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 تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس            

                                *د. عمر هاشم إمساعيل 
 **د. خلف مرهون العربي 

 أ.خلود حممد اهلنائي***

 الملخص

لتعليم العالي في جامعة السلطان قابوس، هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تدويل ا    
وذلك من خالل تعرف إلى تحديات تدويل التعليم في جامعة السلطان قابوس وتحديد بعض اإلجراءات 
المقترحة لمعالجة تلك التحديات. ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اتبع المنهج الوصفي، وذلك من خالل 

الل المقابلة، وتم تحليلها باستخدام أسلوب التحليل أسلوب البحث النوعي، حيث تم جمع البيانات من خ
الموضوعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن من أبرز تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس 
هي: نقص الموارد المالية، وضعف التواصل باللغة اإلنجليزية، وضعف تفعيل االتفاقيات. وتوصلت إلى 

رحة لمعالجة تحديات التدويل هي: البحث عن مصادر مالية أخرى لتفعيل مجموعة اإلجراءات المقت
 التدويل، وتعزيز اللغة اإلنجليزية للموظفين والطلبة، ووضع نظام لمتابعة وتقييم فاعلية االتفاقيات.

 الكلمات المفتاحية: تدويل التعليم العالي، جامعة السلطان قابوس، التحديات
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   Challenges of the Internationalization of Higher 

Education at Sultan Qaboos University 

 

 

 

 
Abstract 

The study aimed to investigate the reality of the internationalization of 
higher education at Sultan Qaboos University by identifying the challenges of 
internationalization of higher education and suggest some recommendations 
to address these challenges. To achieve the objectives of the study, the 
research followed the descriptive approach, through qualitative research 
method, where the data was collected through interviews which was analyzed 
using thematic analysis.  The study concluded that the most apparent 
challenges of the internationalization of higher education at Sultan Qaboos 
University were lack of financial resources, poor communication in English, 
and weak implementation of agreements. In view of the study findings, the 
study suggested some recommendations to address the challenges of 
internationalization, which are: looking for other financial sources, 
enhancement of the English language for staff and students, and the 
establishment of a system for monitoring and evaluating the effectiveness of 
the agreements. 

Key words: Internationalization, Higher Education, Sultan Qaboos 
University, Challenges  
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 الخلفية النظرية للدراسة

يعد التعليم أحد األنظمة والركائز األساسية اليت تسعى الدول لتطويرها من أجل مواكبة التغريات 
تما الدو ،و ومي ل التعليم العا ، جزا ا أساسي ا من ذلا النظاا ال ي مددا امللا  العاملية اليت مير هبا اجمل

( إىل أن التعليم De Wit, 2011اإلدارية واالقتلادية للحكومات واألفرادو وقد أشار دي ويت )
ت نتيجة العا ، أصبح يتأثر بقوة حتديات التطورات االجتماعية واالقتلادية والسياسية العاملية اليت برز 

للعوملة. وأسهمت العوملة يف زيادة حدة التنافس بني مؤسسات التعليم العا ،و وشبكات املعرفة اجلديدةو 
وتزايدت حدة ه ا التنافس ما ظهور موجة جديدة من االست مار يف جمال البحث العلمي والتطور 

 (. 2016التكنولوجي اليت تعد إحدى نواجتها )عبد احلافظو 

 تقدمةديات اليت أوجدهتا العوملةو إال أن بروزها أسهم يف نقل املعرفة من البلدان املورغم التح    
إىل البلدان النامية هبدف حتسني مهارات وقدرات األفراد؛ ول لا فإن السمة األساسية للعوملة هي نفاذية 

 Dzvimboاحلدود من حيث املعرفة وال قافة والتعليم وليس فقط السلا واخلدمات ورأس املال )
&Moloi, 2013(وي كر الطباش .)Altbach, 2013 أن عوملة التعليم العا ، تتم ل يف جمموعة )

من القوى االقتلاديةو والسياسيةو واالجتماعيةو والتكنولوجية العاملية اليت تدفا بالتعليم العا ، حنو مشاركة 
للتغريات اليت أحدثتها عمليات العوملة  دولية أكرب داخل احلدود الوطنية للدولة. وتشري األدبيات أنه نتيجة

يف مؤسسات التعليم العا ، فقد جلأت الدول يف سياستها حنو تضمني إسرتاتيجيات التدويل يف خططها 
 ;Al’Abri, 2016 a; Knight, 2015 a; Atbach, 2013; Zeleza, 2012)وبراجمها 

Morris,2009; Zolfaghari, Sabran & Zolfaghari,2009مما سبقو أن  (. ويتضح
 تدويل التعليم العا ، يعد أحد نواتج عمليات العوملة اليت فرضت جمموعة من التغريات يف البيئة األكادميية.

( هو عملية إضفاا البعد Knight, 2015 bويقلد بتدويل التعليم العا ،و كما يراه نايت )
 التدريسو والبحثو واخلدمات.ث حيالدو ، أو متعدد ال قافات يف وظائف مؤسسات التعليم العا ، من 

أنشطة تدويل التعليم العا ، كإدارة شؤون احلراك الدو ،  ومن التعريف السابق ميكن اإلشارة إىل بعض
للطالب وأعضاا هيئة التدريسو وبرامج التعاون العلمي والبح ي املشرتكو وتفعيل اتفاقيات التوأمة والتعاون 

لنظر يف ه ه األنشطة جند أهنا تعمل من أجل تعزيز جودة التعليم والشراكة ما اجلامعات املتميزة؛ وبا
(Knight, 2015 a واجلدير بال كرو أن التوجه حنو التدويل يف معظم دول العامل بدأ بالظهور .)

( كوسيلة لالرتقاا بالعملية 1998عندما تبنت منظمة اليونسكو اسرتاتيجية تدويل التعليم العا ، عاا )
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 يةو واليت ح ت من خالهلا اجلامعات واملراكز البح ية إىل إعادة هيكلة أنشطتها ملواكبة التعليمية والبح
 (.2012التوجه حنو التدويل )هالل ونلارو 

ورغم أن التدويل أصبح خيار ا اسرتاتيجيا ملؤسسات التعليم العا ، يف مجيا أحناا العاملو إال أن 
قد حتد من إضفاا البعد الدو ، متم لة يف توفري املوارد ه ه املؤسسات تواجه العديد من التحديات اليت 

 ,Jiang & Carpenterوالقدرة على االست مارو وزيادة عبا العملو وإدارة احلوافز والتنوع )
( إىل التحديات االجتماعية كهجرة العقول واحلفاظ على 2012(. إضافة إىل ذلاو يشري ويح )2014

لادية كزيادة التكاليف. ومن املمكن التغلب على تلا التحديات من اهلوية ال قافيةو والتحديات االقت
 ,Mohsin & Zaman)خالل االلتزاا املؤسسي بالتدويل والتخطيط االسرتاتيجي اجليد له 

2014). 

وتركز الدراسة احلالية على جامعة السلطان قابوس اليت مت ل إحدى املؤسسات التعليمية 
ودها حنو إضفاا البعد الدو ، يف وظائفها من خالل جمموعة من احلكومية العمانية؛ حيث تظهر جه

منها: جتويد حبوثها العلمية والتشجيا على   2016-2040األنشطة املتضمنة يف خطتها االسرتاتيجية 
نشرها دولياو واستحداث الربامج األكادميية تلبية للتوجهات الدوليةو وإثراا املناهج خبربات عامليةو ومشاركة 

يف املسابقات اإلقليمية والدوليةو وتشجيا التعلم عن بعدو وإقامة روابط ما شبكات دولية يف جمال  الطلبة
التعليم والبحث العلميو والتوسا يف برامج تبادل الطلبة واملوظفنيو والسعي لنيل االعتماد الدو ، لرباجمها 

ا على سعيأ 2016األكادميية كافة )جامعة السلطان قابوسو  اجلامعة لنيل االعتماد الدو ،   (. وتأكيد 
كجزا من أنشطة التدويلو حللت جمموعة من كليات اجلامعة على االعتماد منها: كلية الطب والعلوا 
اللحيةو وكلية التمريضو وكلية اآلداب والعلوا االجتماعيةو وكلية الرتبية )جامعة السلطان قابوسو 

على  166جامعة السلطان قابوس يف املرتبة  ث(. وأوضح تقرير برج اجلامعة أنه مت تلنيف 2016
 2016)جامعة السلطان قابوسو  2016مستوى العامل وفقا لتلنيف تاميز للجامعات األك ر عاملية لعاا 

 ب(.

ويف ه ا السياق هتدف الدراسة احلالية إىل تقلي واقا تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان  
يف اجلامعةو ما تقدمي بعض اإلجرااات املقرتحة التعليم العا ،  حتديات تدويلقابوس من خالل دراسة 
 ملعاجلة تلا التحديات.
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قد تناولت العديد من الدراسات موضوع تدويل التعليم العا ، بغية حتديد أهدافه وآليات تنفي  ف
اليت  (2017اسرتاتيجيات التدويل والتحديات اليت تواجه تنفي  تلا االسرتاتيجيات؛ كدراسة العطاس )

إىل وضا تلور مقرتح لتدويل التعليم العا ، يف اململكة العربية السعودية يف ضوا خربة ماليزيا. هدفت 
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املقارن. وتوصلت الدراسة إىل أن تدويل التعليم اجلامعي وانتقال 

ديد من املفكرين والعلماا والباح ني وتداول املعرفة األكادميية  ليس حكرا على الغرب وحده؛ بل يشمل الع
من خمتلف أحناا العاملو وأن تدويل التعليم العا ، مي ل واحدا من أبرز التوجهات الدولية املعاصرة ملنظومة 
التعليم العا ، على مستوى البلدان املتقدمة والناشئةو أسهمت قوانني التعليم العا ، يف ماليزيا يف تسريا 

سات التعليم العا ، وال ي مي ل واحدا من أبرز أولويات أجندة عمل منظومة وترية التدويل يف مؤس
مؤسسات التعليم العا ، مباليزيا واليت تسعى من خالله إىل الوصول لتحقيق هدف هنائي منشود يتم ل يف 

 ا. 2020حتويل ماليزيا لتلبح مركزا عامليا لتقدمي خدمات التعليم العا ، حبلول 

( إىل إلقاا الضوا على االجتاهات احلدي ة لتدويل التعليم 2016افظ )وهدفت دراسة عبد احل
اجلامعي وإمكانية اإلفادة منه يف ملرو واعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة 
 إىل أن التدويل ال يتم يف كل املؤسسات اجلامعية مبدخل واحد أو باسرتاتيجية واحدةو وإمنا تتعدد مداخله
واسرتاتيجياته ومربراتهو اليت قد ختتلف من جامعة ألخرى بل وداخل اجلامعة الواحدةو وفقا لألهداف 
املرجوةو وأن جناح اسرتاتيجية أو توجه ما لتدويل التعليم اجلامعي يتوقف على توفري العديد من املقومات 

كادميية العليا بالتدويلو فضال عن ويف مقدمتها: التنسيق املؤسسي والوطينو والتزاا وقناعة القيادات األ
أعضاا هيئة التدريس والطالب وخمتلف أصحاب املللحةو وتوفري املوارد الالزمةو ووجود رؤية وثقافة 

 تنظيمية داعمةو وتنمية املوارد البشريةو ومراعاة األولويات املؤسسية والوطنية.

لبات تدويل التعليم العا ،  ( إىل بناا تلور مقرتح ملتط2013بينما هدفت دراسة العامري )
كمدخل لتحقيق الريادة العاملية للجامعات السعودية. اعتمد الباحث على املنهج الوصفي املسحيو 
وتكون جمتما الدراسة من مجيا القادة األكادمييني )عمدااو وكالا عمدااو رؤساا أقساا( يف عشر 

( قياديا. استخدمت 512غ عددهم )جامعات سعوديةو ومت اختيار عينة عشوائية طبقية منهمو وبل
( عبارة. ومتت معاجلة البيانات 101االستبانة كأداة للدراسة وتكونت من ثالثة حماور اشتملت على )

إحلائيا من خالل التكراراتو والنسب املئويةو واملتوسطات احلسابيةو واالحنرافات املعياريةو وعامل ارتباط 
(. وتوصلت LSDألحاديو واختبار ال بات ألفا كرونباخو واختبار )بريسونو واختبار تو وحتليل التباين ا

الدراسة إىل أن درجة توفر متطلبات تدويل التعليم العا ، يف اجلامعات السعودية احلكومية ضعيفة مبتوسط 
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(و وجاات درجة أمهية متطلبات تدويل التعليم العا ، يف اجلامعات السعودية احلكومية عالية 2.20قدره )
 (.4.24توسط قدره )جدا مب

( دراسة هدفت إىل تقلي مدى فعالية سياسة التدويل Wang, 2018كما أجرى وانغ )
املتبعة يف اجلامعات اللينية يف تعزيز التواصل ال قايف بني طالهبا. اعتمد الباحث على دراسة احلالةو وقد مت 

( طالبا حملي ودو ،و وحتليل 30مجا البيانات من خالل إجراا مقابالت شبه منظمة ما عينة قدرها )
الوثائقو ومت معاجلة البيانات من خالل التحليل املوضوعي. وتوصلت الدراسة إىل أن سياسة التدويل يف 
اجلامعات اللينية ترتبط خبمسة جماالت وهي: إدخال موارد تعليمية ذات جودة عاليةو وج ب الطالب 

املنهجية )بني ال قافات(و وإدارة نظاا اجلامعة. إضافة إىل  األجانبو وتطوير اهليئة التدريسيةو واألنشطة غري
ذلاو توصلت الدراسة إنه توجد جمموعة من العوامل اليت تؤثر على تنمية ال قافة للطالب احملليني 
والدوليني وهي: قضايا اللغةو املوقف جتاه التواصل بني ال قافاتو االختالف يف أسلوب احلياةو والعالقة ما 

 حمللي.اجملتما ا

( دراسة هدفت إىل التحقق من أنوع الشراكات املتبعة (Yesufu, 2018وأجرى يوسفو 
لتدويل التعليم العا ، ومنهجهو والكشف عن دوافا تدويل التعليم العا ،و واألسلوب األنسب لقياس جودة 

 ، يف كندا ومت خمرجات التدويل. اعتمد الباحث على دراسة احلالة للكشف عن مربرات تدويل التعليم العا
( للتحقق من جودة خمرجات التدويل. وقد مت مجا البيانات من Knightاستخداا مقياس التتبا لنايت )

( فرد او مشلت مديري اإلدارة واملسؤولني 12خالل االستبانةو وحتليل الوثائق واملقابالت ما عينة قدرها )
أسهم يف احللول على ملدر دخل إضايف عن الشراكة يف املؤسسة. وتوصلت الدراسة إىل أن التدويل 

ملؤسسات التعليم العا ، وبالتا ، خفض التمويل احلكوميو ويتيح التدويل فرص لتطوير املوظفني واملناهج 
 الدراسية.

