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َ ُ ِّ َّ َّ ُُ  
ِ كلية التربية جامعة أكسفورد ِ ِ

َّ َّ ُ
  

  
  إعداد

   نايف بن ضيف اهللا السلمي/د
أستاذ التربية 

َّ الدولية ُ
َّ

املقارنة املساعدو
ُ ُ

  
 بكلية التربية جامعة أم القرى

ُ ِّ َّ َّ ُُ  
  
  
  
  



 
ِتطوير برنامج الماجستير في التربية المقارنة بكلية التربية  ِ َّ ِ َِّ َُّ ُ ُِ
ِجامعة أم القرى في ضوء خبرة كلية التربية جامعة أكسفورد ِ ِ َّ ِ َِّ ُ َِ ُ ِّ   نايف بن ضيف هللا السلمي. د  ُ

 

 

78 

نة ب�لية ال��بية جامعة أم القر �� ضوء  ِتطو�ر برنامج املاجست�� �� ال��بية املقا
َ ى ُ

ِ
ّ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُ ََّّ ر

ُ
ِ

ُ

د رخ-�ة +لية ال��بية جامعة أكسفو ِ ِ ِ
َّ َُّ

ِ  

  نايف بن ضيف هللا السل0/

ــة قـــسم ال��بيـــة 8ســـالمية  ، اململكـــة العر;يــ نـــة، +ليـــة ال��بيـــة جامعـــة أم القـــر ىواملقا ُ
ِ
ّ ُ َّ َُّ ر

  .السعودية

  ndsulami@uqu.edu.sa: ال-�يد Cلك��وBي

املستخلص
ُ

:  

نـــة ب�ليــة ال�بيــة، جـــامع��  َّ(ــدف البحــث ا$#ــا!� إ!ـــ� التعــرف ع�ــ� برنـــامج املاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا ََّّ ُ
ر

ُ ُّ َّ

، ومــن ثــم اق د وأم القــر ىأكــسفو نــة ب�ليــة ر َّ�ــاح إجــراءات لتطــو:ر برنــامج املاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا ُ
ر

ُ َّ

نـــة ب�ليــة ال�بيـــة جامعـــة  ال�بيــة جامعـــة أم القــر �ـــ� ضـــوء خ@ــة برنـــامج املاجـــست� �ــ� ال�بيـــة املقا
َّ َّ ََّّ ُ

ر
ُ ى

د ولتحقيـق (ــذه P(ـداف تــم اسـتخدام املــنKL الوصـفي، واعتمـد البحــث ع�ـ� مــا تـم Fــشره . رأكـسفو

 حقــائق ومعلومــات عــن توصــيف ال@نــامج�ن �ــ� املواقــع الرســمية بالــشبكة العنكبوتيــة �ــ� Sلي�ــ� مــن

نـة د وأم القر فيما يتعلق ب@نامج املاجست� �� ال�بيـة املقا رال�بية بجامع�� أكسفو
ُ َّ ىَّ وقـد أظ[ـرت . ر

ــــة ب� نــ ــــة ب@نــــــامج املاجـــــــست� �ــــــ� ال�بيــــــة املقا ــــض النــــــوا`� _يجابيــ ـــائج bعــ النتـــ
ُ

ر
ُ َّ

ـــة جامعـــــــة  ــــة ال�بيـــ ليــ
َّ َّ

نــة ب�ليـــة ال�بيـــة  د، وال�ـــ� يمكــن eســـتفادة مcdـــا لتطــو:ر برنـــامج املاجــست� �ـــ� ال�بيـــة املقا َّأكــسفو ََّّ ُ
ر

ُ ر

َّو�� ضوء (ذه النتائج قدم (ذا البحث عدة توصيات لصناع القرار �� جامعة أم . ىجامعة أم القر َُّ َّ َّ

  .bش�ل عام، وللباحث�ن �� مجال التخصصىالقر bش�ل خاص، و�� ا$hامعات السعودية 

د،  : ال�لمــــات املفتاحيــــة نــــة، ال�بيــــة الدوليــــة، بــــرامج املاجــــست�، جامعــــة أكــــسفو رال�بيــــة املقا َّ َّ
ر

ُ

  .ىجامعة أم القر
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Abstract 
This research aimed to describe the process and procedures for the 

development of the Master’s Program in Comparative Education at 

Umm Al-Qura University. The equivalent program at the University of 

Oxford was selected as the basis for the development of the program at 

Umm Al-Qura University. To achieve these goals, the descriptive 
approach was used by collecting facts and information about the two 

programs, and the research relied on published information describing 
the two programs on the official websites of the faculties of education 

at the Universities of Oxford and Umm Al-Qura. The results showed 
some positive aspects of the Master’s Program in Comparative 

Education at the Faculty of Education, Oxford University that can be 
used to develop the Master’s Program in Comparative Education at the 

Faculty of Education, Umm Al-Qura University. In light of these 

results, this research makes several recommendations for decision 

makers at Umm Al-Qura University in particular, for Saudi 

universities in general, and for researchers in the field of 

specialization. 

Keywords: Comparative education, International education, Master 

programs, Oxford university, Umm Al-Qura university 
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  :مقدمة البحث

نات من الظوا(ر القديمة ح�o قبل بدء خلق الnـشر رqعد املقا
ُ ُّ َ ُ

ا .  نـت املالئكـة بيcdـ رفقـد قا
ض خليفـة، قـال qعـا!�- عز وجل -و�vن الnشر عندما أخ@(م هللا  P ـك : ر أنـھ جاعـل �ـ�v َ﴿ وإذ قـال  ُّ َر َ َ ْ

ِ
َ

ض خليفـة قـال P �� ي جاعلFللمالئكة إ
ُ ََ ً َّ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ِ
ْ رٌ
َ ْ َ

ِ
َ َ ْ

ُوا أتجعـل ف�cـا مـن يفـسد ف�cـا و�ـسفك الـدماء ونحـن Fـسبح  َ َ
ِ
ّ َ َ ْ ُ َ َُ ُ َْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ

ّ ُ َُ َ ُِ
ْ َ

َبحمدك ونقدس لك  َّ ُ ِ ِ
َ َُ َ ْ َ

﴾قاِ ل إFي أعلم ما ال qعلمو
َ نّ ُ َُ َْ ََ َ ْ َ

ِ ِ
ة البقرة، آية  (َ و�عد خلق الnشر عندما ). 30رسو

ض نقتـل قابيــل أخــاه (ابيـل واحتــار فيمــا يـصنع بــھ bعــد موتــھ قـار بــ�ن  P رمــا فعلـھ غــراب يبحــث �ــ�
�يل�يــھ كيــف يــوار ســوءة أخيــھ، قــال qعــا! ض ل�يــھ كيــف يــوار : ُ P ِي﴿ فبعــث ا� غرابــا يبحــث �ــ� ِ

َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ ُ ََ ْ َُ ُ ُ
ِ ِ

ْ رَ
َ

ِ
َ ً ُ َّ

ـــذا الغـــــراب فـــــأوار ســـــوءة أ�ـــــ� ـــل (ــ ـــا و:لتـــــا أ�hـــــزت أن أSـــــو مثــ ِســـــوءة أخيـــــھ قـــــال يــ ِ ِ
َ ُ َ َ َ ََ َ ٰ ْ َ َ ََ َْ َ ْ َ ْ ََ َ يَ ِن ِ

َ َُ ُ ْ َ َ َِ
ْ ُ َْ َ َ َ

ـــن   َفأصـــــبح مــ
ِ

َ َ ْ َ َ

َالنادم�ن﴾
ِ ِ

ة املائدة، آية  (َّ ، بل قد ال تخلو قصة ). 31رسو ن والعصو نات ع@ القر رواستمرت املقا و ر
ُ

نة �cا bش�ل عل�ـ� أو - عز وجل -من قصص القرآن الكر:م عن ن�� من أنnياء هللا  جدت املقا ر إال و
ُ و

�ُ﴿ تلك من أنباء الغيب ن: ضم��، قال qعا! َ
ِ

ْ َْ
ِ

َ ْ
ِ

َ ْ
َوح�cا إليك ِ ْ َ

ِ
َ ا كنت qعلم[ـا أنـت وال قومـك مـن قبـل (ـذا َمِ

َ ٰ َ ََ
ِ

ْ ُ ْ ْ
ِ

َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ

 ْفاصـ@
ِ
ْ َ

َن العاقبـة للمتقـ�ن﴾ِإ
ِ ِ ِ

َّ َُّ ْ َ َ َ ْ
ة (ـود، آيـة  ( نـة مـا عنـد ¡خـر:ن وeسـتفادة منــھ ). 49رسـو ربــل إن مقا ُ

�ف، قــــال qعـــا! ِ﴿ يــــا أ¥cــــا النـــاس إ: رمـــن ســــبل العــــ¤ش والتعـــا£ش والتعــــا
ُ َ َُّّ َ َ oٰنــــا خلقنــــاكم مـــن ذكــــر وأن¦ــــ َ َُ َ

ٍ
َ ُ

ِ ّ
َ ْ ََّ َ

﴾فوا إن أكــــــرمكم عنــــــد ا� أتقـــــــاكم إن ا� علــــــيم خب�ــــــ ـــا ـــــل لتعــــ ـــــاكم شــــــعوvا وقبائـ ٌوجعلنـ َ َ
ِ

َ َّ ْ ٌَّ َِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َّ
ِ ِ

ْ ْ ً ُْ ُ ْ ُ َُ َ ََ ََ َ َ ُ رَ
َ َ َ َُ ْ

ة  ( رســـــــو
¥cا نافـــذة). 13ا$©hــرات، آيـــة  :ـــة ال�ـــ� تقطــع ªـــ#ا رو�ـــ� ا$hز:ــرة العرvيـــة Sانـــت الــرحالت التجا  مـــن ر

�ٍ﴿ إليـــالف قــر�ش: ينوافــذ eنفتـــاح املــادي والفكـــر لقبائــل (ـــذه املنطقــة، قـــال qعــا! ِ
ْ َ ُ

ِ
َ

حلـــة  ِ  إيالف[ـــم 
َ َ ْ ِر ْ

ِ ِِ
َ

ِالشتاء والصيف﴾ ْ َّ َ ِ
َ

ِ
ة قـر�ش، آيـة  (ّ نـات جوانـب سـلبية أيـضا، )13رسو ً، وSانـت لتلـك الـرحالت واملقا ر

ُ

وفـــأو مــــن أدخــــل Pصـــنام إ!ــــ� ا$hز:ــــرة العرvيـــة (ــــو عمــــر بـــن نــــة مــــا Sــــان ل ر ل¯ــــ� ا$®زاــــ� bـــسnب مقا ُ

ًموجودا �� بالد الشام آنذاك من عبادة Pوثان وPصنام ب�ن ما (و غ� موجود �� بالده فنقـل تلـك 

نـــات جوانـــب إيجابيـــة أيـــضا، فعنـــدما تحـــزب ). 2017املز:ـــد، (التجرvـــة الـــس¤ئة  َّو�ـــ� املقابـــل، فللمقا ً ر ُ

µ´� - ملسو هيلع هللا ىلص - استفاد الن�� - ملسو هيلع هللا ىلص -وPحزاب لغز الن��  ة سلمان الفا ر من مشو يـا : " حيث قال لـھ- ¶ -ر
س إذا حوصرنا خندقنا علينا ض فا رسو هللا، إنا كنا بأ ر ي، " (لر ، وSانت )319، ص 2001راملباركفو

ـــة لـــــم qعرف[ـــــا العـــــرب آنــــذاك نـــــة ا$. تلــــك خطـــــة حكيمــ نـــــات �ـــــ� وصـــــف ومقا رواســـــتمرت املقا ُر ُ
hوانـــــب 

َا$#ياتيـــة �ـــ� البلـــدان Pجنnيـــة ال�ـــ� يقـــوم �cـــا التجـــار والرحالـــة   مـــع Pخـــذ �ـــ� عـــ�ن eعتبـــار صـــعوvة -َ
افـــدا مـــن -التنقـــل مـــن م�ـــان إ!ـــ� آخـــر آنـــذاك  نـــات وeســـتفادة ممـــا عنـــد ¡خـــر:ن  ً وSانـــت تلـــك املقا ر ر

ُ

ــــاء _FـــــــساFي �ـــــــ� مختلـــــــف ا¸hـــــــاالت الفكر:ـــــــة وeقتـــــــصادية وeجتم افـــــــد البقـــ ـــــسياسية ور ـــــة والــ اعيــ
  .و(ذه Pخ�ة h¹ �ºر الزاو:ة �� (ذا البحث. وال�بو:ة

؛  ن املتـأخرة با(تمـام العـامل�ن �ـ� ا¸hـال ال�بـو نـات ال�بو:ـة �ـ� القـر يولقد حظيـت املقا و ر
ُ

م 1818نفقــد قــام املر�ــي Pمر:�ــي جــو جر�ــس�وم عــام . وذلــك لتطــو:ر الــنظم التعليميــة �ــ� بلــدا¼cم
ة للمعا(ـد ال وvيـة شـملت إنجل�ـا، وسو�ـسرا، وإيطاليـا، و(ولنـدا، ربز:ـا رتعليميـة �ـ� bعـض الـدو Pو ل

نوغ�(ا، ودو مشا(داتھ �� كتاب من مجلدين bعنوان  وvا"َّ ، وSان لكتاباتھ تأث� إيجا�ي "رسنة �� أو
� التعليم �� الواليات املتحدة Pمر:كية �ن، (ع ب الن�� وآخر وعبد  م Sلفـت 1831و�� عام ). 2012ر

