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 :الدراسةملخص 

، لذلدددن مدددل سدددعوديةللطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  الهددد ال ال ةاإدددة خلدددا ع دددمي  لاقدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية     

خددددال الوقددددوق  لددددا لاقددددل إياإددددا  لخدددد ما  لم ددددكا  بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا  

 .السعودية

لا تمدددد   ال ةاإددددة المدددد د  الوصدددديت بم خليدددديث الكمددددت، لالكييددددت، صيددددس اإددددتم   ال اصددددس المدددد د  الوصدددديت ب إددددلوبي     

الوثدددا،قت، مدددل خدددال عاليدددخ الوثدددا،  الماصدددة ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية. كمدددا 

المقابلدددةذ لذلدددن لتقصدددت عةال م تمدددل ال ةاإدددة مدددل  اإدددتم   أإدددلول ال ادددس الميددد الت المعتمددد   لدددا عط يددد  ا إدددت الة ثدددم

( طال دددات، عدددم اختيددداةهم كعي دددة   دددوا،ية مدددل طدددال المددد   053الطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية، ل دددملل العي دددة  

 (. 2322( طال ات.  لزاةة التعليم، 73957ال ةاإية ال للييل ال الغ   دهم  

عدددا  لاقدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال ام ليددددا ال ةاإدددةثلكدددان مدددل أهدددم ال تدددا،  التدددت عوصدددلل خ    

عتدددي  ال امعدددا  السدددعودية لطدددال المددد   الددد للييل  ادددت لاقدددل السياإدددا  جدددال    ددداةةث  السدددعودية يعددد  لاقعدددات مرعيعدددات، 

ال امعدددا  السدددعودية ادددت لاقدددل المددد ما  جدددال    ددداةةث  عقدددو  ل ةاإدددة   كددد هم مدددا ياتدددا  للمراجعدددة، العمدددخ خدددال اتدددرة ا

عقدد    بتسددديخ خجددرالا  إددير طددال المدد   الدد للييل اددت لدايددة العددا  ال ةاإددت  كدد هم مددا ياتددا  للمراجعددة، يليدددا   دداةةث  

ادددت لاقدددل الم دددكا  جدددال    ددداةةث  صدددعوبة الاصدددول ، ال امعدددا  السدددعودية بددد ل مواصدددا  لطدددال المددد   الددد للييل 

الع ددداةا  التددت عاتدددا  خلددا مراجعدددة، يليدددا   ددداةةث  بددع  التعدددالن بدديل طدددال   لددا  مددخ أث دددال الجددازة السددد وية  كدد هم

 ال امعة لطال الم   ال للييل .

 ال امعا  السعودية، طال ال للييلال، الم   ال ةاإيةعطوير، الكلمات المفتاحية: 
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A future vision for the development of scholarship programs for international students in 

Saudi universities. 

Saad Hamad Mohammed Al-Thubyani 

 

Abstract: 

   The study aimed at diagnosing the reality of scholarship programs for international students in 

Saudi universities, by examining the reality of the policies, services and problems of scholarship 

programs for international students in Saudi universities, and clarifying the best global experiences 

in this field, to compare with them, and benefit from them. 

    The study adopted the descriptive approach with its two approaches: quantitative and 

qualitative, where the researcher used the descriptive approach in his documentary style, by 

analyzing the documents of scholarship programs for international students in Saudi universities. 

He also used the field research method based on the application of the questionnaire and then the 

interview; In order to investigate the views of the study community of international students in 

Saudi universities, the sample included (350) students, who were selected as a random sample of 

the (70,957) international scholarship students. (Ministry of Education, 2022). 

    Among the most important findings of the study were: 

The reality of scholarship programs for international students in Saudi universities is high, In the 

reality of the policies, the phrase: “Saudi universities allow international scholarship students to 

work during the study period” came as the most important thing that needs to be reviewed, In the 

reality of the services, the phrase: “Saudi universities facilitate the travel procedures for 

international scholarship students at the end of the academic year” came as the most important 

thing that needs to be reviewed, followed by the phrase: “Saudi universities provide transportation 

allowance for international scholarship students, In the reality of the problems, the phrase: “The 

difficulty of obtaining a job during the annual leave” came as the most important phrase that needs 

to be reviewed, followed by the phrase: “Weak cooperation between university students and 

international scholarship students.” 
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 مقدمة: 

عادددرل الع يددد  مدددل دلل العدددالم  لدددا اإدددتقطال الطدددال الددد للييل مدددل ممتلددد  الددد لل، لذلدددن مدددل خدددال مدددا يعدددرق     

ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل، لمدددا ادددت ذلدددن مدددل أبعددداد ذا  أثدددر خي دددابت مدددل ال اصيدددة ا قتصدددادية، لع ويدددل 

خددددال ال ددددواصت السياإددددية، لعقويددددة العاقددددا  بدددديل الدددد لل، أل صتددددا مددددل ال ددددواصت ا جتما يددددة مصددددادة الدددد خخ، أل مددددل 

لالثقاايددددة، أل مددددل خددددال إدددد اقدا الماتدددد   لاددددو اصددددتال مراكددددك متق مددددة اددددت التصدددد ييا  العالميددددة، كمددددا أ دددداة خإددددما يخ 

لالددددضم ياددددمل الددددتمل  مددددل ( خلددددا أن بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية ععدددد  دا مددددات قويددددات لعالميددددة التيكيددددر، 209 ، ل2302 

 لك ا  التعصب لالع  ، ليسا   ات ع مية ةلح الم اةكة مل اآلخريل.

لقددد   دددد   دلل العدددالم ادددت السددد وا  ادخيدددرة ع ااسدددات  ددد ي ات ادددت م دددال بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل،     

صيددس قامددل كثيددر مدددل الدد لل المتق مددة ععليميددات بتطدددوير علددن ال ددرام  بمدددا ياقدد  اليا،دد ة المرجددوة م ددددا، صيددس ع ددير خصددد   

 ( أن دللددددة اليابددددان بعدددد  أن قامددددل JASSO  2302ليددددة ا صصددددا،يا  الصددددادةة  ددددل م امددددة المدددد ما  الطابيددددة اليابا

بالعمددددخ  لددددا عطددددوير بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل بمالإسدددداعدا  قدددد  إددددعل خلددددا ةاددددل الطاقددددة ا إددددتيعابية 

للطدددددال الددددد للييل، صيدددددس بلدددددغ خجمدددددالت أ ددددد اد الطدددددال الددددد للييل ال ةاإددددديل ادددددت مالإسدددددا  التعلددددديم العدددددالت الياباليدددددة 

 ، لع دددير لكالددددة الت ددداةة لا إدددتثماة ب إدددتراليا  خلدددا إدددعت ال دددددا  2302ات لطال دددة لذلدددن ادددت العدددا  ( طال ددد227362 

المسدددالللة  دددل التعلددديم ب للدددة أإدددتراليا لادددو عطدددوير بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل، صيدددس ألددددا قامدددل بالع يددد  

لتعليميدددة الم ميادددة، لعدددواير ال ي دددة اآلم دددة، للايدددر مدددل الادددك  التاييكيدددة لالتادددا  ب امعاعددددا، كدددان مدددل أبرزهددداث التكليدددة ا

  قرابدددة 2323ذلدددن اقددد  بلدددغ خجمدددالت أ ددد اد الطدددال الددد للييل الملتاقددديل بمالإسدددا  التعلددديم العدددالت ادإدددترالية ادددت  دددا  

 (. Australian Trade and Investment Commission، 2020 ( طال ات لطال ة  590702 

ادددت بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل خلدددا مواك دددة إدددر ة الت ييدددر لالتطدددوير بمدددا ممثلدددة  كمدددا عسدددعا ال امعدددا     

يتوااددد  مدددل مسدددت  ا  لمت يدددرا  العدددالم، للدددل يتددد عا ذلدددن خ  مدددل خدددال جددددود ج ددداةة ع علددددا مالهلدددة للقيدددا  بددد لةها 

ت عادددمل لددددا بدددرام  ذا  المددد مول م ددددا، لمدددل هدددضا الم طلددد  إدددعل ال امعدددا  العالميدددة خلدددا ادخدددض بمعدددايير ال دددودة التددد

جدددودة  اليدددة قدددادةة  لدددا اإدددتقطال الع يددد  مدددل الطدددال الددد للييل، لذلدددن بدددا  دددن يتطلدددب م ددددا جددددودات ك يدددرة ادددت ع ييدددر 

( أن ال امعدددددا  العالميدددددة أصددددد ال 235 ، ل2300السدددددية التعلددددديم لعوجداعدددددي لاإدددددتراعي ياعي، صيدددددس أ ددددداة  ال دددددي   

  لمراجعددددة ألامتددددددا للوا،اددددددا، لخ دددددادة هيكلدددددة لصددددد اعدا، لع ويددددد  عواجددددي عاددددد م الم ااسدددددة العالميدددددة، لدددددضلن ابدددددطر

 ممرجاعدا، لاإت ال كخ ما عملكي مل مواةد لكت عستطيل الم ااسة.

ل لدددا الصدددعي  المالدددت اقددد  أللدددل صكومدددة المملكدددة العربيدددة السدددعودية ا هتمدددا  بدددالتعليم ال دددامعت لبرام دددي، لا لتقدددال     

السددعت لاددو ع ددول مراكددك متق مددة بدديل ال امعددا  العالميددة، لمددل بدديل علددن ال ددرام  التددت بددي خلددا العددالم المتقدد   مددل خددال 

إددداة ل المملكدددة العربيدددة السدددعودية ادددت ع ييدددضها  بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل  لذلدددن مدددل خدددال اإدددتقطال 

ل امعدددا  السدددعودية  ددد د ك يدددر الع يددد  مدددل الطدددال الددد للييل الدددراي يل بال ةاإدددة ادددت ال امعدددا  السدددعودية، صيدددس يلتاددد  با

 مل الطال ال للييل لل ةاإة مل ال لل ا إامية لالعربية أل بعض دلل ادقليا  المسلمة،

http://www.ajrsp.com/
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لذلددددن ب ددددرم عكليدددد هم بددددالعلم ليعددددودلا خلددددا ألطددددالدم لليسدددداهموا اددددت لداددددة م تمعدددداعدم، بالبددددااة خلددددا اصتكددددا    

       (.522 ، ل2336تلية  السمي ، الطال السعوديون بدم ليكس وا مكي ات مل الم را  المم

( أن للمملكددددة العربيددددة السددددعودية الدددد لة الرا،دددد  اددددت بددددرام  المدددد   225، ل2332لقدددد  أ دددداة السددددمالت اددددت دةاإددددتي      

ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل كولددددا أخدددض   لدددا  اعقددددا خ مدددة الإدددا  لالمسدددلميل لل دددر العلدددم ادددت بقدددا  ادةم، صيدددس 

ثاثددديل إدد ة قدد  بدد أ  المملكددة العربيددة السدددعودية باإددتقطال الع يدد  مددل الطددال الدد للييل لل ةاإدددة ألددي م ددض مددا يربددو  لددا 

 ات جامعاعدا.

ليوجددد  ادددت  ددد د مدددل جامعدددا  المملكدددة العربيدددة السدددعودية أقسدددامات أل لصددد ا  خاصدددة بطدددال المددد  ، ليرعكدددك  مدددخ     

لمددد   ال ةاإدددية. كمدددا ععمدددخ علدددن الوصددد ا   لدددا اإدددتق ال علددن الوصددد ا  ادددت ع اددديم  مليدددة التقددد يم لالق دددول للمتقددد ميل  لدددا ا

الطل دددا  المق مدددة لعر دددياا  ادقسدددا  ادكاديميدددة لمتابعدددة خجدددرالا  الق دددول بالت سدددي  مدددل لزاةة التعلددديم   مدددادة  ددداللن 

  (.2323الق ول لالتس يخ بال امعة الإامية، 

تاقددديل ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية ادددت ال امعدددا  السدددعودية، للادددرات لا ددد اد المتكايددد ة إددد ويات مدددل الطدددال الددد للييل المل    

( طال ددددات لطال ددددة مددددل 73957 ( خلددددا أن ه ددددا   2322صيددددس ع ددددير أصدددد ا الصصددددا،يا  الصددددادةة  ددددل لزاةة التعلدددديم  

 ددد د مدددل دلل العدددالم ي ةإدددون ادددت ال امعدددا  السدددعودية، لددددضا يدددر  ال اصدددس أن بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل 

معرادددة لاقدددل علدددن كدددة العربيدددة السدددعودية أصددد ال بدددرلةة لادددرات دهميتددددا، لال امعدددا  السدددعودية بااجدددة خلدددا ادددت الممل

 ال رام  مل أجخ عطويرها.

 مشكلة الدراسة:

خن ال امعددا  السددعودية عاددم بدديل ج  اعدددا م مو ددة ك يددرة مددل الطددال الدد للييل القددادميل لل ةاإددة مددل ممتلدد  دلل العددالم     

لأقلياعي، بد ق ع هيلدم  لميات لم مة بل الدم لأمتدم الإامية لالعدالم أجمدل، ات دير اصصدا،يا  لزاةة التعلديم بالمملكدة الإامت 

( طال ات لطال دة مدل بلد ان ممتليدة ي ةإدون ادت ال امعدا  السدعودية  لزاةة التعلديم، 73957العربية السعودية أن ما يقاةل مل  

 اهتما  ب رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية. (، لهضا يكي  مل الااجة ل2322

لبع  اطا  ال اصس  لا ال ةاإدا  التدت ع اللدل موبدو  بدرام  المد   ال ةاإدية للطدال الد للييل ادت ال امعدا  السدعودية     

   ال ةاإدية بال امعدا  السدعودية  ( لالتت إلطل الادول  لدا  د د مدل القادايا التدت عددم طدال المد0995ك ةاإةث  اليايا، 

لكددان مددل بدديل أبددرز علددن القاددايا الااجددة خلددا عطددوير ال اددا  التعليمددت المددال بطددال المدد  ، لدةاإددةث  الماسددل، لالسددعوم، 

 ( لالتت ع اللل موبو  ا يترال ل   طال الم   ال ةاإية ال للييل ب امعة القصيم لمد   السد امدم داخدخ الم تمدل، 2305

( أن طدال بدرام  2302ابخ أظدر  أن ه ا  صاجة ماإة لتطوير بدرام  المد   ال ةاإدية، كمدا أكد   دةاإدة القرلدت  لات المق

 الم   يواجدون م كا    ي ة اقتصادية لثقااية لاجتما ية. 

 ي دة مكولدة مدل   لدا-باإدتم ا  أداة ا إدت الة-للمكي  مل خيااح م كلة ال ةاإة اق  قا  ال اصس بدججرال دةاإدة اإدتطا ية     

ةلإديا  -خل لليسديا-ال  دخ ادإدود-لي يريدا-ال وإد ة-إدلواي يا-( اردات مل طال الم   القادميل مل دلل متع دة  ملل  الديمل53 
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ال اةإيل ات   د مل ال امعا  السعودية كال امعة الإامية، جامعة أ  القر ، جامعة الما  مام  بل إعود الإامية، جامعدة  

   عيالعل دةجاعدم العلمية.القصيم، لق

ه ال علن ال ةاإة للوقوق  لا لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعدا  السدعودية، لقد  أظددر  ال ةاإدة     

ا إتطا ية أن ه ا  صاجة خلا خيااح ال امعا   إتراعي ياعدا الماصة ب رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل، أياات اعاد  

مل خال هدض  ال ةاإدة أن ه دا  عركيدكات لق دول الطدال الد للييل الدضكوة أ لدا مدل اللداا، كمدا أ داة  ال ةاإدة خلدا ما لديدة 

التمصصا  المق مة لطال الم   ال للييل لالتت عركك  يال ات ات عمصصا  الل ة العربية لال دريعة الإدامية، كمدا أظددر  

ة باخ الم اكخ ادكاديمية لا جتما ية التت عواجي طدال المد   ادت ال امعدا  السدعودية ال ةاإة الااجة خلا عكويل ل  ة ممتص

بمل عليا  علن ال رام ، كما ك يل ال ةاإة خلا أن ه ا  صاجة خلا أن ع مخ بدرام  المد   ال ةاإدية المق مدة للطدال الوااد يل 

قاايددة لالتربويددة لا جتما يددة  إتاددااة طددال المدد    لددا م ا ددت اجتما يددة لثقاايددة لذلددن بالت سددي  مددل مالإسددا  الم تمددل الث

ال ةاإية ال للييل ات لقالا   لمية لثقااية لعربوية، لق  بي ل ال ةاإة ألي   يوج  برام  خاصة لمتابعدة طدال المد   ال ةاإدية 

 المتمرجيل بع  العودة خلا ألطالدم.

، ة لاقددل علددن ال ددرام  لذلددن مددل أجددخ العمددخ  لددا عطويرهددال ةاإدديتادد  مددل خددال ال ةاإددة ا إددتطا ية أن ه ددا  صاجددة     

الت مية ا قتصادية  للمساهمة ات عاقي  ععليم جامعت ي ااس  لا الريادة العالمية، ليسدم ات ب ال م تمل المعراة، ليل ت متطل ا 

 لا جتما ية.

 أسئلة الدراسة:

 عسعا هض  ال ةاإة لإلجابة  لا ادإ لة التاليةث    

بددرام  المددد   ال ةاإدددية للطددال الددد للييل ادددت ال امعددا  السدددعودية مددل لجددددة لادددر طددال المددد   ال ةاإدددية مددا لاقدددل  .0

 ال للييل؟

هدددخ عوجددد  ادددرل  ذا  د لدددة خصصدددا،ية بددديل متوإدددطا  اإدددت ابا  أادددراد العي دددة صدددول لاقدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية  .2

 لمت ير المرصلة ال ةاإية؟للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية 

 أهداف الدراسة:

 عاقي  اده اق التاليةثعد ق ال ةاإة الاالية خلا     

مدددل لجددددة لادددر طدددال المددد   ع دددمي  لاقدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية  .0

 .ال ةاإية ال للييل

الك ددد   دددل لجدددود ادددرل  ذا  د لدددة خصصدددا،ية بددديل متوإدددطا  اإدددت ابا  أادددراد العي دددة صدددول لاقدددل بدددرام  المددد    .2

 لمت ير المرصلة ال ةاإية.ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية يمكل أن ععك  
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 أهمية الدراسة: 

 لارم، لاآلخر عط يقت مل خال ما يلتثعستم  ال ةاإة الاالية أهميتدا التت عتمثخ ات جال يل أص هما     

 أوالً: األهمية العلمية )النظرية(:

المسدددداهمة اددددت عددددواير قدددد ة مددددل المعلومددددا   ددددل بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل خإدددددامات اددددت د ددددم  -1

 المكت ا  لمراكك ادبااا، صيس ع يل لل اصس قلة المراجل العربية ات هضا الم ال.

 ا هتما  الملاوظ مل ق خ ال لل المتق مة ععليميات ب رام  الم   للطال ال للييل يعكس م   أهميتدا.  -2

عمددددد  ال ةاإددددة الااليددددة الطريدددد  ل ةاإددددا  أخددددر  عت ددددالل موبددددو  بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل،  -3

 ل اثت.لالتت عاي  مكي ات مل المت يرا ، بما يسدم ات عاقي  التراكم المعرات لا

 عع  هض  ال ةاإة خبااة لادبيا  السابقة التت ع اللل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل. -4

 ثانياً: األهمية العملية )التطبيقية(:

عييددد  هدددض  ال ةاإدددة القدددا،ميل  لدددا بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية ادددت خقدددراة  -1

 لتت مل   لدا عطوير هض  ال رام .السياإا  لخص اة القراةا  ا

 عيي  الرؤية المستق لية ات عطوير برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل بال امعا  السعودية. -2

مسدددا  ة أصددداال القدددراة لالمسددداللليل  دددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت خي ددداد ق دددوا  عواصدددخ  -3

 للييل، لذلن لتطوير علن ال رام .بيل الوص ا  الماصة ب رام  الم   لالطال ال 

عسدددداهم هددددض  ال ةاإددددة اددددت اددددت  الم ددددال لمكيدددد  مددددل ا هتمددددا  ادكدددداديمت بطددددال المدددد   ال ةاإددددية الدددد للييل اددددت  -4

 ال امعا  السعودية.

