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ABSTRACT 

The objective of the present research is to reach a set of necessary 

requirements to develop the financing of higher education in Egypt in 

light of benefiting from Malaysia's experience in the same field. The 

research depends on descriptive approach. The research has found that 

the Malaysian university education system goes to achieve its objectives 

and develop its financing sources through setting accurate strategic plans 

that help develop self-resources of universities and the reduction of 

government funding. 

 
 



حم ام بح-
متعحمت حنظتع ح ملتي ح تعمم حن ح :تتحم م  ت حمت حثتثتاثلحث: ت ح هتااحمست  عح ث: ت حيممتت ح
ث:نظتتع ح لتت ح ه ي جتتعحمتت حاتتال حمتتعحي تت  ح تتتحمتت حنا ثلح مجتتع ،ح متتعحيه تت حم تتع: حا : تتتحث:سيعستتي ح
 ث ق  تتعاي ح ث   مع يتت ح ث:ي عاليتت ،ح ث:متت هك حث:لتيستت حالتت ح هايتتاحثتثتتاثلح ثتا ثلحثتت حث: م يتت ح
حهيتتلحيتت هك حالتت حم تتاثلحمتتعحيمكتت ح ه ي تتتحمتت حثتثتتاثلح التت حال تت حث  تتع حث:مجتتع ح ثتا ثلحث:الزمتت 
: ه ي ح لكحثتثاثل،حكمعحيل  طحث: م ي ح ال ت حث:ماث:ت ح  كتعاللحث: تلصحث: مليميت ،حهيتلحننتتحكلمتعح

ح(1)كع حث: م ي حكعاليعحكلمعحكع حث:نظع حنقالح ل ح ه ي حنثاثالتح ث: يع ح عتا ثلحث:من ط ح ت.
 :تتتذثحيمتتتاحث: م يتتت حالتتتيحنظتتتع حث: ملتتتي حث: تتتعمميحنهتتتاحث:تتتا عت حثتسعستتتي حث: تتتيحيستتت طي حمتتت ح

اام حم  م (؛ح يل  حذ:كح:ك  حث: ملي حث: تعمم حثت حح- هلح لميح-ال:جعحناث ح ظعت تح) ملي ا
ثآل:يتت حثتسعستتي ح: ه يتت حث:  تتا حث   متتع  ح ث ق  تتعاقح اثالمتتعحمجمتتعح:لهتتلثكحث ق  تتعاقحكمتتعحن ح

،ح ثتت حمتتعحزثاحمتت حزيتتعا ح(2)ث:ه تت  ح لتت حثتيتتامحث:معملتت حث:متتعثل حنمتتلح تتل لمح:لنمتت حث ق  تتعاق
ل حل تع حث ق  تعاح لت حثست ااث حث: م يت حكتلاث ح:ل تمطح لتيحملسستع حث: ملتي حث: تعمميح: ل يت حقا

ح .(3)ثه يع ع حثتس ث 
 ثنعكحم حيلمحن حث: م ي حث حنكيلحم حم تلاحل:يت ح: ا تيصحث:مت ثلاحث:مع:يت ح:ل عممتع ح

لح ث:طتتتالب،ح تتت حيمتتتاح تتتز أحمتتت حم م  تتت حنا ث ح  ستتتعت حث:هكتتت حث: تتتيح ستتتعث حالتتتيح  تتت حثتثتتتاث
ث:مشتت لك ح:نظتتع حث: ملتتي حث: تتعممي،حكمتتتعحننتتتحيمتتاحمهع :تت ح: مظتتي حث:نتتتع جحث:مل تت بحاليتتتحالتتيح تتت  ح
ث:م ثلاحث:مها ا ح:لنظع ،ح ث ح:تيسح عيت حالتيحهتاحذث تتح ت حثت ح ستيل ح: ه يت حنثتاثلحثتذثحث:نظتع ،ح
حكمعحننتحيماحناث حمت حنا ث حث: تاا حث:لتيستي ح:لهك متع ح  تنععحث: تلثلحث: تعمميح للستع حم تع:س

ح(4)ح.ث: عممع ح ث:مماث ح للسع حثتقسع حاليحث: ملي حث: عممي

م م  ت حمت حث: هتايع ح ث: تم  ع ح م ي حث: ملي حث: عمم حال حممظ حا  حث:متع: حي ث تح ح
بح تتتملحمستتت  محث: م يتتت حث:متتتع ،ح ث ق تتتع حث:م زثيتتتاح لتتتيحث : هتتتع ح نظتتتع حث: ملتتتي ح  ميتتت حالتتت ث: تتتيح

                                                           

(
1
  مجةددم يةاددم وتعا اددممحند  بدد ال وتحددموي  نماددا تعددم  وتعيةدال ساددا ام وتعاددمموي تنددم و وتندداممو وو عدد   دم    ددموو وتمو دد    (
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   ص و5112والجعنم ام  سوتيةم  والتامتام  جمميم م عموة   اع ا م  وتجزوئا  
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) Ben Jongbloed: Funding Higher Education: Aview From Europe, Paper Prepared for the 

Seminar: Funding Higher Education: Acompartive OverView, Center for Higher 

Education PoLicy Studies, University of Twente, 2008, p.5. 
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  وتنكع ددم وتييدداام تة شددا سوتعمزادد   وتعيةددال وتيددمتظ وتيددم  سوتوددمص وتمو دد  سوتعحدد امو ةددظ بددمته جددمئا  سوئددا سعاددق و ددمو ي  (

 و552  ص5115وتن يمو   
(
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وتندت نا وتيدممظ وتاد مة وتحدمضة  شدا محن  ب اة وتحموي روتفيا س نمادا وتعيةدال وتجدمميظ رضووسدم عدظ  ادكمتام وتع دماا   (

  مايدددز   دددماا وتعيةدددال وتجدددمميظ  متعيدددمس  مددد  مايدددز آعدددمإل ولبدددعي سوتع دددماار -)وتيا دددظ وتثمتدددت(  وتعيةدددال وتجدددمميظ وتيا دددظ
 و222  ص5112ضاان ا 12-17فعا  من وت ووسمو وتنياعام  جمميم  ان انه  عظ وت

(
8
  مجةدم يةادم وتعا ادممحن   ةظ  زبي  نماا وتعيةال وتجمميظ عظ ميدا رمعمده ومزمدم سسد ا وتنموج دمر  رضووسدم مادعي ةامر   (
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  وتجز  ومسو  مايز   ماا وتعيةال وتجمميظ  جمميم  ان انه  وتيمئا   عدظ وتفعدا  وتجمميظ وتيا ظي آعمإل ولبعي سوتع ماا
 و257  ص5112ضاان ا 12-17من 

