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مقدمة





حول  موؤمتًرا   2007 مار�س  �سهر  يف  الإ�سكندرية  مبكتبة  العربي  الإ�سالح  منتدى  نظم 
حوكمة التعليم اجلامعي، �سارك فيه العديد من العاملني بحقل التعليم اجلامعي من روؤ�ساء 
جامعات وعمداء كليات واأ�ساتذة، بالإ�سافة اإىل العديد من اخلرباء واملفكرين وكذلك عدد 
من طالب اجلامعات. وعلى امتداد جل�سات املوؤمتر املتعددة طرح امل�ساركون العديد من الق�سايا 
القدرة  ومدى  اجلامعية  الإدارة  وجودة  متيز  على  يركز  نظام  و�سع  على  القدرة  مبدى  املتعلقة 
لالإدارة.  املركزية  الآليات  العتماد على  ال�ستقاللية، دون  املحافظة على  مع  التناف�س  على 
ومبعنى اآخر كيف ميكن اأن ت�سبح اجلامعة مركًزا لتفريخ قوى التميز وحت�سني جودة الأداء، واأن 
ت�سبح اجلامعة قاطرة جتذب كافة املوؤ�س�سات البحثية والعلمية لآفاق جديدة من الإجناز ملواكبة 
الحتياجات املتطورة يف املجتمع، وذلك تاأكيًدا على الدور الريادي والأ�سا�سي الذي يجب 

اأن تلعبه اجلامعات يف نه�سة املجتمع وتطوره.

وي�ستعر�س هذا الكتاب عدًدا من التجارب الوطنية والدولية التي ا�ستهدفت تعزيز قدرات 
املجتمع  احتياجات  الت�ساوؤلت حول  بع�س  طرح  ما  وهو  الدور،  بهذا  تنه�س  لكي  اجلامعة 
امل�سري من اجلامعة والدور املتوقع منها وطبيعة عالقتها بباقي موؤ�س�سات املجتمع، وكلها اأمور 
ترتبط ب�سرورة و�سوح الروؤية يف ر�سالة اجلامعة ووظيفتها يف املجتمع. مع اعتبار كل املحددات 
مثل م�سكلة املوارد املادية والب�سرية املتاحة للجامعات امل�سرية، والتي تعترب من احلقائق التي 
اإعادة ترتيب الأولويات وتر�سيد النفقات لتحقيق املزيد من   يجب التعامل معها من خالل 

التقدم يف املنظومة التعليمية. 

بداخلها  القرار  واآليات �سناعة  للجامعة  املتاحة  ال�ستقاللية  الكتاب حجم  ويناق�س هذا 
اأم  والتعبري،  الراأي  وحرية  الفكر  ا�ستقاللية  به  يق�سد  وهل  اجلامعات،  ا�ستقالل  ومفهوم 
ا�ستقاللية القرار املتعلق بالبحث العلمي، اأم ا�ستقاللية الإدارة والتمويل، اأم كل هذه الأمور 
بالإ�سافة اإىل �سرورة الأخذ مببادئ توافر ال�سفافية واإعمال مبادئ امل�سئولية واملحا�سبة والتي 
يجب الأخذ بها، وما يرتبط بذلك اأ�سا�ًسا مبو�سوع اآليات تقييم اأداء العمل اجلامعي التي تطبق 
تتعر�س  ملاذا مل  هو  اآخًرا؛  �سوؤاًل  يطرح  الذي  وهو  منذ عقود عديدة،  امل�سرية  اجلامعات  يف 
واحتياجاته  املجتمع  بنية  مع  تتنا�سب  حتى  وتطويرها  اأنظمتها  تغيري  اإىل  امل�سرية  اجلامعات 
التعليم اجلامعي يف م�سر؟ وهل  التي يواجهها  املتغرية؟ وما هي طبيعة امل�سكالت احلقيقية 
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هو  وما  التعليمية؟  للمنظومة  �ساملة  تطوير  عملية  عن  اجلامعي  التعليم  تطوير  ف�سل  ميكن 
و�سع املنظومة التعليمية امل�سرية و�سط املنظومة العاملية من حيث اجلودة يف م�ستوى التعليم 
املتزايد  الطلب  املناف�سة؟ وكيف ميكن مواجهة  العلمية وقدرتها على  والأبحاث والتطبيقات 
على التعليم العايل مع عدم الإخالل بجودة التعليم اجلامعي؟ ثم كيف ميكن التحديث اإل 
مبواجهة املوروث الثقايف من املمار�سات والعادات وال�سلوكيات التي حتكم العمل يف منظومة 

التعليم العايل احلالية؟ 

اأهلية حكومية(  امللكية )خا�سة  نوع  اأو  للجامعة  القانوين  ال�سكل  اأي�ًسا  الكتاب  ويناق�س 
وعالقتها مب�ستوى اأداء وجودة ما تقدمه من خدمة تعليمية، وهل ميكن تطبيق معايري احلوكمة 
للتعليم  توفري جمالت وقنوات  اأو  املختلفة؟ وما دور اجلامعة يف �سمان  الأ�سكال  على هذه 
امل�ستمر ودورها يف اإعادة التدريب والتاأهيل- واأل ينح�سر دور اجلامعة فقط على جمرد منح 
الدرجات العلمية، وكذلك الدور الذي يجب اأن تقوم به اجلامعات يف البحث العلمي ودورها 
يف التطور التكنولوجي الذي يحدث يف كل املجالت ودورها يف تعليم التعلم الذاتي، ويف 

ت�سكيل �سخ�سية الطالب، وفتح اآفاق الوعي ال�سيا�سي ومتكينه من التوا�سل الجتماعي؟

ويعترب هذا الكتاب روؤًى متنوعة حول دور وحمددات اأداء التعليم اجلامعي يف املجتمع، 
وذلك ا�ستناًدا اإىل اخلربات العاملية التي مت عر�سها يف مناق�سات املوؤمتر. وينق�سم الكتاب اإىل 
م�سر على  العلمي يف  والبحث  اجلامعي  التعليم  واقع  الأول  الف�سل  ف�سول؛ويتناول  ثمانية 
املعلومات  ثورة  والتطوير وخا�سة يف ظل  التحديث  واأكرث قوى  اأهم  اأن اجلامعات من  اعتبار 
والت�سالت التي يعي�سها العامل الآن؛ والتي يجب اأن يواجهها التعليم العايل يف م�سر من 
خالل التحليل العلمي والدقيق؛ فكل التحديات التي يواجهها التعليم العايل يف م�سر �سواء 

من ناحية العن�سر الب�سري اأو البنية التحتية اأو من ناحية الإمكانيات املتاحة.

للقوانني  وحتليل  عر�س  خالل  من  م�سر  يف  العايل  التعليم  نظم  الثاين  الف�سل  ويناق�س 
املنظمة للتعليم العايل يف م�سر، وخا�سة اأن بع�س القوانني التي حتكمها ل تتنا�سب مع التطور 
اأن  اأو�ساع خا�سة ل ميكن  اأن تعي�سه اجلامعات، واأن للتعليم العايل واجلامعات  الذي يجب 
هذا  يعطي  اأن  اأمل  على  الأخرى،  الدوائر  متكن  التي  والقوانني  الأنظمة  نف�س  عليها  يطبَّق 
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العر�س بروؤية تفيد �سانعي القرار من اأجل تطوير الأنظمة والقوانني والت�سريعات التي متكن 
والقطاع اخلا�س واملجتمع  الدولة  اأدوار وم�سئوليات كلٍّ من  العايل يف م�سر وحتديد  التعليم 

املدين يف تطوير وتنظيم هذه امل�سئوليات.

