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 هص امل

تحقيؽ الدمج  خالؿ ىدؼ البحث إلى تقديـ رؤية مقترحة إلعادة ىيكمة الجامعات المصرية مف
فييا  الضعؼ ومواطف قوتيا مواطف وتحديد المصرية امعاتالج واقع بينيا ، وذلؾ عف طريؽ تحميؿ

 اتبع الباحثوقد ،  األجنبيةلجامعات الدمج في انماذج بة الدمج بينيا ، وفقًا لبعض ومدى مناس
وصؼ ماىية الدمج بيف الجامعات واألسباب التي تدعو إلى األخذ بو ، وتحميؿ بعض لالمنيج الوصفي 

ممية الدمج بيف الجامعات وتفسير زيادة اإلقباؿ عمى الدمج بيف النماذج العالمية المعاصرة لع
الجامعات، باإلضافة إلى تحميؿ واقع جودة وكفاءة الجامعات المصرية في ضوء التوجو نحو انفصاليا 
وتقسيميا إلى جامعات صغر بيدؼ تحقيؽ التوسع الكمي لمجامعات ، وتحديد أسباب خروج معظميا 

وقد انتيى البحث بوضع مالمح رؤية مقترحة لتحقيؽ الدمج بيف مجامعات ، مف التصنيفات العالمية ل
الجامعات المصرية في ضوء خطة عمؿ تناولت : وضع إطار تشريعي لدمج الجامعات وتشكيؿ لجنة 
عميا لمدمج محددة االختصاصات قبؿ وأثناء وبعد عممية الدمج ، وتحقيؽ التييئة الفكرية لمنسوبي 

مصمحة معيا ونشر ثقافة الدمج بينيـ، وتشكيؿ مجمس أمناء لمجامعة الجديدة الجامعات وأصحاب ال
محدد الصالحيات التي تتمثؿ في : وضع استراتيجية تحقيؽ الدمج وتنفيذىا ووضع برامج التدريب 

 التحويمي ألفراد الييكؿ اإلداري بالجامعة الجديدة. 
 نكهًبد املفتبحٍخا

 نماذج دمج الجامعات. –ات ىيكمة الجامعإعادة  –دمج الجامعات 
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This research aims to present a proposed vision for restructuring the 

Egyptian universities by achieving merging among them throughout 

analyzing the reality of Egyptian universities and determining their 

strengths and weaknesses, and the appropriateness of merging them in the 

light of describing some modern global models of merged universities. The 

research relied on the descriptive approach to describe what is meant by 

merging universities and the reasons for this merging , and to analyze some 

modern global models for the process of merging among universities and 

explain the increasing need for merging universities. In addition to analyze 

the reality of quality and efficiency of the Egyptian universities in the light 

of some attitudes towards separating and dividing universities into smaller 

ones aiming at achieving the quantitative expansion of universities, and 

identifying the reasons for getting them out of the world classifications of 

universities. The research ended by developing a proposed vision for 

achieving merging among Egyptian universities in the light of an action 

plan that dealt with: Establishing a legislative framework for the 

integration of universities and forming a higher committee for merging 

with specific specializations before, during and after the merging process; 

and achieving intellectual preparation for university employees and 

stakeholders, spreading the culture of merging, and forming a council of 

trustees for the new university with specific powers that are: developing 

and implementing a strategy for achieving merging and developing 

transformational training programs for the members of the administrative 

structure of the new university.

 
University merger - University restructuring - University merger models. 
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 يمديخ
؛ إذ ُينظر  -عمى السواء–يحظى التعميـ الجامعي باىتماـ العديد مف دوؿ العالـ المتقدـ والنامي 

إليو عمى أساس الدور الذي يؤديو في تحقيؽ تقدـ المجتمعات وتنميتيا ، فالجامعات ىي المسئولة 
أدوار تسيـ في مواجية المشكالت المصاحبة عف تطوير المجتمع وتنميتو مف خالؿ ما تقـو بو مف 

تتوافؽ مياراتيا مع المتطمبات عف دورىا في إعداد موارد بشرية  لعمميات التغير االجتماعي ، فضالً 
المجتمعية ، ومف ثـ فقد بات تقدـ المجتمعات مرىونًا بما تمتمكو مف جامعات قادرة عمى إنتاج معارؼ 

ارات اإلبداع واإلنتاج والمنافسة وتحقيؽ أفضؿ معدالت التنمية وتقنيات وثروة بشرية متمكنة مف مي
 البشرية واالستثمار اإليجابي لمثروات الطبيعية. 

التي  وعمى الرغـ مف الدور الميـ الذي تقـو بو الجامعات إال أنيا تواجو العديد مف التحديات
جاه العديد مف الدوؿ لتخفيض عمى النحو األمثؿ ؛ بسبب اتتجعميا غير قادرة عمى القياـ بأدوارىا 

االقتصادي الذي تشيده معظـ الدوؿ واتجاه بعضيا إلى  الركود نتيجة مؤسسات التعميـ الجامعي تمويؿ
 مف متنوعة الخدمية ومنيا الجامعات استخداـ مجموعة المنشآت تحاوؿ ولذلؾالعاـ ،  اإلنفاؽ مف الحد

عادة لمنمو األساليب  والدمج ، حجميا وتقميص ، والرأسي األفقي تكامؿال مثؿ ، والتوسع الييكمة وا 
 Mosadeghrad) المنافسيف ، عمى الكتساب ميزة والتوسع ، سوؽ العمؿ وتطوير ، واالستحواذ

and et al , 2019 , 33) 

، مما ألـز كافة  الجامعاتبيف المحمية والعالمية كما فرضت العولمة شكاًل مف أشكاؿ المنافسة 
نامية اتخاذ العديد مف اإلجراءات التي تعمؿ عمى تحسيف قدرة مؤسساتيا مف خالؿ الدوؿ المتقدمة وال

إعادة ىيكمة جامعاتيا والعمؿ عمى رفع جودة مخرجاتيا وتعزيز قدرتيا التنافسية بيف الجامعات المحمية 
عمى المتزايد عمى توفير تعميـ جامعي  ومف ثـ فقد أدى الطمب( ، 018،  8102)الدجدج، والعالمية ، 

بالتزامف مع اتجاه الحكومات لخفض إنفاقيا عمى التعميـ الجامعي  العالية والجودة الكفاءة مف قدر
 ، ومف ثـ بات إنشاء الجامعية إلى إعادة ىياكؿ أنظمتيا الدوؿ مف إلى اتجاه العديد وتقميص ميزانياتو 

، مف  أىدافيا لتحقيؽ لحكوماتا اتخذتيا التي الرئيسية اإلجراءات أحد يمثؿ الجامعات مف أكبر وحدات
 Bibu and). اآلف ،  وحتى الثمانينيات منتصؼ خالؿ االتجاه إلى إجراء عمميات دمج الجامعات منذ

Isac, 2018, 214) 

وعمى ىذا فقد لجأ عدد غير قميؿ مف الجامعات في العديد مف الدوؿ إلى إعادة ىيكمة أنظمتيا 
في الحكومات  ؿ الدمج مع مؤسسات جامعية أخرى ، واستخدمتاإلدارية واألكاديمية والتعميمية مف خال 

إعادة ىيكمة عمميات توحيد نظـ التعميـ الجامعي كجزء مف  مف أجؿعمميات الدمج  العديد مف الدوؿ
وفعاليتيا ، وتوسيع وصوؿ الطالب ،  ىذه الجامعاتزيادة كفاءة  وبما يسيـ في،  الجامعيالتعميـ 

يعمؿ   عالمياً  دمج الجامعات اتجاىاً ، وبذلؾ بات  المجتمعيةمة األىداؼ ، وخدبرامجو وزيادة تنوع 
  (Liu and et al , 2018 , 99).، أكثر شموالً لكف و عددًا قؿ األجامعات مف العمى تكويف عدد 
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عادة ىيكم ةالوطني الجامعية تياإلصالح أنظم الحكومات تقودالمبررات التي غالًبا ما تنشأ و  تيا وا 
 اً شيوع األسبابوالتي تعد أحد أكثر الجامعات ، عمميات الدمج بسبب زيادة المنافسة بيف  نحو والتحوؿ

 تكاليفياخفض و ، الجامعيعدد مؤسسات التعميـ  عف طريؽ تقميؿلتخطيط وتنفيذ عممية الدمج 
   .(V¨alimaa and et al , 2014 , 42)،المالية
 ما غالبا ألنو ، الجامعي التعميـ ظمةأن طبيعة لفيـ ميـ بحث موضوع الجامعات دمج وُيعد 

 إلى باإلضافة الكبرى، الجامعات إنشاء تكاليؼ تيدؼ إلى تقميؿ النطاؽ واسعة حكومية كأداة ُيستخدـ
 فضالً  ، الجامعة إلدارة اإلدارية إعادة ىيكمة العمميات اإلدارية والتنظيمية مف خالؿ تحميؿ الممارسات

 وتعزيز المنطقة ، في الموارد عمى المنافسة مف لمحد ؿ فرصةتمث عف أف عمميات الدمج الجامعية
 أكاديمية وتكويف مجتمعات تعميمية ذات ثقافة التخصصات متعددة تعميمية برامج إلنشاء الفرص
عادة جديدة،  , Romanenko and Froumin,2019)، الموحدة لمجامعة التنظيمية اليوية تكويف وا 

معات مع بعضيا في مكاف واحد ؛ إذ يتمثؿ ىدفو الرئيس في إعادة ، وال يعني الدمج وضع الجا (233 
كفاءة توزيع موارد الجامعات بشكؿ ممموس وتحقيؽ االستفادة المثمى منيا ، فضاًل عف رفع مستوى 

 .(113، 1431،  النكينغ)،  امردودىوتحسيف  عممياتيا التعميمية والبحثية والخدمية
 جذري تعمؿ عمى إحداث تحوؿ ألنيا ، الييكمة بإعادة وثيؽ بشكؿ الدمج عممية تقترف ما وعادة

الموحدة ، ولذلؾ  الجامعات أنشطة عميقة بشكؿ يحقؽ ترشيد تنظيمية تغييرات إلجراء الفرصة يوفر
 الدمج نفسو ؛ ويفرؽ مف أطوؿ وقتا تستغرؽ الدمج ، والتي قد مف األولى المرحمة الييكمة إعادة تتمثؿ

(Sułkowski., Fijałkowska & Dzimińska, 2019)  بيف اختالؼ طبيعة العالقة بيف الدمج
عادة الييكمة في الجامعات الحكومية والخاصة ،  إعادة تكوف ما نادراً  الحكومية، ففي الجامعات وا 

في الدمج ، بينما  لعممية نتيجة تتـ عممية إعادة الييكمة ما ، إذ غالباً  لمدمج ىدؼ أىـ الييكمة
انطالقًا مف يقينيـ  لمدمج ، الرئيسة األىداؼ أحد الييكمة إعادة تكوف ما ادةع الخاصة الجامعات
 .بأكمميا لممؤسسة عميقة ىندسة إعادة تتطمب دمج الجامعات خالؿ مف مضافة قيمة خمؽ بإمكانية

وال ُيعد الدمج مجرد رؤى تنظيرية محؿ اىتماـ التربوييف فقط ، بؿ توجو عممي تشيده المؤسسات 
شيدت العديد مف الجامعات الصينية واألوروبية منذ أوائؿ تسعينيات القرف الميًا ؛ حيث الجامعية ع

إلى إعادة  وحاجتيا، بيانظـ التعميـ العالي والجامعي  ضعؼ فاعميةلمدمج بسبب  اً العشريف عمميات
وساط مف برامج اإلصالح األكبر في األ  دمج في كثير مف األحياف جزءاً العمميات  كانت ، لذلؾتنظيـ

أف عمميات الدمج  ستعمؿ عمى تحقيؽ وتحسيف التعميمية صانعو السياسات  ىرأ إذاألكاديمية ، 
عف زيادة القدرة التنافسية ، وتحقيؽ مكانة مميزة  األىداؼ األكاديمية االستراتيجية بصورة أكبر ، فضالً 

الذي يعوقيا عف لمحمية الجامعات ا باإلضافة إلى مواجية صغر حجـ ،في الترتيب العالمي لمجامعات 
 (Liu and et al , 2018 , 98). منافسة الجامعات الكبيرة عمى المستوى العالمي ، 



 د./ محمد ماهر محمود حنفي      ةوء بعض النماذج العالمية المعاصر في ض دمج الجامعات ، رؤية مقترحة إلعادة هيكلة الجامعات المصرية
                                    

 بيعخ ثٕزظعٍدخ –جمهخ كهٍخ انرتثٍخ                          132                               (3232– أكتٕثس) –(  23انعدد )

 ىيكمة إلعادة الحكومة استخدمتيا التي أىمية األكثر األداة ىو الجامعات دمج كاف ، الصيف ففي
 والتي وصمت حوالي ، يفوالعشر  الحادي القرف مف األوؿ والعقد اتيالتسعين في الجامعي التعميـ نظاـ
ـ فقط ، وفي روسيا ىدفت عمميات الدمج 2115 مارس إلى ـ1991 مف الفترة في دمج عممية (424)

لمتصنيفات  اليرمي التسمسؿ في أعمى مرتبة في الروسية الجامعات وضع بيف الجامعات الروسية إلى
 في رائدة بحثية جامعة (15) لدعـ المدى بعيدة خطط عف الروسية الحكومة أعمنت الدولية ، حيث

العالمية مف خالؿ  الجامعات تصنيفات بما يحقؽ مكانة متميزة في الدولية التنافسية لتحقيؽ جيودىا
 الحالية لمواقفيا دقيؽ تحميؿ بعد نح حكومية خاصة لعدد مف الجامعات المختارة لزيادة كفاءتياتقديـ مِ 
 .Radulescu and et) األكاديمية ، واألنظمة حوكمةال في المؤسسية التحوالت إجراء مجموعة مف مقابؿ

al , 2017 , 114). 
وفي الوقت الذي بدأت فيو غالبية الجامعات في العديد مف الدوؿ في التوجو نحو تطبيؽ الدمج 
بيف الجامعات لتحقيؽ مزيد مف التميز والتقدـ والوصوؿ إلى درجة متقدمة مف التنافسية، شيدت 

متعددة لفصؿ الجامعات وتجزئتيا إلى جامعات أصغر مف خالؿ  وأشكاالً  اً الجامعات المصرية صور 
تحويؿ معظـ فروع الجامعات بالمحافظات المختمفة إلى جامعات مستقمة أصغر مف الجامعات األـ مف 
حيث الحجـ والتمويؿ والموارد المادية والبشرية وغيرىا ، وىو ما أثر بطبيعة الحاؿ عمى مستوى أداء 

تقارير التصنيفات  عفوبالتالي غياب معظميا ، عات الجديدة وضعؼ قدرتيا عمى المنافسة ىذه الجام
أىـ  (118،  2117)الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ، ، وقد حددت العالمية لمجامعات 

 مشكالت الجامعات المصرية فيما يمي :
 الجامعاتد اعدأتوسع في ضعؼ القدرة االستيعابية لمجامعات ، ومف ثـ أوصت بضرورة ال 

نشاء مؤسسات جديدة الستيعاب معدالت االلتحاؽ المتزايدة دوف التقصير في توفير  الحالية وا 
 بيئة مشجعة لمطالب.

  ضعؼ الميزانية المخصصة لمبحث العممي ، وضعؼ قدرة الجامعات عمى إيجاد مصادر تمويؿ
صصة مف الدولة فقط ، األمر الذي بديمة لمبحث العممي العتماد أغمبيا عمى الميزانية المخ
جنيو لكؿ عضو ىيئة تدريس  511وصؿ إلى تدني المخصصات المالية لمبحث العممي عف 

 بالجامعات في السنة.
  قمة عدد البحوث المنشورة في الدوريات العالمية المحكمة لكؿ عضو ىيئة تدريس في السنة

إلى أقؿ مف بحث واحد لكؿ عضو بسبب ضعؼ إنتاجية البحث العممي ، والتي وصؿ تقديرىا 
 ىيئة تدريس في السنة.

 .قمة عدد براءات االختراع المنتجة عمى مستوى كؿ كمية 
 .انخفاض نسبة الطالب الوافديف الممتحقيف بالدراسة في مرحمتي البكالوريوس والدراسات العميا 
  العالمية. بيف الجامعات وسوؽ العمؿ وضعؼ الشراكات مع المؤسساتالبحثية ضعؼ الروابط 



 د./ محمد ماهر محمود حنفي      ةوء بعض النماذج العالمية المعاصر في ض دمج الجامعات ، رؤية مقترحة إلعادة هيكلة الجامعات المصرية
                                    

 بيعخ ثٕزظعٍدخ –جمهخ كهٍخ انرتثٍخ                          131                               (3232– أكتٕثس) –(  23انعدد )

ولقد انعكست ىذه المشكالت بشكؿ واضح عمى جودة وكفاءة غالبية الجامعات المصرية حيث 
%( 27.25مؤسسة جامعية بنسبة ) (119) وصؿ عدد ما تـ اعتماده مف مؤسسات جامعية حوالي

لتي كمية( وىي نسبة متدنية لمغاية مقارنة بطوؿ الفترة ا 411مف عدد المؤسسات الجامعية البالغة )
عف اعتماد خمس برامج  ـ حتى إصدار ىذا التقرير ، فضالً 2113عممت فييا الييئة في الفترة مف 

،  2117أكاديمية فقط مف برامج الجامعات الحكومية، )الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد ، 
78.) 

ت المصرية ، وغياب لمجامعاالعالمية واإلقميمية كما أدت ىذه المشكالت أيضًا إلى ضعؼ التنافسية 
( 2119؛ ىالؿ ،  2118غالبيتيا عف التصنيفات العالمية لمجامعات ، حيث أكدت دراستا )فرغمي ، 

عمى أف غياب معظـ الجامعات عف التصنيفات العالمية لمجامعات ُيعد تأكيدًا عمى ضعؼ قدرتيا 
ومحدودية دورىا في إنتاج التنافسية بسبب قمة اإلمكانات وضعؼ المستوى البحثي المتميز لمجامعات 

 المعرفة.
  يشكهخ انجحث :

نحو التوسع الكمي في عدد الجامعات مف  في مصر عمى الرغـ مف توجو الحكومات المتعاقبة
خالؿ تقسيـ وتجزئة العديد مف الجامعات الكبيرة إلى مجموعة مف الجامعات الصغيرة ، وتحويؿ فروع 

 التدريسية بكفاءتياذلؾ مف مشكالت واضحة تتعمؽ الجامعات إلى جامعات مستقمة ، وما صاحب 
كنوع مف الحموؿ والبحثية واإلدارية ، إال أف التوجيات العالمية الحالية تتجو نحو دمج الجامعات 

المشكالت الحالية أو  العديد مف، والتي مف شأنيا أف تعمؿ عمى حؿ  الجامعات الجذرية إلعادة ىيكمة
دمج عمى االستخداـ األكثر كفاءة وفعالية لمموارد البشرية والمادية تركز أىداؼ ال المتوقعة ؛ حيث

لممشاركة في التصنيفات  الجامعاتضغوط قوية عمى مف العولمة  ومواجية ما تفرضولمجامعات ، 
لتعزيز موقؼ الجامعات في عدد مف وبالتالي باتت عمميات الدمج ضرورة ممحة ،  الدولية لمجامعات

تمويؿ البحوث الدولية  حوؿتحسيف المنافسة  تعمؿ عمىمجامعات ، والتي بدورىا التصنيفات العالمية ل
وتوظيؼ أعضاء ىيئة التدريس الدولييف وتوفير بيئات أكاديمية جذابة لمطالب 

، ولذلؾ كانت الضرورة لتقديـ رؤية مقترحة   (V¨alimaa and et al , 2014 , 42)،الموىوبيف
بيدؼ رفع كفاءتيا وجودة ، الدمج  عف طريؽىذه المشكالت  لعالجإلعادة ىيكمة الجامعات المصرية 

ومف ثـ يمكف تحديد أسئمة إدارتيا أسوة ببعض النماذج العالمية التي استطاعت تحقيؽ ذلؾ بالفعؿ ، 
 البحث فيما يمي :

 ما األسس الفكرية والفمسفية التي يرتكز عمييا دمج الجامعات؟ .1
 التي نفذت سياسات الدمج الجامعي؟ ما أىـ النماذج العالمية المعاصرة .2
 ما واقع جودة وكفاءة الجامعات المصرية في ضوء التوجو نحو تقسيـ الجامعات؟ .3
 ما مالمح الرؤية المقترحة إلعادة ىيكمة الجامعات المصرية مف خالؿ تنفيذ عمميات الدمج؟ .4
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 ْدف انجحث 
تحقيؽ  خالؿ المصرية مف يتمثؿ ىدؼ البحث في تقديـ رؤية مقترحة إلعادة ىيكمة الجامعات

 الضعؼ ومواطف قوتيا مواطف وتحديد المصرية الجامعات واقع الدمج بينيا ، وذلؾ عف طريؽ تحميؿ
مدى مناسبة الدمج بينيا في ضوء وصؼ بعض النماذج العالمية المعاصرة لمجامعات تحديد فييا و 

 المدمجة.
 أًٍْخ انجحث 

 تتمثؿ أىمية البحث في :
 يتناوؿ قضية  -في حدود عمـ الباحث–حث في أنو أوؿ بحث مصري وعربي ما يمثمو ىذا الب

 دمج الجامعات كآلية إلعادة ىيكمتيا وفؽ مقترح الدمج.
 .العمؿ عمى تحسيف ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية لمجامعات 
  عميمية والبحثية العمميات الت رفع كفاءةفي  -األكاديمية واإلدارية-الجامعية إفادة القيادات

واإلدارية بشكؿ يعزز مف قدرتيا التنافسية بيف الجامعات المحمية والعالمية وفؽ معايير 
 التصنيفات الدولية.

 بعض ومشاركة ، اإلدارية المناصب عدد تقميؿ طريؽ عف الجامعي التعميـ تكاليؼ تخفيض 
 المرافؽ الجامعية.

 يُٓح انجحث
مف خالؿ وصؼ ماىية الدمج بيف الجامعات واألسباب التي يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي ، 

تدعو إلى األخذ بو ، وتحميؿ بعض النماذج العالمية المعاصرة لعممية الدمج بيف الجامعات وتفسير 
في الجامعات المصرية جودة وكفاءة زيادة اإلقباؿ عمى الدمج بيف الجامعات، باإلضافة إلى تحميؿ واقع 

وتحديد أسباب خروج الكمي لمجامعات بتقسيميا إلى جامعات أصغر ،  ضوء التوجو نحو التوسع
معظميا مف التصنيفات العالمية لمجامعات ، وأخيرا التوصؿ إلى مالمح رؤية مقترحة لتحقيؽ الدمج 

 .بيف الجامعات المصرية
 يصطهحبد انجحث

 Universities Mergerديح اجلبيعبد  .1
 في أكثر أو بمعنى اتحد ، فالدمج ىو اتحاد مؤسستيف الدمج لغة ، مصدر مف الفعؿ الثالثي دمج

َدىما واِحدا، شيئا منيما َجَعؿ أكثر أي أو شيئيف َدَمَج ُفالفٌ  واحدة ؛ فعندما ُيقاؿ مؤسسة بإحكاـ  وَوحَّ
امتزاج ، كما أف الدمج يعني إزالة الحواجز بيف  بينيا جعؿ خمطيا، األلواَف أي ودمج شركتيف، كدمج

 األعراؽ بيف الحواجز الدمج العنصري المعروؼ في عمـ االجتماع يعني إزالة جة ، فمثالً األشياء المدم
 (.767،  2118المختمفة ، )عمر ، 
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 V¨alimaa)وفي المصطمح لـ يختمؼ تعريؼ دمج الجامعات عف التعريؼ المغوي ، حيث عرؼ 
and et. al , 2014 , 41) مؤسستيف أو أكثر مف  ددمج الجامعات بأنو عممية يتـ مف خالليا اتحا

، وتضيؼ  في كياف واحد أو وظيفياً  يتـ دمجيا ىيكمياً  بحيث يا، أو أجزاء من الجامعيمؤسسات التعميـ 
إلى تعريؼ دمج   (European University Association , 2019) رابطة الجامعات األوروبية 

 في أكثر أو مؤسسة اتحاد أنو عمى الجامعات السابؽ الوضع القانوني لمجامعات المدمجة ، حيث تعرفو
عادةالعممية و  ليذه القديـ نتيجة القانوني الكياف وجود ، مع توقؼ موجودة أو جديدة مؤسسة  ىيكمة ا 

: أنو عمى لدمج الجامعات (Johnes and Tsionas, 2019)النظاـ ، وىو ما يتفؽ مع تعريؼ 
 أو القانوني ووضعيا إحداىما باسـ تحتفظ قد والتي ، واحدة مؤسسة إلنشاء يتحدوف أكثر أو شريكاف

ف أف  تمامًا. جديداً  قانونياً  كياناً  ُتَكوِّ
 مؤسسة في مستقمتيف منظمتيف بيف الجمع بأنو (Bibu and Isac, 2018, 215)ويعرفو 

بيف مؤسستيف أو أكثر في  التنظيمي الجمع أشكاؿ مف شكؿ أي بأنو ويمكف تعريفو أيضاً  واحدة،
 الذي ال يصؿ إلى درجة التكامؿ المؤسسات بيف التعاوف مف خاص نوع أيضاً  ىوو مؤسسة واحدة ، 

جديد ،  ككياف والظيور مرة أخرى اً رسمي كياناف أو كياف ر الدمج عف تالشيومف ثـ ُيعبِ  ينفصؿ ،
 . السابقة المنظمات لممتمكات ومشتركة عامة بحيازة الممكية نقؿ يحدث بحيث

( اليدؼ مف عمميات دمج ka & Dzimińska ,2019Sułkowski, Fijałkowsويضيؼ )
 ذات خطة مع المتعمد، التنظيمي التغيير عمى أنيا الجامعات دمج عمميات الجامعات لتعريفو فيشير إلى

 التعميـ مؤسسات في التنظيمية التغييرات لتنفيذ وسيمة بحيث تصبح ،محددة ميزانية و  زمنية إطار وقيود
  التنافسية. قدرتيا وزيادة الجامعات في لممشروعات الةالفع اإلدارة وتحقؽ الجامعي
 مف أكثر أو ينتج عنيا اتحاد مؤسستيف االتفاقات مف سمسمة بأنو أيضاً  دمج الجامعات عرؼويُ 

 واحدة مؤسسة تتخمى بحيث ، التجميع طريؽ عف جديدة مؤسسة لتشكيؿ الجامعي التعميـ مؤسسات
 ومسؤولياتيا والتزاماتيا أصوليا جميع نقؿ جديدة ، ويتـ ىوية ليا واكتساب الذاتي االستقالؿ عف

 وىيئة ، فقط واحد تنظيمي فييا ، وبذلؾ يكوف لممؤسسة الجديدة ىيكؿ المدمجة لممؤسسة القانونية
 (Radulescu and et. al , 2017 , 113) واحدة ، قانونية وشخصية ، واحدة حاكمة

 أكثر أو جامعتيف بيف رسمية تكويف اتحادات عف ارةالجامعات بأنو عب دمجومف ثـ ُيعرؼ الباحث 
الجامعتيف  أصوؿ ، ينتج عنيا جامعة جديدة تؤوؿ إلييا جميع عمد عف ليا مخطط واحدة منظمة في

أكثر  بشكؿ الخارجية والفرص التحديات المدمجة ، مف أجؿ تحقيؽ النمو المتبادؿ بينيما ومواجية
 .فاعمية
 
 
 



 د./ محمد ماهر محمود حنفي      ةوء بعض النماذج العالمية المعاصر في ض دمج الجامعات ، رؤية مقترحة إلعادة هيكلة الجامعات المصرية
                                    

 بيعخ ثٕزظعٍدخ –جمهخ كهٍخ انرتثٍخ                          131                               (3232– أكتٕثس) –(  23انعدد )

 إعبدح ٍْكهخ اجلبيعبد .3
( إعادة الييكمة بأنيا وسيمة إدارية منيجية تقـو عمى 54،  2113ؼ )شحاتو والنجار ، يعر 

إعادة البناء التنظيمي مف جذوره ، وتعتمد عمى إعادة بناء وتصميـ العمميات اإلدارية بيدؼ تحقيؽ 
 تطوير جوىري وطموح في أداء المنظمات يكفؿ سرعة االداء وتخفيض التكمفة وجودة المنتج.