ان  زا$#�ومــة الفرFــسية فيكتــو Sـــو vو -ر ن أســتاذ الفلــسفة بجامعــة الـــسو ســيا وeطـــالع -ر ة بر و بز:ــا ر
� نظام[ا التعلي�À وكتابة تقر:ر عن حالة التعليم �cـا لالسـتفادة منـھ �ـ� إصـالح النظـام التعليÀـ� �ع

 �´ÁـــFبيـــة امل). 2014مـــصطفى، (الفرعـــالوة ع�ـــ� ذلـــك Sانـــت (نالـــك محـــاوالت ملعا$hـــة ال�
ُ َّ

نـــة مـــن  رقا
µــ´� سـرجيوس (ــسن �ـ� بحثــھ الــذي  ووج[ـة نظــر فلـسفية كتلــك ال�ـ� قــام �cـا الفيلــسوف واملـرب الر

ـــ� ال�بيـــــة"م bعنـــــوان F1928ـــــشره عـــــام  ـــع �ــ ــــضمcdا "َّمرجــ ، والـــــذي قـــــام فيـــــھ بتحليـــــل املبـــــادئ ال�ـــــ� تتـ
ذي عـا$K ، والـ"مبـادئ الـسياسة ال�بو:ـة"م bعنوان 1929السياسة ال�بو:ة وكتابھ الذي Fشره عام 
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ان، (فيھ العالقات ب�ن الدولة وPسرة وPقليات القوميـة وتمو:ـل ا$hامعـات �ـ� أقطـار مختلفـة  ربـد
نة"م bعنوان 1933وقد Sان لكتابات إÅ#اق Sاندل عام ). 2004 اسات �� ال�بية املقا رد ر

ُ َّ
زدو بار "  ر

ادية ال�ــ� تواجــھ مختلــف �ــ� ف[ــم العالقــة بــ�ن التعلــيم واملــشكالت الــسياسية وeجتماعيــة وeقتــص
ن، "لالدو  نو�� ¼cاية القر املاÇ´� قام علماء ترvو:و بوضع منhLيـات خاصـة ". 2005وعبود وآخر ن

ج ب�يداي الذي وÈـ#ھ �ـ� كتابـھ الـذي Fـشره عـام  نة مثل مدخل جو ربال�بية املقا ر
ُ َّ

م bعنـوان 1964
نــة �ــ� ال�بيــة" َّالطر:قــة املقا

ر
ُ

نـــة، ل�ـــ� محــاو جــادة إليجــاد منhLيـــ"  اســات ال�بو:ــة املقا رة علميــة للد ر
ُ

اســـة ال�بيـــة  نـــة لفيليـــب ألتبـــاك، ومـــنKL (ـــوملز �ـــ� د اســـات ال�بو:ـــة املقا َّواملـــدخل الـــوظيفي �ـــ� الد
ر ر ر

ُ
ِ
ّ

نة وغ�(ا  راملقا
ُ

:دان، (   ). 2003زأحمد و

 �يوأخــذ (ــذا e(تمــام �cــذا العلــم يËتقــل مــن ا$hانــب التنظ�ــ إ!ــ� ا$hانــب التطبيقــي ع�ــ
نة �� دو متعددة مثل الواليات املتحدة Pمر:كيـة، عدة أش� لال مcdا تأس¤س جمعيات لل�بية املقا ر

ُ

وvر:طانيـا، وكنـدا، وأسـ�اليا، وغ�(ـا، ومجلـس عـال�À ل[ـذه ا$hمعيـات يجمع[ـا Sل[ـا �ـ� إطـار واحــد؛ 
:ـــة ومناقـــشة أبـــر مـــستجدات املتخـــصص، وأFـــشأت bعـــض (ـــذه ا$hمعيـــات  زلعقـــد املـــؤتمرات الدو ر

نـــــة مجــــالت ـــة املقا نـــــة والدوليــــة مثـــــل مجلــــة ال�بيــ ر علميـــــة متخصــــصة �ـــــ� Fــــشر بحـــــوث ال�بيــــة املقا ر
ُ َُّ َّ

ــة نــــة والدوليــــة ال@يطانيــ روالدوليــــة التاbعــــة $hمعيــــة ال�بيــــة املقا
ُ ًومــــن أشــــ�ال (ــــذا e(تمــــام أيــــضا . َّ

:وس أو  ات ملرحلـة الب�ـالو �س التخـصص �ـ� ا$hامعـات العامليـة ع�ـ� شـ�ل مقـر رانÏـشار تـد ر بــرامج ر
اه �� التخصص جات املاجست� والدكتو رمستقلة تمنح الطلبة bعد تخرج[م ف�cا د وال ت�ـاد تخلـو . ر
اسات العليا نة للد ة إال ولد¥cا برامج مستقلة �� ال�بية املقا رجامعة عاملية مش[و ر

ُ َّ ومن أش[ر (ذه . ر
د، وال�ــ� صـــنفت Sأفــضل ثــاFي جام عــة �ــ� العــالم لعـــام را$hامعــات العامليــة وأعرق[ــا جامعــة أكــسفو

، وال�ـ� £عت@ـ تخــصص QS (QS World University Rankings, 2022)م حـسب تـصËيف 2022
نة �cا قبلة للمتخصص�ن �� (ذا ا¸hال لقوة ال@نامج وجودة بنائـھ ولـضمھ بـ�ن جنباتـھ  رال�بية املقا

ُ َّ

دية �ـ� إFـشاء بـرامج ًومـؤخرا بـدأت ا$hامعـات الـسعو. نخبة من العلمـاء املتخصـص�ن �ـ� (ـذا ا¸hـال
نة Sال@نـامج الـذي تقدمـھ Sليـة ال�بيـة بجامعـة أم القـر ممثلـة �ـ� قـسم  ىللماجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ

ر
ُ

نة رال�بية _سالمية واملقا
ُ َّ

.  

  :مش�لة البحث

نة ب�لية ال�بية جامعة أم القر برنامجا للماجست� ًافتتح قسم ال�بية _سالمية واملقا ى َّ ََّّ ُ
ر

ُ
 

نـــــة عـــــام  ـــة املقا ر�ــــ� ال�بيــ
ُ ــــ املوافـــــق1441َّ ــ �س الطلبـــــة . م2019(ــ ـــد أتيحـــــت الفرصـــــة للباحـــــث تـــــد روقــ

شـاد العلÀـ� و_شـراف SPـادي�À ع�ـ� bعـض[م وملـس عـن قـرب  راملhäل�ن �� (ـذا ال@نـامج وكـذلك _
�ـــ� bعـــض نـــة  رمـــدى ا$#اجـــة إ!ـــ� تطـــو:ر (ـــذا ال@نـــامج وeســـتفادة مـــن بـــرامج ال�بيـــة املقا

ُ  ا$hامعـــات َّ
ـــنظم التعليميـــــة وتطو:ر(ــــا باالســـــتفادة ممـــــا عنـــــد ¡خـــــر:ن، خاصـــــة . العامليــــة وال شـــــك أن إصـــــالح الــ

نة الرئ¤ـسية  راملتم�åين �� ا¸hال، من أ(داف ال�بية املقا
ُ ًو:ـأqي ذلـك تماشـيا مـع ). 2014مـصطفى، (َّ

ـــشا ـــ� توجـــــت بإFــ ــــاKç ىتوج[ـــــات جامعـــــة أم القـــــر �ـــــ� تحـــــديث برامج[ـــــا SPاديميـــــة، وال�ــ ــــز املنـ ء مركـ
ـــك �cــــدف اســـــتحداث وتطــــو:ر ال@ـــــامج التعليميــــة وفـــــق مقتـــــضيات 5/2/1442با$hامعــــة �ـــــ�  ــــ وذلــ (ــ

ـــة والتطـــــو العـــــال�À، والتوصـــــية باســـــتحداث وتطـــــو:ر و(ي�لـــــة Pقـــــسام وال@ـــــامج با$hامعــــــة  رالتنميــ
:ــة اململكــة  ؤملواكبــة حاجــة ســو العمــل �ــ� ا¸hــاالت املــستحدثة، وفــق ر ، جامعــة أم ا (2030ق ىلقــر

نـــة �ـــ� bعــــض )2022 ر، والباحـــث كمتخـــصص �ـــ� (ـــذا ا¸hـــال و�عـــد اطالعـــھ ع�ـــ� بـــرامج ال�بيـــة املقا
ُ َّ

ا$hامعـــات العامليـــة شــــعر أن (نالـــك حاجـــة ماســــة لتطـــو:ر (ـــذا ال@نــــامج ليتواكـــب مـــع مــــستجدات 
ـــ� برنــــــامج Sليـــــة ال�بيـــــة بجامعــــــة  ، وقـــــد وقــــــع eختيـــــار ع�ــ َّالتخـــــصص، وتوج[ـــــات جامعــــــة أم القـــــر َّ ُ ى
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د لبعض امل@رات ال�� س¤تم ذكر(ا �� حدود البحث � (ـذا البحـث . رأكسفوêذه املش�لة ال�� £س)
ة أسئلة البحث رملعا$cëhا وإيجاد حلو ل[ا؛ وللوصو إ!� ذلك تمت بلو ل   .ل

  :أسئلة البحث

نــة  ئ¤ــÁ´� إ!ــ� تطــو:ر برنــامج املاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا ربمــا أن (ــذا البحــث ¥cــدف bــش�ل  ر
ُ َّ

َّب�ليـــة ا ُ
نــــة ب�ليـــة ال�بيــــة  ل�بيـــة جامعــــة أم القـــر �ـــ� ضــــوء خ@ـــة برنـــامج املاجــــست� �ـــ� ال�بيـــة املقا

َّ َّ ََّّ ُ
ر

ُ ى
� لإلجابة عن السؤال الرئ¤س التا!�êد؛ ف[و بالتا!� £س   :رجامعة أكسفو

نة ب�ليـة ال�بيـة جامعـة أم القـر �ـ�  ىكيف يمكن تطو:ر برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ

د؟ضوء  نة ب�لية ال�بية جامعة أكسفو رخ@ة برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ
  

  :و:تفرع عن (ذا السؤال الرئ¤س Pسئلة الفرعية التالية

د؟ .1 نة ب�لية ال�بية جامعة أكسفو رما واقع برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ
 

ما واقع برنامج املاجست� �� ال�بية امل .2
ُ ؟َّ نة ب�لية ال�بية جامعة أم القر ىقا َّ َّ ُ

 ر
نة ب�لية ال�بية جامعة أم  .3 ما _جراءات املق�حة لتطو:ر برنامج املاجست� �� ال�بية املقا

َّ ََّّ ُ
ر

ُ

د؟ نة ب�لية ال�بية جامعة أكسفو رالقر �� ضوء خ@ة برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ   ى

  :أ]داف البحث

� (ذا البحثêداف ¡تية£س)P تحقيق �  : إ!

د .1 نة ب�لية ال�بية جامعة أكسفو � واقع برنامج املاجست� �� ال�بية املقا�رالتعرف ع َّ ََّّ ُ
ر

ُ ُّ َّ. 
نة ب�لية ال�بية جامعة أم القر .2 ىإبراز واقع برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ

ر
ُ

. 
اق�ـــاح إجـــراءات لتطـــو:ر برنــــامج املاجـــست� �ـــ� ال�ب .3

َّ
نــــة ب�ليـــة ال�بيـــة جامعــــة أم  يـــة املقا

َّ َّ ُ
ر

ُ

د نة ب�لية ال�بية جامعة أكسفو رالقر �� ضوء خ@ة برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ   .ى

  :أ]مية البحث

ـــذا البحــــث ممــــا ســــي�تب ع�ـــــ� نتائجــــھ مــــن فوائــــد مــــن النــــاحيت�ن العلميـــــة  ـــز أ(ميــــة (ـ َّت@ـ َّّ َّ َّ ِ
َّوالتطبيقيــــة �ــــ� التعــــرف ع�ــــ� واقــــع برنــــامج َّفمــــن الناحيــــ. َّ ُّة العلميــــة فمــــن املتوقــــع أن qــــس[م النتــــائج  َّ َّ َّ

؛ وvــذلك س¤ــس[م �ــ� ســد  د وأم القــر نــة ب�لي�ــ� ال�بيــة جــامع�� أكــسفو ىاملاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا ر َّ َّ
ر

ُ

َّفجوة معرفيـة �ـ� Pدبيـات املتعلقـة �cـذا ا$#قـل املعر�ـ�، ممـا قـد £ـش�ل إضـافة للمكتبـة الـسعودي ُّ ة َّ
bٍــش�ل خــاص واملكتبــة العرvيــة bــش�ل عــام
ّ

ٍ ٍ
َّ ّ

ِومــن الناحيــة التطبيقيــة ســيقدم (ــذا البحــث توصــيات . ٍ
ّ َّ َُّ َّ

�ـــ� جامعــة أم القـــر bـــش�ل خــاص، ممـــا قـــد £ــس[م �ـــ� تحـــديث برنــامج املاجـــست� �ـــ�  ُلــصناع القـــرار 
ٍ
ّ

ٍ ى ُ َّ ُ

نـة بجامعـة أم القـر �ـ� ضـوء خ@ـة Sليـة ال�بيـ ال�بيـة املقا
َّ ََّّ ُ ى ر

ُ
د و(ـو بـذلك يتماîــ´o . رة جامعـة أكـسفو

ًعــالوة ع�ــ� ذلــك ســيقدم البحــث أيـــضا . ىمــع توجــھ جامعــة أم القــر �ــ� تحــديث برامج[ـــا SPاديميــة

  .توصيات لhïامعات السعودية bش�ل عام وللباحث�ن �� مجال التخصص

  :حدود البحث

  :تمثلت حدود البحث فيما ي\�

اســة �ـــ: اabــدود املوضــوعية راقتـــصر موضــوع الد ِ
َّ� التعــرف ع�ـــ� واقــع برنــامج املاجـــست� �ــ� ال�بيـــة ّ ُّ َّ

 �� د وأم القر واق�اح إجراءات لتطو:ر برنامج املاجست� نة �� Sلية ال�بية بجامع�� أكسفو ىاملقا ر َّ َّ ُ
ر

ُ
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نــة ب�ليـــة ال�بيــة جامعــة أم القـــر �ــ� ضــوء  ىال�بيــة املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ
نـــخ@ـــة ر برنــامج املاجــست� �ـــ� ال�بيــة املقا

ُ ة َّ
د رب�لية ال�بية جامعة أكسفو َّ َّ ُ

.  