العايل  التعليم  الإدارة يف  اأفكار  تتنا�سب  اأن  الثالث مو�سوع �سرورة  الف�سل  وي�ستعر�س 
واجلامعات مع امل�ستويات العاملية يف اجلودة حتى ميكن حتقيق التناف�س للمخرجات من العملية 
اإل يف ظل ا�ستقاللية  اأن يتحقق  اأ�سا�س امل�ستويات الدولية والذي ل ميكن  التعليمية، على 
الإدارة وم�ساركة جميع العنا�سر فيها، كما ي�ستعر�س نف�س الف�سل بع�س من النماذج لنظم 
التعليم العايل يف بع�س الدول مثل رومانيا وفرن�سا و�سوي�سرا كنماذج وجتارب ميكن ال�سرت�ساد 

بها.

ويناق�س الف�سل الرابع ق�سايا البحث العلمي يف اجلامعات وما هو املطلوب منها يف ظل 
النظام العاملي اجلديد من خالل ا�ستعرا�س اأمني لواقع وم�سكالت البحث العلمي يف م�سر مع 
تو�سيح ومناق�سات للخ�سائ�س التي يجب توفرها للتخطيط اجليد ملوؤ�س�سات البحث العلمي 
حتى ميكن تعظيم الفائدة منها وخا�سة يف ظل التطورات والثورة العلمية والتكنولوجية والتي 

تتميز ب�سرعة ومعدلت التطور فيها خالل حقبات زمنية ق�سرية.

ويتناول الف�سل اخلام�س عر�ًسا �ساماًل لنظم احلوكمة يف موؤ�س�سات التعليم العايل والتي 
تتطلب اإجراءات جديدة تتميز بالتنوع مع �سرورة اأن يت�سمن هذا التنوع من خالل اإ�سرتاتيجية 
والتي يجب اأن تبنى على اأ�سا�س اخلربات الدولية التي حتقق فيها جناح الأهداف التعليمية، 
والتي يجب اأن ي�سارك فيها كل من احلكومة والقطاع اخلا�س وبقية موؤ�س�سات املجتمع وخا�سة 

بالن�سبة للموارد املطلوبة هذه الإ�سرتاتيجية.

اأن  ميكن  وما  اجلامعات  خارج  من  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  ال�ساد�س  الف�سل  ويناق�س 
تقدمه من خدمات ومزايا للمجتمع من خالل براجمها الق�سرية واملتميزة وحتى ميكن حتقيق 
املتطلبات املتغرية يف �سوق العمل و�سرورة الهتمام بربامج التعليم املفتوح وامل�ستمر والتعليم 
عن بعد، على اعتبار اأنها اإحدى الو�سائل يف حتقيق املتطلبات من املهارات املطلوبة يف �سوق 

العمل.
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موؤ�س�سات  خمتلف  يف  ت�ستخدم  التي  النماذج  من  عدًدا  ال�سابع  الف�سل  وي�ستعر�س 
التعليم العايل يف بع�س دول العامل من اأجل توفري امل�سادر املطلوبة لتمويل موؤ�س�سات التعليم 
العايل وحتى ميكن ال�سرت�ساد بها يف حتقيق متويل منا�سب وكاٍف، وي�سرتك يف توفريه جميع 
امل�ستفيدين من خدمات وخمرجات التعليم العايل، ويف نف�س الوقت عر�س ملدى ما ميكن اأن 
تقوم به موؤ�س�سات التعليم العايل من اأن�سطة لتعبئة املوارد وتوفري التمويل الالزم لها من خالل 
اخلدمات والتعاقدات، مع �سرورة الهتمام بالربامج التمويلية للطالب الذين يحتاجون اإىل 

م�ساعدات ل�ستكمال درا�ستهم.

ويف الف�سل الثامن ي�ستعر�س الكتاب خال�سته للمناق�سات والأفكار التي متت مناق�ستها 
يف الف�سول ال�سبعة ال�سابقة من اأجل حتقيق اأف�سل املمار�سات يف تطبيق وتنفيذ احلوكمة يف 

التعليم العايل واجلامعات يف م�سر.

واجلدير بالذكر اأن ما مت توثيقه يف هذا الكتاب من مناق�سات ميثل نوًعا من الع�سف الذهني 
للم�ساركني يف املوؤمتر، ولذلك فهو ل يقدم بال�سرورة روؤية متكاملة لق�سية حت�سني جودة التعليم 
اجلامعي  التعليم  تطوير  لعملية  عامة  توجهات  يقدم  ولكنه  قدراته،  وتعزيز  م�سر  اجلامعي يف 

والبحث العلمي، من خالل �سفحاته يف جمموعة من ال�ستخال�سات. 

اإ�صماعيل �صراج الدين



الف�صل الأول
واقع التعليم اجلامعي والبحث العلمي يف م�صر





مقدمة
انتقادات  للجامعات  املتعددة  العاملية  التقييمات  �سدور  بعد  امل�سرية  اجلامعات  واجهت 
الأ�سباب احلقيقية  تلم�س  اأغلب هذه النتقادات مل  اأن  والغريب  املجتمع.  فئات  من معظم 
املت�سابكة  واملتغريات  الق�سايا  من  ملجموعة  ِنتاًجا  تعترب  والأ�سباب  د  ُمعقَّ فالأمر  للم�سكلة، 
املناخ  اإىل  الق�سايا  اإرجاع هذه  الأخرى. وميكن  منها مبعزٍل عن  اأيٍّ  اإىل  النظر  التي ل ميكن 
الثقايف والعلمي ال�سائد يف املجتمع واإىل غياب املبادئ اخلا�سة بال�سفافية وامل�ساءلة واإىل عدم 
م�ساركة اأ�سحاب امل�سالح )Stakeholders( يف �سنع القرار من خالل حوار جمتمعي حول 
اإدارة اجلامعات امل�سرية وحول الأ�سلوب الأمثل لتخطيط اأن�سطتها والبدائل التمويلية املُتاحة 

للجامعات يف ظل نظام متكامل للرقابة واملتابعة.

وتو�سع  وال�سفافية  الإف�ساح  مزيد من  اإىل  اجلامعات حتتاج  ق�سية حوكمة  اأن  املوؤكد  ومن 
اأهداف  حتقيق  يف  العايل  التعليم  منظومة  دور  تعظيم  ي�سمن  مبا  املجتمعية؛  امل�ساركة  رقعة 
التنمية الب�سرية من خالل بناء الكوادر والكفاءات الب�سرية القادرة على املناف�سة والتفاعل مع 

جمتمعات املعرفة. 