 عسدم ال ةاإة الاالية ات عاقي  أه اق ال امعا  المستق لية لالمتعلقة بتطوير برام دا. -5

 :الدراسات السابقة

ال ةاإة خبااة ل يرها مل ال ةاإا  ات م ال برام  الم   ال ةاإية، صيس يعرم هضا ال كل ملمصات لل ةاإا  عع  هض      

السابقة المرع طة ب رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل، يرا ا ات عرعيب ال ةاإا  السابقة التطوة التاةيمت لدض  ال ةاإا  

ال ةاإا ، لالس ب ات لار ال اصس هو التواا  الك ير ات لتا،  ال ةاإا  إوال مل ادص ا خلا ادق  ، ب ض ال ار  ل م    

 :العربية م دا لادج  ية

 ( بد ق دةاإة التا يا  التت عواجي طال الم   ال للييل لالضيل ي  لن ارقات ات Khanal, 2309) جال  دةاإة كالال    

بااة خلا التا يا  ا قتصادية، كما اإتم مل ال ةاإة الم د  الوصيت أإلول العيش بيل دللدم لال لل التت إي ةإون بدا، بال

المسات ل ةاإة هض  الم كلة، لق  عوصلل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا،  جال مل أبرزهاث صعوبة خ  اد الوثا،  لالاصول 

ة ة، كما ألمال ال تا،  لم   صعوب لا الت  يرا  ال ةاإية، يواجي الطال ال للييل صعوبا  الل ة     لصولدم ل ل  ال ةاإ

 التا يا  المالية التت عواجي الطال ات بل  ال ةاإة،
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كما ألصل ال ةاإة صالعت القراة ات ال امعا  خلا برلةة ا إتيادة مل لتا،  هض  ال ةاإة، بالبااة خلا التوصية بعمخ   

 .يسدخ دةاإة صاجياعدم لمتطل اعدم لصخ م كاعدم عقاةير دلةية  ل الطال ال للييل، لالتا يا  التت يواجدولدا، مما

 ( خلا التعرق  لا لاقل برام  الم   ال ةاإية ب امعة ع و ، لالوقوق  لا الم كا  2302كما ه ال دةاإة القرلت       

ة التت اةالتت عواجي طال الم   ال ةاإية بدا، لالتعرق  لا م   اختاق علن الم كا  باختاق ال و ، لالتمص ، لالق

ي تمون خليدا، لالوصول خلا جملة مل اآلليا  ا جرا،ية لمعال ة علن الم كا . اإتم مل ال ةاإة الم د  الوصيت المسات، 

لط قل اإت الة  لا  ي ة مل طال الم   ال ةاإية ب امعة ع و ، لعوصلل ال ةاإة خلا الع ي  مل الم اكخ التت عواجي طال 

ل اقتصادية أ  اجتما ية أ  ثقااية لأن ه ا  عقصيرات مل ق خ ال امعة ات لبل اآلليا  الم اإ ة لمواجدة الم   ال ةاإية إوال كال

علن الم كا  ل اجدا، ألصل ال ةاإة بارلةة  مخ ال امعة  لا ا إتيادة مل طاقا  طال الم   ال ةاإية ال للييل بعمخ 

كما ألصل ال ةاإة بارلةة م اةكة طال الم   ال ةاإية ال للييل ات  ي ة  ليدم ةباات يسا   ات صخ م كاعدم ا قتصادية،

ال  اطا  ا جتما ية خاصة ات  اللن الطال ليتم ال ماجدم ات الم تمل التعليمت ال  ي ، كما ألصل ال ةاإة ال امعة بارلةة 

 .صاعدمعواير الكتب الثقااية لالعلمية ليتمكل طال الم   ال ةاإية ال للييل مل عاقي  طمو

 ( دةاإة بد ق الك    ل ال لة التربوم لل امعة الإامية بالم ي ة الم وةة ات خكسال طال 2307كما أجر  ال د ت       

الم   ال ةاإية قيم التسام ، صيس اإتم مل ال ةاإة الم د  الوصيت المسات. لعوصلل ال ةاإة خلا جملة مل ال تا،  كان مل 

لل امعة الإامية بالم ي ة الم وةة ات خكسال قيم التسام  لطال الم   ال ةاإية ال للييل، كما بي ل  أهمداث عاق  ال لة التربوم

ال ةاإة أن لل امعة دلةات متميكات ات عاميل مقرةاعدا قيم التسام ، كما عوصلل ال ةاإة خلا دلة ال امعة المميك ات خكسال قيم 

ام  الثقااية بدا، لألصل ال ةاإة بارلةة اهتما  أ اال هي ة الت ةيس بجةإال التسام  لطال الم   ال للييل مل خال ال ر

م  أ الموبو ية لال قاش الدادئ صول اآلةال لاداكاة لاد مال ل   طابدم، كما ألصل ال ةاإة بارلةة عركيك أ اال 

ات خةإال قيم التسام ، لألصل أياات  هي ة الت ةيس  لا ا إتيادة مل المواق  التربوية التت يكخر بدا التاةي  الإامت

بارلةة عكثي  ادل طة لالرصا  التت عت اإب مل اد  اد المتكاي ة لطال الم   ال ةاإية ال للييل لتعكيك قيم التسام  لادخوة 

 .بيل الطال

ل ال لليون أث ال دةاإتدم  ( ب ةاإة عد ق خلا عا ي  التا يا  التت يواجددا الطاAlmurideef, 2302) لق  قا  المري ي     

ات الو يا  المتا ة. لعركك ال ةاإة  لا العوامخ التت ق  يكون لدا بعض الت ثير  لا ل اح الطال ال للييل ات صياعدم ادكاديمية 

 ية يلا جتما ية، لق  اإتم مل الم د  الوصيت المسات، لق  ك يل ال ةاإة  ل م مو ة مل التا يا  المالية لالثقااية لال 

لادكاديمية التت يواجددا الطال ال لليون     ال ةاإة ات الو يا  المتا ة ادمريكية، لق  ألصل ال ةاإة بارلةة  مخ 

ال امعا   لا أهمية خدما  الطال ال للييل ات الاياة الثقااية ا جتما ية، كما صثل ال امعا   لا برلةة ادم صاجيا  الطال 

 .لكيادة ارل الس امدم

 ( عد ق خلا الك    ل مااهر ا يترال ل   طال الم   ات جامعة القصيم، 2305لقا  الماسل، لالسعوم ب ةاإة      

لالم كا  التت عواجددم لإ خ مواجدتدا. اإتم مل ال ةاإة الم د  الوصيت، لخلصل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا،  كان 

 ل الم   ال ةاإية أث ال ق لمدم، مل أبرزهاث بع  برام  ا إتق ال الماصة بطا
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لع خر المكااآ  ال درية لالتت عس ب لدم الع ي  مل الم كا  المادية، كما عوصلل ال ةاإة خلا أن ه ا  بعيات مل ق خ ال امعة  

رام  بات عواير مقاة السكل لطال الم   ال ةاإية ب امعة القصيم، ألصل ال ةاإة بت  ت م خخ التمطيت ا إتراعي ت لتطوير 

 .الم   ال ةاإية ات ال امعة، كما ألصل ال ةاإة بارلةة عكثي  ال ةاإا  ات هضا الم ال

 ( بججرال دةاإة بد ق التعرق  لا الواقل الكمت للم   ال ةاإية ب امعة أ  القر ، خبااة خلا 2305كما قا  ال مرالت       

ية ال للييل ب امعة أ  القر ، لمعراة دةجة لجود الم كا  الك    ل ألوا  الم كا  التت ق  عواجي طال الم   ال ةاإ

ا جتما ية لالثقااية لالتعليمية لا قتصادية التت عواجي طال الم   ال ةاإية ب امعة أ  القر ، ل اإتم مل ال ةاإة الم د  

خ ة عتمثخ ات صعوبة التواصالوصيت التاليلت، لأإير  ال ةاإة  ل م مو ة مل ال تا،  كان مل أهمداث لجود م كا  ثقااي

مل الم تمل، لكضلن م كا  ععليمية عتمثخ ات طريقة  رح ال ةلس مل ق خ أ اال هي ة الت ةيس، كما بي ل ال تا،  أن ه ا  

م كا  اقتصادية عواجي طال الم   ال ةاإية عتمثخ ات قلة المكااآ  ال درية، لاةعيا  قيمة المراجل ال ةاإية. ألصل ال ةاإة 

لةة ةال كياية الم ما  ا جتما ية، لالمكااآ  ال درية، لع ويل طر  الت ةيس، لعسريل خظداة لتا،  ا متاالا ، كما بار

 ألصل بجل ال مكتب يوار قا  ة بيالا  لطال الم   الق اما لإلاادة م ي.

ل الم   ال للييل ات  ( خلا الوقوق  لا لاقل ع اةل طاGuzman&Garza ،2306دةاإة يوزمان لياةزا   ه ال    

ادلإاط ادكاديمية لا جتما ية لالثقااية مل خال  مخ مقابا  لو ية معدم، باإتم ا  الم د  الوصيت التاليلت، لق  أظدر  

ال تا،  أن مل بمل التا يا  التت يواجددا الطال ال لليون صعوبة التواصخ مل ادإاعضة لالطال مما ي عخ هال ل الطال 

ال ةاإة أ اال هي ة الت ةيس برلةة القرل مل الطال لالتعرق  لا صاجياعدم لالوقوق خلا  اجتما ية، لألصلات  كلة 

جال دم لمسا  عدم، كما ألصل ال امعا  بارلةة ا إتق ال الم كر للطال ال للييل لالضم يامل إر ة ال ماجدم ات صياعدم 

 ال  ي ة.

 تعليق عام على الدراسات السابقة

 :عت الل ال ةاإة الاالية التعلي   لا ال ةاإا  السابقة مل صيس ألجي الت ابي، لا ختاق، لا إتيادة كما يلت    

 أوجه الشبه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 ( 2302ت  اإة القرلع تر  ال ةاإة الاالية ات ع اللدا لموبو  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل أكاديميات لخداةيات مل دة -

 التت ةكك   لا  اقة برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل بالتا يا  التعليمية التت عواجي الطال.

 ,Almurideef) ع تر  ال ةاإة الاالية ات ع اللدا لل والب ا جتما ية لالثقااية لا قتصادية لطال الم   ال للييل مل دةاإة -

عا ي  التا يا  التت يواجددا الطال ال للييل أث ال دةاإتدم ات الو يا  المتا ة، لدةاإة الماسل التت ه ال خلا  (2302

 ( التت ع اللل ال والب ا جتما ية لال يسية لطال الم   ممثلة ات قاية ا يترال لأبعادها  ليدم، لدةاإة 2305لالسعوم  

م كا  التت ق  عواجي طال الم   ال ةاإية ال للييل، لمعراة دةجة  ( التت عطرقل خلا الك    ل ألوا  ال2305ال مرالت  

 ( التت 2307لجود الم كا  ا جتما ية لالثقااية لالتعليمية لا قتصادية التت عواجي طال الم   ال ةاإية، لدةاإة ال د ت  

 بي ل دلة ال امعة التربوم ات خكسال طال الم   ال للييل قيم التسام ،
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 ( التت ع اللل التا يا  ا جتما ية لالثقااية لادكاديمية لا قتصادية التت عواجي طال الم   ال للييل 2309الال  لدةاإة ك  

 .لالضيل ي  لن ارقات ات أإلول العيش بيل دللدم لال لل التت إي ةإون بدا

ر  طال ال للييل ات ال امعا  السعودية، لع تعستم   ال ةاإة الاالية أداة ا إت الة ات دةاإة لاقل برام  الم   ال ةاإية لل -

 بضلن مل معام ال ةاإا  السابقة.

عتي  ال ةاإة الاالية مل ال ةاإا  السابقة  لا برلةة ا هتما  ب رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل، لالااجة خلا  -

 عطويرها.

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

 اإة الاالية مل جميل ال ةاإا  السابقة ات مكان عط يقدا ل ي ة ال ةاإة.عمتل  ال ة -

( ات ادداة المستم مة لل ةاإة، صيس اإتم مل ال ةاإة Guzman & Garza, 2014عمتل  ال ةاإدة الاالية مل دةاإة   -

 ابا  ال و ية.(  لا المقGuzman & Garza, 2014الاالية أداعا ا إت الة لالمقابلة، بي ما اقتصر  دةاإة  

 أوجه االستفادة

 إعل ال ةاإة الاالية خلا ا إتيادة مل ال ةاإا  السابقة مل خال ما يلتث    

 ا إتيادة مل عوصيا  ال ةاإا  السابقة التت عالك   لا برلةة عطوير برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل. -

لاقل طال الم   ال ةاإية ال للييل، لمعراة أهم التا يا  التت ا إتيادة مل ال ةاإا  السابقة ات ادم جوالب مدمة مل  -

 يواجدولدا.

 ا إتيادة مل ال ةاإا  السابقة ات عصميم أداة ال ةاإة الاالية. -

 عكويل خليية لارية لموبو  ال ةاإة عسا   ات ب ال الطاة ال ارم -

 الفصل الثاني: المنح الدراسية والطالب الدوليين

 المنح الدراسية والطالب الدوليينالمبحث األول: 

 ثتمهيد

لقددد  أد  المت يدددرا  ال اع دددة  دددل عطدددوة م تمعدددا  المعرادددة لاعسدددا  لطدددا  العولمدددة لعددد اخخ المصدددال  بددديل الددد لل خلدددا     

( أن Russell, Thomson, Rosenthal  2303زيدددادة ا هتمدددا  ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل، لي ددديل 

  ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  العالميدددة، لازديددداد أ ددد اد الطدددال الملتاقددديل بددددا لدددم يكدددل زيدددادة بدددرام  المددد 

 دددي ار  ربددديات قدددت، اددددال ل الطدددال يمثلدددون م مو دددا  م  دددكة لمايدددكة أيادددات، ليددد  م هدددضا القدددول مدددا أ ددداة  خليدددي يدددادة 

ل ةاإدددية يسددددمون ب دددكخ ك يدددر ادددت اقتصدددادا  ( بددد ن الطدددال الددد للييل الدددضيل يلتاقدددون ب دددرام  المددد   ا2302ال دددربي ت  

 ال ل  الضم يستاييدم، لعع  أذكا العقول ات العالم ةصي ات مدمات لاإتمراة ات ا بتكاة لال مو،
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لاليددددو  ه ددددا  م مو ددددة ك يددددرة مددددل الدددد لل عرصددددب بدددددم بدددد ذة  ميتوصددددة لكددددت يسددددتيي لا مدددد دم اددددت المسدددداهمة بتطددددوير   

ا قتصدداد الددضم بدد لة  إددديكون إدد  ات اددت التقدد   لا زدهددداة، العقددود مددل الددكمل كالدددل الو يددا  المتادد ة ادمريكيددة الوجددددة 

واجددد   ددد د مدددل ال امعدددا  العريقدددة ايددددا، بالبدددااة خلدددا ادللدددا للطدددال الدددضيل يتطلعدددون لل ةاإدددة ادددت المددداة  لادددرات لت

إددددولة الوصدددول خلدددا المراكدددك ا قتصدددادية ذا  المسدددتو  العدددالمت، لقددد  إددداهم الطدددال الددد لليون ادددت ع ميدددة ا قتصددداد 

ادمريكدددددت بطدددددر  م ا دددددرة لييدددددر م ا دددددرة، صيدددددس أ ددددداة  ةابطدددددة المعلمددددديل الددددد للييل   دددددر موقعددددددا اللكترللدددددت 

 NAFSA, 2020  اليوا،ددد  ا قتصدددادية التدددت ي  يددددا ا قتصددداد ادمريكدددت مدددل الطدددال الددد للييل مقابدددخ الرإدددو  ( أن

( مليددددداة دل ة أمريكدددددت إددددد ويات، لهدددددت قيمدددددة مماثلدددددة للع يددددد  مدددددل الصدددددادةا  60ال ةاإدددددية لليقدددددا  المعي دددددة قرابدددددة  

  عمدددرجدم، لمدددل ادمثلدددة ادمريكيدددة ادخدددر ، ليواصدددخ ا قتصددداد ادمريكدددت ا إدددتيادة مدددل الطدددال الددد للييل صتدددا بعددد

لالددددضم كدددان طال ددددات دلليدددات اددددت الو يدددا  المتادددد ة  Satya Nadellaث Microsoft لدددا ذلددددن الدددر،يس الت ييددددضم ل دددركة 

 Elon Muskادمريكيدددة لإددداهم ب دددكخ اعدددال ادددت عطدددوير قددد ةا  الاوإددد ة السددداابية لل دددركة، ليعددد  ال  دددول أاريقدددت 

 ،Tslaتياد مددد دم ا قتصددداد ادمريكدددت اددددو المعدددرلق بت إددديس  دددركا ث أصددد  ادمثلدددة  لدددا الطدددال الددد للييل الدددضيل اإددد

Paypal،SpaceX   Marcus, 2020.) 

 العدالت التعلديم ادت الد للت بال عد  المتكايد  ا هتمدا  خلدا بدرام  المد   ال ةاإدية للطدال الد للييل ليعدك  التوإدل ادت   

 م امدة خاصدة لددا التابعدة الير يدة لالم امدا  المتاد ة ادمدم م امدة عادرل المابدية، صيدس القليلدة السد وا  خدال

 خلتاجددا لأن الطددابل،  الميدة المعرادة أن م طلد  مدل لذلدن ب  در ، لا هتمدا  هدضا الميددو  عرإدي   لدا اليولسدكو

الدد للت  هددال  ادكداديمت للم تمددل ال ما يدة ال دددود بيادخ ك يددر صد  خلددا ععكيكهدا أمدوة يمكددل لل ددرها لعطويرهدا

 (.2302للصاة، 

 مفهوم المنح الدراسية

( المددد   ال ةاإدددية  لدددا ألدددداث الد دددة لاليرصدددة التدددت عقددد مدا ال امعدددة للطدددال ييدددر 507 ، ل2336يعدددرق السدددمي      

 السعودييل لل ةاإة الم الية ات لاص  أل أكثر مل المستويا  العلمية اآلعيةث 

 دبلو  الت هيخ الل وم. -

 المتوإطة لالثالوية أل ما دلن المرصلة ال امعية. المعاه  العلمية للتعليم ات المرصلتيل -

 المرصلة ال امعية. -

 دكتوةا (. –ماجستير  –مرصلة ال ةاإا  العليا  دبلو   -

  الماصددددة بددددالم   ال ةاإددددية 29/0/0600( لعدددداةي  96لقدددد   راتدددددا الا،اددددة الصددددادةة  ددددل م لددددس الددددوزةال ةقددددم     

يدددي الطالددددب مدددل ييددددر السدددعودييل، لل ةاإدددة اددددت مالإسدددا  التعلدددديم ل يدددر السدددعودييلث المقعدددد  ال ةاإدددت الددددضم ياصدددخ  ل

 العالت ات المملكة العربية السعودية.
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 ( ب لدددداث مسدددا  ا  ماليدددة للطدددال لي دددالوا مكيددد ات مدددل التعلددديم ادددت ممتلددد  المراصدددخ 2332ليعراددددا بيترإدددون لكدددام      

و  ادكددداديمت، الااجدددة الماليدددة، الت دددو  لال دددمول، التعليميدددة، لعقددد   علدددن المسدددا  ا  ب دددال  لدددا معدددايير ممتليدددة، مثدددخ التيددد

 لأموة أخر .

ليدددر  ال اصدددس مدددل خدددال ال ادددر خلدددا الميددداهيم السدددابقة أن ال ادددرة خلدددا المددد   ال ةاإدددية متطابقدددة عمامدددات بددديل الثقاادددة    

و ددددة مددددل العربيددددة لالثقااددددة ادج  يددددة، اكددددا الميدددددوميل اعيقددددا  لددددا أن المدددد   ال ةاإددددية هددددت بددددرام  موجدددددة لاددددو م م

الطدددال ب دددال  لدددا م مو دددة مدددل المعدددايير ادددت ممتلددد  المسدددتويا  العلميدددة، لذلدددن بالتكيدددخ بكدددخ أل جدددكل مدددل عكدددالي  

 دةاإتدم.

 ثانياً: مفهوم الطالب الدوليين:

 ( الطالب ال للت ب ليث  طالب مل ثقااة معي ة ي ةس ات ل ل ثقااة أخر  . C.Good،1973يعرق جود      

( الطالدددب الددد للت ب لددديث  طالدددب مدددل قطدددر يددد ةس ادددت قطدددر عخدددر، ليال دددات ادددت  Hawes،1982 كمدددا يعدددرق هدددالس     

 المرصلة الثالوية، أل مرصلة التعليم العالت .

 ( الطالدددب الددد للت ب لددديث  طالدددب مدددل بلددد  مدددا ذل خلييدددة ثقاايدددة لاجتما يدددة عت دددايل 2330بي مدددا يعدددرق جمدددال مصدددطيا      

 مل ما ل   الطالب جك،يات أل كليات .

لبددددال ار خلدددددا الميددددداهيم السدددددابقة ياددددددر أن ه دددددا  ع دددددابدات ادددددت التعرييدددددا  بددددديل الثقدددددااتيل العربيدددددة لادج  يدددددة، اكدددددخ     

التعرييددا  ع اددر للطالددب الدد للت  لددا ألددي طالددب مددل بلدد  مددا اددت مرصلددة دةاإددية معي ددة يدد ةس اددت بلدد  عخددر م ددايرات لثقااددة 

 بل  .

