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 مستخلص الدراسة

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على نظم القبول بالجامعات الخاصة ودورىا فى تحسين 
القدرة التنافسية لها فى كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا واليابان ،ومحاولة الوقوف 

فى تحسين قدرتها التنافسية على أوجو الشبو واالختالف بين نظم القبول للجامعات الخاصة ودورىا 
للوصول إلى وضع تصور مقترح لتطوير نظم القبول بالجامعات الخاصة فى مصر لتحسين قدرتها 

 التنافسية فى ضوء خبرات ىذه الدول .

وقد استخدمت الباحثة فى دراستها المنهج المقارن،وذلك فى تناولها لنظم القبول للجامعات 
التنافسية لها فى كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية وإنجلترا الخاصة ودورىا فى تحسين القدرة 

 واليابان؛حيث يعد "المنهج المقارن" أنسب المناىج المستخدمة وأكثرىا داللة على التربية المقارنة .

جامعات الخاصة ودورىا فى وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التى تتعلق بنظم القبول بال
 ويمكن عرض ىذه النتائج كما يلى :، التنافسية اتهقدر تحسين 

ضعف القدرة التنافسية للجامعات الخاصة المصرية وتراجع مكانتها فى قائمة التصنيفات الدولية  -
للجامعات وىذا جاء نتيجة طبيعية إلنخفاض مؤشرات تلك الجامعات والتى يتم االعتماد عليها فى 

،والبحث العلمى ،ومستويات أعضاء ىيئة التدريس ،ومستويات تقويم الجامعات والتى منها نظم القبول 
 الطالب ،ومعدل أستاذ إلى طالب، التمويل المقدم للجامعات...إلخ  .   

 إنفصال الجامعات الخاصة وبعدىا عن المساىمة فى حل المشكالت التى يعانى منها المجتمع المحيط . -
صراً توافرت ىذه الوحدات فإن اإلرشاد ليس عن وإذا حدات التوجيو واإلرشاد المهنى للطالب،و قلة  -

،كما ال تتوافر المقاييس التى يمكن أن يطبقها المرشدون للتعرف على من عناصر العملية التعليمية
 خصائص الطالب النفسية واإلجتماعية.

 الخاصة . السماح بقبول طالب حاصلين على مجاميع متدنية عن النسب المحددة من قبل المجلس األعلى للجامعات -
ضعف العالقة بين سياسات القبول، وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة اعتمادا على توزيع  -

 مما يقود إلى ضعف الكفاءة الداخلية للعلمية التعليمية، وارتفاع معدالت الهدر . الدرجات العام ،
ى بالجامعات الخاصة من ألنفاق المخصص لإلنفاق على البحث العلمقلة المخصصات المالية التى توضع ل -

 إجمالى الدخل القومى فى مصر .
قصور فى قدرات الخريجين بعد تعينهم فى الوظائف وىذا عمل على غياب التنافسية فى األسواق  -

 العالمية لخريجين الجامعات وتدىور إنتاجية ىؤالء الخريجين 
وللمجلس األعلى للجامعات ضعف مستوى القائمين على رسم وتنفيذ سياسات القبول فى الجامعات  -

  .الدور األكبر فى رسم وتنفيذ تلك السياسات فى ضوء النتيجة العامة للمرحلة الثانوية



فى تحديد احتياجات من الطالب حسب الطاقة بالجامعات الخاصة فى مصر ضعف دور الجامعة  -
 االستيعابية لكلياتها وأقسامها المختلفة .

بالجامعات الخاصة فى الواليات والبحث العلمى المقدم منهم  تميز مستويات أعضاء ىيئة التدريس -
 .واليابان ،وإنجلترااألمريكية، المتحدة 

 تعدد وتنوع مصادر التمويل المقدمة بالجامعات الخاصة فى الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان. -
رتقاء بالتدريس تحرص الجامعات الخاصة الخاصة فى الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان على اال -

بتأسيس  وأساليبو المختلفة وتنمية معارف ومهارات الطالب وربطهم بالواقع العملى وسوق العمل
 وحدات بحثية لتنمية الطالب الباحثين وتشجيعهم على العمل البحثى .

اإلنتاجية  الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان بمؤسسات المجتمع كل من ارتباط الجامعات الخاصة فى   -
 كالمؤسسات الصناعية والتجارية .

ضخامة األموال المرصودة لإلنفاق على البحث العلمى من إجمالى الدخل القومى بالجامعات الخاصة  -
 فى الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان. 

رونة تتمتع نظم القبول بالجامعات الخاصة فى الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان بتلك الدول بالم -
 الكافية لتتناسب مع ميول وإتجاىات واستعدادات الطالب .

وقد أفادت ىذه النتائج فى وضع تصور مقترح لتطوير نظم القبول بالجامعات الخاصة المصرية 
لتحسين قدرتها التنافسية فى ضوء خبرات كل من الواليات المتحدة وإنجلترا واليابان ،ومن أىم محاوره ما 

المرتكزات والمنطلقات التى يقوم عليها  -أىداف التصور المقترح  -فلسفة التصور المقترح ) يلى:
تشارك فى  الجهات التى -آليات ووسائل التصور المقترح  -قضايا التصور المقترح  -تصور المقترح ال

 .(المتابعة والتقويم  -صعوبات التصور المقترح  -تنفيذ التصور المقترح 
 

 