آليات تنفي  التدويل يف إحدى  تقلي( بدراسة هدفت إىل Bryant, 2013وقاا براينت )
تقييم نتائجهاو ومناقشة التحديات املستقبليةو و و ESC Clermont)مدارس األعمال الفرنسية )

ومقارنة نتائج الدراسة ما ثالث مؤسسات تعليمية. واعتمد الباحث على املنهج الظاهري كدراسة احلالةو 
( فرد ا وحتليل التقارير واخلربة ال اتية. ومتت 30وقد مت مجا البيانات من خالل املقابالت ما عينة قدرها )

استخداا املنهج التكراري. وتوصلت الدراسة إىل أن التدويل عملية معقدة تتطلب معاجلة البيانات ب
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االتلال املباشر بني املؤسسة والبيئة املتغرية وتفعيل اإلدارة االسرتاتيجية املتكاملةو وأن املبادرات الفردية 
 تأيت من ال قافة التنظيمية اليت يكوهنا القائد.

 ومن خالل ما سبق يتضح أن:

 لدراسات السابقة قاعدة معلومات مهمة للباح ني حول بعض اإلجتاهات احلدي ة شكلت ا
لتدويل التعليم العا ، وآليات تنفي ه يف املؤسسات التعليميةو وأفادهتا يف وضا تلور مبدأي 
لتلميم أدوات البحثو والتحليل اإلحلائيو وتنظيم النتائجو ومن املالحظ أن بعض 

(و 6102؛ عبد احلافظو 2013لكمي كدراسة )العامريو الدراسات استخدمت األسلوب ا
( Yesufu, 2018ودراسة ) ( استخدمت األسلوب النوعيوWang, 2018ودراسة)

( استخدمت املنهج الظاهريو (Bryant, 2013استخدمت املنهج املختلط و بينما دراسة 
استخدمت  ( استخدمت املنهج الوصفي املقارن. والدراسة احلالية2017ودراسة العطاس )

 .املنهج الوصفي باستخداا أسلوب البحث النوعي
  تنوعت األدوات املستخدمة يف الدراسات السابقةو حيث إن البعض استخداا االستبانة كأداة

و بينما الدراسات Yesufu, 2018) ( ودراسة)6102جلما البيانات منها دراسة )العامريو 
 ,Wang, 2018; Yesufu, 2018; Bryantاليت استخدمت املقابالت فهي )

استخدمت حتليل  (Yesufu, 2018; Bryant, 2013) ( أما بالنسبة لدراسة2013
الوثائقو بينما الدراسة احلالية استخدمت املقابالت شبه املقننةو حيث إهنا سوف تسهم يف 
التعمق لتقلي واقا جامعة السلطان قابوس حنو تدويل التعليم العا ، ودراسة الظاهرة من 

 ها الكلي والشامل مما يساهم فريصد التحديات وإعطاا بعض اإلجرااات املقرتحة.منظور 
  تنوعت فئات العينات يف الدراسات السابقة فمنها ما مت لت عينته يف أعضاا هيئة التدريسو

ومنها ركزت على عمداا الكليات ورؤساا األقسااو والبعض اآلخر مت لت عينته يف العاملني يف 
لدوليةو وقد ركزت الدراسة احلالية على صانعي السياسة ومتخ ي القرار إطار العالقات ا

ومنف ي إسرتاتيجيات تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان قابوس. ومت اختيار العينة 
القلدية وذلا ملعرفتهم بقضية التدويلو وإلسهامهم يف صنا القرارات املتللة بتوظيف أنشطة 

 .وبرامج التدويل يف اجلامعة
  تتفق الدراسة احلالية ما أغلب الدراسات السابقة بتوجهها بأمهية تدويل التعليم العا ،و إال أهنا

سوف تركز على دراسة حتديات تدويل التعليم العا ، باستخداا أسلوب البحث النوعيو وسوف 
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ليم تتفرد مبجموعة من اإلجرااات املقرتحة ترى أهنا سوف تسهم يف معاجلة حتديات تدويل التع
 العا ، يف جامعة السلطان قابوس.

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها-1

يعد التوجه حنو تدويل التعليم العا ، العماين أمر مهم تفرضه عمليات العوملة؛ ذلا ألن 
اجلامعات والكليات العمانية ال تعيش يف عزلة عن اجملتما الدو ،. واملتتبا للخطة االسرتاتيجية للجامعة 

( يالحظ سعي جامعة السلطان قابوس 2040-2016طة االسرتاتيجية )( واخل2009-2013)
إلضفاا البعد الدو ، يف خمتلف خدماهتا وأنشطتهاو وذلا ما نلت عليه رؤيتها "أن حتافــظ اجلامعــة علــى 

ــودة حبوثهــا دورهــا الريــادي يف جمالــي التعليــم العالــي وخدمــة اجملتما داخل السلطنةو وأن تتميــز دوليا جب
(. أيضا 12أو  2016العلميــة االبتكاريــةو وخرجييهــا وشــراكاهتا االسرتاتيجية" )جامعة السلطان قابوسو 

أشارت اخلطتان االسرتاتيجيتان السابقتان إىل التعاون الدو ، كأبرز احملاور اليت من خالله ستعزز اجلامعة 
-2040ل ي يتضمن أربا اسرتاتيجيات يف اخلطة االسرتاتيجية )دورها الريادي يف تدويل التعليم العا ،و ا

( وهي: تعزيز صورة اجلامعة عاملياو وتطوير عالقات تعاون ما جامعات ومؤسسات عامليةو 2016
والتوسا يف برامج التبادل الطاليبو والتوسا يف برامج تبادل املوظفنيو وتطوير برامج حدي ة متطورة ما 

 أ(. 2016عاملية )جامعة السلطان قابوسو اجلامعات واملؤسسات ال

وتتضح جهود اجلامعة إلضفاا البعد الدو ، يف جمموعة من اإلحلائيات والتقارير املنشورة؛ إذ 
( 10739ا )2015ا حىت عاا 2000بلغ جمموع األوراق البح ية املنشورة يف اجملالت العلمية من  عاا 

وبلغ عدد الطلبة الدوليني املقبولني للدراسة باجلامعة ت(و  2016ورقة حب ية )جامعة السلطان قابوسو 
)جامعة السلطان  2014( طالبا/طالبة خالل عاا 34مقارنة بـ ) 2017/طالبة خالل عاا ا( طالب40)

أ(. ويعد التزاا جامعة السلطان قابوس بالتدويل أمر ا جوهري ا قد يسهم يف تعجيل ظهورها  2017قابوسو 
م يف حتقيق التميز أيضا  على املستوى اإلقليمي والعاملي؛ وألمهية ذلا تسعى على خارطة العاملو ويسه

 الدراسة احلالية للكشف عن حتديات التدويل يف اجلامعة.

ورغم التطور ال ي حققته اجلامعةو إال إهنا تواجه مجلة من حتديات تدويل التعليم العا ، يف 
األكادمييني املتميزين يف البحث العلمي من قبل اجلامعة متم لة يف: التنافس الشديد على استقطاب 

اجلامعات النظريةو وقلة مشاركة الطلبة يف املؤمترات والندوات اخلارجيةو واحلفاظ على جودة األكادمييني 
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وخمرجاهتا يف ظل النمو املتزايد ألعداد الطالب املقبولني وحمدودية اإلمكانات املالية والبشريةو وتدين القدرة 
(. وقد 2009ة يف ج ب طلبة الدراسات العليا من خارج السلطنة )جامعة السلطان قابوسو التنافسي

يرجا ظهور ه ه التحديات إىل جمموعة من العوامل املرتبطة بالبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة التعليميةو 
 ه ه األمر ال ي يتطلب الدراسة والبحث للوصول إىل اآلليات اليت ميكن من خالهلا مواجهة

( أنه "رغم 2014و 19وقد أظهر تقرير األونكتاد "مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية" )
اكتساب اجلامعة لسمعة طيبة عاملياو إال أهنا تواجه جمموعة من قضايا التدويل أبرزها: يلل عدد أعضاا 

اهو وعادة ما تأيت نسبة  من احملاضرين واألسات ةو حيمل ثل اهم درجة الدكتور  1000هيئة التدريس حوا ، 
كبرية من أعضاا هيئة التدريس من بلدان أجنبيةو غري أنه يف السنوات األخرية شهدت معدال مرتفعا 

سنويا". وتعد القدرة على اجت اب أسات ة اجلامعات  %25لدوران احملاضرين واألسات ة أك ر من 
 (.2010و 61ة الدوليني هلا )سامليو األجانب من عوامل متيز اجلامعات دوليا اليت تسهل تدفق الطلب

وتبني حداثة موضوع تدويل التعليم العا ، يف السلطنةو وندرة البحث العلمي فيه؛ إذ أجريت بعض 
الدراسات عن تدويل التعليم العا ، خارج حدود السلطنة وباللغة اإلجنليزية منها: دراسة الشنفري 

(Al'Shanfari, 2016اليت هدفت إىل الكشف عن ا ) لتلورات واخلربات واآلثار املرتتبة عن التعليم عرب
 ,Brandenburg( لدى ثالث مؤسسات تعليمية خاصةو ودراسة براندينبارج )TNHEاحلدود )
( اليت هدفت إىل حتليل إسرتاتيجيات التدويل وتطبيقاته يف سلطنة عمان وقطرو ودراسة ويلكينسون 2012

اليت هدفت إىل حتليل العمليات القائمة للتنظيم ( Wilkinson & Al Hajry, 2007واحلجري )
وضمان اجلودة واالعتماد األكادميي وتأثريها يف التدويل على مؤسسات التعليم العا ، يف سلطنة عمان. 
ل لا أصبح من األمهية الكشف عن واقا تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان قابوس من خالل توثيق 

 ت التدويل.التحديات امللاحبة لعمليا

 وهل ا فإن الدراسة احلالية تسعى إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 ما التحديات اليت تواجه جامعة السلطان قابوس حنو تدويل التعليم العا ،؟ .0
ما اإلجرااات املقرتحة ملعاجلة التحديات اليت تواجه تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان  .6

 قابوس؟
 أهمية الدراسة-2
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متماشية ما أحدث التوجهات الدولية املعاصرة وهو التوجه حنو تدويل التعليم العا ،؛ على  تعد -0
اعتبار أن اجملتما اخلارجي يف تغري مستمر نتيجة جملموعة من املتغريات االقتلادية والسياسية 

الدولية واالجتماعية ال قافيةو ل لا من املهم التفاعل ما اجملتما الدو ، واالستفادة من اخلربات 
 .ملواكبة التغريات الناجتةو باألخص على مستوى مؤسسات التعليم العا ،

مت ل استجابة ملا أوصت به العديد من املؤمترات احمللية والعاملية من ضرورة تضمني البعد  -6
الدو ، يف مؤسسات التعليم العا ، لتحقيق اجلودة وامليزة التنافسيةو وتعد أيضا من 

يت تناولت التدويل على مستوى مؤسسات التعليم العا ، يف سلطنة الدراسات احملدودة ال
 . نيعمان يف حدود علم الباح 

تعد تعزيز ا للرؤية االسرتاتيجية اليت تسعى هلا جامعة السلطان قابوس يف اخلطة االسرتاتيجية  -2
( واليت هتدف على حنو رئيس إىل حتقيق التفاعل والتميز الدو ، من 2040-2016)

 اهتا االسرتاتيجية لتعزيز عملييت التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة اجملتما.خالل شراك
قد تسهم يف مساعدة صانعي السياسية ومتخ ي القرار يف اجلامعة يف حتديد جوانب  -4

الضعف ومعاجلتهاو وبناا أدوات تشخيص واضحة ومقننة؛ لتقييم اسرتاتيجيات تدويل 
 التعليم العا ، يف اجلامعة.

هم يف تقدمي جمموعة من اإلجرااات املقرتحة اليت تدعم جهود جامعة السلطان قد تس -5
 قابوس لتطوير اسرتاتيجيات وسياسات فعالة للتدويل.

 تتيح الدراسة احلالية اجملال أماا املزيد من الدراساتو يف جمال تدويل التعليم العا ،.  -2

 مصطلحات الدراسة-3
 :(Internationalization Of Higher Educationتدويل التعليم العا ، )

( تدويل التعليم العا ، بأنه: "عملية إضفاا البعد الدو ، knight, 2008, 20عرف نايت )
 ,Yangأو متعدد ال قافات يف وظائف التدريس والبحث واخلدمة مبؤسسات التعليم العا ،". وعرفه يانغ )

خالل التدريس والبحث واخلدمات؛ هبدف  ( بأنه: "عملية الوعي بالتفاعل بني ال قافات من83 ,2002
 ;Altbachأما الطباش وريسبريج ورمبلي ) الوصول إىل التفاهم املتبادل عرب احلدود ال قافية".

Reisberg & Rumbley, 2009, 7 فقد عرفه بأنه: "جمموعة من السياسات والربامج اليت )
( بأنه: Bartell, 2003, 45-46ه بارتل )بينما عرفتنف ها اجلامعات واحلكومات لالستجابة للعوملة". 
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"عملية دمج املنظور الدو ، يف نظاا الكلية أو اجلامعةو فهي رؤية مستمرة ومستقبلية ومتعددة األبعاد 
واالختلاصات داخل الكلية أو النظاا اجلامعيو وتشارك فيها العديد من أصحاب املللحة من أجل تغيري 

جابة والتكيف بشكل مناسب ما البيئة اخلارجية املتنوعة واملتغرية عامليا احلركة الداخلية ملؤسسة ما؛ لالست
 باستمرار".

وتعرف الدراسة احلالية تدويل التعليم العا ، بأهنا عملية إضفاا البعد الدو ، على الوظائف 
و والتعاون األساسية جلامعة السلطان قابوس واملتم لة يف العملية التعليميةو والبحث العلميو وخدمة اجملتما

الدو ،؛ وذلا من أجل تعزيز قدرهتا التنافسية حمليا وإقليميا ودوليا وحتقيق التميز الدو ، جبودة براجمها 
 األكادميية وحبوثها العلمية وخرجييها وشراكتها الدولية.

 حدود الدراسة-4

 :احلدود املوضوعية 

يف جامعة السلطان قابوسو وذلا يف حدود اقتلرت الدراسة احلالية على رصد واقا تدويل التعليم العا ،  
( تدويل خدمة اجملتماو 2تدويل البحث العلميو )) 6( تدويل العملية التعليميةو )0أربعة حماورو وهي: )

( التعاون الدو ،؛ من أجل التعرف إىل حتديات تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان قابوسو ما 4)
 عاجلة تلا التحديات. حتديد بعض اإلجرااات املقرتحة مل

 :احلدود البشرية 

اقتلرت الدراسة على عينة قلدية من صانعي السياسة ومتخ ي القرار ومنف ي اسرتاتيجية تدويل التعليم 
( فرد ا إلجراا املقابلة معهم ممن تتوفر لديهم املعلومات 13العا ، يف جامعة السلطان قابوس. ومت حتديد )

تعليم العا ، كل حسب جمال عمله من صانعي السياسية ومتخ ي القرار الضرورية املرتبطة بتدويل ال
 واملسؤولني عن تنفي  اسرتاتيجيات التدويل يف اجلامعة.