 نشأة المنح الدراسية

ل ةاإددددية م ددددض زمددددل طويددددخ، لقدددد  اختليددددل الطددددر  التددددت ع اللددددل علددددن ال ددددرام ، لإيسددددتعرم  ددددرق ال دددداس المدددد   ا   

 ال اصس ل  ة الم   ال ةاإية ات الاااةة الإامية لالاااةة ال ربية  لا ال او اآلعتث

 أوالً: المنح الدراسية في الحضارة اإلسالمية: 

يلر أِلعِدددوا الك      الذدددضا ددد ِكمك لر يلر عمر ِدددوا ما ِ الذدددضا اردددلا َّذ لكدددمر لقددد  اهدددتم الإدددا  بدددالعلم، لاادددخ أهلدددي  لدددا ييدددرهم، يقدددول ععدددالاث  يررك عا

ددا  ا الم ادلددةث عيددة   جر ةر  :ملسو هيلع هللا ىلص(، بددخ لجعلددي إدد يات موصددات خلددا ال  ددة التددت هددت يايددة كددخ مسددلم، صيددس يقددول الرإددول 00در

بدددالعلم  ملسو هيلع هللا ىلص(. لقددد  اهدددتم ال  دددت 2229ايدددي  لمدددا إددددخ َّ لدددي بدددي طريقدددا خلدددا ال  دددة  ةلا  مسدددلم    مدددل إدددلن طريقدددا يلدددتمس

لالتعلدديم، بددخ لمدد   المتعلمدديل مددا يعيدد دم  لددا طلدد دم للعلددم صيددس كالددل علددن هددت أللددا صددوة المدد   ال ةاإددية اددت التدداةي  

ا  ر الإدددامت، لكدددان ذلدددن ادددت قصدددة أهدددخ الصدددية الدددضيل قدددال َّ ععدددالا اددديدمث  لالك  ددد ايخا َّذ دددِرلا اادددت إر صا يلر أِصك الا الذدددضا يِقردددرر

ددد اهِمك  ر يرسك ددديمر دددرااِدِمك باسا ييددد ا عرعك دددلر التذعر دددِخ أريك ايردددالر ما اها ددد ِدِِم الك ر سر ما يراك رةك بتا اادددت ادك دددرك يِعونر بر دددترطا دددا عِ كياقِدددوا يرسك مر ااتدددا لر  رلِونر ال ذددداسر خالكار

ر با  يكر  ارجانذ َّذ لك خر لايٌما ال قرةث عية  ما  (. 270يا  ر
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لكدددت يتعلمدددوا أمدددوة ديددد دم، ادددا ت ا بددددم  ملسو هيلع هللا ىلصلأهدددخ الصدددية هدددم مدددل اليقدددرال لالمسددداكيل الدددضيل قددد موا خلدددا م ي دددة ةإدددول َّ  

للددددم ي ي ددددوا  ددددل بالددددي، اقدددد  كددددان يددددكلةهم ليتيقدددد  أصددددوالدم، لي السدددددم لير دددد هم، لقدددد  أمددددر م مو ددددة مددددل  ملسو هيلع هللا ىلصال  ددددت 

دددا بكيالدددة الصددداابة ةبدددوان َّ  لددديدم  بتعلددديمدم، للكثدددرعدم اقددد  ألجددد  لددددم مددد ل  لمسدددك ات كدددت يسدددك وا ايدددي، كمدددا اهدددتمذ أيات

صاجددداعدم مدددل الطعدددا  لال دددرال، ايقدددول أبدددو هريدددرة ةبدددت َّ   ددديث  أمرلدددت ال  دددتي صدددلا َّ  ليدددي لإدددلم أن أد دددو لدددي 

ية ا كل دددا مدددا  دد  ددداك  ا لاري دددا، لهدددت مثلددددا صددديل لبدددعل خ ذ أهددخ الصدددية، اتت ذعدددتدم صتدددا جمعدددتدم، اوبددعل بددديل أيددد ي ا صر

(، لقددد  خصددد  لددددم مصدددراات مدددل الككددداة اقددد  جدددال ادددت الاددد يس الدددضم 027 ، ل2300أنذ ايددددا أثدددر ادصدددابل    يدددام، 

ددديذة أبدددياق الإدددا    يددالللن خلدددا أهدددخ ل  مدددال، خذا أعتدددي صددد قة بعدددس بددددا ملسو هيلع هللا ىلصةلا  أبددو هريدددرة  دددل ال  دددت  ث   لأهدددخ الصي

 (.90 ، ل0996 دا  ي تا، لخذا أعتي ه ية أةإخ خليدم لأصال م دا لأ ركدم ايدا   الطاالم، خليدم للم يت الل م

 اكالل هض  هت صوةة مل صوة التكااخ التت ي  و لدا الإا ، لمثال مل أمثلة الم   ال ةاإية.    

ععلمددددم لأمدددوة صيددداعدم،  ادددت عمويدددخ طل دددة العلدددم ل دددالتدم  لدددا ملسو هيلع هللا ىلصلقددد  إددداة  ددد د مدددل التدددابعيل  لدددا لدددد  ةإدددول َّ     

( قصدددة القابدددت أبدددو يوإددد  لالدددضم كدددان يتيمدددات صي مدددا كدددان 032 ، ل2332يدددضكر ال  ددد ادم ادددت كتابدددي عددداةي  ب ددد اد  

يتددردد  لددا صلقددة أبددت ص ييددة لي دددخ مددل  لمددي، لكالددل أمددي ع خددض  مددل الالقددة كددت يعمددخ لي لددب المددال لذلددن ليقددرهم، امددا 

يدددا ما،ددة دةهددم، ثددم خاط ددي قددا،اتث  الددك  الالقددة، لخذا ليدد   هددض  الصددرة ادد  لم ت، كددان مددل أبددا ص ييددة خ  أن أهدد ا  صددرة ا

يقددول أبددو يوإدد ث  المددا لكمددل الالقددة، لددم عمددض مدد ة يسدديرة صتددا داددل لددت ما،ددة دةهددم أخددر ، ثددم كددان يتعاهدد لت صتددا 

 اإت  يل لعمولل، لةاع ت َّ بالعلم صتا عقل   القاال .

تدددت الت ددر  ادددت  صدددوة متدد خرة مدددل التدداةي  الإدددامت كيالدددة العلمددال ل عاددددم، صيدددس لمددل صدددوة المدد   ال ةاإدددية ال    

(ث ألدددي كدددان مسدددالل ت  دددل ادلقددداق التدددت ألقيددددا العلمدددال لهدددت   ددداةة مكت دددا  متمصصدددة 020، ل0990ذكدددر الامدددوم  

 راددددل  لقرطاإدددديا ، اكددددان يصددددولدا ليتعددددد  صيادددددا، ليقددددو  بتيرقددددة الا ددددر للة  الكتابددددة مددددل علددددن ادلقدددداق لالتددددت

 بالمكا،ل الموةلثة  لا العلمال الضيل يتواا لن مل  تا ال قا .

لقدد  اعمددض  المدد   ال ةاإددية أ ددكا ت متعدد دة، كمددا اإددتياد م دددا ا ددا  ممتليددة مددل الطددال، لع و ددل أهدد اادا، اقدد  كدددان     

الر دددي ، اقددد  أيددد قوا  لدددا  ا هتمدددا  بدددالم   ال ةاإدددية  دددرق يتسددداب  خليدددي ادمدددرال لالت ددداة، امدددل ادمدددرال المدددد م لاب دددي

العلمدددال لطدددال العلدددم الكثيدددر مدددل ادمدددوال التدددت جعلدددتدم ييددد لن خلددديدم مدددل بددداد  دددتا، ممدددا أد  خلدددا ازدهددداة الاركدددة 

 (.66، ل2300العلمية لاليكرية ات ذلن الوقل      العكيك، 

عقددداةا  لإلليدددا   ليددددا، كمدددا ب دددا صددداح الددد يل اديدددوبت الع يددد  مدددل المددد اةس لألقددد   ليددددا بعدددض ادةابدددت لال    

بعددد  ذلدددن عاولدددل المددد   ال ةاإدددية خلدددا ن ذلدددن ادددت مصدددر خبدددان العدددد  اديدددوبت، لد دددم ال اةإددديل لالم ةإددديل ايددددا، لكدددا

مالإسددا  لااميددة ادددت  ددكخ مددد اةس مسددتقلة، لي سدددب خلددا الدددوزير السددل وقت ألدددي مددل ألا،دددخ الددضيل قددداموا بجل ددال مددد اةس 

  659  الماليدددة  لدددا ال اةإددديل لالم ةإددديل ايددددا، لكدددان ذلدددن ادددت ب ددد اد إددد ة لااميدددة مسدددتقلة  دددل المسددداج ، لأجدددر  المددد 

 (.092-020، ل2303، ال الدم 
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لياددددر مدددل خددددال السدددرد التدددداةيمت أن المددد   ال ةاإددددية ليسدددل ص يثددددة العدددد  بددددالم تمل الإدددامت، بددددخ كدددان ه ددددا       

اهتمامدددات ملاوظدددات بددددا، لأن أهددد اادا لال دددرم م ددددا لطريقتددددا كالدددل ممتليدددة بددداختاق العصدددوة، كمدددا ألددددا مدددر  بالع يددد  

 مل الم عطيا  صتا اعمض   كلدا ال اامت الضم لرا  اليو .

 (Pallardy,2020)ثانياً: المنح الدراسية في الحضارة الغربية: 

ع اهدددل اليولدددان الق يمدددة ب ادددا  ععلددديم  دددال  مكدهدددر،  لدددا الدددريم مدددل ألدددي   يوجددد   دددتل مثدددخ ال امعدددا  المتطدددوةة     

ال الريابددددية لالِمالإسدددداعية اليددددو ، خ  أن ادكاديميددددا  لال دددد لا  التعليميددددة ادقددددخ ةإددددمية التددددت عِعقدددد  اددددت صددددا   ادلعدددد

كالددل بمثابددة مراكددك ععلددم لاباددة بالايدداة، اددت ذلددن الوقددل  مددخ معاددم المدد ةبيل مقابددخ أجددر، بمددا اددت ذلددن إددقراط،  لددا 

الدددريم مدددل ألدددي هدددو لااإدددية عخدددريل أ ربدددوا  دددل ا ترابددددم  لدددا الددد ال مقابدددخ الدددتعلم، صيدددس يعتقددد  الددد عض أن التعلددديم 

علددديم كدددان ياادددا بتقددد ير ك يدددر مدددل ق دددخ اليريددد ، اقددد  أد  اد مدددال ي دددب أن يكدددون مددد  وما مدددل ق دددخ ال للدددة، لدن الت

الميريددة خلددا عكددااال اليددرل أمددا  أ دد اد ممتليددة مددل الطددال، لقدد  عددم مدد    دد د مددل الطددال م اددات دةاإددية ي ددرق  ليدددا 

 أةإدددطو، كمدددا أإدددس الييلسدددوق ألتيسدددثي يس م ةإدددة لاطيدددال ييدددر ال دددر ييل، لقددد  قدددا  بلي دددت ادصددد ر بتمويدددخ م ةإدددة

 ات مسقت ةأإي كومو ، لق  كالل كخ علن الماال   هت اجتدادا  لم عصخ خلا لاا  موص  يمت  بدضا الم ال. 

أمددا  دددل المددد   ال ةاإدددية ادددت العصدددوة الوإدددطا ل صدددر ال داددة ب لةلبدددا اقددد   دددد  الطدددال الدددضيل لددديس لددد يدم أمدددوال     

   دددكخ الطدددال مدددل ممتلددد  ال لددد ان 0322يدددا  دددا  لددد ال مصددداةي  ال ةاإدددة عاسددد ات ادددت هدددضا ال الدددب، ايدددت جامعدددة بولول

م امددا  عِعددرق باإددم  ادمددم ، لالددضم إددر ان مددا الت ددر هددضا الميدددو  بدديل بقيددة ال امعددا  ادلةلبيددة، صيددس م اددل هددض  

دددا دةاإدددية، لذلدددن مدددل خدددال خل دددال صددد ادي  القدددرلم، لالتدددت إدددمال للطدددال ييدددر القدددادةيل  دددا لم ات الم امدددا  قرلبت

 كلية الكاملة الاصول  لا قرلم صس ة. لا دال عكالي  ال

  أل ددد  ةلبدددر  دم إدددوةبون مددد اةس خاصدددة للطدددال اليقدددرال، لالتدددت كالدددل لدددواة لاددددوة  ددد د مدددل 0250لادددت  دددا      

 ال امعا  الم الية لالم مياة التكلية ات ذلن الوقل.

 ددداة  لدددا المسدددتو  الت ايمدددت، لمدددل عطدددوة ال ادددا  التعليمدددت، أصددد   مدددل ال دددا،ل أن عالخدددض الااجدددة الماليدددة ادددت ا  ت    

 ، قامدددل جامعدددة بددداةيس بتقسددديم جددد اللدا ادإددد و ية لاقتدددا لقددد ةة الطدددال  لدددا الددد ال، ادددت بعدددض 0625ا الدددول  دددا  

دددا الت ايمدددا  ال  يددد ة للمددد   ال ةاإدددية، لالتدددت ياصدددخ مدددل خالددددا الطدددال  لدددا المددد ما   المالإسدددا ، لظددددر  أيات

عقدددد يم خدددد ما  أخددددر  للكليددددا  التددددت التاقددددوا بدددددا، لقدددد  كددددان أصدددد  هددددال ل التعليميددددة مددددل خددددال أدال العمددددخ اليدددد لم ل

  با ت ددداة  مدددل ا دددة الطدددال الدددضيل صصدددلوا 0220المسدددتيي يل هدددو العدددالم خإددداا  ليدددوعل، الدددضم دخدددخ كام ريددد   ادددت  دددا  

 . لا مسا  ة مقابخ الم مة

ةادكليددد   الملق ددددة بسدددي ة ل دددد ن مولسددددل، لععدددود بدددد ايا  المددد   ال ةاإددددية ادددت الو يددددا  المتادددد ة ادمريكيدددة خلددددا  عن     

  لمسدددا  ة الطدددال ذلم ا صتياجدددا  المعتدددرق بددددم ادددت كليدددة 0260لالتدددت أل ددد   ألل برلدددام  للمددد   ال ةاإدددية ادددت  دددا  

هاةادددداةد، لم ددددض ذلددددن الوقددددل قدددد مل جامعددددة هاةادددداةد مسددددا  اعدا الماليددددة للطددددال، لأصدددد   ذلددددن عقليدددد ات لل امعددددة، لقدددد  

  بتطدددوير برلدددام  المددد   0932سددديخ جدددون ةلدس مدددا ب أعدددي أن ةادكليددد ، صيدددس قدددا  ادددت  دددا  لاصدددخ ة،ددديس ال امعدددة إي

ة،ددديس جامعدددة هاةاددداةد لأصددد  -ال ةاإدددية بال امعدددة، لإدددميل المددد   ادددت ذلدددن الوقدددل باإدددمي، ثدددم اإدددتكمخ جددديمس كولالدددل 

 جاعدم،مسيرة علن ال رام  التت ععت ت بالطال لعتلمس اصتيا-الم تيعيل مل برام  الم   بال امعة
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 ، بددمل مددا يعددرق بمطددة المدد   الوط يددة، لاددت  ددا  0906لأل دد  ألل م ددادةة مسددا  ة ماليددة ك يددرة لكددان ذلددن اددت  ددا    

  عدددم ع إددديس صددد  ل  يع دددا ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية لعطويرهدددا، لبيادددخ ذلدددن أصددد ال ال دددرام  عتكدددرة كدددخ بادددل 0966

 إ وا .

برلدددام  للمددد   ال ةاإدددية  دددرق باإدددم الم ادددة  أل ددد   صيدددس 0930أمدددا بددد ايا  المددد   ادددت ليوزل ددد ا اقددد  كالدددل ادددت العدددا      

الوط يددة للصدد اة، لكددان ال ددرم مددل خل ددال ال رلددام  هددو جعددخ التعلدديم اددت مت ددالل ال ميددل لخصوصددات ألل ددن المتميددكيل 

( ج يددددددات أإدددددترلي يات، لكدددددان 253 دددددالز دخلددددددم السددددد وم  الدددددضيل   يسدددددتطيعون عامدددددخ عكدددددالي  ال ةاإدددددة، لالدددددضيل   يت

ال رلددددام  يتكيددددخ بسدددد اد كامددددخ ةإددددو  ال ةاإددددة للمالإسددددا  التعليميددددة، بالبددددااة خلددددا مرعددددب يعددددادل   ددددر ج يدددددا  

 (parr,1903)أإترلي ت، ليااق  ليي   رلن ج يدات أإترلي يات للضيل ي ةإون بعي ات  ل م ازلدم. 

 ةاإدددية اليدددو  ادددت بقدددا   دددتا، لعي  دددل ال امعدددا  بتقددد يم علدددن ال دددرام ، ل ملدددل  لدددا كثيدددر لأصددد ال بدددرام  المددد   ال    

مددل الم ريدددا  التدددت مدددل  دد لدا اإدددتقطال الطدددال الددد للييل، لعوإددعل أهددد اق علدددن ال دددرام  للددم ععددد  مقتصدددرة  لدددا د دددم 

 الطال اقت. 

 مبادئ برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين:

ل الم دددادئ التدددت عسدددت   خليددددا أل ع طلددد  م ددددا بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل، هدددض  يمكدددل عا يددد  م مو دددة مددد    

الم دددادئ عمثدددخ ةؤيدددة ل دددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل عكيدددخ ل اصددددا، لهدددت قياإدددات  لدددا م مو دددة مدددل الم دددادئ 

، اليولسدددكو، 6-0، ل0992لسدددكو، التدددت ذكرعددددا م امدددة اليولسدددكو لادددمان ل ددداح عددد ليخ التعلددديم لذلدددن ايمدددا يلدددت  اليو

 (ث6، ل2339

  أن عاددديت الطددددابل الدددد للت  لددددا التعلدددديم العددددالت، لعاصددددة ا لتيدددا  العددددا  بددددي ل ميددددل مددددل يملكددددون القدددد ةا  لال دددد اةة

 لال  اد الم اإب مل اداراد  لا مستو  العالم.

   التعليمية لل ميل.أن عقو   لا عواير ألماط مت و ة مل التعليم مل أجخ ا إت ابة لاصتياجا 

 .أن عاطلل ب لة أخاقت عوجيدت ات اترة أزمة القيم 

 .أن عستا ا أإلوبات خداةيات يست   خلا م  أ ا إتقال المساللل، لالماو  للمساللة ات خطاة مل ال يااية 

 .أن عالك   لا ال ودة بصياية معايير لل ودة لالما،مة 

  المت ادل، لععكيك القيم اللسالية لالاواة بيل الثقااا . أن عساهم ات التاامل بيل ال عول، لا صترا 

  أن عادددطلل بمسدددالللية اجتما يدددة عتمثدددخ ادددت عقددد يم المسدددا  ة، لإددد  الي دددوة ا لما،يدددة مدددل خدددال لقدددخ المعددداةق   دددر

 الا لد مل خال خي اد صلول م تركة لتعكيك صركة العقول لالتميي  مل ادثر السل ت لد رعدا.

 كا  جامعيدددة ديدددرام ال ادددس لع دددادل الطدددال، لتوطيددد  ألاصدددر التعدددالن الددد للت، ب ددددرط أن أن ععدددكز خقامدددة  دددرا

ععددددكز هددددض  ال ددددراكا  ب ددددال القدددد ةا  المعرايددددة الوط يددددة، لعاقيدددد  مصددددادة أكثددددر ع و ددددات لي دددداد ال دددداصثيل المرمددددوقيل، 

 لللتا  معاةق ةايعة المستو   لا الصعي يل القليمت لالعالمت.

 ية لالتيددددا  بددددالتعليم العددددالت، لاصتددددرا  الت ددددو  الثقدددداات لالسدددديادة الوط يددددة لتاقيدددد  اإددددتيادة أن عكيددددخ ارصددددات متسددددال

 ال ميل مل الطابل ال للت للتعليم العالت.
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   أن ي طلدددد  التعددددالن بدددديل مالإسددددا  التعلدددديم العددددالت ال لليددددة اددددت بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل مددددل لاددددم

 ال ودة، لع  يل الربت ال  كت ايما بي دا  لا المستو  العالمت.لط ية قوية   تماد ال دادا  لبمان 

 مقومات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين:

عتطلب برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل عواار   د مل المقوما  التت عست   خليدا، ليمكل مل خالدا الاكم  لا م        

   مدا، ليمكل عوبي  علن المقوما   لا ال او التالتثل اح علن ال رام  لعق مدا مل 

 توفير نظم لضمان الجودة 

لارات دهمية عط ي  لام ال ودة ات عاقي  ل اح برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل، ظدر  ات الس وا  ادخيرة الع ي      

 & Van Der Wendeل م للإددددددترهي  ن  مل الم ادةا  ال للية التت عالك   لا ال ودة، صيس أ دددددداة  دةاإددددددة اال ة ل

Westerheijden، 2001، P135 خلا أن كات مل الو يا  المتا ة ادمريكية لأإددددددتراليا قامل ات ب اية عسددددددعي يا  القرن )

المابددددت بج  اد ميثا  ياددددل الا  اددلا مل المعايير الماصددددة لاركة لقي  الطال، للقخ ال رام  لالم ما  التعليمية خاة  

 د.الا ل

 الربط بسوق العمل الدولي 

ي   ت عطوير برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل بما يتواا  مل إو  العمخ ال للت، ليواكب الت يرا  الااصلة ايي،     

لدم  الم اوة ال للت ات الماتو  لالتمصصا  الم مولة ات برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل، كما ي   ت ا هتما  

ب الطال ع ةي ات مد يات داخخ المالإسا  با ت اة أن هضا الت ةيب يع  جال ات عط يقيات يساهم ات صقخ مداةا  الطال لع هيلدم بت ةي

 (.2، ل2300لالتاا  بسو  العمخ ال للت  لزاةة التعليم، 

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في برامج المنح الدراسية 

لم   ال ةاإية للطال ال للييل  لا م   م اةكة أ اال هي ة الت ةيس ات أل طتدا، خن مل أبرز يتوق  ل اح برام  ا     

الصعوبا  التت عاول دلن عاقي  أه اق برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل لجود ا وة بيل خطت برام  الم   ال ةاإية 

 لعاييك أ اال هي ة الت ةيس  لا الم اةكة ايدا.

