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وع بليارك   عن مشر

 

وع يهدف  ن أوروبا و "تعزيز التدويل بليارك   مشر ي بالمؤهالت"  بالد الشامبي 
اف التلقائ  فرص التدويل من قبل  إىل تعزيز ودعم واالعتر

ي 
ن
ي أوروبا. كما .  بالد الشامالجامعات األوروبية ف

ن
اف المحسن بالمؤهالت والشفافية حول أنظمة التعليم ف  يعزز االعتر

 

وع من قبل برنامج  ة من سبتمتر  بلس إراسموسيتم تمويل المشر
ي خالل الفتر  2022إىل أغسطس    2020التابع لالتحاد األوروئر

 

وع بليارك  بواسطة:   ويتم تنفيذ مشر

 NARIC  ،ECCTIS Limited  المملكة المتحدة ● 

 ●UNIMED -  )اتحاد الجامعات المتوسطية )إيطاليا 

ي والعاىلي ● 
ن
 ( MFHEA) هيئة مالطا للتعليم اإلضاف

 

 

 الرخصة 

 

ف   هذا العمل ُمرخص بموجب رخصة المشاع اإلبداعي 
َّ
سب الُمصن

َ
 (. CC BY 4.0) 4.0ن

 

 

 إخالء مسؤولية 

 

ن فقط  ي تعكس آراء المؤلفي 
وال يمكن تحميل   ،ال يشكل دعم المفوضية األوروبية إلنتاج هذا المنشور مصادقة عىل المحتويات التر

 المفوضية المسؤولية عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه. 

وع:    UK01-KA203-079107-1- 2020رقم المشر
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 المؤلفون 

 UNIMED  ،كريستينا ستيفانيىلي 

 UNIMED ،مارتينا زيبوىلي 

 

 

 المؤلفون المشاركون
 ENIC، Ecctis Ltd المملكة المتحدة  ،كاثرين التا 

 ENIC، Ecctis Ltd المتحدةالمملكة ريبيكا كروز، 

 MFHEA  ،ستيفان سانت 

ي 
 MFHEA  ،آالن كوشر

 

 

 شكر وتقدير 

ي هذا الجهد و 
ن الذين شاركونا فن ي لإلجابة عىل أسئلتنا، وإجراء المقابالت  قاموا بتقديم  نتقدم بوافر الشكر لجميع المساهمي 

الوقت الكافن

ن الذين بذلوا الجهد والوقت لمراجعة  سعدنا توجيه  ي  ،ومشاركة المراجع معنا. عالوة عىل ذلك  الشكر إىل جميع األصدقاء المهمي 

 .  تخرج الحزمة اإلرشادية بشكلها الحاىلي
ن بمدخالت أساسية حتر ن جودة النتائج.  لقد أسهم جميع المساهمي   المخرجات لتحسي 

 

 

 المساهمون

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 -األصدقاء المهمون

- 

- 

- 
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 قائمة اإلختصارات 

 

 

COIL  نت ي عتر اإلنتر
 التعلم الدوىلي التعاوئن

DGHE  المديرية العامة للتعليم العاىلي 
EHEA  منطقة التعليم العاىلي األوروبية 

EU    ي  االتحاد األوروئر
HE  تعليم العاىلي ال 
HEI    مؤسسات التعليم العاىلي 
ICM  ة الدولي الساعات المعتمدة تنقلية 
ICT  واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  
IRO    مكتب العالقات الدولية 

MEHE    بية والتعليم العاىلي
 وزارة التر

QA    ضمان الجودة 
TVET     ي

ي والمهتن
 التعليم والتدريب التقتن

UNESCO    بية والعلم والثقافة  منظمة األمم المتحدة للتر
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 مقدمة 

وعيسىع   ن أوروبا و "تعزيز التدويل بليارك   مشر ي بالمؤهالت"  بالد الشامبي 
اف التلقائ  دعم مؤسسات التعليم العاىلي إلنشاء  إىل واالعتر

ي  تحقيق  روابط محسنة و 
ن
وع إىل أن    هذا   ي  هدفو )عىل وجه التحديد األردن ولبنان وسوريا(.    بالد الشامفهم ألنظمة التعليم ف المشر

ي جميع  اإلرشاد و   يكون
ن
وع حول مساهمته التأثت  المتوقع  ويتمحور  أنحاء أوروبا.  التوجيه ذا قيمة لمؤسسات التعليم العاىلي ف   للمشر

ي إنشاء
ن
 مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية والمنطقة.    ف

ن اكات الجديدة بي  هذه    اإلرشاديةدوات  وقد تم تصميم حزمة األ الروابط والشر

ي بهدف توضيح 
ن
ي المقابل وتسهيلها  بالد الشامأنشطة التدويل ف

ن
حداث  سيؤدي ذلك بدوره إل  ، لمؤسسات التعليم العاىلي األوروبية. ف

ي  
ن
ي مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية الذين سيستفيدون من التعاون المعزز مع الزمالء ف

ن
ن ف بالد  تأثت  مباشر عىل الطالب والموظفي 

ي    كما .  الشام
ن
له تأثت  ف ا   الشامبالد  سيكون 

ً
يؤ   أيض ل بحيث  الدي  ن  المنطقة  تحسي  ي 

ن
العاىلي ف التعليم   مؤسسات 

ن اتها  روابط بي  ونظت 

   . األوروبية

 

اتيجياأل تعد   ي طليعة  التعليم  لتدويل  ة  نشطة االستر
ن
. يجب أن تكون الجامعات األوروبية ف حجر الزاوية لنظام التعليم العاىلي العالمي

ن لتطوير أبحاث رائدةالتدويل لتقديم فرص تعليم عاىلي استثنائية لطالبها وفرص   ي الوقت نفسه هامة  للموظفي 
ن
تعد القدرة عىل    ،. ف

  
ً
ن ا ل  هاًما فهم أنظمة التعليم الدولية وأطر المؤهالت عامال ي تتطلع إىلتمكي 

ن من    استقطاب   لجامعات التر أفضل الطالب والموظفي 

 جميع أنحاء العالم. 

 

ا إلحصاءات اليونسكو 
ً
ي )فرنسا(  ،وفق حيث تحتل المملكة    ،فإن الوجهة األوىل لحركة الطالب الوافدين من لبنان هي االتحاد األوروئر

ي تشكل    منطقة التعليم العاىلي األوروبيةالمتحدة المرتبة الخامسة ودول  
من    9فإن    ،وجهة. عالوة عىل ذلك  20من أفضل    10التر

ي    20أفضل  
ا فن
ً
ن موجودة أيض الوجهة األوىل هي  تعتتر  بينما بالنسبة لسوريا    ،منطقة التعليم العاىلي األوروبيةوجهة للطالب األردنيي 

ي  منطقة التعليم العاىلي األوروبيةوجهة داخل    20من أفضل    10حيث توجد    ،تركيا  وري لمؤسسات االتحاد األوروئر
. لذلك من الضن

ي  منطقة التعليم العاىلي األوروبيةو 
ي منها هؤالء الطالب. أن تفهم بشكل أفضل أنظمة التعليم التر

  يأئر

 

ن أن التدويل    ، عالوة عىل ذلك ي حي 
ي راسخ    ضمن الدول وداخلفن ال تزال المناطق األخرى تتطلب معلومات    ،بشكل جيد االتحاد األوروئر

إضافًيا.   أجل ضمان  و ودعًما  تحققمن  والتأثت    أن  النجاح  من  قدر  أقىص  اتيجيات  االستر العاىلي    ، هذه  التعليم  مؤسسات  تتطلب 

ي يمكن بها تعظيم هذه الفرص.  
ي مناطق محددة والطرق التر

وري تحديد  لذا، فإرشادات واضحة حول الفرص المتاحة فن من الضن

ي تحول دون التدويل )مثل القضايا التنظيمية( وكيف يمكن التغلب ع 
ن ذات صلة    . كما يجب تحديد ليها العوائق التر أي عوامل تمكي 

ن العام والخاص  ، مثل استخدام التكنولوجيا لدعم التدويل  ، خاصة بالفرص المتاحة ن القطاعي  درجة مواءمة  و   ، ودعم المبادرات بي 

ن األنظمة  ن مؤسسات التعليم ا   ، المستويات التعليمية بي  اف بالتعلم السابق لتسهيل انتقال التعلم بي  كذلك،  لعاىلي المختلفة.  واالعتر

ي المنطقة. 
ي دعم كل من التدويل والفهم الواضح ألنظمة التعليم فن

ا عنًضا أساسًيا فن
ً
 تعد طبيعة وهيكل ترتيبات ضمان الجودة أيض

 

وع من قبل برنامج  ة من سبتمتر  بلس إراسموسيتم تمويل المشر
ي خالل الفتر  . 2022إىل أغسطس    2020التابع لالتحاد األوروئر
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ي لهذ
 والمنهجية ه الحزمة اإلرشاديةاألساس المنطقر

 

ي وراء
ي    إن األساس المنطقر

 
التعليم    بالد الشامحزمة األدوات اإلرشادية لفرص التدويل ف ن مؤسسات  التدويل بي  هو دعم فرص 

ي  
ن
اتها ف ي أوروبا ونظت 

ن
ي األردن ولبنان وسوريا. تتضمن    ،بالد الشامالعاىلي ف

ن
 ف
ً
حول تطوير    اإلرشادية توجيهات دوات  حزمة األ وتحديدا

اكات ن   وتنقل  تنقليةو   ،الشر والموظفي  الحدود   ،الطالب  عتر  التعليمية  تيبات 
ي    ،والتر األوروئر االتحاد   

ن الشام  ومؤسساتبي   ،بالد 

نت / المختلط  .  المتوافق ،وإرشادات حول تقديم التعلم عتر اإلنتر اف واالعتماد اإلقليمي دوات  حزمة األ تنقسم و مع متطلبات االعتر

ي ذلك لمحات عامة عن الدول.    ،إىل مواضيع فرعية تتعلق بأنواع مختلفة من فرص التدويلاإلرشادية  
ن
حزمة  تم تطوير  وقد  بما ف

ي شكل  اإلرشادية  دوات  األ 
ن
ا ف

ً
أنحاء    ،أداة تفاعليةأيض ي جميع 

ن
ها ف  أوروبا  ليتم نشر

ً
ن مؤسسات  عىل    عمال ايد بي  ن

المتر التعاون  تعزيز 

ي أوروبا و 
ن
اتيجيات التدويل.    بهدف تحقيق بالد الشامالتعليم العاىلي ف إىل    اإلرشاديةدوات  حزمة األ  كما تهدفالمنفعة المتبادلة الستر

ي 
ن
ي تسىع إىل إقامة روابط مع مؤسسات ف

 . بالد الشام إظهار مجموعة خيارات التدويل المتاحة للجامعات األوروبية التر

 

ن  من  يحظن باهتمام أساشي نظًرا ألنه  تدويل التعليم العاىلي  موضوع حول    المؤلفات عدد كبت  من   يتوافر  صانىعي السياسات والمعلمي 

أن    ك وال شوالقادة.   ي 
االقتصادي  فن ايد  يتأثر  األداء  ن المتر لبالتدفق  والعمالالعابر  للمعرفة  نفس  يبينما    ، والطالب  ة لحدود  ي 

عكس فن

ي التدويل.  
فقد جلبت العولمة بيئات جديدة    ، عىل الرغم من أن الجامعات كانت دولية منذ العصور القديمة و الوقت رغبة الدول فن

ايد   ،للجامعات للعمل فيها  ن ي جميع أنحاء العالم تدويل عملياتها واالتصال ببعضها البعض   ،وعىل نحو متر
ي  و  . 1تحاول الجامعات فن

فن

ن تم تنفيذ  وع يركز بشكل خاص عىل    ،التعاون مع المنطقة  الساعية لتحقيقالعديد من األنشطة    حي  لم يكن هناك حتر اآلن مشر

ي  ي االتحاد األوروئر
ودعمهم من أجل اغتنام الفرص    ، وبناء معرفتهم وفهمهم لألنظمة الثالثة  ، احتياجات مؤسسات التعليم العاىلي فن

ن عىل مؤسسات ا  كت 
ي وحاجتها إىل المعلومات واإلرشادات يجعل المتاحة للتدويل. إن التر اإلرشادية هذه  ات  حزمة األدو   التحاد األوروئر

 مبتكرة. 

 

 

 اإلرشادية هذه؟ ات لماذا حزمة األدو 

 شيوًعا لمؤسسات التعليم العاىلي األوروبية  اإلرشادية هذه  ات  حزمة األدو تم تصميم  
ستعدادها  بالنظر ال لإلجابة عىل األسئلة األكتر

ي  
اتها فن ن مؤسسات التعليم  اإلرشادية هذه  ات  حزمة األدو تهدف  و .  بالد الشامللتعاون مع نظت  إىل تسهيل التعاون وتشجيع العالقات بي 

م   ن . تعتر ن ي المنطقتي 
 اإلجابة عىل األسئلة التالية: هذه اإلرشادية  ات حزمة األدو العاىلي فن

 

ي    
عامة عن البلدان للتعرف عىل قطاعات التعليم  المحات  الل؟ استشر  بالد الشامهل تريد معرفة المزيد عن أنظمة التعليم العاىلي فن

 العاىلي اللبنانية واألردنية والسورية وهذه البلدان بشكل عام. 

