدولة  عىل  جيب 

و   التمويل احلكومية  عىل  للحصول  الالزمة  املوافقات  و  اإلجراءات  تيسري  و  األجنبية،  املؤسسات  متويل  جانب  إىل  األهلية 

 األجنبى ألغراض البحث العلمى، و أال َتْستقطِع من هذا التمويل شيئًا.

ف  هبا      و    تعزيز رشاكة األقسام مع املؤسسات املرصية واألجنبية الداعمة للبحث العلمى، و إصدار نرشاٍت    -8 ُتَعرِّ

 برشوط متويلها و طرائق التواصل معها؛ لتوسيع نطاق استفادة الباحثني من هذه املؤسسات.

ترمجة األبحاث الدولية املتميزة إىل اللغة العربية ىف إطار مؤسسى، وأن ينمى الباحثون مهاراهتم ىف اللغات األجنبية    -9

ِجم مركُزاللغات  والدورات املجانية الالزمة لذلك،    بأنفسهم، عىل أن تساعدهم اجلامعات بتنظيم الرتمجة أبحاَث هيئة وأن يرَتْ

 لغٍة جماًنا؛ ملساعدهتم عىل النرش الدوىل.  يةالتدريس إىل أ

ف مقاالهتا ىف قواعد البيانات   إصدار دوريات علمية متخصصة بالتعاون مع إحدى دور النرش العاملية،  -10 عىل أن ُتَكشَّ

 أن تكون هلا هيئة حتكيم دولية من اخلرباء و أساتذة اجلامعات. العاملية، و

كات األكاديمي   5/ 2/ 2  Internationalization of academic partnershipة: تدويل الرشا

ق لتحقي  عالقة تكامل بني طرفنْي أو أكثر،ترتكز عىل العطاء املتبادل  "إىل  تشريظهرت فكرة الرشاكة ىف تسعينيات القرن العرشين، ل

والفنية،بناًء عىل اتفاق و       املادية والبرشية  املعلومات و التجارب و املوارد أهداف كل طرف أو األهداف املشرتكة، من خالل تشارك

إضافية و تنافسية،فيام ُعِرَف    لتحقيق ميزات  و انتقلت الفكرة رسيًعا إىل التعليم ،"حتديد املسؤولية؛و بذلك تقل التكاليف و يعم النفع

، هتدف إىل ىلا عات التعليم المؤسس بني  International Partnershipsثم تطورت إىل رشاكات دولية عرب احلدود  ،الرشاكة األكاديميةب

َتشاُرك منها:  امل  حتقيق ميزات متعددة  التى يصعب عىل  إليها بمفردها،    ؤسساتاملوارد  الثابتة، والوصول  التكاليف واملخاطر  تقاسم 

وهيئة التدريس بالفرص و الكفاءة التعليمية و     تزويد الطالب  و توفري أسواق تعليمية جديدة،  وات و اخلربات،  تسهيل نقل املعلومو
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من خالل املشاركة ىف املشاريع الدولية ىف    بناء اهليبة و السمعة األكاديمية الدوليةوالبحثية العاملية التى تؤهلهم لسوق العمل الدوىل،  

 (Kajberg, 2004, p. 220).املساعدة ىف الوصول إىل معايري ضامن اجلودة، و تعزيز القدرة التنافسية الدوليةووالتعليم،  البحث

الطالبى بني   أكاديمية دولية؛ و هو ما ساعد ىف ضعف: احلراك  الدراسة مل يدخل ىف رشاكة  أًيا من األقسام حمل  أن  تبني  وقد 

مليات تدويل املناهج الدراسية و األبحاث العلمية بالصورة  عأعضاء هيئة التدريس، و  حراكواألقسام و نظرائها عىل املستوى الدوىل، 

 التى سبق عرضها ىف هذه الدراسة. 

والنظرة إىل الرشاكات ال تتخطى النطاق  سرتاتيجيات تدويل التعليم هبا،  إغياب    وقد يرجع انعدام الرشاكات ىف األقسام إىل:

التواصل بينها وبني ااملحىل، و الدولية،    ةألمهية الرشاك  املسئولنيعدم إدراك  وألقسام املناظرة عىل املستوى الدوىل،ضعف  األكاديمية 

،و ضعف القدرة التنافسية  اإلدارية و القانونية  تعدد إجراءاهتا البريوقراطية  و  ندرة الدعم احلكومى املادى ملتطلبات الرشاكات الدوليةو

 ىل الرشاكة معها األقساُم ذات السمعة و املكانة العلمية الكبرية. لألقسام املرصية و ِمن َثمَّ ال توافق ع

املكتبات و    اتفاق الرشاكة، و جماالت الرشاكة، فإنه جيب عىل أقسامووإذا كانت مكونات عملية الرشاكة هى: جهات الرشاكة،  

 (Kajberg, 2004, p. 220):املعلومات املرصية ما يأتى

ُيراَعى فيها تلبية احتياجاته الفعلية للعمليات  و  للقسم،   سرتاتيجية لية بني أولويات اخلطة اإلأن يكون إنشاء الرشاكات الدو  -أ

 التعليمية والبحثية وخدمة املجتمع، و بناًء عليها ُيمكِن حتديد جهات الرشاكة املستهدفة. 