فيا الباحث بأنيا مجموعة مف اإلجراءات العممية المحددة التي تتخذىا الجامعات إلحداث وُيعر 
تغييرات جذرية في عممياتيا اإلدارية والتعميمية والبحثية ، مف أجؿ تحسيف كفاءتيا والتغمب عمى 

 مشكالتيا. 
 اندزاظبد انعبثمخ

ت األجنبية التي تناولت دمج اقتصرت الدراسات السابقة التي رجع إلييا الباحث عمى الدراسا
لعدـ وجود دراسات عربية تناولت قضية الدمج في الجامعات  الجامعات في العديد مف الدوؿ نظراً 

يا أف تكوف مف األحدث إلى ، وقد روعي في ترتيب -في حدود عمـ الباحث –المصرية أو العربية 
 ، وىي كما يمي:األقدـ

  )ko and Froumin,2020)Romanenدراسة رومانينكو و فروميف  -1
 اليوية" وفقداف اليقيف عدـ: الطالب  نظر وجية مف روسيا في الجامعات دمج بعنواف "

ىدفت الدراسة إلى تحديد وجية نظر الطالب حوؿ عمميات الدمج بيف الجامعات الروسية وتحديد 
 مدى تأثرىـ بعمميات الدمج.

الب حوؿ عمميات الدمج مف خالؿ تحميؿ وقد تـ استخداـ المنيج الوصفي لعرض وجية نظر الط
مجموعة متنوعة مف تجارب الطالب في الجامعات المدمجة ، كما استخدمت الدراسة أسموب تحميؿ 
المحتوى لتحميؿ التماسات الطالب عبر االنترنت وتعميقاتيـ ومناقشاتيـ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

 موضوعات المثيرة العتراض الطالب عمى الدمج.حوؿ عمميات الدمج الفعمية والتعرؼ عمى أكثر ال
طالب الجامعات المدمجة مديري و وقد تمثمت أدوات الدراسة في إجراء مقابالت مع عينة مف 

دراكاتيـ حوؿ معرفةبيدؼ  الطالب شعور وتوصمت الدراسة إلى أف قضية دمج الجامعات ،  آرائيـ وا 
التحوؿ التنظيمي إجراءات مج بيف الجامعات بسبب في المراحؿ األولى مف الد يكوفغالبًا ما بالقمؽ 

أف الخطوات التالية لمدمج الذي يراه غالبية الطالب بأنو غير منصؼ ليـ ، و و الذي تشيده الجامعات 
، كما توصمت الدراسة إلى أف ضعؼ سياسة التواصؿ بيف الطالب واإلدارة في  ة أيضاً غير واضحتكوف 

في ضعؼ إدراكيـ ألىداؼ عمميات الدمج  عاماًل أساسياً يـ كانت المخصصة إلعادة التنظ االجتماعات
عف استبعاد الطالب  وغاياتيا ، إذ عادة ما يتـ إبالغيـ بالقرارات النيائية في المحظة األخيرة ، فضالً 

المؤسسية وتزايد حدة الصراع بيف وانتماءاتيـ ليويتيـ  يـمف عممية صنع القرار مما أدى إلى فقدان
 طالب مف الجامعات المدمجة.مجموعات ال
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 (Johnes and Tsionas, 2019).تيونياس دراسة جونز و -2
 ـ1996/97 مف االنجميزي في الفترة العالي التعميـ في والدمج الكفاءة ضعؼ بعنواف "ديناميات

 طرؽ باستخداـ المدمجة غير والجامعات بعده وما الدمج قبؿ ما بيف مقارنة ،ـ 2119 /2118 إلى
 ".بايزي

ىدفت الدراسة إلى وضع نموذج دينامي لتقييـ كفاءة الجامعات المدمجة وغير المدمجة وتحديد 
بينيا قبؿ الدمج وبعده ، و عدد مف الجامعات كفاءة االختالفات في العالقة بيف الكفاءة والدمج ، وتقييـ 

 الجامعات التي لـ تنفذ عمميات الدمج.وبيف 
لممقارنة بيف كفاءة الجامعات المدمجة وغير ، المنيج المقارف  وقد تمت معالجة الدراسة باستخداـ

المدمجة والمقارنة بيف وضع كفاءة الجامعات المدمجة قبؿ الدمج وبعده ، كما اعتمدت الدراسة عمى 
تقنيات بايزي المنظمة حوؿ استخداـ سمسمة ماركوؼ مونت كارلو لتطوير تقنيات اقتصادية جديدة 

 الدينامي لمعالقة بيف الكفاءة والدمج.تتطمبيا نمذجة الطابع 
مف عوامؿ اتجاه الجامعات  اً رئيس الدراسة إلى أف ضعؼ كفاءة الجامعات تمثؿ عامالً  وقد توصمت

نحو الدمج ، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية بيف  ضعؼ كفاءة الجامعات ورغبتيا في الدمج وبيف 
لجامعات زاد ضعؼ كفاءتيا وزادت رغبتيا في الدمج، حجـ المؤسسات الجامعية ؛ إذ كمما زاد حجـ ا

كما أشارت النتائج إلى أف الدمج يزيد عادة مف كفاءة الجامعات المدمجة وأف مكاسب الكفاءة كانت 
 إلى النتائج أشارت كمانت ذروتيا بعد الدمج بفترة وجيزة ، في الفترات التي تمت عمميات الدمج وكا

 والحجـ والتركيز الثقافة حيث مف  الجامعات دمج عمميات مف عممية كؿ بيف واضحة اختالفات وجود
 دمج عممية كؿ أف لمدمج ، وتوصمت الدراسة إلى الدافع حيث ومف ، لمشركاء الجغرافي والقرب النسبي

 .الخصائص تميزىا عف غيرىا مف فريدة مجموعة ليا
 في العالي التعميـ جبعنواف "دم((Soler  and Molina , 2019دراسة سولر ومولينا  -
 الدمج عمميات نتائج مقارنة الدمج" وقد ىدفت الدراسة إلى بعد ما لمرحمة مقارنة دراسة: أوروبا
 وحصر األوروبي االتحاد سياؽ في بالجامعات العالمية يسمى لما األداء تصنيؼ حيث مف الناجحة

 . الدمج بعد ما وضع في الجامعات ىذه تواجييا التي الصعوبات
 لمحاالت مقارنة الالزمة إلجراء األدبيات مراجعة مف خالؿ اتبعت الدراسة المنيج الوصفي قدو 

 اتبعت، كما  متحدياتل مواجيتيا وأساليب نجاحيا سبب ودراسة ، أوروبا في الدمج لعمميات الشاممة
 المدمجة. المؤسسات لنوع اً وفق مؤسسية نماذج ثالثة لتحديد اً استقرائي اً نيج

                                              
 معمومات جمع تـ كمما يتغير أف يمكف والذي ، ما حدث في االعتقاد مف معينة درجة عف يعبر البايزي اإلحصاء 

 مثؿ حدث،بال مسبقة معرفة إلى االعتقاد درجة تستند قدو  ، الميؿ أو التردد عمى تعتمد ثابتة قيمة وجود مف بدالً  جديدة،
 .الحدث حوؿ شخصيةال معتقداتال أو ، السابقة التجارب نتائج
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لعمميات الدمج  النسبي الفشؿ أو النجاح يحدد الذي الرئيس العامؿ دراسة إلى أفوقد توصمت ال
 التغيير وصياغة وقبوؿ توقع عمى والجماعات األفراد قدرة السيما ، البشرية والسموكيات المواقؼ ىو

 مرحمة في معالجة إلى تحتاج العوامؿ ىذه الدمج ، لذلؾ فإف عمميات تتطمبو الذي الضروري الثقافي
 في خاصة أىمية ذاتُيعد  أف االىتماـ بمرحمة ما بعد الدمج كما ، هتنفيذأثناء و  الدمج قبؿ ما

مجموعة مف العوامؿ الحاسمة في إنجاح عمميات الدمج بيف  ، كما أظيرت الدراسة وجودإنجاحو
ـ الدمج ، الجامعات ، وقد تمثمت ىذه العوامؿ في : األساليب الفعالة التي يجب االلتزاـ بيا قبؿ إتما

وتحديد أفضؿ إجراءات الدمج التي تضمف نجاحو ، واإلشارة إلى أىـ التحديات التي تعترض الدمج 
 وتعيقو عف تحقيؽ أىدافو ، واستراتيجيات ما بعد الدمج.

تمثمت األساليب الفعالة لمرحمة ما قبؿ الدمج في : الطوعية ، بمعنى أف يكوف الدمج رغبة ذاتية و 
 عمييا ، وأف تكوف عمميات الدمج أفقية ومتكاممة ، بمعنى أف وليس مفروضاً  مف الجامعات نفسيا

بحيث تتكامؿ فيما  -مف األفضؿ أف يكوف صغيرًا  -المماثؿ  الحجـ ذات المؤسسات الدمج بيف يكوف
بينيا لتكويف جامعة كبيرة ، كما حددت الدراسة أفضؿ إجراءات الدمج في : التعاوف والتآزر مع 

امة واتباع منيجيات إدارة التغيير وتكثيؼ االتصاالت مع المنتسبيف لمجامعات المدمجة السمطات الع
وأصحاب المصمحة في المجتمع المحيط ، وأخيرًا أشارت الدراسة إلى مجموعة مف التحديات التي 
تعترض الدمج والتي تتمؿ في : صعوبة تكويف ثقافة مشتركة بيف الجامعات المدمجة وصعوبة معالجة 

شكالت البيروقراطية التي ترسخت في أداء ىذه الجامعات باإلضافة إلى صعوبة تحسيف الواقع الم
الدولي لمجامعة عمى مستوى البرامج األكاديمة المعروضة والموقؼ البحثي لمجامعة ، كما وضحت أف 

 يتغير قد حيث ، الدمج المؤثرة في المختمفة تكوف استراتيجيات ما بعد الدمج نابعة مف تقييـ األبعاد
 ليا ليس ولكف بداية نقطة ليا الدمج بعد ما مرحمة ألف نظراً  بعد الدمج والمشكالت الفوائد توازف
 أو المستمرة الصعوبات معالجة أجؿ مف تصحيحية تدابير اتخاذ وعمى ذلؾ تظير الحاجة إلى ، نياية

الدمج في  حاالت تقييـ ةإعاد وبالتالي يكوف مف األفضؿ. المدمجة المؤسسة تواجييا التي الجديدة
 أخرى. سنوات عشر إلى خمس فترة مف

يزاؾ -4  ، الرومانية الجامعات بيف الدمج بعنواف " إدارة  (Bibu and Isac, 2018)دراسة بيبو وا 
 دمج عممياتالناجحة ل دارةتحقيؽ اإلل مقترح " وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى وضع إطار مقترح إطار

 لمجامعات الدولية التنافسية القدرة لزيادة الروماني كوسيمة الجامعي التعميـ سياؽ في الجامعات
 وتفسير العالـ حوؿ الجامعات بيف الدمج حاالت مف العديد الرومانية مف خالؿ وصؼ وتحميؿ

ولتحقيؽ ىذه األىداؼ ،  الرومانية الجامعات خصائص سياؽ في الدمج إلجراءات الناجحة الممارسات
 والوثائؽ المرتبطة بعممية الدمج البحثية الوثائقي لممجالت لوصفي والتحميؿالمنيج ا الباحث اتبع
 ، وقد انتيت الدراسة بالتوصؿ إلى إطار (وغيرىا ، صحؼ ، مقاالت ، الجامعة مف رسمية وثائؽ)

 الجامعي التعميـ نظاـ خصوصيات تحميؿ عمى الرومانية بناءً  الجامعات لتعزيز عمميات دمج مقترح



 د./ محمد ماهر محمود حنفي      ةوء بعض النماذج العالمية المعاصر في ض دمج الجامعات ، رؤية مقترحة إلعادة هيكلة الجامعات المصرية
                                    

 بيعخ ثٕزظعٍدخ –جمهخ كهٍخ انرتثٍخ                          122                               (3232– أكتٕثس) –(  23انعدد )

، وقد تضمف ىذا اإلطار الخطوات  الناجحة الدمج حاالت مف المستخمصة الستنتاجاتوا الروماني
يسمح بإتماـ عمميات  محدد تشريعي إطار وضع العممية مف األولى الخطوة تكوف أف التالية : يجب

 وتحميؿ الروماني العالي التعميـ نظاـ في الدمج فرص تحميؿ تتمثؿ في ، الثانية الخطوة ،الدمج 
 الكادر ، األكاديميوف ، الجامعات مديرو ، والتعميـ التربية المصمحة )وزارة أصحاب ورغبات اتاحتياج
 والمواطنيف( ، وتركز ، العمؿ أصحاب اتحادات ، واإلقميمية المحمية السمطات ، الطالب ، اإلداري
 الجوانب إلدارة فوالمحس الحالي القانوني اإلطار عمى بناءً  ، جامعي اتحاد إنشاء عمى الثالثة الخطوة

 وخطة وفمسفتياالدمج  فكرة إلرساء رئيسة مياـ وجود مع ، دمجيا سيتـ التي لمجامعات االستراتيجية
 الدمج ، والخطوة تنفيذ خطة مف جزًءا ليكونوا خارجييف خبراء تعييف تتمثؿ في الرابعة والخطوة تنفيذىا
الثانية ،  الخطوة خالؿ SWOT تحميؿ مىمعتمدة في ذلؾ ع الدمج تنفيذ خطة بإعداد تتعمؽ الخامسة
تجميع  إعادة ، كفرصة الدمج فكرة خاللدعـ مف عمييا المتفؽ الدمج خطة تنفيذ ىي السادسة والخطوة
 وتقييـ ، التنفيذ خطة تنفيذ مراقبة ىي السابعة الموارد، والخطوة ازدواجية لتجنب الكميات في اإلدارات
 . بسالسة بالتطور لو والسماح الدمج لتسييؿ بةالمناس اإلجراءات واتخاذ ، نتائجيا

 Hatos ,2017))ىاتوس  دراسة -5
لمشكالت التعميـ العالي الروماني في الوقت الحاضر؟" ، وقد  بعنواف "ىؿ ُيعد دمج الجامعات حالً 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استعراض موجز لعدد مف التجارب الدولية في مجاؿ دمج الجامعات وتقييـ 
 مف سيناريوىات تطوير عمميات الدمج في رومانيا. واستعراض عدداً  نتائجيا

الدراسة عمى المنيج الوصفي لتحقيؽ أىدافيا في وصؼ نماذج لعمميات دمج  اعتمدتوقد 
 الجامعات وتحميؿ أثر الدمج عمى مكانة ىذه الجامعات.

د مف الفوائد وقد توصمت الدراسة إلى أف عمميات الدمج أسيمت بشكؿ كبير في تحقيؽ العدي
المستدامة لمجامعات المدمجة ، تمثمت في رفع مستوى كفاءتيا االقتصادية وزيادة إنتاجيتيا العممية 

مف البرامج والخدمات األكاديمية عالية  ودة التعميمية مف خالؿ توفير عددوالبحثية وارتفاع معدالت الج
تحقيؽ وفورات كبيرة في الحجـ الجودة لعدد كبير مف الطالب ، كما أسيمت عمميات الدمج في 

 والتكاليؼ وخاصة التكاليؼ اإلدارية ومف ثـ توجيييا لالستثمار في ىياكؿ البحث والتعميـ المتميزة.
 بوانجيود وسيرسيوثي وسريفوثاريف  دراسة -6
 (Puangyod , Sirisuthi  and Sriphutharin ,2015) 

 االحتياجات تقييـ إلى الدراسة ىذه وقد ىدفتتايالند" ،  في المدمجة الجامعة بعنواف "سيناريو
 قابؿ سيناريو واقتراح Nakhon-Phanom University فانـو ناخوف لجامعة الحالية واألوضاع
 جوانب شممت : أربعة في لمجامعة مف خالؿ تحميؿ واقع الجامعة عاًما عشر خمسة مدتو لمتطبيؽ
دارة ، اإلدارة دارة ، الموظفيف شئوف وا   . ، والبعثات وجياالتكنول وا 
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 المتعمقة العامة والبيانات الدراسة المنيج الوصفي عف طريؽ المسح الشامؿ لموثائؽ اتبعتوقد 
 أعدتو الذي الميني والتعميـ العالي التعميـ تقييـ تقرير فحص باإلضافة إلى فانـو ناخوف جامعة بأداء
 .التعميـ لجودة الداخمي التقييـ لجنة

-ناخوف بجامعة األساتذة( عضوًا مف 251تـ تطبيقو عمى ) استبياف فيوتمثمت أداة الدراسة 
في التوصؿ إلى السيناريو  دلفي أسموب فانـو بيدؼ رصد واقع الجامعة ، باإلضافة إلى استخداـ

 المقترح لمجامعة ، عف طريؽ المقابمة شبو المنظمة التي أجراىا الباحث مع الخبراء البالغ عددىـ
 اآلراء حوؿ السيناريو المقترح. لتبادؿ خبيراً  (17)

 :  الدراسة إلى انتيتوقد 
ستراتيجية وخطط العمؿ السنوية لكؿ قسـ عمى أساس التـ وضع الخطط ا،  اإلداري عمى المستوى

بالغ المسؤوليف  بحيث؛ نتائج تقرير إدارة المخاطر  تـ رصد األداء في إطار خطة إدارة المخاطر وا 
ف اإلدارييف أو المعنييف بإدارة بما مكَّ  ، ةأو سنوي ةربع سنويرير مف خالؿ تقاأو  شيرياً  اعني

بالنسبة ألنظمة و  ، المخاطر مف تقييـ األداء وتقديـ النصائح ذات الصمة في الوقت المناسب
صفحات متاحة لتسييؿ نشر المعمومات لمطالب عبر الشبكات نظـ المعمومات  تـ تطويرالمعمومات ، 

(. باإلضافة إلى ذلؾ ، Facebookة اإللكتروني ووسائؿ التواصؿ االجتماعي )وموقع الجامع االنترنت
كاف لدى جامعة ناخوف فانـو أيًضا نظاـ العالقات العامة الداخمي الذي يسيؿ نشر الكميات لمبيانات 

. ئالعامة المتعمقة بأنظمة التعميـ والش  وف الداخمية / الخارجية بجامعة ناخوف فانـو
 أيًضا فانـو ناخوف جامعة في الموظفيف شئوف إدارة نظاـ اعتمد، تكنولوجي وعمى المستوى ال

 الجديدة الجامعة ووضع الميزانية إال أف قيود وأمنيـ ، وتقدميـ موظفييا تطوير في الفردية الخطط
 ومواصمة الخطط المتعمقة بالتعميـالميدانية  التدريب لبرامج الكامؿ التنفيذ أماـ عائؽ بمثابة اعُتبرت
 .العاممة القوى وزيادة والمينية األكاديمية المناصب إلىوالترقي 

 والخدمات التكنولوجيا واستخداـ التحتية والبنية التعميـ تكنولوجيا إدارة بنظاـ وفيما يتعمؽ
 وقاعدة والبرمجيات األجيزة مشكالت تمثمت في قصور فانـو ناخوف جامعة واجيت،  االجتماعية
 المعمومات تكنولوجيا تطوير عمى جميعيا أثرت، والتي  والميزانية سياساتوال والشبكات البيانات

 .واالتصاالت
بيدؼ تنمية  ـ2111 عاـ في والتطوير التعمـ تعزيزل برامج ترتيب تـ، وفيما يتعمؽ بالبعثات 

 شبكات إنشاء ، وقد تـ الموىوبيف لمطالب الدراسية المنح تقديـ جانب إلى وتطوير قدرات الطالب
 .المجتمع المتوافقة مع احتياجات والمينية األكاديمية الخدمة مركز بمثابة لتكوف األكاديمية دمةالخ
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 انتعهٍك انعبو عهى اندزاظبد انعبثمخ
مف أىـ االتجاىات الحديثة التي اتخذتيا العديد مف الدوؿ إلعادة  واحداً تناولت الدراسات السابقة 

دراسات تناولت أسباب الدمج د تنوعت ىذه الدراسات إلى : ىيكمة نظاـ التعميـ الجامعي بيا ، وق
،  (Johnes and Tsionas, 2019)، كدراسة  والعوامؿ المؤثرة فيو والعالقة بينو وبيف الكفاءة

التي أكدت عمى وجود عالقة خطية ذات اتجاه واحد بيف الكفاءة والدافع إلى دمج الجامعات ، وذلؾ 
الرئيس لمدمج وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ال يكوف الدافع  قد يكوف سبباً بإشارتيا إلى أف ضعؼ الكفاءة 

مدمج ىو ضعؼ الكفاءة ؛ إذ قد يرجع الدمج إلى عوامؿ أخرى ، باإلضافة إلى تحديدىا وجود عالقة ل
 Soler  and Molinaطردية بيف حجـ المؤسسة وضعؼ الكفاءة والميؿ نحو الدمج ، ودراسة 

ارنة كفاءة الجامعات قبؿ الدمج وبعده مف خالؿ المقارنة بيف وضع ىذه والتي ىدفت إلى مق((2019
 ودراسات تناولت وجيات نظر الطالب في عمميات الدمجالجامعات في التصنيفات العالمية لمجامعات ،

 Romanenko and)بوصفيـ أحد عناصر القوى البشرية المنتسبة لمتعميـ الجامعي الدمج كدراسة 
Froumin,2020)  التي أكدت عمى ضرورة تفعيؿ التواصؿ بيف الطالب فيما يتعمؽ بعمميات دمج ، و

الجامعات التي ينتموف إلييا وتوضيح أسبابو وأىميتو بالنسبة ليـ والفوائد التي قد تعود عمييـ جراء 
ودراسات تناولت تقييـ ىذا الدمج مما يعمؿ عمى تقميؿ حدة معارضة الطالب لمثؿ ىذه القرارات ، 

 Puangyod , Sirisuthi  and Sriphutharin)لبعض الجامعات المدمجة كدراسة  الدمج عمميات
التي عممت عمى تقييـ أثر الدمج بيف الجامعات عمى المستوى اإلداري والتكنولوجي والبنية  (2015,

التي عممت عمى تحميؿ نتائج  Hatos ,2017))ودراسة ، التحتية واستخداـ تقنيات التعميـ والبعثات 
الدمج لعدد مف الجامعات المختمفة ومف ثـ أكدت عمى إسياـ عمميات الدمج في تحقيؽ العديد مف 

ودراسات تناولت الفوائد المستدامة لمجامعات المدمجة عمى المستوى البحثي والتعميمي واإلداري ، 
 التي وضعت مقترحاً  (Bibu and Isac, 2018)بيف الجامعات كدراسة  مقترحات لتحقيؽ الدمج

مف طبيعة الجامعات الرومانية ، كما وضعت  لتعزيز عمميات الدمج بيف الجامعات الرومانية نابعاً 
 الدراسة مجموعة مف الخطوات الالزمة لتنفيذ عمميات الدمج بيف الجامعات.

معظـ الدراسات في استخداـ المنيج الوصفي مف خالؿ تحميؿ واقع  وقد اتفؽ البحث الحالي مع
ة قبؿ الدمج وبعده وتفسير األسباب التي تؤثر في االتجاه نحو دمج الجامعات وطرح الجامعات المدمج

 ,Johnes and Tsionas)مجموعة مف المقترحات لتحسيف ىذا الواقع ، وقد اختمفت دراسة 
عف ىذه الدراسات في استخداـ المنيج المقارف وذلؾ بسبب طبيعة الدراسة القائمة عمى  (2019

 لجامعات المدمجة قبؿ الدمج وبعده وبينيا وبيف الجامعات غير المدمجة.المقارنة بيف حاؿ ا
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 خطٕاد انجحث
يسير البحث وفؽ أربعة محاور رئيسة ، األوؿ منيا يتمثؿ في رصد األسس الفكرية والفمسفية 

، تيامية التي نفذت الدمج في جامعاالتي يرتكز عمييا دمج الجامعات ، والثاني يتناوؿ أىـ النماذج العال
 تقسيـالتوسع الكمي ب نحو التوجو ضوء في المصرية الجامعات وكفاءة جودة والثالث يتناوؿ واقع

، والرابع يتمثؿ في الرؤية المقترحة إلعادة ىيكمة وتحويؿ فروعيا إلى جامعات أصغر الجامعات 
 الجامعات المصرية مف خالؿ عمميات الدمج  ، وفيما يمي عرض ليذه المحاور.