واإدارة  اجلامعة  اأن�سطة  توجيه  خاللها  من  يتم  التي  الطريقة  اجلامعات  بحوكمة  وُيق�سد 
اأق�سامها العلمية وكلياتها ومتابعة تنفيذ خطتها الإ�سرتاتيجية وتوجهاتها العامة. وهنا ُتثار العديد 
من الت�ساوؤلت حول البدائل املمكنة حلوكمة اجلامعات امل�سرية، ونظم اإدارتها واأ�ساليب تقييم 
اأدائها، وت�سكيل هيكلها التنظيمي، واأ�ساليب متابعة ودعم اتخاذ القرار بها، وكيفية تخ�سي�س 
�سرورة  حول  الت�ساوؤلت  من  العديد  هناك  اأن  كما  الب�سرية.  مواردها  واإدارة  املالية  مواردها 
البيئة  تنا�سب  التي  والأطر  املعايري  اإىل  الو�سول  بغر�س  املختلفة،  امل�سالح  ذوي  مع  احلوار 
امل�سرية وحتكم عمل اجلامعات، وهو الأمر الذي يتطلب وجود توجهات وروؤًى وا�سحة حول 
العديد من الت�ساوؤلت والق�سايا التي تعد ذات طابع ا�سرتاتيجي عند التعامل مع ق�سية تطوير 
الالزمة  وال�سيا�سات  الت�سورات  وو�سع  احلوكمة  معايري  وتطبيق  العلمي  والبحث  اجلامعات 

لإحداث عملية التطوير. 
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وتتطلب الإجابة عن هذه الت�ساوؤلت التعرف على دور اجلامعات يف املجتمعات احلديثة 
والأطر املوؤ�س�سية للجامعات وعالقتها بالبحث العلمي والتكنولوجيا ومنط العالقة بني اجلامعة 
والقوى الجتماعية املختلفة التى متار�س اأنواًعا متعددة من ال�سغوط على موؤ�س�سات التعليم، 
وعالقتها  حكومية(   / اأهلية   / )خا�سة  امللكية  نوع  اأو  للجامعة  القانوين  ال�سكل  وكذلك 
داخل  القرار  �سياغة  واأ�سلوب  تعليمية  من خدمة  اجلامعة  تقدمه  ما  وجودة  الأداء،  مب�ستوى 
اجلامعة امل�سرية واإىل اأي مدى تتوفر ال�سفافية واإعمال مبادئ امل�سئولية واملحا�سبة يف اجلامعة 
وخا�سة يف جمال اتخاذ القرار؛ كما تتطلب الإجابة عن هذه الت�ساوؤلت و�سوح روؤية ور�سالة 
املتوفرة  وامل�ساحة  املجتمعي،  ودورها  امل�ستمر،  للتعليم  قنوات  توفري  يف  اجلامعة  واأهداف 
ل�ستقالل اجلامعات وحدود هذه امل�ساحة، ثم عالقة اجلامعات- يف بلد مثل م�سر- مبوؤ�س�سات 
الفكر والثقافة الأخرى وعلى وجه اخل�سو�س تلك التي تتعامل يف جمال املعلومات واملكتبات 
ا يف التعليم اجلامعي لأنها متثل املحطة  ًـّ الرقمية، وذلك لأن مكتبات امل�ستقبل تلعب دوًرا اأ�سا�سي
ا مع الزيادة الهائلة يف كم املعلومات  ًـّ الأ�سا�سية لالإنرتنت والتعامل معه، وهو واقع يتاأكد يومي
فيه  اأ�سبحت  والتي  الإنرتنت،  الوقت عن طريق  نف�س  النا�س يف  اأن ت�سل لكل  التي ميكن 

ا من عمل املكتبات.  ًـّ احلا�سبات الآلية جزًءا اأ�سا�سي

اإن تقدمي اإجابات وا�سحة وتف�سيلية عن الت�ساوؤلت التي �سبقت الإ�سارة اإليها من املمكن 
اأن ي�سهم يف حتديد ماهية احلوكمة، وما هي مكوناتها واأ�ساليبها واأمناط تطبيقها خا�سة يف ظل 
الو�سع القانوين احلايل للجامعات امل�سرية، وتعترب هذه الق�سايا غاية يف الأهمية، لأن العامل 
يتغري ب�سرعة فائقة والنماذج الإدارية املوجودة يف اأغلب اجلامعات-على امل�ستوى الدويل- قد 
انتقلت من النماذج الإدارية التقليدية- التي كانت �سائدة يف القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن 
الع�سرين- اإىل مناذج اإدارية اأكرث حداثة منذ الن�سف الثاين من القرن الع�سرين، ثم اأ�سيف 
اإليها يف القرن احلادي والع�سرين تاأثري ثورة الت�سالت واملعلومات. وقد اأدت هذه التطورات 
اإىل طرح ق�سايا احلوكمة باإحلاح وزيادة اأهمية اآليات �سنع القرار يف الأمور الإدارية والكادميية 
هذه  تواكب  اأن  امل�سرية  اجلامعات  على  يتعني  فاإنه  ولذلك  كبري.  ب�سكل  التناف�سية  وتزايد 
التغريات وتتفاعل معها، حتى ل ت�سبح جمرد موؤ�س�سات لتقدمي وتبادل املعلومات، بل تكون 
موؤ�س�سات منتجة للمعرفة، وهي املنَتج احلقيقي الذي اأ�سبحت قيمته يف ع�سرنا تتجاوز بكثري 
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قيمة الرثوات الطبيعية، بل اإن قيمة اإ�سهامه يف زيادة الدخل القومي للعديد من بلدان العامل 
�سلع  القطاعات القت�سادية الأخرى من  تنتجه  ما  بها كل  ي�سهم  ما  تتجاوز حجم  اأ�سبحت 
وخدمات اإذ ظهرت يف ع�سرنا الراهن ال�سناعات ذات القيمة امل�سافة العالية التي تت�سمن 

العلم واملعرفة كاأحد عنا�سر الإنتاج الرئي�سية بها.

التحديات اجلديدة التي تواجه دور اجلامعة ور�صالتها 
تعترب اجلامعات من اأهم مراكز قوى حتديث املجتمع وتعزيز قيم العلم ون�سر ثقافة البحث 
تنمية  اأول  هي:  رئي�سية  مهام  بثالث  قيامها  من خالل  الدور  هذا  اجلامعة  وتلعب  العلمي. 
الكوادر الب�سرية الوطنية، وتعزيز قدارتها البحثية والتكنولوجية للتفاعل مع معطيات ع�سر العلم 
واملعرفة، من خالل تعليم الأجيال اجلديدة وتدريبها يف جمال العلوم احلديثة، وغر�س ثقافة 
البحث والتطوير يف عقول ال�سباب. ثانيا: تطوير البحوث العلمية يف جمال العلوم الأ�سا�سية 
امل�سكالت  وحل  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  جهود  دعم  يف  وا�ستخدامها  والتطبيقية، 
ثالثا:  اأن�سطتها.  اإطار  القومية، من خالل امل�سروعات البحثية والر�سائل العلمية التي تتم يف 
توفري م�سدر م�ستقل للمعلومات حول املو�سوعات العلمية والتكنولوجية والق�سايا ذات الطابع 
القومي، مثل ال�سحة والبيئة والتنمية الزراعية وال�سناعية وباقي املو�سوعات املرتبطة بالتنمية 

القت�سادية والجتماعية، مما يرثي العملية البحثية وي�ساهم يف الرتقاء بالقدرات العلمية.   