 ية واضحة لبرامج المنح الدراسيةوجود استراتيج 

خن ا إتراعي ية الم  ية  لا أإس  لمية عع  أبرز  وامخ ل اح ال رام   مومات لبرام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل      

خصوصات،  لا أن ي  ث  م دا م مو ة مل المطت الم ةلإة التت عا د ا لتكاما ، لعق   خاةطة الطري ، لعقو   لا التطوير 

عمصي  المواةد، للص  ا جرالا ، للبل ج الل زم ية  لا بول اده اق أبرز المستمر، ليع  لبوح اده اق، ل

 (.2، ل2303أإ ال ل اح المطت  ع يل ةس، 

 القدرة على جذب الطالب الدوليين 

( مالإسة للتعليم العالت ات الو يا  المتا ة ادمريكية  ل أهم العوا،  التت ععرقخ 539ك يل دةاإة اإتقصا،ية  ملل       

ة جضل الطال ال للييل لهت كالتالتث الت خير ات خل از الت  يرا ، عكلية التعليم، ال عوة بع   الترصيب، الع ا  ادمل  ملي

 Marcus ،2323 ،)  
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لخن بال ار خلا علن العوا،  بالمكان عاايدا مل خال الت لب  لا ال يرلقراطية التت عواجي اجرالا  السير لالتس يخ لالقامة،  

ي   ت عقليخ عكلية التعليم، لخظداة ا هتما  بالطالب مل يو  لصولي دةم ال ةاإة صتا عمرجي بخ ليمت  ا هتما  بالطال كما 

 ال اجايل صتا بع  عمرجدم.

 المبحث الثاني: برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية

اإددددية بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية مددددل صيددددس ل دددد عدا، لأهدددد اادا، يالددددخ الم اددددس الثددددالت لاقددددل بددددرام  المدددد   ال ة     

لألوا ددددا، ل دددرلط لخجدددرالا  الق دددول بددددا، لالمميدددكا  التدددت ياصدددخ  ليددددا الطدددال الملتاقددديل بددددا، لالم دددكا  التدددت 

عواجددددي الطددددال الملتاقدددديل بدددددا، لبعددددض ا صصددددا،يا  الدامددددة المتعلقددددة بطددددال المدددد   الدددد للييل، بالبددددااة خلددددا أبددددرز 

 اصتياجاعدم، لالم كا  التت ععتربدم، لذلن  لا ال او التالتث

 نشأة برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالمملكة العربية السعودية: 

ععددد  بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية ق يمدددة ال  ددد ة، القددد  دأبدددل المملكدددة العربيدددة     

قطال الطددال الدد للييل مددل ممتلدد  الدد لل م ددض مددا يربددو  لددا إددتيل  امددات، صيددس ععددود بدد ايا  عدداةي  السددعودية  لددا اإددت

المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل بالمملكدددة العربيدددة السدددعودية التدددت قددد  عكام دددل مدددل خل دددال ال امعدددة الإدددامية بالم ي دددة 

المدددالةي ادددت  20لع عدددي ادمدددر الملكدددت ذل الدددرقم  ـهددد25/0/0020لعددداةي   00الم دددوةة التدددت أل ددد ل بدددادمر الملكدددت ةقدددم 

بالمصددددادقة  لددددا لاددددا  الم لددددس ا إت دددداةم اد لددددا بال امعددددة، لقدددد  أ دددداة هددددضا ال اددددا  خلددددا  الميددددة  ـهدددد02/6/0020

عددددم لبددددل قوا دددد  المدددد   ال ةاإددددية  ـهدددد0633ال امعددددة مددددل صيددددس ال ايددددة، لإددددعوديتدا مددددل صيددددس الت عيددددة، لاددددت  ددددا  

ال علدددن القوا ددد  خلدددا ع اددديم ق دددول لاإدددتق ا  الطدددال الددد للييل بمددد   دةاإدددية، لأإدددلول بال امعدددا  السدددعودية، لقددد  هددد 

موااقدددة المقدددا  السدددامت  لدددا ماادددر الم لدددس  ـهددد27/2/0622ة دددايتدم، لمميدددكا  الم ادددة ال ةاإدددية. كمدددا صددد ة ادددت 

. لقددد  أصددد ة م لدددس اد لدددا لل ددداللن الإدددامية بر ايدددة طدددال المددد   ال ةاإدددية الددد للييل ادددت المملكدددة العربيدددة السدددعودية

متاددددم ات بددددوابت ق ددددول المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت  ـهدددد29/0/0600( اددددت 96الددددوزةال قددددراة  ذل الددددرقم  

 (. 2322مالإسا  التعليم العالت بالمملكة العربية السعودية لة ايتدم  لزاةة التعليم، 

 أهداف برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:

لالتددددت عمثددددخ العمدددد  الاادددداةم لالتدددداةيمت لل كيددددرة العربيددددة، صيددددس ألدددددا -خن مكالددددة المملكددددة العربيددددة السددددعودية     

جمعددددل بدددديل كولدددددا مدددد ةزات لإلإددددا  لمددددد ات ل ددددعا ي لبدددديل موقعدددددا ال  رااددددت المميددددك الددددضم يعت ددددر ميترقددددات للطددددر  

ددددت مدددل أهدددم ادإددد ال التدددت د تددددا خلدددا اإدددتق ال ل-( 225، ل2332الااددداةية لالت اةيدددة م دددض قددد يم الدددكمل  السدددمالت، 

 طال الم   ال ةاإية لل ةاإة ات مالإساعدا التعليمية لال دخ مل  لومدا لا إتيادة مل  لما،دا.

خن عقددد يم المملكدددة العربيدددة السدددعودية المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ليتمك دددوا مدددل ال ةاإدددة ادددت مالإسددداعدا التعليميدددة     

هميدددة هدددض  ال دددرام  لمقاصددد ها، القددد  صددد د  المملكدددة العربيدددة السدددعودية  ددد دات مدددل ادهددد اق الر،يسدددية لددددو دليدددخ  لدددا أ

 (ث2322، ل2305ل رام  الطال ال للييل لالتت يتم اإتقطابدم مل خالدا، لهت كالتالت  الماسل لالسعوم، 
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  ة لا  ت ال. ع ليغ ةإالة الإا  الا العالم، لععليم الل ة العربية، لل ر ثقااة الوإطي 

  ،خقامددددة الددددرلابت العلميددددة لالثقاايددددة مددددل المالإسددددا  التعليميددددة لالدي ددددا  لالمالإسددددا  الإددددا  لالعلميددددة اددددت العددددالم

 .لعوثيقدا لم مة ا لسالية

 اإتقطال الطل ة المتميكيل  لميات، لتاقي  الت و  لخثرال ال اس العلمت. 

 ععكيك التاامل بيل المملكة لدلل العالم. 

 طال بالمملكة لما ع د   مل لداة  لمية لاقتصادية لإياإية لاجتما ية لصاية.ععري  ال 

 أنواع المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:

قامل المملكة العربية السعودية بتق يم برام دا للم   ال ةاإية بال امعا  السعودية للطال يير السعودييل المقيميل  لا      

( طالب 73957لالقادميل مل خاةجدا، اع د الطال لالطال ا  الملتاقيل ب رام  الم   ال ةاإية بال امعا  السعودية  أةابيدا 

( دللة، لق  جال  ألوا  الم   ال ةاإية المق مة للطال ال للييل  لا ثاثة ألماط صسب قراة م لس الوزةال 055لطال ة مل  

  ث29/0/0600( بتاةي  96ةقم  

 للطال مل داخخ المملكة لمل جميل ال  سيا  المتواج ة بدا.ل اخليةث لهت الم   الممصصة الم   ا 

  الم   الماةجيةث لهت الم   الممصصة للطال مل خاة  المملكة لالتت عرع ت مل المملكة بالعاقا  الإامية لالعربية

 لادخوية لالثقااية.

   للطالب مل جدة أخر  يير جامعية.م   م او ة الثملث لذلن ب ن يكون ه ا  مت ر 

 شروط وإجراءات القبول في برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:     

  خلدددا ال دددرلط التدددت ي   دددت 29/0/0600( لعددداةي  96أ ددداة  الا،ادددة الصدددادةة  دددل م لدددس الدددوزةال ذا  الدددرقم       

عوارهددددا اددددت الطددددال المتقدددد ميل  لددددا بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية التددددت عقدددد مدا المملكددددة العربيددددة السددددعودية، لا جددددرالا  

 المت عة     التق يم، لهت كالتالتث

 رامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:أوالً: شروط القبول في ب

 عط    لا طال الم   ال اخلية لالماةجية  رلط الق ول المط قة  لا السعودييل ات مالإسا  التعليم العالت. -0

 :ي ترط ات ق ول طال الم   الماةجية ما يلت -2

( 03ال امعية لمعد  ععليم الل ة العربية أل ما يماثلي ل   ( إ ة للمرصلة25( إ ة ل  يكي   لا  07أ  يقخ إل الطالب  ل   -

 .( إ ة لمرصلة ال كتوةا ، للم لس المالإسة التعليمية ا إتث ال مل ذلن05إ ة لمرصلة الماجستير،  

 أن عواا  صكومة بل  الطالب  لا ال ةاإة ات المملكة لل لل التت ع ترط ذلن  لا الطال السعودييل.  -

 .ب ق  صصخ  لا م اي دةاإية أخر  مل خص   المالإسا  التعليمية ات المملكةأ  يكون الطال  -

 أن عص   ال دادا  لادلةا  الث وعية مل ال دا  الممتصة التت عا دها المالإسة التعليمية.  -

 أن ياار الطالب  دادة خلو مل السواب  مل ادجدكة ادم ية ات دللتي. -
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 ا  التعليمية ات المملكة.أ  يكون الطالب ميصو  مل خص   المالإس - 

أن يكون مل الطال ة مار ، لاقا للتعليما  الم امة لضلن،  لا أن يكون م مو  بم اة أل يكون ل يي خقامة لاامية أل يق    -

  لا إ خ صاصب  مخ بااجة خلا خ ماعي.

 أن ي تاز اليا  الط ت الضم عقرة  ادلامة لالتعليما . -

 القوا   الت ييضية الم امة لق ول طال الم   مل ال اخخ، مل مرا اة ما يلتثيال م لس المالإسة التعليمية  -0

 أن ياصخ الطالب  لا موااقة مل يكون  لا إ لي لل اةإة ات المالإسة التعليمية. -

 أن يكون الطالب مقيمات خقامة لاامية ات المملكة.  -

 ،  الت ييضية التت عص ة   دا.ليا  لم الس ال امعا  ا تماد  رلط عيصيلية أخر  مل خال اللوا    

 ثانياً: إجراءات القبول في برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين بالجامعات السعودية:

عتولا إياةا  المملكة لممثاعدا ات الماة  اإتق ال طل ا  الم   ال ةاإية التت عق   خليدا ط قات لاإس المعتم ة مل الل  ة  -0

تعليم، لبع  التاق  مل علن الطل ا  عايلدا لزاةة الماةجية خلا لزاةة التعليم،  لا أن يكون ذلن ال ا،مة الم كلة ات لزاةة ال

 الما دة  إتق ال طل ا  الق ول، ط قا لما يتي   ليي ات الل  ة ال ا،مة. خال الم د

ا لطال المق وليل م  ،يعايخ لزاةة التعليم أإمال الطال المر ايل لل اةإة خلا لزاةة الماةجية، لتتولا اإتكمال ا -2

 بمراجعة ممثليا  المملكة ات بل الدم  إتكمال خجرالا  الت  يرا .

ات صالة لةلد طل ا  م   مل الماة  خلا مالإسا  التعليم العلت ات المملكة اجن لزاةة التعليم بع  عاق  ال رلط المقرةة  -0

 الماةجية عتمض الجرالا  ات ق ولدم.لاامار بعس أإمال الطال المر ايل خلا ال دا  المع ية للزاةة 

 مميزات برامج المنح الدراسية لطالب الدوليين بالجامعات السعودية:

    دات المميكا  0622كيلل ادلامة لاللوا،  الم امة ل رام  الم   للطال ال للييل بال امعا  السعودية لالصادةة ات  ا       

التت يستاقدا الطال الملتاقيل ب رام  الم  ، لالتت ب لةها عكون  ولات لدم ات خكمال مسيرعدم ال ةاإية، لعميي  اد  ال 

  ليدم، لهت كالتالتث

 ر اية الصاية لدم لداراد أإرهم الضيل يقيمون معي ل ل  ال ةاإة.ال -0

 صرق مكاا ة  دريل  ب ل ع ديك(     ق لمدم. -2

 صرق مكاا ة ثاثة أ در  ب ل عمر ( ل ال الكتب. -0

 عوار المالإسة التعليمية لدم لج ا  يضا،ية ممياة، ليا د م لس المالإسة الم لغ الضم ي اعي الطالب للوج ة. -6

 كل لالر اية العلمية لا جتما ية لالثقااية لالت ةي ية الم اإ ة.عواير الس -5

 صرق التضاكر الم صول  ليدا ات الا،اة المالية للمالإسة التعليمية. -2
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 احصائيات الطالب الدوليين الملتحقين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية 

مددددل م مو ددددة مددددل دلل العددددالم الممتليددددة، لي ةإددددون بمراصددددخ ( طال ددددات دلليددددات، 73957يدددد ةس بال امعددددا  السددددعودية      

( يوبددددد  أ ددددد اد الطدددددال الددددد للييل 0-2دةاإدددددية ممتليدددددة ادددددت م مو دددددة مدددددل ال امعدددددا  السدددددعودية، لال ددددد لل ةقدددددم  

 السعودية صسب المرصلة ال ةاإية. الملتاقيل ب رام  الم   ال ةاإية بال امعا 

 ( أعداد الطالب الدوليين الملتحقين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية حسب المرحلة الدراسية1-2جدول )

 

 

 

     

ال امعدددا  السددددعودية هددددم اددددت يتاددد  مددددل ال دددد لل أن يال يدددة الطددددال الدددد للييل الملتاقدددديل ب دددرام  المدددد   ال ةاإددددية اددددت 

( طال ددددات 2505( طال ددددات لطال ددددة، بي مددددا عدددد عت مرصلددددة ال ةاإددددا  العليددددا بواقددددل  52725مرصلددددة ال كددددالوةيوس ل دددد دهم  

 ( طال ات لطال ة.5277لطال ة، لع عت مرصلة ال بلوما  ات المرع ة ادخيرة بواقل  

ليددددر  ال اصددددس أن السدددد ب لةال ذلددددن بعدددد  لمددددل خددددال ال ةاإددددة ا إددددتطا ية التددددت إدددد قل ال ةاإددددة الااليددددة، أن     

الطدددال   يدددتم ق دددولدم م ا دددرة ادددت بدددرام  ال ةاإدددا  العليدددا، لخلمدددا يكدددون ذلدددن لمدددل أةاد ا إدددتمراة مدددل الطدددال الدددضيل 

ربددددة، لصددددعوبة العدددديش همددددا السدددد  ان ادبددددرز لعدددد   ألدددددوا مرصلددددة ال كددددالوةيوس، لكثيددددر مددددل الطددددال قدددد  ألبدددد  أن ال 

 ( التددددت أكدددد   أن ظدددداهرة 2305خكمددددالدم ل ةاإددددتدم العليددددا، ليتيدددد  ذلددددن مددددل مددددا جددددال اددددت دةاإددددة الماسددددل لالسددددعوم  

 ا يترال هت أك ر المعوقا  لطال برام  الم   ال ةاإية ال للييل.

ال ةاإدددية  لدددا ال امعدددا ، اد دددا  ع دددايل لابددد  ادددت لسددد ة كمدددا يمتلددد  عوزيدددل الطدددال الددد للييل الملتاقددديل ب دددرام  المددد   

( يوبدددد  أ دددد اد الطددددال لالطال ددددا  الملتاقدددديل ب ددددرام  المدددد   2-2أ دددد ادهم مددددل جامعددددة خلددددا أخددددر ، لال دددد لل ةقددددم  

 ال ةاإية للطال ال للييل بال امعا  السعودية ب ال  لا ال امعا  السعودية.

 ين ببرامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية حسب الجامعات( أعداد الطالب الدوليين الملتحق2-2جدول )

 الم مو  المرصلة ال ةاإية

 5277 دبلو   الت-دبلو 

 52725 بكالوةيوس

 2505 دكتوةا -ماجستير

 73957 الجمالت

 عدد الطالب الجامعة عدد الطالب الجامعة

 0622 جامعة صا،خ 23233 ال امعة الإامية

 772 جامعة ل ران 022 جامعة بي ة

 0026 جامعة ادمير إطا  220 جامعة الا لد ال مالية

 0203 جامعة  قرال 0023 جامعة الطا، 

 2202 جامعة أ  القر  0323 جامعة الم معة
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( أن ه ددددا  ع ددددايل لابدددد  بدددديل ال امعددددا  اددددت أ دددد اد الطددددال الدددد للييل الملتاقدددديل 2-2يتادددد  مددددل خددددال ال دددد لل      

ال عدددد  التدددداةيمت، لص ددددم ب ددددرام  المدددد   ال ةاإددددية ايدددددا، ليعددددود ذلددددن مددددل لجدددددة لاددددر ال اصددددس خلددددا إدددد  يل ة،يسددددييلث 

ال امعددددة، صيددددس يتادددد  أن ال امعددددة الإددددامية هددددت أك ددددر ال امعددددا  التددددت عاددددم بدددديل ج  اعدددددا طددددال لطال ددددا  المدددد   

الدد للييل لذلدددن لل عددد  التددداةيمت بددددا، لالم دددرة العاليدددة ادددت هدددضا الم دددال، لادددرات لكولددددا ألل جامعدددة عت  دددا مثدددخ هدددض  ال دددرام  

  (.0622 الم امست، 

 الب المنح الدراسية الدوليين بالجامعات السعوديةاحتياجات ط

مل ال  ير بالضكر أن ه ا  صاجا  أإاإية ي تر  ايدا ال  ال ط قات للمصا،  العامة لدم، لمل الارلةم التعرق  ليدا      

لن اجن خلا ذ لمسا  عدم  لا خ  ا دا صتا يتمكل مل عاات الم كا  المترع ة  لا     خ  ا  علن ا صتياجا ، بالبااة

الطال ال للييل لدم اصتياجا  عتميك بالمصوصية لارات لاختااا  ال س ية لثقاااعدم  ل المملكة العربية السعودية، لمل خال 

ال ةاإة ا إتطا ية التت قامل بدا ال ةاإة، لمل خال مراجعة ال ةاإا  السابقة عم ةص  الع ي  مل ا صتياجا  ادإاإية 

 (ث60، ل0925ال للييل، ليمكل عوبي  علن ا صتياجا  ايما يلت  صال ، لطال الم   

 االحتياجات المالية 

  ي ا للطال ال للييل  ل المادة ادم بااجة خلا موةد لدخخ مادم ليستطيعوا العيش داخخ الم تمل السعودم، اقلة المواةد      

ا قتصادية مل   لدا الت ثير  لا مادر الطالب لصالتي ال يسية لالضم ب لة  ي عكس إل ات  لا عاصيلي ال ةاإت، االمكاا ة التت 

  كااية ات ظخ اةعيا  المعي ة، للق  ألبال ال ةاإة ا إتطا ية صاجة طال الم   ال ةاإية ال للييل يستلمدا الطالب لم عع

بال امعا  السعودية خلاث إ اد خي اةا  المساكل التت يسك ون ايدا، كما أن ادلبا  الصع ة ق  أج ر  الكثير م دم لل يل لهم 

لم كلية مل أثاا لخااي، كما أن المصاةي  ال ةاإية دب ا،دم ع كخ هاجسات ك يرات بااجة لس اد ديولدم، بالبااة خلا اصتياجاعدم ا

 لدم.

 االحتياجات االجتماعية 

مل أهم ادموة التت ياتاجدا الطال ال للييل ات بل  ال ةاإة هو ب ال العاقا  ا جتما ية مل أ اال الكلية لالمالإسا       

 جتما ية للطال ال للييل ما يلتثالتت عم مي، لمل أبرز ا صتياجا  ا 

 6995 جامعة الما  292 جامعة ال وق

 5092 جامعة الملن إعود 0550 جامعة القصيم

 0225     الرصملجامعة الما   5369     العكيكجامعة الملن 

 0202 جامعة الملن ايصخ 2026 جامعة طي ة

 0207 جامعة ادميرة لوةة 792 جامعة صير ال اطل

 2233 جامعة الملن خال  0226 جامعة ع و 

 0769 جامعة جازان 255 جامعة ال اصة
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 الااجة خلا عكويل  اقا  اجتما ية مل أاراد الم تمل لجما اعي لم اماعي بما يكيخ لي مكالة اجتما ية م اإ ي. - 

 خعاصة اليرصة للطال  كتسال ال مصية ا جتما ية المتكاملة، صتا يتمك وا مل عاقي  أه اادم التعليمية. -

 العاقة مل طال ال امعة بما يكيخ ع ادل الما ة لادلية بي دم.الااجة خلا عقوية  -

  االحتياجات التعليمية 

ألبال ال ةاإة ا إتطا ية أن طال الم   ال للييل بال امعا  السعودية بااجة خلا ع ديكا  ععليمية ك جدكة الااإب      

دهم، بالبااة لمعالاعدم مل صعوبة الضهال خلا المكت ة ل را،  ال يالا ، كما ألدم بااجة خلا  رال الكتب ل ا دا خلا با

 ال امعية، كما ألدم بااجة خلا دةلس عقوية ات عمصصاعدم. 