 اجلبيعبد. ديح عهٍٓب ٌستكص انتً ٔانفهعفٍخ انفكسٌخ ألٔل ، األظطاحملٕز ا
 ويشمؿ ما يمي :

تشيد مؤسسات التعميـ الجامعي اليـو العديد مف التحديات خاصة في ظؿ زيادة التنافسية بينيا ، 
وفي نفس الوقت فإنيا مطالبة بتمبية ، وتتمثؿ ىذه التحديات في ندرة الموارد وضعؼ مصادر التمويؿ 

، ومف ثـ تمجأ الجامعات إلى إعادة  ى التعميـ الجامعي مع ضماف جودتوالطمب المتزايد مف المجتمع عم
تنظيـ برامجيا ومؤسساتيا بشكؿ يزيد مف كفاءتيا وفعاليتيا ولمتكيؼ مع المتغيرات االجتماعية 

 Mok)الجامعي ، خاصة فيما يتعمؽ بضعؼ التمويؿ وزيادة الطمب عمى التعميـ ، واالقتصادية السريعة 
, 2005 , 60). 
 دمج أصبح ، المتزايد المالي التشدد واقع جانب إلى التعميـوجودة  كفاءة زيادة لمطالب واستجابة

الجامعي في العديد مف الدوؿ التي  التعميـ أنظمةإعادة ىيكمة  تطورات آلخر شائعة ظاىرة الجامعات
 بناءً ،  أكبر وحدة في المؤسسات دمج خالؿ مف ةوأكاديمي واقتصادية إدارية فوائد تحقيؽ تيدؼ إلى

دارة نوعًيا أقوى أكاديمية مؤسسات ستنتج األكبر الوحدات أف افتراض عمى  لمموارداستخدامًا  أفضؿ وا 
 في أعداد الزيادة الجامعي التعميـ في الدمج أسباب كما تتضمف ، (Mok , 2005 , 61) ، اإلدارية
 والفرص التحديات مواجية إلى باإلضافة المتغيرة، االجتماعية حتياجاتلال واالستجابةالمقيديف  الطالب
 Mosadeghrad and et al). والتدريب ، ،  العممي ، والبحث ، التقنيات ذلؾ في بما المتوقعة

,2019 , 33)  
 مف العديد في متزايد بشكؿ شائعة ظاىرة الدمج عمميات أصبحت ، الماضية العقود مدى وعمى
 عف الحكومات وبحث العالي التعميـ توفير في السريع التوسع مع سيما ال ، الجامعي يـالتعم أنظمة
 نحو عمى الدمج عمميات أصبحت وىكذا ، أقوىجامعية  مؤسسات بناء ، والسعي نحو التكاليؼ توفير
 الصغيرة المتخصصة المؤسساتالذي تشيده  المؤسسي التفتت مشاكؿ لمعالجة حكومية أدوات متزايد
 في الدمج عمميات الحكومات استخدمت كما شمواًل ، وأكثرحجمًا  أكبر مؤسسات وبناء، كمفة والم

 لالستمرار في القابمة غير المؤسسات مع لمتعامؿ االلتحاؽ معدالت وانخفاض المالية األزمات أوقات
 Harman and ) المتحدة،  الواليات في الحاؿ ىو كما ، الخاصة الجامعي التعميـ قطاعات

Harman , 2008 , 103  ) 
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 فهعفخ ديح اجلبيعبد 
تتشابو فمسفة دمج الجامعات مع فمسفة إحدى نظريات عمـ النفس الميمة وىي نظرية الجشطمت 

 (.12+1التي تقـو عمى أف الكؿ أكبر مف مجموع أجزائو )
 يعني ، وىوالمسػتػخػدمػة عالمياً  الفنية النفس عمـ مصطمحات مف مصطمح Gestalt)) فالجشطمػت

 مترابط كؿ والجشطمت ، المنظـ الكؿ أو البنية أو النمط الييئة أو أو النموذج أو الشكؿ أو الصيغة
،  بينيا فيما دينامياً  ترابطاً  مترابطة لو المكونة فيو األجزاء تكوف نظاـ أو انتظاـ ، أو باتساؽ األجزاء
 تتطمبيا ووظيفتػو التي ودوره مكانو ول فيو جزء ، كؿ متكامؿ كؿ ىو بيف الكؿ ذاتو ، أو بينيا وفيما
 التػي األجزاء مف مجموعة مف المجموع ليس أكثر إف إذ لممجموع النقيض ىو والجشطمت ، الكؿ طبيعة

 ، بحيث طريقة ما عمى تقـو الجشطمت عشوائية ، ومف ثـ فبنية بطريقة ببعضيا متشابكة قػد تكوف
 (.214،  1983)ناصؼ ،  البنية، تمؾ عمى يةحتم تغيرات إلى أجزائيا مف جزء أي تغيير يؤدي

 New Public Management   الجديدة العامة اإلدارة كذلؾ تتأثر فسمفة دمج الجامعات بأفكار
(NPM )، القوة بمثابة الحجـ وفورات تعظيـ ويعد ، واالقتصاد والفعالية الكفاءة أىمية عمى تؤكد التي 

 وفعالية احتراًفا أكثر إدارة عمى لمحصوؿ الجامعي الدمج تعمميا عمى لمحصوؿ أىمية األكثر الدافعة
 إلى تنضـ الكبيرة المؤسسات فإف ، ولذلؾ الجامعي القطاع عمى إنفاقو يتـ الذي العاـ اإلنفاؽ ولترشيد
الدمج لتعويض محدودية التمويؿ الحكومي لمجامعات وتنويع التخصصات األكاديمية التي توفرىا  عممية

  Mok)(61 , 2005 , الجامعات،
جامعات عالية الجودة وتعزيز قدرتيا وتكويف تتمثؿ فمسفة دمج الجامعات في بناء ومف ثـ 

والتي تتمثؿ ، الجامعات  ياالتي تواجي المشكالت المحميةالتنافسية الدولية في محاولة لمتغمب عمى 
امعة عند مقارنتيا : انخفاض التمويؿ المخصص لمبحث العممي وما لو مف أثر عمى ترتيب ىذه الجفي

بغيرىا خاصة في ظؿ العولمة المستمرة وتعاظـ أىمية االقتصاد القائـ عمى المعرفة ، لذلؾ كانت 
 , Lui and et al , 2018) ، عمميات الدمج استجابة ليذه االتجاىات ، ال سيما عمى الصعيد الدولي

98). 

 حد في غاية وليست معينة أىداؼ لتحقيؽ وسيمة أنيا عمى إلييا ينظر الدمج عممية فإف ولذلؾ
نما العبرة بجودة ما تقدمو ىذه الجامعات مف برامج  ذاتيا ، فالعبرة ليست بكثرة أعداد الجامعات وا 

 وبحوث عممية وقدرتيا عمى منافسة الجامعات الدولية.
  اجلبيعبد ديحأْداف 
 والمذاف يمثالف لحجـا صغيرة ماليًا والمؤسسات الضعيفة لممؤسسات أساسياً  ىدفاً  الدمج عديُ 
 وارتفاع اليبات، عائدات باإلضافة إلى انخفاض ، المؤسسي البقاء عمى لممخاطر رئيساً  مؤشراً 

 عرضة أكثر خاص بشكؿ الصغيرة المؤسسات تكوف ما ، وعادة العجز عمى الديوف واإلنفاؽ مدفوعات
 قدرة األكثر ىي اً تنوع واألكثر الكبيرة األكبر ، والمؤسسات المؤسسات مف مواردىا بيئة في لمتغيرات
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 في الدمج يسعى ولذلؾ المتغيرة ، الظروؼ لمواجية المؤسسية المرونة وتعظيـ المخاطر تجميع عمى
ضفاء ، المؤسسية الحوكمة تعزيز إلى األحياف مف كثير  وبالتالي ، اإلدارة عمى الميني الطابع وا 

 تحسيف أو ، التمايز لتحقيؽ سعياً  الدمج عمميات تتـ ما فعادة ، الجودة وضماف المالية الرقابة تحسيف
 وتعزيز الحجـ وفورات خالؿ مف التكاليؼ في وفورات إلى األكبر الحجـ يؤدي أف توقع عمى أو ، األداء
 , Williams). االزدواجية، مف الحد أو( العميا الدراسات أو البحوث العممية في غالًبا) القوة نقاط

2017 , 16)  
 القوية والكميات الجامعات أف معظـ ( Harman and Harman , 2008 , 99 )ويرى 
 التعامؿ عمى المؤسسات مساعدة إلى تيدؼ التي االستراتيجية إجراء عمميات الدمج تتجو إلى والضعيفة

 والبرامج السمعة وتعزيز حماية بيدؼ ، الخارجية البيئية والفرص التغيرات مع فعالية أكثر بشكؿ
 . البقاء آفاؽ وأحياًنا المالية تائجوالن األكاديمية

إلى مستوى الجامعات العالمية مف خالؿ  بياوبذلؾ يتحدد اليدؼ مف دمج الجامعات في الوصوؿ 
إعادة ىيكمة مؤسساتيا وبرامجيا وعمميات إدارتيا وتحسيف مصادر تمويميا ، وزيادة قدرتيا عمى 

 أكاديمية إمكانات ، وتحقيؽعالمية لمجامعاتفي التصنيفات ال المنافسة والحصوؿ عمى مكانة متميزة
، ومف ثـ يمكف تحديد  األنشطة األكاديمية لمجامعات المدمجة بيف التكامؿ خالؿ مف توفيرىا يتـ أقوى

 أىداؼ دمج الجامعات بالرجوع إلى األدبيات وطيدة الصمة في :
(Lui and et al , 2018 , 99; Bibu and Isac, 2018, 215 ; Hatos , 2017 , 13) 

الجمع بيف و  الجامعاتبيف عدد مف  التكامؿزيادة قدرة الجامعات التنافسية مف خالؿ تحقيؽ  .1
التخصصات المتشابية ، ودمج المؤسسات ذات التخصصات غير متجانسة ، والذي مف شأنو 

 إنشاء مجموعات متعددة التخصصات وتحسيف قدراتيا البحثية.
، حيث يساعد دمج الجامعات عمى زيادة عدد الدرجات زيادة المخرجات التعميمية والبحثية  .2

العممية التي تمنحيا الجامعة بعد الدمج باإلضافة إلى زيادة اإلنتاج البحثي الذي تقدمو 
 الجامعة.

بعض أنظمة التصنيؼ المؤسسات إذ تفضؿ تحسيف ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية ،  .3
الجامعات  الذي يمنح( AWRUشنغياي )تصنيؼ ك ، الكبيرة عمى المؤسسات الصغيرة

 .في التصنيؼ المدمجة مرتبة عالية
 بعض ومشاركة ، اإلدارية المناصب عدد تقميؿ طريؽ عف الجامعي التعميـ تكاليؼ تخفيض .4

 الدراسة برامج توحيد خالؿ مف الموازية أو المزدوجة البرامج عمى والقضاء ، المرافؽ
  .المشتركة

والتشغيمية  والتعميمية العممية األنشطة حجـ وتزايد أكبر جامعات نشاءوا   التعميمي العرض تنويع .5
 واكتساب وفورات الحجـ.
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 ديح اجلبيعبد إَٔاع
 : ىمايصنؼ الدمج في مؤسسات التعميـ الجامعي إلى صنفيف 

 .، الدمج الطوعي أو االختياري مقابؿ الدمج القسري أو اإلجباري النوع األوؿ
عمى رغبة ذاتية نابعة مف الدمج بناء في تبدأ المؤسسات نفسيا عندما  الطوعييحدث الدمج 

كوزارة  الدمج القسري عندما يكوف المحرض عمى الدمج مف خارج المؤسسات يحدث، بينما أعضائيا
إذا  قد يكوف مف الصعب في بعض األحياف التأكد ممافومع ذلؾ التعميـ العالي أو السمطات المحمية ، 

،  الدمجإجراء ما تجبر المشكالت التي تعانييا الجامعات عمى  اً فغالب ، اً جباريكاف الدمج طوعًيا أـ إ
تكوف ، بمعنى أف بشكؿ جزئي غير مباشر الدمج الجامعات عمى تـ إجبار يفي معظـ البمداف ف

 ،لنظاـ التعميـ الجامعي بيااتسعى إلتماـ عمميات الدمج إلعادة ىيكمة السمطات التعميمية ىي التي 
: مما حدث في كؿ مفمث السمطات في بمداف مختمفة حوافز مختمفة لتنفيذ إصالحاتيا ستخدـتذلؾ ول

 .(Bibu and ISAC, 2018, 215) فرنسا وفنمندا ،
القوية  والمقاومة األسئمة مف الكثير في اإلجباري الدمج سبب بعض عممياتوعمى العكس فقد تُ 

 وغياب القرار صنع عممياتفي  شفافيةال وعدـدة الجدي التعميمية لمسياسة الالإرادية الطبيعة بسبب
 والمنظمات الطالب بيف مناقشات وجود وعدـ ، واالتحادات الجامعية التحالفات مثؿ التعاوف أشكاؿ

روسيا ، مما أدى  في كما حدث المدمجة الجامعات في القرار صنع عمميات وعدـ إشراكيـ في الطالبية
 .(Romanenko and Froumin , 2020 , 237) إلى فشؿ بعض عمميات الدمج بيا ،

 .الدمج الرأسي مقابؿ الدمج األفقي النوع الثاني ،
مف أعمى أو يمكف التمييز بيف نوعيف مف استراتيجيات الدمج ، كأف يحدث مف أسفؿ إلى أعمى 

مو ، حيث يتـ استخدا اً األكثر شيوع ىوسفؿ ألثنيف ، وُيعد الدمج مف أعمى اال إلى أسفؿ أو مزيج مف 
بالكثير مف التوترات والصراعات بيف كؿ مف الموظفيف ىذا النوع ويتميز ، في كثير مف األحياف 
أكثر عمى ألمف أسفؿ الدمج عمميات كوف تما  اً مف ناحية أخرى ، غالبو  ، اإلدارييف واألكاديمييف

بسبب جة حديثًا إلنشاء مؤسسة مدمالمثمى االستراتيجية  ا النوع مف الدمجىذعد ويُ ، سالسة ونجاحًا 
المشاركة  قائمة عمىتنظيمية مشتركة  ثقافة وتكويفتوافؽ في اآلراء بيف الشركاء  تكويفقدرتيا عمى 

حوؿ تحديد وتقاسـ  يـإجماعالحصوؿ عمى مما ُيسيـ في عضاء ىيئة التدريس واإلدارييف ، أل النشطة
 .(Bibu and ISAC, 2018, 215) ،األىداؼ المستقبمية المشتركة لممؤسسة الجديدة

 ولكف ، التخصصات نفس في تشترؾ التي الجامعية المؤسسات بيف يحدثوىذا النوع مف الدمج 
 تشكيؿو ،  التجزئة مشكمة ومعالجة ، والفعالية الكفاءة زيادة بيدؼمختمفة  حكومية إلدارات تكوف تابعة

نسبيا  الضيقة لتخصصاتا ذات الرائدة الجامعات بيف الجمع عف طريؽ مف الجامعات وأقوى أكبر عدد
 دمج إلى وبذلؾ يشير الدمج الرأسي. (Glass , 2002 , 4) عالمي، مستوى عمى جامعات بناء أجؿ مف
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 ، University of Tallinn تاليف جامعة في الدمج كنموذج ، أصغر نظير مع نسبًيا كبيرة مؤسسة
 (Pruvot and et al , 2015 , 53)،أصغر  وكميات معاىد ثمانية مع ـ2115 عاـ منذ اندمجت التي

 إلى المماثؿ مما يؤدي الحجـ ذات المؤسسات بيف تكوف معظميا األفقية ففي الدمج أما عمميات
 الخاصة والموارد التجارية العالمات بيف الجمع كيفية مثؿ ، األسئمة مف معينة ظيور مجموعة

 ,Pruvot)فرنسا،  األنماط انتشارا في الكثيؼ لمموارد ، ويعد ىذا النمط مف أكثر واالستخداـ بالجامعات
Claeys –Kulik and Estermann, 2015 , 53). 

 يربزاد عًهٍبد ديح اجلبيعبد
 Hatos , 2017 , 13 ; Johnes and Tsionas, 2019) تتمثؿ مبررات دمج الجامعات فيما يمي :

, 306) 
 عفلجامعات نفسيا ا داخؿ تنبع مف وخيمة عواقب ليا ظاىرة وىي ، العالي التعميـ تضخـ .1

 تأثيرات إلى الجامعي زيادة العرض تؤدي ، حيث لمعرض والنوعية الكمية التجاوزات طريؽ
 مف التعميـ جودة وانخفاض الشيادة الجامعية قيمة تدىور: مثؿ  المستوى دوف اجتماعية

 مية.الجامعية الحكو  التعميمية لمنظـ المحتممة وغير المبررة غير وزيادة التكاليؼ ، ناحية
 حيث أثبتت العممي ، والبحث الجامعي التعميـ مستوى عمى التعميمية الخدمات سوؽ عولمة .2

 تشارؾ التي الدولية ، الجامعة األفضؿ ىي الجامعة أف لمجامعات الدولية التصنيفات جميع
 الطالب حركة واالعتماد وزيادة والتمويؿ األفراد عمى المنافسة في العالمي المستوى عمى

   .بأكمميا والمؤسسات والبرامج يفوالباحث
 العالي التعميـ تمويؿ عمى كبير بشكؿ ينعكس ، مما العالي التعميـ نظاـ تجزئة مف التركيز والحد .3

 الدمج أف الدوؿ مف العديد رأت ولذلؾ ، بكفاءةواستخداميا  الموارد استخداـ ترشيد خالؿ مف
 الصعبة. األوقات في لإلصالح أداة يمثؿ

لممؤسسات  ، ُيعد الدمج بمثابة عامؿ إنقاذ  Survival and Growth مووالن البقاء .4
 ترى كما ، لمبقاء كوسيمة الدمج إلى لمبقاء قابمةال غير المؤسسات تمجأ الضعيفة والفاشمة ، إذ

 التحسينات مف المزيد لتمويؿ اإليرادات لتوليد وسيمة أفضؿ أنو عمى الدمج الصغيرة المؤسسات
 فشؿ عدـ لضمافآلية جديدة الدمج  المتحدة المممكة اتخذت ؿ المثاؿفعمى سبي ، والنمو

 .الجامعي التعميـ مؤسسات
 جداوؿ في ترتيبيا أىمية متزايد بشكؿ تدرؾالجامعات  أصبحت،  Reputation السمعة .5

 يمكف ىمية كبيرة لعمميات التدريس حيثالجامعة أ والعالمية ، وتمثؿ سمعة الوطنية الدوريات
 ؛( والدولي الوطني المستوييف عمى) الطالب أفضؿ تجذب أف الطيبة السمعة اتذ لمجامعات
البحث العممي ،  تمويؿ مصادروتنويع  االكاديمييف والباحثيف أفضؿ جذبل أيًضا ميمة والسمعة

 .والدولي الوطني الصعيديف عمى السمعة لبناء فعالة كوسيمةإلى الدمج  الجامعات تسعى لذلؾ
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، يؤدي األجاء  International competitiveness  الدولية افسيةالتن القدرةزيادة  .6
سوؽ التعميـ  عولمة تزايد معالتنافسي الضعيؼ لمجامعات إلى زيادة عمميات الدمج ، ف

 التنافسية الميزة لتحسيف وسيمة أنو عمى الجامعي التعميـ في الدمج إلى ُينظر بات الجامعي
 لدوليةالجامعة الجديدة لمجامعات ا منافسة فرص مف الجامعات دمج يزيد، حيث عالميًا 
 التنافسي الضعيؼ األداء يزيد وبالتالي. البمد ذلؾ في الجامعي التعميـ جودة تعزيزو  الشييرة

 الدمج.  مف إجراء عمميات
 يتطهجبد حتمٍك انديح انفعبل ثني اجلبيعبد

ألمور الميمة والتي يمكف يتطمب تحقيؽ ونجاح عمميات الدمج بيف الجامعات االلتزاـ ببعض ا 
 ,V¨alimaa and et. al , 2014 , 44 ; Johnes and Tsionasتحديدىا فيما يمي : )

2019 , 315 ; Ursina, Aittolaa, Hendersonb and Valimaaa , 2010 ,329) 
 التنفيذ مرحمة في خاصة قوية قيادةوجود عمميات الدمج نجاح تطمب اإلدارة االستراتيجية ، ي ، 

 عممية أثناء المؤسسات قادة كبار بيف المفاوضات غالبية عمميات الدمج أىمية ظيرتُ  حيث
 الدمج عممية خالؿ رئيس األكاديمية مف دور بو القيادة ، فضال عما تقـو لمدمج التخطيط
 تحقيؽ إلى يؤدي بشكؿ معاً  العمؿ عمى المؤسسات الراغبة في الدمج أعضاء بتشجيع

جراء أنشطة الجامعية التجارية العالمات فة إلى إدارة، باإلضا أىدافيـ جميعاً   التسويؽ وا 
بيف  المكثؼ التواصؿ خالؿ مف ، ومف ثـ تكتسب الجامعة الجديدة سمعتيا لمجامعات

 األكاديمييف وسوؽ العمؿ.
 التخطيط  الناجح الدمج يتطمب حيث، بأكمميا  الدمج عممية في مرحمة ، ويعد أىـ التخطيط

األكاديمي،  لممجتمع جديدة تفكير طرؽ استخداـ إلى ، باإلضافةوأساليبو  مؿلعا ىياكؿ تطويرل
 وتكويف،  جديدة تنظيمية ثقافة وتكويف مدمجل التخطيط في حاسـ بدور الجامعة إدارة وتقـو
مع مراعاة  المدمجة الجامعات قوة بنقاط تحتفظ التي المدمجة جديدة لممؤسسة رؤية

. والتيديدات الخارجية لمتحديات االستعدادات الالزمة
 ةحيوية وميم، إال أنيا ىي ميمة صعبة في عمميات الدمج ، و  ثقافية تنظيمية جديدة تكويف 

المؤسسات أفراد نزاعات ثقافية بيف حدوث قد تؤدي عممية الدمج إلى ف،   لنجاح الدمج
داخؿ  قد تظيرالتي الثقافات الفرعية المتضاربة  وأ المختمفةالثقافات  بسببالشريكة 

التكامؿ التي تحققيا عمميات الدمج و التوافؽ الثقافي درجة  ، ولذلؾ فإف المؤسسات المدمجة
 . ُتعد مف أىـ عوامؿ نجاح عمميات الدمج

  فيما يتعمؽ بالتقاليد ، فتحقيؽ التكامؿ بينيـ أعضاء ىيئة التدريس بيف  التجانستحقيؽ
 نجاح الدمج.ل والضروريةالعوامؿ الرئيسة أحد  يعداليويات والقيـ والمعتقدات  األكاديمية ،
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  اتصاالً  حيث تتطمب عمميات الدمج ،الشفافية والفاعمية بيف جميع أصحاب المصمحة المعنييف 
 .اً جميع يـبين وفعاالً  شفافاً 

 ديح اجلبيعبدانعٕايم املؤثسح يف 
مما يجعؿ  لعناصر،إف الممارسة العممية لعمميات الدمج ىي عمميات طويمة األمد تشمؿ العديد مف ا

ـز لتحقيؽ مف الوقت الال لفترة طويمة  حيث تمتدمف الصعب تقييـ نجاحيا في فترة قصيرة مف الزمف ، 
 ، سنوات (11)ستغرؽ ما يصؿ إلى قد ت المؤسسات المدمجةمتماسكة داخؿ ثقافة تنظيمية جديدة 

عد مف األمور الميمة ات يُ ومف ثـ فإف تحديد العوامؿ المؤثرة في نجاح عمميات الدمج بيف الجامع
،   (V¨alimaa and et. al , 2014 , 43) لتجنب أي مشكالت قد تتعرض ليا عمميات الدمج

 وىذه العوامؿ يوضحيا الشكؿ التالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ( العوامؿ المؤثرة في دمج الجامعات1شكؿ رقـ )
ميات الدمج بيف الجامعات ، يوضح الشكؿ السابؽ مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في إتماـ عم

وعمى الرغـ مف تعدد ىذه العوامؿ المؤثرة إال أنو ال يمكف الفصؿ بينيا بسبب شدة التداخؿ بينيا فكؿ 
 منيا يؤثر ويتأثر بالعوامؿ األخرى ، ويمكف توضييا فيما يمي :

(Sułkowski, Seliga, & Woźniak, 2019 , 212 ; Johnes and Tsionas, 2019 , 
315 ; Bibu and Isac , 2018 , 215  ) 

انعٕايم املؤثسح يف ديح 
 اجلبيعبد
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وجغرافيا  الجامعيتشير إلى عدد الشركاء وحجـ مؤسسات التعميـ و ، أواًل ، العوامؿ الييكمية
 :، وتشمؿ العوامؿ الييكمية ما يمي المؤسسات

  العمر Ageتاريخ حيث مف المماثمة الجذور ذات الجامعات تتـ بيف الدمج عمميات ، معظـ 
عمميات الدمج  نجاح محددات أحد تاريخ نشأة الجامعات المدمجة فأ تأسيسيا ، وقد ثبت

 .وزيادة كفاءتيا
 النسبي  الحجـ Relative Sizeبيف الدمج عمميات مف العظمى الغالبية ، عمى الرغـ مف أف 

 لمحجـ واضح تأثير يوجد يشير إلى أنو ال مما، الحجـ  في كبيراً  تظير اختالفاً  الجامعات
ـ المؤسسي الحجاالختالؼ في الدمج ، إال أف  بعد الكفاءة زيادة احتمالية ىعم لمشركاء النسبي

 . الدمج فشؿ احتمالية يزيد مف المعنية المؤسساتوالبرامج التي تقدميا 
 الجغرافي الموقع Geographical Location في مؤثرة تكوف قد أخرى خاصية ، ىناؾ 

 الدمج ، إذ لمقرب مؤسسات بيف فيةالجغرا المسافةقرب  وىي الدمج بعد الكفاءة تحسيف
 أف الدمج لعمميات الدولية النماذج أظيرت نجاح عمميات الدمج ، حيث ميـ دور الجغرافي
تظير العديد مف المشكالت  حيث،  كانت بيف الجامعات القريبة جغرافياً  الدمج عمميات أنجح