العنا�سر  كاأحد  والتكنولوجيا  العلم  لأهمية  تناٍم  من  الثالثة  الألفية  ت�سهده  ما  ظل  ويف 
»القت�ساد  اإىل  النتقال  اإطار  ويف  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  املوؤثرة  املهمة 
املعريف« بالرتكاز على ثورة الت�سالت واملعلومات، فقد تعاظم الدور البحثي للجامعات يف 
وهياكلها  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  امل�سبوق يف  التنوع غري  العامل من خالل  كثري من دول 
الأكادميي  احلراك  وتزايد  التعليمية،  للخدمات  ُجدد  منتجني  وظهور  والإدارية،  الأكادميية 
اأ�سهم يف  مما  وتقنية؛  اأكرث حداثة  تعليمية  اأ�ساليب  وتطوير  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  للطالب 
مثل  املتميزة  البحثية  املراكز  من  عدد  من  اأ�سا�ًسا  تتكون  بحثي  توجه  ذات  جامعات  اإن�ساء 
جامعتي اأومل وبرلني باأملانيا، اأو جامعات تركز فقط على مرحلة الدرا�سات العليا مبا تت�سمنه 
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من ر�سائل علمية وبحوث اأ�سا�سية وم�سروعات بحثية تطبيقية مثل مدار�س الدرا�سات العليا 
قطاعاتها  اأحد  اأو  اجلامعة  م�ستوى  على  تكون  التي  الآ�سيوية  الدول  وبع�س  واأوروبا  باأمريكا 

الأكادميية، وهو النمط الذي اأتبعته جامعة النيل يف م�سر على �سبيل املثال. 

تاأثريها يف  املعلومات والت�سالت ويتنامى  العلم واملعرفة وثورة  انعكا�سات ع�سر  وترتكز 
ب�سكل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ويف جمال  عام،  ب�سكل  والتكنولوجيا  العلم  جمال 
للتنمية  امل�ستقبلي  امل�سار  يف  يوؤثرا  اأن  ُينتظر  رئي�سيني-  عامليني  توجيهني  خالل  من  خا�س، 
العلمي  والبحث  التعليم  عوملة  وهما  الإن�سان-  رفاهية  وم�ستوى  والجتماعية  القت�سادية 

وتدويل اأن�سطتهما.

تدويل التعليم العايل والبحث العلمي
ُبعد متعدد  اأو  ُبعد دويل  اإ�سفاء  اإىل  الذي ي�سعى  بالتوجه  العلمي  البحث  ُيعرف تدويل 
الربامج  بكفاءة  الرتقاء  بهدف  والتطوير؛  والبحوث  العايل  التعليم  اأن�سطة  على  الثقافات 
التدويل عن ظاهرة  والتكنولوجيا. وتختلف عملية  العلم  وتعزيز قدرات  والبحثية  الأكادميية 
ور�سم  تبنيه  البحثية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  على  يتعني  ا  ًـّ ا�سرتاتيجي توجًها  كونها  العوملة يف 
ال�سيا�سات املوؤدية اإىل حتقيق اأهدافه. وحتى ميكن التفرقة بني ظاهرتي العوملة والتدويل، فقد 
غري  »بالتدويل  ت�سميته  اإىل  اليون�سكو  مبنظمة  العلمي  والبحث  التعليم  خرباء  بع�س  ذهب 

الهادف للربح«.

وقد تبنت منظمة اليون�سكو اإ�سرتاتيجية تدويل التعليم العايل والبحث العلمي منذ عام 
بالعملية  لالرتقاء  كو�سيلة  التدويل  مبداأ  الت�سعينيات  حقبة  نهاية  يف  اأقرت  حينما   ،1998
التعليمية والبحثية، من خالل اإ�سفاء ُبعد دويل متعدد الثقافات على جميع جوانبها واأن�سطتها. 
كما حثت اجلامعات واملراكز البحثية على اإعادة هيكلة اأن�سطتها ملواكبة التوجه نحو التدويل. 
موؤ�س�سات  اأداء  تقييم  معايري  اأحد  بو�سفه  التدويل  مبداأ  الدولية  املنظمة  اأقرت  فقد  واأخرًيا 

التعليم العايل والبحث العلمي.
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عوملة التعليم العايل والبحث العلمي
هو توجه عاملي يتمثل يف حرية انتقال الأفكار وال�سلع واخلدمات والأفراد وتقل�س امل�سافات 
عرب احلدود وبني القارات. وقد تعاظم تاأثري هذا التوجه من خالل اتفاقيات التجارة الدولية 
)اجلات( لتحرير تبادل ال�سلع واخلدمات. وبحيث ميكن اعتبار التعليم والبحث العلمي من 
وجهة النظر القت�سادية خدمات تقدمها املوؤ�س�سات البحثية واجلامعات )عر�س اخلدمة( اإىل 
ب�سكل مبا�سر  تاأثرهما  املتوقع  املختلفة )الطلب على اخلدمة(، ولذلك من  بقطاعاته  املجتمع 
العوملة  ظاهرة  اأن  اأي   .)GATS( اخلدمات  للتجارة يف  العامة  التفاقية  التوجه يف ظل  بهذا 
�ست�ساهم يف اإلغاء القيود على حركة الأ�ساتذة والعلماء واملوؤ�س�سات البحثية والربامج الأكادميية 
والبحوث  التعليم  اأ�سواق  وت�سابك  تكامل  حتقيق  بهدف  احلدود،  عرب  التطوير  وم�سروعات 

العلمية على ال�سعيد العاملي. 

اأ�سواق اخلدمات  بالتو�سع يف  اإىل العوملة بو�سفها عملية ترتبط  فاإنه ميكن النظر  ومن هنا، 
التعليمية والبحثية وباقت�ساديات التعليم والبحث العلمي. والذي على اأ�سا�سه �سوف ُيوكل 
اإنتاجها الفكري والأكادميي  اإىل كل دولة و�سع القواعد والآليات التي �ست�سمح لها بحماية 
والبحثي وتعظيم ال�ستفادة من تو�سع اأ�سواق التعليم العايل البحثية عند التفاو�س مع منظمة 
التجارة العاملية )WTO( فيما يخ�س التفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات )GATS(، و�سقها 

اخلا�س بخدمات التعليم والبحث والتطوير.

كما نتج عن التزاوج بني الثقافات البحثية عرب احلدود وبني الدول تعاظم الدور البحثي 
للجامعات، والرتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية لأع�ساء هيئة التدري�س. كما تعاظم هذا 
الدور  اأي�سا من خالل ارتباط الأُطر املوؤ�س�سية احلديثة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية 
باجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل؛ حيث ات�سح اأن العديد من املوؤ�س�سات البحثية ومراكز 
البتكار التكنولوجي ومعاهد التميز العلمي ن�ساأت وتطورت يف رحاب اجلامعات. وقد اأدى 
ارتباط هذه املوؤ�س�سات العلمية احلديثة باجلامعات اإىل تعزيز قدرات البحث والتطوير على كافة 

امل�ستويات.
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البحث  لقوى  ودفعها  اجلامعة من جهة  دور  التغريات يف  الرغم من حدوث هذه  وعلى 
العلمي من جهة اأخرى، فاإن البنى احلالية لنظم التعليم العايل يف كثري من البلدان النامية 
-ومنها م�سر- قد غدت غري منا�سبة ملواجهة حتديات الألفية الثالثة، ومن ثم فاإنها حتتاج اإىل 
املوارد  تنمية  اإ�سرتاتيجيات  ا يف  موقًعا مركزيًّ اأن حتتل  النطاق حتى ميكن  وا�سعة  اإ�سالحات 

الب�سرية من اأجل تعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا.