ي    االنخراطهل تريد    
ي تعرض األنواع الرئيسية ألنشطة التدويل بالد الشامالتعاون مع  فن

وأصحاب المصلحة    ، ؟ راجع أقسامنا التر

ي المنطقة 
ن فن ي تهم التعاون.   ،الرئيسيي 

 والمجاالت الرئيسية التر

أفكار بذلك    هل تريد معرفة المزيد عن فرص التدويل مع سوريا أو لبنان أو األردن؟ استشر قسم المشاري    ع السابقة للحصول عىل  

ي يجب مواجهتها.  ،الشأن
 والحظ فرص التمويل وكن عىل دراية بالتحديات المحتملة التر

ي    
الساعات  ؟ تحقق من إرشاداتنا حول المؤهالت وأطر المؤهالت وأنظمة بالد الشامهل تريد معرفة المزيد عن أنظمة التعرف فن

ي  المعتمدة
 . بالد الشام  فن

ي قدًما. اإلرشاد هل ما زلت بحاجة إىل مزيد من  
حة وتوصياتنا للمىصن  ؟ تحقق من خطوط التعاون المحتملة المقتر

 

 
ي  ،فاردان 1 ي دول مجلس التعاون الخليجر

 / DOI: 10.1177. 2015. أبريل SAGE Open ،التدويل والنموذج المتغت  للتعليم العاىلي فن
2158244015580377 
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 هذه؟حزمة األدوات اإلرشادية المستهدف بمن 
 

ن  هي  اإلرشادية هذه  ات  لحزمة األدو المستهدفة    الفئة ن العاملي  ي  الموظفي 
ن
ي مؤسسات التعليم  ف

ن
ي المكاتب الدولية ف

القبول وموظقن

ي    ويستهدف اإلرشاد العاىلي األوروبية.  
ن
ي تبحث عن فرص ف

و / أو تحتاج إىل معلومات    بالد الشاممؤسسات التعليم العاىلي األوروبية التر

ن  ي منطقة التعليم العاىلي األوروبية.  دمجمن أجل تحسي 
ن
 الطالب من المنطقة ف

 

 زمة األدوات اإلرشادية تصميم حمنهجية 
 

ي عدد من األنشطة:  ،اإلرشادية دوات حزمة األ من أجل تطوير 
ن
كاء ف  شارك الشر

 

  (أ 
ً
ي المنطقة والمشاري    ع أو األنشطة التكميلية    ،تم إجراء تحليل شامل لالحتياجات  ، أول

ن
بهدف مراجعة األنشطة الحالية ف

بالفعل.   لنا و الجارية  بتطوير    ذلك  قد سمح  الصلة  ذات  الحالية والسابقة  المشاري    ع  األ بتحديد  ،  اإلرشادية دوات  حزمة 

ن  ن المحتملي   وتحديد عدد من األسئلة البحثية.  ،وتحديد أصحاب المصلحة والمستجيبي 
 

ي لجمع البيانات الثانوية.    ،ًيا ثان (ب  تم تحديد قائمة كاملة بالمصادر لجمع المعلومات حول أنظمة التعليم  و تم إجراء بحث مكتتر

ي 
 . بالد الشامالعاىلي فن

 

ا  (ت 
ً
اك أصحاب المصلحة وجمع بيانات المصدر األساشي   ،ثالث ي إشر

كاء فن ع الشر ومسح مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية    ،شر

مؤسسات التعليم    . كما تم مسحفيما يتعلق بمعرفتهم بالمنطقة وأنشطة المشاركة الحالية واهتمامات التعاون المستقبىلي 

ي  
ي    بشأن  بالد الشامالعاىلي فن

الجهات الفاعلة ذات الصلة  ، و تشمل مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية أنشطتها الحالية التر

ي  لتدويل مؤسسات  ي لاالتحاد األوروئر
ي المجموع بالد الشاملتعليم العاىلي فن

ة من مايو إىل   57تم جمع    ،. فن مسًحا خالل الفتر

 . 2021سبتمتر 
 

ا  (ث  ً ي تم جمعها   ، أخت 
تم إجراء  فقد  .  اإلرشادية دوات  حزمة األ وتنقيح    تم إجراء مقابالت شبه منظمة لتوضيح المعلومات التر

  2مؤسسات تعليمية عليا( وسوريا )   3مؤسسات تعليمية عليا( ولبنان )   3مقابالت مع جامعات من األردن )   8ما مجموعه  

ن أكتوبر وديسمتر   . 2021مؤسسات تعليمية عليا( بي 
 

كاء وصمموا    ،بعد عملية جمع البيانات  ي تم جمعها وتحديد أفضل  قاموا ب، و اإلرشاديةدوات  حزمة األ طور الشر
مراجعة المعلومات التر

ي شكل واضح وتفاعىلي وقابل  
البيانات فن لتقديم  ت .  للفهمطريقة  المحتوى  وقد  تنظيم  لتكون    بهدف عرض م  المعلومات والموارد 

الناتج.  إيالء اهتمام خاص الستدا   وقد تممفيدة وجذابة وعملية.   النتائجتم إجراء جولة من  كذلك،  مة  مع ما يسم    تأكيد صحة 

ي ردود الفعل من قبل أعضاء المجموعات المستهدفة  
.  اإلرشاديةدوات  بحزمة األ باألصدقاء الناقدين من الجامعات األوروبية لتلقر

ن ملء نموذج لتقييم مالءمة الوثيقة ودقتها واكتمالها ووضوحهكما   لب من المراجعي 
ُ
 عن مشاركة مراجع ومدخالت إضافية    ،ا ط

ً
فضال

 . المخرجاتلتعزيز 

 

 هذه؟  زمة األدوات اإلرشاديةح تستخدم كيف
 

ن تتوفر مجموعة أدوات التوجيه   :  بقالبي  ن  مختلفي 

ي قالب حيث يتم تقديم مجموعة من المعلومات    ، ( للتشاور PDFنسخة وثيقة ) ▪
ويد القارئ بنظرة شاملة    فن ن قابل للقراءة لتر

ي األردن ولبنان وسوريا 
ن عىل أولويات التدويل    ،عىل أنظمة التعليم العاىلي فن كت 

 . الجهات الفاعلة واالتجاهاتو   وفرصهمع التر

وع    ، نسخة تفاعلية ▪ المشر ن    وهي تسمح  ،www.peliarq.netستتوفر قريًبا عىل موقع  ن    بالتنقل للمستخدمي  بحرية بي 

األقسام والبحث عن جزء من المعلومات المختارة والوصول إىل المنتدى والتبادل مع أقرانهم من مؤسسات التعليم العاىلي  

ي أوروبا و 
 . بالد الشامفن

 

 

http://www.peliarq.net/
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ي تواجه تحديات ال
ي تدويل التعالتر

 بالد الشام ليم العاىلي فن

 

ي منطقة  
ن
التدويل ف ي تواجه أنشطة 

التر التحديات  أدناه عىل قائمة  العثور  الشاميمكنك  األدوات هذه إىل توفت     حزمة. تهدف  بالد 

التحديات هذه  لبعض  مبادراتها    ،استجابة  تصميم  أثناء  االعتبار  ي 
ن
ف العوامل  هذه  تأخذ  أن  العاىلي  التعليم  لمؤسسات  المهم  ومن 

ي أوروبا و  ، التعاونية. بناًء عىل هذه الدراسة
ن
ي تتصورها مؤسسات التعليم العاىلي ف

:  بالد الشامفإن التحديات التر  هي
 

ي غت  معتادة عىل   ي االتحاد األوروئر
ن
ي  غالًبا ما تكون الجامعات ف

ن
عىل    ، . عالوة عىل ذلكبالد الشام أنظمة التعليم العاىلي الشاملة ف

ي 
ن
 يختلف الوضع بشكل كبت  من بلد إىل آخر مما يتطلب فحًصا لكل منها.   ،الرغم من بعض أوجه التشابه والقرب الجغراف

 

ي  اإلرشاديةدوات حزمة األ توفر 
ن
 . الدول الثالثةنظرة عامة عىل قطاعات التعليم العاىلي ف

 

 نظام معادلة المؤهالت غت  معروف / غت  واضح.     
 

المؤهالت وأنظمة      الخاصة بالمؤهالت وأطر  المعتمدة توفر اإلرشادات  ي    الساعات 
الشامفن معلومات وإرشادات حول    بالد 

 األنظمة المختلفة المطبقة. 
 

ي نقص يوجد   
. فن ي المنطقة والعنارص الرئيسية لقطاع التعليم العاىلي

 المعلومات حول عدد ونوع مؤسسات التعليم العاىلي فن
 

ي    اإلرشاديةدوات  حزمة األ تقدم     
ي    الدولنظرة عامة عىل قطاعات التعليم العاىلي فن

الثالثة وقائمة بالجهات الفاعلة الرئيسية فن

ي ذلك اإلشارات  ،هذه الدول 
.    المرجعية   بما فن األدوات إىل أن تكون أداة لمؤسسات التعليم    حزمة تهدف  و إىل مؤسسات التعليم العاىلي

ي الدولة. العاىلي األوروبية للتعاون مع جميع مؤسسات التعليم ا 
   لعاىلي فن

 

الطالب وليست جذابة من حيث أنشطة البحث    تنقلية ترى مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية أن هذه البلدان ليست آمنة ل   

 . ن  والتدريس للموظفي 
 

وللمشاري    ع السابقة. قد تكون هذه بمثابة    ،الواردة والصادرة   ،التنقلية األدوات عىل أقسام مخصصة لتدفقات    حزمة تحتوي    

ا من المعلومات العملية كمرجع لتخطيط ترتيبات  ا تفإنه  ، مصدر إلهام لألنشطة المستقبلية. عالوة عىل ذلك
ً
بأكتر    التنقلية وفر عدد

ا وسالسة. 
ً
 الطرق فعالية وأمان

 

 وتبادل المعرفة.   التنقليةعدم وجود قنوات اتصال لتسهيل    
 

نت لمؤسسات    حزمةتتضمن     ي المنطقة مع جهات اتصالهم الرئيسية ومنتدى عتر اإلنتر
األدوات قائمة بأصحاب المصلحة فن

ي أوروبا و 
ي   بالد الشامالتعليم العاىلي فن  . للربط بينهمالعرئر

 

كاء الجدد وا   كائها القداىم وقد يكون لها اهتمام محدود بالشر  لتعاون. قد تكون الجامعات عىل استعداد لالحتفاظ بشر
 

وع  حزمةتهدف     ي أوروبا و   بليارك  األدوات ومشر
العاىلي فن التعليم   مؤسسات 

ن التعاون بي  بالد بشكل عام إىل تسهيل وتوسيع 

 . الشام

. و    ي ي الغالب عىل التمويل الخارجر
 تعتمد المشاري    ع والمبادرات فن

 

إال أنها تقدم لمحة عامة عن خطط التمويل الرئيسية    ، األدوات ال يمكنها حل مشكلة مبادرات التمويل  حزمةعىل الرغم من أن       

 . ي تهدف إىل تمويل التعاون الدوىلي
 التر
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ي منطقة  لحزمة اإلرشاديةهيكل ا
 بالد الشام لفرص التدويل فن

 

، وتمتاز بكونها تعمل  كقاعدة بيانات للمعلومات سهلة االستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة  اإلرشادية دوات  حزمة األ تم تصميم  

حيب    عىل  للتر وسوريا.  ولبنان  األردن  ي 
ن
ف العاىلي  التعليم  ومؤسسات  األوروبية  العاىلي  التعليم  مؤسسات   

ن بي  التعاون  تسهيل 

ن  :  ا تم تنظيمه ، بالمستخدمي   عىل النحو التاىلي

 

ي األردن ولبنان وسوريا. أشياء  8
 تحتاج إىل معرفتها للتعاون مع مؤسسات التعليم العاىلي ف 

 

ي األردن ولبنان وسوريا؟  نظام التعليم العاىلي ما هو  -1
ن
 ف

ي األردن ولبنان وسوريا؟  أنشطة التدويلما هي  -2
ن
 الحالية ف

 أمثلة ملهمة ومراجع إضافية  ،سابقة   مشاري    ع -3

ي   التنقليةإمكانية  -4
ن
 بالد الشامف

 أنشطة التدويل؟  تمويلكيف يمكن   -5

ن أوروبا و  الجهات الفاعلةما هي  -6  ؟ بالد الشامالرئيسية للتعاون بي 

ي   مجاالت اهتمام -7
 بالد الشاممؤسسات التعليم العاىلي فن

 األمام للتقدم إىل الطريق )الطرق(   -8

 

ي الوثائق 
 معلومات عن كل من األسئلة / الموضوعات المذكورة أعاله لتوفت  إرشادات ألنشطة التدويل. تقدم الفقرات التالية فن
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ي األردن ولبنان وسوريا؟  وضعهو  ما 
 
 نظام التعليم العاىلي ف

ي األردن 
 
التعليم العاىلي ف

2 

 

ي    31
ن
مؤسسة تعليمية عليا ف

 الدولة 
 ة خاص  19 ة عام 10

 
 ة المؤسسات اإلقليمي من  2 

280.000    
ي العام  بيانات طالب 
ن
- 2018ف

2019 

 % طالب أجانب 10 % إناث 54

 دراسات عليا   ،ماجستت   ،الدرجات العلمية المقدمة: بكالوريوس

ية  اللغة العربية  تعليم اللغات  ن  اللغة اإلنجلت 

يىعي موثوق
 للتعليم العاىلي   به  إطار تشر

 

 

ي عملية التنمية الشاملة عىل مختلف المستويات والمجاالت.    يلعب التعليم العاىلي 
ا فن
ً
ي األردن دوًرا رئيسًيا ملحوظ

عىل الرغم من  و فن

ية  ي تعزيز المستوى االقتصادي واالجتماعي    ، محدودية الموارد المالية والبشر
إال أن التعليم العاىلي يندرج ضمن األولويات الوطنية فن

ب أما   . ي
األردئن للمواطن  ي 

الجامىعي والمعرفن للتعليم  األردنية عام    ،النسبة  الجامعة  بإنشاء  بدأ  إنشاء جامعة عمان    ، 1962فقد  تالها 

ي األردن.    1989األهلية عام  
ي األردن   ، 2022لعام    وبالنسبة كأول جامعة خاصة فن

  ، هناك أربعة أنواع من مؤسسات التعليم العاىلي فن

ي البالد   31بإجماىلي 
قليمية )جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  اإلمؤسسات من ال  2خاصة و   19و مؤسسات عامة  10منها   ، جامعة فن

العامة عىل الرسوم الدراسية  و   من كليات المجتمع.   44  باإلضافة ل  ،والجامعة العربية المفتوحة( العاىلي  التعليم  تعتمد مؤسسات 

 حكومًيا جزئًيا 
ً
تمويًل ق  ،وتتلقر  الخاصة من  الجامعات  يتم تشغيل وتمويل  كات(.  بينما  )أفراد وشر تخضع جميع  و بل عدة جهات 

االعتماد وضمان   ولجنة  العلمي  والبحث  العاىلي  التعليم  ووزارة  العاىلي  التعليم  مجلس  ويديرها  الدولية  االعتماد  لمعايت   الجامعات 

 .  الجودة لمؤسسات التعليم العاىلي
 

ي األردن.  لمؤسسات  كتستوعب الجامعات الخاصة  
ي مؤسسات  وقد  لتعليم العاىلي حواىلي رب  ع الطالب فن

بلغ إجماىلي عدد الطالب فن

سنة    39إىل    20تضاعف عدد الطالبات من سن  وقد  ٪ منهم إناث.  54  ،( 2019- 2018)بيانات    280.000التعليم العاىلي أكتر من  