التبايف في الثقافات المعنية مثؿ  المؤسسات بيف كبيرة جغرافية مسافة الناتجة عف وجود
إال أف الباحث يرى أف مثؿ ىذه المشكالت قد تظير في المجتمعات ،  التنظيمية واألكاديمية

متعددة األعراؽ والثقافات أما المجتمعات المتجانسة فمف الصعب ظيور مثؿ ىذه المشكالت 
 فييا. 
ممجتمعات بصفة عامة والجامعات ل االجتماعية تؤثر األنماط والثقافية ، االجتماعية ثانيًا ، العوامؿ

بأكمميا ، كما يؤثر  الجامعية المنظومة وأداء الدمج قرارات بصفة خاصة بشكؿ كبير عمى
 ةىويالسياؽ الثقافي المجتمعي والمؤسسي عمى عمميات الدمج بفعؿ عدة عوامؿ مثؿ : 

أثر السياؽ صعوبة تقييـ  ما يزيد مفوىو  ، قيميا وأعرافياو المؤسسات الشريكة وتاريخيا 
 فييا. وثقافة األفراد وسموؾ المؤسسات الثقافي عمى الدمج بسبب التداخؿ بيف ثقافة

 عمى كبير البطالة بشكؿ ومعدؿ المعيشة مستويات ، تؤثر عوامؿ مثؿ : االقتصادية ثالثًا ، العوامؿ
 حافزاً  لمبالد االقتصادي الوضع تدىور عمميات الدمج بيف الجامعات ، بحيث يكوف بدء دوافع
المتفرقة ، في محاولة لترشيد اإلنفاؽ  الجامعي التعميـ أنظمة في خاصة الدمج مف لموجة

 .الحكومي عمى ىذه المؤسسات
تمثؿ التكنولوجيا عاماًل أساسيًا مف عوامؿ تحفيز الجامعات البعيدة عمى رابعًا ، العوامؿ التكنولوجية ، 

إجراء وتنفيذ البحوث العممية ، والذي يتمثؿ  إجراء عمميات الدمج لما ليا مف أثر مباشر عمى
في حجـ ونوعية المعامؿ والمختبرات البحثية ؛ إذ ُيعد تجميع الوحدات العممية معًا ىو االتجاه 

 العاـ الذي يسمح بتنفيذ مشاريع بحثية طموحة وتطوير مدارس عممية شييرة. 
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العالمية ، حيث  المنافسة وتطوير الجامعي عميـوالت العمـو بتدويؿ المتعمقة العالمية خامسًا ، المتغيرات
 العامة الجامعات بيف االندماجات موجة تقود التي الرئيسية اآلليات مف العالمية التصنيفات تعد
 لمغة الدولي الدور بسبب العولمة عمى اإلنجميزية بالمغة الناطقة البمداف العالـ ، إذ تييمف حوؿ

 تنفيذ وعمى ذلؾ يتـ ، البمداف مف العديد في لمجامعات يميوالتعم العممي والموقؼ اإلنجميزية
 مشتركة درجات) مشتركة برامج فتح: خالؿ مف الجامعات تدويؿ لتعزيز الدمج عمميات
 األكاديمي التبادؿ وتعزيز ، الوافديف الطالب وجذب ، اإلنجميزية المغة وبرامج( ومزدوجة

 بتخطيط الدمج لعمميات المحتممة تيديداتوال بالمخاطر المعرفة والتعميمي ، ولذلؾ تسمح
  .فعالية أكثر بشكؿ المستقبؿ في الدمج عمميات

 يعٕلبد ديح اجلبيعبد
 بعضعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة التي تحققيا عمميات الدمج بيف الجامعات إال أف ىناؾ 

عمميات معقدة  الجامعيةمؤسسات العمميات الدمج بيف ، فالتي تعترض ىذه العمميات  المشكالت
وتتطمب مفاوضات مكثفة وتخطيًطا تفصيمًيا يجب أف ينظر إلييا كاستراتيجية ، وتستغرؽ وقتًا طوياًل 

، وتمثؿ المعوقات البشرية والييكمية مف أكثر  طويمة األجؿ ويجب أف تكوف مرتبطة بخطط التنمية
 Mosadeghrad)ما يمي : المعوقات التي تؤثر عمى كفاءة عمميات الدمج والتي يمكف توضيحيا في

and et al ,2019 , 33 ) 
، معوقات بشرية ، وتشمؿ ظيور منافسة غير صحية وصراعات بيف المنتسبيف لمجامعات  أوالً 

المدمجة كأعضاء ىيئة التدريس والطالب والقيادات اإلدارية ، حيث تؤثر المواقؼ السمبية التي 
عادة تخصيص المناصبيشعروف بيا بسبب اختالؼ الثقافات التنظيمية و  واإلدارية أو  األكاديمية ا 

 المحتمؿ واالفتقار التماسؾ مما ينتج عنو ضعؼ ،عمى زيادة مقاومتيـ لمدمج زيادة أعباء العمؿ 
خفاض مستوى الرضا بسبب زيادة ، كما قد يؤدي الدمج إلى قمؽ الموظفيف وان وااللتزاـ لمثقة
وزيادة انتمائيـ  وارتباطيـ بالمؤسسة السابقة  العمؿ الجديدة والواجبات غير الواضحة ضغوط

 المياـ إحدى فإف وفقداف وظائفيـ اإلدارية الناجـ عف تقميص حجـ المؤسسات ، وعمى ذلؾ
 خالؿ مف توضيح أىداؼ الدمج وفوائده ليـ ىي التخطيط عممية أثناء الجامعة إلدارة الرئيسة
 ,Ursina)القرار،  صنع في لممشاركة يـالفرصة ل وتوفير ، دائـ ومستمر معيـ بشكؿ التواصؿ

Aittolaa, Hendersonb and Valimaaa , 2010 ,330 ) 

أماـ إتماـ عمميات الدمج  وتحدياً  خطيراً  وبالنسبة ألعضاء ىيئة التدريس فإنيـ قد يمثموف معوقاً  
يف والتي قد لشعور البعض بفقد مكانتيـ اإلدارية واألكاديمية القائمة عمى نظاـ األقدمية في التعي

عمى كؿ مؤسسة مف مؤسسات الدمج ، والذي قد يظير في جديد منيـ تختمؼ بسبب انضماـ عدد 
رفض البعض العمؿ تحت إشراؼ غيرىـ مف األكاديمييف مف جامعة أخرى ، بؿ قد يصؿ األمر إلى 

بحاثيـ، رفض بعض أعضاء ىيئة التدريس والباحثيف ذكر انتماءاتيـ المؤسسية لمجامعة الجديدة في أ
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 مما يفقد الدمج ىدفا أساسيا مف أىدافو وىو توسيع نطاؽ البحوث العممية لمجامعة الجديدة،
(Romanenko and Froumin,2020 , 236). 

 ونشوب اليوية وفقدانيـ مف نتائج عممية الدمج شعورىـ باليقيف وبالنسبة لمطالب ، يمثؿ عدـ
قد بينيـ مف معوقات عمميات الدمج ، ف الثقافي  اـوالصد ، األدوار وتضارب المجموعات بيف الصراع

مظاىر مقاومة الطالب لمدمج بسبب ما انتيجتو  مف الكثير روسيا في الجامعي الدمج شيدت عمميات
الجامعات مف أساليب قامت عمى عدـ إشراؾ الطالب في إعداد وتنفيذ عمميات الدمج وعدـ عرض 

 , Romanenko and Froumin,2020)دتيـ منيا، نتائج الدمج المحتممة عمييـ وكيفية استفا
236). 
 الدمج ، كمفاىيـ عممية في المشاركة المؤسسات بييكؿ المتعمقة تمؾ ، وىي معوقات ىيكمية،  ثانياً 

 يتطمب المنظمة، حيث ىيكؿ في بينيا والتنسيؽ ، المياـ وتخصيص ، اإلدارات تعقيد مثؿ
تغيرات ال فيقد يؤدي االفتقار المشاركة ، و  اناتالكي ىياكؿ في أساسية حدوث تغييرات الدمج

بعض المشكالت مثؿ فقداف بعض مديري الصؼ األوؿ قوتيـ اإلدارية حدوث ييكمية إلى ال
مف توزاف القوى بيف  ثـ تتطمب عمميات الدمج إحداث نوعوالمزايا التي يتمتعوف بيا ، ومف 

ضافة ىياكؿ  البشرية بشكؿ الطاقة بتوزيع حتسم لمجامعة جديدة المؤسستيف المدمجتيف وا 
 Mosadeghrad and) وتحقيؽ العدالة بيف القيادات األكاديمية واإلدارية والموظفيف، أفضؿ

et al ,2019 , 35). 
 خبيعبتٓب. يف انديح َفرد انتً انعبملٍخ انًُبذج احملٕز انثبًَ ، أْى

عادة ىيكمة كقوة دافع -عمى الصعيد العالمي-تـ النظر إلى عمميات الدمج لقد  ة لمتغيير وا 
منظومات البحث والتعميـ واالبتكار واالستجابة إلى متطمبات تعزيز القدرة التنافسية العالمية لألنظمة 
الجامعية ، وعمى ىذا فقد تطورت العديد مف الجامعات الكبيرة والمرموقة في الواليات المتحدة وآسيا 

ي العقود الماضية ظاىرة شائعة بشكؿ متزايد في وأوروبا بفعؿ عمميات الدمج ، حتى أصبح الدمج ف
في بدء أو  بدور ميـالحكومات  قامتالعديد مف أنظمة التعميـ الجامعي في جميع أنحاء العالـ، وقد 

تشجيع عمميات الدمج مف أجؿ ترشيد نظـ التعميـ الجامعي ، ومنح حوافز قوية التماـ ىذه العمميات 
ية التيديدات الخارجية الممثمة في زيادة حدة جة والمادية وموار الموارد الماليبيدؼ معالجة قصو 

 (V¨alimaa, Aittola, Ursin , 2014 , 42)المنافسة بيف الجامعات المختمفة، 

شيدت معظـ دوؿ العالـ العديد مف عمميات الدمج الجامعي بيدؼ إعادة ىيكمة  ومف ثـ فقد
 ـ2115إلى عاـ  ـ2111الفترة مف عاـ سجمت رابطة الجامعات األوروبية في  حيثمؤسساتو، 

صغيرة نسبياً  دوؿنتيجة لعمميات الدمج في  (157)إلى  (841)مف  الجامعات التطبيقيةانخفاض عدد 
( ، وفي المممكة المتحدة انخفض عدد وبمجيكا)فنمندا وىولندا والنرويج  شممت :في أوروبا الغربية 

، وأدمجت  ـ2114و  ـ1993:( بيف عامي 31ثر مف )أكجامعة  (156)في إنجمترا بمقدار  الجامعات
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، وخفضت اسكتمندا عدد الكميات الخاصة ـ 2117كميات في عاـ  (6)كمية في  (16)أيرلندا الشمالية 
ويمز بالمثؿ عدد الكميات مف  إقميـ ، وخفض ـ2114-ـ2111مف في الفترة  (21)إلى  (37)بيا مف 

سنوات ، و  4دمجا في الكميات ذات  (144)حدة األمريكية ، كما شيدت الواليات المت (13)إلى  (25)
: مف 9.3بمعدؿ  سنتيفأقؿ مف الكميات دمجا في  (41)دمجا في الكميات ذات العاميف ، و  (185)

: مف الكميات ذات العاميف 11.6: مف الكميات الخاصة غير اليادفة لمربح و 3.9الكميات العامة و 
-ـ2113، وفي الياباف ساعدت عمميات الدمج ، في الفترة ـ 2113و  ـ2111في الفترة بيف عامي 

وفي جامعة ،  (87)إلى  (111)الوطنية مف  الجامعاتبشكؿ أساسي ، عمى تقميؿ عدد  ـ2114
جامعة عامة منذ التسعينيات ، معظميا  (1111)عممية دمج تضـ  (411)الصيف تـ إجراء أكثر مف 

 .(Williams , 2017 , 15) ، ـ2115و ـ 1991بيف 
وفيما يمي عرض ألىـ نماذج دمج الجامعات في فنمندا والصيف وفرنسا ، ويرجع اختيار الباحث 

نيا مف أوائؿ الدوؿ التي اتجيت إلى إعادة ىيكمة جامعاتيا مف خالؿ عمميات الدمج ، أل ليذه الدوؿ 
معظـ التصنيفات  باإلضافة إلى ارتفاع مستوى جودة وكفاءة جامعاتيا وحصوليا عمى ترتيب متقدـ في

 العالمية لمجامعات.
 هُداُديح اجلبيعبد يف ف،  أٔلا 

 متعددة لعمميات دمج الجامعات ، حيث حفزت ُتعد فنمندا إحدى الدوؿ األوروبية التي شيدت أشكاالً 
 التعميـ أنظمة مف العديد داخؿ الدمج حدوث عمميات المختمفة والوطنية واألوروبية العالمية التطورات
 اإلدارة وتطوير أنماط والمؤسسية التنظيمية الثقافات تعزيز بيدؼ الماضية الفترة خالؿ أوروبا في العالي

 ( Ursina, Aittolaa, Hendersonb and Valimaaa , 2010 ,329)المدمجة ،  لمجامعات
عبر المشتركة بعد قرار االتحاد األوروبي في التسعينيات بإنشاء منطقة التعميـ العالي األوروبية ف

 الجامعيجديدة إلعادة ىيكمة نظاـ التعميـ  اً وضعت الحكومة الفنمندية أىداف،  ما يسمى عممية بولونيا
مف أجؿ تمبية متطمبات جودتو وزيادة فعاليتو في جميع النواحي وخاصة النواحي المالية بيدؼ زيادة 

حات منذ منتصؼ العقد األوؿ بدأت الحكومة الفنمندية سمسمة مف اإلصالوعمى ىذا المنافسة الدولية ، 
 ، مع التغيرات العالمية مف القرف الواحد والعشريف بيدؼ جعؿ التعميـ العالي الفنمندي أكثر تفاعالً 

توفير فرص و تمويؿ الجامعات  مصادروتمثمت األىداؼ الرسمية إلصالحات التطوير الييكمي في : تنويع 
التعاوف مع الجامعات العالمية ذات المستوى  أفضؿ لمتنافس عمى تمويؿ البحوث الدولية وزيادة

وضماف جودة وفعالية التدريس والبحث العممي بالجامعات ، وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تنفيذ  ،العالمي

                                              
  دولة أوروبية في مجاؿ التعميـ العالي لتحقيؽ العمؿ المشترؾ لمييئات  48عممية بولونيا ىي تعاوف حكومي دولي بيف

وكاالت ضماف الجودة ب المصمحة وأصحاب العمؿ و اأصحالحكومية والجامعات والمدرسيف والطالب ، وكذلؾ الجمعيات و 
يجاد معيار ا  تحسيف ومداومة التعميـ العالي و  والمنظمات والمؤسسات الدولية بما في ذلؾ المفوضية األوروبية مف أجؿ

 وروبي موحد لمتعميـ العالي.أأو مجاؿ 
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 إصداراألولى كانت مف خالؿ االستراتيجية  :استراتيجيتيف أساسيتيف إلصالح التعميـ العالي الفنمندي
 المؤسسي االستقالؿ زيادة إلى ـ ، والذي ييدؼ2119 عاـل (558رقـ ) الجديد الجامعات قانوف

عمى  القدرةبموجب قانوف خاص  ، وقد سمح لياميزانية الدولة  عفالجامعات ميزانية فصؿ و  لمجامعات
 (V¨alimaa and et al , 2014 , 46) ،  عمؿ بشكؿ مستقؿ مع الكيانات االقتصاديةالإبراـ العقود و 

 ، ثالث عمميات مف الدمج في تنفيذانية إلعادة ىيكمة الجامعات الفنمندية وتمثمت اإلستراتيجية الث
متخصصة في العمـو الصحية ال  Kuopioففي الجزء الشرقي مف فنمندا تـ دمج جامعتي كيوبيو 

العمـو اإلنسانية واالجتماعية ، والتي تقدر  في متخصصة بشكؿ أساسيال Joensuuجوينسو جامعة و 
 The University ofميؿ ، وأطمؽ عمييا جامعة شرؽ فنمندا  111لي المسافة بينيما حوا

Eastern Finland،  وفي الغرب تـ دمج كمية إدارة األعماؿTurku School of Economics 
and Business Education مع جامعة توركو Turku University،  وقد تـ تنفيذ ىذيف

ية دوف مقاومة قوية مف الموظفيف أو المؤسسات الشكميف مف عمميات الدمج بيف المؤسسات الجامع
األكاديمية ، وكاف الدمج الثالث ىو األكثر شمولية وشيرة ألنو حدث العاصمة الفنمندية ، حيث تـ 

،   Helsinki School of Economicsالدمج بيف كمية إدارة األعماؿ )كمية ىمسنكي لالقتصاد( 
، وجامعة الفنوف والتصميـ  Helsinki University of Technolog وجامعة ىمسنكي التكنولوجية 

 Aaltoفي جامعة واحدة أطمؽ عمييا جامعة  آلتو  University of Art and Designفي فنمندا 
University جامعة "عالمية" بيدؼ أف تصبح  ، (V¨alimaa and et al , 2014 , 46) 

 الجامعي التعميـ نظاـ تنظيـ إعادة مف الغرض فإف الفنمندية ، والثقافة والتعميـ التربية لوزارة ووفًقا
 وتعزيز ، العالي التعميـ مؤسسات مف الوطني المستوى عمى تنافسية أكثر شبكة ىو تكويف الفنمندي
 ,Ursina)والتعميـ،  البحث في االستراتيجية المجاالت وتقدير تحديد وكذلؾ ، والتعميـ البحث جودة

Aittolaa, Hendersonb and Valimaaa , 2010 ,328 ). 
الفنمندي وأساسو التشريعي مف  الجامعياجتماعية لتغيير ىياكؿ التعميـ  اً ضغوط وقد نشأت

كبيرة بسبب اليياكؿ اإلدارية والتنظيمية المثقمة بفئات الداخمية الضغوط أوليما ال مصدريف رئيسييف
، مف التعميـ الجامعي  ة والمجتمعيةتوسيع التوقعات االجتماعي ، باإلضافة إلى زيادةالموظفيف الجديدة 

المشكالت المتعمقة بانخفاض التمويؿ العاـ  عف ، فضالً  لمجامعاتحاجة إلى زيادة "الميمة الثالثة" الك
مف و  وغيرىا مف المشكالت المتعمقة باإلدارة ، واألعداد المتزايدة مف أعضاء ىيئة التدريس محددة المدة

عف التغيرات في المجتمع الفنمندي  نجمتالفنمندي  الجامعيتعميـ ناحية أخرى فإف الضغوط لتغيير ال
فعالية  عامؿ حاسـ لزيادةإنتاج المعرفة  التي قامت عمى مبدأ أساسو أفواالقتصاد الوطني الفنمندي 

 ,Ursina, Aittolaa) ، وتنافسية االقتصاد الوطني الفنمندي  كما ىو الحاؿ في أجزاء أخرى مف العالـ
Hendersonb and Valimaaa , 2010 ,328 ) 
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وتعد جامعة آلتو حالة مثيرة لالىتماـ بشكؿ خاص بسبب ىدؼ الحكومة الفمندية الطموح لتصبح 
جامعة واحدة االقتصاد والتكنولوجيا ، والتصميـ في  مف المزج بيف تخصصاتجامعة عالمية مف خالؿ 

دمج بيف جامعة كبيرة )جامعة نتيجة  ـ2111العمؿ في عاـ  بدأت جامعة آلتووقد العاصمة ، ب
 ، مفنوف والتصميـ(لىمسنكي لالقتصاد وجامعة ىمسنكي  جامعةىمسنكي لمتكنولوجيا( وجامعتيف أصغر )

مف خالؿ  فقياأل وقد عبرت حالة الدمج بيف ىذه الجامعات عف نوعيف مف أنواع الدمج ىما: الدمج
والعوامؿ  بعض التداخالتوجود المختمفة مع  ممفاتيـ األكاديمية دمج جامعات متقاربة إلى حد كبير في

آلتو جامعة لـ يكف دمج المشتركة بيف الجامعات الثالث، والنوع الثاني ىو الدمج شبو اإلجباري إذ 
ف لـ تجبرىا الحكومة عمى ذلؾ– طوعياً  ال يمكف لمحكومات في أوروبا أف تجبر الجامعات عمى حيث  -وا 

وفي حالة ىذه الجامعة ،  المشجعة عمى الدمج اٍت يوفر الحوافزالدمج ، ولكف يمكنيا إنشاء سياؽ مؤ 
عمى التواجد  قادر نموذج مف أجؿ التحوؿ إلى فقد أجبرتيا عوامؿ المنافسة الدولية عمى ىذا الدمج 

 ، دوليةالالمواىب  بقدر المنافسة عمى  ، ولـ تكف زيادة التمويؿ مف دواعي الدمج بينيـ  عالمياً 

.(Soler and Molina , 2019 , 255) 
أيضا لما شيدتو مف مقاومة العديد مف طالب جامعة الفنوف  فريدةحالة  تعد جامعة ألتوكما 

 ،الكثير مف طالب كميات إدارة االعماؿ واالقتصاد بالدمج والتصميـ لفكرة الدمج بقوة ، في حيف رحب 
مميوف  511الؿ الوعد بتقديـ ىذا الدمج مف خ عمى تنفيذالحكومة  ولمواجية ىذه المقاومة فقد شجعت

مميوف يورو عمى األقؿ مف القطاع  211يورو إلى جامعة آلتو الجديدة إذا تمكنت مف الحصوؿ عمى 
 لـ يكف متاحاً  والذيلجامعة عمى التبرعات الخاصة ا بحصوؿجديد القانوف سمح بو الوىو ما  ، الخاص

 511الحكومة بدعـ جامعة آلتو بمبمغ  مف قبؿ ، ومع ذلؾ ، وجدت جامعات فنمندية أخرى أف قرار
غير عادؿ حيث أدى القرار إلى نقاش شعبي ساخف وضغوط سياسية شديدة عمى  مميوف يورو قراراً 

الحكومة الفنمندية. ونتيجة لذلؾ ، اضطرت الحكومة إلى توسيع مبدأ سياسة الدعـ ليشمؿ جميع 
مرة عمى التمويؿ الذي (  2.5 ويؿ مقداره)بتثديـ تم الجامعات الفنمندية مف خالؿ مكافأة كؿ جامعة

المدعومة مف الحكومة  عمميات الدمجأف  ، مما يشير إلى مف الحصوؿ عميو مف مصادر خاصة تتمكف
ت الدمج غير المدعومة مف في حيف لـ تنجح محاوال، تـ عممية الدمج تىي التي أعطيت موارد كافية ل

لتربية والتعميـ ىي الجية الفاعمة الوطنية في صنع تضح أىمية أف تكوف وزارة اتوبذلؾ ، الحكومة
 (V¨alimaa and et al , 2014 , 46). ،السياسات التعميمية

وتجدر اإلشارة إلى أنو في حالة دمج جامعة آلتو ، لـ يكف الوصوؿ إلى التآزر المالي محرًكا 
كانت  در التمويؿ الرئيسةتعظيـ مصاأف  أيقنواالحكومة والجامعات إال أف  لعمميات الدمج ، رئيسًيا

في التعميـ الجامعي أعمى ضرورية لتمكيف الجامعة الجديدة مف الوصوؿ بشكؿ واقعي إلى مستوى دولي 
 (Pruvot; Anna – Claeys –Kulik And Estermann, 2015 , 62)العممي، والبحث 
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 انديح يف خبيعخ آنتٕ أظجبة
ميات الدمج الجامعي في فنمندا ، وخاصة دمج جامعة عامة عمى الدوافع الرئيسية لعمالنظرة الُتظير 

وخمؽ قيمة التي تتعرض ليا الجامعات الفرص و  التحدياتآلتو ، أف الدمج يستجيب لمجموعة مف 
 Pruvot; Anna – Claeys –Kulik and Estermann, 2015) :مضافة ليذه الجامعات عف طريؽ 

, 61) 
  البيئة األكاديمية وضرورة الوصوؿ إلى ة األكاديمية الجودعمى االستجابة لممتطمبات المتزايدة

 .الجامعيالدولية األكثر جاذبية في مؤسسات التعميـ 
  تعتمد عمى إمكانات  قويةجامعات وجود تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الفنمندي مف خالؿ

 االبتكار المستقبمية.
 الجامعات الفنمنديةفقدت  حيث؛  تحسيف جودة الجامعات الفنمندية لمواجية تحديات العولمة 

 .في السنوات األخيرة في جودة البحث وجاذبية بيئاتيا البحثية -بشكؿ خاص-مكانتيا 
  تمويؿ الجامعات قريبة مف  إلى مستويات ليصؿزيادة التمويؿ الحكومي لمجامعات الفنمندية

 األوروبية المتنافسة.
 ـ الثقيؿ وغياب االستقاللية في صنع القرار إزالة عبء التنظي مف خالؿ إطالؽ اإلصالح الجامعي

صالح اليياكؿ اإلدارية ، وتخفيؼ ممارسات التوظيؼ ، وتحسيف بيئات العمؿ والتمويؿ  وا 
 .لمجامعات ، فضاًل عف تدىور البنية التحتيةوالمرافؽ

  جامعة في فنمندا  21التقميؿ مف تجزئة قطاع الجامعات الفنمندية حيث كاف ىناؾ ما يصؿ إلى
 . جامعة بعد الدمج 15وصمت إلى  ؿ اإلصالح الجامعيقب

 الحد خالؿ مف االجتماعية العدالة عمى سمبياً  تأثيراً  تؤثر وعمى الرغـ مف أف عمميات الدمج قد
 الحصوؿ عمى خدمة تعميمية جيدة ، إال أف في لممساواة تحديات وتقديـ العالي التعميـ إلى الوصوؿ مف

مف خالؿ مف خالؿ رؤية فريدة لمعدالة االجتماعية  تقديـاستطاعت  ةديالفنمن الجامعات عمميات دمج
تركيز الموارد في منطقة معينة )عادة ما تكوف حضرية(  مف بدالً  الجامعيإعادة تنظيـ توزيع التعميـ 

إنشاء ، حيث ساعدت عمميات الدمج عمى وفي طبقات اجتماعية معينة )عادة ما تكوف أعمى( لمطالب 
أعضاء  كما ساعد الدمج عمى جذبداخؿ جامعة آلتو ،  ستوى عالمي وتركيز المواردذات مجامعات 

صناعة ملتدفؽ مستمر مف االبتكارات  ، وتحقيؽىيئة التدريس والطالب الدولييف ذوي الجودة العالية 
 (V¨alimaa and et al , 2014 , 46) ، لفنمنديةا

واحدة مف الجامعات متعددة  Aaltoلمجامعات ، تعد جامعة  QSلموقع تصنيؼ  ووفقاً 
دارة األعماؿ ، وتقدـ التخصصات التي تمتزج فييا برامج العمـو والفنوف والتكنولوجيا  أكثر الجامعة وا 

 التكنولوجيا مجاالت في والدكتوراه والماجستير البكالوريوس درجات عمى لمحصوؿ برنامجاً ( 91) مف
دارة األعماؿ  ، حيث مبتكر مجتمع بناء ميمتيا في عمارية ، وتتمثؿالم واليندسة والتصميـ والفنوف وا 
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 التجاري والتفكير التصميـ مع بعمؽ تتكامؿ التي الخارقة الوصوؿ لالكتشافات عمىالطالب تساعد 
 ووظائفيـ دراستيـ في لمتفوؽ ودعميـ يـتشجيع االبتكار ، عف طريؽ وتسريع النظامية والحموؿ

عند التحاقيـ بسوؽ  متميزة خبرات بامتالكيـ منيـ مى الكثيرانعكس بالفعؿ ع ، وىو ماالمستقبمية 
العمؿ ، وعمى ىذا فقد نجحت جامعة ألتوا في تحقيؽ إعادة ىيكمة عممياتيا بما يتناسب مع معايير 

 المنافسة الدولية.
 طالب ، منيـ حوالي( 12423)ـ حوالي 2121عاـ  Aaltoجامعة بمغ عدد طالب وقد 

طالب أجنبي ، كما بمغ عدد أعضاء ىيئة ( 1491) وحوالي، طني طالب محمي أو و ( 11932)
، ( عضو أجنبي515)محمييف وحوالي ( 861)عضو ىيئة تدريس منيـ ( 1376)التدريس بيا حوالي 

 .والجدوؿ التالي يمخص ىذه األعداد
 (1جدوؿ )
 ـ2121لعاـ  Aaltoجامعة ب والوطنييفأعداد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس األجانب 

 عدد أعضاء ىيئة التدريس دد الطالبع
 أجانب محمييف

 مجموع
 أجانب محمييف

 مجموع
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

11932 88% 1491 12% 12423 861 6226% 515 3724% 1376 
 (2121، لمجامعات  QS تصنيؼ المصدر : )موقع

عدد أعضاء ىيئة التدريس والطالب بجامعة ألتوا وصؿ  مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف التناسب بيف
طالب ، وىي مف أفضؿ معدالت التناسب عمى مستوى العالـ ، كما  9إلى عضو ىيئة تدريس لكؿ 

يوضح الجدوؿ ارتفاع نسبة الطالب وأعضاء ىيئة التدريس األجانب بالجامعة حيث وصمت نسبتيـ 
مف أعضاء ىيئة التدريس ، مما يدؿ عمى  %3724مف إجمالي عدد الطالب وحوالي  %12حوالي 

قدرة الجامعة عمى جذب عدد كبير مف أعضاء ىيئة التدريس والطالب األجانب ليا ، وىي مف أىـ 
 مؤشرات ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية لمجامعات.