)
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  بعي مشاسع إلوو  س   ننو م  نا مي مم   س وتع ماا  اجاموسوسعاو وتعنماا  امض  ان ميا عظ وتيمتظ وتعيةالماس  وت ةعمج ي  )

  وتيدمئا   و سوتعد وا وو ادايم  وتع نادم تة حدما سوالسعشدم وتاديا   يممدا ميد ف :س حاادا  يد ال  ميدا عدظ وتيدمتظ وتعيةدال
 و3 11 ص  ص 5113

 
(
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  يةاددم وسددمتم ممجاددعاا غاددا م شددمو  م اددم  سددممم   ندد ي  ي رددم مددمووض ممتاددم   ددمعام تعة اددم مع ة ددمو   ددماا وتعيةددال وتجددممي    (
 و518  73-75  ص ص5112وتعا ام  جمميم وتز مزاق  
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Terms, Second Edition, Governor's Office/ State of Washington, 2010, p16. 
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ح:ل ملي  حن عالي  حمع:ي  حم ثلا ح:  اليل حم  لح ح   ل ح     حث: م ي ،  ث  ما حح،ث: عمم حم ع 
ث:الثس ح ل حث:منججحث:    ،حكمعح   ل حث:الثس حن: حم م   حم حث:ن عتجحم حنثمجعحن حث:ا : ح
حم ح حسن يع حمهاا  ح ا يصحم ع:غ حاال  حم  ح ذ:ك حث: عمم  حث: ملي  ح م ي  حم عال حنث  ث 

نجعح ح مي حزيعا حث:م ثزن حث:معم ح:ل ملي حث: عمم ،ح    احزيعا حسن ي حال حميزثنيع حث: عممع حن حن
ه ي ي حنظلثح:معحي عهبحثذعحث:زيعا حم ح  ا ح ثل  ععح:ألسمعلح ثل  ععح: كل  حث: ملي حث: عمم ،ح

حث:هك م ح شك حنسعس .ح ث  معاحث: عممع حث:هك مي ح ل حث: م ي 

(14) (2118 ط يلحم عالح م ي حث: ملي حث: عمم حال حم ل) -2
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ثتتتاال حث:الثستتت حن:تتت حالثستتت حا لحث: ملتتتي حث: تتتعمم حالتتت حث:نمتتت حث ق  تتتعاق،ح  هليتتت ح    
   يتتي حث:  ستت حث:كمتت حالتت حمتتااال حث:ممليتت حث: مليميتت حالتت حث: عممتتع حث:م تتلي حاتتال ح
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(
15

مدددن وتفكدددا وتعا دددمة ولسدددعمظ س سجدددي ولعدددمض  م  دددم عدددظ وتعيةدددال وتجدددمميظ   تا دددم زادددمض بددد اهي بدددال  نمادددا وتعيةدددال وتنادددعيم (
 و28  ص5112يةام وتعا ام  وتجمميم والسعمام  غز   عةا ان    وسمتم ممجاعاا غاا م شمو  وتفةا ا ظ  

(
13

 وماج  سم ق ي رم ممووض ممتام   معام تعة ام مع ة مو   ماا وتعيةال وتجممي    م ام  سممم   ن ي  (

(
12

  يةادم وتعجدمو   جمميدم وسدمتم ممجادعاا غادا م شدمو   ميداح  ماا ميمضو  نماا وتعيةال وتجدممي  عد  ا مب ام   ط  مسلي  (
 و5117 ان انه  



: متتتللح لتتت حمتتتاقحقتتتال ح ،ح ث2115-1995ث: تتتعمم حالتتت حم تتتلحاتتتال حث:  تتتل حمتتت ح
ث: عممتتتع حث:م تتتلي ح لتتت حث: م يتتت حث:تتتذث  ح   تتتاي ح متتتضحث:م  لهتتتع ح: م يتتت حث: ملتتتي ح

 قتتاحث  متتا حث:الثستت ح،حث: تتعمم حالتت ح تت  ح متتضحث:  تتعلبحث:ا :يتت حالتت حثتتذثحث:م تتع 
كمتتعح   تتل حث:الثستت ح:م م  تت حمتت حث:ن تتعتجحمتت حح، لتت حث:متتنججحث ستت ن عط حث: هليلتت 

: تتتعمم حث:م تتتلقحيم متتتاح شتتتك حشتتت تحكعمتتت ح لتتت حث: م يتتت حنثمجتتتعبح حيتتتزث حث: ملتتتي حث
ث:هكتت م ،ح  تتا حم ثك تت حث   متتعاث حث:ما  تت ح:م ثزنتتع حث: عممتتع حث:هك ميتت حن:تت ح
ممتتا  حث:زيتتعا حالتتت حث:من تتللحمتتت حث: عممتتع ح  تتتا حقتتال جعح لتتت حث: التتع ح م طل تتتع ح

ح. ثه يع ع حث: عممع 

 (15) (ب2111:مع:يحاليحمع:يزيع)نيلحث:سيعسع حث ق  عاي ح ل حن عا ح شكي حث: ملي حث -3

ثتتتاال حث:الثستتت حن:تتت حث: متتتللح لتتت ح ثقتتت ح تتتلييلحث:سيعستتتع حث ق  تتتعاي حالتتتيحن تتتعا ح شتتتكي ح
ملسستتع حث: ملتتي حث:متتع:يحالتتيحمع:يزيتتعحالتتيحث:امستتي ح عمتتعأحث:مع تتي ،ح ث: متتللح لتت حمتتاقحمستتعثم ح

ث:متع:يحالت حمع:يزيتعحث:م :م حال ح ط يلحقطععحث: ملتي حث:متع:يحالتيحمع:يزيتع،ح اع ت ح ن حنظتع حث: ملتي ح
 قتاحثست اام ح،حقاحملح لل م حملثهت ح:ل طت لحكعست  ع  ح:ال  عثتع حث ق  تعاي حث:مع:ميت ح ث:م :مت 

ث:الثس حث:منججحث:   يحم حاال حث   متعاح لت حثتا يتع حث:ستع   حالتيحث:م تع ح ث: يتعت حث:اع ت ح
مع:يزيتعحقتاح ت ح  تميمجعحح ع:سيعسع حث:هع:ي ،ح    ل حث:الثس حن: حن حسيعستع حث: ملتي حث:متع:يحالتي

  ن يذثعحم حاال حنل  حملثه ح:ل نميت ح ثتيحث: جت احث:م ذ :ت ح: شتكي ح ث  تعا ح شتكي حنظتع حث: ملتي ح
حث:مع:يحث:مع:يزمحكعس  ع  ح:لم :م حث ق  عاي ح ث ه يع ع حث:هع:ي ح: ط يلحث:م  م حث:مع:يزم.