يتخرجن الجامع  ممن  عام    اتمن  من   
ً
تقريبا مرات  عام    2000ثالث  ة.  مت  ،2017إىل  الفتر نفس  ي 

فن الذكور  ن  الخريجي  عدد   
ً
جاوزا

ي األردن   ،باإلضافة إىل ذلك 
ن األردن والجامعات األجنبية وبرامج  كما توجد    ،هناك العديد من الجامعات األجنبية العاملة فن برامج بي 

ي ومع الدول العربية المجاورة. 
 الجامعات األردنية فن

 

ن   باإلضافة إىل تقدم  شهد التعليم العاىلي    ،خالل العقدين الماضيي 
ً
 بارزا

ً
ي األردن تطورا

: أ( تزايد عدد مؤسسات التعليم  ثابت يدعمه فن

. ج( حجم اإلنفاق والدعم الماىلي الحكوىمي  
ن ن واألكاديميي  ن وأعضاء هيئة التدريس واألعضاء اإلداريي  . ب( عدد الطالب المسجلي  العاىلي

  . ي أعداد الجامعكما  لقطاع التعليم العاىلي
ي هذه الجامعات رافق التقدم فن

ن فن ي عدد الطالب المسجلي 
بلغ    حيث  ،ات زيادة ملحوظة فن

امج  و .  الطلبةمن مجموع  طالًبا    28.000من جنسيات عربية أو أجنبية    عدد الطلبة  ي األردن مجموعة واسعة من التر
تقدم الجامعات فن

ي العديد من ا  ، كما يتم توفت  الدراسية
ية فن ن ي األردن. دروس اللغة العربية واللغة اإلنجلت 

 لجامعات فن

 
ي   وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  2

 )http://www.mohe.gov.jo/Default/En (األردن  فن

http://www.mohe.gov.jo/Default/En
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ي القطاع ومن أجل الحفاظ عىل جودة التعليم العاىلي و 
ن
ي القانون    ،نتيجة للتطور الذي حدث ف

ن
تطلبت المرحلة التالية إعادة النظر ف

( لسنة  23بفضل '' قانون التعليم العاىلي رقم ) و الذي يحكم الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك قطاع التعليم العاىلي بشكل عام.  

ي اإلدارة اإلدارية حيث    ،''  2009( لسنة  20'' و '' قانون الجامعات األردنية رقم )  2009
ن
أصبحت الجامعات األردنية أكتر استقاللية ف

 مخرجات التعليم العاىلي وسوق العمل من    ،ذلككباإلضافة إىل األمور المالية ]...[  
ن عملت وزارة التعليم العاىلي عىل سد الفجوة بي 

ي مختلف مجاالت المعرفة أجل االستجابة
ن
وللتعويض عن نقص   ، لالحتياجات الحالية والمستقبلية للكوادر المؤهلة والمتخصصة ف

ي المنطقة ككل 
ن
ية مؤهلة مدعومة بالمعرفة والكفاءة. وف ي المنطقة من خالل خلق موارد بشر

ن
أصبح دور األردن    ،الموارد الطبيعية ف

 للغاية بسبب الجودة العالي
ً
بوي فعال ي المنطقة  وهو المر الذي جعلها   ، ة لنظامها التعليمي التر

ن
وينعكس    ، محط األنظار واإلعجاب ف

ي الجامعات األردنية من مختلف أنحاء العالم. 
ن
 ذلك بوضوح عىل عدد الطالب األجانب ف

 

ي 
 
  3لبنانالتعليم العاىلي ف

 

ي    49
مؤسسسة تعليم عليا فن

   الدولة
 خاصة   48 عامة  1

ي جامعات خاصة  من الطلبة% 60
ن فن ن مسجلي   اللبنانيي 

 دراسات عليا   ،ماجستت   ،الدرجات العلمية المقدمة: بكالوريوس

ية  اللغة العربية  تعليم اللغات  ن  اللغة الفرنسية  اللغة اإلنجلت 

 هياكل راسخة للتدويل  قطاع التعليم العاىلي متنوع للغاية 

 

ي يعود تاري    خ  
وت )  التعليم العاىلي فن ي بت 

ي عام  AUBلبنان إىل القرن التاسع عشر عندما تأسست الجامعة األمريكية فن
وجامعة    1866( فن

ي عام  USJالقديس يوسف )
اللبنانية )1875( فن الجامعة   .LU  البالد وكانت ي 

الوحيدة فن الحكومية  الجامعة  تأسست عام    قد ( هي 

حال1951 العاملة  العاىلي  التعليم  مؤسسات  معظم  تأسيس  تم  عددها  .  والبالغ  لبنان  ي 
فن أواخر    49ًيا  ي 

فن ي 
قانوئن بشكل  مؤسسة 

ي استمرت 
ي أعقاب الحرب األهلية التر

ي توسع مفاجر  وشي    ع فن
 عاىمي    15التسعينيات عندما ازدهر القطاع الخاص فن

ن ي لبنان بي 
عاًما فن

ي البالد. يح   ،1990و  1975
التعليم العاىلي فن ي كان لها تأثت  مدمر للغاية عىل قطاع 

العاىلي  والتر التعليم  مي الدستور حرية واستقالل 

 . ي
 اللبنائن

ي الدولة
بية والتعليم العاىلي هي المسؤولة عن إدارة التعليم العاىلي فن

ي عام  ف.  اللبنانية  وزارة التر
تم إنشاء المديرية العامة للتعليم    ،2002قن

اف عىل جميع األعمال المتعل العاىلي  قة به وتنسيقها. تتوىل المديرية العامة للتعليم العاىلي  لتنظيم قطاع التعليم العاىلي الخاص واإلشر

ي البالد   48مسؤولية  
بينما تتمتع الجامعة اللبنانية الحكومية الوحيدة باستقاللية ونظام   ،مؤسسة تعليم عاىلي خاصة تعمل حالًيا فن

ي وفقا للمادة    التعليم العاىلي حرية  وقد كفل الدستور  حوكمة خاص بها.  
ي الفصل ا   ،10اللبنائن

ي من الدستور اللبنائن
"    ،لثائن ي

"التعليم مجائن

ي أن يكون لها مدارسها أو جامعاتها. فيما يتعلق بالتعليم العاىلي الخاص
كان القطاع يحكمه    ،2014حتر عام    ، ولكل طائفة دينية الحق فن

 
ي لبنان 3

  )SPHERE )lebanon-education-https://supporthere.org/page/higher ،التعليم العاىلي فن
ي لبنان (EACEA) الوكالة التنفيذية للتعليم والسمىعي البضي والثقافة  

 (2017)  فن

https://supporthere.org/page/higher-education-lebanon
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ا اعتمد  قد    مجلس النواب وكان    .  1960قانون يعود تاريخه إىل عام  
ً
ي    قانون

ن
ي ف

ا ينظم قطاع التعليم العاىلي الخاص اللبنائن
ً
  30جديد

ي وهو اآلن  2014أبريل  
ن
 مرحلة التنفيذ.  ف

 بالجامعة اللبنانية، لقانونه الخاص ومراسيمه ولوائحه تحت    ،يخضع قطاع التعليم العاىلي العام
ً
بية والتعليم    إرشاد ممثال وزارة التر

ن يتمتع لبنان بقطاع تعليم عاٍل خاص متطور للغاية  ،من ناحية أخرى  العاىلي ويتمتع بدرجة عالية من االستقاللية.  مثل  وهو ي. ومتمت 

.  60أكتر من   بية والتعليم العاىلي من خالل المديرية    إلرشاد يخضع القطاع  و ٪ من إجماىلي التحاق الطالب بالتعليم العاىلي
وزارة التر

ي عام  
ن
. ف اتيج   ،2007العامة للتعليم العاىلي ، وتهدف هذه  ية وطنية جديدة للتعليم تضمنت رؤية للتعليم العاىلي تبنت الحكومة استر

اتيجية   بالجودة ويكون  تعليم  توافر  إىل  اإلستر الفرص  ا متاًح يمتاز  تكافؤ  أساس  االجتماعي    بحيث  عىل  التكامل  ي 
ن
ف التعليم  يساهم 

 والتنمية االقتصادية وخلق مجتمع المعرفة. 

اتيجية بدون خطط عمل مجدية حتر عام  وقد   بية والتعليم العاىلي عن خطة عملها    2010ظلت هذه االستر
عندما أعلنت وزارة التر

العام.   ي عام  والخمسية للتعليم 
ن
ا خطة العمل هذه.    ،2011ف

ً
ن حديث العاىلي المعي  بية والتعليم 

تحقيق  بالفعل  تم  وقد  أكد وزير التر

ي بعض هذه المجاالت
ن
ي عام ما يىلي ك   إنجازات ف

ن
تمت صياغة  و   ،2014: تم اعتماد قانون جديد إلعادة تنظيم التعليم العاىلي الخاص ف

ن قانون ي التعليم العاىلي واآلخر إلعادة هيكلة المديرية العامة للتعليم العاىلي ي 
ي    وهما   ، أحدهما إلنشاء وكالة وطنية لضمان الجودة فن

فن

ي مجلس النواب اللممرحلته
. ا النهائية للتصديق فن ن ي منذ ذلك الحي 

 بنائن

 

ي سوريا 
 
 4  التعليم العاىلي ف

ي    31
مؤسسسة تعليم عليا فن

 الدولة 
 خاصة   23 عامة  8

ي عام 
حواىلي  2013- 2012كان هناك فن
 طالب وطالبة تعليم عاىلي   660.000

ي عام 
ي سن   450أصبح حواىلي  ،2015فن

ألف سوري فن
ن   الجامعة الجئي 

، دراسات عليا   الدرجات العلمية المقدمة: بكالوريوس، ماجستت 

ية /   اللغة العربية  تعليم اللغات  ن يتم تقديم عدد قليل من الدورات باللغة اإلنجلت 
 الفرنسية 

 األهلية مؤسسات التعليم العاىلي والتعاون الدوىلي تأثرت بشدة بالحرب 

 

ي سوريا لوزارة التعليم العاىلي 
 وأنظمة التعليم العاىلي واتخاذ   ،يخضع التعليم العاىلي فن

ن ا عن تطوير سياسات وقواني 
ً
وهي مسؤولة أيض

ويتم إنشاء كل مؤسسة بموجب مرسوم    ،2006لعام    6بشأنها وتنفيذها وتقييمها. يخضع التعليم العاىلي لقانون الجامعة رقم    اتالقرار 

ض أن تحصل جميع المؤسسات    ،رئاشي منفصل. نظًرا ألن مؤسسات التعليم العاىلي ال يمكنها العمل دون موافقة الحكومة  فمن المفتر

اف رسمي أو اعت ي عام  ماد.  العاملة عىل اعتر
ي   23و جامعات حكومية    8نظام التعليم العاىلي السوري   شمل  2020وفن

جامعة خاصة فن

 سوريا. 

 

 
ي سوريا  4

 NUFFIC   education-systems/syria/higher-https://www.nuffic.nl/en/education-التعليم فن
وت ،2011التعليم العاىلي السوري بعد عام  أوضاع  ي بت 

 NARIC (2020)  المملكة المتحدة ،مكتب اليونسكو فن
 

https://www.nuffic.nl/en/education-systems/syria/higher-education
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ي سوريا.  و 
ن
ف العاىلي  التعليم  مشهد  الحكومية عىل  الجامعات  .  و لطالما سيطرت  ي

مجائن العامة  الجامعات  معظم  ي 
ن
ف يمكن  و التعليم 

الطالب    معظمو .  فقط  قليلةيدفعون رسوم تسجيل سنوية    ، وهمالماجستت  أو الدكتوراهللطالب الحصول عىل درجة البكالوريوس أو  

ن   ي الجامعات الحكومية. يدرسون السوريي 
ن
ي سوريا أما بالنسبة ل ف

ن
دمشق )تأسست  جامعة  هي ف  لجامعات الحكومية الرئيسية األرب  ع ف

)جامعة    ،( 1923عام   )جامعة    ،(1958حلب  ين  ) جامعة    ،( 1971تشر الحكوميةو (.  1979البعث  الجامعات  جانب  توجد    ،إىل 

ي سوريا منذ عام  
ن
ي سوريا بعد المرسوم الرئاشي رقم    ، فقد 2001جامعات خاصة ف

ن
ي    36ُسمح ألول مرة بافتتاح الجامعات الخاصة ف

ن
ف

ي    الجامعات الخاصةكانت جامعة القلمون أول  و البالد.    إىللم يكن مسموًحا بدخول الجامعات الخاصة    ، قبل ذلك، و 2001عام  
ن
ف

البكالوريوس.    ،( 2022. وحتر اآلن ) 2003عام   برامج  إال بتقديم  الخاصة  للجامعات  ا معاهد عليا و لم ُيسمح 
ً
أيض غالًبا ما    ،هناك 

اف جامعة   العاىلي   حكومية تخضع إلشر التعليم  البكال  ، أو وزارة  امج مثل درجة  ا مختلفة من التر
ً
وريوس أو الماجستت  أو  وتقدم أنواع

ا  ً ي عام   ،الدكتوراه. أخت 
ن
اضية السورية ف ي يتم تقديمها بالكامل عتر  هي و  2002تم إنشاء الجامعة االفتر

تقدم دورات التعلم عن بعد التر

ي الواقع
ن
نت. ف ي سوريا.  ، اإلنتر

ن
نت ف  إنها المؤسسة الوحيدة المسموح لها بتقديم التعليم عتر اإلنتر

 

. عىل الرغم من ضمان قبول جميع الطالب  ف  ،بموجب القانون إن حامىلي شهادة الثانوية العامة مؤهلون للحصول عىل التعليم العاىلي

ي التعليم العاىلي 
ن
ن عىل شهادة الثانوية العامة ف ي يتم قبولهم فيها    العتماد نظًرا    تنافسية للغايةعملية  إال أنها    ،الحاصلي 

المؤسسة التر

ي    المعدالتعىل  
ي امتحان المدرسة الثانوية.    ا يحصلون عليهالتر

أن تقدم    يمكنها   مؤسسات التعليم العاىلي السوريةويجدر ذكر أن  فن

: الجامعات العامةويستطيع الطلبة  تعليًما عالًيا مهنًيا وموجًها للبحث.   ي
خاصة والمعاهد العليا.  الجامعات  ، المتابعة التعليم العاىلي فن