بسبب  ناجحعمى الدمج ال مثاالً  Aalto جامعة اعتبرت العديد مف الجامعات األوروبية حالةوبذلؾ 
د النموذج األكاديمي الجديد عمى جذب أفضؿ الطالب ااعتمو ،  معظـ العوامؿ الحاسمة لمدمج استيفائيا

والتايمز  شنغياي ات، إال أف تتبع ترتيب الجامعة في تصنيف أفضؿ األكاديمييف مف جميع أنحاء العالـو 
وفيما يمي عرض لموقؼ ، ج نتيجة لمدموجود أثر سمبي مبدئي عمى الجامعة الجديدة  يتضح QSو 

 .QSشنغياي والتايمز و اتتصنيفجامعة ألتوا في 
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 (2جدوؿ )
 ـ2121ـ حتى 2111في الفترة مف  QSشنغياي والتايمز و اتترتيب جامعة ألتوا في تصنيف

 العاـ
 شنغياي

 QS التايمز
 محميا عالميا

 134 =184 لـ يصدر 2121
2119 311-411 (2-4) 181= 141 
2118 311-411 (2-3) 191 137= 
2117 411-511 (3-5) 211-251 133 
2116 411-511 (3-5) 251-311 139 
2115 411-511 (4-6) 251-275 187 
2114 411-511 (4-5) 311-351 196 
 لـ تدرج في التصنيؼ 275-251 لـ تدرج في التصنيؼ 2113
 222 351-311 لـ تدرج في التصنيؼ 2112
 لـ يتوصؿ إليو لـ تدرج في التصنيؼ ي التصنيؼلـ تدرج ف 2111
 لـ يتوصؿ إليو لـ يتوصؿ إليو (4-6) 411-511 2111

 عالمة = بجوار الرقـ تعني أف ىذا الترتيب مكرر.
)الموقع االلكتروني لتصنيؼ شنغياي ، الموقع االلكتروني لتصنيؼ التايمز ، و الموقع االلكتروني لتصنيؼ المصدر : 

QS) 
في تصنيؼ شنغياي ،  ألتوا دوؿ السابؽ إلى حقيقة األثر السمبي المبدئي لدمج جامعة جيشير ال

ـ وحصوليا عمى 2111فعمى الرغـ مف ظيور الجامعة الجديدة في العاـ األوؿ ليا في التصنيؼ عاـ 
( إال أنيا لـ تظير في التصنيؼ خالؿ الثالث سنوات التالية لمدمج 511-411ترتيب في الفئة مف )

عمى موقفيـ البحثي وضعؼ ، بيف الجامعات المدمجة  البيروقراطية المشتركةمظاىر زيادة ب بسب
الجامعتيف مف  نشرًا لمبحوث العمميةكانت جامعة ىمسنكي لمتكنولوجيا أكثر ، حيث  المستوى الدولي

 Pruvot; Anna – Claeys)لمجامعة الجديدة الترتيب العاـ  انخفض وعمى الرغـ مف ذلؾ األخرتيف ،

–Kulik And Estermann, 2015 , 261) 
في تصنيؼ مرة أخرى حيث ظيرت ـ ، 2114عاـ إال أف وضع الجامعة الجديدة بدأ في التحسف 

واستمر وضعيا في التحسف حتى وصمت إلى فئة  ( عالمياً 511-411شنغياي وحصمت عمى ترتيب )
ؼ شنغياي حتى فترة إعداد ـ ، وىو آخر إصدار لتصني2119عاـ  ( عالمياً 411-311الترتيب )

( 6-4لنفس التصنيؼ مف فئة الترتيب ) البحث ، وعمى المستوى المحمي فقد تطور ترتيب الجامعة وفقاً 
 ـ.2119( محميا عاـ 4-2ـ إلى فئة الترتيب )2111محميا عاـ 
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إلى عدـ ظيور الجامعة في أي مف التصنيفات الثالثة في السنة  كما يشير الجدوؿ السابؽ أيضاً 
وقد يرجع ذلؾ إلى األسباب السابقة أو إلى افتقار الجامعة الجديدة إلى بعض ، ـ 2111التالية لمدمج 

المؤشرات التي تتطمبيا ىذه التصنيفات ، وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تقدـ ترتيب جامعة ألتوا في تصنيؼ 
-311ئة الترتيب )لمجامعات ، ففي تصنيؼ التايمز تقدـ ترتيب الجامعة مف ف QS التايمز وتصنيؼ 

ـ ، 2121مكرر عاـ ( 184) الترتيبـ و 2119مكرر عاـ ( 181) ـ إلى الترتيب2112( عاـ 351
عاـ  عالمياً  (134)ـ إلى 2112عاـ  عالمياً ( 222)تطور ترتيب الجامعة مف  QSوفي تصنيؼ 

 ـ.2121
تحسيف ترتيبيا ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف الدمج كاف لو أثر إيجابي عمى جامعة ألتوا مف خالؿ 

 .تنفيذ عمميات الدمجعمى المستوى العالمي وىو اليدؼ الذي تطمعت إليو الجامعة عند 
 ثبٍَب ديح اجلبيعبد يف انصني

شيدت فترة التسعينيات مف القرف العشريف تغيرًا ثورًيا في نظاـ التعميـ الجامعي في الصيف ، 
خاصة مف خالؿ عمميات الدمج بيف الجامعات ، ولقد كاف تعزيز الكفاءة والفعالية والمعيارية والقدرة 

ـ كاف الدمج بيف التنافسية لمجامعات أحد الدوافع الرئيسة إلطالؽ الدمج الجامعي في الصيف ، ومف ث
الجامعات الصينية أحد مظاىر إصالح التعميـ العالي والجامعي مف خالؿ توحيد آلية القيادة وحوكمة 
عادة توزيع الموارد البشرية  المؤسسات الجامعية ، باإلضافة إلى إعادة ضبط البرامج األكاديمية وا 

دارة وحدات الدعـ ، بدافع إمكانية إضافة قيمة مضا فة لمجامعات الصينية تمكنيا مف  تحقيؽ والمادية وا 
وسيمة لتعديؿ الييكؿ االستراتيجي لمؤسسات  الدمج أيضاً  كاف، كما  "زيادة اإلنتاجية" عف طريؽ الدمج

مواجية مشكالت التداخؿ الوظيفي  ، ومف ثـالتعميـ الجامعي بحيث أدى إلى انخفاض عدد الجامعات 
نشاء جامعات شامم ة مف خالؿ دمج الجامعات والكميات أحادية التخصصات بشكؿ أكثر فاعمية ، وا 

نشاء مؤسسات جديدةو   .(Mok , 2005 , 71) ،ا 
ـ أعمنت 1995وقد شجعت الحكومة الصينية الجامعات المحمية عمى الدمج فيما بينيا ، ففي عاـ 

عات ( الذي ييدؼ إلى تطوير التدريس والبحث العممي في الجام211الحكومة الصينية عف المشروع )
مميار يواف واشترطت تمويؿ  1129الصينية ورصدت ميزانية كبيرة لتمويؿ ىذا المشروع بمغت حوالي 

ومف ثـ فقد أسيـ ىذا المشروع في تسييؿ عمميات الدمج بيف الجامعات ، جامعة واحدة في كؿ إقميـ 
 .(114،  1431)النكينغ ،  ،المحمية
ظاـ المتقادـ إلدارة الجامعات ، مف أجؿ إنشاء نظاـ لقد كاف اليدؼ الرئيس لإلصالح ىو تغيير النو 

مطالبة و إدارة المركزي تتقاسـ فيو الصالحيات اإلدارية بيف كؿ مف الحكومات المركزية والمحمية ، 
ونتيجة لذلؾ ، ظير عدد مف الجامعات األكبر واألقوى في ،  الحكومات المحمية بالقياـ بدور رئيس

عمى سبيؿ المثاؿ ،  ، ألدب والفنوف والعمـو والتكنولوجيا والزراعة والطبمجاالت الدراسة الشاممة في ا
مع أربع مؤسسات لمتعميـ العالي ، بما في ذلؾ  Shanghai Universityتـ دمج جامعة شنغياي 
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قامت جامعة تسينغيوا ، كما جامعة شنغياي الصناعية وجامعة شنغياي لمعمـو والتكنولوجيا 
Tsinghua Universityالرائدة في العمـو واليندسة ، بدمج األكاديمية المركزية الصينية لجامعة ، ا

 New Zhejiangتـ إنشاء كؿ مف جامعة تشجيانغ الجديدة  ، كما الفنوفمعيد رائد في ك لمفنوف
University وجامعة ووىاف الجديدة ،Wuhan University  وجامعة ىواتشونغ لمعمـو ،
الجديدة مف أربع  Huazhong University of Science and Technologyوالتكنولوجيا 

الجديدة مف خالؿ دمج خمس جامعات  Jilin Universityجامعات أصغر ، وتـ إنشاء جامعة جيميف 
 .(Glass , 2002 , 4) ،أصغر

الدمج طريقة إلصالح إدارة مؤسسات التعميـ العالي مف خالؿ إعادة ىيكمة الييكؿ  وبذلؾ تـ اعتماد
األقساـ  –الكميات  –التقميدي لمؤسسات التعميـ العالي في الصيف عمى مستوى )الجامعات التنظيمي 

باإلضافة إلى إعادة ىيكمة توزيع أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تعزيز القيادة ، اإلدارية واألكاديمية( 
أو المؤسسات  ولتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الجامعات الصينية استراتيجية التعاف بيف الوحدات،  ومنع التداخؿ
مف الطاقات  ألف الدمج الجامعي يتطمب قدرًا ىائالً  والعمؿ عمى تجميع موارد ىذه المؤسساتاألكاديمية 

، ومف ثـ يمكف ألعضاء ىيئة التدريس والطالب في ىذه المؤسسات أف يتمتعوا والوقت لكي يتحقؽ 
تعزيز قطاع  العممي وىو ما أدى إلى بموارد أفضؿ ، بما في ذلؾ المرافؽ ووسائؿ التعميـ والتعمـ والبحث

 (Mok , 2005 , 72). ،التعميـ الجامعي
  :يف انصنياجلبيعبد أظجبة ديح 

 أسباب دمج الجامعات في الصيف فيما يمي : (111،  1431)النكينغ ، حدد 
 .تدني مستوى التعميـ بسبب ضعؼ الموارد المتاحة أماـ الجامعات 
 صات أسوة بالجامعات الكبيرة.الرغبة في إضافة المزيد مف التخص 
 .ترشيد استغالؿ الموارد واالستفادة القصوى منيا 
 .زيادة كفاءة اإلدارة التعميمية 
مثااًل جيًدا  ـ1998في عاـ  Zhejiang Universityعد إنشاء جامعة تشجيانغ الجديدة ويُ 

دة عمى أساس دمج الجامعات في الصيف ، حيث تأسس مشروع جامعة تشجيانغ الجدي يةلتوضيح كيف
وتأسيس ،  دمج جامعة تشجيانغ وجامعة ىانغتشو وجامعة تشجيانغ الزراعية وجامعة تشجيانغ الطبية

جامعة جديدة شاممة تغطي برامج الجامعات المدمجة )الفنوف والعمـو اإلنسانية والتعميـ واالقتصاد 
ج في وضع جامعة تشجيانغ في وقد نجح الدم ،واإلدارة والقانوف والعمـو الزراعية واليندسة والطب( 

  (Mok , 2005 , 71) ،الحجـ والتنوع مف حيثموضع متميز 
 البحث مؤسسات أعرؽ مف واحدةتشجيانغ لمجامعات ، تعد جامعة  QSووفقا لموقع تصنيؼ 

جميع التخصصات باستثناء العمـو العسكرية ولدييا خمسة فروع  الصيف ، حيث تغطي في والتعمـ
 مف العميا لمرحمة الدراسات اً برنامج (311) وأكثر مف جامعياً  برنامجاً  (141)ر مف ، تقدـ أكث جامعية
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لمجامعات حوالي QS ـ وفقا إلحصاءات تصنيؼ 2121، وقد بمغ عدد طالبيا عاـ  كمية( 36) خالؿ
% ممتحقيف ببرامج 49% ممتحقيف ببرامج الدراسات العميا و 51 منيـ طالب ،( 32769)

% ممتحقيف 53 منيـ طالب ،( 9177)مغ عدد الطالب األجانب بالجامعة حوالي ، كما بريوسالبكالو 
% ممتحقيف بمرحمة الدراسات العميا ، كما بمغ عدد أعضاء ىيئة التدريس 47بمرحمة البكالوريوس و 

أجانب ( 2845)% و 53.5محمييف بنسبة ( 3272) عضو ىيئة تدريس منيـ( 6117)بيا حوالي 
 .التالي يوضح ىذه األعداد والجدوؿ% ، 46.5بنسبة 

 (3جدوؿ )
 ـ2121لعاـ  تشجيانغجامعة جانب والمحمييف بد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس األأعدا

 عدد أعضاء ىيئة التدريس عدد الطالب
 أجانب محمييف

 مجموع
 أجانب محمييف

 مجموع
 % العدد % العدد % العدد % العدد

23592 72% 9177 28% 32769 3272 53.5% 2845 46.5.% 6117 
 (2121،  تشجيانغلمجامعات ، حوؿ جامعة  QS تصنيؼ المصدر : )موقع

يشير الجدوؿ السابؽ إلى وصوؿ التناسب بيف عدد أعضاء ىيئة التدريس وأعداد الطالب إلى 
حوالي عضو ىيئة تدريس لكؿ خمسة طالب ، وىو معدؿ مرتفع جدا مقارنة بغيرىا مف الجامعات 

عمى جذب أعداد كبيرة مف الطالب وأعضاء  تشجيانغيشير الجدوؿ إلى زيادة قدرة جامعة األخرى ، كما 
% مف أعداد 46.5% مف أعداد الطالب و28ىيئة التدريس األجانب والتي وصمت نسبتيـ حوالي 

بالنسبة لغيرىا مف الجامعات ، مما أسيـ في تقدـ  أعضاء ىيئة التدريس ، وىي نسبة كبيرة نسبياً 
جامعة الجديدة بعد الدمج في مختمؼ التصنيفات العالمية لمجامعات والتي يمكف تحديدىا في ترتيب ال

 الجدوؿ التالي.
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 (4جدوؿ )
 QSفي تصنيؼ شنغياي والتايمز وتشجيانغ ترتيب جامعة 
 ـ2121ـ حتى 2111في الفترة مف  

 QS التايمز شنغياي العاـ
 54 =117 لـ يصدر 2121
2119 71 111 68 
2118 67 177 87 
2117 111-151 211-251 111 
2116 111-151 251-311 111 
2115 111-151 311-351 144 
2114 151-211 311-351 165 
2113 151-211 311-351 171 
 لـ يتوصؿ إليو 311-351 151-211 2112

 عالمة = بجوار الرقـ تعني أف ىذا الترتيب مكرر.
ني لتصنيؼ شنغياي ، الموقع االلكتروني لتصنيؼ التايمز ، و الموقع االلكتروني لتصنيؼ )الموقع االلكترو المصدر : 

QS) 
في التصنيفات العالمية لمجامعات بعد تشجيانغ جامعة جدوؿ السابؽ إلى تحسف وضع يشير ال

( 411-351إجراء عمميات الدمج ليا ، ففي تصنيؼ شنغياي انتقمت الجامعة مف فئة الترتيب )
( عاـ 211-151ـ وىو العاـ األوؿ إلصدار تصنيؼ شنغياي إلى فئة الترتيب )2113عاـ  عالمياً 
ـ  ، وىو آخر إصدار 2119عاـ  عالمياً ( 71)ـ ، و2118عاـ  عالمياً ( 67)ـ ، ثـ الترتيب 2112

جامعة إلى تقدـ ترتيب  لتصنيؼ شنغياي حتى فترة إعداد البحث ، كما يشير الجدوؿ السابؽ أيضاً 
لمجامعات ، ففي تصنيؼ التايمز تقدـ ترتيب الجامعة مف  QS في تصنيؼ التايمز وتصنيؼ تشجيانغ 

 QSـ ، وفي تصنيؼ 2121مكرر عاـ ( 117)ـ إلى الترتيب 2112( عاـ 351-311فئة الترتيب )
 يؤكد عمىـ ، مما 2121عاـ  عالمياً  (54)ـ إلى 2113عاـ  عالمياً ( 171) تطور ترتيب الجامعة مف

 في التصنيفات العالمية المختمفة. تشجيانغجامعة يجابي لمدمج عمى ترتيب األثر اإل
 ثبنثب ديح اجلبيعبد يف فسَعب

 وعمى التسعينيات مف القرف العشريف ، في مختمفة بمداف في الجامعات دمج حركة لقد ترسخت
 في امعاتخطط دمج الج التأخر النسبي في تحقيؽ الدمج بيف الجامعات الفرنسية إال أف مف الرغـ

 التي  Strasbourg University ستراسبورغ  وتعد جامعة ، ـ2119يناير  منذ تضاعفت فرنسا قد
الجامعات  نتاج لعمميات دمج ـ أوؿ2119 عاـ في التخصصات متعددة واحدة كجامعة تأسيسيا أعيد
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 لويس جامعة:  ىي ، ـ1971 عاـ إدارًيا متمايزة قانونية كيانات ثالثة إلى انقساميا الفرنسية بعد
 وجامعة ، والصحية الطبيعية العمـو تخصصاتيا عمى الغالب Louis Pasteur University باستور
 روبرت ، وجامعة اإلنسانية والعمـو الفنوف في المتخصصة Marc Bloch University بموخ مارؾ

 إنشاء ذلؾاالجتماعية ، وقد تال  العمـو عمى تركز التي Robert Schuman University شوماف
، University  Lorraine لوريف جامعة جامعات مختمفة شممت عف طريؽ دمج الحقة جامعات أربع

 ، ـ2112 يناير تـ تأسيسو في وكالىما ، University  Aix-Marseille مرسيميا إيكس وجامعة
 مونبمييو وجامعة ؛ ـ2114 التي تـ تأسيسيا عاـ University  Bordeaux بوردو وجامعة

University  Montpellier الدمج عمميات مف العديد ـ، باإلضافة إلى اقتراح2115 يناير في 
  (Highman , 2020 , 206) بالفعؿ، الجارية أو اإلضافية

تـ بشكؿ طوعي قررتو  جميعيا الفرنسية أف الجامعات ولعؿ أىـ ما يميز عمميات الدمج في
الجامعات التي التي شيدت  العكس مف عمى مجالجامعات نفسيا بناء عمى رغبتيا في تحقيؽ الد

عمميات دمج إجبارية مف قبؿ السمطات المعنية بتنظيـ أمور التعميـ الجامعي في بعض الدوؿ ، كما 
عمى المستوى المؤسسي  األعماؿ ىذه لمثؿ متزايد بشكؿ مواتية بيئة الطوعية الدمج عمميات شيدت

 ظيرت العديد مف المبادرات والعشريف الواحد رفالق مف األوؿ العقد منتصؼ فمنذ والسياسي ؛
 المحمي المستوى الجامعية عمى المؤسسات بيف التعاوف التي شجعت عمى تطوير المتتالية السياسية

 مرة ألوؿ( Pacte pour la recherche) 2116 لعاـ البحث قانوف أتاح اإلقميمي ، حيث أو
بناء نظاـ تقييـ موحد و  مع القطاعات المختمفة اتعاوني تعزيز إمكانية الجامعي التعميـ لمؤسسات
تعزيز دمج نظاـ البحث الفرنسي في و تقديـ وظائؼ عممية جذابة ومتطورة و ، لمجامعات ومتماسؾ 

 أو التعميمية أنشطتيا وتنسيؽ لمجامعات الدولية ي مف خالؿ تعزيز الرؤيةالبحث األوروب تمجاال
 ضرورية التنظيمية الييكمة إعادة أف أساس عمى سياسيةال المبادرات ىذه بناء البحثية ، وقد تـ

 ذات وشاممة كبيرة جامعات بناء المنافسة عف طريؽ وتكثيؼ العولمة مع بالتعامؿ لمجامعات لمسماح
 Barrier and)الدولية،  الساحة عمى لمتنافس بما يؤىميا متعددة كبير وتخصصات حجـ

Musselin , 2016 , 364) 
  :فسَعبيف  اجلبيعبدأظجبة ديح 

 أسباب دمج الجامعات الفرنسية فيما يمي : (Soler and Molina , 2019 , 261) حدد 
  تحسيف المكانة الدولية والعالمية لمجامعات الفرنسية مف خالؿ تكويف جامعات عالمية متعددة

 .التخصصات
 الحاجة إلى إجراء بحوث عممية عالية الجودة. 
  المادية الموارد استخداـيد ترشتنويع مصادر تمويؿ الجامعات و. 
 تحسيف ترتيب الجامعات في التصنيفات العالمية لمجامعات. 
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 أوؿ( ـ2119 عاـ في إنشاؤىا تـ التي) University of Strasbourg ستراسبورغ جامعة عدوتُ 
إال  ستراسبورغ مدينة في تأسست جامعات ثالث دمج عف وقد نتجت ، فرنسا في الجامعي نتيجة لمدمج

 المدينة ، وقد ضمت الجامعة الجديدة عدداً  أنحاء جميع في مختمفة مواقع في يقع ميا الجامعيأف حر 
 المركزية اإلدارية المكاتب ىيكمة إعادة إلى ىذا الدمج أدى حيث؛ تكرار  دوف المتميزة مف التخصصات

 الثالث اتالجامع شكمت التي 39 الػ الكميات مف كؿ محيط واحدة في حيف ظؿ في الثالث لمجامعات
 مستوى إضافة تمت ، ذلؾ ومع. التنظيمية المظمة نفس تحت فقط وضعيا تـ تغيير ، إال أنو دوف

إدارية تتمثؿ ميمتيا في  ىياكؿ تسعة إنشاء مف خالؿ بيف الكميات والجامعة الجديدة وسيط تنظيمي
 , Barrier and Musselin , 2016)التآزر بينيا،  وبناء ليا المكونة الوحدات بيف التنسيؽ تعزيز
372). 