  م2022 عام :اabدود الزمانية

د ال@يطانية وجامعة أم القر السعودية، وذلك لألسباب التالية: اabدود امل�انية ىجامعة أكسفو   :ر

د �ــــ� املرتبــــة الثانيــــة عامليــــا عــــام  .1 ñتــــصËيف جامعــــة أكــــسفو . QSم حــــسب تــــصËيف 2022ر
رو�عت@ــ برنــامج ال�بيــة املقا

ُ قنــة �cــا مــن أعــر ال@ــامج، والــذي يــضم بــ�ن جنباتــھ نخبــة مــن َّ
 .Pساتذة املتم�åين �� التخصص

تباط الباحث �cذا ال@نامج وقرvھ من سياق البحث من خالل تواصلھ الدائم مع bعض  .2 ا
ُ

ر
اه �cـــا ومـــشاركتھ الدائمـــة �ـــ� أFـــشطة مركـــز  رأســـاتذة التخـــصص وvـــاح¦� مـــا bعـــد الـــدكتو

�Àدالتعليم العا!� العال ر التاbع ل�لية ال�بية بجامعة أكسفو َّ َّ ُ
. 

نة  .3 رقرب الباحث من سياق البحث أيضا من خالل انÏسابھ لقسم ال�بية _سالمية واملقا
ُ َّ ً

نة والدولية رب�لية ال�بية جامعة أم القر كمتخصص �� ال�بية املقا
ُ َّ ىَّ َّ ُ

. 
�س ب@نـــامج املاجـــست� �ـــ� ال�بيـــة امل .4 قيـــام الباحـــث بالتـــد

ُ َّ
نـــة ب�ليـــة ال�بيـــة بجامعـــة أم ر َّقا َّ ُ

ر
� bعض الطلبة�شاد العل�À و_شراف SPادي�À ع رالقر و_   .ى

  :مصطadات البحث

نــــة رال�بيــــة املقا
ُ َّ

ك أنطــــوان جوليــــان :   (ــــو العــــالم الفرFــــÁ´� الــــذي يلقــــب بــــأ�ي -رعرف[ــــا مــــا
نــة  رال�بيــة املقا

ُ اســة تحليليــة لــنظم التعلــيم �ــ� الــبالد ا¸®-َّ س إلصــالح ر بأ¼cــا د رتلفــة، يقــوم �cــا الــدا
ف ا¸#ليـة ، 2014مــصطفى، " (والـنظم التعليميـة القوميـة bعـد إجـراء التعــديالت ال�ـ� تتطلcóـا الظـر

  ).88ص

ال�بية الدولية
َّ

� لين�À ف[ما أك@ عن العالم كشبكة متصلة وم�ونة من أنظمة : "êعلم £سq أسلوب
ق نظــم Sونيــة £عتمــد عل�cــا جميــع النــاس، وأن ، و(ــذه Pنظمــة qعمــل وفــ)bــشر:ة وطبيعيــة(مختلفــة 

نالغاية من ال�بية الدولية �º تنمية وqعز:ز البقاء الnشر من خالل إيجاد التعاو وتبادل eح�ام  ي َّ

و�ــ� ). 23، ص2014البــو�º، " (وإبــداء e(تمــام الكب�ــ بالب¤ئــة ال�ــ� £عتمــد عل�cــا الnــشر �ــ� ع¤ــشcëم
ïاســـات £ـــستخدم مـــصط ركث�ــ مـــن الد ِ

نـــة والعكـــسّ رô ال�بيـــة الدوليــة و:قـــصد �cـــا ال�بيـــة املقا
ُ َّ وقـــد . َّ

نــــة bعــــد ا$#ــــرب العامليــــة الثانيــــة وتnنcëــــا منظمــــة Pمــــم  رنمــــت ال�بيــــة الدوليــــة كمــــرادف لل�بيــــة املقا
ُ َّ

نــة �ــ� العــالم Sلمــة الدوليــة ل[ــا ليــصبح  راملتحــدة و�ــسnب ذلــك أضــافت bعــض جمعيــات ال�بيــة املقا
ُ َّ

نـــة والدوليــة Sا$hمعيـــة Pمر:كيــة منـــذ عــام مــسما(ا جمعيـــة ر ال�بيــة املقا
ُ م ثـــم تلcëــا ا$hمعيـــة 1969َّ

ـــة ال@يطانيـــــة  ـــھ؛ فمـــــن غ�ـــــ املـــــستغرب أن qـــــسoÀ ال@ـــــامج ). 2014البـــــو�º، (الكنديـــــة وا$hمعيــ وعليــ
نة والدولية أو ال�بية نة �� bعض ا$hامعات بال�بية املقا SPَّاديمية �� ال�بية املقا َّ َّ

ر ر
ُ ُ

  . الدولية
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  :ي8طار النظر

نـة؛ وذلـك لقلـة Pبحـاث  ريواجھ الباحثو bعض الصعوvات عند الكتابة عن ال�بية املقا
ُ َّ ن

لوســيÏناو الباحـث bعـض املوضــوعات ال�ـ� سـوف qــساعد . َّالعلميـة ال�ـ� أصـلت (ــذا ا$#قـل املعر�ـ�
نة �� العال � بناء _طار النظر ل[ذا البحث و�º ال�بية املقا�رع

ُ َّ نة �ـ� العـالم ي رم الغر�ي، ال�بية املقا
ُ َّ

نة �� اململكة العرvية السعودية رالعر�ي، ال�بية املقا
ُ َّ.  

نة �� العالم الغرjي رال��بية املقا
ُ َّ

:  

ــ� العـــــالم الغر�ــــــي إ!ـــــ� مــــــرحلت�ن  نـــــة �ــــ نــــــة تطـــــو ال�بيــــــة املقا ـــة املقا ريـــــصنف علمــــــاء ال�بيــ ر
ُ َُّ رَّ

  : رئ¤س¤ت�ن (ما

أوال
ً

نـــة وا(تمــــت (ــــذه املرحلـــة بوصــــف نظــــم التعلــــيم  مرحلـــة مــــا قبــــل ال/ :خ العلÀــــ� لل�بيــــة املقا رتـــا ر
ُ

:خيــة  منـة تا ®تلفــة، وال يمكـن التËبــؤ ببدايـة (ــذه املرحلـة إال أ¼cــا qعـود إ!ــ� أ رPجنnيـة �ــ� البلـدان ̧ا ز
ر وقد قام �cا bعض الرحالة والتجا. نbعيدة، وتمتد (ذه املرحلة إ!� ¼cاية القر الثامن عشر امليالدي

ىواملكÏـشف�ن ونقلـوا مـشا(داcöم عـن ا$#يـاة �ـ� البلـدان Pخـر لبلـدا¼cم، ومـن أمثـال (ـؤالء الرحالــة 
نو�� ¼cاية القر الثامن عشر امليالدي ظ[ـرت محـاوالت . الكبار (�وداتوس، و(يبوقراqس، وغ�(ما

نــة رمــن قبــل bعــض الكتــاب لوصـــف نظــم التعلــيم �ــ� البــدان Pجنnيـــة bــش�ل مــستقل مثــل مقا  بـــ�ن ُ
جدت (ذه املرحلة �� الغرب . م1795النظم التعليمية _نجل�åية والنظم التعليمية Pملانية عام  وو

ة نظـم التعلـيم �ـ� الـبالد Pجنnيـة، ومـن الالفـت �ـ�  رألسباب لم يكـن ل[ـا وجـود �ـ� الـشر وºـ� اسـتعا ق
ض ا$hديــدة أو ً(ــذه املرحلــة Fــشاط ال�بــو:�ن Pمــر:كي�ن، وذلــك بحثــا عــن نظر:ــات ترvو:ــة تال P رئــم

New land  بـــذلك كمـــا oÀــسq انــت الواليـــات املتحــدةS) ،ـــدان: الزSــي وا$®زاعلـــة، : 2003زأحمــد و
2012 : ، ن، : 2014ياملوسو ب الن�� وآخر وعبد  ن، : 212ر   .)2014مصطفى، : 2005وعبود وآخر

نة، وتمتد من بداية العقد الثا/ًثانيا :خ العل�À لل�بية املقا ر مرحلة التا ر
ُ

نFي من القر التاسع عـشر، 
ة، وتمتد من عام : و:قسم العلماء (ذه املرحلة إ!� ثالث مراحل. وح�o الوقت الرا(ن رمرحلة eستعا

1817 �كــــزت ع�ــــ� جمــــع املعلومــــات والبيانــــات ال�ــــ� تــــصف نظــــم التعلــــيم �ــــ� الــــبالد 1900م إ!ــــ رم، و
اقعيا عن طر:ق املالحظة املباشرة  Pñجنnية وصفا علميا و ñو ا ً لف[ـم (ـذه الـنظم bغـرض eسـتفادة مcdـ

ة( ائـــد (ـــذه املرحلـــة . أفـــضل جوانcóـــا) ربنقــل أو اســـتعا �ـــÁ´� (ـــو  ك أنطــوان جوليـــان البا رو�عت@ـــ مـــا ر ر
اسات علمية  نة بما قدمھ من د نة �� وضع[ا العل�À، و:لقب بأ�ي ال�بية املقا رومؤسس ال�بية املقا ر ر

ُ َُّ َّ

نــةمخططــات : "منظمــة لــنظم التعلــيم bعنــوان اســة ال�بيــة املقا رونظــرات أوليــة لد ر
ُ ت "َّ ر، وال�ــ� صـــد

م إ!ــــ� 1900ىاملرحلــــة الثانيــــة ºــــ� مرحلــــة القــــو والعوامــــل الثقافيــــة، وتمتــــد مــــن عــــام . م1817عــــام 
نـة، حيـث بـدأت مـصï#ة التعلـيم 1950 رم، وش[دت (ذه املرحلة Fشاطا كب�ا �ـ� مجـال ال�بيـة املقا

ُ َّ ً ً

:ر عـــن التعلـــيم �ـــ� البلــدان ا¸®تلفـــة، وSـــان £ـــشرف ع�ـــ� م بËـــشر سلــ�1897ــ� إنجل�ـــا عـــام  رسلة تقـــا
(ا س� ماي�ل سادلر  ائد (ذه املرحلة) 1943-1816(رإصدا  ىوSـان سـادلر يـر أنـھ مـن . رالذي £عت@

كمـا أكـد أن الـنظم التعليميـة ºـ� . ندو ف[م الثقافة السائدة �� ا¸hتمع ال يمكـن ف[ـم نظـم التعلـيم
ف eجتماعيـــ ة ال�ـــ� Fـــشأت ف�cـــا، وقـــد كتـــب مقـــاال عـــام ووليـــدة الظـــر

ً
إ!ـــ� أي مـــدى "م bعنـــوان 1900

اســـة الــنظم التعليميـــة Pجنnيــة ريمكننــا أن نــتعلم شـــ¤ئا ذا قيمــة علميـــة مــن د أمـــا املرحلــة الثالثـــة ". ً
َّم إ!ـ� الوقـت الـرا(ن واتج[ـت بحـوث ال�بيـة 1950فÏسoÀ مرحلة املعا$hة العلمية، وتمتـد مـن عـام 

 �نــة إ!ــ راملقا
ُ

لوvــذلك تحــو e(تمــام �ــ� . اســتخدام املنــاKç العلميــة القائمــة ع�ــ� البحــوث التجر:nيــة
نة من  اسات ال�بو:ة املقا رالد ر

ُ
ِ
ىلنظم التعليم �� ضوء القو والعوامل ) تفس�(و) تحليل(و) وصف(ّ



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

85 

 �ًوأيـــضا يقــــوم ع�ـــ� معــــاي� واÈـــ#ة مــــن منــــاKç . يقــــوم ع�ـــ� التفــــس� العلÀــــ�) تحليـــل(الثقافيـــة، إ!ــــ

ائــد (ــذه املرحلــة وتبعــھ برايـــان (ــوملز. بحــث العلÀــ�ال و�عت@ــ املر�ــي Pمر:�ـــي . رو�عت@ــ آثــر مو(لمـــان 
نـــة �ـــ� العـــصر ا$#ـــديث ولـــھ مؤلفـــات  جـــال ال�بيـــة املقا ج ب�يـــداي مـــن كبـــار  رالبولنـــدي Pصـــل جـــو ر

ُ َّ ر
نــة عــام  نــة �ــ� ال�بيــة املقا رمتعــددة مcdــا الطر:قــة املقا ر

ُ اســة املــشكالت ىم، و:ــر ب�يــداي 1964َُّ رأن د
نــة  اســة ال�بيـة املقا رال�بو:ـة (ــو املوضــوع Pساµــ´� لد ر

ُ َّ
، : 2012الزSــي وا$®زاعلــة، ( : 2014ياملوســو

ان،  ن،: 2004ربـــــد ـــر ب الن�ـــــ� وآخــ وعبـــــد  ن، : 2012ر مرµـــــ´�، : 2014مـــــصطفى، : 2005وعبـــــود وآخـــــر
2013.(  

نة �� العالم العرjي رال��بية املقا
ُ َّ

:  

نــة فــإن ع�ــ� الــرغم مــن eعتقــاد ا اد Pوائــل �ــ� ال�بيــة املقا وvيــ�ن (ــم الــر رلــسائد أن Pو
ُ َّ و ر