(16) (2111ث:جيك حث:مع:يح:نظع حث: ملي حث:مع:يحث: لكيح) -4
: 

ثاال حث:الثس حن: حث: مللح ل حث:م  ع حث:اثالي ح ث:اعل ي ح ث:شت  حث:مع:ي ح:نظع حث: ملي ح
ث:متتع:يحث: لكتتي،ح ث: متتللح لتت حث:متتلثال حث:مطل  تت ح ك تتع  حنظتتع حث: ملتتي ،ح قتتاحثستت اام حث:الثستت ح

ح قتتاح   تتل حث:الثستت حن:تت حن تتعتجحمنجتتعبحح م يتت حث: ملتتي حث:متتع:يحالتتيح لكيتتعحيم متتاح،ث:متتنججحث:  تت ي
 لتت حنمتت ذ ي حثمتتعح عممتتع حث:ا :تت حث: تتيح  تت  ح لتت حنظتتع حمتتع:يحيم متتاح لتت حث:م تتعالحث: طنيتت ،ح

                                                           
(

15
) Jasvir Kaur Nachatar Singh, et. al: The Impact of Economic Policy on Reshaping Higher 
Education in Malaysia, 33

rd
 Higher Education Research and Development Society of 

Australasia, Annual International Conference, Melbourne, Australia, 6-9, July 2010, 
p.p.585-595. 

(
16

) Ali Riza Erdom: the Financial Structure of Turkish Higher Education System, E-
International Journal of Education Research, Vol (I), Issue. (I),2010, P.P 18-25. 



 ث: عممتتع حث:اع تت ح ثتتيحث: تتيح  تت  ح  تت اليلحث: م يتت حث:اتتعصح جتتعح ث: تتيح  تت حميزثني جتتعحث:يتت  ح:متتعح
%حمتت حث:ميزثنيتت حث:ما  تت ح: عممتتع حث:ا :تت ،ح قتتاحهتتالح طتت لحالتتيحميزثنيتت حث:ا :تت ح81ي تتلبحمتت ح

 ،ح نظتتع ح1973 ح تتان ح  لنتتعمجحمنظتتع حث:ميزثنيتت مح2114 حه تت ح1973ث:متتع:يحمتت ح تتع ح:ل ملتتي ح
ح 2114ظع حمث:ميزثني حث: هليلي مح ،ح ن1998مث:ميزثني حث:مش لك مح ع ح

،ح ي  تت حذ:تتكحاليمتتعح ث:م ثمتت حث:متتليل حاليتتت: م يتت حم جتت  حثثتطتتعلحث:نظتتلقح:ل هتتلبح يشتتم ح
حيل ب

كتت حمتتعحيستت طي ح لتتاحمتتعحن حيم تتتتحمتت حمتت ثلاح ن  جتتعحححيمتتللح لنتتتحم جتت  حث: م يتت ب -1
  ه يتتت حنثتتتاثالجع،حستتت ث حنكعنتتت حث:متتت ثلاححيلحشتتتت نجعيث: مليميتتت ح: ستتتث:ملسستتتع ح

مم م عحث:م ثلاحث:مل  ا حالتيحنطتعلحث: ملتي حن:ت حث:ملسستع ح،(17)معاي حن ح يني 
اثل حثتتتتذحث: مليميتتتت ،ح: ه يتتتت  عحثتثتتتتاثلحث: تتتتيحي متتتتي ح ه ي جتتتتعح تتتتع:م ثلاحث:م عهتتتت ح ث 

ح.(18)مثتم ث ح ثس ااثمجعح ك ع  

اثاليتتتت حث:حمنجتتتتع م يتتتت حث: ملتتتتي حث: تتتتعمميح    تتتتاحم م  تتتت حمتتتت حث:م ثمتتتت حث:متتتتليل حالتتتت حححححححح
مست  قحن ت لحث:متعملي حالتيح ححزيتعا حث:طلتبحث   متع يح لتيحث: ملتي حث: تعممي ث بحاعل ي ح ث:

 ع ح ليحث: ملتي حكلمتعحنث حنظع حث: ملي حث: عمميبح يشم حذ:كحثتكعايميي ح ثتاثليي حالكلمعحزثا
ث:مستتت  قحث: كن :تتت  يح ث:  نتتتيح،ح حثل  تتتععحممتتتا  حث:جتتالحث: مليمتتتي،ح حزثا حن تت لحث:متتتعملي حاليتتتت

زيتتتعا ح تتتااحستتتن ث حثت:تتتزث ح،ح حي ستتتن تتتعبحث:مملتتت حمتتت حث:ستتتع ع حث: الي،ح ح:لممليتتت حث: مليميتتت بح
ث:نمتت حث:ط يمتيح:لستتكع ح، ح(19)حث:م تعني،ح ث ث متع ح ع:  ستت حث:كمتيح ث:كي تيحالتتيحث: ملتي حث: تعممي

                                                           

(
18

سم  امسدام ضوو -عمطنم  مضام  عمطنم وتزئاو  زا و ي ضسو والسعثنمو وتيم  عظ   مع وتعيةال وتيمتظ عظ  حياق وت نم وال عيمضة (
وتندددت نا وتددد ستظ ر يادددال آ دددمو  ددداومع والسدددعثنمووو وتيممدددم   تكدددا مدددن وتجزوئدددا  وتاددديمضام سوموض   مسدددعو و  مي ادددمو  متادددا

  وتجن مواددددم   جمميددددم سدددد ا 5115-5111سوتيكمسددددم  م  ةددددظ وتعشدددد اا سوالسددددعثنمو سوت نددددم وال عيددددمضة  ددددعو وتفعددددا  
 و11ص  5113مموس /15-11وتجزوئاام   عو وتفعا  

(
17

ضوو  يدد ال  اددن وت دداعسل    و جمئددمو   اثددم عددظ ولضوو  وتن وسددامي  سددعمي   دد  وتيعددال  اددانجنددمو محندد    ددم وتمعددم  (
 و27  ص 5111وتنياعم وتج ا    والسك  وام  

(
12

(  ضستددم   ددا  32س ) ( 127ع ) مجةددم وتعا اددم محندد  بدد اق محندد ي وتعيةددال سوتعنماددا  ددا اا مع ددمضو سماددرمتام مشددعايم   (
 و22  ص5112س عن ا 