 المشكالت التي يواجهها طالب المنح الدراسية الدوليين بالجامعات السعودية:

ال ةاإا  السابقة عم ةص  الع ي  مل الم كا  مل خال ال ةاإة ا إتطا ية التت قامل بدا ال ةاإة، لمل خال مراجعة      

 التت عواجي طال الم   ال ةاإية بال امعا   مومات لبال امعا  السعودية خصوصات، لهت كالتالتث

 :المشكالت االقتصادية 

( م مو ة 52ل، 2300عع  الق ةة المالية أص  أهم ال والب المعي ة  لا التاصيخ ال ةاإت، لق  جال ات دةاإة  ال مرالت،      

مل الم كا  ا قتصادية التت يعالت م دا طال الم   لم داث     الق ةة  لا م اةاة اةعيا  ال يقا  المعي ية، بالبااة خلا 

    التاا  ال امعا  ات صرق المكااآ  ال درية، لكضلن     الق ةة  لا عامخ مستلكما  ال قخ لالمواصا  مل لخلا 

 سك ون بعي ات  ل الار  ال امعت.ال امعة للطال الضيل ي

 :المشكالت االجتماعية 

يواجي طال الم   ال ةاإية ال للييل جملة مل الم كا  ا جتما ية التت عالثر ب كخ أل عخر ات م   عاصيلدم ال ةاإت،      

لدم عالثر  لا عاصي( خلا أن قلة إير الطال خلا أهلدم يترعب  ليي متا ب ليسية للطال 067، ل2330اق  أ اة مصطيا  

ال ةاإت، كما يعالت طال الم   ال ةاإية ال للييل ات ب اية دةاإتدم مل صعوبة ات ا ل ما  مل مايطدم مل الطال السعودييل 

لع د مل ادإ ال يتص ةها صاجك الل ة بالبااة خلا اختاق الثقااة، كما ياصظ قلة الملتقيا  ا جتما ية التت عقو  بدا  مادا  

ن الطال بال امعا  لالتت عساهم ب كخ ك ير لاعال ات إر ة ع قلم الطال لاةعياصدم ال يست الضم ي اعدم لاو مكي  مل  الل

 التيو  ال ةاإت.

 :المشكالت الدراسية 

( خلا   د مل الم كا  ال ةاإية التت عواجي طال الم   ال ةاإية ال للييل 059-025، ل2330أ اة مصطيا        

السعودية م داث     لجود مر   لمسا  ة الطال  لا لاا  لط يعة ال ةاإة، كما يعالت الطال مل صعوبة ادمدم  بال امعا 

د اال هي ة الت ةيس الضيل يستم مون اللد ة العامية ات  رصدم، بالبااة خلا ع خر عسليم الكتب ال ةاإية، لهض  الم كا  

 ال ماجدم ات ال ي ة ال امعية بسر ة.مل   لدا الت ثير  لا إر ة ع قلم الطال ل
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 :المشكالت الثقافية 

عع  الثقااة لاختاادا بيل بل  الطالب لالثقااة المالية م كلة مدمة عواجي طال الم   ال ةاإية ال للييل خصوصات ات ب اية      

ااية اللكترللية الييل، كما أن التق يا  الثقمسيرعدم التعليمية، ااختاق العادا  لالتقالي  ي كخ صعوبة ات التواصخ مل الطال الم

 (.  53-62، ل2300عع  عا يات ل عض الطال لخصوصات القادميل مل دلل اقيرة  ال مرالت، 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها .3

 :تمهيد

يت دددالل هدددضا اليصدددخ لصددديات لمطدددوا  ال ةاإدددة المي اليدددة لخجرالاعددددا مدددل صيدددسث المددد د  المسدددتم  ، م تمدددل ال ةاإدددة    

ل ي تددددا، مدددل عوبدددي  خصدددا،  العي دددة، بالبدددااة لدددضكر خجدددرالا  ب دددال أدلا  ال ةاإدددة الكميدددة لالكيييدددة، لالت كددد  مدددل 

لصصدددا،ية التدددت اإدددتم مل ادددت عاليدددخ بيالدددا  ا إدددت الا  صددد قدا لث اعددددا، لكيييدددة عط يقددددا، كمدددا عدددم عا يددد  ادإددداليب ا

 ب ية الوصول ل تا،  ال ةاإة.

 منهج الدراسة 3-1

ا تمدد   ال ةاإددة الااليددة  لددا المدد خخ الممددتلت، لهددو أصددد  المدد اخخ ال اثيددة التددت عتاددمل جمددل بيالددا  كميددة للو يدددة     

ا لاريددددة متمددددايكة هددددت لدم دمددددا مددددل خددددال اإددددتم ا  عصدددداميم باثيددددة متمددددايكة، لةبمددددا عامددددخ  مسددددلما  السدددديية لأطددددرت

ادخدددر ، لاليكدددرة الماوةيدددة لل ادددس المكجدددت هدددو أن دمددد  التصدددميميل الكمدددت لال دددو ت ادددت دةاإدددة لاصددد ة يعطدددت ادمدددات 

( Explanatory Sequential Mixedأ ددددمخ لم ددددكلة ال ةاإددددة، لاإددددتعان ال اصددددس بالتصددددميم التتددددابعت التيسدددديرم  

ال ةاإدددة، صيدددس قدددا  ال اصدددس ه دددا ب مدددل ال يالدددا  الكميدددة أل ت لعاليلددددا، يلدددت ذلدددن المرصلدددة ال و يدددة لادددرات لط يعدددة أهددد اق 

 لتيسير لتا،  المرصلة ادللا.

لي طلددد  المددد خخ الممدددتلت مدددل ال مدددوذ  اليلسددديت ال رايمددداعتذ اددددو   يتقيددد  ب ادددا  السددديت لاصددد  أل يقتصدددر  لدددا لاقدددل      

مدددل بددديل الم د يدددا  لالجدددرالا  لاآلليدددا  مدددا يتوااددد  مدددل اصتياجدددا  دةاإدددتي،  معددديل، ليتدددي  لل اصدددس صريدددة ا ختيددداة

لالعدددالم بال سدددد ة لل مددددوذ  ال رايمدددداعت   يع ددددر  ددددل لصدددد ة لاصددد ة مطلقددددة. ل ليددددي اددددجن ال اصددددس يسددددتم   ال يالددددا  الكميددددة 

ا،عيددددة( عركددددك  لددددا لال و يددددة ليوظيددددداذ دلدمددددا عسددددا  الي اددددت ادددددم م ددددكلة ال ةاإددددة ب ددددكخ أااددددخ، اال رايماعيددددة  الضة

 (.50، ل2306ال تا، ، لعالمل أن ال اس ي رم ات إياقا  متع دة  كريسويخ، 

للمالمدددة ط يعدددة ال ةاإدددة مدددل صيدددس موبدددو دا، لأبعادهدددا، لأهددد اادا ل ددد   ال ةاإدددة الااليدددة خلدددا اإدددتم ا  المددد د      

 الوصيت بم خلييث الكمت، لالكييت.

لوصدددديت ب إددددلوبي المسددددات للوقددددوق  لددددا لاقددددل بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية صيددددس ط قددددل ال ةاإددددة الااليددددة المدددد د  لا    

للطددال الددد للييل اددت ال امعدددا  السددعودية، لذلدددن  ددل طريددد  ب ددال اإدددت الة عدد ةس لاقعددددا لأهددم التاددد يا  التددت عواجدددددا، 

 ( خلددددا لصدددد  لاقددددل الادددداهرة المددددراد 2332صيددددس أن المدددد د  الوصدددديت ب إددددلول المسدددد  يددددد ق كمددددا ألةد العسدددداق  

إدددتدا، مدددل صيدددس ط يعتددددا، لدةجدددة لجودهدددا، بواإدددطة اإدددت وال جميدددل أادددراد م تمدددل ال ادددس، أل  ي دددة مددد دم، لذلدددن دةا

 لمعراة الواقل الاالت ل رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية،
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د يدددة ل ةاإدددة المسدددتق خ  ( ألدددي مدددل ادإدددس الم 2330لذلدددن لل  دددال  لدددا مدددا هدددو موجدددود اعدددات، لقددد  ذكدددر اليدددي لالككدددت    

 القرالة ال ي ة لاع اها  الراه ة صيس ع كخ مياعي  جي ة للمستق خ.  

لقددد  اإدددتم مل ال ةاإدددة الااليدددة أيادددات المددد د  الوصددديت ب إدددلوبي الوثدددا،قت، مدددل خدددال عاليدددخ الوثدددا،  الماصدددة ب دددرام      

( هدددضا المددد خخ ب لدددي 236، ل 2332عسددداق  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية. لقددد   دددرق ال

 ال مدددل المتددد لت لالددد قي  للسددد ا  لالوثدددا،  المتدددواارة ذا  العاقدددة بموبدددو  م دددكلة ال ادددس، لمدددل ثدددم التاليدددخ ال دددامخ 

لماتوياعدددداذ بدددد ق اإدددت تا  مدددا يتصدددخ بم دددكلة ال ادددس مددددل أدلدددة لبدددراهيل ع دددرهل  لدددا خجابدددا  أإددد لة ال ادددس ، لعددددم 

خدددال أإدددلوبيل همددداث أإدددلول المسددد  المكت دددت لتاليدددخ الوثدددا،  لا إدددتعالة بال ةاإدددا  لالمراجدددل عط يددد  هدددضا المددد د  مدددل 

ال اريددة السددابقة العربيددة م دددا لادج  يددة ل  ددال أداة هدد ق ال ةاإددة المتمثددخ اددت التعددرق  لددا لاقددل بددرام  المدد   ال ةاإددية 

ل اددددس الميدددد الت المعتمدددد   لددددا عط يدددد  لادإددددلول اآلخددددر هددددو أإددددلول ا، للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا  السددددعودية

الدددد للييل اددددت  ا إددددت الة أل ت ثددددم المقابلددددةذ لذلددددن لتقصددددت عةال م تمددددل ال ةاإددددة مددددل طددددال لطال ددددا  المدددد   ال ةاإددددية

 ال امعا  السعودية.
 

 مجتمع الدراسة 3-2

 :ا تمخ م تمل ال ةاإة الاالية  لا

كااة طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإددية ال للييل بال امعا  السددعودية، لأ  ادهم ع عات لل امعا  الملتاقيل   -

 بدا  لا ال او التالتث 

 ( أعداد الطالب الدوليين في الجامعات السعودية )حسب الجامعات(1-3جدول )

 عدد الطالب الجامعة عدد الطالب  الجامعة

 0622 جامعة صا،خ 23233 ال امعة الإامية

 772 جامعة ل ران 022 جامعة بي ة

 0026 جامعة ادمير إطا  220 ال ماليةجامعة الا لد 

 0203 جامعة  قرال 0023 جامعة الطا، 

 2202 جامعة أ  القر  0323 جامعة الم معة

 6995 جامعة الما  292 جامعة ال وق

 5092 جامعة الملن إعود 0550 جامعة القصيم

 0225 ل    الرصمجامعة الما   5369 ك    العكيجامعة الملن 

 0202 جامعة الملن ايصخ 2026 طي ةجامعة 

 0207 جامعة ادميرة لوةة 792 جامعة صير ال اطل

 2233 جامعة الملن خال  0226 جامعة ع و 
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 ال ةاإية  لا ال او التالتثبي ما جال  أ  ادهم ع عات للمرصلة 

 ( أعداد الطالب الدوليين في الجامعات السعودية )المرحلة الدراسية(2-3جدول )

 

 

 

 

 عينة الدراسة: 3-3

 Sequential MMالعي ة الماصدددددة بال الب الممتلت ات ال ةاإدددددة الاالية، لعِعر ي العي ة ات ال ةاإدددددة الاالية  ي ة عتابعية      

Sampling   ليِقصر  بالعي ة التتابعية ات ال ةاإا  لال اوا الممتلطةث علن العي ة التت عقو   لا اختياة الميردا  أل الاا ،)

ية بالتتابل الكم ت، لذلن لاإدددددتيادة مل لتا،  جمل بيالا  المطوة  ادللا ات اختياة لععييل الم ددددداةكيل للمرصلة الكمية لال و 

ات المطوة  الثالية مل ال ةاإددددة، بد ق التوإددددل، لا إددددتيابددددة، لع كي  ال تا،  ادللية التت عادر ات المطوة  ادللا ات جمل 

 ,Collins, Onwuegbuzie & Jiao, 2006امخ للااهرة ماخ ال ةاإددة  ال يالا  للوصددول خلا اليدم الواإددل لالعمي  لال دد

p.88لق  ب أ  العي ة ات ال ةاإة الاالية كمية، لايما يلت عوبياداث .) 

  اإت الة الك    ل الواقل(ث عينة المشاركين في االستبانة:  -أ

عم اختياة  ي ة   دددوا،ية بسددديطة مل ال امعا  السدددعودية التت يلتا  ب رام  الم   ال ةاإدددية ايدا طال لطال ا  دلليون،      

لذلن لتط ي  أداة ا إدددددت الة لسدددددالال الواقل، لق  عم اختياةها مل جميل طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإدددددية ال لليون، لبع  

 طال ات لطال ة. 053خةإال ا إت الة عمل اإت ابة 

 حسب المرحلة الدراسية خصائص طالب وطالبات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين

  المرحلة الدراسية( توزيع عينة الدراسة المشاركون في االستبانة حسب 3-3جدول )

 ال س ة  %( التكراة المت ير

 ال ةاإية المرصلة

 *63.1 221 بكالوةيوس

 12.6 44 ماجستير

 24.3 85 دكتوةا 

 

 

 0769 جامعة جازان 255 جامعة ال اصة

 المجموع المرحلة الدراسية

 5277 دبلو   الت-دبلو 

 52725 بكالوةيوس

 2505 دكتوةا -ماجستير

 73957 الجمالت
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 ( خصائص العينة المشاركون في االستبانة بحسب المرحلة الدراسية1شكل توضيحي ) 

 

أن طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإددية ال للييل ات ال امعا  السددعودية الم دداةكون ات ا إددت الة  0-0يتادد  مل ج لل     

( م دم ي ةإددددددون بمرصلة ال ةاإددددددا  العليا، %0232( ي ةإددددددون بمرصلة ال كالوةيوس، بي ما  %2030ات ال ةاإددددددة الاالية  

 توةا .( ي ةإون بمرصلة ال ك%2630( ي ةإون بمرصلة الماجستير، ل  02،2% 

 عينة المشاركين في المقابالت: -ب

عم اختياة  ي ة المقابا  مل م تمل ال ةاإددددة بطريقة قصدددد يةذ لجرال المقابا  مل أ اددددا،دا بد ق عيسددددير ال تا،  الكمية     

دداة ا إدددددت الة، ا  الت  لا التصدددددميم التيسددددديرم التتابعت اجن  ي ة ال ةاإدددددة ال و ية عكون جكلات مل م تمل ال ةاإدددددة الكمية 

اصس بطلب خجرال مقابلة مل م مو ة مل طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإدددددية ال للييل مل (، اق  قا  ال 2302 كريسدددددويخ، 

 ( م دم.00م تمل العي ة، لجال  الموااقة مل  

 الرمحلة الدراسية( توزيع عينة الدراسة المشاركون في المقابالت حسب 4-3جدول )

 النسبة )%( التكرار المتغير

 ال ةاإية المرصلة

 *63.6 7 بكالوةيوس

 0230 2 ماجستير

 0230 2 دكتوةا 

 

 

 

 

 

63.1%12.6%

24.3%

المرحلة الدراسية

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه
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 ( توزيع أفراد العينة المشاركون في المقابالت حسب المرحلة الدراسية2شكل توضيحي ) 

 

أن طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإية ال للييل ات ال امعا  السعودية الم اةكون ات المقابا  ات  6-0يتا  مل ج لل 

( %0230( م دم ي ةإون بمرصلة الماجستير، ل  %0230( م دم ي ةإون بمرصلة ال كالوةيوس، بي ما  %2032ال ةاإة الاالية  

 م دم ي ةإون بمرصلة ال كتوةا .

 ثأدوات الدراسة

م مل ال ةاإددددة ثاا أدلا  ل مل ال يالا ، لهت ا إددددت الة ك داة كمية، ثم المقابلة ك داة لو ية، لأإددددلول دليام ك داة اإددددت    

ألي ي ديل ات ال اوا الممتلطة التت عسدتم   التصميم التيسيرم التتابعت اإتم ا   (2306، 276مسدتق لية. ليضكر كريسدويخ  ل

عت ل بالمقابلة با ت اةها أداة لو ية، لايما يلت  ددددرح لكييية ب ال أدلا  ال ةاإددددة لالجرالا  ا إددددت الة با ت اةها أداة كمية، ثم 

 .التت اع عدا ال اصس للتاق  مل ص قدا لث اعدا

 األداة األولى: أداة دراسة الواقع

ل خال اإددددددتعرام الطاة عم ب ال ا إددددددت الة ما تم   ال ةاإددددددة المي الية للواقل  لا ا إددددددت الة أداة ل مل المعلوما ، ل    

ال ارم، لمراجعة ال ةاإدددددا  السدددددابقة المرع طة بال ةاإدددددة الاالية، للاصدددددول  لا ال يالا  لالمعلوما  الازمة لإلجابة  ل 

عسداؤ   ال ةاإدة، لضا عم ا  تماد  لا اإت الة عكولل مل جكأيلث ال كل ادللث اخت  بال يالا  ادللية داراد العي ة، لال كل 

ماالة هتث لاقل إياإا   0تث عامل لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية، لا تملل  لا الثال

برام  الم   ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا  السددددعودية، لالماوة الثالت لاقل خ ما  برام  الم   ال ةاإددددية للطال 

اوة الثالس م دكا  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية، لق  ال للييل ات ال امعا  السدعودية، لالم

عم ب ال ا إدت الة بع  ا طا   لا ال ةاإا  السابقة المتعلقة بموبو  ال ةاإة لاددلا  التت عم اإتم امدا ات هض  ال ةاإا ، 

  ابة لعا ي  ال ةجا   لا أإاإدا.لايما ي عت لص  لاإت الة لخصا،صدا الصصا،ية لكييية ا إت

 .google driveلق  عم اإتم ا  مقياس ليكر  الثاثت، لعم ا  اد ا إت الة خلكترلليات باإتم ا  عط ي       

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                             244  

 ISSN: 2706-6495 

 صدق وثبات األداة:  

 للتاق  مل ص   ا إت الة الاالية، عم ا   اد  لا طريقتيل، هماث    

 صدق االستبانة:

، صيس عم  رم (Face Validity)للتاق  مل صدد   ا إددت الة عم ا  تماد  لا طريقتيلث ادللاث لهت الصدد   الااهرم     

 Internal)ا إددددددت دالدة  لا م مو دة مل المتمصددددددصدددددديل الم رال ات الم دال، أمدا الثداليدة ادتث طريقدة ا عسددددددا  ال اخلت 

Consistency)  دةجة كخ   اةة مل   اةا  ا إت الة لال ةجة الكلية لل ع  الم تمية التت عقو   لا صسال معامخ ا ةع اط بيل

 خليي الع اةة، لكضلن صسال معامخ ا ةع اط بيل دةجة كخ ماوة مل ماالة ا إت الة لال ةجة الكلية لدا.

 الصدق الظاهري: 

(، 2عم  رم ا إددت الة ات صددوةعدا الم  ،ية  لا   د مل الماكميل مل الم رال لالمتمصددصدديل ات م ال التربية ملا        

(، لذلدن للتد كد  مل مد   اةع اط كخ   اةة بماوةها، لكضلن اةع اطدا بالد ق العا  لل ةاإددددددة، 0( ماكميل ملا   7ل د دهم  

وية، لاقتراح طر  عاسددي دا لذلن بالاضق أل البددااة أل خ ادة الصددياية، لق  لم   لبددوح صددياية الع اةا  لإددامتدا الل 

ق   الماكمون ماصاا  قيمة أااد  ال ةاإدددة، لإدددا     لا خخراجدا بصدددوةة جي ة، صيس عم عع يخ بعض الع اةا ، لصضق 

 بعادا لاقات للتوجيدا  التت أب لها.