اد العرب من £ستحق أن يذكر مثل ابن بطوطة الذي وصف �� كتابھ تحفة النظار  و(نالك من الر
ســة املسÏنــصر:ة �ــ� bغــداد وكيــف Sــان  �س �ــ� املد ر�ــ� غرائــب Pمــصار و�hائــب Pســفار طــر التــد ر ق

ا املــذا(ب الفق[يـــة س �cــ �عــةريــد P بوصـــف . ر روشــب�cا بـــذلك قــام الرحالــة العر�ــي املـــش[و ابــن جب�ــ ً

سة النظامية �cا س �� bغداد وتطر للمد راملدا نوأيضا أشار عالم eجتماع ابـن خلـدو إ!ـ� الكث�ـ . قر ً

ق الثقافيـــة وأوÈــô أنـــھ (ـــذه  اســـة الفــر نـــات ال�بو:ــة �ـــ� مقدمتــھ ال�ـــ� أكــد ف�cـــا أ(ميــة د ومــن املقا ر ر
ُ

ق qعــود نــات بــ�ن والفــر :خيــة وجغرافيــة وترvو:ــة، كمــا أجــر الكث�ــ مــن املقا ر إ!ــ� عوامــل مختلفــة تا ر
ُ ى

Pوضـاع الثقافيـة �ـ� املـشر واملغـرب وvـ�ن ا$#ـضر والبـدو، وقـد كتـب �ـ� مقدمتـھ فـصال عـن qعلــيم 
ً ق

، : 2012الزSـي وا$®زاعلـة، (الولدان واختالف مذا(ب Pمصار _سـالمية �ـ� طرقـھ  . 2014ياملوسـو
ة أن وتجـــد ف�ن اع�ــــف بفـــضل ابـــن خلــــدو )بر:كمــــان(رر _شـــا ن، و(ـــو أحـــد الكتــــاب الغـــرvي�ن املعـــر و

ــــف : "بقولــــــھ �ــــــ� مختلــ ــــتالف الثقــــــا�� وال�بــــــو  ـــــھ الÏــــــشابھ وeخــ ــــن أوجـ ـــــن خلــــــدو عــ يإن مــــــا كتبــــــھ ابـ ن
نة را¸hتمعات يؤ(لھ من دو تح�å ألن ي�و باحثا �� ال�بية املقا

ُ َّ ً ن   ).31، ص 2014مصطفى، " (ن

زالعصر ا$#اضر فقد بر العديد من املؤلفات ال�� تصف نظم التعليم ا¸®تلفة �� أما �� 
م 1936َّالـــبالد Pجنnيـــة ككتـــاب ال�بيـــة _نجل�åيـــة للمؤلـــف دمحم عطيـــة _براîـــ´�، والـــذي طبـــع عـــام 

َّباملطبعة املصر:ة، وكتاب فلسفة ترvو:ة متجددة، لعالم عر�ي يتجدد $hماعة مـن علمـاء ال�بيـة �ـ� 

وقـد قـام مكتـب ال�بيـة العر�ـي . م بمطـاbع دار الكـشاف بب�ـوت1956عالم العر�ي الذي طبع عام ال
َّ

َّلدو ا$®ليج بالر:اض بأدوار واÈ#ة �� ترجمة bعض الكتب عن نظم التعليم ا¸®تلفة مثل ال�بية  ل
د ر ه ربوشامب، وترجمة الدكتو دمحم عبد العليم م. ر�� اليابان املعاصرة من تأليف إدوا ررµ´�، وأصد

ع نحـو التفـو وeمتيـاز مـن تـأليف (ــانز 1985املكتـب عـام  قم، وكتـاب ال�بيـة �ـ� أملانيـا الغرvيـة، نـز و َّ

ه املكتب عام  ا لينجز وترجمة الدكتو دمحم عبد العليم مرµ´�، وأصد vا رلينجåû، وvا ر م وغ�(ا 1987رر
ن، (   ). 2005وعبود وآخر

نة كعلم :ادة ال�بية املقا رأما عن  ر
ُ  أSادي�À متخصص فقد Sان لhïامعات املصر:ة قصب َّ

نــة عــام  رالــسبق، فقــد تأســس بجامعــة عــ�ن شــمس أو قــسم لل�بيــة املقا
ُ م منفــصال بال�بيــة 1958ل

َّ ً

نة عن قسم  راملقا
ُ

َّأصو ال�بية( َّ، وتوالت bعد(ا ا$hامعات املصر:ة �� افتتاح أقسام qع�o بال�بية )ل

نــة إمــا مـــستقلة بــذاcöا أ راملقا
ُ

ة ال�بو:ـــة والتعليميــة مثـــل  رو مï#قــة بتخـــصص أصــو ال�بيــة أو _دا
َّ ل

ــا  (ــــر، وغ�(ــ Pق، وســــو(اج، واملنيــــا، وطنطــــا، و: زجامعــــة الزقــــا ن، (ز وقــــد Sــــان ). 2005وعبــــود وآخــــر
ة التعليميــة دو بــار �ــ� Fــشر التخــصص والتعر:ــف بــھ مــن  نــة و_دا زلhïمعيــة املــصر:ة لل�بيــة املقا ر ر ر

ُ

نــة والدوليــة ال�ــ� خــالل املــؤتمرات ا ي ومــن خــالل Fــشر(ا ¸hلــة ال�بيــة املقا رل�ــ� qعقــد(ا bــش�ل دو
ُ َّ ر
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نــة  اسـات واملقـاالت �ــ� مجـا!� ال�بيـة املقا رqعت@ـ أو مجلـة عرvيـة متخصــصة �ـ� Fـشر البحــوث والد ر
ُ َّ

ِ
ّ ل

نــة والدوليــة، (َّوال�بيــة الدوليــة  رمجلــة ال�بيــة املقا
ُ َّ2002 .(نــة �ــ� َّوإ!ــ� ع[ــد قر:ــب Sانــت ال� ربيــة املقا

ُ

ات  اســـات العليـــا �ـــ� مـــسا س لطلبـــة الد ات ترvو:ـــة تـــد دن ºـــ� مجـــرد مقـــر Pردو ا$®لـــيج العر�ـــي و ر ر ِر
ّ ر ل

أصو ال�بية أو ال�بية _سالمية 
َّ َّ ن، (ل   ).2005وعبود وآخر

نة �� اململكة العر;ية السعودية رال��بية املقا
ُ َّ

:  

نــة �ــ� ا$hامعــات رbــش�ل عــام، ظلــت ال�بيــة املقا
ُ ر الــسعودية لــسنوات طو:لــة مجــرد مقــر َّ

ات أصـو ال�بيـة أو Pصـو _سـالمية لل�بيـة اسات العليـا �ـ� مـسا اµ´� ضمن خطة برامج الد لد َّل
ر ر ِر

ّ .
اسات العليا ب�لية ال�بية، وال�� أFشüت عام  نة أحد أقسام الد و�عد قسم ال�بية _سالمية واملقا

َّ ََّّ ُ
ر ِر

ّ ُ ُ

ـــتقل1984م، و�ــــ� عـــــام 1983 َّ القـــــسم عـــــن مجموعــــة Pقـــــسام Pخـــــر بمـــــسoÀ قـــــسم ال�بيـــــة م اســ ى
نة  ر_سالمية واملقا

ُ
) ، نـة(وع�ـ� الـرغم مـن أن القـسم يحمـل اسـم ). 2022ىجامعة أم القر راملقا

ُ
�ـ� ) 

جـة املاجــست� �ــ�  اه �ـ� Pصــو _سـالمية لل�بيــة ود جــة الــدكتو رمـسماه الرســ�À فإنـھ Sــان يمـنح د لر ر
ال�بية _سالمية وامل
ُ نة، و(ذه Pخ�ة qعت@ من Pخطاء العلمية الكب�ة، إذ إن ال�بية _سالمية َّ َّقا

ر
نـــة تخـــصص آخـــر مختلـــف فكيـــف يـــتم ا$hمـــع بـــ�ن التخصـــص�ن �ـــ� مـــسار  رتخـــصص، وال�بيـــة املقا

ُ َّ

oÀــذا املــسc� جــة علميـــة اتــھ يتـــôý أن . رواحــد و:مــنح الطلبــة د روvــالنظر �ـــ� توصــيف ال@نــامج ومقر
نـة مـا عـدا مقـر ال@نامج قا تبـاط لـھ بال�بيـة املقا � ال�بية _سـالمية وال يوجـد ا�ئ¤س ع رئم bش�ل  ر ر ر

ُ َّ َّ

نـة س ساعت�ن �� Pسبوع تحـت اسـم ال�بيـة املقا رواحد يد ر
ُ َّ

 . ôýرومـن خـالل توصـيف (ـذا املقـر يتـ
نـة رbش�ل ج�� أن (ذا املقر ما (ـو إال مقدمـة أو نظـرة عامـة عـن ال�بيـة املقا

ُ َّ  (ـذا Pمـر ملـدة وظـل. ر
نة �� فتح باب القبو 2019و�� عام . نثالثة عقود من دو qغي� لم بدأ قسم ال�بية _سالمية واملقا ر

ُ َّ

اسـات العليـا مثـل املاجـست� �ـ� الـسياسات التعليميـة، املاجـست� �ـ�  ات جديدة لطلبـة الد ر�� مسا ِر
ّ

 نــة، وqغي�ــ رأصـو ال�بيــة، املاجــست� ال�بيــة املقا
ُ َّ َّ نــة الــسابق ل رمــسoÀ مــسار ال�بيــة _ســالمية واملقا

ُ َّ

نة عام . لليصبح املاجست� �� Pصو _سالمية لل�بية روvدأ الطلبة �� التخرج من مسار ال�بية املقا
ُ َّ

نة والدولية وساع لتطو:ر (ـذا ال@نـامج �ـ� القـسم الـذي أنتÀـ� 2022 ٍم وكمتخصص �� ال�بية املقا ر
ُ َّ

ت فكرة  نـة والدوليـة رإليھ تبلو ر(ذا البحث �� تطو:ر (ذا ال@نامج �� ضوء خ@ة برنامج ال�بية املقا
ُ َّ

د   .ر�� جامعة أكسفو

اسات السابقة رالد ِ
ّ:  

نـة وال�بيـة الدوليـة  bعد البحث �� قواعد املعلومات العرvيـة و_نجل�åيـة عـن ال�بيـة املقا
َّ َّ

ر
ُ

ñ تبــ�ن أن (نالــك عــددا قلــيال جــدا مــن comparative education & international educationو ً ً

اســات ال�ـــ� تناولـــت (ـــذا املوضـــوع رالد ِ
اســـات ال�ـــ� وجـــد(ا الباحـــث فقـــد . ّ رأمـــا العـــدد الكب�ــ مـــن الد ِ

ّ

نــــة الــــسياسات  نــــة بــــ�ن دو مختلفــــة كمقا اســــات ال�بو:ــــة املقا رتناولــــت مجــــاالت متعــــددة مــــن الد ر ُر ل ُ
ِ
ّ

ســـائل التعلـــيم، إعـــداد املعلمــ والتعليميــة، طـــر و نـــة النظر:ـــات ق ات، مقا نـــة املنـــاKç واملقـــر ر�ن، مقا ُر رُ
تباطــا مباشــرا بموضــوع (ــذا البحــث؛ وعليــھ فقــد  رال�بو:ــة وغ�(ــا، ومثــل (ــذه املواضــيع ال تــرتبط ا
نة كتخصص أSـادي�À وتـم  تباط مباشر بال�بية املقا اسات ال�� ل[ا ا � ذكر الد�راقتصر الباحث ع ر ر

ُ َّ
ِ
ّ

منيا من Pقدم إ! ñترتيcóا  � Pحدث، وS �ºالتا!�ز :  

اسة ، )Bray )2003 رد نة �ـ� عـصر العوملـة، التطـو ر، والذي أكد �� بحثھ عن ال�بية املقا ر
ُ َّ

تباطـا بظـا(رة العوملــة،  نـة مـن أك�ــ التخصـصات تـأثرا وا الرسـالة وPدوار أن تخـصص ال�بيـة املقا
ً

ر ًر ُ َّ

نة تأثرت بالعوملة ف�� أيضا أثرت �� َّولكن التأث� متبادل، ول¤س باتجاه واحد، فكما أن ال� ًبية املقا ر
ُ
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نــــة مـــن القولبـــة التقليديـــة ل[ــــا . العوملـــة روأوÈـــô الباحـــث أن العوملــــة أخرجـــت مواضـــيع ال�بيـــة املقا
ُ َّ

وأدخلت موضـوعات بحثيـة حيو:ـة �ـ� (ـذا ا$#قـل املعر�ـ� مثـل تنقـل الطـالب الـدولي�ن ع@ـ ا$#ـدود 
اســية، التعلــيم ع@ــ الوطنيــة وع@ــ ا$#ــدود وقـضايا(م ا¸®تلفــة، qــش�ل ال[و:ــة، تــد رو:ل املنــاKç الد ِ

ّ

نـــة ا¸®تلفـــة . وغ�(ــا روأخ�ـــا نـــاقش الباحـــث Pدوار _يجابيـــة ال�ـــ� قامـــت �cـــا جمعيـــات ال�بيـــة املقا
ُ َّ

نـة �ــ� إبـراز تطــو التخـصص مــن  أســ[ا ا¸hلـس العــالh$ �Àمعيـات ال�بيــة املقا  �رحـو العــالم، وع�ـ ر ر
ُ َّ ل

اcöاخالل أFشطcëا ا¸   .ر®تلفة بما ف�cا اللقاءات واملؤتمرات السنو:ة ونصف السنو:ة وإصدا