 

 الجانب النظري:-5

(و ويتضح Childress, 2009برز التدويل كهدف أساسي للتعليم العا ، خالل السنوات املاضية )
سات التعليم العا ، يف إسرتاتيجياهتا وسياساهتا اليت ركزت ذلا من خالل التغري الكبري ال ي تشهده مؤس
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 Internationalization ofفقد مر ملطلح تدويل التعليم العا ، ) على تدويل وظائفها املختلفة.
Higher Education بعدة مفاهيم خمتلفة؛ فمنهم من ينظر إليه كعملية من التغيري والتطوير )
( بأنه: "عملية تغيري Soderqvist,2002,29حيث يعرفه سودركفيست ) لالنتقال من احمللية للعامليةو

متكن مؤسسات التعليم العا ، من االنتقال من كوهنا جمرد مؤسسة وطنية لتلبح مؤسسة عاملية قادرة على 
إضفاا البعد الدو ، على جوانب منظومة عملها كافة على حنو متكامل يسهم يف تعزيز جودة عملييت 

لمو إضافة إىل تنمية الكفايات املطلوبة"و ويف املقابل هناك اجتاه جيعل من تدويل التعليم التدريس والتع
 ,Altbachالعا ، عملية ملواجهة العوملة والتغلب على حتدياهتا حيث عرفه الطباش وزيزبريغو ورامبلي )

Reisberg & Rumble,2009,23 بأنه: "جمموعة من السياسات والربامج اليت تنف ها )
 ,Knight,2008امعات واحلكومات هبدف االستجابة ملتطلبات العوملة"و والحقا عرف نايت )اجل

( ملطلح تدويل التعليم العا ، بأنه: "عملية إلضفاا البعد الدو ، أو متعدد ال قافات يف وظائف  20
 التدريس والبحث واخلدمة مبؤسسات التعليم العا ،".

عليم العا ، يتحقق من خالله فوائد وإجيابيات عديدة ناجتة من يعد التدويل وظيفة أساسية ملؤسسات الت
(. وتتم ل أهم فوائد التدويل يف زيادة عدد UNESCO, 2003إقامة الشبكات والشراكات الدولية )

(و ولتحقيق تلا Knight, 2013املوظفني والطالب املوجهني دولي ا وحتسني اجلودة األكادميية )
سات التعليم العا ، جهودا كبرية جل ب الطالب الدوليني إىل حرمهم األهداف ب لت العديد من مؤس

اجلامعي لتحقيق التنوع والتكامل ال قايف وحتقيق التعلم عن ال قافات األخرى وتطوير مهارات التواصل 
(Altbach & Knight, 2007( وقد توصل جانغ .)Jang, 2009 إىل أن املؤسسات )

لوحظ أن كما يس والطالب واألحباث واملنح اليت تزيد من السمعة الدوليةو  التعليمية تتنافس على هيئة التدر 
الطالب الدوليني لديهم القدرة على تغيري كل من احملتوى وعملية التعلم من خالل تقدمي املنظور الدو ، يف 

 & Ward, 2001 Hénard, Diamondاملناقشات اللفية وفتح اجملال لطرائق جديدة للتعلم )
Roseveare ,2012; و ل لا يعد رصد املبادرات الدولية وضمان اجلودة جزا ا أساسيًّا من وظائف)

 مؤسسات التعليم العا ،و واليت بدورها تسهم يف حتقيق إسرتاتيجيات تدويل التعليم العا ،.

ك لا اخت  نطاق تدويل التعليم العا ، درجات خمتلفة من االهتماا واجملاالت لدى مؤسسات التعليم 
 Jibeen واليت ترتاوح بني الدراسة يف اخلارج وبرامج التعلم عن بعد وفتح فروع اجلامعات األجنبية )العا ،

& Khan, 2015( و فقد كانت أبرز أنشطة التدويل يف جامعة فلوريدا الدولية)Florida 
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International University هي استخدا اللغة اإلجنليزيةو واستقطاب األكادمييني والطلبة )
دولينيو والدراسة يف اخلارجو وإقامة مشاريا التنمية الدوليةو وتوفري املناهج الدولية ومناهج الدراسة ال

(. وتسعى املؤسسات التعلمية من خالل أنشطة التدويل املتنوعة والشراكات (Iuspa, 2010املشرتكة 
وحتقيق التفاهم بني اللغات  الدولية والربامج األكادميية واألنشطة البح ية إىل النهوض مبهارات الطلبة

(Edmonds, 2012.) 

بالنسبة إىل تدويل التعليم العا ، يف الوقت احلا ، فإنه يشهد زيادة يف حركة أعضاا هيئة التدريس 
والطالبو وتكامل احملتوى الدو ، يف املناهج الدراسية واملنح الدراسيةو وتطوير التعاون والشراكات الدولية 

ميةو وتوفري اخلدمات التعليمية عرب احلدود اليت ترتاوح بني التوأمة إىل برامج الدرجات بني املؤسسات التعلي
املشرتكة وبرامج االمتيازو إضافة إىل إنشاا فروع للجامعات األجنبية والتعلم عن بعد والتعلم عرب اإلنرتنت 

(Chen, 2015; Zeleza, 2012.) ، ا رئيس ا يف التعليم العا و باإلضافة إىل أنه يعد التدويل اجتاه 
ظاهرة عامليةو فهو أداة مهمة لتلبية متطلبات البيئة الوطنية واإلقليمية والعاملية. إال أن مؤسسات التعليم 

يتطلب توفري سياسات و حيث العا ، تواجه بعض التحديات اليت قد تقلل من فرص املشاركة الدولية
 ,Iuspaز اليت تواجه مؤسسات التعليم العا ، وإسرتاتيجيات للتدويل فهما عميقا للتحديات واحلواج

2010).) 

فقد توصل العديد من الباح ني أن نقص امللادر املادية مت ل حتدي ا كبري ا لتدويل التعليم العا ، 
(Altbach, Reisberg & Rumble, 2009; Zolfaghari, Sabran & 

Zolfaghari, 2009; Childress, 2009; Sullivan, 2011; Mohsin & 
Zaman, 2014; Kerr,2016) حيث يعد التنويا يف ملادر التمويل متطلب ا أساسي ا لتعزيز .

 & Mohsinجوانب تدويل التعليم العا ، ولضمان كفااهتا واحلفاظ على جودهتا وأمهيتها )
Zaman, 2014 و ومن املمكن أن يؤثر سلب ا على قدرة اجلامعة على متويل بعض مبادرات التدويلو)

بيل امل ال ال ميكن التأكيد على أعدد الطلبة الدوليني ال ين سيتم استقطاهبم للجامعة واليت تعد وعلى س
(و وهب ا يتضح أن امللادر املالية واستقرارها يشكالن قاعدة قوية (Kerr,2016من أبرز األنشطة 

امعات لتنويا لضمان استمرار املؤسسات التعليمية يف توظيف إسرتاتيجيات التدويلو وهل ا تسعى اجل
 ملادر التمويل لتقلل من اآلثار السلبية الخنفاض امليزانية نتيجة لألوضاع االقتلادية للدولة.
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 ;Mohsin & Zaman, 2014وبالنسبة للموارد البشريةو أوضح حمسن وزامن وسولفيان ) 
Sullivan, 2011 أن ضعف مشاركة أعضاا هيئة التدريس يف خطط التدويل تعد من حتديات )

أن  (Altbach, Reisberg & Rumble, 2009)لتدويلو ويؤكد الطباش وريسبريغ ورومبلي ا
لكي يكون التدويل جمدي ا ومستدام او فإنه يتطلب توفر املوارد البشرية وإدارهتا بشكل فعالو وبالنسبة 

للغاية. بينما للمؤسسات اليت ال تتوفر هلا تلا املوارد فإن فرص املشاركة الدولية ميكن أن تكون حمدودة 
( أن أبرز حتديات التدويل هي إدارة التنوع النتائج من استقطاب العديد Maring ,2009يرى مارينغ )

 ,Gopalمن الطلبة واألكادمييني الدولينيو والتطوير والتدريب املستمر للموظفنيو ويشري جوبال )
وتعليم الطالب الدولينيو وال ي  ( إىل أمهية إعداد هيئة التدريس واملوظفني وتدريبهم الستضافة2011

( فيشري إىل أن عدا وجود احلوافز مي ل حتدي ا  Kerr, 2016مي ل حتدي ا آخر ك لاو وبالنسبة إىل كري )
كافي ا لالخنراط يف التدويل. حيث تعد مشاركة مجيا اجلهات املتللة باملؤسسة أمر ا ضروريًّا لنجاح توظيف 

ية تشاركيةو وتعاون أعضاا هيئة التدريس ووعيهم بأمهية التدويل إسرتاتيجيات التدويل؛ فهي تعد عمل
يسهم يف تعزيز البعد الدو ، للمؤسسات التعليمية؛ وهل ا حيرص صانعو القرار يف اجلامعات إىل إشراك اهليئة 

 األكادميية وت قيفهم جبوانب التدويل من خالل برامج التدريب والورش املتنوعة.

 & Altbach, Reisbergكادمييةو فقد أكد الطباش وريسبريغ ورومبلي )أما بالنسبة للربامج األ
Rumble, 2009 أن مواامة الربامج األكادميية الدولية ما املعايري ال قافية ومتطلبات سوق العمل )

مت ل حتدي ا لتدويل التعليم العا ،. فاعتماد الربامج األكادميية تشكل حتديا للانعي القرار من حيث احلفاظ 
 ,Zolfaghari, Sabran & Zolfaghari) لى ملداقيتها ومواامتها للمعايري الدوليةع

. ك لا يعد احلفاظ على جودة التعليم العا ، أبرز التحديات اليت تقلل من فوائد تدويل التعليم (2009
 & Zolfaghari, Sabran & Zolfaghari, 2009; Hénard, Diamond) العا ،

Roseveare,2012)  ويتفق .( كريKerr, 2016 ما ذلاو حيث توصل أن دمج األهداف )
 & Mohsinالدولية بنجاح ما املناهج الدراسية مي ل حتديا أكادمييا للتدويلو وتوصل حمسن وزامن )

Zaman, 2014 إىل أن احلفاظ على مسعة املؤسسة عندما ال تتالاا الربامج واملعايري الدولية ما ما )
عليمية احمللية حتد من فوائد التدويل وإقامة روابط التعاون الدولية واحلفاظ عليها. يتم تقدميه يف املؤسسة الت

( أن ذلا التحدي ناتج من ضعف االهتماا باملنهجو واالهتماا Maring,2009ويرى مارينغ )
بالقضايا الدولية على حساب القضايا احملليةو ك لا مي ل االستخداا الكايف لتقنية املعلومات يف عملية 

 .(Zolfaghari, Sabran & Zolfaghari, 2009)التعليم والتعلم حتديا لتدويل التعليم العا ، 
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إضافة إىل ذلا مي ل التخطيط اإلسرتاتيجي حتدي ا آخر لتطبيق إسرتاتيجية التدويل يف بعض املؤسسات 
هداف املنشودةو التعليميةو إذ ينتج عن ضعف التخطيط اإلسرتاتيجيو وعدا ربط اإلسرتاتيجية بتحقيق األ

وعدا وضوح القوانني والتشريعات واللوائحو وتشمل تلا القضايا أيضا األفراد املسؤولني عن تطبيق 
اإلسرتاتيجية منها ضعف القدرات واإلمكاناتو ومقاومة التغيريو وتدين مستويات فهم اإلسرتاتيجية املطبقة 

(Jiang & Carpenter, 2014 و وذلا يتفق ما ما توصل إليه)( سولفيانSullivan, 
(و حيث يرى أن ضعف التخطيط اإلسرتاتيجي والتنسيق ألنشطة التدويل حتد من تطبيق 2011

( يف عدا وضوح أهداف Kerr,2016إسرتاتيجية التدويل بنجاح. وتتم ل قضايا التخطيط لدى كري )
غيريو ومن زاوية أخرى يرى اجلامعة والتخطيط ووضوح مفهوا التدويلو ونقص يف البنية التحتيةو ومقاومة الت

( أن بطا حركة صنا القرار املؤسسي تشكل حتديا لتنفي  إسرتاتيجية Childress, 2009تشايلدريس )
 التدويل خالل املدة الزمنية املناسبة.

ويف ظل تلا املؤشرات اليت توضح أن التخطيط اجليد إلسرتاتيجية التدويل قد ال يكون كافيا لتحقيق 
ل إن ذلا يتطلب النظر ملتطلبات جناح تلا اإلسرتاتيجية كافةو أمهها توفر املوارد البشرية أهدافه بنجاحو ب

واملوارد املالية والقدرة على است مارها بشكل جيدو إضافة إىل القدرة على التعامل ما القضايا الدولية 
دويل ودعم فوائده على حنو الناجتة من تدويل التعليم العا ،. حيث ميكن ملؤسسات التعليم العا ، إدارة الت

أك ر فعالية لتغلب على التحديات عرب أربعة جماالت رئيسةو هي: فهم البيئةو وتطوير النهج اإلسرتاتيجيو 
(و وميكن  (Hénard, Diamond & Roseveare ,2012وحتسني التنفي و والرصد والتقييم 

يط اجليدو واختيار اإلسرتاتيجيات ك لا من خالل االلتزاا املؤسسيو وتوفر اهليكل اإلداريو والتخط
 (.Mohsin & Zaman, 2014املناسبة )

 منهجية الدراسة -6

مت استخداا املنهج الوصفي باستخداا أسلوب البحث النوعيو ومت االعتماد على أداة املقابلة جلما 
 البيانات اليت مت حتليها من خالل استخداا اسلوب التحليل املوضوعي.

 إجراءات الدراسة-7

 جراا الدراسة مت اتباع اخلطوات اآلتية:إل
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حتديد عينة الدراسة واليت تتكون من صانعي السياسة ومنف ي اسرتاتيجيات التدويل يف جامعة  .0
السلطان قابوس وذلا بعد االطالع على الوثائق املختلفةو والبعض مت اختيارهم بتوصية العينة 

 اليت مت إجراا املقابلة معها.
الت وتلنيفها وفق املواضيا اليت مت إنشاؤهاو وإعداد الرسالة اليت توضح إعداد أسئلة املقاب .6

إجرااات املقابلة لتسليمها للعينة. البعض مت خماطبتهم مباشرة وتسليم رسالة املقابلةو والبعض 
اآلخر مت التواصل معهم عن طريق املنسقنيو ولتنسيق املوعد املناسب للمقابلة مت التواصل عن 

لنقال والربيد اإللكرتوينو والبعض اآلخر مت االلتقاا هبم مباشرة لتحديد موعد طريق اهلاتف ا
 ومكان املقابلة. 