الغالب باللغة العر و  ي 
ي كثت  من األحيانيتم تدريس الدورات فن

ية مطلوبة فن ن اللغة اإلنجلت  خاصة عىل    ،بية عىل الرغم من أن إجادة 

ية.  ن  مستوى الدراسات العليا حيث أن معظم الدورات تتضمن بعض التدريس باللغة اإلنجلت 

 

تم إطالق العديد من مبادرات اإلصالح خالل العقد األول من القرن الحاىلي بهدف "تحديث" التعليم العاىلي السوري وجعل هذا وقد  

  . ي
اتيجية تحرير االقتصاد الوطتن ي الخطة الخمسية  ف القطاع جزًءا ال يتجزأ من استر

تم اعتبار التعليم العاىلي حاسًما    ،2010- 2006قن

ن ذوي المه  لتخري    ج . ومع ذلكالخريجي    ، ارات العالية الذين يمكنهم تعزيز القدرة التنافسية الوطنية وخلق اقتصاد المعرفة المحىلي

ي سوريا خالل مارس 
تعرضت مؤسسات التعليم العاىلي لضغوط متعددة    ،والحرب األهلية الالحقة 2011منذ اندالع االحتجاجات فن

  . ي بيئة معقدة متأثرة بالضاع وشيعة التغت 
ن و فن : مستويات عالية من انعدام   من بي  ي تواجه بقاء قطاع التعليم العاىلي

التحديات التر

ه الضاع  ومن الواضح أن  عىل سبيل المثال ال الحض.   ،وحرب الحصار   ، واقتصاد الحرب  ، والتهجت  الجماعي  ، األمن عىل  قد ترك تأثت 

ه عىل كمية الطلبة. وقد تجسد ذلك جودة التعليم العاىلي   من تأثت 
ء أو  أكتر ي

 وقبل كل شر
ً
ي ل

هجرة العقول من أعضاء هيئة التدريس   فن

ي سوريا:  
ن   فقد هاجر فن المؤهلي  .    ، العديد من أفضل األساتذة   بكثت 

ً
تأهيال أقل  ن  التعليم  كذلك  واستبدلوا بموظفي  ي مؤسسات 

تعائن

ا من نقص المعدات والبتن التحتية المدمرة
ً
ي انهارت بشكل كبت    ،العاىلي أيض

ات لقدرات التعليمية والبحثية )مما حد من ا   ،والتر   المختتر

ي  و يؤدي الفساد ونقص التمويل إىل تفاقم سيناريو مؤسسات التعليم العاىلي السورية.  و ث(.  و بالكاد مجهزة للبح
قبل اندالع الحرب فن

الجودة وإطار    ،2011عام   ي يعمالن عىل خطط إلنشاء نظام ضمان 
اإلنمائ  المتحدة  ي وبرنامج األمم 

يطائن التر ي 
الثقافن المجلس  كان 

 تم تأجيلها بسبب الضاع.  هذه الجهود   ولكن ، المؤهالت الوطنية
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ي أنشطة التدويل  ما هي 
 ؟ بالد الشامالحالية فن

 

ي األردن
 
 5  تدويل التعليم العاىلي ف

 

 هامة نقاط 
 

ية ولديها مناهج متسقة مع المعايت  الدولية. تتوفر  موادها بتدرس معظم مؤسسات التعليم العاىلي  • ن اللغة اإلنجلت 
ية من المواقع المؤسسية.  ن  بشكل عام اإلصدارات اإلنجلت 

ي العلوم الصعبة والبحث العلمي   •
ن
ي  تدويلالعىل رأس أجندة هما التعاون الجيد ف

ن
 الجامعات.  ف

ن التصنيف الدوىلي    ،لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العاىلي  دائرةو توجد سياسة   • ي جودة التعليم وتحسي 
ن
مما ساهم ف

.  ، للجامعات  والذي ُينظر إليه عىل أنه وسيلة لتعزيز البحث الدوىلي

ي دول المنطقة.  •
 استقرار البالد مقارنة ببافر

كعلمية  استعداد مؤسسات التعليم العاىلي األردنية لتطوير درجات   • كةمشتر    ،ة والمزيد من برامج الدكتوراه المشتر
ً
فضال

ك عىل طالب الدكتوراه.  اف المشتر  عن عقد اتفاقيات لإلشر

 إراسموس بلس. تجربة رائعة للعديد من مؤسسات التعليم العاىلي األردنية مع برنامج  •

 الحوار مع القطاع الخاص. تحتاج مؤسسات التعليم العاىلي إىل العمل عىل تعزيز عقلية ريادة األعمال والقدرة عىل  •
 

 

 

ن الجامعات ذات المستوى العالمي  ي األردن إىل االرتقاء بي 
  ، مية عالية الجودةيوتزويد الطالب بتجربة تعلمية وتعل  ، تهدف الجامعات فن

ي جودة المجتمعات المحلية واإلقليمية    ،واعتماد برامج بحثية
التعلم مدى الحياة للمساهمة فن ها ودمج نهج  وإنتاج المعرفة ونشر

ف بها دولي هذه الجامعات    والدولية. إن كون  عىل المستوى الدوىلي كان بالفعل أولوية بالنسبة لمعظم مؤسسات التعليم العاىلي   ة ومعتر

ي البالد 
ي أن    ،فن

وقد    تصبح قادرة عىل المنافسة وتقديم تعليم عاىلي الجودة بما يتماشر مع المعايت  الدولية. مع الهدف العام المتمثل فن

المنطقةزيادة  الجامعات األردنية من    تمكنت  ي 
ة   ، جاذبيتها فن السنوات األخت  ي 

بها فن ي مرت 
التر التحديث   عن    ،بفضل عملية 

ً
فضال

ي أوروبا وإفريقيا وآسيا. بعد أكتر من عقد من مشار 
تعتتر مؤسسات التعليم العاىلي األردنية    ،بناء القدرات   وجهود ي    ع التعاون  سمعتها فن

ة جيدة ويمكن االعتماد عليها.  ي للعلوم والتكنولوجيا من أفضل  و اآلن جهات فاعلة تتمتع بختر
تعتتر الجامعة األردنية والمعهد األردئن

. فيما يتعلق بالتنقل  ي ي العالم العرئر
ي منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط كوجهة مفضلة  ظهر   ،ة األكاديمي  يةالمؤسسات فن

  ، األردن فن

ق األوسط األخرى.  ،وذلك بفضل جودة وجاذبية التعليم العاىلي  ن مقارنة ببلدان الشر  واستقرار البالد عىل مر السني 

 

ن بشكل خاص عىل تدويل البحث و  كت 
من خالل تطوير برامج    ،جامعات األردنيةوالذي قد يكون نافذة جديدة مفتوحة لل   ،يتم اآلن التر

ن  كة مع نظرائهم الدوليي 
كة ودرجات مشتر ف المفوضية األوروبية باألردن    ، بحثية مشتر وتطوير المزيد من برامج الدكتوراه. كما تعتر

ي مجال 
ي الدول العربية فن

ن الواعدين فن  الفاعلي 
الجامعات األردنية   شاركت  2020إىل  2015 وخالل األعوام  . األبحاثكواحد من أكتر

ي 
 من برنامج   53فن

ً
ا مموًل وعً ي  إراسموس بلسمشر مشاري    ع ممولة لمنطقة جنوب البحر األبيض   210)مقابل   ،التابع لالتحاد األوروئر

   16شاركت الجامعات األردنية كمنسقة ل   وقد  المتوسط بأكملها(.  
ً
وعا ة مقارنة بدول الجوار.   ،مشر ن  وهي نتيجة متمت 

 

ي    كال شومما  
ام الجامعات    فإن،  بشكل مستمر   األموال محدودة ولكن السياسة الوطنية داعمة  فيه  سياق تكون فيه أنه فن ن يكون  التر

ي 
الحقيقر الدافع  العامل  التطوير   هو  دوليةوبالفعل  .  وراء  عالقات  بإقامة  ا  ً اًما كبت  ن

التر الجامعات  مع  وال   ، أظهرت  أكتر  بشكل  تعاون 

ي جميع أنحاء العالم 
ن  ،المعاهد فن ي مشاري    ع التعاون وما إىل ذلك. بينما كان لألردن   ،وإرسال واستقبال الطالب والموظفي 

والمشاركة فن

 
ي البحر األبيض المتوسطتدويل  5

 . االتحاد من أجل المتوسط ،االتجاهات الحالية والمستقبلية ،التعليم العاىلي فن
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المتحدة المتحدة والمملكة  الواليات   صالت بشكل رئيسي مع 
ً
ة    ،تاريخيا السنوات األخت  ي 

ن
الدول األعضاء األوروبية ف فقد فتحت 

ي أوروبا    ،األبواب أمام مجموعة واسعة من االحتماالت من خالل برامجها 
ن
مما زاد من اتفاقيات التعاون مع جميع الدول األعضاء ف

ي ينص عىل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتعليم    ، تقريًبا 
وخاصة مع ألمانيا. واسبانيا وايطاليا. عىل الرغم من أن الدستور األردئن

ية إال   ، والتعلم ن ي معظم الجامعات يكون باللغة اإلنجلت 
ن
ي العلوم    ، أن التدريس ف

ن
ي وخاصة ف

قياس الحقائق والنظريات    فيها   يمكن   التر

 . بدقة واختبارها وإثباتها 

 

ي 
 
 6  لبنانتدويل التعليم العاىلي ف

 

 

 نقاط هامة 
 

•  .  االستقاللية الكاملة لمؤسسات التعليم العاىلي

ي معظم الجامعاتتوجد مكاتب العالقات  •
ا    ،الدولية ومكاتب ضمان الجودة فن

ً
 والموظفون مدربون جيد

 . ي التعاون الدوىلي
ة فن  ولديهم ختر

ية والفرنسية( يعمل نظام التعليم العاىلي بثالث لغات  • ن ن  التنقلية، مما يسهل )العربية، اإلنجلت  ي اتجاهي 
 . فن

ية و / أو الفرنسية  • ن نمواقع لتتوفر اإلصدارات اإلنجلت   المؤسسية.  تاإلنتر

ة.  •  تفاعل قوي مع المنظمات الدولية الكبت 

 بعض الجامعات اللبنانية تتصدر تصنيفات مؤسسات التعليم العاىلي الدولية.  •

ق األوسط.   يصبحقد  • ن أوروبا والشر ي بي 
 لبنان بمثابة جش ثقافن

كة والدبلومات المزدوجة.  •  يوجد بالفعل العديد من الدرجات المشتر

 نظاىمي  •
ن .  ساعات المعتمدةالالتعايش بي  ي واألمريكي  األوروئر

نت.  • اف بالتعليم عتر اإلنتر ي    ع لالعتر  ال يوجد تشر

وقراطي للغاية قد يعيق التعاون.  •   نظام بت 

 
 

ي لبنان  كان  
ي الغالب نتيجة مبادرات مؤسسات  ، وقد  طبيىعي التطور  ومحصلة للعملية تاريخية    بمثابةتدويل التعليم العاىلي فن

كان فن

الفردية التعليم   الدولية  ،العاىلي  الوطنية والسياسات  األجنبية والمنظمات فوق  الحكومات  إىل جنب مع دعم  نتيجة    ، جنًبا  وليس 

يعات الوطنية. عالوة عىل ذلك ي الداخل والخارج   ،للتشر
ي فن
ي تركيبة متعددة الجنسيات للشعب اللبنائن

واعتتر    ، نتج عن الشتات اللبنائن

ن إىل جذورهم. التعاون الدوىلي وسيلة الستعاد جذبت الخلفية الثقافية المتنوعة والمفتوحة والدرجة العالية  وقد    ة المهاجرين اللبنانيي 

ي لبنان عىل مدى عقود العديد من الطالب األجانب والعديد من الجامعات األجنبية. 
ي تتمتع بها الجامعات فن

ي  من االستقاللية التر
وفن

ي  ي تلعب دوًرا سلبًيا ثانوًيا   ،وية المتنوعة للغاية أدت مثل هذه العملية التنم  ، الجانب السلتر
إىل    ، جنًبا إىل جنب مع الدولة اللبنانية التر

 جز م إنشاء قطاع تعليمي عاٍل يبدو 
ً
ا إىل حد ما و  ،ئا

ً
اتيجية الفردية لكل مؤسسة  و  ،مشوش متأثًرا بدول أجنبية ويعتمد بشدة عىل اإلستر

 .  تعليم عاىلي

مؤسسة تعليم عاىلي خاصة تعمل    49و   ،وهي الجامعة اللبنانية   ،العاىلي من جامعة حكومية واحدة فقط تتألف مؤسسات التعليم  و 

ي البالد.  
ولدت عىل أساس روابط تاريخية.  أو أنها    ،أو انتماءات دينية   ،معظم الجامعات لديها انتماءات أجنبيةومن المالحظ أن  حالًيا فن

ي هذا السياقتتمتع الجامعات باستقاللية كاملة    ،بشكل عام
اكات دولية. فن ي شر

ي تصميم برامجها واختيار لغة التدريس والمشاركة فن
  ، فن

ي  ، و تعزيز وتقوية بعدها الدوىلي لتصبح العًبا إقليمًيا   من الجهد من أجلتبذل مؤسسات التعليم العاىلي الكثت   
لدى غالبية الجامعات فن

 . اتيجية تتضمن التدويل كعنض أساشي جم و   لبنان خطة إستر ي معظم الحاالت    يتر
ي فن اتيجر ام االستر ن ي االلتر

ن نائب رئيس الجامعة    فن تعيي 

الدولية  المؤسسية  ،للشؤون  األنشطة  لتنسيق  الدولية  العالقات  مكتب  ن    ، وإنشاء  األكاديميي  مختلف  اك  إشر المطاف  نهاية  ي 
وفن

 
ي البحر األبيض المتوسط 6

 االتحاد من أجل المتوسط.  ،االتجاهات الحالية والمستقبلية ،تدويل التعليم العاىلي فن
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ي  
ن
ي كل كلية ف

ن
ن ف ي للتدويل.    إحدى المبادراتواإلداريي 

ن
ي مكتب العالقات الدولية  عادة ما يكون الموظو كمرجع إضاف

ن
العاملون ف فون 

 .
ً
 جيدا

ً
ن تدريبا  مدربي 

ي  و 
ن
ية أو الفرنسية   هي   ٪ من الحاالت 90لغة التدريس ف ن ا )مثل الجامعة اللبنانية( يتم استخدام    ، العربية  باإلضافة للغة   ،اإلنجلت 