 الصدق البنائي لألداة:

( طال لطال ا  مل 03داة ال ةاإدددة، قا  ال اصس باختياة  ي ة   دددوا،ية اإدددتطا ية، قوامدا  لاسدددال الصددد   لالث ا  د    

الملتاقيل ب رام  الم   ال ةاإددددددية للطال ال للييل ات ال امعا  السددددددعودية  م تمل ال ةاإددددددة ادصددددددلت(، بد ق التاق  مل 

 لث اعدا بالطر  التت ع اإب ط يعة أداة ال ةاإة. صاصية ادداة للتط ي   لا  ي ة ال ةاإة، لذلن مل خال صسال ص قدا

 صدق االتساق الداخلي:

( 03لال ةجة الكلية لاإددددددت الة لذلن بتط يقدا  لا   ماالة ادداةعم صسددددددال معاما  ا ةع اط بيل دةجا  كخ ماوة مل     

ا مل خاة  العي ة ادصلية لل ةاإة، عم اختياةهم بصوةة   وا،ية، لع يل ال  ال  ل التالية معاما  اةع اط بيل كخ ماوة ملاردت

مادالة ا إددددددت دالدة لالد ةجدة الكليدة التت ع تمت لدي، لمعدامدخ اةع داط   داةا  كخ ماوة مل ماالة ا إددددددت الة لال ةجة الكلية 

 لماوةها، اكالل كما هت موباة بال  الل اآلعيةث

 في الجامعات السعودية المحور األول: واقع سياسات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول بالدرجة الكلية للمحور9-3جدول )

 معامخ ا ةع اط مل الماوة ةقم الع اةة

0 464**، 

2 545**، 

0 578**، 

6 555**، 
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 5 563**، 

2 504**، 

7 526**، 

2 538**، 

9 469**، 

03 570**، 

00 593**، 

02 526**، 

00 532**، 

06 577**، 

05 507**، 

02 539**، 

07 524**، 

02 472**، 

 1...** دال عند مستوى داللة                              

( أن معاما  اةع اط   اةا  الماوة ادللث  لاقل إياإا  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل 9-0يتا  مل ال  لل      

(، مما ي ل  لا صدد   اعسدداقدا مل 3330ات ال امعا  السددعودية مل صيس السددياإددا   مل ماوةها جميعدا دالة     مسددتو   

 ت ب يرام ال ةاإة.ماوةها، لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة لعي

 المحور الثاني: واقع خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور10-3جدول )

 معامخ ا ةع اط مل الماوة ةقم الع اةة

0 484**، 

2 535**، 

0 578**، 

6 557**، 

5 563**، 

2 504**، 

7 526**، 

2 536**، 

9 461**، 
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 03 572**، 

00 597**، 

02 536**، 

00 530**، 

06 571**، 

 1...** دال عند مستوى داللة                              

( أن معداما  اةع داط   داةا  الماوة الثدالتث  لاقل خد ما  برام  الم   ال ةاإددددددية للطال 03-0يتادددددد  مل ال د لل      

(، مما ي ل  لا صدددد   3330ال للييل ات ال امعا  السددددعودية مل صيس السددددياإددددا   مل ماوةها جميعدا دالة     مسددددتو   

 يت ب يرام ال ةاإة.اعساقدا مل ماوةها، لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة لع

 المحور الثالث: مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور11-3جدول )

 معامخ ا ةع اط مل الماوة ةقم الع اةة

0 474**، 

2 495**، 

0 558**، 

6 533**، 

5 523**، 

2 514**، 

7 576**، 

2 532**، 

9 441**، 

03 532**، 

00 547**، 

 1...** دال عند مستوى داللة                              

( أن معاما  اةع اط   اةا  الماوة الثالسث  لاقل م دددددكا  برام  الم   ال ةاإدددددية للطال 00-0يتاددددد  مل ال  لل      

(، مما ي ل  لا صدددد   3330ال للييل ات ال امعا  السددددعودية مل صيس السددددياإددددا   مل ماوةها جميعدا دالة     مسددددتو   

 عيت ب يرام ال ةاإة.اعساقدا مل ماوةها، لهضا ي ير خلا ألدا م اإ ة ل
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( ارتباطات المحاور ببعضها وبالدرجة الكلية12-3جدول )   

 ال ةجة الكلية الماوة الثالس الماوة الثالت الماوة ادلل 

 ،**887 ،**487 ،**467  الماوة ادلل

 ،**875 ،**473  ،**467 الماوة الثالت

 ،**492  ،**473 ،**487 الماوة الثالس

     ال ةجة الكلية

 1...** دال عند مستوى داللة 

(، ممدددا 3330( أن اةع ددداط المادددالة ب عاددددا لبال ةجدددة الكليدددة جميعددددا دالدددة   ددد  مسدددتو   02-0يتاددد  مدددل ال ددد لل       

 ي ل  لا ص   اعساقدا مل بعادا لب ةجتدا الكلية.

 ثبات أداة الدراسة الميدانية: 

الضم يصدددل  لدضا  (Cronbach Alpha)عم التاق  مل ث ا  دةجا  ماالة ا إدددت الة باإدددتم ا  معامخ ث ا  أليا كرلل اي      

 المقياس، اكالل معاما  الث ا  بال س ة لكخ مل ا إت الة لماالةها، كما هت موباة بال  لل اآلعتث

 (Cronbach Alpha(: معامالت ألفا كرونباخ )13-3جدول )

   د الع اةا  ال دا،ت الماوة
ث ا  

 الماوة

 3.22 02 لاقل إياإا  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية

 3379 06 لاقل خ ما  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية

 3370 00 السعوديةم كا  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  

 3397 60 الث ا  الكلت لاداة

، 3.22( يتادددددد  أن معدددددداما  ث ددددددا  أليددددددا لاإددددددت الة كالددددددل كالتددددددالتث الماددددددوة ادللث 00-0لباإددددددتقرال ال دددددد لل      

لهددددضا يدددد ل  لددددا أن ا إددددت الة عتمتددددل ب ةجددددة  3397، أمددددا الث ددددا  الكلددددتث 3.70، الماددددوة الثالددددسث 3.79الماددددوة الثددددالتث 

 لت لل ةاإة. الية مل الث ا ، ليمكل ا  تماد  ليدا ات التط ي  المي ا

 إجراءات تطبيق أداة االستبانة:

بعدد  التاقدد  مددل صدد   لث ددا  ال ةاإددة لا تمادهددا مددل الم ددرق، عددم عط يقدددا  لددا أاددراد  ي ددة ال ةاإددة خددال اليصددخ     

  ، لاقات للمطوا  التاليةث0660ال ةاإت ادلل مل  ا  

الملتاقددديل ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية ادددت عدددولا ال اصدددس التواصدددخ ال مصدددت مدددل طدددال لطال دددا  المددد   الددد للييل  -

 ال امعا  السعوديةذ لةإال ا إت الة اللكترللية.

( 053 ، للصدددددخ  ددددد د ا إدددددت ابا   22/35/0660بددددد أ ال اصدددددس باإدددددتق ال اإدددددت ابا  العي دددددة صتدددددا عددددداةي   -

 اإت ابة.
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(، لمدددل SPSS  دددر برلدددام   للتاليدددخ بيالدددا  ا إدددت الا ، أدخلدددل ادددت الااإدددب اآللدددت لجدددرال التاليدددخ الصصدددا،ت      

 خالي عم اإتمال لتا،  ال ةاإة.

 األداة الثانية: المقابلة:

ععددد  المقابلدددة لإددديلة مدمدددة ذا  ط يعدددة  ميقدددة ادددت عاليدددخ اداكددداة لالدددرؤ  لا ع اهدددا ، اددددت عمددد   ال اصدددس قدددوة أك دددر     

ادددت عوبدددي  م دددكلة ال ةاإدددة لاكت ددداق جوالدددب قددد  عع دددك اددلا  ادخدددر  مدددل الوصدددول خليدددداذ لدددضا كدددان الدددد ق مدددل 

 التت أإير    دا لتي ة ادداة الكمية  ا إت الة(.اإتم ا  أداة المقابلة هو عيسير لتا،  ماالة ل  اةا  الاع  

 بناء أداة المقابلة:

بعددد  أن التددددا ال اصدددس مدددل عط يددد  أداة ا إدددت الة لمعال دددة بيالاعددددا بادإددداليب الصصدددا،ية المدددضكوةة عليدددا، قدددا  ال اصدددس     

اةاعدددددا اددددت اإددددت ابا  العي ددددة ب  ددددال أداة المقابلددددة ب ددددال  لددددا لتددددا،  ا إددددت الة، صيددددس صدددد د ال اصددددس ماددددالة الاددددع  ل  

 (.0لعربدا  لا  ي ة المقابلة لطلب عيسير لأإ ال ما عوصلل خليي لتا،  ا إت الة كما هو موب  ات ملا   

 إجراءات تطبيق أداة المقابلة:

عدددم ب دددال أإددد لة المقابلدددة ب دددالت  لدددا لتدددا،  أداة ا إدددت الة، صيدددس قدددا  ال اصدددس بتا يددد  المادددالة التدددت جدددال  ب ةجدددة عوااددد      

 ييددر موااقددة(، ثددم صدد د كااددة   دداةا   دد   الموااقددة اددت هددض  الماددالة، لعربدددا  لددا  ي ددة المقابلددة لعيسددير أإدد ال  دد   

(، لبعددد  الاصدددول  لدددا موااقدددا   ي دددة المقابلدددة  لدددا خجدددرال المقابلدددة 0   الموااقدددة كمدددا هدددو موبددد  ادددت أداة المقابلدددة ملاددد

قدددا  ال اصدددس بجةإدددال أداة المقابلدددة خلددديدم لعمييدددرهم ادددت ذا  ادداة ب لسدددب الطدددر  لإلجابدددة  ليددددا، كمدددا هدددو موبددد  ادددت 

لقددد  عدددم اإدددت ضالدم  (، لاختددداة بعاددددم ا عصدددال الم ا دددر كوإددديلة م اإددد ة لجدددرال المقابلدددة،0ماصددد  أداة المقابلدددة ملاددد   

بتسددد يخ المكالمدددا  الداعييدددة ق دددخ خجدددرال المقابلدددة لعمدددل مدددوااقتدم  لدددا ذلدددن، بي مدددا اخت ددداة الددد عض اآلخدددر خةإدددال الجابدددة 

  دددر ال ريددد  اللكترللدددت، ثدددم قدددا  ال اصدددس بعددد  ذلدددن بدددالرجو  للتسددد يخ لتددد ليل ال يالدددا  التدددت صصدددخ  ليددددا ادددت المقابلدددة 

 ل أبرز اداكاة، لاإتثماةها     التعلي   لا ال تا، .لدم  المت ابي م دا، لاإتما

لتكامدددات ب خاقيدددا  (، لعدددم اإدددتم ا  الترميدددك للايددداظ  لدددا خصوصددديتدم لا0،  2،  0لقددد  عدددم عرميدددك  ي دددة المقابلدددة        

 ال اس العلمت.
 

 نتائج الجانب الميداني للدراسة .4

 تمهيد:

يقدددد   هددددضا اليصددددخ  ربددددات لعيسدددديرات ل تددددا،  ال ةاإددددة المي اليددددة، كمددددا ي دددداقش ال تددددا،  اددددت بددددول ال ةاإددددا  السددددابقة،      

لل يالدددا  لالمعلومدددا   الصصدددا،تلالطددداة ال ادددرمذ بدددد ق الجابدددة  دددل عسددداؤ   ال ةاإدددة المي اليدددة، لأإدددير التاليدددخ 

يدددتم  ربددددا ، راد  ي دددة ال ةاإدددة  دددل م مو دددة مدددل ال تدددا، التدددت صصدددخ  ليددددا ال اصدددس مدددل عط يددد  أداة ال ةاإدددة  لدددا أاددد

  لا ال او اآلعتث
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 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما واقع برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية من وجهة نظر الطالب؟ 

ايمددددا يتعلدددد  بالجابددددة  ددددل السددددالال ادلل المددددال  بواقددددل بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا      

 ددل - ي ددة ال ةاإددة-السددعودية مددل لجدددة لاددر الطددال ، اقدد  عددم صسددال التكددراةا  لال سددب الم ويددة  إددت ابا  اداددراد 

رااددددا  المعياةيددددة لل ةجددددة  لددددا مسددددتو  ادداة م ملددددة،   دددداةا  ادداة، لمددددل ثددددم صسددددال المتوإددددطا  الاسددددابية لا لا

 لكخ ماوة مل ماالةها، لكخ   اةة مل   اةاعدا لإيتم  رم هض  ال تا،  لا  المستوييل اآلعييلث

 مستو  ادداة م ملة لكخ ماوة مل ماالةها. -

 مستو  كخ   اةة مل   اةا  ماالة أداة ال ةاإة. -

لتدددا،  ال ةاإدددة المتعلقدددة بواقدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية مدددل لجددددة لادددر      

 ( اآلعتث0-6الطال  لا مستو  ادداة م ملة لكخ ماوة مل ماالةها، ليمكل عوبي  ذلن مل خال ال  لل  

 ( مستوى األداة مجملة وكل محور من محاورها1-4جدول )

 م
 ورالمحا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب درجة التوافق

 0 مواا  3.62 2365 السياإا   0

 2 مواا  3.02 2309 الم ما   2

 0 مواا  3.00 2302 الم كا  0

 مواا  3،02 2،63 

 ما ي عتث( 1-4)يتا  مل ال  لل ةقم 

ستو   لا ملواقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية مل لجدة لار الطال المتوإت الاسابت     

(، لمقاةلة بالماكا  الصصا،ية التت اإت    خليدا ال ةاإة، 3،02(، لأن ا لاراق المعياةم بلغ  2،63ادداة م ملة بلغ  

 لا مستو  ادداة م ملة ب ةجة متوااقة، صيس ات ال امعا  السعودية لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل يتا  أن 

(، كما بل ل المتوإطا  0،33( خلا  2.06لقعل المتوإطا  الاسابية جميعدا ات لطا  ا إت ابةث مواا ، الضم يمت  م اها مل  

 الةث السياإا  العامة، الم ما  المق مة، لا مالواقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية الاسابية 

(  لا الترعيب، لبل ل ا لارااا  2،02( ل  2309(،  2365لالم كا  ب ةجة قوية  مواا (، لهت  لا ال او التالتث  

  ا(  لا الترعيب كضلن، لمقاةلة بالماكا  الصصا،ية التت اإت    خليدا ال ةاإة يت3300( ل 3.02(،  3.62المعياةية لداث  

ات الم ا   المضكوةة يقل ب ةجة موااقة، صيس لقعل لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية أن 

لهو ما يتواا    (،0،33( خلا  2،06المتوإطا  الاسابية ل ميل الماالة ات لطا  ا إت ابةث مواا ، لالتت يمت  م اها مل  

 مل ال تي ة العامة.

لاقات للماوةيل ادلل لالثالت لاللضان ع ال  السياإا  العامة ل رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات -ليمكل عيسير ذلن     

 ، -ال امعا  السعودية، لالم ما  المق مة لطابدا
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لة الرا،  ات برام  الم   ( أن للمملكة العربية السعودية ال 225، ل2332  اإت ادات خلا ما ذهب خليي السمالت ات دةاإتي 

ال ةاإية للطال ال للييل كولدا أخض   لا  اعقدا خ مة الإا  لالمسلميل لل ر العلم ات بقا  ادةم، صيس ألي م ض ما يربو 

 د لا ثاثيل إ ة ق  ب أ  المملكة العربية السعودية باإتقطال الع ي  مل الطال ال للييل لل ةاإة ات جامعاعدا، ليوج  ات   

مل جامعا  المملكة العربية السعودية أقسامات أل لص ا  خاصة بطال الم  ، ليرعكك  مخ علن الوص ا  ات ع ايم  ملية التق يم 

لالق ول للمتق ميل  لا الم   ال ةاإية. كما ععمخ علن الوص ا   لا اإتق ال الطل ا  المق مة لعر ياا  ادقسا  ادكاديمية 

، لعتميك علن الجرالا  بالوبوح لالسدولة، كما أن ال رلط لاللوا،  ق  بالت سي  مل لزاةة التعليملمتابعة خجرالا  الق ول 

 عمل صيايتدا ب إلول لاب ، لمعايير موبو ية عد ق  إتقطال الطال المتميكيل مل الطال ال للييل.

ق خ ب ل ال ةاإة، ب ن السياإا  العامة  كما ير  ال اصس مل خال اطا ي  لا ال ةاإا  السابقة، لال ةاإة ا إتطا ية

لادلامة لاللوا،  المط قة ات برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ذا  قوة معت رة، لموبو ية، كما 

دم للييل بد ق خ التأن ه ا    دات مل الم ما  المميكة التت عق مدا ال امعا  السعودية لطال لطال ا  برام  الم   ال ةاإية ال 

 لا دةاإتدم، لعاقي  الد ق الم  ود م دا، بالريم مل أن ه ا  خ ما  بااجة خلا عطوير لاهتما ، إوق عادر مل خال 

اإت ابا  أاراد  ي ة ال ةاإة ات الماوة الثالس لالمتعل  بم كا  طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإية ال للييل ات ال امعا  

 السعودية.

ليمكل عيسير اإت ابا  الماوة الثالس المتعل  بم كا  طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإية ال للييل بال امعا  السعودية،    

 ( لالتت ه ال خلا الك    ل مااهر ا يترال ل   طال الم   ات 2305الماسل، لالسعوم  اإت ادات خلا ما أبرزعي دةاإة 

عواجددم لإ خ مواجدتدا، لخلصل ال ةاإة خلا م مو ة مل ال تا،  كان مل أبرزهاث بع  جامعة القصيم، لالم كا  التت 

برام  ا إتق ال الماصة بطال الم   ال ةاإية أث ال ق لمدم، لع خر المكااآ  ال درية لالتت عس ب لدم الع ي  مل الم كا  

عواير مقاة السكل لطال الم   ال ةاإية ب امعة القصيم، المادية، كما عوصلل ال ةاإة خلا أن ه ا  بعيات مل ق خ ال امعة ات 

 ( التت ه ال خلا التعرق  لا أهم الصعوبا  الداةية لالتعليمية التت عواجي طال 2336لأياات ما جال ات دةاإة السمي   

معة ل الم   ال ةاإية بال االم   ال ةاإية ب امعة الما  مام  بل إعود الإامية، بالبااة خلا التعرق  لا م   اإتيادة طا

مل الم ما  التعليمية المق مة لدم، لأإير  ال ةاإة  ل م مو ة مل ال تا،  كان مل أهمداث  عدالن أ اال هي ة الت ةيس ات 

اإتم ا  الل ة العربية اليصاا ات الماابرا  ، ل      اهتما  بعض أ اال هي ة الت ةيس باخ بعض الم كا  التعليمية 

جي طال الم   ال ةاإية ، كما أظدر  ال تا،       خمكالية ا عصال ب عض أ اال هي ة الت ةيس للمسا  ة ات صخ التت عوا

بعض الم كا  التعليمية ، بالبااة خلا       ق  لقالا  دلةية مل أ اال هي ة الت ةيس للت اصس ات القاايا التعليمية ، 

 ض موظيت  اللن الطال مل طال الم   ال ةاإية، لالت خير ات خلدال ادلةا لجال ات لتا،  هض  ال ةاإة إل ية ععامخ بع
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الرإمية الماصة بطال الم   ال ةاإية، كما أإير  ال تا،   ل لجود إول ات التعامخ مل ق خ الطال السعودييل ع ا  طال  

 ل ةاإية خلا ال امعة.الم   ال ةاإية، بالبااة خلا     ع ايم دلةا  ع هيلية اوة لصول طال الم   ا

لق  يرجل ذلن ايما ير  ال اصس خلا صاجة ال امعا  السعودية ممثلة ات لص ا  الم   ال ةاإية لتطوير لعا يس خ ماعدا     

المق مة للطال، لاختياة كيالا  مالهلة لم ةبة للتعامخ مل الطال ال للييل لعسديخ مدامدم، بالبااة خلا صاجة علن ادقسا  

 التواصخ مل الطال لا إتما  لمقترصاعدم لم اكلدم مل أجخ الوصول خلا أااخ الم ما  ات هضا الم ال.لتكثي  

لللتعم  ات ال تا،  المتعلقة بتواار أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية  لا مستو  كخ      

   اةة مل   اةا  ماالة ادداة، يمكل عوبيادا كما يلتث
 

 :يةالمحور األول: واقع سياسات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعود

ايمدددا يتعلددد  بتدددواار أبعددداد لاقدددل إياإدددا  بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية، اددديمكل    

 ( اآلعتث2-6عوبي  ذلن مل خال ال  لل  

(.35( السياسات العامة لبرامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية )ن=2-4الجدول )  

    

 مااي  مواا  الع اةة
 يير

 مواا 

المتوإت 

 الاسابت

ا لاراق 

 المعياةم

دةجة 

 الموااقة
 الترعيب

 معايير السعودية ال امعا  عا د

 ال للييل الم   طال لق ول موبو ية

278 

79.4٪ 

36 

10.3٪ 

36 

10.3٪ 
 4 مواا  0.65 2.69

 عق ير السعودية ال امعا  ع ترط

 ب رام  ال للييل الطال لق ول مرعيل

 ال ةاإية الم  

47 

13.4 ٪ 

50 

14.3 

٪ 

253 

72.3 

٪ 

1.41 0.72 
يير 

 مواا 
14 

 ادكاديمية لالجرالا  اللوا،  عتسم

 ال امعا  ات ال للييل الم   لطال

 بالوبوح السعودية

283 

80.9 ٪ 

18 

5.1 ٪ 

49 

14.0 

٪ 

 7 مواا  0.71 2.67

 ال للييل للطال التق يم علية عتميك

 باليسر السعودية ال امعا   لا

 لالسدولة

246 

70.3 ٪ 

72 

20.6 

٪ 

32 

9.1 ٪ 
 9 مواا  0.65 2.61

 م اإ ات    دات  السعودية ال امعا  عا د

 ال للييل الم   طال لق ول
265 

75.7 ٪ 

36 

10.3 

٪ 

49 

14.0 

٪ 

 8 مواا  0.72 2.62

 يكون أ  السعودية ال امعا  ع ترط

 دةاإية م اة  لا صصخ ق  الطالب

278 

79.4 ٪ 

36 

10.3 

36 

10.3 
 5 مواا  0.65 2.69
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 ٪ ٪ السعودية العربية المملكة مل أخر 