: ميتتتتتتتلث حث ق  تتتتتتتعاي حث: تتتتتتتيح شتتتتتتتجاثعحعح ثزيتتتتتتتعا حثث متتتتتتتع حث:تتتتتتتا  ح تتتتتتتع: ملي ح ث ن تتتتتتتع ح ليجتتتتتتت ح
ح.(20)ث:م  ممع 

بحيتت  ح م يتت حث: ملتتي حث: تتعمم حالتت حمع:يزيتتعحمتت حتمويةةل التعمةةيم الجةةامعى فةةى ماليزيةةا -
اتتتال ح تتتا حم تتتعالحثتتت حث: م يتتت حث:هكتتت م ح ث:لستتت  حث:الثستتتي ح ث: تتتل ضحث: مليميتتت ح

 ،ح ي   حذ:كحاليمعحيل بث:من حث:الثسي ح ث: م ي حث:ذث  ح ث: قل ح
 ي ل تت حقطتتععحث: ملتتتي حث:متتع:يزمح شتت يتحث:متتع ح ث: تتعمميحث:تتتا  ح بالتمويةةل الحكةةومى

ث:متتتع:يحمتتت حث:هك متتت ح ذ:تتتكح: تتت اليلح ستتتجيال حث: ملتتتي ح ث:تتت مل ح:ل متتتعثيلح  تتت اليلح
م لتتغحك يتتلحمتت ححث:متت ثلاحث: شتتلي حث:مميتتز ح: طتت يلحث:تت الا،حهيتتلح ا تتصحث:هك متت 

ث:متتع ح: تتع: حقطتتععحث: ملتتي حث: تتعمميح ذ:تتكحمتت حاتتال حمنهتت ح تت زعحستتن يعأح لتت ح
 قتتتاح لمتتت حنستتت  حث ن تتتع ح لتتت حث: ملتتتي حث: تتتعمم حث:متتتع:يزقحهتتت ث: ح، (21) ث: عممتتتع 

 يت  حمنعقشت حث:ميزثنيت حالتيح زثل ح،(22) %حم حن مع: حث:نع جحث:مهل حثت متع: 1.69
ث: ل:مع حاليح ت  حما لتلحثتنشتط ح ث:مشتعلي ححث: ملي حث:مع:يح  هااحك حسن حالي

 متتت حثآل:يتتتع حث:مستتت اام حالتتتيحث: م يتتت حث:هكتتت ميح:ل ملتتتي حث: تتتعمميح،(23) ث:م  لهتتت 
،ح  ستتم ح(24)ث:متتع:يزمحل:يتت حث:  تتع ضح تتي حث: عممتتع حث:معمتت ح  زثل حث: ملتتي حث:متتع:ي
 (25)ث:هك م حث:مع:يزي حن: حث: ه  حن: حل:ي حث: م ي حث: عت ح ل حثتاث .ح

                                                           

(
51

 و11-11  ص ص ماج  سم قعمطنم  مضام   عمطنم وتزئاو  زا و ي (
(

21
) Asharf Mohd Ramli, Mostafa Omar Mohamed: An Over View Of Public Funding For 

Higher Learning Education In Malaysia And The Prospect Of Waqf  Funding, This Study 

Is Apart Of Research in "Pembentukan Model Baru Wakaf Korprat Di Malaysia, Ministry 

Of Higher Education (mohe), (w.d).P.5. 

(22) The World Bank: Putting Higher Education to Work Skills and Research for Growth in 

East Asia, World Bank East Asia and Pacific Regional Report, The World Bank 

,Washington DC 20433,2012,p.113. 

(
23

) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reform In Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding, Australian Journal Of Basic And Applied 

Sciences,7(10),2013, P .556. 

(
24

)Abd Rahman Ahmed ,et.al: Impact Of The Government Funding Reforms on The 

Teaching and Learning Of Malaysian Public Universities, Higher Education Studies, 

Vol.2., No.2, June2012,P.116.  
(

25
) Abd Rahman Ahmed , Alan Farley: Funding Reforms In Planning, International 

Conference on Innovation, Management and Technology Research, Malaysia, 22-23- 

September 2015, PP.107-108. 



   حمتت ح م يتت حث: ملتتي حث: تتعمم ح11ث:لستت  حث:الثستتي بح ميتت حث:لستت  حث:الثستتي حنستت%
ث:متتع:يزمح ثتتيحنستت  حمنا  تت حن:تت حهتتاحك يتتل،ح قتتاحستتعثم حزيتتعا حن تتاثاحث:طتتالبح
ثت عنتتتبحالتتتيحث:ستتتن ث حثتايتتتل حالتتتيح متتت حث:لستتت  حث: تتتيحيتتتاالمجعحث:طتتتالبحم تتتالثأح

 حالتتيحيتتاحث:سيعستتع ح:لتتاا ح:جتتذعحث:ملسستتع ،ح   تت حستتلط ح هايتتاحث:لستت  حث:الثستتي
ث:هك مي حم ح ل ل حم ثال ت حث:م لتسحث:ت طنيح:ل ملتي حث:متع:ي،حكمتعح  تا حث:هك مت ح

ل  يت ح:كت حح85111ث:مع:يزي حني عأحا معأحمت حث:لست  حث:الثستي ح ممتا حستن محقتالع
طع:تتتتب،ح:م ث تتتتتل حث: ملتتتتي حث:متتتتتع:يحمتتتتت ح تتتتمع حثنا تتتتتعضحث:لستتتت  حث:الثستتتتتي حالتتتتتيح

 (26).ث: عممع حث:معم 

 تتتا ح:طتتتالبحث: ملتتتي حث: تتتعمم حمتتت حق تتت حث:مايتتتاحمتتت حث:ملسستتتع حي بحث:متتتن حث:الثستتت  
  تعا ح،ح تع: زثل ناثل حث:اتامع حث:معمت ح زثل حث: ملي حث:مع: حح ذ:كحم حاال حح منجع
 حث:متتن حث:الثستتي ح:لطتالبحث:تتذي حيل  تت  حالتتيحم ع مت حث:تتا لث حث: تتيح  تتنلح  تتامتعح

 .(27)   ل حننجعحذث حنثمي ح:لم له حث: طني

 ث: مليمي بح  ا حث:هك مت حث  هعايت حث:مع:يزيت ح  هت حنشتلثلح زثل حث: ملتي حث: ل ضح
ث:متتتع:يحنن ث تتتعفحما ل تتت حمتتت حث: تتتل ضحث: مليميتتت ح:لطتتتالبحهيتتتلح   تتتاحث:مايتتتاحمتتت ح
ث:جيتتتع حث: تتيح  تتا حميتت حثتتذعحث: تتل ضحميتت حم لتتسحنمعنتت حم لتتسحث:نتت ثب،ح  زثل ح