 نموذج وجود عدـ مع لكونو دمج طوعي نظراً  جوىرية تنظيمية حدوث ابتكارات إلى الدمج وقد أدى
 الجامعات قررت العامة فعندما السمطات قبؿ مف ىذه المؤسسة الجديدة عمى مفروض مسبؽ موجود

 نقطة ىناؾ تكف لـ بالتاليو  ، فرنسا في الجامعي لمدمج سابقة ىناؾ يكف لـ الدمج ستراسبورغ في
 . لطبيعة وخصوصية المجتمع الفرنسي مرجعية ، مما أتاح ليا التكويف وفقاً 

الجامعات  رؤساء بدأه فرنسا في العالي التعميـ قطاع في باإللحاح اتسـ سياؽ في الدمج حدث ولقد
 األكاديمية ، افسةالمن وتكثيؼ الجامعي التعميـ عولمة بسببلمكانتيا  مؤسساتيـ خسارة مف القمقيف

نوابيـ  مع بإحكاـ بأكمميا العممية أداروا أيًضا ولكنيـ ، الدمج عمميات في فقط الرؤساء يشرع ولـ
 مف بد ال كاف الدمج بعمميات المتعمقة الرئيسية القرارات جميع أف مف الرغـ وعمى ، ومستشارييـ

حيث  العممية ، عف بوضوح مسئوليف كانوا الرؤساء أف إال ، الجامعة مجالس قبؿ مف عمييا التصويت
 أجؿ مف عميو أكدوا عمى أف التقاعس عف تحقيؽ الدمج سيكوف لو عواقب وخيمة ، ولذلؾ أصروا

 عامي ساركوزي بيف حكومة قادتيا التي اإلصالحات بسبب أكثر بوتيرة التصور ىذا تعزز وقد ، البقاء
 تقدر التي الرئيسية المنح مف العديد عمى التنافس عمى الجامعات حث تـ حيثـ ، 2112 و ـ2117
 أوـ 2118 عاـ في Ope´ration Campus مثؿ الوطنية البرامج تخصصيا والتي اليورو بمالييف
 تنفيذ الجامعات مف يطمب تشريع سف تـ ، نفسو الوقت وفي(. ـ2111 في d'Excellence مبادرة
 استقاللية بشأف ـ2117 عاـ فوىو قانو: إدارتيا عمى المدى بعيدة عواقب ذات جديدة سياسة

 Liberte ets and Responsabilite´s des Universite´s باسـ والمعروؼ ، الجامعات
 خالؿ مف ، الوطنية الحكومية السمطات مقابؿ لمجامعات المؤسسية االستقاللية زيادة والذي ييدؼ إلى

 آخراً  تحدياً  مثؿ ومواردىا ، وىو ما وموظفييا ميزانيتيا إدارة عمى التقديرية السمطة مف المزيد منحيا
 متطمبات لتمبية بالكامؿ الداخمية اإلدارة عمميات ىيكمة إعادة عمييا كاف حيث ، الفرنسية لمجامعات
 قبؿ ستراسبورغ لدمج جامعة التمييدية المفاوضات ، وقد بدأت ـ2112 عاـ نياية قبؿ الجديد القانوف
 المستقبمية لمجامعة التكويف المؤسسي في الفعمي التفكير أيبد لـ ذلؾ الدمج ، ومع مف سنوات ثماني
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 الدمج ، لصالح الثالث المؤسسات مف الجامعات مجالس صوتت أف بعد ،ـ 2118 عاـ أوائؿ حتى
 التصويت، مف أشير 11 مف أقؿ بعد ، لدمجعالف إل المحدد الموعد ىو 2119 يناير األوؿ مف وكاف
  الجامعة، إدارة بشأف 2117 عاـ قانوف بتنفيذ قاـ مف أوؿ فبي مف الجديدة المؤسسة جعؿ أجؿ مف
(Barrier and Musselin , 2016 , 375). 

 تغطي وشاممة فريدة جامعة ستراسبورغ اآلفلمجامعات ، تعد جامعة  QSووفقا لموقع تصنيؼ 
ب وأعضاء الجامعي ، كما أنيا مف أكبر الجامعات الفرنسية مف حيث أعداد الطال التعميـ مجاالت جميع

 بحث ، فجامعة ومركز مختبراً ( 86) برنامج جامعي و( 37) ىيئة التدريس والموظفيف ، وتضـ
، والجدوؿ سنوًيا دكتوراه رسالة( 411) مف يقرب ما ؛ إذ تقدـ البحث نحو بقوة موجية ستراسبورغ

 .التالي يوضح أىـ اإلحصاءات الخاصة بالجامعة
 (5جدوؿ )

 ـ2121لعاـ  Strasbourgجامعة التدريس األجانب والمحمييف ب أعداد الطالب وأعضاء ىيئة
 عدد أعضاء ىيئة التدريس عدد الطالب

 أجانب محمييف
 مجموع

 أجانب محمييف
 مجموع

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
41545 8226% 8732 1724% 51277 2154 8228% 426 1722% 2481 

 (2121لمجامعات ،  QS تصنيؼ المصدر : )موقع
مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف التناسب بيف عدد أعضاء ىيئة التدريس والطالب بجامعة 

طالب ، وىو أقؿ معدؿ لمتناسب بينيـ مقارنة  21ستراسبورغ وصؿ إلى عضو ىيئة تدريس لكؿ 
ريس األجانب ، باإلضافة إلى تدني أعداد الطالب وأعضاء ىيئة التد Zhejiangو Aalto بجامعتي 

 ستراسبورغمقارنة بالجامعتيف السابقتيف ، ولعؿ ذلؾ يمثؿ أحد العوامؿ التي أثرت عمى ترتيب جامعة 
 في التصنيفات العالمية لمجامعات ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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 (6جدوؿ )
  QSشنغياي والتايمز و اتفي تصنيف Strasbourgترتيب جامعة 

 ـ2121ى ـ حت2111في الفترة مف 

 العاـ
 شنغياي

 QS التايمز
 محميا عالميا

 =379 (511-411) لـ يصدر 2121
2119 (111-151) (4-7) (411-511) 348 
2118 (111-151) (4-6) (351-411) 313 
2117 (111-151) (4-6) (351-411) 261 
2116 (111-151) (4-6) (351-411) 241= 
2115 87 4 (211-225) 226 
2114 95 4 (211-225) 226 
2113 97 4 (211-225) - 
2112 (111-151) (4-7) (211-225) 232 
 لـ يتوصؿ إليو - (4-5) (112-151) 2111

 لـ يتوصؿ إليو لـ يتوصؿ إليو (4-5) (111-151) 2111

لكتروني لتصنيؼ )الموقع االلكتروني لتصنيؼ شنغياي ، الموقع االلكتروني لتصنيؼ التايمز ، و الموقع اال المصدر : 
QS)  
في تصنيؼ شنغياي ، حيث وقعت  Strasbourgجدوؿ السابؽ إلى تذبذب ترتيب جامعة يشير ال

( وىو العاـ التالي لمدمج ، واستمر ترتيبيا في ىذه 151-111ـ في فئة الترتيب مف )2111عاـ 
( 95و ) لمياً ( عا97ـ لتصؿ إلى الترتيب )2113الفئة إلى أف تحسف ترتيبيا بشكؿ تدريجي عاـ 

ـ تراجع ترتيبيا لتقع في فئة 2116ـ ، وبداية مف عاـ 2115عاـ  ( عالمياً 87ـ و)2114عاـ  عالمياً 
التي وقعت في  Aalto( مرة أخرى ، وىو ترتيب مرتفع مقارنة بترتيب جامعة 151-111الترتيب مف )
 ـ.2119( عاـ 411-311فئة الترتيب )

في تصنيؼ التايمز بشكؿ كبير  Strasbourgرتيب جامعة إلى تدىور ت كما يشير الجدوؿ أيضاً 
عمى العكس مف وضعيا في تصنيؼ شنغياي ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ طبيعة المؤشرات التي يتـ في 

( عاـ 225-211ضوئيا ترتيب الجامعات في كؿ مف التصنيفيف ، حيث انخفض ترتيبيا مف الفئة )
و  Aaltoمقارنة بجامعتي  منخفض جداً  ـ ، وىو ترتيب2121( عاـ 511-411ـ إلى )2112

Zhejiang  وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لترتيبيا في تصنيؼ ،QS ( 232مف الترتيب ) تحيث انخفض
ترتيب منخفض مقارنة بجامعتي  ـ ، وىو أيضاً 2121مكرر( عاـ  379ـ إلى )2112عاـ  عالمياً 
Aalto  وZhejiang  ًأيضا. 
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 أف جامعة( Pruvot , Claeys-Kulik and Estermann , 2015, 77)لذلؾ أشار 
ات العالمية لمجامعات بسبب أقؿ في التصنيف ترتيبياالوحيدة التي كاف األوروبية الحالة ستراسبورغ تعد 

التحديات التي أثرت عمى كفاءة عمميات الدمج ، الناتج عف مجموعة مف  يا وقت الدمجئأدا ضعؼ
لجديدة في التصنيفات العالمية لمجامعات ، ومف ىذه والتي انعكست بشكؿ واضح عمى ترتيب الجامعة ا

 التحديات ما يمي :
 المعنييف. لمموظفيف الكبير اإلضافي العمؿ ، ومف ثـ زيادة عبء البشرية الموارد محدودية 
 التغيير المنشود. طموح مع تتناسب ال التغيير إلدارة اعتماد منيجية 
 اإلعداد لمدمج. عممية أثناء القيادة فرؽ إجراء تعديالت وتغييرات في 
 الثالثة في الدمج. لمشركاء واإلدارة الحوكمة مالمح والتمايز في التنوع 
 المتجانسة لمجامعات المدمجة. غير المؤسسية والثقافات األكاديمية التقاليد 

مجموعة مف األسباب التي أثرت عمى كفاءة  (Soler and Molina , 2019 , 265)كما يضيؼ 
مجامعة واضحة لرؤية ىناؾ لـ تكف إلى أنو  افي التصنيفات المختمفة ، حيث أشار  الجامعة وترتيبيا

كاف ىناؾ نقص في حيث ؛ بالنسبة لمعظـ منسوبييا ومعظـ قياداتيا األكاديمية واإلدارية الجديدة 
ىيكؿ  ، باإلضافة إلى عدـ ظيور االتصاؿ الداخمي مع األكاديمييف واإلدارييف خالؿ عممية الدمج

كاف ىناؾ تداخؿ واضح بيف الجامعات الثالث السابقة ولـ يتـ تحديد ، فقد  ي جديد لمجامعةتنظيم
عف عدـ تكويف ثقافة تنظيمية واحدة لمجامعات الثالث مما أدى  فضالً أكاديمي جديد ،  ممؼ شخصي
ف يشعرو الكثير مف منسوبي الجامعة كافكما ، المختمفة التعامؿ مع الجذور الثقافية  إلى صعوبة

عند ال يذكروف أنيـ جزء مف جامعة ستراسبورغ أف الباحثيف  لدرجة باالستياء الشديد مف الدمج
 قبؿ الدمج ، األوؿوعندما يحصموف عمى نتائج يذكروف مركز أبحاثيـ ، مؤسسات أخرى  التعاوف مع
منح الجامعة القوة ساعد في ، كؿ ىذا لـ يالمقاومة الثقافية واالفتقار إلى القيادة القوية  باإلضافة إلى

 . في سبيؿ تحقيؽ أىدافيا الالزمة لممضي قدًما
إلصالح التعميـ  أساسياً  مما سبؽ يتضح أف مجرد تنفيذ عمميات الدمج بيف الجامعات ال يمثؿ ىدفاً 

نما ال بد أف يصاحبو مجموعة مف اإلجراءات والعمميات التي تعمؿ عمى إعادة ىيكمة  الجامعي ، وا 
 كفاءتيا.الجامعات وزيادة 

 أٔخّ الظتفبدح يٍ منبذج ديح اجلبيعبد
السابقة لدمج بعض الجامعات في كؿ مف فنمندا والصيف وفرنسا ، يمكف  النماذجمف خالؿ استقراء 

 تحديد أو االستفادة فيما يمي :
 حيث أثبتت النماذج السابقة أنو عمى الرغـ مف صدور  الدعـ الحكومي لعمميات الدمج ،

تزيد مف استقاللية الجامعات قبؿ إتماـ عمميات الدمج إال أنو كاف  قوانيف وتشريعات
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دور كبير في إنجاح عمميات الدمج مف خالؿ ما تقدمو مف مبادرات تشجع لمحكومات 
 الدمج.تنفيذ الجامعات عمى 

 وثقافياً  تنظيمياً  تمثؿ نموذجًا فريداً  مف عمميات الدمج عممية ، فكؿ التفرد في نموذج الدمج 
قميم يًا تؤثر فيو مجموعة مف العوامؿ التي تحتمؼ مف مجتمع آلخر ، ومف ثـ يكوف مف وا 

 الخطأ استعارة نموذج لمدمج مف أي دولة وتطبيقو كما ىو في أي مجتمع آخر.
 عادة الييكمة نما  إدراؾ العالقة بيف الدمج وا  ، بمعنى أف الدمج ال يمثؿ ىدفًا في حد ذاتو وا 

 وزيادة جودتيا وكفاءتيا. وسيمة إلعادة ىيكمة الجامعات
 فعمميات الدمج البد أف تستند إلى إدارة فعالة مؤمنة بأىمية  االستعانة بالقيادات الفاعمة ،

 ، تحرص عمى اتباع الدمج وأىدافو وتغميب المنفعة العامة عمى المصمحة الشخصية
 التنفيذ.  وأنشطة والمياـ األىداؼ تحديد في الشفافية

 فمف الميـ الحرص عمى تفعيؿ االتصاالت الداخمية والخارجية  مجمشاركة المعنييف بالد ،
 مع المستفيديف بعممية الدمج داخؿ المؤسسة وخارجيا ، مف خالؿ السماح لمطالب

 مناقشة في الطالبية االتحادات خالؿ مف المؤسسي أو الفردي المستوى عمى بالمشاركة
ضافة إلى مشاركة أعضاء ىيئة تنفيذه باإل استراتيجية ووضع وعممياتو الدمج أسباب

التدريس وأعضاء المجتمع وسوؽ العمؿ ، وممارسة سياسات التفاوض بيف المعنييف 
 تعرض عمميات الدمج لمخطر.ال  منطقيةإلى حموؿ  معيـبالدمج والوصوؿ 

 مف الضروري أف يعمؿ الدمج عمى تكويف قيمة مضافة  تحقيؽ قيمة مضافة مف الدمج ،
نما يرتكز عمى  لمجامعات المدمجة ، فالدمج ال يعني جمع الجامعات في مكاف واحد وا 

مفيـو التكامؿ والتآزر بيف الجامعات مما ينعكس عمى تعظيـ االستفادة مف الموارد 
 البشرية والمادية وزيادة فاعميتيا.

 اجلبيعبد. تمعٍى حنٕ انتٕخّ ظٕء يف املصسٌخ اجلبيعبد ٔكفبءح خٕدح احملٕز انثبنث ، ٔالع
كف الجامعات المصرية بمعزؿ عما يشيده العالـ مف تغيرات أثرت بشكؿ كبير عمى األنظمة لـ ت

التعميمية سواء الجامعية أو قبؿ الجامعية ، حيث تأثرت الجامعات المصرية بظيور التصنيفات العالمية 
بشكؿ دورية لترتيب الجامعات  جداوؿ لمجامعات منذ بدايات القرف الجديد ، والتي تقـو عمى نشر

معينة يتـ في ضوئيا تحديد موقع الجامعات بالنسبة  معايير ومؤشرات أداء سنوي مستخدميف في ذلؾ
 .لنظرائيا

ولقد أثرت ىذه التصنيفات في العديد مف الجامعات في مختمؼ دوؿ العالـ حتى أصبحت وسيمة 
مدى تحقيؽ  عمى ليالً د العالمية لمجامعات التصنيفات نتائج باتت ؛ بحيثلتعزيز قدرتيا التنافسية 

 التى لمدوؿ العممى التقدـ مستوىيتحدد  وعميو أصبح؛  ليذه الجامعاتوالبحثية  التعميمية العممية جودة
في أي مف التصنيفات   الترتيب الذي تحصؿ عميو الجامعة في ضوءالجامعة  ىذه إلييا تنتمى
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 التي الرئيسية اآلليات مف واحدة يةالعالم وبيذا شكمت التصنيفات (.184،  2116العالمية،)البنا ، 
: مثؿ ، العالـ تجتاح التي العامة الجامعات قطاع في االستراتيجية عمميات الدمج مف موجة تقود

 , Sułkowski and et al , 2019) ،االعالي ، وغيرىم لمتعميـ تايمز  وتصنيؼ تصنيؼ شنغياي

212) 
العقد األوؿ مف القرف الواحد والعشريف  ؿوعمى الرغـ مف ذلؾ فقد شيدت الجامعات المصرية خال 

في نفس التوقيت ، المصرية وتحويميا إلى جامعات مستقمة  انقساـ وانفصاؿ العديد مف فروع الجامعات
الذي بدأت فيو بعض الجامعات الصينية واألوروبية وغيرىا إتماـ عمميات الدمج في تسعينيات  تقريباً 

، ليكونا جامعتي الفيـو وبني سويؼ ـ2115معة القاىرة في عاـ القرف العشريف ؛ حيث انفصؿ فرعا جا
، ثـ انفصمت جامعة كفر الشيخ عف  وانفصمت جامعة بنيا عف جامعة الزقازيؽ في نفس العاـ أيضاً 

ـ ، وانفصمت جامعتا دمينور ومطروح عف جامعة األسكندرية في عامي 2116جامعة طنطا في عاـ 
ـ 2116عتا سوىاج وأسواف عف جامعة جنوب الوادي في عامي ـ ، كما انفصمت جام2118ـ و2111

ـ ، وانفصمت جامعات بورسعيد والسويس والعريش عف جامعة قناة السويس في أعواـ 2112و
ـ ، وانفصمت جامعتا دمياط ومدينة السادات عف جامعتي المنصورة 2116ـ و2111ـ و2111

 ـ.2113والمنوفية في عاـ 
حدوث انقساـ وتفتيت في إمكانات الجامعات المادية والبشرية، والذي وقد أدى ىذا االنفصاؿ إلى 

وصؿ في بعض األحياف إلى نزاع حوؿ أحقية الجامعة األـ والجامعات الجديدة في األصوؿ الممموكة 
ممثمة في بعض الصناديؽ الخاصة ، مما انعكس بشكؿ سمبي عمى كفاءة ىذه الالموارد المالية توزيع و 

ىدار الكثير مف الجيود المبذولة مف أجؿ االرتقاء بأدائيا ، وبالتالي أثرت عمميات االنفصاؿ  الجامعات وا 
الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية لمجامعات ، إذ تعتمد ىذه  ترتيبوتقسيـ الجامعات عمى 

جامعة معيار سمعة الالتي أدى االنفصاؿ إلى فقدانيا ، مثؿ : التصنيفات عمى مجموعة مف المعايير 
الذي أدى إلى خروج معظـ الجامعات الحكومية المنفصمة مف ىذا التصنيؼ  في تصنيؼ شنغياي مثالً 

لحداثة إنشاء ىذه الجامعات ، كما أثرت عمى النسب اإلحصائية بيف الطالب وأعضاء ىيئة  نظراً 
ى والدراسات التدريس والدرجات العممية التي تمنحيا الجامعات عمى مستوى الدرجة الجامعية األول

 العميا، باإلضافة إلى نسب تمويؿ ىذه الجامعات.
عد أوؿ وأىـ عف تصنيؼ شنغياي الذي يُ  والدليؿ عمى ذلؾ غياب الجامعات المنفصمة حديثاً 

 تصنيؼ عالمي لمجامعات في القرف الواحد والعشريف ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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 نيؼ شنغياي( ترتيب الجامعات المصرية طبقا لتص7جدوؿ )
 2119 2118 2117 2116 2115 الجامعة
 411-311 511-411 511-411 511-411 511-411 القاىرة

 811-711 811-711 1111-911 1111-911 1111-911 عيف شمس
 911-811 811-711 1111-911 1111-911 1111-911 المنصورة
 811-711 711-611 811-711 1111-911 1111-911 األسكندرية

 - 1111-911 - - - سويؼ بني
 1111-911 - - - - الزقازيؽ

 (2121المصدر : )موقع تصنيؼ شنغياي ، 
غياب جميع الجامعات المصرية المنفصمة حديثا عف ىذا التصنيؼ، حيث اقتصر  إلىالجدوؿ  يشير

ي أنشئت ظيور الجامعات المصرية فيو عمى الجامعات العريقة التي ليا تاريخ طويؿ كجامعة القاىرة الت
ـ وجامعة عيف شمس التي أنشئت عاـ 1942ـ وجامعة األسكندرية التي أنشئت عاـ 1918عاـ 

المنصورة وبني سويؼ  ور بعض الجامعات اإلقميمية كجامعاتـ ، وعمى الرغـ مف ظي1951
( فيما عدا جامعة المنصورة التي 1111-911في الفئة مف ) ، إال أف ترتيبيا جاء متأخراً والزقازيؽ

( وعمى الرغـ مف 911-811ـ لتكوف في فئة الترتيب )2119و 2118عامي في تفع ترتيبيا ار 
كإحدى الجامعتيف ـ 2118( عاـ 1111-911ظيور جامعة بني سويؼ في فئة الترتيب )

، كما لـ تظير ـ 2119إال أنيا لـ تظير في التصنيؼ في العاـ التالي المنفصمتيف عف جامعة القاىرة 
، كما أف ظيور جامعة الزقازيؽ في فئة منفصمة عف جامعة القاىرة في ىذا التصنيؼ جامعة الفيـو ال

 ـ يعد ىو الظيور األوؿ ليا في ىذا التصنيؼ.2119( عاـ 1111-911الترتيب )
الجامعات وسمعتيا  ويعد ذلؾ نتيجة طبيعية لمنيجية التصنيؼ الذي تعتمد بشكؿ كبير عمى تاريخ

ت النوعية التي ترتبط بحجـ اإلنتاجية البحثية وأعداد الطالب ألعضاء ىيئة العالمية وغيرىا مف المؤشرا
، وألف الجامعات (Jons and Hoyler , 2013 , 48 ) التدريس ، وفؽ ما حددتو دراسة 

أنشئت بداية مف القرف الواحد والعشريف فإف فرص ظيورىا في ىذا التصنيؼ  المنفصمة حديثة نسبياً 
 ية.تكاد تكوف محدودة لمغا

عمى تقييـ  لمجامعات العالمية  Quacquarelli Symonds (QS)تصنيؼ منيجية كما تعتمد
الجامعات مف خالؿ مجموعة مف المعايير والمؤشرات التي يتـ تقييـ الجامعات في ضوئيا ، ويحمؿ كؿ 

مالي % مف إج41األكاديمية  السمعة أو عف اآلخر ، ويمثؿ مؤشر الشيرة مختمفاً  نسبياً  مؤشر وزناً 
إلثبات قدرة  طويالً  درجات تقييـ الجامعات ، وألف تحقيؽ مثؿ ىذه السمعة األكاديمية يتطمب وقتاً 

الجامعات الحديثة في مصر عف الجامعة عمى المنافسة المحمية واإلقميمية والدولية ، فقد غابت أيضا 
 ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : ىذا التصنيؼ أيضاً 
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 QSعالميا حسب تصنيؼ الحكومية ت المصرية ( ترتيب الجامعا8جدوؿ )
 جامعة أسيوط جامعة األسكندرية جامعة عيف شمس جامعة القاىرة السنة
2121 521-531 811-1111 811-1111 411-451 
2119 521-531 711-751 811-1111 411-451 
2118 481-491 711-751 751-811 

 لـ تظير في التصنيؼ
2117 551-611 711-751 711-751 
2116 511-551 711-751 711-751 
2115 551-611 711-751 711-751 
 (QS ، 2121 تصنيؼ موقع)المصدر ، 

فيما عدا جامعة أسيوط والتي تعد مف  –يتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضا غياب الجامعات اإلقميمية 
تصنيؼ واألسكندرية عف جامعتي القاىرة عف والجامعات المنفصمة  -أقدـ الجامعات اإلقميمية في مصر

QS  بسبب طبيعة التصنيؼ نفسو الذي يعتمد عمى السمعة العالمية لمجامعة مف خالؿ تقييـ النظير
% مف درجات ترتيب الجامعة ، وبسبب ما تعانيو الجامعات اإلقميمية مف ضعؼ 41والذي يحظى عمى 

 التواجد الدولي لحداثة نشأتيا فقد غابت عف ىذا التصنيؼ أيضا.
 Times Higherمجمة الذي تصدره  Timesى الرغـ مف اختالؼ منيجية تصنيؼ وعم

Education  البريطانية عف منيجية التصنيفيف السابقيف في تقييـ الجامعات مف خالؿ إضافة
 ( 2121، تتمثؿ في: )موقع تصنيؼ التايمز،  مؤشرات أداء واقعية وطرؽ تحميؿ أكثر تطوراً 

 شعخ كبنتبيل :%  ي22ٕيؤشس انتدزٌط ثُعجخ  -
 15.لألداء التدريسي والبحثي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة % 
 425.نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس % 
 2225.نسبة الحاصميف عمى الدكتوراه إلى الحاصميف عمى الدرجة الجامعية األولى % 
 6ات العميا.% التزاـ الجامعة بدعـ األكاديمييف الجدد وقدرتيا عمى جذب طالب الدراس 
 2225.دخؿ الجامعة مقارنة بأعداد أعضاء ىيئة التدريس بيا % 

 : كبنتبيل يٕشعخ%  22 ثُعجخ انعهًً انجحث يؤشس -

 6فييا. الباحثيف بعدد مقارنة بالجامعة المنجز العممي اإلنتاج % عدد 
 6المنجزة. العممية البحوث عف الناتج المادي % العائد 
 18في المنشورة العممية بحوثيا تميز عف الناتجة لمجامعة ةالدولي السمعة أو % المكانة 

 عالمية. دوريات
 : كبنتبيل يٕشعخ%  1,1 ثُعجخ اجلبيعخ عبملٍخ يؤشس -

 225% المحمييف الطالب ألعداد بالنسبة األجانب الطالب أعداد. 
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 225.%لممحمييف. بالنسبة األجانب التدريس ىيئة أعضاء أعداد 
 225%جائزة عمى حصمت أو دولييف باحثيف فييا شارؾ التي مجامعةل العممية األبحاث نسبة 

 دولية.
 %22 ثُعجخ انعهًً الظتشٓبد أٔ اللتجبض  يؤشس -
 .%3,1 ثُعجخ ، انصُبعٍخ املؤظعبد يع انتعبٌٔ عٍ انُبتح املبدي ٔانعبئد يؤشس الثتكبز -

حصوؿ البعض عف  ، فضالً  إال أف بعض الجامعات المصرية لـ تظير في ىذا التصنيؼ أيضاً 
اآلخر عمى ترتيب متأخر في التصنيؼ ، والجدوؿ التالي يوضح ترتيب الجامعات المصرية حسب 