ً
وأحيان

ن لتقديم الدورات تستقبل معظم الجامعات    ، لغات. عالوة عىل ذلك   بحيث يعمل نظام التعليم العاىلي بشكل أساشي بثالث  ،اللغتي 

ي الدول األجنبية 
ن
والعديد من أعضاء هيئة التدريس لديهم جنسيات مزدوجة منذ    ،أساتذة ومواد تعليمية من المؤسسات الشقيقة ف

ي الخارج   الجامعيةأن أكملوا الدراسات  
ن
كة )  ،أو الدراسات العليا ف امج المشتر مما يدعم  مع فرنسا(    اصةخوهذا بدوره يدعم تنفيذ التر

كاء األجانب  ،بشكل عام  تطبيق البعد الدوىلي للقطاع.  ي توقيع االتفاقيات مع الشر
ن
ي تقدم المساعدة    ،تنشط الجامعات بشكل كبت  ف

والتر

فرنسا   مع  )خاصة  األوروبية  المؤسسات  مع  ا 
ً
جد شائعة  كة  المشتر الدرجات  كة:  مشتر برامج  وإنشاء  الدراسية  المناهج  تطوير  ي 

ن
ف

لعب  وقد  وخاصة عىل مستوى الماجستت  وما بعد الدكتوراه.    ، لكل من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة  ، والمملكة المتحدة(

ي تنوي    ع وجهة    راسموس بلسإ برنامج  
ن
اكات  التنقليةدوًرا مهًما ف ي ذلك التعاون مع السويد والنمسا ورومانيا واليونان وبولندا   ، والشر

ن
بما ف

تغال.   وإسبانيا والتر

 

ي 
 
 7  سورياتدويل التعليم العاىلي ف

 

 

 نقاط هامة 
 

ي كل من الجامعات الخاصة والعامة   تشارك •
ن  كما   ،مبادرات التعاون الدوىلي   فن يشارك كل من األكاديميي 

ي برامج 
ن فن  . التنقليةواإلداريي 

 معظم الجامعات الحكومية لديها مكاتب عالقات دولية.  •

ي الغالب باللغة العربية •
ي مؤسسات التعليم العاىلي فن

ية  ، يتم التدريس فن ن مع القليل من الدورات باللغة اإلنجلت 
 أو الفرنسية. 

ي مؤسسات التعليم العاىلي السورية.   للساعات المعتمدةظام ال يوجد ن  •
 فن

اضية السورية. عالوة عىل ذلك • نت هي الجامعة االفتر   ،الجامعة الوحيدة المسموح لها بتقديم التعليم عتر اإلنتر
نت ليست متاحة بسهولة.   فإن البنية التحتية أو أدوات التعلم عتر اإلنتر

ي البالد تأثت  كبت  عىل التعاون األكاديمي كان للحرب وعدم  •
 مما قلل من الفرص واالهتمامات.   ،االستقرار فن

ف بها  • ي الخارج غت  معتر
ي   ،الدراسة فن . عىل مستوئي كة غت  ممكنة عىل المستوى الجامىعي

والدرجات المشتر
ي الخارج كجزء من برنامج دراستهم.  ، الماجستت  والدكتوراه

 يمكن للطالب إجراء بحث فن
 

 

ي العمل.    ، بعد سنوات عديدة من الضاع
العاىلي السورية فن التعليم  التعليم  و استمرت مؤسسات  التأثت  األكتر أهمية عىل قطاع  كان 

ي وعىل قدرة مؤسسات التعليم العاىلي السورية    ،العاىلي هو جودة التعليم المقدم
الحفاظ عىل عالقات مستقرة مع الجامعات األجنبية    فن

ي جميع أنحاء العالم.  
 عائن التعاون األكاديمي بشدة بسبب عدم االستقرار السياشي وانهيار البتن التحتية وعزلة البالد. وقد  فن

ي مشاري    ع ممولة أوروبًيا مع ألما قد اعتادت  مؤسسات التعليم العاىلي السورية    وكانت
يكة فن   ، نيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن تكون شر

ة لكن،  ولديها العديد من التعاون مع جامعات أجنبية.   ي اآلونة األخت 
اسموس  ر كما تم إغالق مكتب إ   ،تم إغالق معظم المشاري    ع  ، فن

ي عام  
ي سوريا فن

ي فن
ن  يبدأ  التعاون    وكان.  2017الوطتن ا لالتفاقيات الثنائية بي 

ً
ن تبادل الموظ  بهدف الجامعات  ويتطور وفق   تنقلية و   ،في 

 
اع: البقاء   7 ن  ( 2019ميلتون ) ،والحماية وأمن النظامالتعليم العاىلي السوري أثناء التن
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التدريس  أوروبا   ، عالوة عىل ذلك  المهارات. وتنمية    ،والتدريب  ،أعضاء هيئة  الصعبة مع  للعالقة  ي يواجهها   ،نظًرا 
التر والصعوبات 

ي أوروبا 
ن
ة لدخول الدول األعضاء ف ي الحصول عىل تأشت 

ن
عن  تبحث مؤسسات التعليم العاىلي السورية مؤخًرا    ، الطالب والموظفون ف

ن وإندونيسيا. مواقع أخرى  ، وتواصل التعاون مع روسيا وإيران والصي 

لقد  الواقع،  ي 
ن
الجامعات    وف مع  الدولية  والعالقات  األكاديمي  التعاون  استعادة  ي 

ن
ف رغبتها  عن  بوضوح  السورية  الجامعات  أعربت 

ن والمكاتب  و خاصة مع الجامعات األوروبية.    ،األجنبية  ن نفسها بالموظفي  تقوم معظم الجامعات )خاصة الجامعات الحكومية( بتجهت 

ذلك  ومع  الدولية.  للعالقات  أن    ،المخصصة  أو  يجب  بيانات  لديها  ليس  زالت  ما  السورية  العاىلي  التعليم  مؤسسات  بأن  ف 
نعتر

اتيجيات مكتوبة للعالقات الدولية  . عالوة عىل ذلك  ،استر   ، ولم يتم تصميم خارطة طريق رسمية للتدويل نيابة عن وزارة التعليم العاىلي

 يل. يبدو أن مكاتب العالقات الدولية تتنافس مع بعضها البعض عىل فرص التدو 

ي الدراسات  و 
ن
لطالما كانت سوريا وجهة مفضلة لطالب البكالوريوس والدراسات العليا األجانب خاصة ألولئك الذين يتخصصون ف

.    التنقلية د  تع   ، اليوملكن  العربية واإلسالمية.   ن ا من الحياة الجامعية للسوريي 
ً
ا جد ً يتحمل المجتمع الدوىلي مسؤولية إعادة  و جزًءا صغت 

امج )مثل   ن مثل اليونسكو والتر ن الدوليي  ي التعليم العاىلي من خالل المنح الدراسية من المانحي 
ن
ن ف ن السوريي  "  دمج الالجئي  ي

ن
برنامج "داف

ي مثل   ،(للمنح الدراسية ي يمولها االتحاد األوروئر
  ، تمتع الطالب السوريونال ي ،. ومع ذلك "هوبس"ومن خالل عدد من المشاري    ع التر

  التنقلية يتم تمويل  و كما أن الوصول إىل الفرص األخرى محدود.    ، بإمكانية الوصول إىل مثل هذه المنح الدراسية   ،من داخل سوريا 

ن من تمويل   ية  من خالل المنح الدراسوذلك  الدوىلي التابعة للمفوضية األوروبية    للساعات المعتمدة  التنقليةصناديق  للطالب السوريي 

ي تمولها الجامعة نفسها أو وزارة التعليم العاىلي و 
 عىل الجامعات الحكومية. يعها توز يتم  التر

ف بها رسمًيا  ي الخارج غت  معتر
ي الجامعات الخاصة    التنقليةتتم إدارة    ،نظًرا لحقيقة أن الدراسة فن

عن الجامعات  بشكل مختلف فن

ية  ،طالب الجامعات الخاصة  غالبية  يتمكنمن المرجح أن  فعىل مستوى التعليم.  ذلك  ويعتمد    ،العامة من    ، من ذوي الخلفية التر

ي الجامعات الحكومية   ، والعودة إىل سوريا. عىل العكس من ذلك  التنقلية 
:  التنقلية من    الماجستت  والدكتوراه فقط   طلبة  يتمكن   ،فن

ي الخارج كجزء من برامجهم ا 
ا فن
ً
ي جامعة أجنبية كجزء من تصميم أطروحتهم.  فهم يجرون أبحاث

ة تدريب فن لدراسية أو يقومون بفتر

ي الخارج.  و 
ية ويبحثون عىل األرجح عن فرص عمل فن ن ن  و لموظف يسىع ا   ومن جهة أخرىعادة ما يكون هؤالء طالًبا يتقنون اللغة اإلنجلت 

ي إطار اتفاقيات التعاون.    ،للغوية وتبادل المعرفةكوسيلة الكتساب المهارات والكفاءات ا   تنقليةللن  و ن واإلداري و األكاديمي
وبشكل  فن

ن عام السوريي  للغاية عىل  فرض قيود سفر شديدة 
ُ
ت ي هجرة األدمغة والهجرة بال    ،، 

  عودة؛ إىل جانب مخاطر عالية للغاية تتمثل فن

ي الخارج. 
 والعديد منهم غت  قادرين عىل تمويل رحالتهم التعليمية فن
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 أمثلة ملهمة ومراجع إضافيةمشاري    ع سابقة، 

 مشاري    ع سابقة 

 متعدد البلدان سوريا  لبنان  األردن 

الخاصة  المشاري    ع السابقة 
 التدويل ب

تعزيز إدارة ضمان 

ي الجامعات 
الجودة فن

 EQuAMاألردنية" ، 

http://equam.psu(
t.edu.jo/Home.as

)  px 
 

JOVITAL - فرص  ال
ردنية للتعليم والتعلم األ

ي 
اضن  المبتكر االفتر

https://jovital.eu/(
) 

 ASSURأسسور/   
 )إراسموس مندوس(

https://erasmus(
mundus.univaq.it

) /assur/ 

وع  / مشر  MIMI ميمي
http://www.mimipr(

)oject.org/ 
 

وع   EUNIT يونيت/ مشر
https://www.eunitp(

) roject.eu 

الخاصة  المشاري    ع السابقة 
افب  االعتر

ي  
اإلطار الوطتن
 األردن  –للمؤهالت 

https://www.nqfj(
-ordan.org/what
-j-nqf-the-si
) rojectp 

 

TLQAA  : الوكالة   نحو
اللبنانية لضمان  

الجودة 
https://www.ba(

u.edu.lb/Internat
-Relations-ional
-ffice/TLQAAO

) rojectP 
 

الوكالة اللبنانية   نحو 
 بلس لضمان الجودة

http://plus.tlqa(
)org/a. 

 
وع  ضمان الجودة  مشر

ي لبنان  
للتعليم العاىلي فن

https://www.ba(
u.edu.lb/Internat

-Relations-ional
-ffice/QAHELO

) rojectP 
 

وع    : RecoNow مشر
االطالع عىل اجراءات  

ي دول الجوار 
اف فن االعتر

 األورو متوسطية الجنوبية
http://www.cimea.it(

-in-/it/progetti
videnza/reconow/re

-econow
)roject.aspxp 

 
شبكة البحر األبيض  

المتوسط لمراكز 
المعلومات الوطنية حول  

اف بالمؤهالت   االعتر
-http://www.meric(

net.eu/en/index.aspx
)  

 المشاري    ع الممولة:  أنشطة التدويل الحالية 
http://erasmusplu

-s
ebanon.org/contel

 nt/38 

 المشاري    ع الممولة: 
http://erasmus-
plus.org.jo/en/Pr
ojects  

دول البحر األبيض   
ي 
المتوسط: نحو التدويل فن

 الداخل
MED2IaH 

https://med2iah.eu/(
) 

http://equam.psut.edu.jo/Home.aspx
http://equam.psut.edu.jo/Home.aspx
http://equam.psut.edu.jo/Home.aspx
https://jovital.eu/
https://jovital.eu/
https://erasmusmundus.univaq.it/assur/
https://erasmusmundus.univaq.it/assur/
https://erasmusmundus.univaq.it/assur/
http://www.mimiproject.org/
http://www.mimiproject.org/
https://www.eunitproject.eu/
https://www.eunitproject.eu/
https://www.nqfjordan.org/what-is-the-nqf-j-project
https://www.nqfjordan.org/what-is-the-nqf-j-project
https://www.nqfjordan.org/what-is-the-nqf-j-project
https://www.nqfjordan.org/what-is-the-nqf-j-project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/TLQAA-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/TLQAA-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/TLQAA-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/TLQAA-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/TLQAA-Project
http://plus.tlqaa.org/
http://plus.tlqaa.org/
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/QAHEL-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/QAHEL-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/QAHEL-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/QAHEL-Project
https://www.bau.edu.lb/International-Relations-Office/QAHEL-Project
http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/reconow/reconow-project.aspx
http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/reconow/reconow-project.aspx
http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/reconow/reconow-project.aspx
http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/reconow/reconow-project.aspx
http://www.cimea.it/it/progetti-in-evidenza/reconow/reconow-project.aspx
http://www.meric-net.eu/en/index.aspx
http://www.meric-net.eu/en/index.aspx
http://erasmusplus-lebanon.org/content/38
http://erasmusplus-lebanon.org/content/38
http://erasmusplus-lebanon.org/content/38
http://erasmusplus-lebanon.org/content/38
http://erasmus-plus.org.jo/en/Projects
http://erasmus-plus.org.jo/en/Projects
http://erasmus-plus.org.jo/en/Projects
https://med2iah.eu/
https://med2iah.eu/
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افأنشطة  ي  الحالية  اإلعتر
ي األردئن

اإلطار الوطتن
 JNQFللمؤهالت ، 

http://en.heac.or(
g.jo/?page_id=757

) 8 

وع  الدبلوم   ملحقمشر
ي 
 اللبنائن

LEBPASS 
(https://lebpass.
org/ )  

   

 

 

 أمثلة ملهمة 

 الجامعة األلمانية األردنية 

ي األردن هي الجامعة األلمانية األردنية )تجربة ناجحة  
ن
الجامعة األلمانية األردنية هي جامعة  و (.  / http://www.gju.edu.joللغاية ف

ي    2005حكومية تأسست عام 
ن
 وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي ف