 طتت ح ع:هك متت حميتت )حث:اامتت حث:مانيتت ح  متتضحث:شتتلكع حث:مستتعثم ح ث:شتتلكع حث:مل 
   ل نعس،ح ليك  حمع:يزيع،حث:ملسسع حث:م لالي ،حملسس 

 (28)  مضحث:جيتع حث: طني حث:مس  ل (.ح نا  حث: ملي حث:مع:يحث: طني ،

 ح ممتتتت حث:هك متتتت حث  هعايتتتت حث:مع:يزيتتتت ح لتتتت ح1998ث: م يتتتت حث:تتتتذث  بح منتتتتذح تتتتع ح 
،حح ذ:تتكحمتت حاتتال حث:مايتتاح(29) شتت ي حث: عممتتع ح:لممتت ح لتت ح  :يتتاحنيتتلثاث ح:تتذث جع

                                                           
(

26
) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding. Op. Cit., P. 558. 

(
27

) Further Education In Malaysia, 16 May 2011 jonesll , available at:  

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf, 29/2/2016, 9:00 am. 

(
28

) Shafinar Ismail: Students' Attitude to Education Loan Repayments:  A structural 

Modelling Approach, Dissertaionsat  of Philosophy, Brunel University, West London, 

2011, P.87. 

(
29

) Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities, 

Transitions Tawards Competitive Funding., Op.Cit., P.556. 

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf


متتتت حث:م تتتتعالحميتتتت حث: تتتتاليبح ث س شتتتتعلث ،ح  ستتتت ي حث  كتتتتعلث حث: هتتتت لح   تتتت اح
 (30) ث: ه ل،ح ث:م ع ل ح  ي حث:اامع ح ث:ا لث .

 ث: قلبح مت حنشتجلحث: عممتع حث: تيحقعمت حالتيحنسستجعحك قتلحثتيح عممت حمع:يزيتعح
 ،ح  ت ح1955(ح ثيحن  ح عمم ح ق ي حاليحمع:يزيعح لسس ح ع حUIMثتسالمي ح)

:ت ح عنتبحثتذعحث: عممت ح   تاح(31) ق جعحكم ن حم حق  حسلطع ح  ي حستالن  ل ،ح ث 
 عممع حنالقحقعم ح إنشع حث: قتلحث:اتعصح جتعح ث:تذمحي  تم حاتامع حث:ل عيت ح
:لطتتتالبح :ألكتتتعايميي حن حث: تتتلثمجحث:مجنيتتت ح ثتنشتتتط ح متتت ح تتتي حثتتتذعحث: عممتتتع )ح

مع:يزيتتت ،حث: عممتتت حث:ا :يتتت حثتستتتالمي ،ح عممتتت ح تتت  لثحمع:يزيتتتع،حث: عممتتت حث: طنيتتت حث:
 عممتت حث:ماينتت حث:ا :يتت ،ح عممتت حث: اتتعلقحث:ا :يتت (ح  متتضحثتتذعحث: عممتتع ح متت  ح

 (32) شك ح زتيحم حاال حث: قل،ح  م جعح شك حكعم .

 شتم حم تعالح م يت حث: ملتي حث: تعمم حالت حم تلحح م ي حث: ملي حث: عمم حال حم لب
حث: م ي حث:هك م ح 

 ميتت حثتت حث:م تتالحثتسعستت ح: م يتت حث: ملتتي ح  تت اليلعحث:ا :تت ححث: م يتت حث:هكتت م ب :
 ال عح:معحنصح ليتحث:اس  لحم حن حث: مي حال حملسسع حث:ا : حيك  حن نع حث: ط ح

  لتت حذ:تتكحح،(33) ث: ملتتي حث: تتعمم (ح-ثتسعستت  )حث: ملتتي التتيح ميتت حملثهلتتت ع:م تتع ح
الع:ا : حثيحث: تيح  همت حث:متب حثتك تلحالتيح م يت حنظتع حث: ملتي حث: تعممي،ح ذ:تكح
م حاال حمعح ا  تحث:ا : حم حث  معاث ح: زثل حث: ملي حث:متع:ي،ح عت تعال حن:ت ح
م م  تتت حمتتت حث:م تتتعالحثتاتتتلقحث: تتتيح ستتتعث حالتتتيح م يتتت حث: ملتتتي حث: تتتعمميحالتتتيح

                                                           
(

30
)Nur Anisah Abdullah, Shukran Abdula Rahman: Making Strategy at A Malaysian Higher 

Education Institution, th 2nd International Conference On Economics, Business And 

Management, IPEDR, Vol(22), IAcsil Press, Singapore,2011, P. 195. 

(
31

) Noor Inayah Yaakub: The Transformation Of The Role Of Waqf in The Higher Learning 

Education In Malaysia: A New paradigm For Islamic Financial Institutions, 11
th
 Kuala 

lumper Islamic Finance Forum 2014, Hotel Istana kualalumper city Center, Malaysia, 11-

12 November 2014, P.3.    

(
32

) Siti Mashiton Mahmood , Asmak Ab. Rahman: Waqf Financing For Higher Education: 

Countries, Pelestarian Institusi Wakaf memperkasa Pendidikan Tinggi Negara, University 

Kebangsaan Malaysia, 2014, Pp. 8-9. 

(
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 و2  ص ماج  سم قمحن  ب ال وتحموي  نماا تعم  وتعيةال ساا ام وتعامموي تنم و وتناممو وو ع   م    موو وتمو     (



%ح85 معحي الح نس  ح  لث ححم ححهيلح م  حث:هك م حث: ملي حث: عمم ، (34)م ل
 .(35) %حث:م   ي حم حم عالثعحث:اع  11%ح ي لكح:ل عممع ح ا يلحث 91ن: ح

 (ح لت ح267هيلحنصحقعن  ح نظي حث: عممع حالتيحث:متعا حلقت ح)حث:لس  حث:الثسي ب
ن حينشتتتتلح كتتتت ح عممتتتت ح تتتتنعاي حاع تتتت ح   نتتتت عحثتتتتذعحث: تتتتنعاي حن:تتتت ح تتتتنا  ح
ث:اامع حث: مليمي ح ث حاعصح ع:لس  ح ث:م ل الع حث: ت حيلايجتعحث:طتالبحم ع ت ح
ث:اتتتتتتامع حث:طال يتتتتتت ح ث: مليميتتتتتت ،ح  تتتتتتنا  حه تتتتتتيل ح يتتتتتت حث:م تتتتتتعنيح ثتلث تتتتتتيح