و   -ب بالتعليم  املعنية  الدولية  اجلهات  مع  متعددة  أكاديمية  وتعزيز عالقات ورشاكات  املكتبات بناء  العلمى ىف جمال  البحث 

االحتادات و املؤسسات و املنظامت الدولية،  واجلامعات،  وواملعلومات ال سيام املتقدمة ىف التصنيفات العاملية، مثل: األقسام املناظرة،  

 مراكز البحوث. واجلمعيات العلمية و املهنية، و

املشاركة،  -ج الرشاكة:األطراف  اتفاقية  تتضمن  )وأن  الفعلية(،  األهداف  االحتياجات  الرشاكة،وبناًء عىل  األنشطة  وجماالت 

خطة  وتوزيع املسؤوليات و التمويل )الذاتى أو اخلارجى( و املوارد الكافية للتنفيذ،واملطلوبة )بحيث ال ُيمكِن للقسم تنفيذها منفرًدا(،  

ل أن تكون طويلة األجل أى خلمس سنوات مو املدة الزمنية لتنفيذ األنشطة،  والتواصل بني األطراف داخليًا و خارجيًا،   دة الرشاكة )ُيفضَّ

عىل أن تصاغ االتفاقية بدقٍة ووضوٍح ال يسمح بوجود نزاعات فيام بعد، ثم مراجعتها قانونيًا و توثيقها  ، عىل األقل(، و طرائق التقويم

 والتوقيع عليها ونرشها هليئة التدريس بالقسم لاللتزام هبا واالستفادة منها.

وزارة التعليم العاىل أو اجلامعة األم و تقييمها،   خذ زمام املبادرة نحو التعرف عىل اتفاقيات الرشاكة الدولية التى أبرمتها أ  -د

ُيمكن اال ما  توأمة مشرتكة  لتحديد  اتفاقيات  القسم، ال سيام أن عدًدا من اجلامعات املرصية قدعقدت  منها ىف خدمة أهداف  ستفادة 

وذلك     سية و تدريب أعضاء هيئة التدريس،مع جامعات أوربية، ىف جماالت الطب و الصيدلة و العلوم و الزراعة،  إلعداد املناهج الدرا

مما هو    بالتعاون مع مكتب برنامج االحتاد األوربى لدعم التعليم العاىل املرصى،و يمكن لألقسام االستفادة من مثل تلك االتفاقيات

بمقتىض   "فولربايت"تبادل علمى بني وزارة التعليم العاىل املرصية و عدة هيئات دولية، مثل:هيئة  كام توجد اتفاقيات رشاكة ومتاح هلا،

دعم التعليم و زيادة التفاهم الثقاىف من خالل تبادل األفكار و اخلربات بني مرص و الواليات   بروتوكول تعاون مرصى أمريكى،هيدف إىل

وأملانيا، ىف جماالت التعليم          بمقتىض الرشاكة البحثية و العلمية بني مرص    "DAADادل العلمىاهليئة األملانية للتب"املتحدة األمريكية، و

 (.2011العاىل و العلوم و التكنولوجيا و االبتكار)وزارة التعليم العاىل،
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 الدولية. لتعاون والرشاكة األكاديميةل أن حتد مؤسسات الدولة من اإلجراءات البريوقراطية غرياملهمة  -هـ

 ,Kajbergأو أكثر مما يأتى)  اأن تشمل واحد  التى ُيمكِنتعددة للرشاكة األكاديمية الدولية،  املجاالت  حماولة االستفادة من امل  -و

2004, p. 221 :) 

 التجارب و املعلومات، و املنشورات. ومكانيات البرشية و املادية و الفنية، اإل نقل و تبادل: الطالب، -1

 املرشوعات املشرتكة إلعداد وتطوير و تبادل املناهج و الربامج الدراسية، أو املساعدة فيها.  -2

 تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، باملشاركة ىف املؤمترات وورش العمل و الدورات التدريبية.  -3

 نح الدراسية املتبادلة. امل -4

 برامج اإلرشاف املشرتك.  -5

 مرشوعات التعاون العلمى.  -6

 املشرتكة.    عمليات تطوير البحث العلمى، واملشاريع البحثية و الدراسات الدولية-7

أكثر عىل    بني مؤسستني جامعيتني أو  اتفاق":هوالذى   عتامد األكاديمى املتبادل،اال/TwinningProgrammeبرامج التوأمة  -8

 . "االشرتاك ىف حتديد الربامج الدراسية و حمتواها، لتحقيق االعتامد األكاديمى املتبادل الكامل

لقسٍم ُمناظِر ىف دولة أخرى    أن يمنح أحُد أقسام املكتبات و املعلومات ىف دولة ما احلَق   :أى  ،Franchisingمنح حق االمتياز  -9

 يق االعتامد األكاديمى املتبادل.لتقديم برنامج أكاديمى من إعداده، لتحق

س بني مؤسسات الدول املتقاربة جغرافيًا و ثقافيًا و تارخييًا)  ,Kajbergوإذا كانت أفضل الرشاكات األكاديمية هى التى تؤسَّ

2004, p. 221) ، رشاكة سالفة الِذْكر،  إنشاء رشاكة إقليمية بني أقسام املكتبات و املعلومات العربية، هتدف إىل حتقيق جماالت ال فاملقرتح

 إىل جانب األهداف اآلتية: 

 َتواُفق وتوحيد النظم والربامج واملناهج الدراسية، ىف املرحلتنْي: اجلامعية األوىل، والدراسات العليا.  -

 لقياس وتقويم التحصيل األكاديمى للطالب.  اعتامد نظم موحدة -

 تبات واملعلومات، وإقرار آليات موحدة لقياس اجلودة.تعزيز التعاون العربى ىف جمال ضامن جودة تعليم املك -

 االعرتاف املتبادل بالشهادات العلمية، وإمكانية انتقال الطالب بني األقسام.  -

 لألقسام العربية، والتى ستزيد بالتعاون فيام بينها.  السمعة األكاديمية والقدرة التنافسية الدوليةوتنمية  بناء -

 بداًل من الثقافات األجنبية غري املناسبة لنا. املواَطنة العربية اإلسالمية، فكرًيا وثقافيًا وتارخييًا واجتامعيًا،تعزيز  -

 Internationalization of certificationsة: تدويل الشهادات العلمي   6/ 2/ 2

من   دولة،  من  بأكثر  عمٍل  عىل  احلصول  ىف  مساعدة خرجييها  العلمية  األقسام  الدوىل  تستطيع  االعرتاف  عىل  احلصول  خالل 

إن تدويل الشهادات العلمية له صور متعددة، منها: معادلة   ،وتعزيز سمعتها األكاديمية وقدرهتا التنافسية الدولية  بشهاداهتا العلمية،

الدوىل،   املستوى  عىل  والدرجاتوالشهادات  األكاديمية،  املعتمدة  بالساعات  املتبادل  املش  االعرتاف  عن  العلمية  الثنائية  و  رتكة 

 . (Tammaro, 2011, p. 124-125بعد)



 225 دــابر حامــد جـــأمحد. 