ن ا لمذكرة تفاهم تم التوصل إليها بي 
ً
، وفق بموجب مرسوم ملكي

بية والتعليم االتحاديةالمملكة األردنية الهاشمية ووز  ي   ارة التر
ن
جمهورية ألمانيا االتحادية. تم تصميم الجامعة عىل غرار نموذج العلوم    ف

  ، ي
ن األردن  مما أدى لالتطبيقية األلمائن وخاصة ألمانيا. توفر الجامعة برامج البكالوريوس والدراسات العليا.    وأوروبا،تعزيز الروابط بي 

ي الطالب جزًءا من تعليمهم و 
ي األردن    يقىصن

ن فن ن عامي  ي الطالب الجامعيي 
المثال، يقىصن ي ألمانيا. عىل سبيل 

ي األردن وجزًءا آخر فن
فن

ي الخارج. الجامعة األلمانية األردنية هي جامعة حكومية، وبالتاىلي فهي تتبع اللوائح الوطنية للتعليم الع
اىلي  والعام األخت  من دراستهم فن

 . ةأردني شهادة جامعية وتصدر  

 

 الدولية للجامعات اللبنانية االتفاقيات

المناهج   لتدويل  جيدة  ناطقة    الدراسية، كممارسة  مؤسسة  )وهي  جوزيف  سانت  جامعة  ن  بي  مة  المتر االتفاقية  نذكر  أن  يمكننا 

ية لطالب البكالوريوس، الذين ال يمكنهم الحصول عىل دبلومهم بدون شهاد  ن ة  بالفرنسية( وجامعة أمريكية لتقييم إتقان اللغة اإلنجلت 

ية.   ن تم تنفيذ ممارسة جيدة أخرى من قبل جامعة الروح القدس الكسليك، "كونها أول مؤسسة خاصة للتعليم العاىلي  كما  اللغة اإلنجلت 

ن وبرامج تطوير أعضاء هيئة   للموظفي  ي 
المهتن التطوير  م بمبادرات  ن لبنان تلتر ي 

المملكة    التدريس،فن ومعظمها بالتعاون مع جامعات 

ي بيئة  مما يجعلها    المتحدة،المتحدة والواليات  
ن تأهيال عاليا فن ي تدريب أعضاء هيئة التدريس المؤهلي 

بالتاىلي تلعب دوًرا رئيسًيا دور فن

ي و عتر وطنية ".  
الشقيقة فن ي لبنان شهادات مزدوجة مع جامعاتها 

بالفرنسية فن الناطقة  الجامعات  معظم    وتقوم  فرنسا،  تستخدم 

ي لبنان. بإ الجامعات اللبنانية "
ن أجانب لتقديم دورات فن  ستعارة" مدرسي 

 

ي توفر المشاري    ع الممولة من أوروبا 
 سوريا   داخلفرص للسوريي   التر

الجامعات   التعاون مع  اعتيادهم عىل  السورية عىل  الجامعات  ي 
العاملون فن المقابالت، شدد  ي    األوروبية، خالل 

الفن ماجستت   نطاق 

ي العديد من  ال
ك فن ،من الهندسة المعمارية إىل القانون    المجاالت،مشتر ميم.    الدوىلي تم تعليق    لحرب،ل لكن نتيجة  ومن التحضن إىل التر

ا،ال يزال التعاون العلمي    ذلك،أو إلغاء اتفاقيات التعاون هذه. ومع  
ً
وقد تمثل المشاري    ع الممولة من أوروبا فرصة لتمويل التعاون    ممكن

ن الجامعات السورية والجامعات األوروبية.   ن حول    وغالبيتها األكاديمي بي  ن السوريي  ورية.    العالم،هي برامج لالجئي  وهي بال شك رصن

 عىل المؤسسات األوروبية أن تنظر إىل مؤسسات التعليم العاىلي السورية عىل أنه
ن كاء دوليون ذوو  م ومع ذلك، ال يزال يتعي    قيمة، شر

.   تقديموقادرون عىل   قيمة مضافة إىل التعاون األكاديمي

 

ي الجامعات األردنية
 
 EQuAM "،"تعزيز إدارة ضمان الجودة ف

EQuAM    وع ن  الذي    تمبوسهو مشر   إسبانيا، تم تنسيقه من قبل جامعة برشلونة،    . وكان قد 2015و    2012  األعوامتم تشغيله بي 

ة سمية  : جامعة األمت  ي
موك، الجامعة الهاشمية، جامعة مؤتة،    للتكنولوجيا،مع ست جامعات مشاركة من الجانب األردئن جامعة الت 

ن بن طالل وجامعة الطفيلة التقنية باإلضا جامعة  فة إىل وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم  الحسي 

، كان أعضاء   ي وعالعاىلي واتحاد الجامعات العربية. من الجانب األوروئر ي الجامعات األردنية"  مشر
هم    "تعزيز إدارة ضمان الجودة فن

ي التعليم  
،الرابطة األوروبية لضمان الجودة فن ي إسبانيا )والوكالة الوطنية ل  العاىلي

ووكالة ضمان    (، ANECAتقييم الجودة واالعتماد فن

http://en.heac.org.jo/?page_id=7578
http://en.heac.org.jo/?page_id=7578
http://en.heac.org.jo/?page_id=7578
https://lebpass.org/
https://lebpass.org/
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ي نظام الجامعة الكاتالونية )
ن
ن  و (،  AQUالجودة ف ي جامعة تالي 

ن
ا  و إستونيا،    ف ن ي   جامعة روما ال سابيتن

ن
ي    1وجامعة مونبلييه  ،  إيطاليا   ف

ن
ف

وعكان الهدف األوسع ل و     فرنسا.  ي    مشر
ن
ن إدارة ضمان الجودة وتعزيز قدرة    هو   " الجامعات األردنية"تعزيز إدارة ضمان الجودة ف تحسي 

ي األردن، 
ن
ي الجامعات ف

ن
ي إنشاء نموذج لتقييم جودة نظام التعليم العاىلي  باإلضافة لمكاتب ضمان الجودة ف

ن
،لمساعدة ف ي

ودعم   األردئن

ن ض  بها،ومكاتب ضمان الجودة الخاصة    األردنية  مؤسسات التعليم العاىلي  بما يتماشر مع متطلبات  مان الجودة الداخىلي  وبالتاىلي تحسي 

الوقت( ذلك  ي 
ن
)ف ا 

ً
حديث المنشأة  العاىلي  التعليم  العتماد  الوطنية  الدولية.    اللجنة  تحليالت  وقد  والتوقعات  إىل  النموذج  استند 

ات وأفضل الممارسات من خط عمل ضمان الجودة   ي مؤسسات التعليم العاىلي والختر
ن
 الناجح لعملية بولونيا. لالحتياجات والقدرات ف

قد   األردنية.  وكان  العاىلي  التعليم   مؤسسات 
ن ي تطوير وتحسي 

ن
إجراء ورش عمل واستشارات وتمارين "مطابقة"، ساهمت ف كما  تم 

 مؤسسات التعليم العاىلي ووكاالت ضمان الجودة التابعة لها عىل التنفيذ الفعال  
ن ي بناء عالقات مثمرة بي 

ن
ساعدت التجارب األوروبية ف

عكس  للنموذج.   وع وقد  األردنية"  مشر الجامعات  ي 
ن
ف الجودة  إدارة ضمان  التوقعات    "تعزيز  ي  تلتر ي 

التر المستقلة  الجامعات  أهمية 

ي سياقات مختلفة. 
ن
 الوطنية والدولية بينما ال تزال تعمل ف

 

وع ي دول الجوار األورو متوسطية  : RecoNow مشر
 
اف ف  الجنوبية االطالع عىل اجراءات االعتر

 

وع   ن وزيادة جودة  إ    RecoNowيهدف مشر ق األوسط وأوروبا.    وتنقل   تنقليةىل تحسي  ي الشر
الطالب داخل أنظمة التعليم العاىلي فن

وع إىل ي تعيق   ويتطرق المشر
اف بالمؤهالت األجنبية كأحد التحديات الرئيسية التر تعد  و .  ةتنقل الطالب الدولي و   تنقلية ضعف االعتر

ة المحددة  ي مجال تقييم الختر
  المختلفة، والوصول إىل المعلومات الرسمية والشاملة والمركزة حول أنظمة التعليم العاىلي  االعتماد، فن

ي يجب تحسينها من أجل ضمان إجراءات    الدراسة،وبرامج  
ن القضايا الرئيسية التر اف بها من بي  اف والمؤسسات وإجراءات االعتر   اإلعتر

وع عتر الحدود   الطالب تنقليةوتعزيز  ةالسلس   2016حتر مايو   2013، الذي استمر من ديسمتر RecoNow. هذه هي أهداف مشر

ي إطار برنامج 
 .  تيمبوسفن

 

وع: للالرئيسية  نشطة األ   مشر

 

 من أجل تزويدهم بمعرفة أنظمة التعليم العالي لإلتحاد األور -
ن ي الحكومة من األردن وفلسطي 

ي وتنظيم دورات مختلطة لموظفن ،  ب 

اف الوطنية. و اف وزيادة مهاراتهم من أجل تطوير وإدارة مراكز االعتر  فهم ممارسات وتطبيقات االعتر

ي  -
ن    إعداد تقارير وطنية تركز عىل أنظمة التعليم فن ي هذه  تتعلق باألردن وفلسطي 

مؤسسات التعليم العاىلي وبرامجها ومؤهالتها فن

اف والطالب. و البلدان بهدف تسهيل تداول معلومات واضحة وكاملة   مفيدة لكل من مسؤوىلي االعتر

ي الجامعات من الجامعات األردنية والفلسطينية لتعزيز قدرتهم عىل تنفيذ إجراءات   -
اف األكاديمي  تنظيم تدريب لموظقن االعتر

 . ي قضايا التعليم العاىلي
ن الجامعات فن اف الجامىعي الفعالة وزيادة التعاون بي   من أجل إنشاء مراكز االعتر

وضع مبادئ توجيهية لتقييم مؤسسات التعليم غت  التقليدية وعتر الوطنية والتعلم عن بعد ومؤهالتها من أجل تعزيز ممارسات   -

ي يمكن  
اف الحديثة التر  . حداثة أساليب التعليم أكتر تطبيقها حتر عىل االعتر

ي النصف األول من العام   -
ن عقدا فن وع من خالل منشور تم تقديمه خالل مؤتمرين دوليي  وي    ج ومشاركة النتائج النهائية للمشر التر

ي األردن وإيطاليا.  2016
 فن

 
 

وع هم: ألما ماتر ستوديوروم ي المشر
كاء فن ي جامعة بولونيا    -  الشر

وع،    -إيطاليا    فن ، إيطاليا، جامعة بوردو، فرنسا،  CIMEAمنسق المشر

، األردن، اتحاد  =  CIEP  - المركز الدوىلي لدراسات الفلسفة   ي كوليدج كورك، أيرلندا، لجنة اعتماد التعليم العاىلي
، فرنسا، يونيفرسيتر

ة سمية للتكنولوجيا، األردن، جامعة  الجامعات العربية، األردن، الجامعة األردنية، األردن، جا  اء معة األمت  ، األردن، وزارة التعليم  البتر

، جامعة النجاح   ن زيت، فلسطي  ، جامعة بت  ن بية والتعليم العاىلي الفلسطينية، فلسطي 
العاىلي والبحث العلمي األردنية، األردن، وزارة التر

 ، ن  ، إيطاليا. JCP Srlالوطنية، فلسطي 
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LEBPASS ، وع ي  ملحقمشر
 
 الدبلوم اللبنان

 

وع   ي عام    LEBPASSبدأ تنفيذ مشر
ن
ي عام    2019ف

ن
اك الجامعات  2022وسينتهي ف ي لبنان، وإشر

ن
. وي  هدف إىل تعزيز نظام التعليم العاىلي ف

الطالب   ومهارات  مؤهالت  ترجمة  يمكنه  دبلوم  ملحق  تقديم  أجل  من  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  العمل  وأرباب  ن  والخريجي 

ن الذي   ن يتخرجون من مؤسسات التعليم العاىلي اللبنانية. والالجئي 

 
 

  :  تتلخص المخرجات الرئيسية عىل النحو التاىلي

امج الدرجات العلمية  -  أهداف تعليمية واضحة ونتائج الطالب لتر

ي أوروبا  للملحقاتملحق دبلوم مماثل   إليجاد مبادئ  -
ن
 المعتمدة ف

ف عىل إصدار مالحق الدبلوم اللبنانية وينشر الوعي بفوائدها  - ي يشر
.  لكل منمركز معلومات وطتن ن  الطالب والالجئي 

- "LEBPASS " الذي يتضمن وحدة ملحق الدبلوم والوحدات النمطية األخرى ذات الصلة 

 
 

ي عام
ن
وع باالعتماد عىل تجربة يورباس ف ي تأهيل وتنقل    هي مبادرة من االتحاد ، و 2003  تم تصميم المشر

ن
ي لزيادة الشفافية ف األوروئر

ي أوروبا.  
ن فن ن لعملية بولونيا   وكان المواطني  ي جميع أنحاء    قد سىع  بيان برلي 

ي أنظمة التعليم العاىلي فن
إىل تحقيق المزيد من االتساق فن

ن  ا.  2005 من عام أوروبا وتحديد متطلبات جميع مؤسسات التعليم العاىلي إلصدار ملحق الدبلوم لجميع الطالب المتخرجي 
ً
فصاعد

ي أوروبا. وبالتاىلي 
ي برامج البكالوريوس والماجستت  فن

 أصبح ملحق الدبلوم أكتر فأكتر عنًضا إلزامًيا لكل شهادة درجة فن

 
 

وع:   أهداف المشر

 تقديم معلومات دقيقة وعادلة وحديثة عن مؤهالت الفرد  -

ي  -
ي الخارج   التنقليةالمساعدة فن

 والوصول إىل مزيد من الدراسة والعمل فن

ي  -
ة تتعلق بنظام التعليم العاىلي اللبنائن  تقديم معلومات عادلة ومستنت 

ي وبالتاىلي زيادة شفافية المؤهالت  -
اف األكاديمي والمهتن  تسهيل االعتر

-  
 

ن النتائج المحددة   وع  لمن بي  ي  ملحقمشر
 : الدبلوم اللبنائن

ام بمتطلبات ضمان برامج أكاديمية مستدام - ن  الدبلوم ملحقة ذات أهداف تعليمية واضحة ونتائج طالبية قادرة عىل االلتر