 لثضحث: عممع ح ثت جتز ح ث:ممتاث حث: تيحيي ت ح تا ح تالهي جع،حث:ما   حت
  تتتتتتتنا  حه تتتتتتتيل حلستتتتتتت  حث: تتتتتتتيعن ح ثستتتتتتت جالكحثتا ث ح ث:نشتتتتتتتعطحث:ليع تتتتتتتيح
 ث   متتتع يحث: تتتيحيتتت  ح ه تتتيلجعحمتتت حطتتتالبحث:متتتا حث: عمميتتت ،ح م ع تتت حثتقعمتتت ح
:ل ال احث:زثتل ،ح  نا  حث:اتامع حث:ط يت ،حكمتعحي ت زحننشتع ح تنعاي حناتلقحتمح

 (36).  لضحاليحث:مس    حلس  

 ن تتتعححقتتتعن  ح نظتتتي حث: عممتتتع ح تتت اليلحم تتتعالحذث يتتت حيمكتتت ح بىةةةةةةةةل الذاتةةةةةةةةالتموي
:ل عممتتع حث   متتعاح ليجتتعحالتت ح تت اليلح تتز حمتت حث: م يتت حث:اتتعصح جتتعح   ميتت حنهتتاح
ثتتتذعحث:م تتتعالحث: تتت ح متتتاحمتتت حم تتتعالحث: م يتتت حث:تتتذث  حالتتتيحث:م تتتعنيح ثتلث تتتيح

(ح269 ح ثتا ث ح ث:مماث حهيتلحن ت حث:متعا ح)ث:ما   ح:ك ح عمم ح ثت جزح
 لتت حن حي تت زح:ل عممتت ح يتت حث:م تتعنيح ثتلث تتيحث:ما  تت حت لث تتجعح ثت جتتز ح
 ثتا ث ح ث:ممتتتاث ح ث: تتتيحيي تتت ح تتتا ح تتتالهي جعح لتتت حن ح تتت اعحه تتتيل جعحالتتتيح
تعح:ل ملتي حث: تعممي،ح ذ:تكح  نا  حي للحمنجعح ل حثتنشع ث ح ث:  جيتزث حا مأ

ث: تتيحي تتمجعحث:م لتتسحثت لتت ح:ل عممتتع ح متتاحن حناتتذحلنمحم تتع:سحط  أتتعح:ل  ث تتاح
 (37)ث: عممع .

  بح  شم حث: ل ضح ث:من ح ث:مم نع حثت ن ي .ح تتتتعالحيعن يتتتتم 
حم طل ع ح ط يلح م ي حث: ملي حث: عمم حال حم لبح -

                                                           

(
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 و121  ص 5113  ضوو وتفكا وتيا ظ  وتيمئا   مي مم ومتفام وتثمتثمتعم  وتعيةال وتنياة عظ  اممظ محن   حمسةي  (
(

35
) European Commission: Higher Education In Egypt, National Tempus Office Egypt, 

2010,, p 5. 

(
32

وتعجمو  سوتي م م وت ارم وتيممم ( مي تم  سزوو  وتعيةال وتيمتظ  سزوو  52طد)  متم    عال وتجمميمو سالئحعي وتع فاذام جو وعي   (
 و112(  ص 528  وتنمض  )5112تشرم  وتن م   وممااام 

(
38

 و112(  ص 522وتنمض  ) يام قوتناج  وت (



م تتتتعن (حح–التتتلضح تتتلثتبحاع تتت ح تتتع: ملي حث: تتتتعمميح لتتت حث:ملسستتتع ح)شتتتلكع ح -1
 ث:مس  يا حم حمال ع حث: ملي حث: عممي.

ن  تتع حث:ملسستتع حمتت ح متتضحث: تتلثتبح ال أتتعح: تت ثني حث:ا :تت حم ع تت ح م يلجتتعح:تت مضح -2
 ث: لثمجحث: مليمي .

ث:ميتععحح–ننشع ح نعاي ح:ل ملي حث: عمميحاثا حملسسع حث: طععحث:ااميح)ث:كجل تع ح -3
 ث:ن  ح ث:م ث ال (حث: ع م ح:لا : .ح–

نيتتلثاث حقنتتع حث:ستت يسح م تتعن حثتن تتعصحث:هل تتيح: تتع: حث: ملتتي حح ا تتيصح تتز حمتت  -4
 ث: عمم ح ملسسع ت.

  تتتاي ح تتتلثمجح   يتتت حالتتتيحما لتتتلح ستتتعت حثت تتتال ح  نتتتع  حث: ثقتتت حث:تتتذمحيمعنيتتتتحنظتتتع ح -5
 ث: ملي حث: عمميح  ملحقال حث:هك م ح ل ح هم حك حن  ع تح م لاثع.

ستت  عا حمنجتتعح ثت تتال ح  تتاي حاطتت ح متت ح   تت حطتتل ح متت حثتتذعحثتمتت ث ح طتتل حث  -6
   حذ:كح:ل مي .

ننشع حنظع حمكعالئح:نظع حاللضحث:لس  حث:الثسي حمي ح  اي حث:من حث:الثسي ح ث: ل ضح -7
 ث:طال ي .

ثنشتتتع حثيتتتت ح هتتت حنشتتتلثلحث:م لتتتسحثت لتتت ح:ل عممتتتع ح كتتت  حمستتتت : ح تتت ح  تتتاي ح -8
 ث: ل ض.

هتع  حث:طتالبحننشع ح هاث حاثات حث:كليتع حك تل عح:جتذعحث:جيتت ح ممت ح لت حالثست ح -9
 ث:ذي حيه ع   ح:ل ل ض.

  تتتاي حث:متتتن حث:الثستتتي ح:لطتتتالبحث:م  تتت قي حالثستتتيأعحالتتتيحث:ملهلتتت حث: عمميتتت حثت :تتت ح -11
  طالبحث:الثسع حث:مليعح اع  حث:جيت حث:ممع ن حمنج .