 

 

مع    ، و قد يرجع ذلك إىل اكتفائها بعمليات معاَدَلة الشهادات العلميةبأية صورة  هذا ومل تسَع أقسام الدراسة إىل تدويل شهاداهتا 

يل التعليم باألقسام، و ضعف احلراك الطالبى  سرتاتيجية العامة لتدو، و غياب اإلالتى تتم بوساطة وزارة التعليم العاىل  الدول األجنبية

 الدوىل، و ضعف عمليات تدويل املناهج الدراسية، و غياب الرشاكات األكاديمية الدولية.

كاديمية و قدرهتا التنافسية الدولية، ولعل التوصيات لذا جيب عىل أقسام املكتبات واملعلومات السعى إىل بناء و تنمية سمعتها األ

 حماور هذه الدراسة تساعدها ىف ذلك، ما يمهد لالعرتاف الدوىل بشهاداهتا العلمية.ل كالواردة ىف  

 معوقات تنفيذ تدويل التعليم فى أقسام المكتبات والمعلومات: 2/3

 هذه العملية يعوقها ما يأتى: 

 و الوطنى. أسرتاتيجية واضحة شاملة لتدويل التعليم عىل املستوى املؤسسى إال توجد  -

 . ، ما انعكس عىل األقسامالكلياِت تدويَل التعليم هبا بشكل واضحووظائُف اجلامعاِت و تتضمن أهداُف ال  -

با و  - اجلهات املكلفة بذلك، وزاد  انعزال  مسؤولية تدويل التعليم ال تقع عىل أقسام املكتبات فقط، بل يشهد األمر تعددا وتشعُّ

واألقسام فيام بينها    املعنية  تواصل اإلدارات  صعوبةدارية، واإلصعوبات   تعدد الىلإأدى  ما  انعزال األقسام عن نظرائها؛  األمر سوًء ب

 لتحقيق التدويل.  

ال توجد دراية كاملة بأمهية وعمليات تدويل التعليم لدى املسئولني عن أقسام املكتبات واملعلومات املرصية وأعضاء هيئة    -

سرتاتيجية شاملة لكافة األعامل إويمكن حل هذه املشكلة بوضع    ،ال توجد آلية ملتابعة أداء األقسام ىف كافة املجاالتكام    التدريس،

سرتاتيجية الدولة للتنمية املستدامة،  إسرتاتيجية بالئحة تنفيذية وتقييمية لألداء، مع ربط هذه اإلو  - التعليم  تدويل  فيها   بام  – املطلوبة  

 يبية وورش العمل الالزمة لذلك.    وعقد الدورات التدر

عدم كفاية املوارد    املعوق املادى حيث ال توجد حوافز مادية ملشاركة أعضاء هيئة التدريس ىف عمليات التدويل، فضاًل عن  -

الدولية،    اتالرشاكالبرشية واملالية واملادية والتكنولوجية الالزمة للتدويل، وُيْمكِن التغلب عىل ذلك باستغالل فرص التمويل املتاحة و

و مصادر    ،تربعات رجال األعامل واجلمعيات األهلية، والعام واخلاص  نيالقطاع  :بني  وتنويع مصادر متويل ودعم منظومة التعليم العاىل

 التمويل األجنبى.

إىل اخلارج، فيَبْقون    املتميزة و الكفاءات العلمية إىل اخلارج، التى حَتُدث عند إعارهتم أو ابتعاثهم   Brain Drainهجرة العقول-

الدعم املادى أو   عدم كفايةو صعوبة مناخ العمل ىف الوطن،  وألسباب عدة منها:التفاوت ىف املعاملة،    وال يرغبون ىف العودة إىل وطنهم؛ 

ورفع الكفاءة العلمية   دخار املاىل للمستقبل أو حماولة حتسني الوضع املعيشى،االوالرغبة ىف  الرواتب واحلوافز ملتطلبات الوظيفة و احلياة،  

 و املهارية للوصول إىل مكانة علمية متميزة. 

وهتيئة البيئة املناسبة   وجب عىل الدولة املحافظة عليها،  كأبرز عوامل التقدم، لذا  املشكلة استنزاًفا للثروة البرشية الوطنية  ُتعد هذه

رفع الرواتب و حتسني الظروف املعيشية ألعضاء هيئة التدريس و الباحثني، الدعم و التحفيز لألنشطة    بداع و االبتكار من خالل:هلم لإل

حتسني ظروف العمل جلذب و استبقاء العقول البرشية، وو البحثية،      توفري مرافق و مقومات العملية التعليمية والتعليمية و البحثية، 

خطط جلذب الكفاءات األكاديمية الدولية و الوطنية، و وْضع رشوط جزائية للمبتعثني إىل   اعتامدو  حتسني نوعية التعليم و جودته،و

 اخلارج الذين ال يريدون العودة للوطن دون املوافقة عىل ذلك. 
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مية تلك املشكالت يمكن التغلب عليها بتقنني املعايري األكادي و بيع أو تزوير الشهادات العلمية، خماطر تسليع التعليم العاىل، -