التحديات التي تواجه التعليم العايل يف م�صر
التي  التحديات  العديد من  التحديد، �سنجد  الو�سع يف م�سر على وجه  اإىل  انتقلنا  واإذا 
تواجه موؤ�س�سات التعليم العايل من اأجل حتقيق الرتقاء بالقدرات واإجناز عملية التطوير التي 
ت�سمح لها القيام بدور فاعل- يف ظل العديد من املتغريات املجتمعية- وخا�سة ما يتعلق منها 
بدور اجلامعات البحثي ومدى م�ساهمتها يف حتديث قوى املجتمع، وما هو املتوقع يف ظل املناخ 

الذي يحيط بها. 

الوا�سحة لدور اجلامعات كمخطط  الروؤية الإ�سرتاتيجية  التحديات غياب  اأبرز هذه  ومن 
معريف للمجتمع، وعدم القيام بدورها يف اإنتاج العلم واملعرفة خلدمة التنمية، وهو ال�سيء الذى 
التوجه  اأن غياب  املتقدمة. كما  املعرفية بني م�سر والدول  الفجوة  تزايد  ينعك�س مبا�سرة يف 
الإ�سرتاتيجي على م�ستوى كل جامعة يعترب اأي�سا من التحديات الهامة؛ حيث حتولت اجلامعة 
اإىل موؤ�س�سة ت�سم اأجهزة بريوقراطية، ت�سيطر عليها �سل�سلة من القوانني واللوائح والتي ت�ساهم 
ب�سكل كبري يف تهمي�س دور اجلانب الأكادميي. اأما اجلامعات اخلا�سة، فقد تغلب عليها يف كثري 
من الأحيان الطابع التجاري الذي ي�سعى لتعظيم الأرباح، وهو ما اأدى يف النهاية اإىل غياب 
و�سعف قوة الدفع التطوري والتناف�سي على م�ستوى منظومة اجلامعات عامة وعلى م�ستوى 
اإليها كل موؤ�س�سة تعليمية،  كل جامعة على حدة؛ حيث غابت الروؤية والر�سالة التي حتتاج 
واأ�سلوب حتققها يف �سوء ما هو متاح من تكنولوجيا عاملية، نظراً لوجود فجوة كبرية بني التطور 

التعليمي والتطور التكنولوجي. 
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لتطوير  روؤية  اأية  لو�سع  الأ�سا�سي  املدخل  تعترب  التي  التحليلية  الدرا�سات  ت�سري  وكما 
القوة  جوانب  توظيف  عدم  يكمن يف  امل�سكالت  اأكرب  فاإن  جامعة،  اأية  عمل  اإ�سرتاتيجيات 
التعليم  الطلب على  يعترب  وب�سفة عامة  املتاحة.  الفر�س  ا�ستخدام  وتعظيمها، وكذلك عدم 
التناف�سية يف القطاعات الإنتاجية املختلفة قد  اأن تراجع القوى  ا، كما  ًـّ ن�سبي اجلديد �سعيف 
اأدى اإىل �سعف الطلب على املنتج املعريف املتمثل يف البحوث، وهو الجتاه الذي يدعمه متتع 
اإىل عدم التوازن  بع�س املنتجني بو�سع احتكاري وعدم تعر�سهم ملناف�سة حقيقية، بالإ�سافة 
النوعي بني اأع�ساء هيئة التدري�س يف التخ�س�سات املختلفة، وبني الكليات املختلفة، ككليتي 

ال�سيدلة والزراعة على �سبيل املثال. 

ـًا اآخر؛ حيث اإن م�سارات تطوير اإ�سالح التعليم  وتتمثل مركزية نظم التعليم العايل حتدي
وم�ساريعه تتم اأ�سا�ًسا على امل�ستوى القومي. ورغم اأن املنظومة املركزية يف كثري من الأحيان 
تاأخذ زمام املبادرة،  فاإن التحول نحو التميز واجلودة ل يتحقق اإل بتوطني عوامل اجلودة يف 
متكاملة  ا�سرتاتيجية  وخطة  م�ستقبلية  روؤية  من خالل  اجلامعة،  م�ستوى  اأي  الأقل  امل�ستوى 
وبالرغم من تزايد الطلب على التعليم العايل فاإنه غري موجه لإر�ساء قواعد العلم واملعرفة لدى 
املكانة  دوًرا يف حتديد  تلعب  التي  العلمية،  الدرجة  على  احل�سول  نحو  يتوجه  بل  الطالب، 

الجتماعية للخريج. 

هذا ومايزال دور اجلامعة يقت�سر على كونها جمرد مانح للدرجات العلمية، مع غياب دورها 
كموؤ�س�سة للتعليم امل�ستمر، والذي ميثل واحدة من اأهم نقاط �سعف التعليم اجلامعي، فالدرجة 
اجلامعية تعترب مبثابة اعرتاف من اجلامعة باأن هذا ال�ساب بعد اأن اأنهى فرتة درا�سته يف اجلامعة 
اأو  الهند�سة  اأو  الطب  املهارات يف  النظر عن جمال هذه  ب�سرف  معينة  مهارات  اكت�سب  قد 
الزراعة ... اإلخ، اإل اأن هذا املنهج مل يعد منا�سًبا لأي جمتمع متطور. فهل من املنطقي اأن مينح 
اأربع �سنوات درجة علمية ت�سهد بقدرته على ممار�سة املهارات على امتداد  طالب در�س ملدة 
اأربعني �سنة هي بقية عمره املهني اأو الوظيفي حتى يتقاعد، يف الوقت الذي يحدث فيه تطور 

هائل يف املعارف ل يدري عنه �سيًئا ولي�ست له به �سلة. 
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هذا املنهج اأ�سبح مرفو�ًسا يف ظل الثورة املعرفية التي نعي�سها الآن. وكنتيجة ل�سيوع هذا 
بالثبات وعدم التغري، من  اأ�سبح كل �سيء فى املجتمع يت�سم  التوجه ولعدة �سنوات طويلة 
نوعية ال�سلع اإىل نوعية اخلدمات اإىل نوعية املهارات والوظائف، يف الوقت الذي يتغري فيه كل 
�سيء من حولنا نتيجة الثورة املعرفية احلديثة، التي فر�ست تغيرًيا وم�ستدمياً وهائاًل يف نوعية 

الوظائف. 

والذي  ا،  ًـّ حالي القائمة  الإ�سالح  مل�سروعات  تهديد  اأكرب  الأكادميي  الف�ساد  ويعد  هذا، 
ظاهرة  عن  ف�سال  ال�سخ�سي،  لالنتفاع  الأكادميية  بال�سلطة  املتاجرة  يف  مظاهره  اأبرز  تتج�سد 
توريث املنا�سب التي بداأت تنتقل اإىل بع�س اجلامعات وت�ست�سري داخل الأق�سام العلمية. 
فكل ع�سو هيئة تدري�س له قريب اأو ابن يعمل على �سمه اإىل نف�س الكلية التي يعمل فيها، 
ويتيح له الفر�سة يف تخطي زمالئه يف التقدير عرب املجامالت بني الأ�ساتذة، ويتم تعيينه يف 

الق�سم ذاته واملكان نف�سه دون النظر اإىل تفوق الطالب الآخرين اأو متيزهم.