ôـÈا أوvو نة �� أو اسة أخر عن ال�بية املقا رو�� د ر ر
ُ َّ وvيـة ) Mitter ) 2009ى ة Pو رالـدو الكب�ـ للقـا رر

نــة وتنظيمــھ وضــبط مــصطï#اتھ وتأســ¤س منhLياتــھ، حيــث أوÈــô أن  ر�ــ� تأصــيل علــم ال�بيــة املقا
ُ َّ

وvــــا عــــام -ن �ــــ� القــــر العــــشر:ن -ال�بــــو:�ن لhLــــرة  ط أو ســــ :ــــة و ـــن أملانيــــا النا ر مـ و م إ!ــــ� أمر:�ــــا 1930ز
نcëــــا ببعــــض[ا الــــبعض رالــــشمالية دو كب�ــــ �ــــ� وصــــف الــــنظم التعليميـــــة ومقا ُ واســــتعرض الباحـــــث . ر

وvــا عـــام  نـــة �ــ� أو رتأســ¤س جمعيــة ال�بيــة املقا ر
ُ رم والــدو الــذي قامــت بـــھ �ــ� Fــشر التخـــصص 1961َّ

وvيـــةكمجــال  وvيـــ�ن املتخصـــص�ن �ـــ� . رأSـــادي�À �ـــ� ا$hامعـــات Pو روSانـــت ºــ� املظلـــة ال�ـــ� تجمـــع Pو
 �نــة قائمــة ع�ــ وvيــة جمعيــات لل�بيــة املقا نــة، إال أنــھ بــدأت تËــشأ �ــ� bعــض الــدو Pو رال�بيــة املقا ر

ُ رُ ل َّ

ـــبانيا، تركيــــا ســــيا، إسـ :ــــا، بر:طانيــــا، اليونــــان، بولنــــدا، ر وا$Ëhــــسية مثــــل بلغا (نالــــك Sانــــت بيــــد أن . ر
 �Àة التخصص خاصة �� ظل التوتر العال رمنافسة إيجابية ب�ن (ذه ا$hمعيات ا¸®تلفة إلبراز صو

والتعددية ) كما تمثل[ا نظر:ة النظام العال�À(ب�ن ا$#داثة وما bعد ا$#داثة من ناحية و�vن ال�ونية 
  . ىالثقافية من ج[ة أخر

نـــة �ـــ� اململكـــة املتحـــدة روعـــن ال�بيـــة املقا
ُ اســـة عـــن ) O'Sullivan) 2013 وأيرلنـــدا قـــام َّ ربد

نـــة �ـــ� qعلـــيم املعلمـــ�ن ف�cمـــا رال�بيـــة املقا
ُ :خيـــة حـــو (ـــذا املوضـــوع، . َّ لوتطـــر لـــبعض ا$hوانـــب التا رق

نـة �ـ� qعلـيم املعلمـ�ن كتخـصص أSـادي�À �ـ� جامعـات اململكـة  رحيث ذكر أنـھ تـم إدخـال ال�بيـة املقا
ُ َّ

ِ �� الد1960املتحدة وأيرلندا عام 
:وسّ راسات العليا و�� مرحلة الب�الو ونÏيجـة لـبعض املتغ�ـات . ر

ات وال�ــ� مــن 1980-1970بـ�ن  ر تمــت إعـادة (ي�لــة بـرامج qعلــيم املعلمـ�ن ودمــج وحـذف bعــض املقـر
نة، وذلك لعدة أسباب مcdا قلـة املتخصـص�ن �ـ� (ـذا ا$#قـل رضمcdا ال�بية املقا

ُ زوSـان مـن أبـر ممـا . َّ
ات ��  ذلك الوقت أ¼cا cöتم بالتوصيفات العامة ألنظمة التعليم ا¸®تلفـة أو تركـز رتوصف بھ املقر

ات النظر:ـة نـات املوضـوعية بـدال مــن ال�ك�ـå ع�ـ� املنhLيـة أو eعتبــا رع�ـ� املقا ر
ً ُ

وتـم ال�ك�ـb åــش�ل . 
�وvـا الغرvيــة، إ!ـ� eتحــاد الـسوفي�� والكتلــة الـشيوعية، إ!ــ رئـ¤س ع�ــ� أنظمـة التعلــيم Pخـر �ــ� أو ى  ر

نــة �ـــ� 1990و�ـــ� بدايــة . أمر:�ــا الــشمالية والعـــالم الثالــث �cـــذا ال�ت¤ــب رم بـــدأ تخــصص ال�بيـــة املقا
ُ َّ

ًالظ[ــو مــرة أخـــر �ــ� جامعـــات اململكــة املتحــدة متـــأثرا بظــا(رة العوملـــة ال�ــ� بــدأت �ـــ� ذلــك الوقـــت  ى ر
غبـــة س روتقــدم وســـائل eتـــصال وســـ[ولة التنقـــل والـــسفر مـــن بلـــد إ!ـــ� آخـــر وأيـــضا وجـــود  ياســـية �ـــ� ً

� نظم التعليم ا¸®تلفة وقياس نظام التعليم ا$#ا!� ال@يطاFي�ُّالتعرف ع َّ.  

نـــة �ـــ� أمر:�ـــا الالتيËيـــة مـــن منظــــو ) Acosta &Ruiz) 2017ونـــاقش  رحالـــة ال�بيــــة املقا ر
ُ َّ

:�� تحلي��، حيث  نة �� أمر:�ا الالتيËية مـرت bعـأوÈ#ترتا اسة أن ال�بية املقا ر نتائج (ذه الد ر
ُ َّ

ِ
دة ّ

نــة، وخاصـة الرحالـة �ـ� القـر التاسـع عــشر . موجـات سـات فرديـة للمقا نتـضمنت املوجـة Pو!ـ� مما ر ُر

سات bش�ل كب� �� تطو:ر التعليم املقار كمجال. نوأوائل القر العشر:ن نوقد سا(مت تلك املما ُ
. ر

ـــاbع  ــــاض مــــــستو إضــــــفاء الطـــ ســــــات فرديـــــة bــــــسnب انخفــ ســــــات ظلــــــت مجــــــرد مما ىإال أن تلـــــك املما ر ر
يتال ذلك املوجة الثانية، وال�� ش[دت صعود التخطيط ال�بو �� أمر:�ا الالتيËية �ـ� . ؤسÁ´� ل[اامل

ت ا$#اجــة إ!ــ� مز:ــد مــن التوســع �ــ� الــنظم التعليميــة زمنتــصف القــر العــشر:ن وvــر وأطلــق عل�cـــا . ن
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ـــة والدوليــــــة  ــــات الوطنيـــ نــــــة مــــــن قبــــــل املنظمــ ـــ� أدوات املقا ــــÏيالء ع�ـــ رالباحثــــــان $#ظــــــة eســ
ُ

ت وSــــــاال(
نــــة لتخــــضع لــــسياسات (ــــذه املنظمــــات وأجنــــداcöا ا¸®تلفــــة). التخطــــيط رفــــتم توجيــــھ ال�بيــــة املقا

ُ َّ .
نوأخ�ــــا املوجـــــة الثالثـــــة �ـــــ� أواخـــــر القـــــر العـــــشر:ن، عنــــدما تـــــم ســـــن bعـــــض _صـــــالحات �ـــــ� الـــــنظم  ً

قـــد قالتعليميــة ألمر:�ــا الالتيËيـــة بإصــرار مـــن منظمــات التمو:ــل الدوليـــة Sالبنــك الـــدو!� وصــندو الن
  . الدو!�

ـ ـــ اســـــــة لــــ ــــــد ) Mukherjee) 2019رو�ـــــــ� د ـــــا bعـ نـــــــة ملــ ـــة وال�بيـــــــة املقا ــــن النظر:ـــــــة ا$hنوvيــــ رعـــ
ُ َّ

نة، حيث إن (يمنة  رeستعمار، أثار الباحث مخاوف العلماء bشأن ال�اث eستعمار لل�بية املقا
ُ ي

ليــــل البيانــــات �ــــ� تح) يالعــــالم الــــشما!� الــــذي يمثــــل العــــالم الغر�ــــي eســــتعمار(النظر:ــــة الــــشمالية 
ضــــــية  P ـــل دو العــــــالم الثالــــــث ال�ــــــ� تــــــم (رالبحثيــــــة مــــــن جنــــــوب الكــــــرة ــــو�ي الــــــذي يمثـــ لالعــــــالم ا$hنــ

(ا :ة ). راســتعما روSــان مــصدر (ــذه ا¸®ــاوف أن النظر:ــة الــشمالية الناشــئة عــن العاصــمة eســتعما
ًوء ف[ـم أو ف[مــا ºًـ� ذات طبيعـة إقليميــة، وvالتـا!� فإ¼cــا تـوفر تفــس�ا غ�ـ مكتمـل للبيانــات وتولـد ســ

وأكـد الباحـث �ـ� .  ال�� تحدث �� الـسياقات الhLينـة لhïنـوب العـالe�Àجتماعيةًمحدودا للظوا(ر 
ر¼cاية بحثھ أن النظر:ة ا$hنوvية املسÏندة إ!� فلسفة طاغو التعليمية أك� مالءمة لتحليل بيانات 

اســة حالــة مــصممة إلجــراء إثنوغرافيــا مؤســسية �ــ � ســياق دو!ــ� معــ�ن، وقــد رالبحــث الناشــئة عــن د
� توف� ف[م مقار أعمق للظوا(ر eجتماعية�نساعدت النظر:ة ا$hنوvية ذات الصلة ع ُ.  

اســات إ!ـ� موضــوع البحـث ا$#ـا!� قــار سـالم  اسـة qعــد مـن أقـرب الد نو�ـ� د ر ِر
بــ�ن ) 2021(ّ

نــة والدوليــة با$hامعــات �ــ� Sليـة املعلمــ�ن جامعــة Sولومبيــ َّبـرامج ال�بيــة املقا ُ
ر

ُ َّا وSليــة ال�بيــة جامعــة َّ َّ ُ

ئ¤ـــÁ´� إ!ـــ� طــرح مجموعـــة مـــن _جــراءات لتطـــو:ر بـــرامج . عــ�ن شـــمس اســـة bــش�ل  روقــد (ـــدفت الد ر ِ
ّ

نـــة والدوليـــة ب�ليـــة ال�بيـــة بجامعـــة عـــ�ن شـــمس �ـــ� ضـــوء خ@ـــة Sليـــة املعلمـــ�ن جامعــــة  َّال�بيـــة املقا َُّ َُّ َّ
ر

ُ

Sَّولومبيـا وvمــا يتفــق مــع لـوائح ال�ليــة وا$hامعــة والت ُ
اقــع ا¸hتمــع املــصر ومعطياتــھ  يعلــيم العـا!�، و و

، أسلوب . الثقافية نولتحقيق (ذا ال[دف استخدم الباحث ثالثة أساليب و�º أسلوب املنKL املقار ُ

 للتحليـــل �ــ� ضـــوء العوامــل الـــسياسية وeقتــصادية وeجتماعيـــة - PEST analysisتحليــل ب¤ــست 
:ة-والتقنية  نة والدولية ب�لية وقد تح. ر وأسلوب ا¸hموعة البؤ َّدث الباحث عن برامج ال�بية املقا ُ

ر
ُ َّ

نــة  :�� وصــفي تحلي�ــ�، ب¤نمــا تحــدث عــن بــرامج ال�بيــة املقا راملعلمــ�ن بجامعــة Sولومبيــا بأســلوب تــا ر
ُ َّ

:�� وصـفي تحلي�ـ� وثـائقي ميـداFي روالدولية ب�لية ال�بية جامعـة عـ�ن شـمس بأسـلوب تـا
َّ َّ ُ

و�ـ� ضـوء . 
رنتائج (ذه الد ِ
:خيـة لËـشأة وتطـو : اسة أو�´o الباحث bعدة توصيات من أ(م[اّ رتوثيق الر:ادة التا ر

د املعلوماتيــة للتعر:ـــف ب@ـــامج  نــة Sليـــة ال�بيــة جامعـــة عــ�ن شـــمس، تنو�ــع املـــوا ربــرامج ال�بيـــة املقا ر
َّ ََّّ ُ ُ

نــة، اق�ــاح bعــض املتطلبــات ا$®اصــة لاللتحــاق ب@نــامج ال�بيــة املقا ال�بيــة املقا
ُ َُّ َّ

رنــة Sإجــادة اللغـــة ر
 ، نـــــة وeختبـــــار التحر:ـــــر ــــاز مقابلـــــة �®ـــــصية متخصـــــصة �ـــــ� ال�بيـــــة املقا ـــة مـــــثال، واجتيـ ي_نجل�åيــ ر

ُ َّ

نة اسة تخصص ال�بية املقا رتخصيص bعض املنح السنو:ة للطالب لد ر
ُ َّ.  