 يكون أ  السعودية ال امعا  ع ترط

 الساب  مالهلي  لا ماا ق  الطالب

 ما دة اترة

259 

74.0 ٪ 

0 

0.0 ٪ 

91 

26.0 

٪ 

 12 مواا  0.88 2.48

 للطال السعودية ال امعا  عتي 

 ما دة عمصصا  ال للييل
228 

65.1 ٪ 

36 

10.3 

٪ 

86 

24.6 

٪ 

 15 مواا  0.86 2.41

 لص ا  السعودية ال امعا  عوار

 للطال ال ةاإية الم   ب رام  خاصة

 ال للييل

228 

65.1 ٪ 

103 

29.4 

٪ 

19 

5.4 ٪ 
 10 مواا  0.59 2.60

 مستقلة لخجرالا  لوا،  جامعة لكخ

 ال للييل للطال ال ةاإية الم   ل رام 
264 

75.4 ٪ 

86 

24.6 

٪ 

0 

0.0 ٪ 
 3 مواا  0.43 2.75

 الم   طال السعودية ال امعا  عكلد

 التت ال امعا  لألامة بلوا،  ال للييل

 لدا ي تس ون

215 

61.4 ٪ 

104 

29.7 

٪ 

31 

8.9 ٪ 
 11 مواا  0.65 2.53

 كااة السعودية ال امعا  عوار

 لطال ادإاإية ال ةاإية المصاةي 

 ال للييل الم  

296 

84.6 ٪ 

0 

3،33 

٪ 

54 

15.4 

٪ 

 6 مواا  0.72 2.69

 دلةا  السعودية ال امعا  عقيم

 ق خ ال للييل الم   لطال ع هيلية

 بال ةاإة التااقدم

165 

47.1 ٪ 

57 

16.3 

٪ 

128 

36.6 

٪ 

 16 مااي  0.91 2.11

 الم   لطال السعودية ال امعا  عتي 

 ال ةاإة اترة خال العمخ ال للييل
62 

17.7 ٪ 

49 

14.0 

٪ 

239 

68.3 

٪ 

1.49 0.78 
يير 

 مواا 
18 

  لا السعودية ال امعا  عالك 

 ال للييل الم   طال التكا  برلةة

 الم امة لال رلط لاللوا،  بادلامة

 ال ةاإية الم   ل رام 

337 

96.3 ٪ 

0 

0.0 ٪ 

13 

3.7 ٪ 
 1 مواا  0.38 2.93

 17 مااي  0.87 2.09 117 85 148 الم   ب رام  الماصة القواليل عتما ا
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( أن أاراد العي ة يوااقون  لا جميل الع اةا  الماصة بالسياإا  العامة ل رام  الم   ال ةاإية للطال 2-6يوب  ال  لل ةقم   

لهت عقل جميعدا ات ( 2390 -2360ال للييل ات ال امعا  السعودية، صيس عرالصل المتوإطا  الاسابية لع اةا  الماوة بيل  

(، ما   ا   اةعان جال أداؤهما ب ةجة بعيية  يير مواا (، صيس بلغ 0( خلا  2،06ها مل  لطا  الموااقة، التت يمت  م ا

(، بي ما جال    اةعان ات ال طا  المتوإت  مااي (، صيس بلغ المتوإت الاسابت لدما 0369 -0.60المتوإت الاسابت لدما،  

 (.2365( لهضا يتي  مل ال تي ة العامة للماوة  2300 -2339 

( أن أقخ أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ات م ال السياإا  2-6ا  مل ال  لل  ليت    

العامة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة كان اتث خعاصة ال امعا  السعودية لطال الم   ال للييل العمخ خال اترة ال ةاإة، 

ا،    عسم  بعمخ الطالب أث ال اترة دةاإتي، لأن ال امعا  ع  د  لا ذلن، ليرجل ذلن مل لجدة لهضا يع ت أن ادلامة لاللو

لار ال اصس خلا أن هضا ال    يمس لاقل طال لطال ا  الم   ال للييل ب كخ م ا ر، لذلن لتعلقي بال الب المادم لالضم لي ال لة 

ةاإت، بي ما بقية ال  ود   يكون لدا مثخ هضا ادثر الم ا ر الضم جعخ يال ية ادك ر ات اإتقراة الطال مما ي عكس  لا عيوقدم ال 

 الطال   يوااقون  لا هض  الع اةة ب س ة ك يرة.

( أن أكثر أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ات 2-6كما يتا  مل ال  لل ليسي ةقم      

العامة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث ع كي  ال امعا  السعودية  لا برلةة التكا  طال الم   ال للييل م ال السياإا  

بادلامة لاللوا،  لال رلط الم امة ل رام  الم   ال ةاإية، ليمكل عيسير ذلن أن ه ا  صرصات مل ال امعا  السعودية ممثلة 

طال ا  الم   ال للييل بادلامة لاللوا، ، لالت  ي   لا عقي  الطال لالطال ا  بدا، ات لص ا  الم    لا أهمية خلكا  طال ل

لذلن لت ايم العمخ ات المقا  ادلل، ل كس السمعة الاس ة ل رام  الم   ال ةاإية ات ال امعا  السعودية، لهضا ب لة  يسا   

 ات عاقي  اده اق المتوقعة مل هض  ال رام .

ذلن صيس ذكر  أن  ال امعا  دا،مات ما عطال  ا بتط ي  اللوا،  لادلامة كما أن السياإا  لاباة  0المقابلة  لق   للل  ي ة     

ذلن صيس جال ايداث  ةام عمامات االاوابت  6ج ات ل  ي اة  ليدا ل  يوج  مثلدا ات العالم أجمل ، بي ما أك    ي ة المقابلة  

  امعا  السعودية للق ول ات برام  الم   لاباة ،صاةمة، كما أن ال رلط التت عطل دا ال

 26،0 ٪ 42.3 ال للييل الطال ظرلق مل ال ةاإية

٪ 

33.4 

٪ 

 عطوير  لا السعودية ال امعا  ععمخ

 الماصة لاللوا،  لالجرالا  القوا  

 ال ةاإية الم   ب رام 

185 

52.9 ٪ 

134 

38.3 

٪ 

31 

8.9 ٪ 
 13 مواا  0.65 2.44

 ات ال ةاإية الم   برام  عرا ت

 ا جتما ية القيم السعودية ال امعا 

 يتس  بما ال للييل للطال لادخاقية

 السعودم الم تمل ثقااة مل

296 

84.6 ٪ 

36 

10.3 

٪ 

18 

5.1 ٪ 
 2 مواا  0.52 2.79

 مواا  0.42 2.45    المتوإت الاسابت لل ع  ادلل
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ةباها  ل السياإا  العامة ب رام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية لق   2ايما ألبال  ي ة المقابلة    

س اعيقل خجاباعدا بقولث ( مالك ة لضلن صي7،  5جال ايداث  ةام  ل السياإا  عما  الربا ، ايما جال  خجابا   ي ة المقابلة   

  ممتازة .

ليعكل ال اصس ذلن خلا قوة اللوا،  لالجرالا  التت لبعتدا ال دا  المسالللة  ل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل     

عكس مكالة يات ال امعا  السعودية، لقابليتدا للتط ي ، لالتت عد ق خلا عاقي  اده اق الم  ودة مل برام  الم   ال ةاإية مما 

 المملكة العربية السعودية بيل دلل العالم ات هضا الم ال.  

 المحور الثاني: خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية

 

 (.35( خدمات برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية )ن=3-4الجدول )

 محايد موافق العبارة
 غير

 موافق

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 ب كية صسابا  بيت  السعودية ال امعا  عقو 

 المالية ال  و  أص  ات ال للييل الم   لطال

258 

٪ 73.7 

36 

٪ 10.3 

56 

٪ 16.0 
 5 مواا  0.75 2.58

 مستمرات  عواصات  السعودية ال امعا  عوار

 أقسا  أل للص ا  ال للييل الم   طال بيل

 ايدا ال ةاإية الم   برام 

215 

٪ 61.4 

54 

٪ 15.4 

81 

 7 مواا  0.84 2.38 23.1 ٪

 دلةية اجتما ا  السعودية ال امعا  ععق 

 ال للييل الم   طال مل

143 

٪ 40.9 

90 

٪ 25.7 

117 

٪ 33.4 
 11 مواا  0.86 2،37

 لال رام  ادل طة السعودية ال امعا  عوار

 ال للييل الم   لطال لالترايدية الثقااية

211 

٪ 60.3 

54 

٪ 15.4 

85 

٪ 24.3 
 8 مواا  0.84 2.02

 مت و ة عليا  السعودية ال امعا  عوار

 عق يم أجخ مل ال للييل الم   لطال

 اقتراصاعدم

179 

51.1% 

85 

24.3% 

86 

 9 مااي  0.83 2.27 24.6%

 مواصا  ب ل السعودية ال امعا  عق  

 ال للييل الم   لطال

148 

٪ 42.3 

54 

٪ 15.4 

136 

٪ 38.9 
 12 مااي  0.91 0،97

 خاصة مواصا  السعودية ال امعا  عوار

 ا صتياجا  ذلم مل ال للييل الم   لطال

 الماصة

72 

٪ 20.6 

130 

٪ 37.1 

148 

٪ 

42 0،  

 14 مااي  0.89 0،72

 الصات الت ميل السعودية ال امعا  عوار

 ات خقامتدم م ة ال ةاإية الم   لطال

 السعودية   العربية المملكة

264 

٪ 75.4 

36 

٪ 10.3 

50 

 4 مواا  0.72 2،22 14.3 ٪
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 يضا،ية لج ا  السعودية ال امعا  عوار 

 ال للييل الم   لطال ممياة ب إعاة

314 

٪ 89.7 

36 

٪ 10.3 

0 

٪ 0.0 
 1 مواا  0.30 2393

 ع  يعية صوااك السعودية ال امعا  عق  

 ال للييل الم   لطال لمع وية مادية

 المتميكيل

296 

٪ 84.6 

18 

٪ 5.1 

36 

 3 مواا  0.63 2،75 10.3 ٪

 عطويرية دلةا  السعودية ال امعا  عق  

 ال للييل الم   لطال

229 

٪ 65.4 

54 

٪ 15.4 

67 

٪ 19.1 
 6 مواا  0.79 2،67

 الم   لطال السعودية ال امعا  عق  

 الاااةية بال داة ععرييية برام  ال للييل

 السعودية العربية المملكة ععي دا التت

178 

٪ 50.1 

55 

٪ 15.7 

117 

 10 مااي  0.90 2.17 33.4 ٪

 خجرالا  بتسديخ السعودية ال امعا  عقو 

 العا  لداية ات ال للييل الم   طال إير

 ال ةاإت

314 

٪ 89.7 

36 

10.3% 

0 

 2 مواا  0.30 2.90 0.0%

 مل بالتواصخ السعودية ال امعا  عقو 

 عمرجدم بع  ال للييل الم   طال

117 

٪33.4 

85 

٪24.3 

148 

٪42.3 
 13 مااي  0.87 0،90

 مواا  3،02 2.37    الوإت الاسابت لل ع  الثالت

    

( أن أيل ية أاراد العي ة يوااقون  لا أيلب الع اةا  الماصة بالم ما  المق مة ل رام  الم   ال ةاإية 0-6يوب  ال  لل ةقم   

(   اةة، لعرالصل المتوإطا  الاسابية 06(   اةا  مل أصخ  9للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية، صيس لااقوا  لا  

(، بي ما بقية 0،33( خلا  2،06لهت عقل جميعدا ات لطا  الموااقة، التت يمت  م اها مل  ( 2393-2،02لع اةا  الماوة بيل  

(، لهضا يتي  مل 2327-0،72جال أداؤها ب ةجة متوإطة  مااي (، صيس بلغ المتوإت الاسابت لدا،  -(   اةا 6 -الع اةا  

 (.2302ال تي ة العامة للماوة  

( أن أكثر أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ات م ال 0-6كما يتا  مل ال  لل      

الم ما  المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة كان اتث  عوار ال امعا  السعودية لج ا  يضا،ية ب إعاة ممياة لطال 

لار ال اصس خلا م   اهتما  ال امعا  السعودية بادمان ال ضا،ت لطابدا، لمسا  ة لدم  لا  الم   ال للييل ، ليرجل ذلن ات

اد  ال المالية التت ق  يتعربون لدا خال اترة دةاإتدم، لذلن يع  مل أهم ال لاال لتدي ة ال و الم اإب للطال لكت ياققوا 

 رام  الم   ال ةاإية المق مة للطال ال للييل بال امعا  السعودية.الد ق الم  ود مل هض  ال رام ، لليعكس السمعة ال ي ة ل 

( أن أقخ أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية 0-6ايما يتا  مل ال  لل ليسي ةقم      

لسعودية مواصا  خاصة لطال الم   ات م ال الم ما  المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث  عوار ال امعا  ا

ال للييل مل ذلم ا صتياجا  الماصة ، ليمكل عيسير ذلن خلا ا تراط برام  الم   ال ةاإية الصاة العامة لق ول الطال 

 ال للييل.
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مة لألا ةام مالك ة ل تا،  ا إت يان اق  أك  ث  الم ما  المق مة للم   ال ةاإية هت برام   اي 0جال  مقابلة العي ة       

هض  ال تي ة بقولداث  ةام ج ات، االم ما  المق مة ممتازة لعسا  لا  لا خكمال دةاإت ا بكخ يسر  2  دا ، كما  للل المقابلة  

ةباها  ل الم ما  المق مة صيس قاللث  ةام لدا،مات أد و لدم ادم ي  رلن الثقااة  0لإدولة ، كما ألبال مقابلة العي ة  

 ال لل الممتلية .الإامية  لا 

صول م   ةباها  ل الم ما  المق مة جال  الجابة كالتالتث  ةام عمامات ا ا،مات ه ا  عواصخ بيل  6لبسالال العي ة       

( موااقة ل تي ة 2،  7،  2،  5الطال لبيل المساللليل ات لص ا  الم   ال ةاإية بال امعة ، كما جال مقابا  أاراد العي ة   

 صيس اعيقوا جميعدم  لا الجابة بقولث  ةام  ل الم ما  المق مة . ا إت يان،

ليتي  ال اصس مل عةال لخجابا  أاراد العي ة الواةدة خجاباعدم أ ا ، لذلن مل خال ا طا   لا خل ازا  لص ا  الم       

ب عض ال امعا ، لالتت اعا  مل خالدا ص م الم ما  المق مة لطال الم   ال للييل الملتاقيل ب رام  الم   ال ةاإية، لهو 

( أن للمملكة 225، ل2332  السمالت ات دةاإتيلعي ة، ليالي  هضا ا عيا  ما جال ات دةاإة ما يتس  مل اإت ابا  أاراد ا

العربية السعودية ال لة الرا،  ات برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل كولدا أخض   لا  اعقدا خ مة الإا  لالمسلميل 

 ة ق  ب أ  المملكة العربية السعودية باإتقطال الع ي  مل لل ر العلم ات بقا  ادةم، صيس ألي م ض ما يربو  لا ثاثيل إ

الطال ال للييل لل ةاإة ات جامعاعدا، ليوج  ات   د مل جامعا  المملكة العربية السعودية أقسامات أل لص ا  خاصة بطال 

ص ا   لا ة. كما ععمخ علن الوالم  ، ليرعكك  مخ علن الوص ا  ات ع ايم  ملية التق يم لالق ول للمتق ميل  لا الم   ال ةاإي

ميك علن ، لعتاإتق ال الطل ا  المق مة لعر ياا  ادقسا  ادكاديمية لمتابعة خجرالا  الق ول بالت سي  مل لزاةة التعليم

الجرالا  بالوبوح لالسدولة، كما أن ال رلط لاللوا،  ق  عمل صيايتدا ب إلول لاب ، لمعايير موبو ية عد ق  إتقطال 

 المتميكيل مل الطال ال للييل. الطال

 المحور الثالث: مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية
 

 (.35( مشكالت برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية )ن=4-4الجدول )

 محايد موافق العبارة
غير 

 موافق

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الموافقة
 الترتيب

 طال  إتق ال ممططة علية عوج   

 للملكة لصولدم     ال للييل الم  

 السعودية العربية

178 

٪50.9 

73 

٪20.9 

99 

٪28.3 
 8 مااي  0.86 2.23

 الم امة لالجرالا  اللوا،  يموم

 ال ةاإية الم   ل رام 

178 

٪50.9 

54 

٪15.4 

118 

٪33.7 
 9 مااي  0.91 2.17

 ال ةاإية الم   طال ا  أ  اد قلة

 الطال ب   اد مقاةلة

209 

٪59.7 

86 

٪24.6 

55 

٪15.7 
 4 مواا  0.75 2.44

 ال امعة طال بيل التعالن بع 

 ال للييل الم   لطال

250 

٪71.4 

37 

٪10.6 

63 

٪18.0 
 2 مواا  0.78 2.53
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 لطال يسم  التت التمصصا  قلة 

 بدا ا لتاا  ال للييل الم  

202 

٪57.7 

36 

٪10.3 

112 

٪32.0 
 7 مااي  0.91 2.26

 ال للييل للطال الل ة اختاق يمثخ

 مل الليات التواصخ ات صعوبة

 الم تمل

143 

٪40.9 

116 

٪33.1 

91 

٪26.0 
 11 مااي  0.81 2.15

 ادكاديمييل المر  يل لجود قلة

 ال للييل الم   لطال

214 

٪61.1 

55 

٪15.7 

81 

٪23.1 
 6 مواا  0.84 2.38

 ال للييل الم   طال ثقااة اختاق

 السعودية العربية المملكة ثقااة  ل

228 

٪65.1 

49 

٪14.0 

73 

٪20.9 
 5 مواا  0.82 2.44

 ال للييل الم   طال اإتم ا  صعوبة

 التعليم ات الا يثة للتق يا 

160 

٪45.7 

85 

٪24.3 

105 

٪30.0 
 10 مااي  0.86 2.16

 أث ال  مخ  لا الاصول صعوبة

 الس وية الجازة

283 

٪80.9 

31 

٪8.9 

36 

٪10.3 
 1 مواا  0.64 2.71

 لس  ال درية المكاا ة كياية    

 ادإاإية ا صتياجا 

220 

٪62.9 

80 

٪22.9 

50 

٪14.3 
 3 مواا  0.73 2.49

 مواا  0.33 2.36    الوإت الاسابت للماوة

    

مل الع اةا  الماصة ب ع  م كا  برام  الم   ال ةاإية  ٪ 56،55أاراد العي ة يوااقون  لا ( أن 6-6يوب  ال  لل ةقم   

(   اةة، لعرالصل المتوإطا  الاسابية 00(   اةا  مل أصخ  2للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية، صيس لااقوا  لا  

(، بي ما جال  0،33( خلا  2،06ة، التت يمت  م اها مل  لهت عقل جميعدا ات لطا  الموااق( 2370-2،02لع اةا  الماوة بيل  

(، لالتت عقل ات ال طا  المتوإت 2322-2،02(   اةا  ب دال متوإت  مااي (، صيس عرالصل المتوإطا  الاسابية لدا بيل  5 

 (.2302(، لهضا ييسر ال تي ة العامة لدضا ال ع   2،06 -0،27 مااي ( صيس ي لغ م ا  مل  

( أن أكثر أبعاد م كا  برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية عواارات مل 2-2ل ال  لل  يتا  م    

 ، ليرجل ذلن ايما ير  ال اصس خلا م   الس وية الجازة أث ال  مخ  لا الاصول صعوبةلجدة لار أاراد العي ة كان اتث  

ةاإتدم التت جاؤلا مل أجلدا، لأ  ي   لوا ب يرها، خصوصات لأن ال امعا  صرل ال امعا  السعودية ب ن يتيرغ الطال ل 

 عقو  بتواير السكل، لعصرق لدم مكااآ   درية، بالبااة خلا الع ي  مل الم ما  ادخر .

 السعودية ات( أن أقخ أبعاد لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  6-6كما يتا  مل ال  لل ليسي ةقم      

م ال الم ما  المق مة عواارات مل لجدة لار أاراد العي ة هوث  ع خر صرق المكاا ة ال درية ، ليمكل عيسير ذلن خلا صرل 

ال امعا  السعودية  لا صرق المكااآ  ال درية بالتاا  ات موا ي ها الما دة، لذلن مل أجخ أن يطم ل الطال ليارصوا 

 عكس صوةة جي ة  ل برام  الم   ال ةاإية المق مة للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية. لا دةاإتدم، لذلن أياات ي
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بعض الم كا  التت عواجي طال الم   ال ةاإية ال للييل بال امعا  السعودية، صيس ألبال علن  0لق  أك   العي ة       

عكيت لمكي  مل الكتب التت لاتاجدا صيل  ودع ا بع  التدال  الم كا ث   المكاا ة عسا  لا ل رال كتب لل ةاإة، ات صيل ألدا  

 ث  الل ة كالل  ا،قات، لأياات ال ربة  ب  لأن يتعب اللسان م دا .6دةاإت ا ، كما ذكر  العي ة  

 ل أبرز الم كا  ألبالث  السكل  صيس أن السكل يال ات ليس بي خصوصية عسم  للطال بالملوة  5لبسالال العي ة      

م مو ة مل الم كا ث  طول التااة م ة الق ول لل ةاإة بس ب خجرالا  لزاةة  00 إتضكاة دةلإدم، بي ما ألبال العي ة  

ععالن القسم بتق يم مقترصا  لموابيل للرإالة لال اس، ةاض القسم ل عض المطت التعليم العالت التت   عقخ  ل إ ة،     

ال اثية التت يق مدا الطالب، اياطر الطالب لي اس  ل موبو  عخر مما يس ب طول التااة،     ميول القسم لتاقي  

ل اس التت يق مدا الطالب الممطوطا ، للبل  رلط لق ول الممطوط، ق  عكون يير متوارة ات كثير مل الممطوطا  خطة ا

 عمر  لا ثاا ل ان مما يس ب طول التااة .