 تطوير أسس استحداث ملحق دبلوم -

 إنشاء منصة منطقية يتم من خاللها دمج وحدة ملحق الدبلوم  -

ن والجامعات   - كاء الجامعيي   اعتماد وحدة ملحق الدبلوم من قبل المديرية العامة للتعليم العاىلي والشر
ً
ي لبنان تدريجيا

 األخرى فن

اف عىل إجراءات  - ي يتوىل اإلشر
 الدبلوم وتنفيذها واستدامتها  ملحق إنشاء مركز وطتن

ن وأرباب العمل  - ن الطالب والالجئي   التعليم  ومزوديتعزيز الوعي بأهمية وفوائد ملحق الدبلوم بي 

 

 

 :  التأثت  المتوقع عىل المستوى المؤسسي

ي  ملحق الطالب ب  زيادة الوعي بأهمية تزويد  -
   الدبلوم اللبنائن

 إلخ.  األكاديمية،مواءمة اإلطار مع السياسات المؤسسية المتعلقة بالتخرج والقواعد  -

اتيجيات المؤسسية وخدمات دعم الطالب  -  التأثت  عىل االستر

كة داخل وعتر المؤسسات  -
 لغة مشتر

 عن مؤهالت الطالب   وآنيةمعلومات دقيقة  -

اف األكاديمي والشفاف  -  ية االعتر

 الطالب  تنقليةزيادة  -
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 : ي
 التأثت  المتوقع عىل المستوى الوطتن

كة ألنظمة توافر  - ي لبنان الساعات المعتمدةلغة مشتر
ن
 المختلفة الموجودة ف

اف - ي لالعتر
 إنشاء مركز معلومات وطتن

ن لمراجعة مالحق الدبلومات  - اء ومقيمي   وجود ختر

ي الخارج   التنقلية -
ن
 والوصول إىل مزيد من الدراسة والعمل ف

ة فيما يتعلق بالمؤهالت  -  تقديم معلومات عادلة ومستنت 

ي الذي يزيد من شفافية المؤهالت  -
اف األكاديمي والمهتن  االعتر

ن إلبراز مؤهالتهم للعالم.  - كة للخريجي 
 إنشاء منصة وطنية مشتر
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 مراجع إضافية 

 

 مصادر إقليمية 

، التدفق العالمي لليونسكو لطالب التعليم  ●  معهد اليونسكو لإلحصاء:  العاىلي

 flow-student-http://uis.unesco.org/en/uis 

ق األوسط وشمال إفريقيا  ● ي الشر
ن
 :CMIتدويل التعليم العاىلي ف

https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/online_english_tertiary_education_re

 port_2.pdf 

ي البحر األبيض  ●
ن
الحالية والمنظورة   االتجاهات المتوسط،تدويل التعليم العاىلي ف

-education-higher-of-speech/internationalisation-https://ufmsecretariat.org/publication

 mediterranean/ 

اف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العاىلي االتفاقية الع ●  المية لالعتر

 convention-qualifications/global-education/recognition-https://en.unesco.org/themes/higher 

ي التعليم العاىلي  ماد اعت ●
اف بالدراسات والدبلومات والدرجات فن  الدول العربية االتفاقية المعدلة لالعتر

-studies-recognition-convention-revised-adopt-states-https://en.unesco.org/news/arab

 neducatio-higher-degrees-and-diplomas 

ن  ● ن والمهاجرين المستضعفي    جواز سفر مؤهالت اليونسكو لالجئي 

 passport-emergencies/qualifications-https://en.unesco.org/themes/education 

 

 األردن

 http://www.mohe.gov.jo/en/Pages/default.aspxوزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي األردن:  ●

●  :  /http://www.heac.org.joهيئة االعتماد وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العاىلي

●  :  /http://www.srf.gov.joصندوق دعم البحث العلمي

ي  ●  http://eeas.europa.eu/delegations/jordan/index_ar.htmألردن: ل وفد االتحاد األوروئر

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- : األردن –نظرة عامة عىل نظام التعليم العاىلي   ●

ches_jordan_2017.pdfsite/files/countryfi 

https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-األردن:  معلوماتصحيفة  -برنامج إراسموس + للتعليم العاىلي  ●

 ourhood/jordan_erasmusplus_2019.pdfplus/factsheets/neighb 

ي األردن ●
  /http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en: الدراسة فن

● SPHERE   :األردنjordan-education-https://supporthere.org/page/higher 

●   : ف بها من قبل وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي للتعاون الدوىلي
الجامعات المعتر

 http://rce.mohe.gov.jo/en/RecognizedUniversities 

ي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية:  ●
ن فن  /https://www.facebook.com/ISNJUST شبكة الطالب الدوليي 

 http://jnqf.heac.org.jo/?v=5.20.10.28.2&url=en/Home  : إطار المؤهالت الوطنية األردنية ●

ية:  ● ن ي تقدم دورات باللغة اإلنجلت 
ي األردن التر

 http://erasmus-قائمة مؤسسات التعليم العاىلي فن

 English-in-Programmes-Study-Offer-that-Jordan-in-Students/HEIs-plus.org.jo/en/For 

 

 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/online_english_tertiary_education_report_2.pdf
https://www.cmimarseille.org/sites/default/files/newsite/online_english_tertiary_education_report_2.pdf
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/internationalisation-of-higher-education-mediterranean/
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/internationalisation-of-higher-education-mediterranean/
https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
https://en.unesco.org/news/arab-states-adopt-revised-convention-recognition-studies-diplomas-and-degrees-higher-education
https://en.unesco.org/news/arab-states-adopt-revised-convention-recognition-studies-diplomas-and-degrees-higher-education
https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/qualifications-passport
http://www.mohe.gov.jo/en/Pages/default.aspx
http://www.heac.org.jo/
http://www.srf.gov.jo/
http://eeas.europa.eu/delegations/jordan/index_ar.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_jordan_2017.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_jordan_2017.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/jordan_erasmusplus_2019.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/jordan_erasmusplus_2019.pdf
http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en/
https://supporthere.org/page/higher-education-jordan
http://rce.mohe.gov.jo/en/RecognizedUniversities
https://www.facebook.com/ISNJUST/
http://jnqf.heac.org.jo/?v=5.20.10.28.2&url=en/Home
http://erasmus-plus.org.jo/en/For-Students/HEIs-in-Jordan-that-Offer-Study-Programmes-in-English
http://erasmus-plus.org.jo/en/For-Students/HEIs-in-Jordan-that-Offer-Study-Programmes-in-English
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 لبنان 

●  : بية والتعليم العاىلي
 /https://www.mehe.gov.lb/enوزارة التر

●  : ي للبحث العلمي
 overview-cnrs-http://www.cnrs.edu.lb/english/about/the  المجلس الوطتن

plus/library/overview-http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-لبنان:  -نظرة عامة عىل نظام التعليم العاىلي   ●

7_en-and-1234-regions-countries-partner-in-system-education-higher 

https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-لبنان:  معلوماتصحيفة  -برنامج إيراسموس + للتعليم العاىلي  ●

plus/factsheets/neighbourhood/lebanon_erasmusplus_2019.pdf 

● SPHERE   :لبنانlebanon-education-higher/https://supporthere.org/page 

  https://www.mehe.gov.lb/en/Pages/Transactions/Committee.aspx لجنة المعادالت:  ●
 

  

 سوريا 

  http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php )بالعربية(: وزارة التعليم العاىلي  ●
 https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-سوريا:  معلوماتصحيفة  -برنامج إيراسموس + للتعليم العاىلي  ●

 plus/factsheets/neighbourhood/syria_erasmusplus_2019.pdf 
/:eacea.ec.europa.eu/sites/eacea/https-سوريا:  -نظرة عامة عىل نظام التعليم العاىلي   ●

site/files/countryfiches_syria_2017.pdf 

  

https://www.mehe.gov.lb/en/
http://www.cnrs.edu.lb/english/about/the-cnrs-overview
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/overview-higher-education-system-in-partner-countries-regions-1234-and-7_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/overview-higher-education-system-in-partner-countries-regions-1234-and-7_en
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/lebanon_erasmusplus_2019.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/lebanon_erasmusplus_2019.pdf
https://supporthere.org/page/higher-education-lebanon
https://www.mehe.gov.lb/en/Pages/Transactions/Committee.aspx
http://www.mohe.gov.sy/mohe/index.php
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/syria_erasmusplus_2019.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/factsheets/neighbourhood/syria_erasmusplus_2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_syria_2017.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/countryfiches_syria_2017.pdf
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ي  التنقلية
   بالد الشامفن

 

 بالد الشام الذهاب إىل 

ة.   التأشت  البلدينال يتطلب الذهاب إىل األردن و / أو لبنان من أوروبا عملية طويلة لطلب  التقدم    من الممكن  ، فإنهبالنسبة لكال 

ة   تأشت  الوصول  والحصول عىل  ي مطار 
ن
البلد.  ف إىل  الوصول  ة دخول  و بمجرد  التقدم بطلب للحصول عىل تأشت  للمسافرين  يمكن 

ة )بحد أقىص شهر واحد  واحدة،  ة    يرغبودفع رسوم. قد    (، إلقامة قصت  التأشت  الذين أصدروا  ي  المسؤولون 
ن
اإلقامة  ف رؤية حجز 

ة، يلزم   ي اآلونة األخت 
ن
ي الدولة(. ف

ن
وحجز رحلة ذهاًبا وإياًبا وكشف حساب بنكي )كدليل عىل قدرة المسافر عىل دفع تكاليف إقامته ف

ا التوثيق الصجي للتعامل 
ً
ة ما يقرب من  19-كوفيدمع اللوائح المتعلقة بوباء  أيض    يورو.  100إىل  50. تبلغ تكلفة التأشت 

 

 أوروبا الذهاب إىل 

 
التوجيه   ي    801/ 2016ينظم 

فن العاىلي  التعليم  ي مؤسسات 
فن ن  والعاملي  للطالب  أوروبا  إىل  الشامالسفر    أكتر عمومية بشكل  و ،  بالد 

ي الدول الثالثة.  
(  كما ينظم    لمواطتن ي ي والمجلس المؤرخ    801/ 2016التوجيه )االتحاد األوروئر لمان األوروئر القواعد    2016مايو    11للتر

التدريب أو الخدمة التطوعية أو خطط تبادل   الثالثة ألغراض البحث أو الدراسات أو  وط دخول وإقامة رعايا الدول  المتعلقة بشر

التعليم أو  يعملون  إقامةو  المشاري    ع    الطالب  ممن  ويعيش   األجانب  مضيفة  عائلة  معها لدى  هنا:  ون  التوجيه  لنص  رابط   .

lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj-https://eur 

 

ة زمن   عامة،كقاعدة   ة لدخول أوروبا لفتر ة من السفارة و / أو القنصلية  يلزم الحصول عىل تأشت  ر. تصدر التأشت  ية محددة ولسبب متر

وط   للشر االمتثال  المسافرين  ة، يجب عىل  التأشت  الحصول عىل  أجل  ولبنان وسوريا. من  األردن  ي 
السبب    المحددة،فن إظهار  مثل 

ي    للرحلة،الفعىلي  
ن الصادر    الخارج،والقدرة المالية لتمويل التنقل وكذلك اإلقامة فن ي بعض الحاالت دعوة خطاب    للسفر، والتأمي 

وفن

ة غالًبا ما   ي تستضيف الطالب / المعلم / العضو اإلداري. عالوة عىل ذلك، فإن إجراءات التأشت 
نيابة عن المؤسسات األوروبية التر

ة إذا  ي معظم الحاالت، وقد يتم رفض التأشت 
ا فن
ً
ة وقت ًرا حسب األصول. تكون باهظة الثمن. يتطلب إصدار التأشت   لم يكن السفر متر

 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj
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 إىل األردن وخارجه  التنقلية تدفقات

 
ن  والخارجة)الواردة  التنقل تدفقاتزادت   ▪    19/ 2018و  15/ 2014  األعوام( بشكل ملحوظ بي 

ن )كال الطاقم األكاديمي واإلداري(.   لكل من الطالب والموظفي 
 األوروبية. : المفوضية تنقليةللالممول الرئيسي  ▪
ي  ▪

 المملكة المتحدة.   إسبانيا،  إيطاليا،  ألمانيا،  بلجيكا،: تنقليةللالنطاق الجغرافن
 الطالب بشكل أساسي عىل مستوى البكالوريوس.  تنقلية ▪
ي الغالب ألعضاء هيئة التدريس وتدريس العلوم الصعبة.  تنقلية ▪

ن فن  الموظفي 
ي   ▪

.   مع مرور  التنقليةمجال زادت نسبة النساء فن ن  السني 
 

 

 وخارجه  لبنانإىل  التنقلية تدفقات

 
ي  ▪

ي المرفأ اللبنانن
ي ذلك االنفجار فن

ة، بما فن  تأثرت تدفقات التنقل )الواردة والصادرة( بشدة باألحداث األخي 
  .  الذي قلل من أداء العديد من مؤسسات التعليم العالي

كات  األوروبية،: المفوضية التنقلية  و ممول ▪  المنظمات الدولية.  الخاصة، الشر
ي  ▪

 المملكة المتحدة.  إسبانيا،  ألمانيا،  إيطاليا،  بلجيكا، فرنسا،لتنقل: ا/ تنقليةللالنطاق الجغرافن
ي الغالب للحصول عىل  ▪

 للحصول عىل درجات علمية التنقليةولكن  ،معتمدةساعات  يتم تبادل الطالب فن
ي   

 وهو ما يتماسر مع تسليم دبلومات مزدوجة مع المؤسسات األوروبية.  االزدياد،آخذ فن
▪  . ن ي توزي    ع الطالب المتنقلي 

ن فن ن الجنسي   التوازن بي 
ي   ▪

.  التنقليةيشارك الطالب فن ي الغالب عىل مستوى البكالوريوس والماجستي 
 فن

ي العديد من   التنقليةحدث  ت ▪
ي  المجاالت، األكاديمي فن

 أوروبا.  وال سيما مع الجامعات الشقيقة فن
 

 

 ا وخارجه سوريا إىل  التنقلية تدفقات

 
ي البالد لسنوات عديدة.   للغاية، محدودة  التنقليةتدفقات  ▪

 بسبب الحرب والوضع الشبيه بالحرب فن
ن أن التنقل الوارد يكاد يكون معدوًما، إال أن التدفقات الصادرة مستمرة.  ي حي 