   اي حث:من حث:الثسي ح:لطالبحاليححث: ا  ع حث:هي ي حث: يح اا حم ع: حث: لا. -11
 ث: عمميحث:هك ميحال ط.  اي حث:من ح:طالبحث: ملي ح -12
ن:زث حث:طع:بحث:هع  ح ل حث:منه ح  ل ل حث:م ا حن:ت ح تالاعح ث:اامت حالتيحم تع ح -13

  ا  تح:  ل حممين .
تتتتعحالثستتتتي ح:طتتتتالبحث: ملتتتتي حث: تتتتعمميح -14 مستتتتعثم حث: نتتتت كح ث:شتتتتلكع حالتتتتيح  تتتتاي حمنهأ

 ث:هك مي.
حنشتتلثلحث:م لتتسحثت لتت ح:ل ملتتي حث: تتعمم ح لتت ح ميتت حث:متتن حث:الثستتي حث: تتيح  تتا  -15

 :لطالب.



نهيع حنظع حث: قلحث: مليميح ذ:كحم حاال حا ت ث حل تع حث:تاي ح:تذ:كح ثست ااث ح -16
ما لتتتلح ستتتعت حثت تتتال حالتتتيحثت تتتال ح ث:   يتتتتح لثمي تتتتحالتتتيح طتتت يلحث: ملتتتي ح عمتتت ح

  ث: عمميحاع  .
ننشتتع حثيتتت ح ق يتت ح هتت حنشتتلثلحث:م لتتسحثت لتت ح:ل عممتتع ح كتت  حمستتت : ح تت ح -17

  حث:م ن   حث:ن اي ح ث:م علي .ناثل حشت  حث: ق يع حث: عممي
ننشتتتع ح تتتنعاي ح ق يتتت حاثاتتت حكتتت ح عممتتت ح كتتت  حمستتتت : ح تتت ح متتت حثتمتتت ث حمتتت ح -18

 ث:  ل ع ح نم ث حث:زكع ح ثت قعلحم حناللثاحن حملسسع .
ث ستت  عا حمتت حث: هتتاث حذث حث:طتتع  حث:اتتعصحاثاتت حث: عممتتع حميتت حث:مطتتع  حالتتيح -19

مط   ع حاثالجعح معح حيا ح مملجعحال  حقن ث ح:ل معم حم حم حيل بحاليحط  حنمح
ثتسعستتي،ح كتتذ:كح لشحث: عممتتع ح كليع جتتعحالتتيمك حث ستت  عا حمنجتتعحالتتيح ن يتتذح تتلثمجح
 متت حمشتت لك ح تتي حث: عممتتع ح ث:م تتعن حالتتيح يتتلحن قتتع ح ملجتتعحث:لستتمي ،ح  هتتاث ح

 ث: هع:ي حث:اقي  ح ث:ممعم حث:  علي حثته عتي .
 

ح

ح

 
ح

ح

 

ح

حقعتم حث:ملث  ح ث:ج ثمش

مجةددم يةاددم محندد  بدد ال وتحددموي  نماددا تعددم  وتعيةددال ساددا ام وتعاددمموي تنددم و وتندداممو وو عدد   ددم    ددموو وتمو دد    -1
 و1  ص 5112(  78  جمميم وتز مزاق  ع)وتعا ام

2- The Department Of The Treasury: The Economics Of Higher Education, A Report 
Prepared By The Department Of The Treasury With The Department Of Education, 
December 2012, p5. 



  ند  زوزسوي  ياددال    اددق ولبددعي وتجددمميظ وتج ادد  تعددم  رتااددمته ممجاددعاا ضيعددمووبر عددظ  ددم   ح دداا وت ة ددم  تدد   -3
يةادم    شدمو  وسدمتم ممجادعاا غادا مضووسم ما وتام  جمميم مععموة  اع ا م سوتنايز وتجدمميظ  دا  وت دمو ا   - متل وتش ا

   ص و5112وتيةم  والجعنم ام  سوتيةم  والتامتام  جمميم م عموة   اع ا م  وتجزوئا  
4- Ben Jongbloed: Funding Higher Education: Aview From Europe, Paper Prepared for 

the Seminar: Funding Higher Education: Acompartive OverView, Center for Higher 

Education PoLicy Studies, University of Twente, 2008, p.5. 

وتنكع ددم وتييددداام تة شدددا   وتعيةددال وتيدددمتظ وتيدددم  سوتوددمص وتمو ددد  سوتعحددد امو ةددظ بدددمته جدددمئا  سوئددا سعادددق و دددمو ي  -2
 و552  ص5115  وتن يمو   سوتعمزا 

وتندت نا وتيدممظ وتاد مة وتحدمضة رضووسدم عدظ  ادكمتام وتع دماا  محن  ب اة وتحموي روتفيا س نماا وتعيةال وتجدمميظ  -2
  مايدز   دماا وتعيةدال وتجدمميظ  متعيدمس  مد  آعدمإل ولبدعي سوتع دماار - شا )وتيا ظ وتثمتت(  وتعيةال وتجدمميظ وتيا دظ

 و222  ص5112ضاان ا 12-17مايز وت ووسمو وتنياعام  جمميم  ان انه  عظ وتفعا  من 
مجةدم يةادم مادا وتعيةدال وتجدمميظ عدظ ميدا رمعمده ومزمدم سسد ا وتنموج دمر  رضووسدم مادعي ةامر  محن   ةظ  دزبي  ن -8

 و3  ص5112(    ااا 1(  ج)23  جمميم وتز مزاق  ع )وتعا ام
وتندت نا وتيدممظ وتاد مة وتحدمضة  شدا )وتيا دظ وتثمتدت(  محنمض  ن ا ي ر جدموب  متنادم عدظ   دماا وتعيةدال وتجدمميظ   -7

  وتجددز  ومسو  مايددز   ددماا وتعيةددال وتجددمميظ  جمميددم  ددان اددنه  وتجددمميظ وتيا ددظي آعددمإل ولبددعي سوتع ددمااوتعيةددال 
 و257  ص5112ضاان ا 12-17وتيمئا   عظ وتفعا  من 

 مشداسع إلوو  س   ننو م  نا مي مم   س وتع ماا سوسعاو اجامو وتعنماا  امض  ان ميا عظ وتيمتظ وتعيةالماس  وت ةعمج ي  -2

  و سوتع وا وو اايم  وتع نام تة حما سوالسعشم وتايا   يمما مي ف :س حااا  ي ال  ميا عظ وتيمتظ عيةالوت  بعي
 و3 11 ص  ص 5113وتيمئا   

وسدمتم ممجاددعاا غاددا  م ادم  سددممم   ند ي  ي رددم مددمووض ممتادم   ددمعام تعة ادم مع ة ددمو   ددماا وتعيةدال وتجددممي    -11
 و518  73-75  ص ص5112وتز مزاق    يةام وتعا ام  جمميم م شمو 

11- Office of the Education Ombudsman: Family Dictionary of Education 
Terms, Second Edition, Governor's Office/ State of Washington, 2010, 
p16. 