 . 2019ابريل  24و واليت استمرت لتاريخ 2019مارس  10البدا يف إجراا املقابالت تاريخ  .2
 4حتويل التسجيالت اللوتية للمقابالت إىل نلوصو واستغرق تفريغ املقابلة الواحدة ما بني  .4

 ساعات. 8إىل 
حتليل البيانات اليت مت احللول عليها من املقابالتو واليت ركزت على حتديات التدويلو  .5

 واملقرتحات ملعاجلة تلا التحديات.
 عينة الدراسة

( فرد ا إلجراا املقابلة معهم ولديهم املعلومات الضرورية املرتبطة 13تكونت عينة الدراسة من )
ب جمال عمله من صانعي السياسية ومتخ ي القرار واملسؤولني عن تنفي  بتدويل التعليم العا ، كل حس

اسرتاتيجيات التدويل يف اجلامعةو أيضا مت إعداد األسئلة مبا يناسب جمال اختلاص كل فرد من عينة 
 الدراسة.

 طريقة الترميز

وذلا  يعد الرتميز أحد األدوات املساعدة لرتتيب األفكار وتنظيمها عند حتليل املقابالت؛ 
ليسهل على الباحث التعامل ما املعلومات بطريقة مرنة دون الوقوع يف األخطااو إذ جيب مراعاة الرتميز 

(. ونظرا لتعهد بعدا Laakmann, 2010ما هيكلة املعلومات وفقا ملوضوع الدراسة وأهدافها )
طريقة علمية مبسطة كما اإلفلاح عن عينة الدراسة واملسمى الوظيفي هلمو فقد مت ترميز عينة الدراسة ب

 يوضحها اجلدول التا ،:

 0جدول 
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 طريقة ترميز عينة الدراسة

 الرمز عينة الدراسة العدد

1 Interviewer 1 EP 1 

2 Interviewer 2 EP2 

3 

4 

5 

Interviewer 3 

Interviewer 4 

Interviewer 5 

EP3 

EP4 

EP5 

6 Interviewer 6 SR1 

7 Interviewer 7 SR2 

8 Interviewer 8 IC1 

9 

10 

11 

12 

13 

Interviewer 9 

Interviewer 10 

Interviewer11 

Interviewer12 

Interviewer13 

IC2 

IC3 

IC4 

CS1 

CC1 

 
 أداة الدراسة
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تعد املقابلة من الطرائق الرئيسة جلما املعلومات يف البحث النوعيو فمن خالهلا يستطيا 
نظرهم يف خمتلف قضايا البحث الرتبوي. وقد اعتمدت الباحث أن يتعرف إىل أفكار اآلخرين ووجهات 

( اليت semi-structure interviewالدراسة يف مجا املعلومات والبيانات على املقابلة شبه املقننة )
( بأهنا: "احملادثة اجلادة اليت يعد فيها الباحث جمموعة من األسئلةو 194 ,2007أبو زينة وآخرون ) عرفها

تيبها أو حي ف بعضها أو يضيف بعضا آخر وفق جمريات املقابلة واملعلومات اليت ولكنه قد يغري يف تر 
 مجعها"

ومت تلميم استمارة األسئلة باللغة العربية وتضمنت االستمارة حمورين رئيسني يتفرع منها عدد 
 من األسئلة الفرعية مرتبطة بأهداف الدراسة وأسئلتهاو مت لت يف اآليت:

 دويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان قابوس.احملور األول: حتديات ت 

  احملور ال اين: اإلجرااات املقرتحة ملعاجلة حتديات تدويل التعليم العا ، يف جامعة السلطان
 قابوس.

 طريقة تحليل البيانات النوعية

أي مجا -إن عملية حتليل البيانات النوعية تسري جنب ا جبنب ما عملية مجا البياناتو فهما 
عمليتان متداخلتانو تبدأن مع ا وتسريان مع ا كأهنما عملية واحدة )أبو زينة وآخرونو  -نات وحتليلهاالبيا

( أن يف البيانات النوعية ليس هناك فاصل بني مجا Alhojailan, 2012و ويرى اهلوجيلن )2006)
ا عملية مجا البيانات البيانات وحتليلها فهما عمليتان متداخلتانو ذلا ألن عملية حتليل البيانات تبدأ م

وتستمر معها حبيث تبدو العمليتان متداخلتان ومتكاملتان كأهنما عملية واحدة. مبعىن أن عمليات مجا 
البيانات وحتليلها عمليات حب ية تفاعلية تتلف باملرونةو وال يوجد تاريخ افرتاضي لنهاية مجا البيانات كما 

 هو احلال يف البيانات الكمية.

( Thematic analysisانات النوعية اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل املوضوعي )ولتحليل البي
وهو أحد األساليب املستخدمة يف حتليل البيانات النوعيةو حيث يقوا الباحث بتنظيم ووضا البيانات يف 

 Braunموضوعات أو فئات حمددةو مث يقوا بشرحها وتفسريها وحتليلها؛ إلجياد إجابة سؤاله البح ي )
& Clarke, 2006,86-93):و واليت تضمنت اإلجرااات اآلتية 
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 (.familiarizing yourself with your dataتعرف على البيانات ) .0

 (.generating initial codesإنشاا الرموز األولية ) .6

 (.(searching for themesالبحث عن املواضيا  .2

 (.reviewing themesمراجعة املوضوعات احملتملة ) .4

 (.defining and naming themesد املوضوعات وتسميتها )حتدي .5

 (.producing the reportإنتاج التقرير ) .2

 وتفسيرهانتائج الدراسة -8

 جرى عرض نتائج الدراسة وفق ا ألسئلتها كما يأيت:

. ما التحديات اليت تواجه جامعة السلطان قابوس حنو تدويل التعليم العا ،؛ لإلجابة عن السؤال األول
( فرد ا من صانعي السياسة ومتخ ي 02بعد إجراا التحليل املوضوعي للمقابالت اليت مت إجرائها ل )و 

تلنيف تلا التحديات إىل حتديات: القرار ومنف ي اسرتاتيجيات التدويل يف جامعة السلطان قابوس مت 
 :)0ماليةو بشريةو إداريةو كما يوضحهما الشكل )
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 العا ، يف جامعة السلطان قابوسحتديات تدويل التعليم :  0شكل
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 أوال: التحديات المالية

برز التدويل كأحد الوظائف األساسية اليت التزمت هبا مؤسسات التعليم العا ، من خالل إقامة 
الشبكات والشراكات الدوليةو إال أن ذلا التغري السريا يف طبيعة وظائفها يتطلب توفر جمموعة من املوارد 

املالية اليت مت ل قاعدة أساسية لتوظيف اسرتاتيجيات التدويل؛ حيث إن ضعف استقرارها  األساسية كاملوارد
 ;Altbach& Knight, 2007)يؤثر وبشكل كبري على حتقيق األهداف االسرتاتيجية لتا اخلطط 

Altbach, Reisberg & Rumble, 2009; Zolfaghari, Sabran & 
Zolfaghari, 2009; Childress, 2009; Sullivan, 2011; Mohsin & 

Zaman, 2014; Jiang & Carpenter , 2014; Kerr,2016) ففي السنوات اخلمس .
األخرية بعد اخنفاض أسعار النفطو واجهت جامعة السلطان قابوس بعض التحديات املالية منها التقليل 

 من موازنة اإلنفاق على البحث العلميو ويرى أحد املستجيبني:

ث السابقة وه ه السنة الرابعة توجد لدينا أزمة ماليةو حيث توجد "يف السنوات ال ال
دول تنفق املليارات على البحث العلميو وما يزال اإلنفاق على البحث العلمي نوع ا ما مقارنة 
ا. فاجلامعة حباجة إىل الرتكيز على عملية التمويل وإىل عملية تبسيط  بالدول األخرى ضعيف ا جد 

فالدول املتقدمة واليت تؤمن بالبحث العلمي ضاعفت ميزانية البحث العلمي اإلجرااات ).....(و 
 (SR1من أجل اخلروج من األزمة" )

ومن زاوية أخرىو فقد كان لنقص املوارد املالية تأثري واضح على احلضور الدو ، للجامعة يف 
ور كبري يف التسويق خلدماهتا التجمعات الدوليةو أي املشاركة يف املعارض واملؤمترات الدولية اليت تسهم بد

 (و وعلق أحد املستجيبني:IC1, IC2, IC4األكادميية والبح يةو منها استقطاب الطلبة الدوليني )

"حنن حباجة إىل التسويق لكن املوارد املادية ليست كافيةو ولو توفرت املوارد املالية 
دنا على حضور املؤمترات العاملية الستطعنا أن جن ب ك ري ا من الطلبةو ألن ه ه املوارد سوف تساع

وحضور معارض التعليم العا ، يف خمتلف دول العامل. فالتسويق للربامج األكادميية سوف يسهم يف 
استقطاب الك ري من الطلبة من خمتلف دول العامل ال ين ال تتوفر لديهم املعرفة عن جامعة السلطان 

 (EP3قابوس وعن الربامج اليت تقدمها اجلامعة" )
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بينما يرى أحد أفراد العينة أن نقص أعداد الطلبة الدوليني عائد إىل التكلفة املادية لتوفري املوارد 
(و ك لا كان لنقص EP2والعينات الالزمة لتجارب أحباث طلبة الدراسات العليا يف الكليات العلمية )

لعلياو وضعف تفعيل التبادل الطاليب املوارد املالية تأثري واضح يف قلة عدد املنح املتوفرة لطلبة الدراسات ا
(EP1:و ويف ه ا السياق يعلق أحدهم) 

"التحدي املادي من أكرب التحديات بالنسبة لناو حيث إن معظم االتفاقيات اليت مت 
توقيعها حبيث تكون اجلامعة غري ملزمة مالي ا فيهاو وه ا بطلب من الدائرة القانونية أن اجلامعة ال 

ه االتفاقياتو ومبا إن اجلامعة ال تلتزا مالي ا يف ه ه االتفاقياتو إذن فإن ه ه تلتزا مالي ا يف ه 
 ( IC3االتفاقيات لن يتم تفعيلها ألهنا حتتاج إىل مبالغ مالية" )

وكشفت نتائج الدراسة أن نقص املوارد املالية قد أثر أيض ا يف جمال التدريب الطاليب وتدريب 
الدوليني املتميزينو واستقطاب اخلرباا الدوليني. أما بالنسبة للتدريب  املوظفنيو واستقطاب األكادمييني

الطاليبو فإنه يعد أحد متطلبات التخرج يف بعض الربامج األكادميية يف اجلامعةو ولكن حملدودية موازنة 
ا التدريب يف الكليات مقارنة بأعداد الطلبة يف تلا التخللات األكادميية فإهنا ال تستطيا إرسال مجي

(و كما قللت اجلامعة من املوازنة اخلاصة بابتعاث املوظفني للتدريب IC3الطلبة للتدريب خارج السلطنة )
(و وقللت أيض ا من عملية استقطاب اخلرباا الدوليني لتقدمي الربامج التدريبة يف جمال CC1خارج السلطنة )

املوارد املالية سوف ينعكس سلب ا يف طبيعة (. فالنقص يف CS1خدمة اجملتما وذلا للتكلفة املادية املرتفعة )
اخلربات الدولية اليت تقدمها اجلامعة للمستفيدين من أعضاا هيئة التدريسو والطلبةو واجملتما؛ إذ أكد 

( على أمهية حتفيز ودعم مشاركة الطلبة يف الربامج التدريبية ذات احملتوى Sullivan, 2011سولفيان )
( إىل Coryell et al, 2012ما ال قافات األخرىو ويشري كوريل وزمالؤه )الدو ، وال ي يعزز التفاعل 

 أن استقطاب اخلرباا الدوليني سوف يزيد من اخلربات والتجارب اليت يكتسبها أعضاا هيئة التدريس.

ويف جمال استقطاب األكادمييني الدولينيو فإن اخنفاض امليزانية أثرت يف قدرة اجلامعة على 
كادميينيو باألخص من الدول األجنبية لتكلفتهم املرتفعةو ويتفق ذلا ما كري استقطاب بعض األ

(Kerr, 2016 و ال ي أكد على أن نقص التمويل يؤثر يف استقطاب األكادمييني الدولينيو ومن)
( أن اجلامعة بدأت تواجه حتدي ا يف استقطاب EP3تعليقات أحد املستجيبني يف ه ا السياق )

نيو إذ إن ذلا األمر مرتبط بالرواتب واالمتيازات اليت يناهلا أعضاا هيئة التدريس يف األكادمييني الدولي
 اجلامعةو والمسيا يف الفرتة األخرية.
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فاستقطاب أكادمييني ذوي خلفيات دولية وثقافية متنوعة أمر مهم؛ حيث إن التفاعل ما 
ال يقتلر األمر على ذلا بل ال بد األكادمييني الدوليني يسهم بشكل كبري يف النمو الفكري للطالبو و 

و  ,Dai & Liu)6106(أن يكون األكادميي على إطالع بأحدث مستجدات العامل يف ختلله 
فالتعزيز مهم للحفاظ على املوظفني وأدائهمو ل لا من الضروري إجياد طرق ملموسة ورمزية لتقدير 

 ,Mohsin& Zaman).قيةومكافأة أعضاا هيئة التدريسو وه ا يشمل سياسات التوظيف والرت 
2014) 

نستخلص مما سبقو أن تدويل التعليم العا ، عملية مكلفة حتتاج لرصد موازنات مالية هائلة 
( أن االندماج والتفاعل ما دول CC1لتلبية متطلبات املبادرات الدوليةو وقد علق أحد املستجيبني )

ا وحيتاج إىل الك ري من املوارد املالي ة. حيث إن النقص يف املوارد املالية سوف يؤثر يف العامل أمر مكلف جد 
أولويات اجلامعة وأهدافها السنويةو أيضا سيؤدي إىل تركيزها على بعض أنشطة التدويل دون غريها 

(Kerr, 2016  .) 