َرة و ممارساهتا، و توسيع نطاق الرشاكات أو تبادل املعلومات    ، و التعريف باملؤسساتشهاداتالعاملية لالعرتاف بال –البائعة أو املزوِّ

الذاتية   -تقدير  أقل  عىل السري  ىف  الواردة  البيانات  أو  العلمية  الشهادات  بصحة  التسليم  عدم  و  األجنبية،  املامثلة  املؤسسات  بني 

 (.44، ص2016 ص)عبد احلافظ،لألشخا 

 ة: ـنتائج الدراس

الدراسة إىل التعرف عىل واقع تدويل التعليم ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية ىف ضوء االجتاهات احلديثة، هذه  هدفت  

عمليات تدويل التعليم ىف األقسام كشاف  وباست،  واقرتاح عدٍد من اإلجراءات التطبيقية له، بام حيقق تنافسية األقسام عىل املستوى الدوىل

 إىل النتائج اآلتية: ت الدراسةحمل الدراسة، توصل

سرتاتيجية  إمل حيَظ تدويل التعليم باالهتامم الكاىف ىف أقسام املكتبات واملعلومات املرصية حمل الدراسة، حيث مل ُتِعدن له رؤية  -1

رجتالية ا كل اجلهود املبذولة هلذا الشأن فردية    فكانت  ل و تطوير القدرة التنافسية؛حمددة وموثقة، تتالءم مع التطورات الدولية ىف هذا املجا 

 ة لعدد قليل من الفرص الدولية املتاحة.أ وحمدودة و متفاوتة، وصارت جمرد استجابات جمز

ص أىُّ قسٍم فريًقا من العاملني به لتنفيذ -2 ىل مستوى كل جامعة، بعيًدا  ن التدويَل يتم عإومتابعة عمليات التدويل، بل  مل خيصِّ

 عن األقسام من خالل إدارتْى: الطالب الوافدين، والعالقات العلمية والثقافية.

القاهرة،    -3 بجامعات:  األقسام  ووظائف  أهداف  التعاون  واإلسكندرية،  وخلت  أنشطة  من  اجلديد  والوادى  سويف،  بنى 

 املنوفية، و سوهاج. واف أقسام: طنطا، الدوىل، بينام ُوِجَدت إحدى أنشطة تدويل التعليم بني أهد

 التدويل له عدة عمليات تعمل بشكل ديناميكى متداخل و ال تسري ىف خط واحد متصل، حيث تشمل عملياته: -4

 الدعاية و الترويج لألقسام: حيث استخدمت األقسام الوسائل اإللكترونية اآلتية: : أوًلا

أنشأهتا   -أ التى  الويب:  الدر  مواقع  أقسام  بيانات  كل  كل  تشمل  ومل  العربية،  لغة غري  إىل  ُترَتَجم  مل  أهنا  إال  للتعريف هبا،  اسة 

ث بياناهتا بشكل مستمر و دورى.  التعريف بالقسم الالزمة للطالب الوافد، و ال حُتدَّ

 الصفحات اخلاصة عىل فيس بوك: التى أنشأهتا كل أقسام الدراسة.  -ب

 سمْى اإلسكندرية و املنوفية. قنوات يوتيوب: التى استُخِدمت ىف ق -ج

 مل ُتنشئ األقسام قنوات تواصل مع القنصليات ومكاتب التمثيل الثقاىف للدول املختلفة داخل مرص.  -د

 الحراك الطالبى الدولى/ الطالب الوافدون:: ثانًيا

درسوا ىف ثالثة أقسام هى: القاهرة  طالب،    يةثامن  بلغت أعداد الطالب الوافدين للدراسة باملرحلة اجلامعية األوىل ىف األقسام  -أ

اإلسكندرية )ثالث طالب من الكويت والسعودية والعراق(، و طنطا )ثالث طالب من سلطنة عامن(، و  و)طالبان من السودان(،  

 انعدمت ىف بقية األقسام.

طالب  10ت و العراق(،  طالبًا، بمعدل: طالبان ىف القاهرة )من الكوي49وافدين للدراسات العليا البلغت أعداد الطالب    -ب

طالبًا  19من الكويت، طالبان من كل من السعودية و العراق، و طالب واحد من كل من: ليبيا واإلمارات وفلسطني(،  3ىف اإلسكندرية )
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الكويت و اإلمارات(،  17ىف طنطا ) ليبيا، وطالب واحد من كل من  املنوفية )6من  ليبيا، وطالب واحد من كل من  4طالب ىف  من 

ىف حني انعدمت حركة الطالب الوافدين للدراسات العليا ىف قسمْى:    ،طالبًا ىف سوهاج مجيعهم من الكويت12ية و اليمن(،  السعود

 بنى سويف، والوادى اجلديد. 

(،  17الكويت )وطالبًا(، 22، والدول املوفِدة لطالب الدراسات العليا هى: ليبيا )ىعربى إقليم و ك الوافد للطالب هااحلر -ج

 اإلمارات )طالبنْي اثنني(، وفلسطني واليمن )طالب واحد لكل منهام(.وطالب لكل منهام(،  3السعودية والعراق )و

 حراك أعضاء هيئة التدريس: : ثالًثا

الوافد:  -أ سلت  استضاف  احلراك  القاهرة  الدحيان)الكويت(أقساُم:  ربحى  ،طاَن  و  الرسحيى)السعودية(  حسَن  اإلسكندرية  و 

وطنطا ،  عليان)األردن(، واملنوفية جاسَم جرجيس)العراق( وحسَن الرسحيى ليلقى كل منهم حمارضة ىف إحدى موضوعات التخصص 

اهلوش بكر  الليبيني، وسوها   أبا  العليا  الدراسات  املشرتك عىل أحد طالب  ملناقشة )ليبيا( لإلرشاف  اهلوش  بكر  وأبا  ربحى عليان  ج 

 يقترص عىل اإلقليم العربى.  الوافد هليئة التدريس ن حراكفإذلك بو ، الرسائل اجلامعية

 .                                    :حراك أعضاء هيئة التدريس إىل اخلارج، و هو ما ظهر ىف الصور اآلتية -ب

 :القاهرة وطنطا واملنوفية.بـبمعدل منحة  منح ممولة،  ةبلغت ثالث من اخلارج: همنح احلصول عىل الدكتورا *

 * مهمة علمية ألغراض البحث العلمى: التى بلغت ثالث مهامت ىف اإلسكندرية فقط. 