 
من وتفكا وتعا مة ولسعمظ س سجي ولعمض  م  م عظ وتعيةال وتجمميظ   تا م زامض ب اهي بال  نماا وتعيةال وتناعيم-15

 و28  ص5112يةام وتعا ام  وتجمميم والسعمام  غز   عةا ان    وسمتم ممجاعاا غاا م شمو  وتفةا ا ظ  
 وماج  سم ق م ام  سممم   ن ي  ي رم ممووض ممتام   معام تعة ام مع ة مو   ماا وتعيةال وتجممي   -13

  يةادم وتعجدمو   جمميدم وسدمتم ممجادعاا غادا م شدمو   ميداح  ماا ميمضو  نماا وتعيةال وتجدممي  عد  ا مب ام   ط  مسلي -12
 و5117 ان انه  

15- Jasvir Kaur Nachatar Singh, et. al: The Impact of Economic Policy on Reshaping Higher 
Education in Malaysia, 33

rd
 Higher Education Research and Development Society of 

Australasia, Annual International Conference, Melbourne, Australia, 6-9, July 2010, 
p.p.585-595. 

16-Ali Riza Erdom: the Financial Structure of Turkish Higher Education System, E-
International Journal of Education Research, Vol (I), Issue. (I),2010, P.P 18-25. 

ضووسددم  -عمطنددم  مضاددم  عمطنددم وتزئدداو  زادد و ي ضسو والسددعثنمو وتيددم  عددظ   ددمع وتعيةددال وتيددمتظ عددظ  حياددق وت نددم وال عيددمضة -18
آ دمو  داومع والسدعثنمووو وتيممدم وتندت نا وتد ستظ ر يادال    امسام تكا من وتجزوئا  وتايمضام سوموض   مسعو و  مي امو  متاا

  وتجن مواددددم   جمميددددم سدددد ا 5115-5111سوتيكمسددددم  م  ةددددظ وتعشدددد اا سوالسددددعثنمو سوت نددددم وال عيددددمضة  ددددعو وتفعددددا  
 و11  ص5113مموس /15-11وتجزوئاام   عو وتفعا  

ضوو يدد ال  اددن وت دداعسل     و جمئددمو   اثددم عددظ ولضوو  وتن وسددامي  سددعمي   دد  وتيعددال  اددانجنددمو محندد    ددم وتمعددم  -17
 و27  ص 5111وتنياعم وتج ا    والسك  وام  



(  س 127ع ) مجةدددم وتعا ادددم محنددد  بددد اق محنددد ي وتعيةدددال سوتعنمادددا  دددا اا مع دددمضو سمادددرمتام مشدددعايم   -51
 و22  ص5112(  ضستم   ا  س عن ا 32)
 و11-11  ص ص ماج  سم قعمطنم  مضام   عمطنم وتزئاو  زا و ي  -51

22- Asharf Mohd Ramli, Mostafa Omar Mohamed: An Over View Of Public 

Funding For Higher Learning Education In Malaysia And The Prospect Of 

Waqf  Funding, This Study Is Apart Of Research in "Pembentukan Model Baru 

Wakaf Korprat Di Malaysia, Ministry Of Higher Education (mohe), (w.d).P.5. 

23- The World Bank: Putting Higher Education to Work Skills and Research for 

Growth in East Asia, World Bank East Asia and Pacific Regional Report, The 

World Bank ,Washington DC 20433,2012,p.113. 

24- Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reform In Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding, Australian Journal Of Basic And 

Applied Sciences,7(10),2013, P .556. 

25- Abd Rahman Ahmed ,et.al: Impact Of The Government Funding Reforms on 

The Teaching and Learning Of Malaysian Public Universities, Higher 

Education Studies, Vol.2., No.2, June2012,P.116.  
26- Abd Rahman Ahmed , Alan Farley: Funding Reforms In Planning, International 

Conference on Innovation, Management and Technology Research, Malaysia, 

22-23- September 2015, PP.107-108. 

27- Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities: 

Transitions Towards Competitive Funding. Op. Cit., P. 558. 

28- Further Education In Malaysia, 16 May 2011 jonesll , available at:  

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf, 29/2/2016, 9:00 am. 

29- Shafinar Ismail: Students' Attitude to Education Loan Repayments:  A structural 

Modelling Approach, Dissertaionsat  of Philosophy, Brunel University, West 

London, 2011, P.87. 

30- Abd Rahman Ahmed, et.al: Funding Reforms in Malaysian Public Universities, 

Transitions Tawards Competitive Funding., Op.Cit., P.556. 

31- Nur Anisah Abdullah, Shukran Abdula Rahman: Making Strategy at A 

Malaysian Higher Education Institution, th 2nd International Conference On 

Economics, Business And Management, IPEDR, Vol(22), IAcsil Press, 

Singapore,2011, P. 195. 

32- Noor Inayah Yaakub: The Transformation Of The Role Of Waqf in The Higher 

Learning Education In Malaysia: A New paradigm For Islamic Financial 

Institutions, 11
th
 Kuala lumper Islamic Finance Forum 2014, Hotel Istana 

kualalumper city Center, Malaysia, 11-12 November 2014, P.3.    

33- Siti Mashiton Mahmood , Asmak Ab. Rahman: Waqf Financing For Higher 

Education: Countries, Pelestarian Institusi Wakaf memperkasa Pendidikan 

Tinggi Negara, University Kebangsaan Malaysia, 2014, Pp. 8-9. 

 محندد  بدد ال وتحددموي  نماددا تعددم  وتعيةددال ساددا ام وتعاددمموي تنددم و وتندداممو وو عدد   ددم    ددموو وتمو دد   -32
 و2  ص ماج  سم ق

  ص 5113  ضوو وتفكدا وتيا دظ  وتيدمئا   تعم  وتعيةال وتنياة عظ مي مدم ومتفادم وتثمتثدم اممظ محن   حمسةي  -32
 و121

36- European Commission: Higher Education In Egypt, National Tempus Office Egypt, 
2010,, p 5. 

( مي تدددم  سزوو  وتعيةدددال وتيدددمتظ  سزوو  وتعجدددمو  52طدددد) وتع فاذادددم  دددمتم    عدددال وتجمميدددمو سالئحعدددي جو وعي  -32
 و112(  ص 528  وتنمض  )5112سوتي م م وت ارم وتيممم تشرم  وتن م   وممااام 

 و112(  ص 522وتنمض  )ي ام قوتناج  وت -38

https://www.aoc.co.uk/.../Country_Guide_Malaysia.pdf
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