 ثانيا: التحديات البشرية

تعيق أشارت عينة الدراسة أن نقص املوارد البشرية يف بعض األقساا مي ل أحد التحديات اليت 
(و ومما ذكره املستجيبون يف ه ا IC1, IC2, IC4, EP3توظيف اسرتاتيجيات التدويل يف اجلامعة )

 اجملال:

"املورد البشري مي ل حتدي ا كبري او فنحن نعاين من قلة املوظفني ونضغط على أنفسنا من  
ل ك ري من أجل أن يتلقى الطالب الدو ، اخلدمة املناسبة سواا فيما يتعلق بالتسجيل أو حب

اإلشكاليات اليت تواجههم أثناا الدراسة أو أثناا عمليات اإلشرافو فالعامل البشري والعامل 
 (EP3املادي عامالن أساسيان يساعدان يف جناح العملية التعليمية وبشكل كبري")

 وأشار اآلخر إىل أن:

ا فقد ساعدت اجلامعة يف جماالت خمتلفة يف  "جتربة التعزيز املؤسسي جتربة مفيدة جد 
التدويلو لكن ما زالت حباجة إىل تطوير أك رو حيث حتتاج أن جن ب الك ري من املبادرات الدولية 
اليت ممكن أن تستفيد منها اجلامعةو وه ا غري ممكن بسبب قلة عدد األشخاص املوجودينو حيث 
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ت األخرى" ال يتوفر شخص خمتص بعملية البحث عن املبادرات والتجارب املوجودة يف اجلامعا
(IC2) 

ويتضح مما سبقو أن لنقص املوارد البشرية تأثري سليب يف جودة اخلدمات اجلامعية اليت يقدمها املوظفون 
للمستفيدين كالطلبة الدوليني. ك لا أثر نقص املوارد البشرية سلب ا يف فرص االستفادة من املبادرات 

امعة يف احملافل الدولية. فاجلهود املب ولة لرصد الدولية اليت مت ل أحد األنشطة اليت تسهم يف بروز اجل
(و ولكن Altbach & Knight, 2007املبادرات الدولية جزا من بيئة التعليم العا ، الدولية )

نقص املوارد البشرية سوف يقلل من االستفادة من تلا املبادرات الدولية. إضافة إىل ذلاو أوصت 
بة الدوليني كأحد متطلبات تدويل التعليم العا ، دراسات عديدة باستقطاب املزيد من الطل

Knight, 2013; Antelo, 2012; Sullivan, 2011; Jang, 2009; Hayle, 
(و إال أن العديد من املؤسسات اجلامعية ليس لديها اجتاه واضح يف تنفي  اسرتاتيجيات (2008

الطالب الدوليني دون  تدويل ذات معىن ومستدامةو والك ري منها يسعى إىل ج ب أكرب عدد من
(؛ إذ إن 2016ضمان بنية حتتية مناسبة وتوفري خدمات التوجيه واإلرشاد الضرورية )عبد احلافظو 

النقص يف أعداد املوظفني سوف ينعكس سلب ا على قدرة املؤسسات اجلامعية يف تقدمي اخلدمات 
. ويعد نقص املوارد البشري ة من التحديات البارزة اليت توصل هلا املناسبةو مما يؤثر يف أعدادهم مستقبال 

 , Jiang & Carpenter(و ودراسة جيانغ وكاربينرت )Kerr, 2016الباح ني منها دراسة كري )
 ( اليت أشارت إىل عبا العمل ال ي يعاين منه املوظفون نتيجة لنقص املوارد البشرية.2014

عض التحديات اليت تؤثر يف احلراك ويف جمال تدويل البحث العلمي ترى عينة الدراسة أنه توجد ب
البح ي يف اجلامعة منها ضعف الوعي بأمهية البحث العلميو وتشتت اجلهودو وصعوبة توفري مساعدي 

 الباح ني. 

(و أن ضعف الوعي بأمهية البحث العلمي أدى إىل نقص SR1ويرى أحد املستجيبني )
وبشكل كبري ويف تنظيم املؤمترات الدولية  التمويل من بعض مؤسسات التمويل احلكومية اليت كانت تسهم

ومتويل املشاريا البح يةو وقد كان لتشتت اجلهود دور بارز يف نقص امللادر املالية اليت ترصدها اجلامعة من 
االستشارات البح ية؛ وذلا ألن بعض املؤسسات احلكومية تلجأ الستقطاب بيوت اخلربة األجنبية إلجناز 

 بعض املشاريا البح ية.
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ا باملشاكل االقتلادية  نستنتج مما سبقو أن التحديات املؤسسية ترتبط ارتباط ا واضح 
 ,Zolfaghari, Sabran & Zolfaghariواالجتماعية وال قافية على املستوى الوطين 

 (؛ إذ يعد الدعم احلكومي من أبرز العوامل املؤثرة يف تدويل أنشطة تدويل التعليم العا ، عامة (2009
(Sullivan, 2011; Berry& Taylor, 2013)( و واألنشطة البح ية خاصةAntelo, 

(و ولكي تستطيا املؤسسات التعليمية تدويل أنشطتها البح ية واإلسهاا يف التنمية االقتلادية ال 2012
 بد من زيادة وعي اجملتما وكبار املسؤولني بأمهية البحث العلمي ودوره يف التنمية االقتلادية للدولة.

الباح نيو فإن اجلامعة أتاحت الفرصة لالستفادة من اخلربات البح ية  يويف جمال توفري مساعد
لطلبة الدراسات العليا أو خربات الزمالا ما بعد الدكتوراه من أجل التعاون ما األكادمييني إلجناز بعض 

حث خاصة يف البحوث املشاريا البح يةو ولكن هؤالا األكادمييني قد يواجهون حتديا لتوفري مساعد با
ا اليت حتتاج إىل مهارة معينةو أي ختلص دقيق وذلا األمر يأخ  فرتة زمنية طويلة من  العلمية التقنية جد 

(و ونتيجة ل لا قد تأخ  تلا املشاريا البح ية فرتة زمنية SR2أجل توفري مساعد الباحث املناسب )
 أطول من الفرتة اليت مت حتديدها مسبقا إلجنازه.

ة إىل تلا التحديات البشريةو فاجلامعة تواجه حتدي ضعف مستوى الطلبة يف اللغة اإلجنليزية إضاف
واليت تعد من أبرز أنشطة تدويل العملية التعليمية؛ واليت قد تنعكس آثاره سلب ا على قدرة اخلرجيني للتواصل 

اقه بالعمل يف املؤسسات خارج باللغة اإلجنليزية يف جمال البيئة الوظيفيةو وقد تقلل أيض ا من فرص التح
 السلطنةو ويعلق أحد املستجيبني:

"م ال  لو فكرنا يف ختللات أخرى أن تكون ثنائية اللغةو أعتقد سوف نواجه حتديا كبريا؛ 
ألن الطلبة ال يأتونا مؤهلني من اللف ال اين عشرو فالطلبة حباجة إىل أن يتعلموا اللغة اإلجنليزية مرة 

فك ري من التخللات اإلنسانية من اللعب تطبيق ثنائي اللغة فيها بسبب أخرى يف اجلامعةو 
مستوى الطلبة الضعيف يف اللغة اإلجنليزية. حيث توجد ختللات نوعية يف اجلامعة كتخلص الرتبية 
الرياضية وختلص الرتبية الفنية اليت تركز على استقطاب املواهب )....(و وإذا مت إضافة شرط اللغة 

ا " اإلجنليزية  فإن التخللني سوف يفقدان العديد من املواهبو وه ا سوف يشكل حتديا كبريا جد 
(EP1) 

فقد أصبحت الربامج األكادميية باللغة اإلجنليزية من أبرز الربامج وضوح ا يف العديد من الدول 
لعا ، (؛ فنتيجة للتدويل التزمت مؤسسات التعليم اAltbach, 2013غري الناطقة باللغة اإلجنليزية )
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بإعداد خرجيني تتوافر لديهم مهارات التواصل الدولية من أجل هتيئتهم للعمل يف بيئة متعددة ال قافات 
Zolfaghari, Sabran & Zolfaghari, 2009; Hayle, 2008) ؛ ومت ل اللغة اإلجنليزية)

يا لبعض املؤسسات (و إال إهنا مت ل حتدMorris, 2009أبرز املهارات الدولية األساسية اجتاه التدويل )
( أن من (Berry& Taylor, 2013التعليمية غري الناطقة باللغة اإلجنليزيةو حيث يرى بريي وتايلور 

 ,Tangeأبرز حتديات تدويل التعليم العا ، يف كولومبيا واملكسيا هي اللغة اإلجنليزيةو وأشار تانغ )
امج األكادميية اليت تدرس باللغة ( يف دراسة أجراها الستكشاف خربات الطالب عن إحدى الرب 2017

اإلجنليزية يف إحدى اجلامعات يف اللنيو أن الدراسة باللغة اإلجنليزية كانت من أبرز التحديات اليت 
 واجهت الطلبة.

إضافة إىل ذلاو مت ل اللغة اإلجنليزية وسيلة اتلال مشرتكة يف البيئة األكادميية الدوليةو اليت 
(. ورغم أمهيتها إال أن بعض Altbach, 2013الفرص واملبادرات الدولية )تسهم يف توفري العديد من 

(. غري أن Liu & Dai, 2012املوظفني يواجهون حتديا يف استخداا اللغة اإلجنليزية للتواصل )
التواصل باللغة اإلجنليزية مي ل أحد التحديات لدى بعض املوظفني يف اجلامعةو ال ي يعيق إجناز بعض 

( إىل أن الربامج الدولية حباجة إىل CS1اجلهات الدوليةو ويف ذلا أشار أحد املستجيبني )العمليات ما 
 التواصل والتفاعلو ول لا من الضروري أن ميتلا املوظفني مهارة التحدث والتواصل باللغة اإلجنليزية.

رب للتواصل ومي ل التبادل الطاليب إحدى أنشطة تدويل التعليم العا ،و اليت تتيح للطلبة فرصة أك
(. ومن خالل حتليل املقابالت يتضح أن اجلامعة تواجه ضعف ا Edmonds, 2012ما اجملتما الدو ، )

( أن ذلا الضعف ناتج عن IC3,IC4يف التبادل الطاليب لطلبة اجلامعةو حيث يرى اثنان املستجيبني )
اا مبتطلبات التبادل الطاليبو بينما ال قافة السائدة لدى الطلبةو إذ يرى بعضهم أنه غري ملزا مالي ا باإلسه

 ( أن بعض الطلبة لديهم ختوف من التجربة ذاهتا. IC3يرى آخر )

ونتيجة ل لا فإن مؤسسات التعليم العا ، تواجه حتدي ا كبري ا يف هتيئة البيئة اجلامعية للتدويل 
اتيجية للتدويل تضمن من وتوفري املتطلبات الالزمة للمشاركة الدولية. وتواجه أيضا حتدي بناا خطة اسرت 

 ,Zeleza, 2012; Morrisخالهلا التزاا ومشاركة أعضاا هيئة التدريس واإلدارة والشركاا الرئيسني )
(؛ إذ يعد ضعف مشاركة أعضاا هيئة التدريس يف خطط التدويل من أبرز حتديات تدويل التعليم 2009

(. Mohsin & Zaman, 2014; Sullivan, 2011العا ، يف بعض املؤسسات التعليمية )
( ركزت على أخ  آراا هيئة التدريس حول Dewey & Duff, 2009ويف دراسة دوي ودف )
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التدويل يف جامعة أوريغون يف الواليات املتحدة األمريكيةو وتوصلت الدراسة إىل وجود أربا حواجز رئيسة 
سيق واملعلومات املعلومات حتد من مشاركة أعضاا هيئة التدريس يف األنشطة الدولية وهي: نقص التن

املتاحة بشأن املشاركات الدوليةو وحمدودية التمويل املتاحو وضعف وضوح السياسات واإلجرااات املرتبطة 
 باملشاركات الدوليةو ونقص املوظفني لتسهيل املبادرات الدولية.

 : التحديات اإلداريةثالثا  

زات التعاون الدو ، اليت تسهل من مت ل امل كرات واالتفاقيات ورسائل التفاهم أحد مرتك
عمليات التبادل الطاليب واألكادميي وعمليات التعاون البح يو إال أن املؤسسات تواجه حتدي توظيف 
تلا االتفاقيات ضمن الفرتة الزمنية احملددةو ومنها جامعة السلطان قابوس. فقد أشارت عينة الدراسة إىل 

ت كالبعد املكاينو واإلجرااات واألنظمة اجلامعيةو والبنود أسباب عدة حتد من توظيف تلا االتفاقيا
القانونيةو وضعف املراقبة والتقييمو وسعي بعض املؤسسات لعقد اتفاقيات ما اجلامعة من أجل اكتساب 

 السمعة األكادميية. بالنسبة لقضية البعد املكاين أشار أحد املستجيبني:

عد مت ل قضية أساسية؛ فنتيجة النشغال كل "من اجليد أن نتعاون دولي ا ولكن قضية الب
مؤسسة بالوظائف اليت لديها وتغفل عن تفعيل تلا االتفاقيات )....(و حيث إن عددا قليال من 
ه ه االتفاقيات يتم تفعيلها نتيجة للبعدو يعين وجود مؤسستني يف أماكن متفرقة من العاملو 

ا )....(و وال تضمن أن ه ه ول لا ال بد أن يكون هنالا زيارات وه ه الزيارات  مكلفة جد 
 (EP1األموال املنفقة سوف تؤدي إىل تعاون واضح" )

ومت ل اإلجرااات واألنظمة اجلامعية حتدي ا آخر لتوظيف تلا االتفاقياتو تتم ل يف قوانني التبادل 
عدل الرتاكميو وسنة الطاليب كالساعات األكادميية اليت ال بد أن يكملها الطالب قبل التحاقه بالربنامجو وامل

( أن البنود القانونية يف االتفاقيات املتم لة يف بند IC3(. بينما يرى أحد املستجيبني )IC4التخرج )
 االحتكاا والنزاع قد ال يتفق عليها الطرفانو والسيماعند توقيا تلا االتفاقيات ما املنظمات الدولية.

إىل توقيا االتفاقيات ما اجلامعة  ك لا قد تلجأ بعض املؤسسات ذات التلنيف املنخفض
فقط من أجل أن تكتسب مسعة وحضور بني املؤسسات التعليمية األخرى دون تفعيل بنود تلا 
االتفاقيات؛ إذ إن ذلا األمر ينتج عن ضعف املتابعة والتقييم املستمر لالتفاقياتو ويف ذلا يشري أحد 
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ديها تعاون ظاهري ما جامعة السلطان ( أن بعض الدول ترغب فقط أن يكون لCS1املستجيبني )
 قابوس؛ وذلا من أجل تعزيز مسعتها األكادمييةو ولكن اجلامعة غري مستفيدة من ه ا التعاون. 

( إىل أن املشاركة يف التدويل Mohsin & Zaman, 2014وتشري دراسة حمسن وزامن )
د املب ول إلنشاا روابط دولية ما ليست مكلفة من الناحية املادية فقط بل أيض ا من ناحية الوقت واجله

( أن عدا وضوح عملية املراقبة والرصد Childress, 2009الشركااو بينما تشري دراسة تشايلدريس )
 مت ل أحد حتديات تدويل التعليم العا ،.