اإن الزيادة غري امل�سبوقة يف الطلب على خدمات التعليم العايل وتنامي الرغبة يف اللتحاق 
بالدرا�سة اجلامعية، اأدى اإىل حدوث تو�سع كمي كبري يف اأعداد الطالب، يف الوقت الذى مل 
تنُم فيه قدرات اجلامعة ومواردها واإمكانياتها بنف�س املعدل. ولقد اأدى هذا بدوره اإىل م�سكلة 
اأعداد  اإىل  اأعداد الطالب  ن�سبة  امل�سرية، وهي اخللل فى  اأخطر تعاين منها معظم اجلامعات 
اأع�ساء هيئة التدري�س، وهو ما ينعك�س �سلًبا على جودة التعليم، خا�سة يف وجود منط للعالقة 

بني الأ�ستاذ والطالب يحول دون حرية احلوار والتفاعل. 

وتعد اجلامعة يف الأ�سل موؤ�س�سة لبناء املواطن امل�سارك والفاعل يف املجتمع يف ظل مناخ 
اأن ر�سالة اجلامعة الأ�سا�سية هي البحث عن  جامعي ت�سوده حرية الراأي وتعدديته، وخا�سة 
واأهميته. ففي دولة كوريا على  العلم  اإىل تر�سيخ قيمة  املعرفة، وهو ما يحتاج  واإنتاج  احلقيقة 

�سبيل املثال يُعترب العامل اأو الباحث مبثابة بطل قومي. 

كذلك ت�سهد منظومة التعليم يف م�سر تراجع العديد من القيم مثل جترمي ال�سرقة العلمية، 
وهدم  والتجديد،  الإبداع  من  قدًرا حمدوًدا  العلمية  الإ�سافة  تقدم  بحيث  الإبداع؛  وتقدير 
الأبنية النظرية القدمية ونقد النظريات التقليدية. فقد قام اأين�ستني- على �سبيل املثال- بهدم 



21 واقع التعليم اجلامعي والبحث العلمي يف م�سر

روؤية نيوتن واأظهر روؤية جديدة، وهذا ل يقلل من الإ�سافة العلمية التي قدمها نيوتن، ولكن 
اإىل حد كبري جوهر  بهذا  ويرتبط  به  ما هو م�سلَّم  ونقد  تقييم  له من  العلم لبد  يتقدم  لكي 
العالقة بني الأ�ستاذ وتالميذه فمن املفرو�س األ تكون عالقة ذات اجتاه واحد؛ اإذ من املمكن 
تفر�س  وبذلك  اأ�ستاذه.  قدمه  ما  مع  يتناق�س  قد  علمي  واإبداع  روؤية  التلميذ  لهذا  تكون  اأن 
تفاعل  قبول  يقوم على  وتالميذه  الأ�ستاذ  العالقات بني  ـًا من  معين منًطا  العلمية  الروح  هذه 
الآراء رغم اختالفها وتعددها، بجانب الإقرار باأن املنهج العلمي والتجريبي يتعني اأن يكون هو 

ال�سبيل حل�سم اخلالفات يف الراأي.

ا ولبد اأن يعمل به كنهج يف البحث  ًـّ اإن ممار�سة هذه القيم داخل اجلامعة تعترب اأمًرا اأ�سا�سي
عن احلقيقة واملعرفة، ذلك اأن ر�سوخ القيم املرتبطة بالبحث العلمي وتاأ�سيلها ي�سهمان ب�سكل 
العلمي وتفعيله،  لل�سباب من طالب اجلامعات والبحث  الدور الجتماعي  مبا�سر يف تنمية 
املجتمعية  الأن�سطة  يف  وم�سارك  حقيقي  مواطن  اإىل  اجلامعة  اإطار  يف  ال�ساب  يتحول  حيث 
وقبول  الراأي  التعبري عن  ال�سيا�سية هو حرية  املمار�سة  اأن جوهر  اأدركنا  اإذا  املتعددة، خا�سة 
اأخالقيات  خالل  من  اكت�سابها  ميكن  التي  واملمار�سات  القيم  وهي  والختالف،  التعددية 

البحث العلمي وقيمه واملناخ الذي يحت�سنه.

ويف هذا ال�سدد يتعني التاأكيد على اأن العملية التعليمية تعتمد على ثالثة اأركان اأ�سا�سية 
هي الأ�ستاذ والطالب والإمكانيات املادية واملالية، وت�سري املقارنة بني واقع التعليم على امل�ستوى 
امل�سري وامل�ستوى العاملي اإىل وجود م�سكالت حقيقية فيما يتعلق بالطالب وكيفية اإعدادهم، 
لقيم  مفتقد  والتاأهيل،  التكوين  �سعيف  وهو  الأحيان  اأغلب  يف  اجلامعة  اإىل  ياأتي  فالطالب 
اأن هذا  الطالب، خا�سة  تقييم  معايري  كاأحد  العامل  اأنحاء  املوجودة يف كل  التطوعي  العمل 
النوع من العمل -واإن كان ل يرتبط باملناهج الدرا�سية ب�سكل مبا�سر- فهو ي�ساعد الطالب 

على بناء �سخ�سيته ودعم القيم الإيجابية لديه. 

اأما بالن�سبة للخريج اجلامعي وهو املنتج النهائي للعملية التعليمية فهو يف الغالب والأعم 
لي�س �سوى حقيبة مملوءة ببع�س املعلومات، وغري قادر على توظيف هذه املعلومات اأو ت�سغيلها، 
لذلك فهو ل يحقق متطلبات �سوق العمل يف الألفية الثالثة؛ حيث ميكن النظر اإليه كمنتج 
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غري قابل للت�سغيل وغري قادر على التغري والتطور. اأ�سف اإىل ذلك غياب الأن�سطة اجلامعية 
والتي من املفرت�س اأن تعد الطالب لكي ي�ستطيع اأن يعتمد على نف�سه واأن يت�سرف يف مواجهة 
م�سكالت احلياة، والن�ساط الوحيد الذي يدرب عليه الطالب خالل حياته اجلامعية مببادرة 
ذاتية منه هو الن�ساط الك�سفي وهو ن�ساط ميار�س بنف�س النمط كل �سنة ول يوجد فيه اأدنى 

تغيري اأو ا�ستجابة مل�سكالت املجتمع اأو للتطورات احلادثة فيه. 

واقع  تف�سيلي  ب�سكل  تتبعت  املجتمعات-  اأحد  على  اأكادميية  درا�سة  انتهت  وقد  هذا، 
هذا املجتمع منذ عام 1900 اإىل عام 1970- اإىل اأن م�ساركة املواطنني عرب املجتمع املدين 
توؤدي اإىل م�ساركتهم ال�سيا�سية الفعالة، واأن توجهات املواطنني نحو امل�ساركة ال�سيا�سية قد مت 
بدوره الجتماعي  ال�سباب  اإح�سا�س  تنمية  اجلامعة، حيث متت  الدرا�سة فى  اأثناء  اكت�سابها 
داخل اجلامعة من خالل القيم التي ت�سود بها والقائمة على حرية الراأي وتعدده، وبالتاىل فاإن 

الواقع ال�سيا�سي يف املجتمع ل ميكن اأن ينف�سل عما يحدث داخل اجلامعة.

