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الشراكة  –"التدويل"  مبدأ دعمدور الحكومات الوطنية في التعليم العالي و

 السعودية البريطانية أنموذجاَ 

، ضمن جامعة اكسفورد من بتصرف، نص مترجمللدراسات االستراتيجية عبارة عن  2030لمركز رؤية  اإلصدار العاشر

  ، بعنوان "اتجاهات حديثة في التعليم العالي". 2017التقرير السنوي لعام 

 

يشهد العالم تحوالً كبيراً في نظام التعليم العالي مع تزايد األخذ 
بثقافة "التدويل" في اآلونة األخيرة، حيث أصبحت تمثل بعداً 
ً في منظومة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي  استراتيجياً هاما
حول العالم. ويشير مفهوم "تدويل التعليم العالي" إلى التحول من 

العالمية من خالل تضمين مؤسسات التعليم العالي اإلقليمية إلى 
للبعد الدولي في جميع هياكلها وأنشطتها، بهدف المنافسة العالمية، 
وجذب المواهب، وتبادل الخبرات، وتطوير فروع الجامعات 
والكليات في دول أخرى. كما يتضمن ذلك تدويل المناهج 

 لمحلية. الدراسية وإنشاء شراكات بين الجامعات األجنبية وا

التجاهات العالمية جامعة اكسفورد لأبرز تقرير وفي هذا الصدد، 
"التدويل مجموعة من استراتيجيات  ظهور 2015لعام في التعليم 

لطالب لتسجيل القبول والوراء  ماإلى  " والتطلعفي التعليم العالي
 مجوالبرا عرض أمثلة عن الفروعتطرق إلى حيث  ،الدوليين
والدراسات  التعاون الدولي في األبحاث تضمنكما  ،الجامعية

قطاع بين الجامعات و الفعال المشترك التعاوناالستراتيجية، و
اهمية وقبوالً  أكثرالتدويل المؤسسي عنصراً  أصبحكما الصناعة. 

االستراتيجيات التي تحقق  بيقفإن تط العالي،في قطاع التعليم 
يتم على نحو متزايد على تطوير وإدارة المشاركة الدولية 

وكذلك على مستوى الجامعات المستوى الوطني واإلقليمي 
 خاصة. ال

قامت الجامعات الغربية بإنشاء أول مجموعة على سبيل المثال، 
دويل التعليم التنفيذية لت ستراتيجياتاال كأحدمن الفروع الجامعية 

وتنتشر العديد من الجامعات اآلن في روسيا  العالي حول العالم.
في الدول  بناء الفروع الجامعيةيمثل  وفي المقابل ،والهند والصين

من لتعزيز سمعتها وجذب العديد من الطالب.  وسيلة المتقدمة
في  Peking HSBC لألعمال بكين تقوم مدرسةأمثلة ذلك 

من أكسفورد م جامعي بالقرب ( بتطوير حرPHBsجامعة بكين )
للحصول على تسعى جامعة مومباي كما في المملكة المتحدة. 

موقع للحرم الجامعي الجديد في الواليات المتحدة األمريكية. 

من فروع الجامعات  فرع 65وبشكل عام قد تم إطالق عدد 
والتي تم تصنيفها من قبل فريق أبحاث  310الدولية البالغ عددها 

 ،( في جامعة والية نيويوركCBERTم عبر الحدود )التعلي
  للجامعات حول العالم.  دوليةفروعاً لتمثل 

قدم المجلس الثقافي البريطاني تقريرا حول السياسات الوطنية كما 
حيث ازداد عدد  ،المتعلقة بالمشاركة الدولية في التعليم العالي

 عدد ، وأظهرت النتائج بأنتدويل التعليم العاليب الدول الملتزمة
دراستها لديها اآلن سياسات فعالة لتشجيع  تدولة تم 26من  23

 . لبحثيةوعقد الشراكات ا وتنقل الطالب الحراك الثقافي

وتمثل تجربة الشراكة الدولية بين المملكة المتحدة والسعودية  
 ً الجامعات  لبرنامجا لتدويل التعليم العالي، يتضمنمثمراً أنموذجا

في دعم ومساعدة  يسهمكما  الي،ة التعليم العالحكومية ووزار
 جامعات السعودية على تطوير الخبرات في المجاالت التالية: ال

  السياسات التعليمية 
 البحث األكاديمي 
  التوظيف والتطوير المهني 
  القيادة واإلدارة 

 
ويسعى برنامج الشراكة السعودي البريطاني إلى تطوير قطاع 
التعليم العالي ورفع مؤشرات األداء للمؤشرات العالمية. كما 

تعزيز مبدأ الجودة في الجامعات السعودية من خال  يركز على
العمل مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

. وتشجع الشراكة األكاديمية بين البلدين (NCAAA)األكاديمي 
على فتح مجاالت النقاش والتناظر المحلي والدولي حول قضايا 

والمستقبلية. ويسهم البرنامج في التعليم العالي والتحديات الحالية 
تزويد اساتذة الجامعات والطالب في المملكة العربية السعودية 
بفكرة عن المنهج المتبع في التعليم العالي والبحث العلمي في 

 المتحدة. المملكة 