ومن زاوية أخرىو يتم توقيا بعض االتفاقيات يف اجلامعة تشمل يف بنودها التبادل األكادميي 
لو حيث إنه ال توجد سياسة واضحة لتبادل أعضاا هيئة التدريس يف اجلامعةو فقط يتاح ولكنه غري مفع

لألكادميي العماين االرتباط بإحدى املؤسسات التعليمية لتطوير مهارات البح يةو يف حدود مرة واحدة كل 
 ذلا يشري (و ك لا تشكل التكلفة املادية حتدي ا آخر لتفعيل التبادل األكادمييو ويفIC4مخس سنوات )

( أنه توجد ضمن بنود التعاون ما اجلامعات بنود لتبادل أعضاا هيئة التدريس EP1أحد املستجيبني )
ولكنه غري مفعل بسبب التكلفة املادية. ويتضح مما سبق أن لضعف تفعيل االتفاقيات يف اجلامعة تأثريا 

ية والبحث العلمي وخدمة اجملتما. ففي سلبيا يف الظهور الدو ، خلدمات اجلامعة يف جمال العملية التعليم
جمال العملية التعليمة قد تؤثر يف معدل استقطاب الدوليني للجامعة ومعدل إرسال الطلبة للدراسة أو 
التدريب يف أحد املؤسسات التعليمية اإلقليمية والدوليةو ويف جمال البحث العلمي قد تؤثر يف عدد 

ما خمتلف املراكز البح ية اإلقليمية والدوليةو ويف جمال خدمة اجملتما  الشراكات البح ية اليت تعقدها اجلامعة
فإن آثارها السلبية سوف تتضح يف عدد اخلرباا الدوليني ال ين تستقطبهم اجلامعة لتقدمي الورش والربامج 

 التدريبية.

( أن أنشطة تدويل التعليم العا ، (Berry& Taylor, 2013وأشارت دراسة بريي وتايلور 
د يف املقاا األول التزام ا مؤسسياو وقد أكدت العديد من الدراسات على أمهية التبادل الدو ، ألعضاا تع

 ,Jiang & Carpenter, 2014; Liu & Dai, 2012; Sullivanهيئة التدريس )
2011; Jang, 2009( و حيث يرى دوي ودف)Dewy & Duff, 2009 أن ضعف مشاركة )
االت الدولية ناتج عن السياسات واإلجرااات املرتبطة باملشاركات الدوليةو غري أعضاا هيئة التدريس يف اجمل

أن الك ري من األفراد يف احلرا اجلامعي والسيما أعضاا هيئة التدريس واملوظفني مل يفهموا سبب التدويل 
 (.Kerr, 2016وبالتا ، كانوا يرتددون يف املشاركة )
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واإلجرااات املالية للدولة تعرقل من إجناز املشاريا  ويف جمال التعاون البح ي فإن السياسات
 (و ومن تعليقات أحد املستجيبني: SR1البح يةو فتأخ  فرتة زمنية أطول )

"عدا التوافق يف القوانني ما بني بعض الدولو ممكن أن يؤدي إىل تأخري بعض التلرحيات 
...(و حيث إن بعض الدول هلم الالزمةو بعض املواد اإلشعاعية غري مسموح هبا يف بعض الدول )

قوانني خاصة بالبحث العلميو حبيث تسرع من عملية شراا املواد واألدوات. ولكن يف السلطنة 
فإن األمور املالية والقوانني اليت حتكم الشراا كلها عامةو حيث ال يوجد قانون خاص بشراا مواد 

 (SR2البحث العلمي" )

رية واملادية تؤخر أيض ا من إجناز بعض املبادرات الدوليةو باإلضافة إىل أن بطا اإلجرااات اإلدا
(و كما تؤخر أيضا من توقيا بعض IC3فتؤدي إىل زيادة الفرتة الزمنية الالزمة إلجناز تلا املشاريا )

( أن ضعف الوعي بالتعاون الدو ، من قبل بعض IC1(. ويرى أحد املستجيبني )IC3االتفاقيات )
ل إحدى األسباب لبطا اإلجرااات اإلداريةو بينما يرى اآلخر أن ضعف التواصل املوظفني يف اجلامعة مي 

بني خمتلف وحدات ومراكز وكليات اجلامعة تؤدي إىل التقليل من فرص االستفادة من اخلرباا الدوليني 
 (.CS1ال ين يتم استقطاهبم يف اجلامعة )

التحديات اليت تواجه تدويل التعليم العا ، يف  ما اإلجرااات املقرتحة ملعاجلة؛ لإلجابة عن السؤال الثاني
جامعة السلطان قابوس؟. متت اإلجابة عن السؤال ال اين من خالل حتليل املقابالتو فقد أشارت العينة 
جملموعة من اإلجرااات املقرتحة اليت قد تسهم يف مواجهة حتديات تدويل التعليم العا ، املختلفة يف جامعة 

أبدت عينة الدراسة مقرتحاهتا من خالل خربهتم يف جمال أنشطة وإجرااات تدويل السلطان قابوسو وقد 
( يوضح اإلجرااات املقرتحة ملعاجلة حتديات تدويل التعليم العا ، يف 6التعليم العا ، يف اجلامعة. والشكل )

 جامعة السلطان قابوس.
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  يف جامعة السلطان قابوساإلجرااات املقرتحة ملعاجلة حتديات تدويل التعليم العا ،: 6شكل 

 أوال: اإلجراءات المقترحة للتحديات المالية

يعد التمويل ال ايت للجامعة أحد أهم االجتاهات يف اجلامعات واليت أصبحت ضرورية ملواجهة 
( إىل أمهية IC1, IC3, IC4, SR1, SR2تراجا الدعم احلكوميو حيث أشار املستجيبون )

ملوارد املاليةو وإىل ضرورة عدا االعتماد الكلي على التمويل احلكومي البحث عن ملادر أخرى لتعزيز ا
 للجامعة. وقد علق أحد املستجيبني على ذلا:

"بالنسبة إىل الزيارة البح يةو إذا وجد لدى الباحث ملادر متويل خمتلفة من املمكن أن 
در متويل ي هب لعدد من الزيارات دون أي حدودو ول لا تسعى اجلامعة أن تبحث عن ملا

خمتلفةو حبيث ال يعتمد الباح ون فقط على ملادر متويل اجلامعةو ولكن تتوفر لديهم أيض ا 
ملادر متويل خارجيةو وإذا كانت ه ه امللادر املالية خارجية فاجلامعة حباجة إىل صياغة بنود 
" االتفاقيات حبيث تتوافق ما اجلهة األخرىو وذلا لكي يستطيا الباحث أن يعمل بسالسة

(SR2) 

( أمهية التنويا يف ملادر االست مار يف اجلامعةو لتكون ملدر ا IC1ويرى أحد املستجيبني )
( زيادة مشاركة املؤسسات اخلاصة يف دعم ومتويل اجلامعة كجزا من IC4للدخل. بينما اقرتح اآلخر )

املقدمة لطلبة  مسؤوليتها االجتماعية. فتلا املؤسسات اخلاصة ميكن أن تسهم يف زيادة عدد املنح
الدراسات العلياو ومتويل بعض املشاريا اخلدمية يف اجلامعة. ك لا ميكن التقليل من األعباا املالية على 

 (.SR1البحث العلمي من خالل زيادة عدد املنح املشرتكة وزيادة عدد الكراسي البح ية املمولة )

( إىل ضرورة زيادة EP2, EP5ن )وبالنسبة للطلبة الدوليني يف اجلامعةو فقد أشار املستجيبا
 ,EP1عدد الطلبة الدوليني يف اجلامعةو وميكن ذلا من خالل زيادة عدد املنح لطلبة الدراسات العليا )

EP3( و وزيادة متويل التسويق الدو ، لربامج الدراسات العليا)EP3 و وزيارة اجلامعات وقبول الطالب)
(و وزيادة معدل EP3فاهتم إىل الكليات بشكل مستمر )قبول مباشر أو قبول مبدئي ومن مث حتويل مل

(. ويقرتح املستجيب EP4التبادل الطاليب ما الدول األخرى خاصة يف الربامج اليت تتميز هبا عمان )
(EP4 تشجيا التبادل الطاليب يف الربامج األكادميية اليت تتميز هبا اجلامعة كالتاريخ والرتاث واللغة العربية )

 يشري أحد املستجيبني إىل: حيثسالمية. والرتبية اإل
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"برامج اجلامعة كلها على مستوى املاجستري والدكتوراه ذات طابا دو ،؛ وذلا ألهنا 
صممت وفق املعايري الدولية. فاجلامعة حتتاج إىل زيادة اجلرعات التسويقية من أجل التعريف بربامج 

طالب الدولينيو وذلا ألن الربامج ملرحليت الدراسات العليا يف اجلامعة واستقطاب عدد كبري من ال
 (EP3املاجستري والدكتوراه ال تنقلها العاملية ولكن ما ينقلها هو التسويق الدو ،" )

فاتباع اجلامعات السرتاتيجيات تسويقية على املستوى الدو ، سوف يعزز من تدويل التعليم 
ليني خاصة. ويسهم تقدمي الربامج اليت (و وزيادة أعداد الطلبة الدو Friesen , 2011العا ، عامة )

تتميز هبا اجلامعة كربنامج الرتبية اإلسالمية وبرنامج الرتاث والتاريخ باللغة اإلجنليزية يف استقطاب الطلبة من 
 ;Liu & Dai, 2012)خمتلف دول العاملو وذلا يتفق ما ما توصل له ليو وادي وكوريل وزمالؤه 

Coryell at al, 2012) ة إضفاا البعد الدو ، على املناهج والربامج األكادميية كمتطلب حول أمهي
( أن استقطاب الطالب يف املستقبل القريب سوف يكون عن 2010لتدويل التعليم العا ،. ويرى ساملي )

 طريق مواقا التواصل االجتماعي ومواقا اإلنرتنت. 

اصة للطلبة الدوليني؛ ( إىل أمهية رصد اعتمادات مالية خIC4وقد ذكر أحد املستجيبني )
(و EP3وذلا من أجل زيادة املخللات الشهرية املقدمة للطلبة الدوليني ال ين مت قبوهلم مبنحة كاملة )

( Hayle, 2008(.  فقد أشار هايلي )EP3, IC4وزيادة عدد األنشطة املقدمة للطلبة الدوليني )
قايفو وه ا التنوع لن يتحقق إذا مل يتم توفري أن الطلبة الدوليني يسهمون وبشكل كبري يف حتقيق التنوع ال 

 الربامج واألنشطة اليت تدعم إسهاا ومشاركة الطالب الدوليني. 

إضافة إىل ذلاو فإنه من الضروري تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا وجعل اللغة العربية 
( على أمهية طرح مقرر لتدريس EP3متطلب ا لقبول الطلبة األجانب يف اجلامعةو ويؤكد أحد املستجيبني )

ا للطلبة الدوليني ملن يدرس منهم  اللغة العربية للطلبة الدوليني غري الناطقني هباو وذلا سوف يكون مفيد 
يف الكليات اإلنسانية وباللغة العربيةو وه ا االجتاه سيساعد على ج ب املزيد من الطلبة الدوليني. وذلا 

( إىل أن افتتاح مراكز لتعليم اللغة العربية لغري 2015زي والدرويش )يتفق ما ما توصلت له دراسة العن
 الناطقني هبا يف اجلامعات السعودية من أهم العوامل اليت جت ب الطلبة الدوليني.

ويف جمال التبادل الطاليب واألكادميي ال ي مت ل أحد حتديات تدويل التعليم العا ، نتيجة 
(: تفعيل التبادل الطاليب وإتاحة EP1أحد املستجيبني يف ه ا اجملال )لضعف الدعم املا ،و ومما اقرتحه 
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الفرصة للطالب للتفاعل ما اجملتما الدو ،و إضافة إىل ختليص املوارد املالية الالزمة للتبادل الطاليب؛ إذ 
جيل ميكن زيادة تفعيل التبادل الطاليب من خالل تعديل إجرااات القبول وتبسيطهاو وتشجيا الطلبة للتس

 يف برامج التبادل الطاليبو ك لا أشار أحد املستجيبني إىل أن: 

"النظاا األكادميي للدراسات العليا يف اجلامعة يسمح ألي طالب مت قبوله يف جامعة 
أخرى بأن يأيت لتكملة بعض املقررات يف اجلامعة والعكس صحيحو طلبة اجلامعة بإمكاهنم 

املقررات الدراسية ويتم احتساهبا هلمو ولكن ال يوجد  ال هاب إىل إحدى اجلامعات ودراسة بعض
تفعيل ل لاو فاجلامعة لديها البنود على مستوى التبادل الطاليب وعلى مستوى تبادل املوظفنيو 

  EP3)فإذا استطاعت أن تفعل ه ه امل كرات ألصبح لديها املقدرة أن تستقطب الطلبة". )

د من مراجعة امليزانية وختليص املوارد املالية ( أنه ال بSullivan, 2011ويرى سولفيان )
لتدويل التعليم العا ، وت قيف اجملتما بأمهية التدويل؛ حيث التدويل عملية ديناميكية وليست جمموعة من 

(و فهي عملية شاملة مرتابطة ال (Zolfaghari, Sabran, & Zolfaghari, 2009األنشطة 
امج دون إتاحة الفرصة الكتساب اخلربة الدولية عرب برامج التبادل تقتلر على إضفاا البعد الدو ، على الرب 

الطاليب واألكادمييو وميكن للجامعة االستفادة من بنود االتفاقيات الدولية لتسهيل إجرااات التبادل 
الطاليب وإرسال الطلبة للدراسة يف اخلارج ما أقل تكلفة مادية ممكنةو وإتاحة الفرصة لألكادمييني للتدريس 
يف إحدى اجلامعات خارج السلطنة من خالل اقرتاح سياسة خاصة بالتبادل األكادميي وتوضيح إجراااهتا 

( إبراا اتفاقية تعاونية بني اجلامعات حبيث تعطي  (2015ألعضاا هيئة التدريسو ويقرتح العنزي والدرويش
 احلق لكل طرف يف االستعانة بأعضاا هيئة تدريس الطرف اآلخر. 