 ىف املنوفية، ورشة عمل واحدة ىف بنى سويف.   3تدريبات ىف طنطا،  4بلغت *التدريبات أو ورش العمل الدولية:

ىف اإلسكندرية، مشاركة واحدة ىف طنطا،  مشاركة    20مشاركة ىف القاهرة،    23* حضور الندوات أو املؤمترات الدولية: بلغت

 مشاركة ىف املنوفية.  13و 

 * الزيارات أو الرحالت العلمية لدول أجنبية: بلغت رحلتنْي، إحدامها ىف القاهرة و األخرى ىف اإلسكندرية.

 رتك عىل الرسائل اجلامعية: حالة واحدة ىف املنوفية.* اإلرشاف الدوىل املش

من بنى سويف،    3من املنوفية،    11من طنطا،    4من اإلسكندرية،    7من القاهرة،  8ادها  د* إعارة أعضاء هيئة التدريس: بلغت أع

 من سوهاج، واحد من الوادى اجلديد. 2

، بحثنْي ىف كل من اإلسكندرية و طنطا، و بحث واحد ىف  ملنوفيةوا  أبحاث ىف القاهرة  ة* األبحاث الدولية املشرتكة: بلغت ثالث

 . و الوادى اجلديد بنى سويف

دولية: علمية  جوائز  احلصول عىل  وبنى    *  واملنوفية  اإلسكندرية  من:  كل  ىف  واحدة  وجائزة  بالقاهرة،  جوائز  ثالث  بمعدل 

 سويف.  

 ة:تدويل المناهج الدراسية، التى شملت اإلجراءات اآلتي: رابًعا

إعادة النظر ىف املناهج الدراسية احلالية إلضفاء الطابع الدوىل، واستحداث ما حيتاجه سوق العمل الدوىل، وهو ما حدث ىف    -أ

 أقسام القاهرة و اإلسكندرية و طنطا و املنوفية و بنى سويف. 

 طنطا فقط. االندماج ىف املرشوعات املشرتكة إلعداد وحتديث املناهج الدراسية، وهو ما حدث ىف  -ب
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 نقل االجتاهات العاملية واخلربات الدولية أثناء إعداد املناهج الدراسية، و هو ما حدث ىف طنطا فقط.    -ج

 تدويل وتصدير املناهج الدراسية املحلية اجليدة، وهو ما حدث ىف املنوفية فقط.   -د

 حمل الدراسة. استخدام التقنيات الدولية ىف تدريس املناهج الدراسية بجميع األقسام -هـ

س األقسام سوى منهج واحد هو -و باللغة  "نصوص متخصصة باللغة األجنبية" :تدريس مناهج بلغات أجنبية، حيث ال ُتَدرِّ

 اإلنجليزية.

 تدويل البحث العلمى، الذى اتخذ اإلجراءات اآلتية:: خامًسا

اإلسكندرية و طنطا  ول خطة بحثية ىف أقسام القاهرة  األخذ باالجتاهات العاملية ىف جماالت األبحاث، و هو ما حيدث من خال -أ

 و املنوفية و بنى سويف و سوهاج. 

َفة ىف   "املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات"صدر قسم القاهرة يإصدار دوريات علمية متخصصة، حيث  -ب املَُكشَّ

املجلة املرصية لعلوم  "صدر بنى سويف  وي  ،/http://jslmf.journals.ekb.egقواعد البيانات العربية،ورابطها ىف بنك املعرفة املرصى هو:

 عىل أساتذة التخصص املرصيني فقط، كام   نْي الدوريت  و لكنها غري مكشفة ىف أٍى من قواعد البيانات، وتقترص هيئتْى حتكيم "املعلومات

فا ىف قواعد البيا   نات العاملية.مل ُتَكشَّ

ل أعضاء التدريس نرش  -ج  هم العلمية، واكتفوا بالنرش ىف الدوريات املتخصصة املحلية أو العربية.أبحاثمل ُيَدوِّ

 جهة دولية.  يةالشراكات األكاديمية الدولية: لم تَنفِّْذها األقسام مع أا: سادسً 

 الدراسة إىل تدويل شهاداهتا. تدويل الشهادات العلمية: مل تسع  أقسام : سابًعا

ذ من عمليات تدويل التعليم هبا يقترص يتضح  -5 مما سبق انحصار أقسام املكتبات واملعلومات املرصية ىف احليز املحىل، وما ُينَفَّ

 ا أدى إىل ضعف القدرة التنافسية هلذه األقسام. ممعىل بعض العمليات ىف املستوى اإلقليمى العربى، 

 يات: ــالتوص

والتغلب  ها  تقويم  هتدف إىل  ىف هذه الدراسة،   تىف كل عمليات تدويل التعليم مما نوِقَش   عدة توصيات علمية عملية  تم تقديم 

 وُيضيف إليها التوصيات اآلتية:  حتقيق القدرة التنافسية الدولية ألقسام املكتبات واملعلومات املرصية،و عىل مشكالهتا،

 .ىوتنافس ىاملكتبات املرصية والعربية عن َرْكب تدويل التعليم، ليكون هلا دور ريادأال تتأخر أقسام  -

التنافسية الدولية، فيجب عليها اإلدارة اجليدة للمنافسة، من خالل:   - إذا أرادت أقسام املكتبات واملعلومات املرصية حتقيق 