ويعترب الأ�ستاذ اجلامعي العن�سر الب�سري الرئي�سي يف العملية التعليمية باعتباره مركز الن�ساط 
الأكادميي، ومن ثم فاإنه ميثل القاطرة التي ميكن عن طريقها اإ�سالح حال التعليم اجلامعي ولكنه 
العمل  ب�سلك  لاللتحاق  ال�سائدة  الختيار  معايري  منها  عديدة  م�سكالت  من  حاليا  يعاين 
اجلامعي، والتي ت�ستند فقط اإىل نتائج التفوق الدرا�سي برغم �سحالة امل�ستوى العلمي. بالإ�سافة 
اإىل اأن املعيد مطاَلب بجانب عمله الوظيفي اأن ينجز درا�سته العليا خالل فرتة بني �سنتني اإىل 
خم�س �سنوات ومبرتب 350 جنيًها كحد اأق�سى والتي يح�سل بعدها على درجة مدر�س م�ساعد 
بعد ح�سوله على درجة املاج�ستري، ثم يبداأ رحلة ح�سوله على الدكتوراة خالل فرتة قد متتد اإىل 

خم�س �سنوات، بعدها يح�سل على درجة مدر�س وين�سم اإىل هيئة التدري�س. 

هذا، خالل هذه الرحلة والتي قد متتد اإىل اثني ع�سر عاًما، وبعد كل هذا اجلهد ل يحظى 
هذا ال�ساب مبقابل مادي مالئم يتنا�سب مع م�ستوى املعي�سة ال�سائد؛ اإذ يجد نف�سه وهو املتفوق 
قد بلغ من العمر حوايل 32 �سنة، وهو مازال يدر�س ويتلقى ول يعطي ول ينتج ، واإىل بجانب 
اأخر لكي ي�سدد التكاليف املرتبطة بدرا�سته. وحتى بعد ح�سوله  ذلك ي�سطر للقيام بعمل 
على درجة الدكتوراة ل يتجاوز مرتبه يف الغالب األف جنيه ، ول ُي�سمح له بالإ�سراف على 
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اأ لذلك. ف�سال عن ذلك فاإن جهد ع�سو  ر�سائل دكتوراة منفرًدا لأنه يعد وفقا للقانون غري مهيَّ
ا، مبا  هيئة التدري�س ي�ستهلك يف عملية المتحانات واأعمال الكنرتول مقابل مائة جنيه �سهريًّ
يف ذلك ت�سحيح الورقة مقابل ن�سف جنيه ل غري مبوجب القانون. وبعد هذا عندما تطحنه 
ال�سنون ويقرتب من �سن املعا�س ل يتجاوز مرتبه ثالثة اآلف جنيه، واإذا اأ�سفنا اإىل هذا ان�سغاله 
الطبيعي باأمور الزواج والأولد، فلن يجد بعد هذا جمال للبحث العلمي! وال�سوؤال هوكيف 
ميكن واحلال كذلك اأن نطلب منه اأن يكون مبتكًرا وله اإنتاج علمي ي�ساهم به يف تطور العلم؟ 
هذا، ومن خالل هذه الأو�ساع، ي�سطر الأ�ستاذ اجلامعي -وهو القدوة والنموذج- اإىل الرتباط 
بالتدري�س يف اأكرث من كلية، اأو اإىل اأن يرفع ثمن الكتب التي يقوم بتاأليفها على عجل، اأو اإىل 
اأن يعطي درو�ًسا..اإلخ  ل�سد احتياجات اأ�سرته، كما اأن هناك كليات ت�سمح طبيعة تخ�س�سها 
لأع�ساء هيئة التدري�س مبزاولة العمل احلر يف جمال التخ�س�س، مثل عيادات الأطباء ومكاتب 
احتياجاتهم  ب�سد  واأولئك  هوؤلء  اهتمامات  اأن  الأمر  واقع  ولكن يف  اأواملهند�سني،  املحامني 
الجتماعية والقت�سادية تاأتي يف النهاية على ح�ساب العملية التعليمية اجلامعية. هذا وي�سبح 
اأي  ال�ستني من عمره، والتي عندها يحرم من  يبلغ  اأن  بعد  اأ�ستاًذا متفرًغا  الأ�ستاذ اجلامعي 
وظيفة اإدارية وكذلك يحرم يف كثري من الأحيان من التدري�س اإل لطالب الدرا�سات العليا 
ويتقا�سى وفًقا لتعديالت القانون اجلديد معا�س ل يزيد كثريا عن �سبعمائة اإىل ت�سعمائة جنيه 
م�سري، اإ�سافة اإىل عالوة متثل الفرق بني املرتب واملعا�س ت�سرف له حتى �سن �سبعني �سنة. 

اأي جهد  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  يعترب من  التدري�س  اأع�ساء هيئة  اأو�ساع  تردي  اإن 
حقيقي لتطوير اأو�ساع التعليم اجلامعي. لهذا فاإن حت�سني جودة التعليم اجلامعي يتعني اأن يبداأ 
باإعادة النظر يف ظروف الأ�ستاذ اجلامعي؛ حيث ل ميكن اأن ت�ستمر الأمور على ما هي عليه، 

ول ميكن اأن ندفن روؤو�سنا يف الرمال واأن نتغا�سى عن ال�سعاب التي تواجه اأ�ستاذ اجلامعة.

اجلامعات والطلب املجتمعي على البحث العلمي
البحثية  واملوؤ�س�سات  باجلامعات  العلمي  الإنتاج  بني  للربط  فعالة  �سيا�سات  غياب  اإن 
يوؤثر  اخلدمية  واملوؤ�س�سات  ال�سناعية  ال�سركات  من خالل  البحوث  على  املجتمعي  والطلب 
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على م�سرية التعليم اجلامعي. ويعاين قطاع البحث العلمي يف م�سر من العديد من امل�سكالت 
التي ت�ستلزم اإعادة هيكلته، فمن املالحظ اأن اجلهود البحثية ترتكز يف اجلامعات، وترتاجع يف 
اإذ ترتكز الكوادر الب�سرية البحثية يف قطاع اجلامعات بن�سبة  غريها من املوؤ�س�سات الأخرى، 
ُتقدر بنحو )73%(، يف حني تتقل�س اأعداد العاملني بالبحث العلمي على م�ستوى القطاعات 
الأخرى يف املجتمع. وذلك على خالف ما هو حادث يف الدول املتقدمة التي اأ�سبح الإنتاج 

البحثي واملعريف يلعب فيها دور القاطرة لكل القطاعات القت�سادية. 

كما اأن عدم وجود روؤية اأو �سيا�سة وا�سحة لتنمية قدرات القائمني على العمل اجلامعي 
والرتقاء مبهاراتهم وقدراتهم العلمية وتغيري اأمناط تفكريهم، بدًءا بالطالب واملعيد واأع�ساء هيئة 

التدري�س وانتهاًء برئي�س اجلامعة ينعك�س �سلباً على جودة العملية التعليمية والبحثية. 

العملية  الإجراءات  والهتمام  الورقية  البريوقراطية  من  التخل�س  يف  البداية  وتكمن 
اإذا ظل يدور يف فلك امل�ستندات والأ�سابري،  اأن يتطور  يف التطبيق، فعقل اجلامعة ل ميكن 
باليد وهو  الآن تكتب  التي لزالت حتى  التخرج  �سهادة  ال�سارخ على هذا هو  والنموذج 
�سيء غري مقبول ول معقول. وعندما يذهب اأي موظف اأو عامل اأو ع�سو هيئة تدري�س اإىل 
خزينة اجلامعة ي�سطر اإىل الوقوف يف طابور طويل لكي يقب�س راتبه؛ هذه جمرد مظاهر ب�سيطة 
واأولية على مدى تخلف الإدارة. بالإ�سافة اإىل اأن هناك �سرورة ما�سة لتقدمي الدعم احلقيقي 
تنمية  اأية  اأو  تطوير  اأي  يتم  لن  بدونه  الذي  اجلامعة  لأ�ستاذ  واملادي  والجتماعي  النف�سي 

حقيقية.