 جراءات المقترحة للتحديات البشريةثانيا: اإل

( على أمهية زيادة الوعي بأمهية البحث SR1يف جمال البحث العلمي أكد أحد املستجيبني )
العلمي واالبتكارو وزيادة تكامل اجلهود ما اللناعات. ولزيادة فرص التعاون ما باح ني دوليني يقرتح 

العلمي حبيث تسهل من عملية التعاون ما  ( تطوير إرشادات وقوانني البحثSR2) أحد املستجيبني
الباح ني من خمتلف دول العامل. وميكن حتقيق التكامل ما اللناعات من خالل عقد اتفاقيات تعاون 
إلنشاا كراسي حب ية بتمويل من املؤسسات احلكومية واخلاصة يف السلطنة لتعزيز البحث العلمي يف جمال 

بحوث املشرتكة ما اجلامعات الدولية اليت ميكن من خالهلا االستفادة اللناعة واالبتكارو وعقد اتفاقيات ال
(و ويقرتح العنزي والدرويش SR1من اخلربات املتنوعة لتعزيز التحول حنو ريادة األعمال واالبتكار )
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( القياا بزيارات علمية ملراكز حبوث اجلامعات العامليةو وتكون ه ه الزيارات مفتوحة لطلبة (2015
 والدكتوراه.  املاجستري

غري أن اجلامعة حباجة إىل توفري جمموعة من املتطلبات الضرورية ملواجهة التحديات البشرية 
لتدويل التعليم العا ، كزيادة عدد املوظفني مما يسهم يف التقليل من عبا العملو وزيادة فاعلية وكفااة 

لزيادة الوعي بالتعاون الدو ، (و وإجراا بعض ورش العمل EP3, IC4أنشطة تدويل التعليم العا ، )
(و ونشر ثقافة EP1, EP4(و وتعزيز مهارة الطلبة يف اللغة اإلجنليزية )IC3وإجرااات االتفاقيات )

(و وتعزيز املوارد البشرية املؤهلة واليت هلا القدرة على التخاطب IC3التبادل الطاليب لدى طلبة اجلامعة )
ديد الكفايات الدولية الواجب توافرها لدى املوظفني يف اجلامعة (. فتحCS1والتواصل باللغة اإلجنليزية )

أمر مهم يساعدهم على االتلال والتفاعل ما اجملتما الدو ، ال ي يتسم بالتنوعو ويتفق ذلا ما ما 
( اليت أكدت على أمهية توفر الكفايات اللغوية Sullivan, 2011توصلت إلية دراسة سوليفان )

( اليت أشارت إىل أمهية تقدمي برامج تدريب على Chen, 2015دراسة شني )للموظفني يف اجلامعةو و 
 اللغة اإلجنليزية للموظفني.

ولتعزيز مهارة الطلبة يف اللغة اإلجنليزية فاألمر حباجه إىل تكاتف اجلهود من قبل وزارة الرتبية 
يزية الستكمال تعليمهم والتعليم إلعداد الطلبة وهتيئتهم الكتساب املستوى املطلوب من اللغة اإلجنل

( كمتطلب للربامج األكادميية TOFEL( أو التوفل )IELTSاجلامعيو واشرتاط شهادة األيلتس )
اليت تدرس باللغة اإلجنليزيةو فإذا حقق الطالب املستوى املطلوب يلتحق بالربنامج مباشرةو ومن مل جيتز فإنه 

 يلتحق بالربنامج التأسيسي.

أنه ميكن معاجلة أبرز التحديات البشرية من خالل نشر ثقافة تدويل وباستقراا ما سبقو يتضح 
التعليم العا ، يف اجلامعةو ففي مرحلة مجا الوثائق والبيانات اتضح أن نسبة كبرية من املوظفني ليس لديهم 
معرفة مبفهوا التدويل ومتطلباتهو ل لا فإنه من خالل تك يف احملاضرات وورش العمل اليت تستهدف 

فيدين من املوظفني كافةو وأعضاا هيئة التدريسو والطلبة سوف تسهم يف زيادة وعيهم باألهداف املست
االسرتاتيجية اليت تسعى اجلامعة لتحقيقها يف جمال تدويل التعليم العا ، يف اجلامعةو تؤدي أيضا إىل زيادة 

كوريل وزمالؤه تعاوهنم ومشاركتهم يف توظيف وتنفي  إجرااات ومتطلبات التدويل. حيث يشري  
(Coryell et al, 2012 إىل أن التدويل يتطلب تكوين فهم مشرتك ملفهوا التدويل وطبيعته )

 واسرتاتيجياته.
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 ثالثا: اإلجراءات المقترحة للتحديات اإلدارية

وتواجه اجلامعة بعض التحديات اإلدارية اليت ميكن معاجلتها من خالل بعض املقرتحات. أوال: 
(و SR2املالية خاصةو وإجرااات املشرتيات املتعلقة بشراا بعض األجهزة يف الدولة )تسهيل اإلجرااات 

ويقلد ب لا صياغة قوانني خاصة للبحث العلمي يف الدولة لتسهيل إجراااته. ثانيا: تطوير القوانني اليت 
دل الطاليب (. ثال ا: تسهيل إجرااات التباSR2تسهل عملية تبادل الزيارات البح ية ما بني الباح ني )

(IC4 و حيث ينبغي على اإلدارة مراجعة مجيا السياسات واإلجرااات املتعلقة بنشاط البحث والتدريس)
(و Dewey & Duff, 2009الدو ، املعمول به حاليا من أجل تبسيطها وتوضيحها وتنظيمها )

يف بعض البنود   وميكن زيادة فرص التبادل الطاليب من خالل مراجعة السياسات واإلجرااات والتعديل
كاملعدل الرتاكمي وعدد الساعات األكادميية املكتملة وعدد الساعات األكادميية غري املكتملة. رابعا: 
التواصل املسبق ما اإلدارة العليا وأصحاب امللا  قبل البدا باملشاريا وذلا ملعاجلة قضية بطا 

همة للغاية لتعزيز الروابط وأفضل (و فالتدويل يتطلب وجود قنوات اتلال رمسية مIC2اإلجرااات )
(و ويتطلب أيضا  توازن ا بني السلطة املركزية والسلطة Mohsin & Zaman, 2014املمارسات )
 & Jiang(. إضافة إىل ذلاو فقد أوصى جيانغ )Dewey & Duff, 2009الالمركزية )

Carpenter , 2014ال جيب أن تقدا ( بأمهية تطوير التماسا الداخلي للمؤسسةو وعلى سبيل امل 
 اجلامعة املزيد من فرص للتفاعل عرب األقساا وتعزيز استعداد املوظفني لدعم التدويل.

ولتعزيز تفعيل االتفاقيات يقرتح املستجيبون تعزيز التواصل ما مكتب التعاون الدو ، يف اجلامعة 
يف ه ه االتفاقيات يف  (و وتضمني الباح نيCS1وذلا لتحقيق االستفادة القلوى من بنود االتفاقيات )

او وميكن أيضا قبل توقيا االتفاقيات ) (و ووضا نظاا ملتابعة تطبيق االتفاقيات SR2مراحل مبكرة جد 
(و وميكن ذلا من خالل إنشاا وحدة خاصة يف اجلامعة ملتابعة وتقييم فاعلية EP1, IC3وتقييمها )

تفاقيات تربز فيها قيم املسائلة والشفافية االتفاقيات وسري تطبيقهاو وصياغة سياسة واضحة لتقييم اال
وذلا لتحقيق االستفادة القلوى من بنود االتفاقيات يف التبادل الطاليب واألكادميي واإلشراف املشرتك 
على طلبة الدراسات العليا والتعاون يف جمال البحث العلمي وخدمة اجملتما؛ حيث يشري حمسن وزامن 

(Mohsin & Zaman, 2014 إىل أن ) السياسة تشكل أهداف ا خاصة حتفز وتوجه ممارسات
التدويل ويعد إطار السياسة ضروري لتنسيق ومراقبة املمارسات واألنشطة املختلفة. ويؤكد سولفيان 

(Sullivan, 2011 على أمهية اتباع األسس العلمية لتحديد مؤشرات أداا دقيقة وواضحة لتقييم )
 Coryellيق ممارسات التدويل يف اجلامعة. كما يرى كوريل وزمالئه )ومتابعة فاعلية اجلهود املب ولة لتطب
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at al., 2012 أن التدويل يتطلب جمموعة متنوعة من أدوات التقييم الفاعلة للكشف عن مدى فاعلية )
 جهود التدويل املب ولة.

 مقترحات البحث:-9

 يف جامعة السلطان قابوسو فإنه بناا  على ما توصل إليه البحث من دراسة حتديات تدويل التعليم العا ،
 يوصي مبا يأيت:

تنويا ملادر االست مار يف اجلامعة وذلا من أجل تعزيز امللادر املالية من خالل إقامة مشاريا  .0
جتارية يكون هلا عائد ما ، سنوي للجامعةو والتعاقد اخلارجي ما خمتلف املؤسسات احمللية 

وعةو والبحث عن ملادر متويل خارجية إلجراا البحوث الدولية لتقدمي اخلدمات االستشارية املتن
 العلمية من املؤسسات واملنظمات احمللية والدولية.

زيادة فرص التبادل الطاليب من خالل مراجعة السياسات واإلجرااات والتعديل يف بعض البنود   .6
 كاملعدل الرتاكمي وعدد الساعات األكادميية.

 ، وذلا لزيادة نسبة االستفادة من بنود االتفاقيات تعزيز التواصل ما مكتب التعاون الدو  .2
 املتنوعة.

وضا نظاا ملتابعة تنفي  االتفاقيات الدولية وتقييمها وذلا لتحقيق االستفادة القلوى من بنود  .4
 االتفاقيات يف جمال البحث العلمي والتبدل األكادميي والطاليب.

منح طلبة الدراسات العليا والتنويا يف زيادة عدد الطلبة الدوليني وذلا من خالل زيادة عدد  .5
 وسائل التسويق الدو ، للربامج.

اتاحة الفرصة لألكادمييني لتقدمي خدماهتم التدريسية يف خمتلف اجلامعات خارج السلطنة من  .2
 خالل اقرتاح وصياغة سياسة واضحة للتبادل األكادميي.

 اجلامعة بأمهية تدويل التعليم تك يف احملاضرات وورش العمل لزيادة وعي اجملتما الداخلي يف .7
 العا ،.

 

 

 



 الهنائي، أ. اسماعيل، د. العبريد. .... .........................تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس

 
211 

 المراجع

 المراجع العربية: -أوال  

(. 2007أبو زينهو فريد كامل؛ اإلبراهيمو مروان؛ عدسو عبد الرمحن؛ قندجيليو عامر؛ عليانو خليل. )
 . عمان: دار املسرية.)6)ط مناهج البحث العلمي طرق البحث النوعي

 . األمم املتحدة: جنيفت العلوا والتكنولوجيا واالبتكار)عمان(استعراض سياسا(. 2014األونكتاد. )

 .(2009-2013اخلطة االسرتاتيجية للجامعة )(. 2009جامعة السلطان قابوس. )

 .(2016-2040اخلطة االسرتاتيجية للجامعة )أ(.  2016جامعة السلطان قابوس )

 . اسرتجا من:برج اجلامعةب(.  6102جامعة السلطان قابوس. )

 -Jame%27a-https://www.squ.edu.om/Portals/8/Burj%20Al
447-110236-14-06-2016.pdf?ver=2017 

ا من: . اسرتج(2016-2015كتب اإلحلاا السنوي )ت(.  2016جامعة السلطان قابوس. )
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statisti

-050308-19-04-2016.pdf?ver=2017-c/PDF/book%202015
000  

. (2015-2016التقرير السنوي جلامعة السلطان قابوس )ث(.   2016ابوس. )جامعة السلطان ق
اسرتجا من: 

edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistihttp://www.squ.
c/strategic%20plan%02-.616141اىل%61/الطريق-pdf?ver=2018

010&timestamp=1519707347862-084909-27 

اسرتجا من:  (.2017-2016كتاب اإلحلاا السنوي )أ(.  2017جامعة السلطان قابوس. )
loads/20https://www.squ.edu.om/Portals/1/DNNGallery/up

web1.pdf-18/7/29/StatBook  

https://www.squ.edu.om/Portals/8/Burj%20Al-Jame%27a-2016.pdf?ver=2017-06-14-110236-447
https://www.squ.edu.om/Portals/8/Burj%20Al-Jame%27a-2016.pdf?ver=2017-06-14-110236-447
https://www.squ.edu.om/Portals/8/Burj%20Al-Jame%27a-2016.pdf?ver=2017-06-14-110236-447
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/PDF/book%202015-2016.pdf?ver=2017-04-19-050308-000
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/PDF/book%202015-2016.pdf?ver=2017-04-19-050308-000
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/PDF/book%202015-2016.pdf?ver=2017-04-19-050308-000
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/PDF/book%202015-2016.pdf?ver=2017-04-19-050308-000
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/strategic%20plan/الطريق%20الى%202040.pdf?ver=2018-02-27-084909-010&timestamp=1519707347862
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/strategic%20plan/الطريق%20الى%202040.pdf?ver=2018-02-27-084909-010&timestamp=1519707347862
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/strategic%20plan/الطريق%20الى%202040.pdf?ver=2018-02-27-084909-010&timestamp=1519707347862
http://www.squ.edu.om/Portals/1/planing%20and%20statistic/strategic%20plan/الطريق%20الى%202040.pdf?ver=2018-02-27-084909-010&timestamp=1519707347862


 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

211 

(. الرياض: مركز البحوث والدراسات. 1)ط حتدي انشاا جامعة عاملية املستوى(. 2010سامليو مجيل. )
اسرتجا من: 

chers.moe.gov.sa/ar/Publications/Publications1/The_Challe
nge_of_Establishing_World_Class_Universities.pd 

متطلبات تدويل التعليم العا ، كمدخل لتحقيق الريادة العاملية (. 2013 بن حممد. )العامريو عبداهلل
(و كلية الرتبيةو جامعة أا القرى. غري منشورة)رسالة دكتوراة  للجامعات السعودية "تلور مقرتح"

alameri.com/wp-http://dr-اسرتجا من: 
content/uploads/2018/07لتحقيق-كمدخل-العا ،-التعليم-تدويل-/متطلبات-

 pdfمقرتح.-تلور-السعودية-للجامعات-العاملية-الريادة

(. االجتاهات احلدي ة يف تدويل التعليم اجلامعي وإمكانية 2016عبد احلافظو ثروت بن عبد احلميد. )
-104(و 167) 1و جملة الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعية .اإلفادة منها يف ملر

11 . 

(. تطوير تدويل التعليم اجلامعي يف ضوا خربات 2015العنزيو سعد بن عبد والدرويشو عبد العزيز. )
 . 519-546(و 163)2و جملة الرتبية للبحوث الرتبوية والنفسية واالجتماعيةبعض الدول. 

السعودية يف تلور مقرتح لتدويل التعليم العا ، يف اململكة العربية  .(2017. )العطاسو ماجد بن عبداهلل
و كلية الرتبيةو جامعة جدة. اسرتجا من  ))رسالة ماجستري غري منشورة .ضوا خربة ماليزيا

http://search.mandumah.com/Record/807712:  

التعليم العا ، امللري على  (. تدويل2012هاللو ناجي عبدالوهاب و نلارو علي عبدالرؤوف حممد. )
 . 185 -316(و 77)19و مستقبل الرتبية العربيةضوا حتديات العوملة رؤية مستقبلية. 

(. تلور مقرتح لبناا تكتل جامعي عريب يف ضوا متطلبات 2012ويحو حممد عبدالرزاق إبراهيم. )
 .317-392(و 77)19و مستقبل الرتبية العريبوحتديات تدويل التعليم. 