التنافسية،   األهداف  تفوقهم،  وحتديد  جماالت  و  املنافِسني  تفوقهم،  الورصد  جماالت  املنافسني ىف  عىل  التفوق  هبدف  إدارة  وتخطيط 

التعامل مع السوق املحىل بمنظور عاملى والعكس )أى: تأكيد اهلوية الوطنية عند  والسوق العاملى،    عىل  دود احلالتنافس من منظور منفتح  

تنمية قدرات القائمني عىل  و آليات ضامن جودة املنتَج،  إرضاء املستفيدين عند التنفيذ، وضع و تنفيذ  واالنطالق إىل األسواق العاملية(،  

 التقويم املستمر للمنتَج بناًء عىل رصد رغبات املستفيدين. و تقنيات وأدوات تسويق جماالت املنافسة،     تطوير و التنفيذ و التسويق، 

ئها املتقدمني، للوقوف عىل مستوى  ( بمقارنة وضعها التنافسى بنظرا  أن هتتم مؤسسات التعليم العاىل)جامعة و كلية و قسم   -

 الدولية املنشودة. للوصول إىل التنافسية ئها نظرا كل منها،واالستفادة من خربات

http://jslmf.journals.ekb.eg/
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  سرتاتيجية وطنية للتدويل، وتوفر كل املوارد الالزمة للتطبيق وحتفيز املشاركني، إأن تتبنى وزارة التعليم العاىل املرصية رؤية    -

 سرتاتيجيتها اخلاصة لتدويل التعليم. إكليات و األقسام العلمية ثم تستمد منها اجلامعات و ال

 اإلدارية.ومنح اجلامعات احلكومية مزيًدا من االستقاللية املالية والتنظيمية  -

النظم الدراسية بأقسام املكتبات واملعلومات املرصية: دراسة  "إجراء مزيد من الدراسات العلمية املتعلقة هبذا املوضوع، مثل: -

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات واملعلومات نحو التدويل "،  "ويمية من وجهة نظر الوافدين لتعزيز امليزة التنافسيةتق

توافر كفايات تدويل التعليم ىف القيادات و أعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات و املعلومات املرصية: دراسة  و  "،"ومعوقات تطبيقه

 ."استكشافية

 ـوامش: اهل

تكنولوجيا التعليم، واملكتبات والوسائل التعليمية؛ ألن دراسة علم املكتبات واملعلومات ليست حمورية :  بعد استبعاد أقسام (*)

واملعلومات  فيها، بل تدرس الوسائل التعليمية وطرائق االستفادة منها واستخدامها يف التعليم، كام استُبِْعَدت أقسام املكتبات والوثائق  

 .التابعة جلامعةاألزهر؛ لوجود قانون خاص هلا 

 .وقد عرض أساتذة عرب آخر ورغبتهم ىف القدوم إىل األقسام، وُرفِض طلبهم بسبب تعقد املوافقات واإلجراءات األمنية(  **)

 .سبقتنا لألبحاث الدولية املشرتكة يف حراك أعضاء هيئة التدريس إىل اخلارج)***( 

 : قائمة املصادر
 أوال: المصادر العربية:

بر ،الدجدج، عائشة عبد الفتاح مغاورى - يل التعليم الجامعى المصرى فى ضوء المعايير  ،(2016)أكتو تصور مقترح لتدو
بية جامعة بنها  (.       2) 109، العالمية لتصنيف الجامعات. مجلة كلية التر

الاجتماعية  و(. معوقات النشر الدولى فى العلوم الإنسانية 2018الدكر، متولى على الدكر و خفاجة، أحمد ماهر. )يوليو  -
 (.25) 50 ،الاتجاهات الحديثة فى المكتبات والمعلومات،فى جامعة المنيا: دراسة استكشافية

بر ،الصباغ، عماد عبد الوهاب - التعليم العالى فى حقل المعلوماتية فى جامعات الخليج  ،(2001/مارس2000)أكتو
بى: الواقع  (.               6) 6 ،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ،ومتطلبات المستقبل العر

براهيم - نموذج مقترح لرفع القدرة التنافسية لجامعة الملك سعود فى ضوء   ،(2017)آذار، ،العباد، عبد الله بن حمد بن إ
ية المتخصصة ،معايير التصنيفات العالمية للجامعات بو  .(3) 6 ،المجلة الدولية التر

يل التعليم الجامعى وإمكانية الإفادة منها فى  ،(2016)يناير ،عبد الحافظ، ثروت عبد الحميد - الاتجاهات الحديثة فى تدو
بية جامعة الأزهر ،مصر  (.1) 167،مجلة التر

يل  ،(2018) ،غبور، أمانى السيد - يل التعليم بجامعة المنصورة فى ضوء الاتجاهات الحديثة لتدو تصور مقترح لتفعيل تدو
بية جامعة المنوفية  . 33(. س1) 4 ،التعليم الجامعى. مجلة كلية التر
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مَة من المنظمات و المؤسسات الدولية  - يل )منح دراسية/ مشروعات( المقّدَّ بى دى [الفرص المتاحة للتمو
 . 20/4/2020 فى: .www.aun.edu.eg>founders  استُرج َِع من،]إف

أخصائيو المكتبات والمعلومات فى مصر:   ،(2001) ،المؤتمر القومى الخامس لأخصائى المكتبات والمعلومات فى مصر -
ير الختامى و التوصياتوالحقوق والواجبات  ية للمكتبات والمعلومات.  ،تحديات المستقبل: التقر  القاهرة: الجمعية المصر

مراجعات لسياسات التعليم الوطنية: التعليم العالى فى   ،(2010) ،منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، البنك الدولى-
يس: المنظمة. ،مصر  بار

ية.  الإدارة الحديثة للمكتبات ومراكز المعلومات. عمان: مؤسسة الرؤ ،(2001)،همشرى، عمر -  ى العصر

ية شاملة عن التعليم العالى فى مصر.،(2011) ،وزارة التعليم العالى و البحث العلمى  - استُرج ِع من  رؤ
http://www.heep.edu.eg/arabic/index.php 2/2/2020فى. 