 فن
 ومؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم العالي الوطنية. : الصناديق الدولية التنقلية  و ممول ▪
ي  ▪

ات والفرصالتنقل/ تنقليةللالنطاق الجغرافن ي التبادالت مع أوروبا )من حيث التأشي 
ة فن  (، : نظًرا للصعوبات األخي 

  . ن  تتطلع مؤسسات التعليم العالي السورية بشكل أساسي إل التبادالت مع روسيا وإيران والصي 
ي الغالب هم من يتنقلون، بينما   الجامعية،اسات  أثناء الدر  ▪

 يقوم يكون الطالب من الجامعات الخاصة فن
ي الجامعات العامة  

ة تدريب.  بالتنقلالطالب فن ة الماجستي  أو الدكتوراه، كفير  خالل فير
ن ل التنقلية ▪ ن واإلداريي  ن األكاديميي  ي مؤسسة التعليم العالي   مستمرة،لموظفي 

ا فن
ً
ف بها جيد  وهي معير

 من حيث المكانة والسمعة ، كونها ذات قيمة اجتماعية وثقافية.  
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 ؟ التمويل  الحصول عىلكيف يمكن ألنشطة التدويل 

 

 :المنظمات الدولية وفرص التمويل 

 

 :التابع للمفوضية األوروبية بلسبرنامج إراسموس  ●

 plus.ec.europa.eu/-https://erasmus 

 التابع للمفوضية األوروبية:  هورايزن يوروببرنامج   ●

-opportunities/funding-innovation/funding/funding-and-https://ec.europa.eu/info/research

europe_en-calls/horizon-open-and-programmes 

 برنامج صندوق اللجوء والهجرة واالندماج التابع للمفوضية األوروبية:  ●

-integration-and-migration-affairs/funding/asylum-https://ec.europa.eu/home

2027_ar-2021-fund-integration-and-migration-funds/asylum 

اكة ● ي منطقة البحر األبيض المتوسط )بريما(:   الشر
 من أجل البحث واالبتكار فن

do-we-med.org/what-https://prima / 

 : موايون أورين الوكالة الجامعية للفرنكوفونية  ●

candidatures-a-orient/nouvelles/appels-https://www.auf.org/moyen 

 من وزارات التعليم العاىلي الوطنية  تمويل  ●

كات العالمية والمؤسسات الخاصة  تمويل  ●  من الشر

حات   HOPES-LEBدعوة  ●  لدعم مشاري    ع التدريب وبناء القدرات: لتقديم مقتر

round-madad.org/announcementsecond-https://www.hopes/؟-fbclid=IwAR0OxrBLEWOs8

kTcw-cnFlcjejAaJqYTGlT-ks80QF4TK6GwbtG57YHrA0 

 

  

 

 

 

 

  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_ar
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_ar
https://prima-med.org/what-we-do/
https://prima-med.org/what-we-do/
https://prima-med.org/what-we-do/
https://www.auf.org/moyen-orient/nouvelles/appels-a-candidatures
https://www.hopes-madad.org/announcementsecond-round/؟fbclid=IwAR0OxrBLEWOs8-YHrA0ks80QF4TK6GwbtG57-cnFlcjejAaJqYTGlT-kTcw
https://www.hopes-madad.org/announcementsecond-round/؟fbclid=IwAR0OxrBLEWOs8-YHrA0ks80QF4TK6GwbtG57-cnFlcjejAaJqYTGlT-kTcw
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ن أوروبا و   الجهات الفاعلة الرئيسيةما هي   ؟ بالد الشامللتعاون بي 

 

ي األردن: 
ن
 /http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/enقائمة مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي لبنان: 
ن
 lebanon.org/content/24-http://erasmusplusقائمة مؤسسات التعليم العاىلي ف

ي سوريا: قائمة مؤسسات الت
ن
ف بها ف  )بالعربية(   /http://mohe.gov.sy/mohe عليم العاىلي المعتر

 

ن أوروبا و  :  بالد الشامأصحاب المصلحة اآلخرون ذوو الصلة للتعاون بي  ي  العرئر

 

ي التعليم العاىلي   •
ن
 ANQAHE: http://www.anqahe.org/index.html)(الشبكة العربية لضمان الجودة ف

 english/NewHome.aspx/http://www.aaru.edu.jo/en اتحاد الجامعات العربية:  •

 /ESN):   https://www.esn.org شبكة طالب إيراسموس •

وت:  • ي بت 
ن
 https://en.unesco.org/fieldoffice/beirut/aboutمكتب اليونسكو ف

ي عمان:  •
 https://en.unesco.org/fieldoffice/amman/aboutمكتب اليونسكو فن

 /https://ufmsecretariat.org أجل المتوسط: االتحاد من  •

 aiu.net/-https://www.iau  :االتحاد الدوىلي للجامعات •

 /https://eua.eu :رابطة الجامعات األوروبية  •

ي األردن:  •
ي فن
 plus.org.jo/en/-http://erasmusمكتب إراسموس بلس الوطتن

ي لبنان:  •
ي فن
 /:lebanon.org/-erasmusplus/http مكتب إراسموس بلس الوطتن

  /https://www.daad.de/en: خدمة التبادل األكاديمي األلمانية   •

 /https://www.auf.orgالوكالة الجامعية للفرنكوفونية:  •

•  : ن  /https://www.unhcr.orgالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي 

  /https://www.eaie.org: الرابطة األوروبية للتعليم الدوىلي  •

 med.net/-https://www.uni: اتحاد الجامعات المتوسطية •

 naric.net/index.aspx-https://www.enicناريك: -إنييك شبكات •

  https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en (: EACEAالوكالة التنفيذية للتعليم والسمىعي البضي والثقافة ) •

ي األردن:  •
ي فن  eu-tions/jordan/1356/abouthttps://eeas.europa.eu/delega-بعثة االتحاد األوروئر

 jordan_en-elegationd 

ي لبنان:  •
ي فن   https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon_en بعثة االتحاد األوروئر

ي سوريا:  •
ي فن   https://eeas.europa.eu/delegations/syria_en بعثة االتحاد األوروئر

•  :  https://www.worldbank.org/en/homeالبنك الدوىلي

• NUFFIC  : ي التعليم العاىلي
  https://www.nuffic.nl/en ، المنظمة الهولندية للتدويل فن

•  : ي
يطائن ي التر

 /https://www.britishcouncil.orgالمجلس الثقافن

 

  

http://rce.mohe.gov.jo/studyinjordan/en/
http://erasmusplus-lebanon.org/content/24
http://mohe.gov.sy/mohe/
http://www.anqahe.org/index.html
http://www.aaru.edu.jo/en/english/NewHome.aspx
https://www.esn.org/
https://en.unesco.org/fieldoffice/beirut/about
https://en.unesco.org/fieldoffice/amman/about
https://ufmsecretariat.org/
https://www.iau-aiu.net/
https://eua.eu/
http://erasmus-plus.org.jo/en/
http://erasmusplus-lebanon.org/
https://www.daad.de/en/
https://www.auf.org/
https://www.unhcr.org/
https://www.eaie.org/
https://www.uni-med.net/
https://www.enic-naric.net/index.aspx
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/1356/about-eu-delegation-jordan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/1356/about-eu-delegation-jordan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/lebanon_en
https://eeas.europa.eu/delegations/syria_en
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.nuffic.nl/en
https://www.britishcouncil.org/
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 الرئيسيةمجاالت االهتمام 

ي 
 بالد الشام لمؤسسات التعليم العاىلي فن

 

وع   ا للردود عىل استطالعات ومقابالت مشر
ً
ي منطقة  تهتم الجامعات    ،بلياركوفق

ن
ي المقام األول فيما    بالد الشامف

ن
بتطوير التعاون ف

 :  يتعلق بما يىلي

 

نت  •  الرقمنة والتعلم عتر اإلنتر

 أطر التأهيل وإجراءات االعتماد  •

 الصجي والصيدلة التثقيف  •

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  •

 األعمال التجارية والمالية  •

 الفن والعلوم اإلنسانية  •

 طبيعية العلوم ال •

ي  •
ي والمهتن

 برامج التوظيف والتعليم والتدريب التقتن

 هندسة ال •

 خضن األ  تحولال  متجددة،ال  ة طاقمصادر البيئية،  الدراسات ال •

 

 

ي 
: لمتعلقة با  بالد الشامأولويات مؤسسات التعليم العاىلي فن  أنشطة التدويل الخاصة بها هي

ي البحث  •
 تبادل المعرفة والتقدم فن

ن  وتنقل  تنقلية  •  الطالب والموظفي 

كة • ك عىل طالب الدكتوراه وبرامج ما بعد الدكتوراه المشتر اف المشتر  اإلشر

كة و / أو دبلومات مزدوجة مع مؤسسات التعليم العاىلي األورو علمية  تنفيذ درجة   •
 بية مشتر

 رقمنة التعليم  •

 تعاون متعدد التخصصات ال •

ي أوروبا  •
 التعاون مع وكاالت ضمان الجودة فن
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 الطريق )الطرق( إىل األمام

كة عندما يتعلق األمر بالتدويل.   عىل الرغم من أن البلدان الثالثة لها خصائص واختالفات فريدة ، إال أن هناك بعض العنارص المشتر

كة:  فالبد  ،الشامبالد بينما تخطط مؤسسات التعليم العاىلي األوروبية ألنشطة التعاون مع  و  ي االعتبار هذه السمات المشتر
ن
 أن تضع ف

المفوضية   • لمنطقة  برامج  الرئيسية  التمويل  ي   اليوروميد،األوروبية هي خطط 
و   والتر التبادل  فرص  وبناء    ، التنقليةتوفر 

كة.   ،القدرات والبحث امج المشتر  وتطوير التر
 

جامعات   • ي 
ن
ف اإلداريون  الموظفون  يكون  لألنشطة    ،الشامبالد  قد  المخصصون  الموظفون  عام  عىل    الدولية، وبشكل 

ي للمشاركة بشكل   والفرص،استعداد تام إلدارة األموال 
ن
ة وقد يحتاجون إىل دعم إضاف ا عديمي الختر

ً
ولكن قد يكونون أيض

ي مشاري    ع التعاون 
ن
 . التدويل  مبادرات و كامل ف

 

اف والتأهيل  • ن أنه و.  الخاص بالساعات المعتمدةهناك واقع مجزأ للغاية عندما يتعلق األمر بأطر االعتر ي حي 
ن
عىل المدى  ف

يجب عىل المؤسسات  عىل األمد القصت   إال أنه  الطويل سيتم نصح الدول الثالث بتعزيز وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية،  

ي تحديد اتفاقيات التعلم المصممة  
ن الجامعات ومعايت  للتقييم المتبادل  خصيًصا األوروبية النظر فن ، واالتفاقيات الثنائية بي 

اف    . دةبالساعات المعتمواالعتر

 

ن بمعرفة   • ن والسوريي  ن األردنيي  غالًبا ما ُينظر إىل اللغة عىل أنها مشكلة ، بينما يمكن اعتبارها مصدًرا. يتمتع كل من األكاديميي 

ية،   ن ية والفرنسية. عالوة عىل    وتعملموثوقة باللغة اإلنجلت  ن ن اإلنجلت  قد    ذلك، مؤسسات التعليم العاىلي اللبنانية باللغتي 

ي منطقة تكون المؤسسات 
 . مصدًرا عندما يتعلق األمر بالدراسات اإلسالمية واللغة العربية بالد الشامفن

 

ي يتيحها البعد الرقمي للتعليم 
 الفرص التر

ت عىل التحرك بشكل أشع  المعارصة    19-كوفيدمن جائحة    بالد الشامكان الجانب   جتر
ُ
هو أن العديد من مؤسسات التعليم العاىلي أ

ي  
والتواجد  للتعويض عن القيود المفروضة عىل الحركة   التعليم،نحو الرقمنة واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فن

ا عىل أنشطة  وقد  .  الوجاهي 
ً
ي عانت من التوقف بشكل ملحوظ  التدويل،كان للبعد الرقمي للتعليم تأثت  أيض

كان من المستحيل  فقد  )  التر

والفعاليات    التنقلية إجراء   الندوات  والمشاري    ع(.    الدولية،وتنظيم  التدريب  أنشطة  عن   
ً
اإلطار،  فضال ذلك  ي 

تطوير  فن   التنقلية تم 

اضي اض   ةاالفتر ل بشكل أكتر كاستجابة للقيود الناجمة عن أزمة  والتبادالت االفتر ن
ي المتن

 . 19- كوفيدية وممارسات التدويل فن

البعد الرقمي  وقد أدى   التعليميو إىل توسيع العر   بدوره   جديدة للجامعات، مما أدىإىل فتح آفاق وفرص  تكامل  ودفع صانىعي    ة ض 

، القرار  ن اف الك الوطنيي  ي االعتر
ي بعض الحاالت فن

ددون فن نت، امل بالتعلم عتر الذين يتر ات.  اإلنتر  للتكيف مع التغيت 

كما  أبعاد التدويل األخرى    من تكملة  واالتصاالت،أساليب التعلم المبتكرة، واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات  هكذا، تمكنت  

ي هذا اإلطار،  منح مؤسسات التعليم العاىلي أدوات إضافية للتواصل مع بعضها البعض.    تمكنت من 
يجب أال تستبعد مؤسسات  فن

التحول   إمكانيات  ولبنان وسوريا  األردن  ي 
العاىلي فن التعليم  التعاون مع مؤسسات  ي 

الراغبة فن األوروبية  العاىلي  ، التعليم  حيث    الرقمي

ات  من إلقاء ال  األساتذة   يتمكن  ك عن ُبعد لطالب الماجستت   يتم  و   الشاشة،عىل بعد أميال من خالل  محارصن
اف المشتر تعزيز اإلشر

اضي التنقليةودمج  والدكتوراه، ي برامجهم.  ةاالفتر
اضية فن  والتبادالت االفتر

ي 
ي تشت  إىل هذا االتجاه: األردن هو أول بلد جنوب متوسظي من حيث المشاركة فن

 برنامج التبادل  وتجدر اإلشارة إىل بعض الحاالت التر

  . ي ي األوروئر
اضن نت  كما  االفتر ي عتر اإلنتر

، والذي يمكن أن  COILنموذج    بإستخدامينفتح لبنان وسوريا عىل تطوير التعلم الدوىلي التعاوئن

نت،يقود األساتذة إىل تصميم دوراتهم عتر  ي أجزاء مختلفة من العالم.   اإلنتر
 بعد تقديمها فن