 

http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2018/07/متطلبات-تدويل-التعليم-العالي-كمدخل-لتحقيق-الريادة-العالمية-للجامعات-السعودية-تصور-مقترح.pdf
http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2018/07/متطلبات-تدويل-التعليم-العالي-كمدخل-لتحقيق-الريادة-العالمية-للجامعات-السعودية-تصور-مقترح.pdf
http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2018/07/متطلبات-تدويل-التعليم-العالي-كمدخل-لتحقيق-الريادة-العالمية-للجامعات-السعودية-تصور-مقترح.pdf
http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2018/07/متطلبات-تدويل-التعليم-العالي-كمدخل-لتحقيق-الريادة-العالمية-للجامعات-السعودية-تصور-مقترح.pdf
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2109/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2109/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/807712
http://search.mandumah.com/Record/807712


 الهنائي، أ. اسماعيل، د. العبريد. .... .........................تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس

 
211 

 المراجع األجنبية: -ا  ثاني

Al'Abri, k. (2016 a). Higher education policy architecture and policy-making 
in the Sultanate of Oman:  Towards a critical understanding [Ph.D. 
thesis, University of Queensland]. The School of Education, The 
University of Queensland. 

Alhojailan, Mohammed Ibrahim. (2012). Thematic Analysis: A Critical 
Review of Its Process and Evaluation. West East Journal of Social 
Sciences, 1(1), 39-47. Retrieved from:  
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ta_thematic_analysis_dr_moham
med_alhojailan.pdf 

Al'Shanfari, S.A. (2017). Transnational higher education and quality: Oman’s 
experience and the concept of policy borrowing [Ph.D. thesis, 
University of Edinburgh]. University of Edinburgh Retrieved from: 
https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/23444/Al%20Shanfa
ri2017.pdf?sequence=1 

Altbach, P. G & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher 
Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International 
Education, 11(3), 290–305.  

Altbach, P.G; Reisberg, L. & Rumbley, L.E. (2009). Trends in Global 
Higher Education: Tracking an Academic Revolution. Report prepared 
for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris, 
France: UNESCO. Retrieved from 
http://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_
an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf 

Altbach, P. (2013). The International Imperative in Higher Education. 
Boston: Sense Publishers. Retrieved from: 
https://www.sensepublishers.com/media/2634-the-international-
imperative-in-higher-education.pdf 

https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ta_thematic_analysis_dr_mohammed_alhojailan.pdf
https://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ta_thematic_analysis_dr_mohammed_alhojailan.pdf
https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/23444/Al%20Shanfari2017.pdf?sequence=1
https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/23444/Al%20Shanfari2017.pdf?sequence=1
http://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf
http://www.cep.edu.rs/public/Altbach,_Reisberg,_Rumbley_Tracking_an_Academic_Revolution,_UNESCO_2009.pdf
https://www.sensepublishers.com/media/2634-the-international-imperative-in-higher-education.pdf
https://www.sensepublishers.com/media/2634-the-international-imperative-in-higher-education.pdf


 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

212 

Antelo, A. (2012). Internationalization of Research. Journal of International 
Education and Leadership, 2(1), 1-6. 

Bartell, M. (2003). Internationalization of universities: A university culture-
based framework. Higher Education, 45(1), 43-70.  

Berry, C & Taylor, J. (2013). Internationalization in higher education in 
Latin America: policies and practice in Colombia and Mexico. Higher 
Education, 67, 585-601. 

Brandenburg, T. (2012). Bridging the knowledge gap: Internationalization and 
privatization of higher education in the state of Qatar and the Sultanate of 
Oman  [Ph.D. thesis, Johannes Gutenberg-University].  Johannes 
Gutenberg-University, Mainz. Retrieved from: https://publications.ub.uni-
mainz.de/theses/volltexte/2012/3210/pdf/3210.pdf 

Braun, V & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. 
Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. 
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 

Bryant, M. (2013). The nature and processes of internationalization at a 
French Grand Ecole de Management [Ph.D. thesis,  Robert Gordon 
University]. Robert Gordon University Retrieved from: 
https://openair.rgu.ac.uk/bitstream/handle/10059/850/Bryant%20PhD%2
0thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Chen, P. Y. (2015). University’s Transnational Expansion: Its Meaning, 
Rationales and Implications. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
171, 1420–1427.  

Childress, L. K. (2009). Internationalization Plans for Higher Education 
Institution. Journal of Studies in International Education, 13(3), 289-
309.  

https://publications.ub.uni-mainz.de/theses/volltexte/2012/3210/pdf/3210.pdf
https://publications.ub.uni-mainz.de/theses/volltexte/2012/3210/pdf/3210.pdf
https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://openair.rgu.ac.uk/bitstream/handle/10059/850/Bryant%20PhD%20thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openair.rgu.ac.uk/bitstream/handle/10059/850/Bryant%20PhD%20thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 الهنائي، أ. اسماعيل، د. العبريد. .... .........................تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس

 
211 

Coryell, J.E; Durodoye, B.A; Wright, R.R; Pate, P.E & Nguyen, S. (2012). 
Case studies of internationalization in adult and higher education: Inside 
the processes of four universities in the United States and the United 
Kingdom. Journal of Studies in International Education, 16 (1), 75-98.  

Dewey, P & Duff, S. (2009). Reason before Passion: Faculty Views on 
Internationalization in Higher Education. Higher Education, 58, 491-
504. 

De Wit, H. (2011). Globalization and Internationalization of Higher 
Education. International Journal of Educational Technology in Higher 
Education, 8 (2), 241-248.  

Dzvimbo, K.P & Moloi, K.M. (2013). Globalization and the 
internationalization of higher education in. South African Journal of 
Education, 33(3), 1-16.  

Edmonds, L.J. (2012). What internationalization should really be about?. 
Retrieved from https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-
opinion/what-internationalization-should-really-be-about/ 

Friesen, R.J. (2011). Canadian university internationalization: Selective 
perceptions of five faculty members [MA dissertation, University of 
Minnesota]. University of Minnesota , Canada, Manitoba. Retrieved 
from 
https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstream/handle/1993/4488/Friesen_Rh
onda.pdf?sequence=1 

Gopal, A. (2011). Internationalization of Higher Education: Preparing 
Faculty to Teach Cross-Culturally. Journal of Teaching and Learning in 
Higher Education, 23(3), 373-381. 

Hayle, E. M. (2008). Educational benefits of internationalizing higher education: 
The students' perspectives [M.Ed thesis, Queen’s University]. Queen’s 

https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/what-internationalization-should-really-be-about/
https://www.universityaffairs.ca/opinion/in-my-opinion/what-internationalization-should-really-be-about/
https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstream/handle/1993/4488/Friesen_Rhonda.pdf?sequence=1
https://mspace.lib.umanitoba.ca/bitstream/handle/1993/4488/Friesen_Rhonda.pdf?sequence=1


 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

213 

University, Canada. Retrieved from 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/304398705?accountid=27575 

Hénard, F; Diamond, E & Roseveare, D. (2012). Approaches to 
internationalization and their implications for strategic management and 
institutional practice: A guide for higher education institutions, OECD. 
Retrieved from 
http://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalis
ation%20-%20final%20-%20web.pdf 

Iuspa, F. E. (2010). Assessing the effectiveness of the internationalization process 
in higher education institutions: A case study of Florida international 
university [Ph.D. thesis, Florida International University]. Retrieved from 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/858857253?accountid=27575  

Jang, J. (2009). Analysis of the relationship between internationalization and the 
quality of higher education[Ph.D. thesis, University of Minnesota]. 
University of Minnesota , United States. Retrieved from 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/304940769?accountid=27575 

Jiang, N & Carpenter, V. (2014). A Case Study of Emerging Challenges and 
Reflections on Internationalization of Higher Education. International 
Education Studies, 7(9), 65-68. 

Jibeen, T., & Khan, M. A. (2015). Internationalization of Higher Education: 
Potential Benefits and Costs. International Journal of Evaluation and 
Research in Education, 4(4), 196–199.  

Kerr, D. M. (2016). A leading university with international reach: 
Internationalization at western Kentucky [Ph. D thesis, Western Kentucky 
University]. Western Kentucky University. Retrieved from 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/1926750229?accountid=27575 

https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/304398705?accountid=27575
http://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf
http://www.oecd.org/education/imhe/Approaches%20to%20internationalisation%20-%20final%20-%20web.pdf
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/858857253?accountid=27575
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/304940769?accountid=27575
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/1926750229?accountid=27575


 الهنائي، أ. اسماعيل، د. العبريد. .... .........................تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس

 
211 

Knight, J. (2015 a). Internationalization: A Decade of Changes and 
Challenges. International Higher Education, (50), 6-7.  

Knight, J. (2015 b). Updated definition of internationalization. International 
higher education, (33).  

Knight, J. (2013). The changing landscape of higher education 
internationalization–for better or worse. Perspectives: Policy and 
Practice in Higher Education, 17(3), 84–90. 

Knight, J. (2008). Higher education in turmoil. The Changing World of 
Internationalization. Rotterdam: Sense Publishers. Retrieved from: 
https://www.sensepublishers.com/media/475-higher-education-in-
turmoil.pdf 

Laakmann, G. (2010). Cracking the coding interview:150 Programming 
Interview Questions and Solutions. Careercup LLC: United States of 
American. 

Liu, J & Dai, Z. (2012). On the internationalization of higher education 
institutions in China. Higher Education Studies, 2(1), 60-64.  

Maringe, F. (2009). Strategies and challenges of internationalisation in HE: 
An exploratory study of UK universities. International Journal of 
Educational Management, 23 (7), 553-563.  

Mohsin, A & Zaman, K. (2014). Internationalization of universities: 
emerging trends, challenges and opportunities. Journal of Economic 
Information, 3(1), 1-9.  

Morris, B.J. (2009). Internationalizing the University: Internationalizing the 
University: Theory, Practice, Organization and Execution. Journal of 
Emerging Knowledge on Emerging Markets, 1(1), 143-151. 

https://www.sensepublishers.com/media/475-higher-education-in-turmoil.pdf
https://www.sensepublishers.com/media/475-higher-education-in-turmoil.pdf
https://www.emeraldinsight.com/author/Maringe%2C+Felix


 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

211 

Soderqvist, M. (2002) Internationalization and its Management at Higher 
Education Institutions: Applying Conceptual, Content and Discourse 
Analysis. Helsinki, Finland: Helsinki School of Economic. Retrieved 
from 
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11206/a206.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

Sullivan, J. (2011). Global leadership in higher education administration: 
Perspectives on internationalization by university presidents, vice-presidents 
and deans [ Ph. D thesis, University of South Florida]. College of Education, 
University of South Florida, United States. Retrieved from 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/861477187?accountid=27575 

Tang, H. (2017(. Challenges and Achievements: Student Educational Experiences 
in the Internationalization Baccalaureate Pilot Programs at the CCU Business 
School, China [Ph.D. thesis, Brigham Young University]. CCU Business 
School, Brigham Young University. Retrieved from: 
https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7700&context=etd 

UNESCO. (2003). Internationalization of Higher Education: 
Trends and Developments since 1998. Paris: UNESCO/ The 
International Association of Universities. Retrieved from 
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.Mi
crosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/14550
5eng%20(1).pdf 

Wang, C. (2018). An exploration of student's experiences, and interpretations 
of an internationalization policy implemented in a Chinese university: a 
case study [Ph.D. thesis, University of Durham].  School of Education, 
University of Durham. Retrieved from: 
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2048/login?url=http://search.ebscohost.co
m/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.743162&site=eds-
live&scope=site 

https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11206/a206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/11206/a206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/861477187?accountid=27575
https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7700&context=etd
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/145505eng%20(1).pdf
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/145505eng%20(1).pdf
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/145505eng%20(1).pdf
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.743162&site=eds-live&scope=site
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.743162&site=eds-live&scope=site
http://ezproxysrv.squ.edu.om:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=edsble.743162&site=eds-live&scope=site


 الهنائي، أ. اسماعيل، د. العبريد. .... .........................تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس

 
211 

Ward, C. (2001). The impact of international students on domestic students 
and host institutions. New Zealand Ministry of Education. Retrieved 
from 
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdg
e_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Theimpactofinternationalstu
dentsondomesticstudentsandhostinstitutions%20(1).pdf 

Wilkinson, R & Al Hajry, A. (2007). The global higher education market: The 
case of Oman. In M. Martin (Ed.), Cross-border higher education: 
Regulation quality assurance and impact on Chile, Oman, Philippines, 
South Africa. New Trends in Higher Education. Paris: International 
Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO. Retrieved from: 
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/61934189?accountid=27575 

Yang, R. (2002). University internationalization: Its meanings, rationales and 
implications. Intercultural Education, 13(1), 81-95.  

Yesufu, L. O. (2018). Motives and Measures of Higher Education 
Internationalization: A Case Study of a Canadian University. 
International Journal of Higher Education, 7(2), 155–168.  

Zeleza, P.T. (2012). Internationalization in Higher Education: Opportunities 
and Challenges for the Knowledge Project in the Global South. Essay 
written for keynote address, for the conference A SARUA Leadership 
Dialogue on Building the Capacity of Higher Education to Enhance 
Regional Development, Maputo, Mozambique, March 21-22, 2012. 
Retrieved from: 
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/1161/Internationalization
%20of%20Higher%20Education%20Final%20Paper%20-
%20Prof%20Paul%20Tiyambe%20Zeleza%20%281%29.pdf?sequence=4
&isAllowed=y 

file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Theimpactofinternationalstudentsondomesticstudentsandhostinstitutions%20(1).pdf
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Theimpactofinternationalstudentsondomesticstudentsandhostinstitutions%20(1).pdf
file:///C:/Users/TEMP/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Theimpactofinternationalstudentsondomesticstudentsandhostinstitutions%20(1).pdf
https://ezproxysrv.squ.edu.om:2110/docview/61934189?accountid=27575
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/1161/Internationalization%20of%20Higher%20Education%20Final%20Paper%20-%20Prof%20Paul%20Tiyambe%20Zeleza%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/1161/Internationalization%20of%20Higher%20Education%20Final%20Paper%20-%20Prof%20Paul%20Tiyambe%20Zeleza%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/1161/Internationalization%20of%20Higher%20Education%20Final%20Paper%20-%20Prof%20Paul%20Tiyambe%20Zeleza%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://erepo.usiu.ac.ke/bitstream/handle/11732/1161/Internationalization%20of%20Higher%20Education%20Final%20Paper%20-%20Prof%20Paul%20Tiyambe%20Zeleza%20%281%29.pdf?sequence=4&isAllowed=y


 0202  - الثالثالعدد   -عشر  التاسعالمجلد .................…. مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

211 

Zolfaghari, A; Sabran, M.S & Zolfaghari, A. (2009). Internationalization of 
higher education: Challenges, strategies, policies and programs. US-
China Education Review, 6(5), 1-9.  

 

 
 << 1/2/0202 وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ ،26/11/2020يخ >> وصل هذا البحث إلى المجلة بتار


	تحديات تدويل التعليم العالي في جامعة السلطان قابوس. Challenges of the Internationalization of Higher Education at Sultan Qaboos University
	Recommended Citation

	tmp.1643628949.pdf.LwabY