ية و العمل: وثيقة العملالتعليم العالى فى القر ،(1998اليونسكو ) - ين: الرؤ يس: اليونسكو.   ،ن الحادى و العشر  بار
 ثانيا: المصادر األجنبية: 

- Abdullahi, I. &Kajberg, L. &Virkus, S. (2007). Internationalization of LIS education in Europe 
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future of LIS education. Journal of education for library and information science, 59 (3). 
Retrieved from https://www.utpjournals.press/doi/pdf/10.3138/jelis.59.3.2018-0012.05   in 
1/3/2020. 

- Han, P. [ET. Al] (Jan., 2014). International collaboration in LIS: global trends and networks at 
the country institution level. Scientometrics, 98 (1), pp. 53-72. Retrieved from 
EKBhttp//081052zui-1105-y-https-www-scopus-
com.mplbci.ekb.eg/record/display.uri?origin=citedby&eid=2-s2.0-
84891739276&origin=reflist&recordRank= 

- Ho, H. F. & Lin, M. & Yang, C. (2015). Goals, strategies, and achievements in the 
internationalization of higher education in Japan and Taiwan. International education 
studies, 8 (3) 

- International Association of Universities. (2003). Survey Report 2003. Retrieved from 
http://www.unesco.org/iau/internationalization.htmlin 15/2/2020.       

- Johnson, Ian M. (2013). The impact on education for librarianship and information studies of 

http://www.heep.edu.eg/arabic/index.php
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 راجعةامللحق األول: قائمة امل

 قسم:  ..................                       جامعة:...................... 

 أعداد و درجات أعضاء هيئة التدريس: ......................... 

 إدارة عملية التدويل: 1/1

 .سرتاتيجيات التدويل باألقسام إ  1/1/1

 . سرتاتيجيةبنود اإل 1/1/1/1 -

 . املوارد املادية و البرشية الالزمةتوفر  1/1/1/2 -

 . اخلطة الزمنية للتنفيذ 1/1/1/3 -

 . املسؤولية عن تدويل التعليم  1/1/2

 . إدماج أنشطة تدويل التعليم ىف أهداف و  وظائف األقسام 1/1/3

 . وسائل الدعاية و الرتويج لألقسام 1/1/4

 . صفحات الويب  1/1/4/1 -

 . صفحات فيس بوك  1/1/4/2 -

 . ات يوتيوبقنو 1/1/4/3 -

 مكاتب التمثيل الثقاىف للدول  1/1/4/4 -

 .عمليات تدويل التعليم بأقسام املكتبات و املعلومات املرصية -2

 حراك الطالب:  2/1

 .طالب وافدون للدراسة باملرحلة اجلامعية األوىل 2/1/1

 .م2020/ 2019م حتى 2015/2016عددهم ىف آخر مخس سنوات من العام  -

  .جنسياهتم -

 . طالب وافدون للدراسات العليا  2/1/2

 .م2020/ 2019م حتى 2015/2016عددهم ىف آخر مخس سنوات من العام  -

  .جنسياهتم -

 . اتفاقيات التبادل الطالبى 2/1/3

 حراك أعضاء هيئة التدريس: 2/2

-Aاحلراك الوافد ألعضاء هيئة التدريس األجانب.  

-Bحراك أعضاء هيئة التدريس إىل اخلارج. 

 . املَهام العلمية خارج الدولة -1
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   .منح احلصول عىل الدكتوراه -أ

 . مهمة علمية ألغراض البحث العلمى -ب

     .حضور التدريبات أو ورش العمل الدولية -ج

     .حضور الندوات أو املؤمترات الدولية -د

  .الزيارات أو الرحالت العلمية لدول أجنبية -ـه

     .رسائل اجلامعيةاإلرشاف الدوىل املشرتك عىل ال  -و

 . إعارة أعضاء هيئة التدريس -2

 . األبحاث الدولية املشرتكة مع الزمالء ىف اخلارج -3

 .احلصول عىل جوائز علمية دولية -4

 . اكتساب أعضاء هيئة التدريس ملهارات التحدث بأكثر من لغة -5

 تدويل المناهج الدراسية:    2/3

 .احلالية إلضفاء القضايا و الطابع الدوىل عليها  إعادة النظر ىف املناهج الدراسية 2/3/1

 . العمل الستحداث التخصصات و املناهج اجلديدة التى حيتاجها سوق العمل الدوىل 2/3/2

 . االندماج ىف املرشوعات املشرتكة إلعداد و تطوير و حتديث املناهج الدراسية 2/3/3

 . أثناء إعداد املناهج الدراسيةنقل االجتاهات العاملية و آراء اخلربات الدولية  2/3/4

   .تدويل و تصدير املناهج الدراسية املحلية اجليدة 2/3/5

    .استخدام املصادر العلمية املتخصصة الدولية ىف تدريس املناهج الدراسية 2/3/6

 .استخدام التقنيات الدولية ىف تدريس املناهج الدراسية 2/3/7

 .تدريس مناهج بلغات أجنبية 2/3/8

 .يدويل البحث العلمت  2/4

 بني القسم واألقسام العلمية املناظرة أو املؤسسات البحثية األجنبية من خالل: يكون 

                .األخذ باالجتاهات العاملية ىف جماالت األبحاث 2/4/1

           . توثيق صلة الباحثني بالقسم مع الباحثني املتميزين ىف اخلارج 2/4/2

 .النرش العلمى لألبحاث املحليةتدويل  2/4/3

 .ترمجة األبحاث الدولية املتميزة إىل اللغة العربية 2/4/4

    .التمويل األجنبى للبحث العلمى ىف القسم 2/4/5

 . إصدار دوريات علمية متخصصة، هلا هيئة حتكيم دولية 2/4/6
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 تدويل الشراكات األكاديمية:  2/5