اسات السابقة رالتعقيب ع\p الد ِ
ّ:  

اســـــات الــــسابقة شـــــملت موضــــوعات متعــــددة م رمــــن املالحــــظ أن الد ِ
ّ ُ

نـــــة  ـــة املقا ـــل ال�بيـ رثــ
ُ َّ

:خيــــة  اســــة تا ـــداد املعلمــــ�ن، د نــــة وvــــرامج إعـ نــــة، ال�بيــــة املقا روالعوملــــة، تأصــــيل علــــم ال�بيــــة املقا ر ر ر
ُ َُّ َّ

نة ملـا bعـد eسـتعمار نة، النظر:ة ا$hنوvية وال�بية املقا رتحليلية عن ال�بية املقا ر
ُ َُّ اسـات . َّ رو(ـذه الد ِ

ّ

نـــة �ـــ� أمـــاكن مختلفـــة حـــو العـــالم مثـــل نقـــام �cـــا بـــاحثو أجانـــب وتناولـــت م لوضـــوعات ال�بيـــة املقا ر
ُ َّ

وvـا bــش�ل عــام، أمر:�ــا الالتيËيـة، واململكــة املتحــدة وأيرلنــدا اســات لــم تتطــر bــش�ل . رأو قو(ـذه الد ر ِ
ّ

نة رمباشر أو غ� مباشر إ!� برامج املاجست� �� ال�بية املقا
ُ اسة سالم . َّ من أقرب ) 2021(روqعت@ د
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اسات رالد ِ
نـة والدوليـة �ـ� Sليـة املعلمـ�ن جامعـة ّ َّ إ!� (ذا البحث، حيـث قـار بـ�ن بـرامج ال�بيـة املقا ُ

ر
ُ َّ ن

اسات القيمة ال�� اسـتفاد مcdـا الباحـث إال  رSولومبيا وSلية ال�بية جامعة ع�ن شمس، و�º من الد ِ
ّ َّ َّ ُ

نــة �ــ� أدوات البحــث فقــد تــم اســتخدام املقــابال ت مــع bعــض أعــضاء زأنــھ ممــا يؤخــذ عل�cــا عــدم املوا
�س ب�ليـــة ال�بيـــة جامعـــة عـــ�ن شـــمس و�عـــض ا$hامعـــات املـــصر:ة bـــشأن بـــرامج ال�بيـــة  َّ(يئـــة التـــد َّ َّ ُ

ر
�س ب�ليـة املعلمـ�ن جامعـة  نـة والدوليـة �cـا ولـم يـتم اسـتخدام املقـابالت مـع أعـضاء (يئـة التـد َّاملقا ُ

ر ر
ُ

نـــة والدوليـــة رSولومبيـــا عـــن بـــرامج ال�بيـــة املقا
ُ اســـة بـــرامج وعـــالوة ع�ـــ. َّ ر� ذلـــك فقـــد شـــملت (ـــذه الد ِ

ّ

:ــة مــصر  اه، وقــد أجر:ــت �ــ� جم[و نــة والدوليــة بمــا �ــ� ذلــك بــرامج املاجـست� والــدكتو رال�بيـة املقا ر ر
ُ َّ

اه ألنــھ ال يوجـــد . العرvيــة رإال أن البحــث ا$#ــا!� سيقتــصر ع�ــ� بـــرامج املاجــست� فقــط دو الــدكتو ن
نة ب اه �� ال�بية املقا ربرنامج للدكتو

ُ َّ ، و(ذا البحث يختلف عن البحث السابق من ر ىجامعة أم القر
نـة ب�لي�ـ� ال�بيـة بجـامع��  َّالناحية ا$hغرافية حيث س¤تعرف ع�ـ� بـرامج املاجـست� �ـ� ال�بيـة املقا َّ

ر
ُ

د ال@يطانيــة وأم القــر الــسعودية ىأكــسفو اســات . ر رمــن (نــا يتــôý أن (نالــك فجــوة معرفيــة �ــ� الد ِ
ّ

البحث ا$#ا!� وال�� من املؤمل أن يتم ملؤ(ا ولـو bـش�ل جز�ـي بـإجراء (ـذا السابقة تتعلق بموضوع 
  .البحث

  :منrsية البحث

 KLاملــستخدم �ـ� (ــذا البحـث (ــو املــن KLـ� ضــوء طبيعـة أســئلة البحـث وأ(دافــھ فــإن املـن�
نcëــا وتحليل[ـا وتفــس�(ا للوصــو  لالوصـفي، والــذي £عتمــد ع�ـ� تجميــع ا$#قــائق واملعلومـات، ثــم مقا ر ُ

اســـة الظـــا(رة كمـــا ). 2009قنـــدل�� والـــسامرا�ي، (تـــائج مقبولـــة إ!ـــ� ن رومـــن خـــالل (ـــذا املـــنKL يـــتم د
ــــعتوجـــــد �ـــــ�  ــــا أو كيفيــــــا الواقــ ــــا، والتعب�ــــــ عcdـــــا كميـ ـــتم وصـــــف[ا وصــــــفا دقيقـ ñ، و:ــ ñ عبيـــــدات، عــــــدس، (ً

ال[ـدف ل[ـذا البحـث؛ ألن و�� ج[ة نظـر الباحـث أن (ـذا املـنKL (ـو أك�ـ مالءمـة ). 2020عبدا$#ق، 
نة ب�لية ال�بية جامعة أم القر �ـ� ضـوء خ@ـة الر ىئ¤س (و تطو:ر برنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ

ر
ُ

د نـة ب�ليـة ال�بيـة جامعـة أكـسفو ربرنامج املاجست� �� ال�بية املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ
ُّفمـن خـالل التعـرف ع�ـ� مـا تـم .  َّ

 الرســمية بالــشبكة العنكبوتيــة �ــ� Fــشره مــن حقــائق ومعلومــات عــن توصــيف ال@نــامج�ن �ــ� املواقــع
نة ب�لية ال�بية جامعة  ا$hامعت�ن، س¤تم اق�اح إجراءات لتطو:ر برنامج املاجست� �� ال�بية املقا

َّ ََّّ ُ
ر

ُ

د؛  نـة ب�ليــة ال�بيــة جامعــة أكــسفو رأم القـر �ــ� ضــوء واقــع خ@ـة برنــامج املاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا َّ ََّّ ُ
ر

ُ ى
� إجابات عن أسئلة البحثلوvالتا!� س¤تم الوصو إ!.  

  :نتائج البحث

أوال
ً

نــة / لنتــائج 8جابــة عــن الــسؤال uو:  رمــا واقــع برنــامج املاجــست�� �ــ� ال��بيــة املقا
ُ َّ

د؟ رب�لية ال��بية جامعة أكسفو
َّ َُّ  

د  رلإلجابة عن (ذا السؤال تمت مراجعة املوقـع _لك�وFـي ل�ليـة ال�بيـة جامعـة أكـسفو َّ َّ ُ َّ

)(Oxford, 2022 ـــــلS �ي، وتمـــــت مالحظـــــة أن ل�ــــل برنـــــامج أSـــــادي�À موقعـــــا خاصــــا بـــــھ يحتـــــو ع�ـــــ ñ ً ُ َّ

نـة �ـ� (ـذه ال�ليـة اتـôý . املعلومات املطلوvة عن (ذا ال@نامج َّوvالـدخو ملوقـع برنـامج ال�بيـة املقا ُ
ر

ُ َّ ل
 oÀنــامج £ــس The MSc Education (Comparative and International Education)أن ال@

نـة والدوليـة(َّ� �� ال�بية املاجست رال�بيـة املقا
ُ ، و:بـدأ بËبـذة عـن ال@نـامج، حيـث إنـھ يقـدم للمـتعلم )َّ

د  ات Pنظمة التعليمية �� أجزاء مختلفة من العالم، و:ز ات ومسا وف[ما للعوامل ال�� qش�ل تطو رر ً
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ــ نـــــة الـــــسياسات التعليميـــــة والتقيـــــيم النقـــــدي للمناقـــ ات البحـــــث ملقا راملـــــتعلم بم[ـــــا ر
ُ

شات الرئ¤ـــــسية 
��)Pلالدائرة حو تقديم التعليم العام و .  

إشـراك : وتمت كتابة أ(داف ال@نامج bش�ل واÈـô �ـ� صـفحة ال@نـامج، وتتمثـل �ـ� التـا!�
ات وف[ـم العوامـل eجتماعيـة وeقتـصادية والـسياسية والثقافيــة  رالطـالب �ـ� تطـو:ر املعرفـة وامل[ـا

ة ع�ـ� تحليـل القـضايا واملؤسسية ال�� qش�ل النظم التعليم رية �� أجزاء مختلفة من العالم، والقد
ة ع�ــ� التقيــيم النقــدي للتطـــو  نــة، والقـــد :خيــة �ـــ� ال�بيــة الدوليــة واملقا را$#اليــة وeتجا(ــات التا ر ر ر

ُ َّ

� تحديد وصـياغة مـشاSل �ة ع نة، والقد :�� وPسس النظر:ة واملنhLية لل�بية الدولية واملقا رالتا ر ر
ُ

ات البحـث إلجـراء فحـص البحث وPس نة، وإكساب الطالب م[ا رئلة �� مجال ال�بية الدولية واملقا ر
ُ َّ

ســات أنظمــة التعلــيم العامليــة وتمــت كتابــة ا¸®رجــات املتوقعــة مــن . رســيا�� ودقيــق لــسياسات ومما
��:�� وPسس النظر:ة واملنhLية: ً(ذا ال@نامج bش�ل واôÈ أيضا، وتمثلت فيما ي رف[م التطو التا  ر

نة، معرفة املناKç النظر:ة واملنhLية الرئ¤سية املستخدمة �ـ� ال�بيـة الدوليـة  َّلل�بية الدولية واملقا
ر

ُ

ة ع�ـــ� تطبيق[ـــا ع�ـــ� القـــضايا ا$#اليـــة، تطـــو:ر _ملـــام بأنظمـــة التعلـــيم �ـــ� عـــدد مـــن  نـــة والقـــد رواملقا ر
ُ

� وصف تلك Pنظمـة وتحليل[ـا bـش�ل نقـدي مـع e(تمـ�ة ع ام بالعوامـل eجتماعيـة رالبلدان والقد
ة ع�ــــ� تحديـــــد وصــــياغة مـــــشاSل البحـــــث  روeقتــــصادية والـــــسياسية والثقافيــــة واملؤســـــسية، والقـــــد
ســات وأنظمــة  ات البحــث لفحــص سياســات ومما نــة والدوليــة وم[ــا روPسـئلة �ــ� مجــال ال�بيــة املقا ر ر

ُ َّ

يم ع�ــ� جميــع املــستو:ات التعلـيم، وإضــفاء معرفــة مفــصلة بالقــضايا الرئ¤ــسية ال�ــ� تــؤثر ع�ــ� التعلــ
� عمل مختلف ا$h[ات غ� ا$#�ومية املعنية بالتخطيط والبحث والتطو:ر ال�بو�يوالتعرف ع ُّ َّ. 

غ قيمــة 12وتبلـغ مــدة ال@نــامج  اســية، وتبلــ اســيا Sــامال بثالثــة فــصو د ر شــ[را، أي عامــا د لر ً ñ ً ً

اسة �� (ذا ال@نامج نحو  رالد ِ
ñ جن�cـا اسـ�ليËيا للطـالب14140ّ :ـال 64000 ا¸#ليـ�ن، أي مـا £عـادل ً ر 

ñ جن�cا اس�ليËيا للطالب الدولي�ن، أي ما £عادل 26940سعودي و :ال سـعودي122000ً و:تطلـب . ر 
جـــة ا$hامعيــة �ــ� تخـــصص ذي صــلة و:فــضل أن ي�ـــو ذلــك �ــ� العلـــوم  نال@نــامج ا$#ــصو ع�ــ� الد رل

� د. eجتماعية وال�بو:ة�:وس من الواليات املتحدة روvالËسبة للمتقدم�ن ا$#اصل�ن ع رجة الب�الو
� معدل �و:قدم ال@نامج باللغـة _نجل�åيـة .  أو ما £عادل[ا4 من 3.60لPمر:كية ف¤ش�ط ا$#صو ع

 ��� مستو عال �� اللغة _نجل�åية، وذلك با$#صو ع�� الطالب الدولي�ن ا$#صو ع�لو�ش�ط ع ى ٍل
ات Pخـر �� اختبار ¡يلÏس أو ما £عادل[ـا �ـ� eختبـ7 ىا ًو�ـش�ط أيـضا اجتيـاز املقابلـة ال�®ـصية . ر

ـــا وج[ــــا لوجــــھ �ــــ� ا$#ــــرم  ا bعــــض أســــاتذة التخــــصص للمتقــــدم�ن وت�ــــو املقــــابالت إمـ ــ ـــوم �cــ ًال�ــــ� يقـ ن
 � ا$®لفية SPاديمية للمتقدم�ن وe(تمامات Skypeا$hام�ê، أو عن bعد ع@�، وتركز املقابالت ع

  .ال@نامجالبحثية ل[م وكيف يمكن تطو:ر(ا �� 

ســـالة علميـــة تكتـــب �ــ� الفـــصل Pخ�ـــ و:بلـــغ عـــدد ييحتــو ات و ر ال@نـــامج ع�ـــ� ســـتة مقــر ر
ي Sلمــة، وال بــد أن تحتـو ع�ــ� تحليـل نقــدي عــن موضـوع مــن اختيــار 20000 إ!ـ� S15000لماcöـا مــن 

:ة و�º. الطالب وموافقة املشرف ات فخمس مcdا إجبا رأما فيما يتعلق بالستة مقر ال�بية امل: ر
ُ نة َّ رقا

� ا¸hال، أسس البحث ال�بو : والدولية�املفـا(يم والتـصاميم، بحـوث الـنظم �ـ� ) 1(ينظرة عامة ع
ــــس البحـــــث ال�بـــــو ــــة، أسـ نـ يال�بيـــــة الدوليـــــة واملقا ر

ُ ــــن ): 2(َّ رeســـــ�اتيجيات والطـــــر وأخ�ـــــا مقـــــر عـ ق
:ا واحدا من سلسلة. قتطبيقات حقو Pطفال ا اختيا س الطالب أيضا مقر ًو:د ñ رً رر ات متاحة، ً ر مقر

�ºو : ، ج[ات نظر ومناقشات �ـ� البحـث النـو�، والتعلـيم العـا!� املقـار نالبحث الك�À الوسيط، و ُ
و

ـــتعمار : والتعلــــيم و_ن�نــــت وا¸hتمــــع، واملبــــادئ Pساســــية �ــــ� تقيــــيم الطفــــل، واتــــصاالت إ¼cــــاء eسـ
اµـ´� ع�ـ� الطـالب ثالثـة مقـر. البحث Sوسيلة للتواصـل رو:�ـو العـبء الد ِ