 تصنيؼ التايمز.
 الترتيب العالمي لمجامعات المصريةتطور ( 9جدوؿ )

 ـ2121حتى  2116في الفترة مف حسب تصنيؼ التايمز  
 2121 2119 2118 2117 2116 الجامعة
 811-611 1111-811 1111-811 811+  811-611 القاىرة

 1111+  1111-811 1111-811 811+  811-611 األسكندرية
 611-511 811-611 1111-811 811-611 811-611 قناة السويس
 1111+  1111-811 - 811-611 - سوىاج

 1111-811 1111+  1111-811 811-611 - عيف شمس
 511-411 811-611 1111-811 811+  - المنصورة
 811-611 811-611 811-611 - - بني سويؼ
 1111+  1111+  1111-811 - - أسيوط
 1111-811 811-611 - - - بنيا

 811-611 811-611 - - - كفر الشيخ
 1111+  1111-811 - - - الفيوـ
 1111-811 1111-811 - - - طنطا
 1111+  1111+  - - - حمواف
 1111+  1111+  - - - المنوفية
 1111+  1111+  - - - االمني

 1111+  1111+  - - - الزقازيؽ
 511-411 - - - - أسواف 

 (2121 ، التايمز تصنيؼ موقع)المصدر ، 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ تطور ظيور الجامعات المصرية في تصنيؼ التايمز ، حيث زادت 

جامعات عاـ ( 7)ـ ثـ 2117جامعات عاـ ( 6)ـ إلى 2116جامعات فقط عاـ ( 3)أعدادىا مف 
ـ ، إال أف غالبيتيا حصؿ عمى 2121جامعة عاـ  (17)ـ و 2119جامعة عاـ  (16)ـ ، ثـ 2118

جامعة األولى وىما جامعتا المنصورة  511ترتيب متأخر لمغاية ، حيث ظيرت جامعتيف فقط في الػ 
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معة واحدة في ( وىي جامعة قناة السويس ، وجا611-511وأسواف ، وجامعة واحدة في فئة الترتيب )
( 1111 -811جامعات في فئة الترتيب مف )( 3)( وىي جامعة القاىرة ، و811-611فئة الترتيب )

وعددىا  1111ىي جامعات عيف شمس وبنيا وطنطا ، وباقي الجامعات حصمت عمى ترتيب أكثر مف 
 جامعات.( 8)

-511الترتيب مف ) أنو عمى الرغـ مف ظيور جامعة قناة السويس في فئة ويشير الجدوؿ أيضاً 
( لـ جامعات بورسعيد والسويس والعريش في ىذا التصنيؼ كجامعات منفصمة عف جامعة قناة 611

السويس عمى عكس ما حدث في ترتيب جامعة القاىرة وجامعتي الفيـو وبني سويؼ المتاف انفصمتا 
أثر انقساـ ( ، مما يحتـ دراسة 811-611ـ والالتي حصمف عمى نفس الترتيب )2115عنيا عاـ 

عمى مؤشرات تصنيؼ التايمز كأحد أكثر وانفصاؿ جامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش 
قناة مجامعة جع سبب اختيار الباحث أيضا لالتصنيفات التي ظيرت فييا الجامعات المصرية ، وير 

عيد( فضال عف ظيورىا ـ لمجامعة التي يعمؿ فييا )جامعة بورسالسويس ألنيا كانت بمثابة الجامعة األ
ببعض التصنيفات وغياب الجامعات المنفصمة عنيا عف الظيور في أي تصنيؼ ، كما أنيا انقسمت 
إلى أربعة جامعات حكومية منفصمة تشمؿ : )جامعة قناة السويس باإلسماعيمية وجامعة بورسعيد 

لمجامعات ، وفيما يمي  غاب جميعيا عف التصنيفات العالميةوالتي وجامعة السويس وجامعة العريش( 
 عرض لبعض ىذه المؤشرات :

 َعجخ انطالة إىل أععبء ٍْئخ انتدزٌط.،  أٔلا 
 يتـ التي التايمز تصنيؼ مؤشرات مف أعداد أعضاء ىيئة التدريس إلى أعداد الطالب نسبة عدتُ 
 يمي يماوف ، % مف إجمالي درجات تقييـ الجامعات425ضوئيا والتي تحظى بنسبة  في الجامعات ترتيب
 .بينيا النسبة تطور
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 (11جدوؿ رقـ )
نسبة الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس بجامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش في الفترة 

 ـ2118إلى  2119مف 

 العريش السىيس بىرسعًد قناة السىيس اجلامعة
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 .(9، 7،  2114)وزارة التعميـ العالي ، المصدر : 
 .(6، 3،  2119)وزارة التعميـ العالي ، 

ئة التدريس وأعداد الطالب مف الجدوؿ السابؽ انخفاض التناسب بيف أعداد أعضاء ىييتضح 
بجامعات بورسعيد والسويس والعريش المنفصمة عف جامعة قناة السويس ، والتي تحظى بمعدالت 
تناسب مرضية بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالب ، حيث لـ يزد التناسب بينيـ عف عضو ىيئة 

، إذ وصؿ ـ 2119-2118طالب كأقؿ تناسب لجامعة قناة السويس في عاـ  19تدريس لكؿ 
ـ ، وبمقارنة ىذا التناسب 2114-2113ـ و 2113-2112في عامي  11:  1التناسب إلى 

بالوضع في الجامعات المنفصمة حديثا يتضح أف المقارنة ليست في صالحيا ، حيث سجمت جامعة 
طالب ، ثـ تدىور ىذا  24:  1ـ والذي وصؿ إلى 2113-2112بورسعيد أفضؿ تناسب في عاـ 

 ـ.2119-2118عاـ  31:  1ألعواـ التالية حتى وصؿ إلى التناسب في ا
ولـ يختمؼ حاؿ جامعة السويس عف جامعة بورسعيد في التناسب بيف أعضاء ىيئة التدريس 

ـ بداية تأسيس الجامعة 2112في عاـ  8:  1والطالب ، فعمى الرغـ مف أف التناسب بينيـ كاف 
ـ ، وكذلؾ 2119-2118طالب في عاـ  36:  1بسبب انخفاض أعداد الطالب إال أنو انخفض ليصؿ 

طالب عند نشأة الجامعة إال أف  14:  1بالنسبة لجامعة العريش ، فعمى الرغـ مف أف التناسب كاف 
 طالب. 32:  1ـ ليصؿ إلى 2119-2118ىذا التناسب انخفض في عاـ 

تحققيا  ومف ثـ يتضح أف أفضؿ معدالت تناسب بيف أعضاء ىيئة التدريس والطالب ىي التي
جامعة قناة السويس ، وعمى ىذا يتبيف أف انفصاؿ ىذه الجامعات أثر سمبا عمى ىذا التناسب ، وعمى 
سبيؿ االفتراض بعدـ الفصؿ وحساب إجمالي أعداد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات األربع وكذلؾ 



 د./ محمد ماهر محمود حنفي      ةوء بعض النماذج العالمية المعاصر في ض دمج الجامعات ، رؤية مقترحة إلعادة هيكلة الجامعات المصرية
                                    

 بيعخ ثٕزظعٍدخ –جمهخ كهٍخ انرتثٍخ                          111                               (3232– أكتٕثس) –(  23انعدد )

جمالي عدد  عضو 3129أعداد الطالب يتضح أف إجمالي أعداد أعضاء ىيئة التدريس قد يصؿ إلى  وا 
 25:  1ؿ التناسب بينيـ إلى ـ ليص2119-2118طالب في العاـ  76495الطالب يصؿ إلى 

، وعميو فقد فقدت الجامعات الحديثة مقارنة بواقع الجامعات المنفصمة رضي ، وىذا التناسب مُ طالب
 ىذه الميزة التنافسية.

 ندزخخ اجلبيعٍخ األٔىل.، َعجخ احلبصهني عهى اندكتٕزاِ إىل احلبصهني عهى ا ثبٍَبا 
عد نسبة الحاصميف عمى درجة الدكتوراه إلى الحاصميف عمى الدرجة الجامعية األولى مف مؤشرات تُ 

% ، وفيما يمي تطور 2225تصنيؼ التايمز التي يتـ ترتيب الجامعات في ضوئيا والتي تحظى بنسبة 
 النسبة بينيا.

 (11جدوؿ رقـ )
لدرجة الجامعية األولى في جامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس تطور الحاصميف عمى الدكتوراه وا

 ـ2118إلى  2119والعريش في الفترة مف 
 العريش السىيس بىرسعًد قناة السىيس اجلامعة
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 ( 2119، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.) 
 ( 2114، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.) 
 ( 2116،الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.) 

عداد الحاصميف عمى درجة الدكتوراه وبيف أعداد تذبذب التناسب بيف أيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
الطالب الحاصميف عمى الدرجة الجامعية األولى في الجامعات األربع إال أف جامعة قناة السويس تظؿ 

ـ 2112-2111عاـ  97:  1ىي الجامعة األعمى تناسب بينيـ ؛ إذا لـ ينخفض التناسب بينيـ عف 
د عف جامعة قناة السويس ، ثـ أخذ التناسب في الزيادة حتى وىو العاـ التالي النفصاؿ جامعة بورسعي
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-2118ـ و 2118-2117في عامي  34:  1ـ و 2117-2116في عاـ  22:  1وصؿ إلى 
 ـ.2119

وبتتبع التناسب بيف أعداد الحاصميف عمى درجة الدكتوراه وبيف أعداد الطالب الحاصميف عمى 
السويس والعريش يتضح أف أقؿ تناسب بينيـ وصؿ إلى الدرجة الجامعية األولى في جامعات بورسعيد و 

في جامعة السويس ، وىي معدالت لـ تصؿ إلييا جامعة  138:  1في جامعة بورسعيد و  178:  1
قناة السويس حتى قبؿ انفصاؿ ىاتيف الجامعتيف عنيا ، غير أف ىذا التناسب أخذ في التحسف شيئا 

ـ 2118-2117في جامعة السويس عاـ  12:  1و في جامعة بورسعيد 18:  1ما حتى وصؿ إلى 
في جامعتي بورسعيد والسويس عمى  118:  1و  61:  1ـ إلى 2119-2118ثـ انخفض في عاـ 

 الترتيب.
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جامعة العريش لـ تمنح أية درجة لمدكتوراه منذ نشأتيا عاـ 

مف الحاصميف عمى  59:  1تناسب ـ والتي سجمت فيو 2119-2118ـ حتى عاـ 2116-2117
الدرجة الجامعية األولى ، وعمى ىذا فإف االنفصاؿ بيف ىذه الجامعات قد أثر بشكؿ كبير عمى ىذا 

 التناسب.
كما يشير الجدوؿ إلى انخفاض خريجي جامعة قناة السويس بشكؿ كبير بعد انفصاؿ جامعات 

خريج  11494جامعة قناة السويس مف بورسعيد والسويس والعريش عنيا ، إذ انخفض عدد خريجي 
 5154خريج بعد انفصاؿ جامعة بورسعيد عنيا ، ثـ انخفض مف  6719ـ إلى 2111-2119عاـ 

ـ الذي انفصمت فيو جامعة 2115-2114خريج في عاـ  2577ـ إلى 2114-2113خريج عاـ 
-2116خريج عاـ  5121ـ إلى 2116-2115خريج عاـ  5368السويس عنيا كما انخفض مف 

ـ لـ تستطع جامعة قناة 2119-2118ـ بعد انفصاؿ جامعة العريش عنيا، وحتى عاـ 2117
 ـ.2111-2119السويس الوصوؿ إلى عدد الدرجات العممية األولى التي وصمت إلييا في عاـ 

كما يشير أيضا إلى انخفاض أعداد الدرجات العممية األولى التي تمنحيا جامعات بورسعيد 
ارنة باألعداد التي تمنحيا جامعة قناة السويس حتى في أقؿ معدالتيا ، حيث والسويس والعريش مق

 2485ـ و2119-2118خريج عاـ  4472وصؿ أعمى عدد تـ منحو في جامعة بورسعيد حوالي 
ـ ، 2118-2117خريج في جامعة العريش عاـ  1669خريج في جامعة السويس في نفس العاـ و

نفصاؿ الجامعات عمى الدرجات العممية األولى التي تمنحيا ىذه وىذا أيضا يدؿ عمى األثر السمبي ال 
 الجامعات.
 انعهٍب. ، انتصاو اجلبيعخ ثدعى األكبدميٍني اجلدد ٔلدزتٓب عهى خرة طالة اندزاظبد ثبنثبا 
عد قدرة الجامعة عمى جذب طالب الدراسات العميا أحد مؤشرات تصنيؼ التايمز والذي يقدر بنسبة يُ 
ؤشرات التصنيؼ ، وفيا يمي عرض لتطور أعداد طالب الدراسات العميا المقيديف % مف إجمالي م6

 ـ.2118إلى  2119بجامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش في الفترة مف 
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 (12جدوؿ رقـ )
تطور أعداد طالب الدراسات العميا المقيديف بجامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس والعريش في 

 ـ.2118إلى  2119ف الفترة م
 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 الجامعة

 3761 3411 4615 3465 5171 6367 2979 4946 5265 6418 قناة السويس
 2192 2129 1335 2161 2312 3251 2918 2732 2152 - بورسعيد
 2722 2275 1749 1691 2282 1955 - - - - السويس
 2116 796 772 711 - - - - - - العريش

 ( 2119، الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء.) 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أيضا انخفاض أعداد طالب الدراسات العميا المقيديف بجامعة قناة 

( 6418) السويس بعد انفصاؿ جامعات بورسعيد والسويس والعريش عنيا ، إذ انخفض عددىـ مف
طالب بعد انفصاؿ جامعة بورسعيد عنيا ، ثـ انخفض مف ( 5265) لىـ إ2111-2119طالب عاـ 

ـ بعد انفصاؿ جامعة 2117-2116طالب عاـ ( 3465)ـ إلى 2116-2115طالب عاـ ( 5171)
ـ لـ تستطع جامعة قناة السويس الوصوؿ إلى عدد طالب 2119-2118العريش عنيا ، وحتى عاـ 

 ـ.2111-2119في عاـ الدراسات العميا المقيديف التي وصمت إلييا 
كما يتضح أيضا انخفاض أعداد طالب الدراسات العميا المقيديف بجامعات بورسعيد والسويس 
والعريش مقارنة باألعداد التي تمنحيا جامعة قناة السويس حتى في أقؿ معدالتيا ، حيث وصؿ أعمى 

جامعة السويس طالب ب 2722ـ 2114-2113طالب عاـ  3251عدد لمقيد بجامعة بورسعيد حوالي 
ـ ، وىذا أيضا يدؿ عمى 2119-2118طالب بجامعة العريش عاـ  2116ـ ، 2119-2118عاـ 

األثر السمبي النفصاؿ الجامعات عمى أعداد المقيديف بالدراسات العميا في ىذه الجامعات ، ومف ثـ 
 العميا. الدراسات طالب جذب ضعؼ قدرة الجامعة عمى

دخؿ معات األربع مزايا تنافسية ميمة تمثمت في ضعؼ ومف نفس المنطمؽ فقدت ىذه الجا
دىـ ألربع جامعات بدال مف كونيـ الجامعات مقارنة بأعداد أعضاء ىيئة التدريس بسبب تفتيت أعدا

لعائد المادي الناتج عنو ، جامعة واحدة ، ومف ثـ  انخفاض اإلنتاج العممي المنجز بالجامعة وا
معدالت االقتباس أو االستشياد العممي  تضمنجزة ، وبالتالي انخفالعممية المعدالت البحوث  تضوانخف

لممنتميف لمجامعات األربع ، وجميع ما سبؽ مف المؤشرات التي أثرت عمى خروج جامعات بورسعيد 
 والسويس والعريش مف تصنيؼ التايمز.

تميز بحوثيا  كما أثر االنفصاؿ عمى مكانة الجامعات المنفصمة حديثا سمعتيا الدولية الناتجة عف
% مف مؤشرات تصنيؼ 18العممية المنشورة في دوريات عالمية ، وىو مؤشر يستحوذ عمى نسبة 

 التايمز لمجامعات.
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وكنتيجة لما سبؽ لـ تظير أي جامعة مف ىذه الجامعات في تصنيؼ التايمز إال جامعة قناة 
جامعات بورسعيد  ـ ، في حيف غابت2121( عاـ 611-511السويس والتي ظيرت في الفئة مف )

والسويس والعريش عف ىذا التصنيؼ ، مما أفقد الكميات المنتمية ليذه الجامعات الثالث ميزة تنافسية 
 في أف تكوف تابعة لجامعة قناة السويس.

 ، اخنفبض املصصصبد املبنٍخ نهدبيعبد املُفصهخ زاثعبا 
ؿ الجامعات بشكؿ كبير، بحيث لقد أثر االنقساـ عمى تدىور االعتمادات المالية المخصصة لتموي

أصبحت ال تكاد تكفي المتطمبات األساسية ليذه الجامعات ، والجدوؿ التالي يوضح تطور اعتمادات 
 ميزانية ىذه الجامعات.

 (13جدوؿ رقـ )
 اعتمادات ميزانية جامعة قناة السويس والجامعات المنفصمة عنياتطور 

 13/2114 12/2113 11/2112 11/2111 19/2111 18/2119 الجامعة
 537 467 432 388 439 394 قناة السويس
 244 157 127 117 - - بورسعيد
 158 57 - - - - السويس
 - - - - - - العريش

 ـ.2114-2113( ، النشرة الدورية 2114المصدر : وزارة التعميـ العالي )
 388يوف جنيو إلى مم 439مف الجدوؿ السابؽ يتضح انخفاض ميزانية جامعة قناة السويس مف 

ـ ، وىو العاـ الذي انفصمت فيو جامعة بورسعيد عف 2111/2111مميوف جنيو في العاـ الجامعي 
ف كاف تـ  جامعة قناة السويس ، ومف ثـ فيذا التقسيـ أدي إلى انخفاض ميزانية الجامعة حتى وا 

مميوف  117ة التي بمغت فإف ىذه الميزاني ، اعتماد ميزانية أخرى لجامعة بورسعيد المنفصمة حديثاً 
 -في ىذا الوقت–مقارنة بميزانية جامعة قناة السويس بالرغـ مف التقارب الشديد  جنيو تعد قميمة جداً 

 في عدد كميات الجامعتيف وأعداد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعتيف. 
يد والسويس عند تدني االعتمادات المالية لميزانية جامعتي بورسع كما يتضح مف الجدوؿ أيضاً 

مميوف ( 57)مميوف جنيو لجامعة بورسعيد و( 117)انفصاليما عف جامعة قناة السويس والتي بمغت 
عمى كفاءة العممية التعميمية بكميات ىاتيف الجامعتيف  جنيو لجامعة السويس ، مما انعكس سمباً 

ؾ كاف التوسع في أعداد الجديدتيف والمتاف مف المفترض أنيما في مرحمة تأسيس جامعة جديدة ، لذل
،  "الكميات المزدوجة"الكميات بجامعة بورسعيد عمى سبيؿ المثاؿ مف خالؿ ما يمكف أف يطمؽ عميو 

                                              
  والبحػث العممػي فػي الجامعات مف خالؿ النشرة الدورية لوزارة التعميـ العالي  ميزانيةاعتمادات توصؿ الباحث إلى تطور

ـ إال أف ىذه النشػرات 2119-2118ـ ، وعمى الرغـ مف توالي إصدار ىذه النشرة حتى عاـ 2114-2113مصر لعاـ 
 زانيات الجامعة في سنوات إصدارىا.جميعا لـ تتضمف أيو إشارة إلى اعتمادات مي
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كمية وُأسست كمية الصيدلة بكمية العمـو ذاتيا ،  ُأسستكمية اآلداب بكمية التربية ذاتيا ، و  ُأسستحيث 
انقسمت اإلمكانات المادية التي كانت مخصصة الحقوؽ بكمية الحاسبات والمعمومات ذاتيا ، ومف ثـ 

أدى بطبيعة الحاؿ إلى ضعؼ ىذه  ، وىو مامف كمية واحدة  كميتيف بدالً  لتغطيإلتماـ العممية التعميمية 
 اإلمكانات بسبب زيادة الموارد البشرية المستخدمة ليا خاصة في ظؿ عدـ توافر الصيانة الدورية.

مف فكرة الجشطالت فإف التقسيـ في ميزانيات الجامعات الثالث  ومف منطمؽ فمسفة الدمج المنبثقة
لحالة توحيد ىذه الميزانيات وتولي جية واحدة مسئولية التعامؿ المادي بيا حتى مع  لف يكوف مساوياً 

زيادة ىذه االعتمادات ؛ لذا فإف الواقع يشير إلى حدوث نتائج سمبية بسبب عمميات االنفصؿ واالنقساـ 
مما يدعـ فكرة الدمج بينيـ مرة أخرى وضرورة عزوؼ الجيات المسئولة عف إجراء مثؿ  في الجامعات

 ىذا االنفصاؿ في جامعات أخرى.
عمى كفاءة ىذه  وعمى ىذا يتضح أف انقساـ الجامعات الكبيرة إلى جامعات أصغر أثر سمباً 
رة تأمؿ واقع ىذه الجامعات وخروجيا مف معظـ التصنيفات العالمية لمجامعات مما يدعو إلى ضرو 

 الجامعات والعمؿ عمى إعادة ىيكمتيا مرة أخرى لتكوف قادرة عمى المنافسة.
 احملٕز انساثع : ياليح انسؤٌخ املمرتحخ نتطجٍك عًهٍبد انديح ثني اجلبيعبد املصسٌخ 

مما توصؿ إليو الباحث في محاور البحث السابقة مف أدبيات تناولت المقصود بدمج  انطالقاً 
ت وفمسفتو وأىدافو وأنواعو ومبرراتو ومتطمبات تحقيقو والعوامؿ المؤثرة فيو والتحديات التي الجامعا

مف الممكف أف تعترض عممياتو ، واستعراض بعض مف النماذج العالمية لمجامعات المدمجة وتوضيح 
، ثـ رصد أثر الدمج عمى جودتيا وكفاءة عممياتيا ومف ثـ ترتيبيا في التصنيفات العالمية لمجامعات 

في ضوء التوجو نحو التوسع الكمي بتقسيـ الجامعات وتحويؿ الجامعات المصرية جودة وكفاءة واقع 
ترتيبيا في التصنيفات العالمية لمجامعات ، يتناوؿ عمى  هوتوضيح أثر فروعيا إلى جامعات أصغر 

عات المصرية في الباحث في ىذا المحور مالمح الرؤية المقترحة لتطبيؽ عمميات الدمج بيف الجام
ضوء بعض النماذج مف الجامعات التي نفذت الدمج ، ويتمثؿ اإلطار العاـ ليذه الرؤية في ثالثة أبعاد 

 أساسية ، يمكف توضيحيا عمى النحو  التالي :
يتنػاوؿ المنطمقػات الفكريػة لمرؤيػة المقترحػػة والتػي تتمثػؿ فػي مبرراتيػا وفمسػػفتيا ، البعػد األوؿ  

 بيقيا.وأىدافيا وأىمية تط
يتنػػاوؿ اقتػػراح خطػػة عمػػؿ لتحقيػػؽ الػػدمج بػػيف الجامعػػات المصػػرية ، فػػي ضػػوء ، البعػػد الثػػاني  

 الدروس المستفادة مف بعض النماذج العالمية.

النتائج المتوقعػة مػف تنفيػذ الرؤيػة المقترحػة ، ومعوقػات تطبيقيػا وكيفيػة  ، يتناوؿالبعد الثالث  
 المصرية عمى المنافسة اإلقميمية والعالمية.التغمب عمييا  بشكؿ يعزز قدرة الجامعات 

 وفيما يمي عرض ليذه األبعاد :
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 انجعد األٔل : املُطهمبد انفكسٌخ نهسؤٌخ املمرتحخ :
ويمكف تقسيـ منطمقات الرؤية المقترحة إلى منطمقات محمية ومنطمقات عالمية ، وفيما يمي عرض 

 ليذه المنطمقات.
 يف :أٔل املُطهمبد احملهٍخ ، ٔتتًثم 

ضعؼ جودة وكفاءة معظـ الجامعات المصرية بدليؿ حصوؿ عدد قميؿ جدا منيا عمى اعتماد  .1
 الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد سواء عمى المستوى المؤسسي أو البرامجي.