 جهات الرشاكة األكاديمية:  2/5/1

            .امعاتاجل  2/5/1/1 -

         .حتادات و مؤسسات و منظامت دوليةاال  2/5/1/2 -

                   .علميةالقسام األ 2/5/1/3 -

     .علميةالمعيات اجل  2/5/1/4 -

                                .هنيةاملمعيات اجل  2/5/1/5 -

 . جهات أخرى  2/5/1/6 -

 .خاصة املتقدمة ىف التصنيفات العامليةبعىل أن تكون هذه اجلهات معنية بالتعليم والبحث العلمى ىف جمال املكتبات و املعلومات و  

 .بنود عقود الرشاكة مع اجلهات الدولية 2/5/2

 جماالت الرشاكة األكاديمية الدولية، مثل:  2/5/3

 . التجارب و املعلومات و املنشوراتاإلمكانيات البرشية واملادية والفنية و  2/5/3/1 -

 . املرشوعات املشرتكة إلعداد وتطوير و تبادل املناهج و الربامج الدراسية 2/5/3/2 -

   .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 2/5/3/3 -

                                 . املنح الدراسية املتبادلة 2/5/3/4 -

 .برامج اإلرشاف املشرتك 2/5/3/5 -

 رشوعات التعاون العلمى )ما هى اجلهة املمولة؟( )الدولة؟(م 2/5/3/6 -

 . عمليات تطوير البحث العلمى، و املشاريع البحثية و الدراسات الدولية املشرتكة 2/5/3/7 -

 . عتامد أكاديمى متبادل )برامج التوأمة(ا 2/5/3/8 -

احلق إلحدى اجلامعات ىف دولة   ؛أن متنح مؤسسة للتعليم اجلامعى ىف دولة ما   :منح حق االمتياز )أى   2/5/3/9 -

 . أخرى لتقديم دورة دراسية أو برنامج دراسى من إعدادها( 

 تدويل الشهادات العلمية:   2/6

 .االعرتاف املتبادل بالساعات املعتمدة األكاديمية 2/6/1

 .معادلة الشهادات عىل املستوى الدوىل 2/6/2

 . بعدالدرجات العلمية املشرتكة و الثنائية عن  2/6/3
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 استبيان ألعضاء هيئة التدريس بأقسام املكتبات و املعلومات املصرية: امللحق الثانى: 

 القسم:  ..................                 اجلامعة:......................     االسم: ......................... 

ته، و طرائق متويله، مما يأتى: حدد: النشاط العلمى الذى نفذته آخر مخس سنوات خارج  -1  مرص، و ِوْجه 

     .مهمة علمية للحصول عىل درجٍة علمية -أ

     .مهمة علمية للتدريب أو حضور ورش العمل -ب

    .مهمة علمية لغرض البحث العلمى -ج

 . حضور ندوة أو مؤمتر دوىل -د

       .الزيارات والرحالت العلمية -ـه

 . املنح الدراسية الدولية -و

.. ................... 

 اذكر البحوث املشرتكة الدولية التى قمت هبا مع الزمالء ىف خارج مرص: -2

 ..................... 

 )اذكرها ىف حالة اإلجابة بنعم(          هل حصلت عىل جوائز علمية دولية؟                  -3

 ..................... 

 األجنبية التى جتيدها حتدًثا وكتابًة؟ ما أسامء اللغات  -4

 ..................... 

 ما عدد وأسامء الربامج البحثية الدولية التى شاركت فيها؟  -5

 ..................... 

َلت أى  من اجلهات الداعمة األجنبية أبحاَثك العلمية؟   )اذكرها ىف حالة اإلجابة بنعم( -6  هل َموَّ

 ..................... 
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The study aims to: identify the reality of the processes of internationalization of education in the Egyptian 
departments of libraries and information science in light of recent trends, and to suggest a number of practicable 
procedures for the internationalization of education, in order to achieve the competitiveness of these departments 
at the international level. So, the study followed the field method, to collect  the required data that were carried 
out between the 2015/2016 and 2019/2020 academic years, depending on several tools included: standardized 
interviews with department heads, a checklist, an e-questionnaire directed to faculty members to identify the 
internationalization activities that they implemented, departments' pages in social media and web, records of 
expatriate department, records of the department of scientific and cultural relations, records of graduate studies, 
records of faculty research. The study was applied to a stratified random sample of the departments of libraries 
and information in universities subject to the Egyptian Universities Organizing Law, consisted of seven 
departments in universities: Cairo, Alexandria, Tanta, Menoufia, Beni Suef, Sohag, and The New Valley. 

The most prominent results of the study is that: The internationalization of education did not receive 
enough attention in the departments, as it did not prepare a specific strategic vision. and its operations were: 
limited, individual, and improvised in Arab regional. It included a small number of: students mobility at the 
undergraduate and postgraduate level, faculty mobility, curriculums, scientific research, but there weren’t any 
international academic partnerships; This case weakened the international competitiveness of the departments. 
The study recommended that the Egyptian and Arab library and information departments mustn’t delay 
internationalization of its education, in order to have a pioneering and competitive place, and that the Egyptian 
Ministry of Higher Education adopts a national strategic vision for internationalization, and provides all the 
necessary resources for implementation and motivating the participants. 

 
Keywords:  Departments of Library and Information (1);  Library and information sciences education (2); 
Internationalization of library and information education (3); Internationalization of higher education in Egypt 
(4); Globalization of higher education (5); Competitiveness of library departments in Egypt (6); International 
academic cooperation (7); International academic partnerships (8).  
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