ّ اسـية ل�ـل فـصل، ن رات د ر
سالة علمية اسية �� ا$hامعة �º . روالفصل Pخ� يكتب الطالب  روا$hدير بالذكر أن الفصو الد ِ

ّ ل
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oÀلثالثة فصو ول�ـل فـصل مـس : oÀو £ـسP �´ـµا لالفـصل الد ر ِ
ّ

Michaelmas term � مـن أكتـوvر إ!ـ
اµـــ´� الثـــاFي  رد£ـــسم@، والفـــصل الد ِ

ّ
Hilary termس، و اµـــ´� الثالـــث ر مـــن ينـــاير إ!ـــ� مـــا رالفـــصل الد ِ

ّ

Trinity termيونيو �سائل املاجست� .  من أبر:ل إ! � نماذج من عناو:ن �روتحتو صفحة ال@نامج ع ي
مــــــن ا$#ــــــرب ـــــسيمة دمحم التعلــــــيم �ــــــ�  ا(ونــــــدي �ــــــ� : زلــــــسنوات ماضــــــية مثــــــل Fـ ـــــ#ايا غوSو ب Èـ رتجــــــا ر

ل�ن ن¤نغ qشيوFغ غ�ـ املـستقرة ، وحدود qشا ر:مبابو  سياسـة qعلـيم املواطنـة �ـ� تحليـل التغي�ـ �ـ�: يز
لــوائح eنتحـال، وفــتح : ، والåûا(ـة SPاديميــة �ـ� جامعــات البوسـنة وال[رسـك)2014-1984(إنجل�ـا 

اســـة حالـــة داخـــل منظمـــة التعـــاو : قالــصندو Pســـود للتـــأث� �ـــ� ا$#وكمـــة ع@ـــ الوطنيـــة للتعلـــيم ند ر
ــــ�اتيجيات املناصـــــرة الث ـــة، وSــــــاثل�ن مـــــا�� اســ ــــ�ن أوليــــــاء أمـــــو Pطفــــــال eقتـــــصادي والتنميــ رقافيــــــة بـ

تن (اFـــسن طر:ـــق إ!ـــ� Pمـــام لــــ س اململكـــة املتحـــدة، ومـــو راملعـــوق�ن فكر:ـــا �ـــ� مـــدا ر ñEEPS : اســـتجواب
وvية روتوحيد النظر:ات حو مساحة سياسة التعليم Pو   . ل

 إ!� املتطلبات الصفية ف[نالك متطلبات ال صفية يلزم �cا الطلبة املhäل�ن �� وvاإلضافة
َّال@نامج مcdا حضو الطلبة bش�ل إلزامي للسمينار العل�À الذي qستضيفھ Sلية سانت أنتوFي (ذا  ُ

ر
St Antony's college  ـــل يــــوم ثالثـــاء الــــساعةS5 م، والـــذي يـــتم ا$#ــــديث �ـــ� عــــن موضـــوع مــــن

نــــــة ـــة واملقا ـــــة الدوليـــ رموضــــــوعات ال�بيـ
ُ ـــــا ال�ليــــــة �ــــــ� . َّ ـــ� تقيم[ـ ــــة حــــــضو النــــــدوات ال�ـــ َّوأيــــــضا إلزاميــ ُ

ر ً

للتخــصص وqستــضيف فيــھ متحــدث�ن مـــن دو مختلفــة حــو العلــما و�ــ� ف@ايـــر مــن Sــل عــام يلـــزم . ل
�س ملــــدة أســـبوع $#ــــضو نـــدوات خاصــــة �ــــ� اليوFـــس�و ومنظمــــة التعــــاو  نالطـــالب بالــــذ(اب إ!ـــ� بــــا ر ر

  . يوالتنمية �� امليدان eقتصادي ومع[د التخطيط ال�بو الدو!�

� معلومات cöم ا�لطلبة مثل _شـراف ع�ـ� الرسـائل العلميـة، يوتحتو صفحة ال@نامج ع
فتعيــ�ن _شــراف يــتم ع�ــ� أســاس موضــوع . التقيــيم �ــ� ال@نــامج، ومعلومــات عــن وج[ــات ا$®ــر:ج�ن

غبـة الطـالب ºـ�  رالبحث وتوافر املشرف�ن املتاح�ن من خالل أنـصبة _شـراف، وع�ـ� الـرغم مـن أن 
غ ـــھ مــــن الــــصعوvة بم�ـــــان تلبيــــة  ـــدير وا(تمــــام فإنـ زبــــات جميــــع الطــــالب و:جــــو eســـــتعانة رمحــــل تقـ

َّبمــشرف�ن مــن خــارج ال�ليــة إذا تطلـــب Pمــر ذلــك ُ
 . �ات ال@نــامج ت�ــو ع�ـــ نوطر:قــة التقيــيم �ـــ� مقــر ر

ـــن . Assignmentشــــ�ل امتحـــــان كتــــا�ي أو واجـــــب بح¦ــــ�  ـــا qــــشمل الـــــصفحة ع�ــــ� معلومـــــات عــ ًوأخ�ــ

ثية �� جامعـات اململكـة املتحـدة وج[ات ا$®ر:ج�ن السابق�ن حيث انتقلوا إ!� وظائف أSاديمية وvح
ات  ج[ــا، و�عمــل الــبعض ¡خــر �ــ� مجموعــة واســعة مــن القطاعــات Pخــر مثــل سياســة _دا روخا ىر
ة ع�ـــ� املــــستو:�ن  را$#�وميـــة واملنظمـــات غ�ـــ ا$#�وميـــة أو مراكــــز الفكـــر واملنظمـــات الدوليـــة و_دا

س ا$#�ومية وغ� ا$#�ومية �� أ   .جزاء مختلفة من العالمرا¸#�� والوط��، وكذلك املدا

نـة : نتائج 8جابة عن السؤال الثاBي: ثانيا رما واقـع برنـامج املاجـست�� �ـ� ال��بيـة املقا
ُ َّ

؟ ىب�لية ال��بية جامعة أم القر
َّ َُّ  

، ولـم يجـد  ىلإلجابة عـن (ـذا الـسؤال تمـت مراجعـة املوقـع _لك�وFـي ل�ليـة ال�بيـة جامعـة أم القـر َّ َّ ُ

اسـات العليـا با$hامعـة الباحث أي معلوما رت عـن ال@نـامج، وvمراجعـة موقـع عمـادة الد ِ
جامعـة أم (ّ

 ، ا ال�ــــ� تقــــدم[ا Sليــــات ا$hامعــــة موجــــودة �ــــ� ) 2022ىالقــــر ــ اســــات العليــ رتبــــ�ن أن جميــــع يــــرامج الد ِ
ّ

� ملفات بصيغة �َّوvالدخو أليقونة Sلية ال�بية . PDFأيقونة بالصفحة الرئ¤سية بموقع العمادة ع َّ ُ ل
نة اتôý أن ال@نامج £سoÀ املاجست� �� ال�بية قسم  نة برنامج ال�بية املقا َّال�بية _سالمية واملقا َّ َّ

ر ر
ُ ُ

نــة( رال�بيــة املقا
ُ َّ

وال يوجــد أي معلومــات عامــة عــن ال@نــامج أو نبــذة مختــصرة عنــھ وال أ(دافــھ وال . )
  .ا¸®رجات املتوقعة منھ



 
ِتطوير برنامج الماجستير في التربية المقارنة بكلية التربية  ِ َّ ِ َِّ َُّ ُ ُِ
ِجامعة أم القرى في ضوء خبرة كلية التربية جامعة أكسفورد ِ ِ َّ ِ َِّ ُ َِ ُ ِّ   نايف بن ضيف هللا السلمي. د  ُ
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من ال@امج املدفوعة �� ا$hامعة، حيث إن (نالك و(و .  وتبلغ مدة ال@نامج ثالث سنوات
العديـد مـن ال@ـامج غ�ـ املدفوعـة واملدفوعـة با$hامعـة، و(ـذا يحـدده القـسم ا¸®ـتص فع�ـ� ســnيل 
ـــا  نــــة برنــــامج�ن غ�ــــ مدفوعــــة ملرحلــــة املاجــــست�، و(مـ راملثــــال يوجــــد بقــــسم ال�بيــــة _ســــالمية واملقا

ُ َّ

يـة واملاجـست� �ـ� الـسياسات التعليميـة وvرنامجـان مـدفوعان، لاملاجست� �� Pصو _سـالمية لل�ب
نـة واملاجــست� �ــ� أصــو ال�بيــة َّو(مـا املاجــست� �ــ� ال�بيــة املقا لَّ ر

ُ
اه غ�ــ مــدفوع �ــ� .  روvرنـامج للــدكتو

اسة �ـ� (ـذا ال@نـامج . لPصو _سالمية لل�بية روتبلغ قيمة الد ِ
:ـال، أي مـا £عـادل 60000ّ  13189ر 

ليËيا للطالب ا¸#لي�ن، وال توجد بيانات عن قيمة ال@نامج للطالب الدولي�ن، إال أنھ مـن ًجن�cا اس�ñ

ف أن الطالب الدولي�ن بجامعة أم القر  ىاملعر اسcëم با$hامعـة ) طالب املنح(و رال يدفعو مقابل د ن
  ). 2022السل�À، (بل تدفع ل[م ا$hامعة ول[م مم�åات مختلفة ذكر(ا 

:وس �ـــ� أي تخــــصص bــــشرط أن و:تطلـــب ال@نــــامج حـــ جـــة الب�ــــالو رصو املتقــــدم ع�ــــ� د ر ل
يي�ـو مـع إعــداد ترvـو مــن جامعـة مع�ـف �cــا بمعـدل ال يقــل عـن جيـد أي ال يقــل عـن  ، 4 مــن 2.75ن

و:قــــدم ال@نــــامج باللغــــة العرvيــــة وال £ــــش�ط إجــــادة اللغــــة _نجل�åيــــة وال يوجــــد مقــــابالت �®ــــصية 
�اســية إ!ــ� أن يــتم الوصــو إ!ــ� العــدد للمتقــدم�ن بــل تــتم املفاضــلة بيــcdم ع�ــ ل أســاس معــدالcöم الد ر ِ

ّ

  . املطلوب من القسم

 �ا 17ييحتـــو ال@نـــامج ع�ـــ ســـالة علميـــة تكتـــب �ـــ� الـــسنة الثالثـــة وال )  ســـاعة46(ًر مقـــر رو
ســـــائل  ـــك إ!ــــ� تقــــدير املــــشرف، ولكــــن  ـــرد ذلــ ـــات، بــــل إن مـ �ــــ� الالئحــــة عــــدد معـــــ�ن مــــن ال�لمـ ريوجــــد 

راملاجست� غالبا ما تـدو   Sلمـة و�ـ� ¼cايـة الرسـالة تـتم ت�ـو:ن $hنـة م�ونـة مـن املـشرف 25000لحـو ً
�س بالقـسم ملناقـشة (ـذه الرسـالة ركمقر وعضو:ن من أعضاء (يئـة التـد س الطلبـة �ـ� . ر رحيـث يـد

ات التاليــة راملــستو Pو املقــر ل نــة ) ســاعات3(قطــر البحــث العلÀــ� : ى ر، ال�بيــة املقا
ُ ، )ســاعتان) (1(َّ

ــــ ــــة )ســــــاعتان) (1(ة الـــــسياسة التعليميـ ــــة والعوملــ ، ال�بيـ
َّ

_حــــــصاء : ىو�ـــــ� املــــــستو الثـــــاFي). ســـــاعتان(
نــــــة ) ســــــاعات3(التطبيقـــــي  ر، ال�بيــــــة املقا

ُ ـــاعتان) (2(َّ ـــاعتان(َّ، اجتماعيــــــات ال�بيــــــة )ســـ ــــاKç )ســـ ، منــ
نة  رالبحث �� ال�بية املقا

ُ س الطلبة �� املستو الثالث). ساعتان(َّ ىو:د مية النظر:ة ال�بو:ـة _سـال: ر
، فلسفة ال�بية )ساعتان(

َّ
نة )ساعتان( ر، حلقة بحث �� ال�بية املقا

ُ َّ
، النظر:ات �� ال�بية )ساعتان(

َّ

نــة  راملقا
ُ

ل، ال�بيــة والتنميــة �ــ� دو العــالم )ســاعتان( ىو�ــ� املــستو الراbــع يختــار الطــالب ). ســاعتان(َّ
ة :ن التالي�ن إما ت�و:ن املعلم وتطو:ره أو إدا رإحدى املقر ) رساعت�ن ل�ل مقر( املؤسسات ال�بو:ة ر

، قــراءات �ـــ� )ســاعتان(َّ، ال�بيــة والتعدديـــة الثقافيــة )ســاعتان(رباإلضــافة إ!ــ� التعلــيم العـــا!� املقــر 
ن الرســالة العلميــة bعــشر ســاعات و:جــو للطلبــة أن ). ســاعتان(التخــصص باللغــة _نجل�åيــة  زوتــو ز
  . ينcëوا مcdا ب�ن سنة إ!� سËت�ن

اسـية ع�ـ� أي نمـاذج وال يوجد  رمتطلبات الصفية �� (ذا ال@نامج، وال تحتو ا$®طة الد ِ
ّ ي

شـــاد  رمــن الرســائل العلميـــة، وال أي معلومــات cöـــم الطلبــة مثــل _شـــراف ع�ــ� الرســـائل العلميــة و_
د نة بجامعة أكسفو نة ب@نامج ال�بية الدولية واملقا رSPادي�À مقا ر ر

