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 ممخص البحث
 بية : ملخص البحث باللغة العر 

يشهد العالن اليومن ممممةوة موه اليحوديال مالميغيورال اليوس يوىعاس ةلو  الحيواو برميهوا ممىهوا اليعلوين  
ىييمة ليأثيرال العملمة الميدفقة مزيوادو همميوة المعرفوة بماواها المحورل المم للىموم مثومرو المعلمموال 

لميوة مييعون بالدمليوة بحيوث يطوم مااليااالل المر الذي يحين ةليىا ىمطا مه اليعلوين يعوع  ىلو  العا
ةلو  الثقافوال الخوورت مييااةوم معهوا مال يووذمي فيهااميمامو  اليعلوين المووامعس ممممةوة موه اليحووديال 
اليووس ياووري ةليوو  القيووان بمهوومد بىووايو لليغلووي ةليهووا ممذووة اعوويراييميال مذريووة يعووع  ىلوو  يأميلوو  

 . يم ماليحمم مه اإلقليمية ىل  العالميةفأخذل المامعال بثقافة اليدم للقيان بالدمر المىمط ب   
 يذميه مؤععال اليعلين المامعس للبعود الودملس يرممة لذرمرو العملية الىاحية مه الدراعة ميعدمذه

ل  هه  فووس مميووة مياالهووا مهىشووطيها اووأمن ميطلبووال اليوودميما ماىط قووال مووه الماقووة الحووالس الووذت يشوويرا 
  الماري ال يزام مامشية مقارىة بااليماه العالمس العائد ىحم مهمد اليدميم المبذملة باليعلين المامع

اليوودميم  امووا هه مووذه المهوومد مووا زالوول ميااميووة ممحووددو قوودبال لزاموواةل  المامعووال هه يعووع  ىلوو  
امي ل قدرال يىافعية يعاةدما ةل  يحديد امريها المعيقبلية   فقد عع  البحث ىحم المقمف ةلوس 

ميطووومر يووودميم اليعلوووين الموووامعس مهععووو  الااريوووة مالمبوووررال الداةيوووة ىليووو    اإلطوووار الماووواميمس لىشوووأو 
مالمقمف ةل  االيمامال الحديثة فس ممام يودميم اليعلوين الموامعس   فذو  ةوه ةوري ماقوة يودميم 
اليعلووين بمامعووة المىاوومرو  مماوومال ليقوودين ياوومر مقيوور  لياعيووم يوودميم اليعلووين بمامعووة المىاوومرو فووس 

الحديثووة ليوودميم اليعلووين المووامعس مالعووال ا معيموودا ةلوو  المووىه  الماوواس لماووف ذوومي االيمامووال 
 –مماىوي مشووالة البحووث بهودف اليعوورف ةلووس العوس الىيريووة فووس يودميم اليعلووين المووامع    ماهمموو  

هىماط (   مالمقمف ةه االيماموال الحديثوة فوس مموام يودميم اليعلوين الموامعس  موة ةوري  -مبرراي 
 لين بمامعة المىامرو   حيث هه طبيعة الدراعة يحين المىه  المعيخدنالماقة يدميم اليع

 االيمامال الحديثة ف  اليدميم  –يدميم اليعلين المامع   –الالمال الماياحية : اليدميم 
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Research Summary 

Abstract  :  

Today, the world is witnessing a range of challenges and changes that are 
reflected in the whole of life, including education, as a result of the 
effects of globalization and the increasing importance of knowledge as 
the primary engine of growth and the information and communication 
revolution. This requires a pattern of education that seeks globalism and 
is internationalized. to look at, interact with, and not dissolve in other 
cultures. 
University education faces a set of challenges that require constructive 
efforts to overcome them and to develop radical strategies that seek to 
qualify it to fulfill its role. The universities have embraced the culture of 
internationalization and the transformation from regional to global. 
Based on the current reality that internationalization efforts in Egyptian 
higher education are still peripheral compared to the global trend 
towards internationalization, and these efforts are still uneven and 
specific, universities must strive to have competitive capabilities to help 
them determine their future image. The research aim to establish the 
conceptual framework for the development and development of the 
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internationalization of university education, its intellectual foundations 
and justifications, and to identify the recent trends in the 
internationalization of university education,in addition to presentation of 
the reality of internationalization of education at Mansoura University.in 
order to present a proposed vision for activating the internationalization 
of education at Mansoura University in light of the recent trends in the 
internationalization of university and higher education. 
 The study aims to identify the theoretical aspects of the 
internationalization of university education (its concept - its justifications 
- its patterns) and to identify the recent trends in the internationalization 
of university education, with a view to the reality of internationalization 
of education at Mansoura University.  