لياي  ال اصس  الة  لا ما ذكرعي  ي ة المقابلة أن مل أبرز أإ ال قوة هضا ال ع ، أن طال لطال ا  الم   ال للييل     

الملتاقيل بال امعا  السعودية يواجدون الع ي  مل التا يا  لالم كا  التت عستوجب الوقوق    ها لمعال تدا، لذلن مل 

ل التوجدا  المستق لية للمملكة العربية السعودية، لما يواكب الت يرا  العالمية المتساة ة، خال عطوير علن ال رام  بما يتي  م

اير  ال اصس أن طال الم   ال ةاإية ال لليون يعالون مل م كا  اقتصادية، لثقااية، لاجتما ية، لدةاإية، لضلن يالك  ال اصس 

 (، لدةاإة المري ي  2302 (، لدةاإة القرلت  2309كالال  برلةة ا إتيادة مل لتا،  ال ةاإا  السابقة مثخ دةاإة 

 (، لالتت ألصل ب ملة مل ال تا،  كان ماوة 2305 (، لدةاإة ال مرالت  2305 (، لدةاإة الماسل، لالسعوم  2302 

تت ألصل لالول الاعياقدا هو لبل صلول للم كا  لالتا يا  التت عواجي طال الم   ال ةاإية بال امعا  السعودية، لمل علن ا

بدا علن ال ةاإا  ما يلتث  مخ عقاةير دلةية  ل الطال ال للييل، لالتا يا  التت يواجدولدا، مما يسدخ دةاإة صاجياعدم 

لمتطل اعدم لصخ م كاعدم، كما جال مل جمخ التوصيا ث برلةة  مخ ال امعة  لا ا إتيادة مل طاقا  طال الم   ال ةاإية 

 ليدم ةباات يسا   ات صخ م كاعدم ا قتصادية، كما ألصل ال ةاإة بارلةة م اةكة طال الم   ال ةاإية  ال للييل بعمخ ي ة

ال للييل ات ال  اطا  ا جتما ية خاصة ات  اللن الطال ليتم ال ماجدم ات الم تمل التعليمت ال  ي ، لبرلةة عواير الكتب 

ل للييل مل عاقي  طموصاعدم، بارلةة  مخ ال امعا   لا أهمية خدما  الطال الثقااية لالعلمية ليتمكل طال الم   ال ةاإية ا

ال للييل ات الاياة الثقااية ا جتما ية، كما صثل ال امعا   لا برلةة ادم صاجيا  الطال لكيادة ارل الس امدم، لمل 

ةة ال امعة، كما ألصل ال ةاإة بارل التوصيا  أيااتث ع  ت م خخ التمطيت ا إتراعي ت لتطوير برام  الم   ال ةاإية ات

عكثي  ال ةاإا  ات هضا الم ال، لبرلةة ةال كياية الم ما  ا جتما ية، لالمكااآ  ال درية، لع ويل طر  الت ةيس، لعسريل 

 خظداة لتا،  ا متاالا ، كما ألصل بجل ال مكتب يوار قا  ة بيالا  لطال الم   الق اما لإلاادة م ي.

"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول واقع برامج  ة بالسؤال الثاني:النتائج الخاص

 المرحلة الدراسية؟" لمتغيرالمنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية 

ال ةاإددددددية للطال ال للييل ات ال امعا  ايمدا يتعل  بداختاق عةال أاراد العي دة صول دةجدة عواار أبعداد لاقل برام  الم       

ا لمت ير  ، قا  ال اصس بججرال اخت اة   ( ل  لة اليرل  بيل متوإطيل، المرصلة ال ةاإية السعودية ع عت
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يتعل  باختاق عةال أاراد العي ة صول دةجة عواار أبعاد السياإا  العامة ل رام  الم   ال ةاإية للطال  لايمامل ليتا  ذلن  

ا لمت ير المرصلة ال ةاإدددية، قا  ال اصس بججرال اخت اة   ( ل  لة اليرل  بيل متوإدددطيل،  ال للييل ات ال امعا  السدددعودية ع عت

 ( اآلعتث9-6ليتا  ذلن مل خال ال  لل  

( استجابات أفراد العينة حول درجة توافر أبعاد السياسات العامة لبرامج المنح الدراسية وانحرافاتها المعيارية 9-4ول )جد

 وقيمة "ت" وداللتها باختالف متغير )المرحلة الدراسية(.

 المحور
 التباين

متوسط 

 المربعات

 مجموع

 المربعات
 قيمة )ف(

درجة 

 الحرية

 الداللة

 اإلحصائية

إياإا  برام  الم   لاقل 

ال ةاإية للطال ال للييل ات 

 ال امعا  السعودية

بيل 

 الم مو ا 
189.183 378.366 

10.585 

2 

داخخ  0.000*

 الم مو ا 
17.872 6201.622 

347 

 349 6579.989  الم مو 

لاقل خ ما  برام  الم   ال ةاإية 

للطال ال للييل ات ال امعا  

 السعودية

بيل 

 الم مو ا 
255.085 510.170 

6.315 

2 

داخخ  0.002*

 الم مو ا 
40.395 14017.147 

347 

 349 14527.317  الم مو 

م كا  برام  الم   ال ةاإية 

للطال ال للييل ات ال امعا  

 السعودية

بيل 

 الم مو ا 
235.806 471.612 

7.748 

2 

داخخ  0.001*

 الم مو ا 
30.435 10560.928 

347 

 349 11032.540  الم مو 

 

( لهت قيمة دالة خصصا،يات دلدا أقخ 0.000*( ب  لة خصصا،ية  10.585( أن قيمة ق عسالم  9-6ياصظ مل ال  لل ةقم      

(،  ليي عوج  ارل  ذا  د لة خصصا،ية بيل متوإطا  اإت ابا  أاراد العي ة صول لاقل برام  الم   0.05مل مستو  ال  لة  

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ع عات للمرصلة ال ةاإية ات بع  السياإا  العامة ل رام  الم   ال ةاإية للطال 

 ال للييل ات ال امعا  السعودية. 

( لهت قيمة دالة خصصا،يات دلدا أقخ مل 0.002*( ب  لة خصصا،ية  6.315( أن قيمة ق عسالم  9-6 لل ةقم  ي يل ال     

 (، 0.05مستو  ال  لة  
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 ليي عوج  ارل  ذا  د لة خصصا،ية بيل متوإطا  اإت ابا  أاراد العي ة صول لاقل برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل  

 عات للمرصلة ال ةاإية ات بع  الم ما  المق مة لطال برام  الم   ال ةاإية ال للييل ات ال امعا  ات ال امعا  السعودية ع

 السعودية.

( لهت قيمة دالة خصصا،يات دلدا أقخ مل 0.001*( ب  لة خصصا،ية  7.748( أن قيمة ق عسالم  9-6يوب  ال  لل ةقم      

لة خصصا،ية بيل متوإطا  اإت ابا  أاراد العي ة صول لاقل برام  الم   (،  ليي عوج  ارل  ذا  د 0.05مستو  ال  لة  

ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية ع عات للمرصلة ال ةاإية ات ماوة م كا  برام  الم   ال ةاإية للطال 

 .ال للييل ات ال امعا  السعودية

 خالصة نتائج الدراسة ومقترحاتها .5

 تمهيد:

 ثال تا، يتامل هضا اليصخ خاصة لأهم ال تا،  التت عوصلل خليدا ال ةاإة، لالمقترصا  التت عق مدا ات بول هض      

 أوالً: ما يتعلق بسؤال الدراسة األول 5-1

 ما واقع برامج المنح الدراسية للطالب الدوليين في الجامعات السعودية؟ -

لإلجابة  ل هضا السدددددالال أ   ال اصس أداعيل هماث ا إدددددت الة لالمقابلة، لذلن ل ةاإدددددة لاقل برام  الم   ال ةاإدددددية للطال     

 ال للييل ات ال امعا  السعودية مل لجدة لار طال لطال ا  برام  الم   ال ةاإية ال للييل ايدا.

ل ةاإدددية للطال ال للييل ات ال امعا  السدددعودية، يع  لاقعات مرعيعات عوصددلل ال ةاإدددة خلا أن لاقل إدددياإددا  برام  الم   ا    

عتي  ال امعا  السددعودية لطال الم   ال للييل العمخ خال اترة ال ةاإددة   ك هم ما  صسددب اإددت ابة ال ةاإددة لجال    اةةث  

 ظرلق الطال ال للييل   عتما ا القواليل الماصة ب رام  الم   ال ةاإية مل ياتا  للمراجعة، يليدا   اةةث  

كما أظدر  لتا،  ال ةاإدددة خلا أن ماوة لاقل خ ما  برام  الم   ال ةاإدددية للطال ال للييل ات ال امعا  السدددعودية، يع      

لاقعات مرعيعات صسدددب اإدددت ابة  ي ة ال ةاإدددة، لجال    اةةث  عقو  ال امعا  السدددعودية بتسدددديخ خجرالا  إدددير طال الم   

عق   ال امعا  السدددددعودية ب ل مواصدددددا  لطال  ت لداية العا  ال ةاإدددددت  ك هم ما ياتا  للمراجعة، يليدا   اةةث  ال للييل ا

 الم   ال للييل 

كما أظدر  لتا،  ال ةاإددة خلا أن ماوة م ددكا  برام  الم   ال ةاإددية للطال ال للييل ات ال امعا  السددعودية يع  لاقعات     

 ي ة ال ةاإة، لجال    اةةث  صعوبة الاصول  لا  مخ أث ال الجازة الس وية  ك هم الع اةا  التت مرعيعات صسب اإت ابا  

 عاتا  خلا مراجعة، يليدا   اةةث  بع  التعالن بيل طال ال امعة لطال الم   ال للييل . 

 

 

 

 : الفصل الخامس

 في وليينالد للطالب الدراسية المنح برامج لتطوير مستقبلية رؤية: األول المبحث -
 السعودية الجامعات

 المبحث الثاني: خالصة نتائج الدراسة ومقترحاتها -
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 الثالث:  الدراسةثانياً: ما يتعلق بسؤال  5-2 

ن متوساااااطات اساااااتجابات أفراد العينة حول واقع برامج المنح الدراساااااية للطالب هل توجد فروق ذات داللة إحصاااااائية بي" -

 "؟الدراسيةالدوليين في الجامعات السعودية المرحلة 

ارل  ذا  د لة خصصددددا،ية بيل متوإددددطا  اإددددت ابا  أاراد العي ة صول لاقل برام  الم    ألبددددال لتا،  ال ةاإددددة لجود    

ال امعا  السددددعودية ع عات للمرصلة ال ةاإددددية ات ماالة لاقل إددددياإددددا  لخ ما  برام  الم   ال ةاإددددية للطال ال للييل ات 

ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا  السددددعودية، لماوة م ددددكا  برام  الم   ال ةاإددددية للطال ال للييل ات ال امعا  

 السعودية.

 الدراسةتوصيات  5-3

اددل ال اددددرم لال ةاإددددا  السدددابقة للتددددا،  ال ةاإددددة الااليدددة يوصددددت ال اصددددس ب دددالت  لددددا مددددا عدددم  ربددددي مددددل خدددال     

 بم مو ة مل التوصيا ، مل أبرزها ما يلتث

السددددعت لل ددددال مراكددددك ممتصددددة ل ددددرام  المدددد   ال ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا  السددددعودية اددددت بددددول  -0

 .ا الم الالم را  العالمية، مل خال الاادة مل لتا،  هض  ال ةاإة ات هض

 قددد  لةش  مدددخ دلةيدددة لمتابعدددة أدال بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا  السدددعودية، لخبدددراز  -2

 جوالب الاع  ات أدا،دا ليسدخ معال تدا.

 خل ال مركك موص  يمت  بيا  لثا،  طال الم   ال للييل المق وليل م  ،يات لع قيقدا. -0

 ةاإددددية للطددددال الدددد للييل اددددت ال امعددددا  السددددعودية اددددت ألإدددداط الم تمددددل، ل ددددر الددددو ت ب هميددددة بددددرام  المدددد   ال -6

 لال دا  الاكومية لالماصة، لبيل م سوبت ال امعا  السعودية.

 ي   ت  لا ال امعا  السعودية أن عال ات أللويا  ميكاليتدا برام  الم   ال ةاإية للطال ال للييل. -5

لالقطدددا  المدددال ادددت القادددايا المتعلقدددة ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية عوقيدددل اعياقيدددا  ماليدددة بددديل ال امعدددا  السدددعودية  -2

 لامان عطوةها، لعاسيل أدا،دا لاإتمراةيتدا.

عوقيدددل اعياقيدددا  دلليدددة بددديل ال امعدددا  السدددعودية لال امعدددا  العالميدددة ادددت القادددايا المتعلقدددة ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية  -7

 لإلاادة مل ع اةبدا، للقخ خ راع ا لدا.

لعوصددديا  الم دددرا  ال لليدددة لالقليميدددة لالماليدددة ال اجادددة مدددل أجدددخ عطدددوير  مدددخ بدددرام  المددد    ا إدددتعالة ب تدددا،  -2

 ال ةاإية للطال ال للييل ات ال امعا  السعودية.

 العمخ  لا عاميل المساقا  التعليمية ات ال امعا  السعودية مقرةا  ذا  طابل دللت لةؤية  المية. -9

   ال ةاإدددية بال امعدددا  السدددعودية خدددال العدددا  ال ةاإدددت مدددل خدددال ع اددديم صيدددخ إددد وم لتكدددريم أاادددخ مراكدددك المددد -03

   د مل المال را .

خ ددددادة ةإددددم إياإددددة بددددرام  المدددد   ال ةاإددددية بالمملكددددة العربيددددة السددددعودية، لذلددددن مددددل خددددال لبددددل اإددددتراعي ية  -00

 .2303لتطويرها، بما يتال  مل أه اق ليايا  ةؤية المملكة العربية السعودية 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

        www.ajrsp.com                                                                                                                                             262  

 ISSN: 2706-6495 

وظييل الممتصددديل ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية ادددت ال امعدددا  السدددعودية، مدددل خدددال خقامدددة  ددد د مدددل ع هيدددخ لعددد ةيب المددد -02 

 ال لةا  الت ةي ية لالماابرا  التثقييية.

خ ددد اد بدددرام  عمدددت  بمتابعدددة طدددال المددد   ال ةاإدددية الددد للييل بعددد  عمدددرجدم، لخمكاليدددة ا إدددتيادة مددد دم إدددوال ادددت  -00

 .بل الدم أل ات المملكة العربية السعودية

 الدراسةمقترحات  5-4

ب دددال  لدددا ال تدددا،  لالتوصددديا  السدددابقة يوصدددت ال اصدددس بدددججرال مكيددد  مدددل ال ةاإدددا  المتعلقدددة ب دددرام  المددد   ال ةاإدددية     

 للطال ال للييل  لا ال او التالتث

المملكدددة خجدددرال دةاإدددة مقاةلدددة مدددل بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل العالميدددة، لطدددر  ا إدددتيادة م ددددا ادددت  -0

 العربية السعودية.

خجدددرال دةاإدددة صالدددة  دددل مددد   اهتمدددا  القدددا،ميل  لدددا بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت ال امعدددا   -2

 السعودية ب تا،  لعوصيا  ال ةاإا  ادكاديمية ات المملكة العربية السعودية.

ال امعدددا  السدددعودية ادددت دادددل   لدددة خجدددرال دةاإدددة  دددل مددد   ل ددداح بدددرام  المددد   ال ةاإدددية للطدددال الددد للييل ادددت  -0

 .2303خطت الت مية لعاقي  ةؤية المملكة العربية السعودية 

 خجرال دةاإة  ل اصتيا  طال الم   ال ةاإية ال للييل بع   ودعدم خلا بل الدم. -6

 :المراجع

 المراجع العربية -أ

 .032الإامت. بيرل ، ل  ان. ل، داة ال رل 0، ط2 (. عاةي  ب  اد.  2332ال   ادم، أبو بكر أصم   لت.   -0

 (. جامعة القرن الاادم لالع ريل، عطوة خ را  أ اال هي ة الت ةيس ات الت ليخ، 2303ع يل ةس، ليكا.   -2

 .6عرجمة لزاةة التعليم بالمملكة العربية السعودية، قرالة ات كتال ةقم

 . داة صادة. ل  ان.0، ط0الاموم، ياقو     َّ. مع م ال ل ان.   -0

 (، مصر7 (. عمويخ الم اةس ات العصر اديوبت، م لة كلية التربية ب وة إعي ، الع د  2303 الدم، مام  خبراهيم.  ال -6

. لةقة مق مة خلا مالعمر ال  ال لب ال المستق خ، الم   ال ةاإية لأثرها ات ب ال مستق خ ال  ال (. 2332السمالت،  لت.   -5

 م.ال  لة العالمية لل  ال الإامت، الريا

دةاإة مي الية  لا طال  -لصعوبا  التعليمية لالداةية لطال الم   ال ةاإيةا (. 2336السمي ،     الماسل مام .   -2

-523(، 60 0م لة جامعة الما  مام  بل إعود الإامية، الم   ال ةاإية ب امعة الما  مام  بل إعود الإامية. 

592. 

راق مستق خ ال امعا  العربية ات إيا  التص ييا  ال للية. باس مق   ات  (. اإت 2302ال ربي ت، يادة صمكة.   -7

 56المالعمر العربت ال للت السادسث لامان جودة التعليم العالت، جامعة السودان للعلو  لالتك ولوجيا، ل
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ل امعا  مااااة يكة م (. لاقل عواار معايير الت ااسية العالمية ات برام  ال ةاإا  العليا ب 2300ال ي ، ةل ة ال   م.   -2 

خلا  29لجدة لار المري يل، باس مق   لمالعمر بع وانث ال ةاإا  العليا بيل الواقل لعاا  الصاح لالتطوير، اليترة مل 

 أبريخ. 03

 . مصر.0. ط0الطاالم، أصم  مام  إامة.  رح معالت اآلثاة. عاقي ث مام  زهرم ال  اة.  الم الكتب.   -9

بوابة الق ول للم   ال ةاإية بال امعة الإامية  (. 2323 مادة  اللن الق ول لالتس يخ بال امعة الإامية   -03

عم ا طا   ليي بتاةي     https://admission.iu.edu.sa/AboutIU.aspx، متاح  لا الرابتث  م اتت(

02/2/0660  

(. ال يا بتعري  صقو  المصطيا. جا،كة دبت ال للية للقرعن الكريم. لص ة 2300 يام، أبو الياخ  يام موإا.   -00

 ال اوا لال ةاإا . دبت، الماةا  العربية المتا ة.

  (. ال ةاإا  المستق ليةث م اوة عربوم، داة المسيرة للط ا ة لال  ر،  مان2330اليي، ااةل  لالككت، أصم .   -02

(. بعض م كا  طال الم   ال ةاإية ب امعة ع و  لاآلليا  الجرا،ية لمعال تدا 2302القرلت، صسل     َّ.   -00

 .057-030(، 00 0م لة العلو  التربوية، دةاإة مي الية. 

،     الماسل القاطالت، عرجمة(، الكويلث المكجية -ال و ية  –عصميم ال اوا الكمية  (. 2302كريسول، جون.   -06

  (.2306داة المسيلة لل  ر لالتوزيل  العمخ ادصلت ل ر ات 

(. ا يترال ل   طال الم   ال للييل ب امعة القصيمث مااهر  لإ خ 2305الماسل، ماسل لالسعوم، مام .   -05

 .2005-2370(، 6 2م لة العلو  العربية لاللسالية، مواجدتي، 

يل ب امعة ادزهر، ةإالة ماجستير، جامعة ادزهر، كلية (. م كا  الطل ة الواا 2330مام ، جمال مصطيا.   -02

 التربية، مصر.

م امة ادمم المتا ة للتربية لالعلو  لالثقااةث المالعمر العالمت للتعليم العالت،  التعليم العالت ات القرن الاادم  -07

 .0992أكتوبر  9-5لالع ريل الرؤية لالعمخ ، لثيقة العمخ، اليولسكو، باةيس 

ادمم المتا ة للتربية لالعلو  لالثقااةث المالعمر العالمت للتعليم العالت،  ال ي اميا  ال  ي ة ات التعليم العالت م امة  -02

 .2339يوليو  2-5لال اس مل أجخ الت ير الم تمعت لالت مية ، بيان المالعمر، اليولسكو، باةيس 

، متاح  لا   الس وم للطال ال للييل ات اليابانلتي ة المس (. JASSO   2302م امة الم ما  الطابية اليابالية  -09

  .22/7/0660عاةي  دخول الموقل   https://studyinjapan.go.jp/en/_mt/2020/08/date2018z_e.pdfالرابتث 

 . داة هومة للط ا ة لالتوزيل. ية لعق يا  ال اس العلمتالمر   ات الم د (. 0992الدادم، خال م.   -23

(. ع ليخ التعليم العالت المصرم  لا بول عا يا  العولمة ةؤية مستق لية. 2302هال، لاجت، للصاة،  لت.   -20

 .002-025(، 77 09م لة مستق خ التربية العربية، 

ع ثيرها ات ميكاليا  ال للة لالليا  المالإست، الراص  لزاةة التعليم السعودية لث المساللة ات التعليم العالت معراة  -22

  2300ال للت، ل رة  درية يص ةها مرص  التعليم، الع د التاإل، إ تم ر 
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. متاصة  لا الرابتث اصصا،يا  التعليم العالت (.  2322لزاةة التعليم.   -20 

https://www.moe.gov.sa/ar/HighEducation/Scholarships_for_non_Saudis/Pages/default.aspx 

  .03/2/0660عم ا طا   ليي ات 

الة ةإ[ دةاإة عقويمية ل اا  الم   ال ةاإية للطال المسلميل بال امعا  السعودية(. 0995اليايا، مام      َّ.   -26

 . جامعة  يل  مس.]دكتوةا  يير م  وةة
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