ُ َّ كما ال يوجد أي معلومات عن . ُ
� ش�ل امتحان كتا�ي. ج[ات ا$®ر:ج�ن ا¸#تملة�ات ال@نامج ت�و ع نوطر:قة التقييم �� مقر   . ر
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ــا ـــة عـــــن الـــــسؤال الثالـــــث: ثالثـــ ــامج : نتـــــائج 8جابــ ــة لتطـــــو�ر برنـــ مـــــا 8جـــــراءات املق��حـــ
نـــة ب�ليـــة ال��بيـــة جامعـــة أم القـــر �ـــ� ضـــوء  ىاملاجـــست�� �ـــ� ال��بيـــة املقا

َّ ُ ََّّ ر
ُ

برنـــامج خ-ـــ�ة 
د؟املاجست� نة ب�لية ال��بية جامعة أكسفو ر� �� ال��بية املقا

َّ ُ ََّّ ر
ُ

  

ـــــشبھ وeخــــــتالف بـــــــ�ن  ـــــھ الــ ــــسابق�ن اتــــــý#ت أوجـ ـــ� الــــــسؤال�ن الـــ ـــــوء _جابـــــــات ع�ـــ �ــــــ� ضـ
نـــة  رال@نــامج�ن؛ وعليـــھ فقـــد تـــم اق�ــاح bعـــض _جـــراءات لتطـــو:ر برنــامج املاجـــست� �ـــ� ال�بيـــة املقا

ُ َّ

ىب�ليــة ال�بيـــة جامعـــة أم القـــر ب َّ َّ ُ
اقـــع التعلـــيم ا$hـــام�ê الـــسعودي  ومــا يÏناســـب مـــع لـــوائح وأنظمــة و

 :ومعطياتھ الثقافية، وS �ºالتا!�

إFشاء موقع إلك�وFي خاص بال@نامج وإضافة أ(داف ال@نامج وا¸®رجات املتوقعـة منـھ  .1
ى�cـــا، حيــــث باإلم�ـــان eســــتفادة مـــن املوقــــع ا$hغرا�ــــ� $hامعـــة أم القــــر �ـــ� مكــــة املكرمــــة 

 دو!ــــ� إســــالمي ل[ــــذا ال@نــــامج وإتاحــــة الفرصــــة للطــــالب الــــدولي�ن املــــسلم�ن ُوإضــــفاء bعــــد
  .لاللتحاق بھ

:د (ذا املوقع بالصو وج[ات التوظيف لï®ر:ج�ن $hذب الطلبة لاللتحاق بال@نامج .2 رتز   .و
نـــة  .3 نـــة إ!ــ� املاجــست� �ـــ� ال�بيــة املقا رqغي�ــ مــسoÀ ال@نـــامج مــن املاجــست� �ـــ� ال�بيــة مقا ر

ُ َّ َُّ

  .ةوالدولي
اســة �ــ� ال@نــامج مــن ثــالث سـنوات إ!ــ� ســنة ونــصف وذلــك بــدمج bعــض  .4 رتقلـيص مــدة الد ِ

ّ

:ة كما سيأqي تفصيل ذلك أدناه ات اختيا ات وتحو:ل Pخر إ!� مقر راملقر ر   .ىر
ـــ� 60000تخفــــيض ت�لفــــة ال@نــــامج مــــن  .5 :ــــال إ!ـ :ــــال bعــــد تقلــــيص املــــدة، وذلــــك 30000ر  ر 

  .$hذب أك@ عدد ممكن من الطالب
6. لاطات القبـــو �ـــ� ال@نـــامج مـــن جيـــد إ!ـــ� جيـــد جـــدا حيـــث إن املـــدخالت ا$hيـــدة رفـــع اشـــ�

  .ستؤدي إ!� مخرجات جيدة
ناش�اط توفر لغة ثانية عند الطلبة الراغب�ن �� eلتحاق بال@نامج و:فضل أن ت�و لغة  .7

  .إنجل�åية
ســائل املاجـست� �ــ� التخـصص �ـ� موقــع ال@نـامج ملــساعدة الطلبـة لف[ــم .8  رإضـافة عنـاو:ن 

  .طبيعة عناو:ن الرسائل العلمية
ات العلمية الدولية  .9 رإلزام الطلبة بأFشطة ال صفية �� التخصص وذلك بحضو السمينا ر

نــــة املتعــــددة كمــــؤتمر جمعيــــة  روال�ــــ� تقــــام عــــن bعــــد واملــــشاركة �ــــ� مــــؤتمرات ال�بيــــة املقا
ُ َّ

نة املصر: نة ا$®ليجية ومؤتمر جمعية ال�بية املقا رال�بية املقا ر
ُ َُّ   .ةَّ

ات التاليــــة .10 نــــة / ردمــــج املقــــر رال�بيــــة املقا
ُ نــــة )1(َّ ر، ال�بيــــة املقا

ُ ـــ� ال�بيــــة )2(َّ َّ، النظر:ــــات �ـ

نة والدولية نة �� مقر واحد تحت اسم ال�بية املقا راملقا ر
ُ َُّ � ا¸hال: ر�  .نظرة عامة ع

ات التالية مع bعض .11  قطر البحث العل�À، _حصاء التطبيقي، مناKç البحث/ ردمج املقر
نة ر�� ال�بية املقا

ُ َّ
نة �� مقر واحد تحت اسم مناKç البحث - ر حلقة بحث �� ال�بية املقا ر

ُ َّ

نة ر�� ال�بية املقا
ُ َّ.  

:ة .12 :ة إ!� اختيا ات من إجبا رتحو:ل (ذه املقر ر َّاجتماعيات ال�بية، السياسة التعليميـة / ر

ة املؤسسات )1( ر، فلسفة ال�بية، ت�و:ن املعلم وتطو:ره، إدا
َّ

  .ال�بو:ة
ــــا!� .13 نــــــة والدوليـــــــة Sالتـــ ـــة املقا ات برنـــــــامج ماجـــــــست� ال�بيــــ ـــر روت�ــــــو مقــــ

ُ َّ ر نـــــــة : ن رال�بيـــــــة املقا
ُ َّ

َّنظــرة عامــة ع�ــ� ا¸hــال، النظر:ــة ال�بو:ــة _ســالمية، ال�بيــة والعوملــة، ال�بيــة : والدوليــة َّ

نــة، ال�بيــة والت والتعدديــة الثقافيــة، منــاKç البحــث �ــ� ال�بيــة املقا
َّ َّ

ر
ُ

لنميــة �ــ� دو العــالم، 
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، قـــــراءات �ـــــ� التخــــصص باللغـــــة _نجل�åيـــــة  ـــا!� املقــــار نالتعلــــيم العــ ُ
ـــن ( يمقــــر اختيـــــار مــ ر

قم  ة ��  ات املذSو راملقر ر ات وكتابcëا .  أعاله12ر روP(م من ذلك e(تمام بتوصيف املقر
  .بدقة متنا(ية ألن التوصيفات ا$#الية �� ال@نامج غ� دقيقة

14.  سالة علمية ال تتجاو Sلماcöا ني�و الفصل Pخ� زلكتابة   Sلمة عن موضوع من 20000ر
  .مواضيع التخصص

ات .15 �س املقر نة والدولية ليقوموا بتد راستقطاب متخصص�ن �� ال�بية املقا ر ر
ُ َّ. 

  :توصيات البحث

نـة ب�ليـة  َّقدم السؤال الثالث bعـض _جـراءات لتطـو:ر برنـامج املاجـست� �ـ� ال�بيـة املقا ُ
ر

ُ َّ َّ

، وºـ� بمثابـة توصـيات تقـدم لـصناع القـرار ب�ليـة ال�بيـة جامعـة أم القـرَّال� ىبية جامعـة أم القـر َّى َّ ُ
 .

��اسة bش�ل عام، وتتمثل فيما ي � نتائج الد�رو(نالك عدة توصيات أخر بناء ع ِ
ّ ً   :ى

نـة �ـ� اململكـة العرvيـة الـسعودية �ــ� .1 رإجـراء املز:ـد عـن Pبحـاث لتطـو:ر بـرامج ال�بيــة املقا
ُ َّ 

 .ضوء خ@ات bعض ا$hامعات العاملية ا¸®تلفة
نة والدولية �� مختلف ا$hامعات السعودية .2 �س ال�بية املقا ات لتد رفتح مسا ر ر

ُ َّ. 
�س ��  .3 نة والدولية للتد راستقطاب الكفاءات املؤ(لة الدولية املتخصصة �� ال�بية املقا ر

ُ َّ

  .ا$hامعات السعودية
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  قائمة املصادر واملراجع

أوال
ً

  َّراجع العر;يةامل: 

نـــة ، )2003(ز:ـــدان، (مــام : أحمــد، شــاكر رال��بيــة املقا
ُ َّ

" |sســاليب –املــنu -1ط (" التطبيقـــات( ،
  .مجموعة النيل العرvية: القا(رة

ق  ال��بية الدولية). 2014(والبو�º، فار
َّ

:ة)1ط (   .دار املعرفة ا$hامعية: ر، _سكند

ال�). 2013(ا$®زاعلة، دمحم : الزSي، أحمد
َّ

نة أسس�ا وتطبيقا��ا ر�بية املقا
ُ

  .دار صفاء: َ، عمان)1ط (

س�ن �� جامعة أم القر بمكة ). 2022(السل�À، نايف  ىالتحديات ال�� تواجھ الطالب الدولي�ن الدا ر
  .15-1، ص)14مج(، )1 (ىمجلة جامعة أم القر للعلوم النفسية وال��بو�ة. املكرمة

ي، صفي الرحمن    .دار طيبة ا$®ضراء: ، مكة املكرمة)6ط (يق ا��تومالرح). 2001(راملباركفو

مــدار الـــوطن للËـــشر : ، الر:ـــاض)1ط (مختــصر الـــس��ة النبو�ــة البـــن ]ــشام). 2017(املز:ــد، أحمـــد 
�ع   .زوالتو

، عبدهللا  نة وال��بية الدولية). 2004(ياملوسو �� ال��بية املقا
َّ ُ َّ

vد)1ط (ر   .عالم الكتب ا$#ديث: ر، إ

ان، شــــبل  نــــة. )2004(ربـــد رال��بيــــة املقا
ُ َّ

اســــة �ـــ� نظــــم التعلــــيم:  :ة)4ط (رد دار املعرفــــة : ر، _ســــكند
  .ا$hامعية

اسـات العليــا ب�ليـة ال�بيــة) يونيــو1، 2022(ىجامعـة أم القـر  َّ، توصـيف بــرامج الد َّ ُ
ر ِ

eسـ�جاع مــن . ّ
90182/FILES/pAp/gs/sa.edu.uqu://https   

ـــــــــر  ــــــــ ـــــــــة أم القـــــــ ــــل1، 2022(ىجامعـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــن ) أبر:ـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ�جاع مــــ ــــــــ ـــــ ــــ ـــة، eســ ــــــــ ـــــــــ ــــــاKç العامــــ ـ ــــــــ ــــــــ ــــز املنـ ـــــــــ ــــــــ ، مركـــ
93515/curriculum/sa.edu.uqu://https   

نـة �ـ� Sل)2021(سالم، محمود  اسـة مقا نـة والدوليـة با$hامعـات د ، برامج ال�بيـة املقا
ُ

ر ر ُر ُ َّيـة املعلمـ�ن َّ

ـــة جامعـــــــة عــــــــ�ن شـــــــمس،  ــــــا وSليـــــــة ال�بيـــــ جامعـــــــة Sولومبيــ
َّ َّ ُ

ــــــة ال��بيــــــــة جامعــــــــة  مجلــــــــة +ليـ
َّ َُّ

�ة   .268-141، ص)31مج(، )4ع (ر8سكند

ب الن�ـ�، سـعاد نـة ونظــم ). 2012(نـصر، أمــاFي : رشـاد، عبدالناصـر: حنفــي، دمحم: رعبـد  رال��بيـة املقا
ُ َّ

  .مكتبة الرشد: ، الر:اض)1ط (التعليم

، بيـــــومي: بـــــود، عبـــــدالغ��ع ـــ#او ـــر، عبــــــدا$hواد : ســــــالمة، عـــــادل: يÈـــ نــــــة ). 2005(بكــ رال��بيـــــة املقا
ُ َّ

وuلفيــــة الثالثــــة uيــــدولوجيا وال��بيــــة والنظــــام العــــال0/ اrbديــــد 
َّ

دار : ، القــــا(رة)2ط(
  .الفكر العر�ي

واتـــھ البحـــث العل0ـــ/ مف�ومـــھ أد). 2020(عبـــدا$#ق، Sايـــد : عـــدس، عبـــدالرحمن: عبيــدات، ذوقـــان
�ع: ، عمان)1ط(وأساليبھ    .زدار الفكر للËشر والتو

دار : ّ، عمــــان)1ط (البحــــث العل0ــــ/ الك0ــــ/ والنــــو��، )2009(الــــسامرا�ي، إيمــــان : قنــــديل��، عــــامر
ر يالياز   .و
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ــــــــــة  ـــــــة والدوليـــ نــــــ ـــة املقا ــــ ــــ ـــــة ال�بيــ رمجلــــــــ
ُ َّ

ــــــــايو1، 2022( ــــن ) مـــــ ــــــــ ــــــــ�جاع مـ ـــــــــسية، eســـــ ــ ــــــــصفحة الرئ¤ــ ، الـــــ
eg.ekb.journals.esceea://https/   

نة ونظم التعليم ، )2014(مصطفى، صالح  املدخل �� ال��بية املقا
َّ

ر
ُ َّ

  .مكتبة الرشد: ، الر:اض)1ط(

نة). 2013(مرµ´�، دمحم  راملرجع �� ال��بية املقا
ُ َّ

  .عالم الكتب: ، القا(رة)1ط (
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