غياب معظـ الجامعات المصرية عف التنصيفات العالمية لمجامعات ، وحصوؿ القميؿ منيا عمى  .2
 ىذه التصنيفات.ترتيب متأخر في 

 تمويؿ مصادر إيجاد عمى قدرتيا في الجامعات المصرية وضعؼ العممي ضعؼ ميزانيات البحث .3
 .بديمة

 العممية المنشورة البحوث عدد في الجامعات المصرية بسبب قمة العممي البحث إنتاجية ضعؼ .4
 .ذات معامؿ التأثير العالي العالمية الدوريات في

 البكالوريوس مرحمتي في بالدراسة )العرب واألجانب( الممتحقيف ديفالواف الطالب أعداد انخفاض .5
 .العميا بكؿ جامعة عمى حده والدراسات

 ثبٍَب : املُطهمبد انعبملٍخ ، ٔتتًثم يف :
زيادة الدعوات إلعادة ىيكمة مؤسسات التعميـ الجامعي بشكؿ يحقؽ الحد مف اإلنفاؽ الحكومي  .1

 ومشاركة ، اإلدارية المناصب عدد وتقميؿ الجامعية يؼالتكال عمى الجامعات مف خالؿ تخفيض
 . الموازية أو المزدوجة البرامج عمى والقضاء ، المرافؽ بعض

 .عممياتيا وجودة كفاءتيا يعزز بشكؿ الجامعات برامج دمج تطبيؽ نحو الدولي المجتمع اتجاه .2
العالمية لمجامعات  زيادة حدة المنافسة بيف مؤسسات التعميـ الجامعي لمظيور في التصنيفات .3

 .بوصفيا مؤشر عمى جودة وكفاءة الجامعات وجذب الطالب الوافديف ليا
 حجـ وزيادة التعميمي العرض قادرة عمى المنافسة وتنويع أكبر جامعات الحاجة إلى إنشاء .4

 والتشغيمية بالتزامف مع تحقيؽ وفورات في حجـ ىذه المؤسسات. والتعميمية العممية األنشطة
 والتمويؿ األفراد الجامعات عمى منافسة والبحثية ، وزيادة حدة التعميمية الخدمات سوؽ عولمة .5

 .  والباحثيف الطالب حركة وزيادة واالعتماد
 ثبنثب : يربزاد انسؤٌخ املمرتحخ :

تمثمػػػت مبػػػررات الرؤيػػػة المقترحػػػة فػػػي وجػػػود حاجػػػة ممحػػػة لألخػػػذ باتجػػػاه دمػػػج الجامعػػػات كأحػػػد 
بتػػت فاعميتيػػا فػػي إعػػادة ىيكمػػة الجامعػػات وتحسػػيف كفاءتيػػا والتغمػػب عمػػى االتجاىػػات العالميػػة التػػي ث

 مشكالتيا التعميمية والبحثية والخدمية.
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 زاثعب : فهعفخ ٔأْداف انسؤٌخ املمرتحخ :
نبعت فمسفة الرؤية المقترحة مف ضرورة إعادة ىيكمة الجامعػات بشػكؿ يسػمح بتحسػيف أوضػاعيا 

جديػػدة  يػػػب الجامعػػات المدمجػػة ووضػػع قواعػػد وقػػوانيف داخميػػةوترك بنيػػةمػػف خػػالؿ إحػػداث تغييػػر فػػي 
 عممياتيا األكاديمية واإلدارية والتمويمية. تنظػيػـ تحكميا بيدؼ إعادة

وقػػد تمثمػػت أىػػداؼ الرؤيػػة المقترحػػة فػػي تقػػديـ خطػػة عمػػؿ يمكػػف مػػف خػػالؿ تحقيػػؽ الػػدمج بػػيف 
 الجامعات المصرية ، بحيث يمكف :

 ية عف طريؽ تنفيذ عمميات الدمج بينيا.إعادة ىيكمة الجامعات المصر  -1

 تحسيف ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية لمجامعات. -2

تعظيـ االستفادة مف الموارد الماديػة والماليػة والبشػرية لمجامعػات المصػرية مػف خػالؿ عمميػات  -3
 الدمج.

أثػر سػمبي عمػى توعية المسئوليف بخطػورة االسػتمرار فػي فصػؿ وتقسػيـ الجامعػات لمػا لػو مػف  -4
 جودتيا كفاءة عممياتيا.

 خبيعب : أًٍْخ انسؤٌخ املمرتحخ :
 تمثمت أىمية الرؤية المقترحة فيما يمي :

 أىـ االتجاىات العالمية إلعادة ىيكمة الجامعات. مف كواحد دمج الجامعات عمى الضوء إلقاء -1

 وضع مجموعة مف المعايير الالزمة لتحقيؽ الدمج بيف الجامعات. -2

يمػػة مضػػافة لمجامعػػات المدمجػػة تتمثػػؿ فػػي االسػػتفادة المثمػػى مػػف اإلمكانػػات الماديػػة تحقيػػؽ ق -3
 والمالية والبشرية والبحثية.
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انجعد انثبًَ : خطخ انعًم املمرتحخ نتُفٍر عًهٍبد انديح ثني اجلبيعبد املصسٌخ، ٔتشًم 
 : ٌٕظحٓب انشكم انتبيلعدح يعتٌٕبد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (2كؿ رقـ )ش

 نموذج خطة المقترحة لتنفيذ الدمج بيف الجامعات في مصر
 

 انتٓئٍخ انفكسٌخ َٔشس ثمبفخ انديح

 احلٕاز اجملتًعً

 تُفٍر ثسايح تٕعٌٕخ

 النتصاو ثبنشفبفٍخ ٔانعدانخ يف انتعبيم يع املُتعجني

 تشكٍم جمهط أيُبء نهدبيعخ اجلدٌدح
 ٔظع اظرتاتٍدٍخ حتمٍك انديح

 تُفٍر اظرتاتٍدٍخ انديح

 تمٌٕى عًهٍبد انديح

 ٔظع ثسايح نهتدزٌت انتحٌٕهً

 ٔظع إطبز تشسٌعً نديح اجلبيعبد

 ٍب يعٍُخ ثبنديحتشكٍم جلُخ ديح عه

 اختصبصبد لجم انديح

 اختصبصبد أثُبء انديح

 اختصبصبد ثعد انديح

 حتدٌد لًٍخ اندعى احلكٕيً نهتشدٍع عهى انديح

 حتدٌد َٕعٍخ انديح ٌْٕٔخ اجلبيعخ اجلدٌدح

 حتدٌد أظبنٍت متٌٕم اجلبيعبد املدجمخ

 حتدٌد آنٍبد اختٍبز انمٍبداد
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مف خالؿ الشكؿ السابؽ يمكف تحديد الخطوات المقترحة لتنفيذ عمميات الدمج بيف الجامعات 
 المصرية وىي :

الذي يسمح بتحقيؽ الدمج بيف الجامعات مف خالؿ سف القوانيف  أٔل  ، ٔظع اإلطبز انتشسٌعً
، حيث ثبت مف خالؿ نماذج الدمج بيف الجامعات التي تـ استعراضيا في المحور المناسبة لو 

الثاني مف البحث أف جميع عمميات الدمج كانت مسبوقة بسف مجموعة مف القوانيف التي 
تماـ عمميات الدمج بيف الجامعات.  ساعدت عمى تييئة بيئة تشريعية تعمؿ عمى تسييؿ وا 

 مجموعة مف القواعد والتنظيمات التي تحدد :والبد أف يضع القانوف المستحدث 
  ًليا إلتماـ عمميات الدمج. قيمة الدعـ الذي تقدمو الدولة لمجامعات تشجيعا 

  نوعية الدمج المقترح وتحديد ىوية الجامعة الجديدة بعد الدمج ، إما مف خالؿ تكويف جامعة
 أو جامعتيف آخرتيف.   جديدة بمسمى جديد أو استيعاب واحدة مف الجامعات الكبيرة لجامعة

  تحديد أساليب تمويؿ الجامعات المدمجة وكيفية التعامؿ مع أصوليا المادية مف منشآت
 ومعامؿ وقاعات دراسية ومكتبات ومنشآت طبية واقتصادية وغيرىا.

 اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية الداعمة لعمميات الدمج بيف الجامعات. تحديد آليات 

تتولى إدارة عمميات الدمج بيف  م جلُخ ديح عهٍب تبثعخ نهًدهط األعهى نهدبيعبدثبٍَب ، تشكٍ
 الجامعات ، ويمكف تحديد أدوار واختصاصات ىذه المجنة فيما يمي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (3شكؿ رقـ )
 مقترح باختصاصات لجنة الدمج العميا

 

 اختصبصبد جلُخ انديح انعهٍب

 انديح ثعداختصبصبد  انديح أثُبءاختصبصبد  اختصبصبد لجم انديح
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 ي :مف الشكؿ السابؽ يمكف تحديد اختصاصات لجنة الدمج العميا فيما يم
 اختصاصات المجنة قبؿ إتماـ عمميات الدمج ، وتتمثؿ في : 

  .استقراء التجارب العالمية في مجاؿ الدمج بيف الجامعات وتحديد أىـ نقاط القوة والضعؼ فييا 

  وضع مجموعة مف المعايير التي يتـ في ضوئيا تنفيذ وتقييـ وتقويـ عمميات الدمج بيف
 افي لمجامعات المصرية وخصائصيا.الجامعات ، مع مراعاة السياؽ الثق

  توفير قاعدة بيانات واضحة ودقيقة ومحدثة حوؿ أعداد الطالب وأعضاء ىيئة التدريس
، وى الدراسات العميا والبكالوريوسوالموظفيف بكؿ جامعة ، وعدد البرامج التي تقدميا عمى مست

 وحجـ بنيتيا التحتية واألصوؿ الممموكة لكؿ جامعة. 

 جامعات المصرية وتحديد جوانب القوة والضعؼ لكؿ جامعة عمى حده والفرص تحميؿ واقع ال
 والتيديدات التي مف الممكف أف تواجييا.

  إعادة النظر في أوضاع الجامعات المنفصمة عف جامعات أخرى كجامعات بورسعيد والسويس
ؿ ىذه وغيرىا مف الجامعات ، ودراسة حا والعريش المنفصمة عف جامعة قناة السويس مثالً 

 الجامعات قبؿ االنفصاؿ وبعده وما يمكف أف يؤديو الدمج ليا.

 .اختيار القيادات اإلكاديمية واإلدارية الداعمة لعمميات الدمج بيف الجامعات 

  ًلمراحؿ زمنية تتوقؼ عمى أولويات  وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الدمج بيف الجامعات تبعا
 الدمج.

 القيادات اإلدارية والتنفيذية. توزيع مسئوليات إتماـ الدمج عمى 

  وضع مصفوفة بأولويات تحقيؽ الدمج بيف الجامعات بناء عمى ما تـ التوصؿ إليو مف تحميؿ
 واقع ىذه الجامعات ، والتي يمكف لمباحث تحديدىا في الشكؿ التالي:

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 (4شكؿ رقـ )
 باحثمصفوفة لتصنيؼ أولويات دمج الجامعات المصرية مف وجية نظر ال
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 اختصاصات المجنة أثناء تنفيذ عمميات الدمج ، وتتمثؿ في :
 .اإلشراؼ عمى تنفيذ عمميات الدمج بيف الجامعات 

 .متابعة مدى التزاـ القيادات بالمرجعية القانونية لمدمج والمعايير الخاصة بو 

 مى العقبات تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية عمى أساليب الدمج المختمفة وكيفية التغمب ع
 التي مف المحتمؿ أف تواجييـ أثناء تنفيذ الدمج.

  االستعانة ببعض الخبراء الخارجييف الذيف شاركوا في تنفيذ عمميات ناجحة لمدمج بيف
 الجامعات بشكؿ يعوض ضعؼ الخبرة في ىذا المجاؿ.

 : في وتتمثؿ ، الدمج عمميات تنفيذ بعد المجنة اختصاصات
 عمميات الدمج مف خالؿ تقييـ كفاءة مخرجات المنظومة الجامعية قياس المردود التعميمي ل

الجديدة بعد الدمج عمى المستوى الكمي بتحديد الزيادة الكمية في أعداد الدرجات العممية التي 
تمنحيا المنظومة الجديدة سواء عمى مستوى المرحمة الجامعية األولى أو عمى مستوى 

لكيفي بتحديد الفرؽ في نوعية ميارات الخريجيف الدراسات العميا ، أو عمى المستوى ا
 ومناسبتيا لمتطمبات سوؽ العمؿ.

 .تقييـ كفاءة المنظومة البحثية الجديدة كما وكيفا 

 .تقييـ جودة العمميات اإلدارية لممنظومة الجديدة بعد إتماـ عمميات الدمج 

 .تقييـ أثر الدمج عمى مناسبة مصادر التمويؿ وكفايتيا 

 المجتمعي حوؿ أثر الدمج عمى كفاءة المنظومة الجامعية الجديدة. استطالع الرأي 

 أعضاء – األمور أولياء – الطالب)ونشر ثقافة الدمج بيف أفراد المجتمع ثبنثب ، انتٍٓئخ انفكسٌخ
لمحد مف  (العمؿ سوؽ أصحاب – واإلدارية األكاديمية القيادات – اإلدارييف – التدريس ىيئة

 ج ، وذلؾ مف خالؿ :مقاومتيـ لعمميات الدم
  الحوار المجتمعي ، مف خالؿ تفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ المرئية والمسموعة ووسائؿ التواصؿ

االجتماعي في التوعية بأىمية الدمج بيف الجامعات وأثره عمى رفع جودتيا وكفاءتيا عمى 
 المستوى المحمي واإلقميمي والدولي.

 رشادية ألعضاء ىيئة التدريس والطالب وموظفيف تعمؿ عمى تقديـ صورة  تنفيذ برامج توعوية وا 
واضحة حوؿ استراتيجية وأىداؼ الدمج ، وحثيـ عمى تغميب المنفعة العامة عمى المصمحة 

 الشخصية.

  تفعيؿ دور المواقع االلكترونية الرسمية لمجامعات وغيرىا لنشر ثقافة الدمج بيف أفراد المجتمع
 نسبة المؤيديف. وتغيير اتجاىات معارضي الدمج وزيادة
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 لممنظومة  الجديدة ، والميمة والسمبية اإليجابية وآثاره الدمج أسباب اتباع الشفافية في عرض
 بإنشاء تتحقؽ إال لف التي الجديدة وتوضيح المياـ ، المشتركة واألىداؼ ، الجامعية الجديدة

 .الجديدة ىذه الجامعة
 مناصب اإلدارية واألكاديمية. وضع قواعد تضمف تحقيؽ العدالة في إعادة توزيع ال 

 زاثعب ، تشكٍم جمهط أيُبء نهدبيعبد املدجمخ.
يتوقؼ نجاح الدمج بيف الجامعات بشكؿ كبير عمى وجود قيادات قوية داعمة لعمميات الدمج ، 
لذا تعد مقاومة القيادات األكاديمية واإلدارية إلتماـ الدمج بسبب فقدانيـ لوظائفيـ ومناصبيـ مف أىـ 

ات التي تعترض تنفيذ الدمج بيف الجامعات ، ومف ثـ تمثؿ ضرورة إعادة تشكيؿ الييكؿ التنظيمي العقب
وتحقيؽ التوازف بيف مسئولي  -أو جزء منيا عمى األقؿ–واإلداري بشكؿ يضمف ليذه القيادات سمطاتيا 

ذلؾ يقترح الجامعات المدمجة مف أىـ  العوامؿ المساعدة عمى ضماف دعـ ىذه القيادات لمدمج ، ول
الباحث إعادة النظر في الييكؿ التنظيمي لمجالس الجامعات وتشكيؿ ما يمكف أف يطمؽ عميو "مجمس 
أمناء الجامعة" يتقاسموف فيما بينيـ صالحيات إدارة الجامعة الجديدة ، عمى أف يتكوف ىذا المجمس 

ىيئة التدريس مف رؤساء الجامعات المدمجة ونائب واحد لكؿ رئيس جامعة وممثؿ عف أعضاء 
واإلدارييف والطالب بكؿ جامعة وثالثة أعضاء يمثموف القطاعات المختمفة لسوؽ العمؿ ، ويكوف 

 اختيار الرئيس باالنتخاب مف بينيـ ، وتتحدد أدوار ىذا المجمس في :
 وضع استراتيجية تحقيؽ الدمج مف خالؿ :

 .رسـ السياسة العامة لمجامعة الجديدة 

 عة الجديدة تضمف وصوليا إلى المنافسة عمى المستوى اإلقميمي وضع رؤية جديدة لمجام
 والدولي.

 جديد تنظيمي ىيكؿ إنشاء:  تتضمف الجامعات بيف الدمج قياس تحقؽ أىداؼ مؤشرات تحديد 
 .لمجامعة الجديد والشكؿ تتناسب جديدة تنظيمية ثقافة وتكويف الجديدة الجامعية لممنظومة

 ة ووضع الئحة وقواعد جديدة تتناسب مع الظروؼ واألوضاع مراجعة لوائح الجامعات المدمج
 الجديدة.

 تنفيذ استراتيجية الدمج مف خالؿ :

  اإلعالف عف البدء في تنفيذ الدمج قبؿ الموعد بوقت كاؼ حتى يتحقؽ االستعداد النفسي لدى
 منسوبي الجامعات المدمجة ومف ثـ تقميؿ حدة المقاومة.

 قرار الييكؿ التنظيمي الجديد لمجامعة إعادة ىيكمة العمميات اإلداري ة والبحثية والتعميمية وا 
الجديدة بشكؿ يحد مف التداخؿ بيف التخصصات األكاديمية واإلدارية في الجامعات المدمجة 

دارية جديدة أو دمجيا أو إلغاء المكرر منيا.  عف طريؽ فتح تخصصات أكاديمية وا 
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 لدمج عف طريؽ توقيع اتفاقات بيف الجامعات إضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي عمى عمميات ا
 الراغبة في االندماج والتحقؽ مف صحة القرارات المتخذة بشأف الدمج.

 .التنسيؽ بيف أنشطة الجامعات المدمجة وتوثيؽ الصمة بينيا 

 فعالة تضمف التواصؿ المستمر بيف القيادات ومرؤوسييـ والطالب وأولياء  اتصاؿ سياسة تنفيذ
بالدمج بشكؿ  المتعمقة والفرص والفوائد ، القادمة التغييرات مراحؿ بجميع يـإلعالم االمور

 لعمميات الدمج. االجتماعي يضمف الدعـ

 .تقديـ تقرير سنوي عف أثر الدمج عمى العمميات األكاديمية والبحثية واإلدارية لمجامعة الجديدة 
 وتنفيذه بشكؿ  الدمج ياتلعمم اإلعداد في والطالب والموظفيف التدريس ىيئة أعضاء إشراؾ

 .يساعدىـ عمى العمؿ معا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدمج

 في  والخبرة الدولية الممارسات أفضؿ عمى قائـ اإلدارية القيادات أداء حديث لتقييـ نظاـ بناء
  إتماـ عمميات الدمج.

ى وظائفيـ ، فقد تؤدي عمميات الدمج إلى فقداف بعض العامميف إل وضع برامج لمتدريب التحويمي
إما بسبب دمجيا أو إلغائيا ، لذلؾ يجب عمى مجمس األمناء وضع برامج تضمف تدريب ىؤالء األفراد 
عادتيـ إلى أعماليـ أو مساعدتيـ في العثور عمى وظيفة أخرى داخؿ  عمى األعماؿ الجديدة وا 

 المنظومة الجامعية الجديدة أو خارجيا.

 بد.زاثعب ، تمٌٕى عًهٍبد انديح ثني اجلبيع
عمى الرغـ مف ذكر التقويـ كمرحمة نيائية لمعمميات المقترحة لدمج الجامعات المصرية ، إال أنو 
عممية أساسية في كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة يقـو بيا كؿ مف المجنة العميا لمدمج ومجمس أمناء 

مرونة في عمميات الجامعة الجديدة كٌؿ فيما يخصو ، بشكؿ يؤكد عمى ضرورة توافر قدر كبير مف ال
 الدمج المختمفة بحيث تكوف قابمة لمتعديؿ تبعا لمظروؼ المحيطة بيا.

فالتقويـ إذف يبدأ مع مرحمة وضع اإلطار التشريعي لمدمج بيف الجامعات ، فقد يؤدي التنفيذ إلى 
ظيور بعض جوانب القصور في القوانيف أو الموائح التنفيذية الخاصة بو ومف ثـ يتحتـ تعديميا 

تحقيؽ اليدؼ مف الدمج ، فضال عف أف التقويـ يكوف مالزما لمرحمة تحديد اختصاصات لجنة الدمج ل
العميا سواء عمى مستوى وضع المعايير الخاصة بالدمج أو تحديد مصفوفة أولويات الدمج بيف 

ىمية الجامعات ، كما يعد تقويـ مرحمة التييئة الفكرية لممجتمع ومنسوبي الجامعة أمرا في غاية األ
 لمتأكد مف دعـ ىذه الفئات لعمميات الدمج.
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انُتبئح املتٕلعخ يٍ تُفٍر انسؤٌخ املمرتحخ ، ٔيعٕلبد تطجٍمٓب ٔكٍفٍخ انجعد انثبنث  ، 
 انتغهت عهٍٓب.

 وتشمؿ :أٔل انُتبئح املتٕلعخ يٍ تُفٍر زؤٌخ انديح ثني اجلبيعبد ، 
 صػػػرية واالسػػػتجابة لالحتياجػػػات وضػػػع آليػػػات محػػػددة لتحقيػػػؽ الػػػدمج بػػػيف الجامعػػػات الم

 المجتمعية المتغيرة.

  تكويف كيانات جامعية جديدة أكبر في الحجـ وأكثر قدرة عمى منافسة الجامعات الكبيرة دوف
 الحاجة إلى إنشاء كميات جديدة أو فروع جديدة لمجامعات.

  وفػػورات تخفػػيض نفقػػات الجامعػػات المدمجػػة والحػػد مػػف اليػػدر المػػادي والمػػالي عػػف طريػػؽ تحقيػػؽ
 مالية ناتجة عف خفض التكاليؼ اإلدارية بسبب استبعاد الوظائؼ الكررة أو دمجيا.

  االرتقاء بمستوى جودة وكفػاءة الجامعػات المصػرية وتقػديـ خػدمات تعميميػة وبحثيػة أفضػؿ
لغاء االزدواجية والتكرار في بعض البرامج األكاديمية.  مف خالؿ زيادة التعاوف األكاديمي وا 

 الجامعات المصرية عمى المنافسة اإلقميمية والدولية وتحسػيف سػمعتيا ومكانتيػا  زيادة قدرة
 الدولية.

 .اإلسياـ في تحسيف ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية لمجامعات 

 ثبٍَب ،  يعٕلبد تُفٍر انسؤٌخ املمرتحخ ٔطسق انتغهت عهٍٓب ، ٔتتًثم يف :
 مجػة ، قػد يكػوف بعػد المسػافة أحػد األسػباب التػي تعيػؽ البعد الجغرافػي بػيف الجامعػات المد

عمميػػات الػػدمج بػػيف الجامعػػات بسػػبب الحاجػػة إلػػى سػػرعة التواصػػؿ مػػع القيػػادات اإلداريػػة أو 
األكاديميػػة ، ويمكػػف التغمػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػالؿ بنػػاء نظػػاـ إداري الكترونػػي يراعػػي تفػػويض 

 أنيا إفشاؿ أي نظاـ جديد.الصالحيات ويحد مف اإلجراءات البيروقراطية التي مف ش

  رفػػض الػػبعض إلتمػػاـ عمميػػات الػػدمج لتعارضػػو مػػع مصػػالحيـ الشخصػػية ، إمػػا لفقػػد مزايػػا
معينة أو مكانة أو منصب ، ويمكف التغمب عمى ذلػؾ مػف خػالؿ الحػرص عمػى التػزاـ الشػفافية 

متضػرريف في المراحؿ األولى لعمميات الدمج وتوضيح فوائده ومزاياه وااللتـز بتعويض جميػع ال
 مف ىذا الدمج سواء ماليا أو معنويا.

  المنافسػة غيػر الصػحية بػيف العػامميف بالجامعػػات المدمجػة ، ويمكػف التغمػب عمػى ذلػؾ مػػف
خػػالؿ وضػػع خطػػة مسػػبقة تقػػـو عمػػى تييئػػة بيئػػة عمػػؿ تمتػػـز الشػػفافية والعدالػػة بػػيف العػػامميف 

ي مػػف أشػػكاؿ الصػػوراع أو وتسػاعدىـ عمػػى اإلنجػػاز وتحقيػؽ األىػػداؼ والقضػػاء المبكػػر عمػى أ
 التوتر بينيـ.
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 املساخع
 أٔل ، املساخع انعسثٍخ

 لتحسيف مدخؿ األكاديمية اإللكترونية المواقع محتوى جودة ، الصغير عبداهلل أحمد( 2116) البنا
 العدد ، بنيا جامعة التربية كمية مجمة ، المصرية لمجامعات العالمى التصنيؼ

 252 -183 ، 2116 ريناي ،( 27) المجمد ،(115)
 والدرجات العالي التعميـ لخريجي السنوية النشرة ،( 2119) واإلحصاء العامة لمتعبئة المركزي الجياز

 .نوفمبر ، العربية مصر جميورية ، 2118 عاـ العميا العممية
 درجاتوال العالي التعميـ لخريجي السنوية النشرة ،( 2114) واإلحصاء العامة لمتعبئة المركزي الجياز

 .نوفمبر ، العربية مصر جميورية ، 2113 عاـ العميا العممية
 والدرجات العالي التعميـ لخريجي السنوية النشرة ،( 2116) واإلحصاء العامة لمتعبئة المركزي الجياز

 .نوفمبر ، العربية مصر جميورية ، 2115 عاـ العميا العممية
 والدرجات العالي التعميـ لخريجي السنوية النشرة ،( 2119) واإلحصاء العامة لمتعبئة المركزي الجياز

 نوفمبر. ، العربية مصر جميورية ، 2118 عاـ العميا العممية
 قدرتيا لتحسيف والخاصة الحكومية المصرية الجامعات بيف التعاوف تعزيز ، عائشة( 2118) الدجدج

 ،( 114) العدد ، بنيا جامعة التربية كمية مجمة ، العممي البحث مجاؿ في التنافسية
 171- 99 ، أبريؿ ،( 29) المجمد

، رئاسة مجمس  2116/2117الكتاب السنوي ( ، 2117الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد )
 الوزراء ، مصر.

، الدار المصرية  معجـ المصطمحات التربوية والنفسية( ، 2113شحاتو ، حسف و النجار ، زينب )
 المبنانية ، القاىرة.

 ، عالـ الكتب ، القاىرة. معجـ المغة العربية المعاصرة( ، 2118، أحمد مختار)عمر 
( ، استراتيجية مقترحة لرفع القدرة التنافسية لمخدمات التعميمية في 2118فرغمي ، عفاؼ محمد جايؿ )

، مجمد  مجمة مستقبؿ التربية العربيةضوء التصنيفات العالمية لمجامعات المصرية ، 
 ( ، ديسمبر.115( ، عدد )25)
، ترجمة أيمف أرمنازي ، مكتبة العبيكاف ،  مميار إنساف 123توفير التعميـ لػ ( ، 1431النكينغ ، لي )

 الرياض.
، سمسمة عالـ المعرفة ، المجمس الوطني  نظريات التعمـ ، دراسة مقارنة( ، 1983ناصؼ ، مصطفى )

 214لمثقافة والفنوف واآلداب ، الكويت ، أكتوبر. 
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( ، رؤية مستقبمية لرفع القدرة التنافسية لمجامعات العربية عمى ضوء 2119، ناجي عبد الواب ) ىالؿ
( ، 19، مجمد ) مجمة كمية التربية جامعة كفر الشيخالتصنيؼ الدولي لمجامعات ، 

 (.4العدد )
ر جميورية مص ، المعمومات وحدة ، 2114-2113 الدورية النشرة ( ،2114وزرة التعميـ العالي )

 العربية.
جميورية مصر  ، المعمومات وحدة ، 9211-8211 الدورية النشرة ( ،2119وزرة التعميـ العالي )

 العربية.
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