التعليم  بقطاع  والتطوير  البحث  الإنفاق على  اإىل �سعف  ال�سياق  الإ�سارة يف هذا  وجتدر 
العايل كن�سبة من الناجت القومي الإجمايل، وهو ما يظهر بو�سوح يف �سعف املوارد املوجهة لهذا 
م�ستوى  على  البحثية  ال�سيا�سات  بو�سع  يخت�س  والذي  احلكومية  اجلامعات  مبيزانية  القطاع 
اجلامعة واإعداد خططها البحثية، والذي ي�سم الكثري من الوحدات والقطاعات التي يك�سف 
عنها وجود الكثري من التبعيات والأنظمة املختلفة يف طريقة ت�سنيف وتوزيع البحوث العلمية 

على خمتلف قطاعات اجلامعة.



25 واقع التعليم اجلامعي والبحث العلمي يف م�سر

�صمان اجلودة والتناف�صية
الرتقاء  على  الرتكيز  جانب  اإىل  خا�سة؛  ب�سفة  واجلودة  عامة  ب�سفة  التطوير  ثقافة  اإن 
بالقدرات التناف�سية ل ميكن حتقيقها اإل من خالل اجلودة ومتثل الهدف النهائي الذي يجب 
اأن ت�سعى اإليه اأي جامعة اأو موؤ�س�سة تعليمية. فاليابان على �سبيل املثال اأخذت مبفهوم اجلودة 
يف جميع جمالت الأعمال مما جعلها على ما هي عليه الآن، كما اأن الأخذ بنظام تطبيق معايري 
اإطار الهيئة القومية ل�سمان اجلودة  �سمان اجلودة  يف جمال تطوير التعليم اجلامعي مب�سر يف 
والعتماد، يعني اأن تلك املعايري لن ميكن تطبيقها اإل بعد خم�س �سنوات من بدء عمل النظام 
وتطبيق اآلياته، وهو ما يتطلب جهوًدا مت�سلة لتطوير العملية التعليمية والإدارية واملحا�سبية يف 

نف�س الوقت.

ي�ساف اإىل ما �سبق، اأن املناخ العاملي اجلديد ب�سكل عام واأ�سواق العمل على وجه اخل�سو�س 
تتطلب خريًجا على م�ستوى مهاري مرتفع وقدرات علمية متطورة ت�سمح له باملناف�سة مع اأقرانه 

على امل�ستوى الوطني والإقليمي والعاملي، يف ظل مناخ العوملة بالألفية الثالثة.

لذلك، فاإن احلديث عن احلوكمة واإ�سدار التو�سيات الالزمة ب�ساأنها لي�س بكاٍف ول جُمٍد 
دون وجود الآليات والإجراءات الالزمة للتنفيذ مبا يتنا�سب مع طبيعة الظروف التي تعمل 
فيها اجلامعات امل�سرية، فتطبيق التجارب الرائدة والتي ثبت جناحها يف جمتمعات متقدمة عن 
جمتمعنا وتختلف عنه دون فهم ال�سياق الذي تطبق فيه هذه التجارب وال�سعي للتكيف مع 
احتياجاته، ي�سعب اأن حُتدث اأي اأثر اإيجابي حقيقي. ذلك اأن فل�سفة تطوير التعليم اجلامعي 
التعليم  تطوير  اإ�سرتاتيجية  اأن  كما  عام،  بوجه  املجتمع  ظلها  يعمل يف  التي  بالفل�سفة  ترتبط 

اجلامعي ل تنف�سل عن اإ�سرتاتيجية اجلامعة ودورها يف املجتمع. 

وا�سحة  وفل�سفة  اإ�سرتاتيجية  غياب  ظل  يف  للجامعة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  اإذن  ميكن  كيف 
وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأفراد  ي�سعى  قومي  م�سروع  اأو  اإطارها  يف  ككل  املجتمع  يعمل  وحمددة 
لتحقيق اأهدافه الإمنائية، ويطرح هذا الأمر جمدًدا العديد من الت�ساوؤلت حول دور اجلامعة يف 
تنمية املوارد الب�سرية، خا�سة اإذا كانت اجلامعة باأو�ساعها احلالية غري قادرة على اإدارة مواردها 
الب�سرية؛ حيث يغيب عن نظام عملها الداخلي حتديد الأهداف ومتابعة التنفيذ، كما تغيب 
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اأداء واحدة  املعايري املو�سوعية لقيا�س الأداء. فلي�س من املنطقي عدم وجود ا�ستمارة قيا�س 
خالل الفرتة التي يعمل فيها ع�سو هيئة التدري�س باجلامعة؟ كما اأنه لي�س من املقبول  األ يتم 

قيا�س اأداء ع�سو هيئة التدري�س مبجرد اأن ي�سبح مدر�ًسا. 

هذا، وقد و�سل الأمر اإىل وجود عدد من الكليات التي تدر�س فيها معلومات مر عليها اأكرث 
من 30 �سنة، بالإ�سافة اإىل عدم وجود معايري لتحديد املجد واملجتهد واملبدع. وهو الأمر الذي 
اأدخلت  لأنها  لالأ�سف؛  متخلفة  منظومة  الب�سري  العن�سر  بتقييم  اخلا�سة  املنظومة  اأن  يوؤكد 
اإىل اجلامعة هذه النظم وهذه الثقافة املتخلفة املوجودة داخل اجلهاز احلكومي، وهو ما جعل 
اجلامعة موؤ�س�سة غارقة يف البريوقراطية تدار عرب اأ�ساليب ل تدري �سيًئا عن املعرفة اأو التنمية 
اأو التميز اأو الإبداع. وهذا هو جوهر التحدي الذي يقابل موؤ�س�ساتنا اجلامعية، والذي ل ميكن 

مواجهته اإل بتطبيق معايري اجلودة والتناف�سية.



الف�صل الثاين
مة للتعليم العايل واجلامعات يف م�صر  القوانني املنظِّ





مقدمة
واملجتمعية وخا�سة يف ظل  الب�سرية  التنمية  لتحقيق  اأ�سا�سي  التعليم كمحور  دور  اأهمية  تربز 
املتغريات املحلية والإقليمية والعاملية احلديثة، كما اأنه يعترب الأداة الفعالة لأعداد ال�سباب امل�سري 
فاإن الأمر يتطلب مراجعة �ساملة لنظم  املناف�سة والتعامل مع املجتمع املعريف. ولذلك  القادر على 
التعليم يف م�سر وطرق اإدارتها من حيث قدرتها على حتقيق املخرجات التعليمية املرجوة. وحتى 
قادرة على  اإنتاجية، وخمرجات ذات جودة عالية  اأعلى  بعد مراجعتها حتقيق  النظم  ت�ستطيع هذه 

التنمية الداخلية واملناف�سة على امل�ستوى العاملي. 

وكثرًيا ما يحتدم اجلدل الجتماعي يف م�سر بني خرباء احلقل الأكادميي وبني النخب ال�سيا�سية 
واملفكرين و�سناع القرار حول ق�سية تطوير اإدارة موؤ�س�سات التعليم العايل يف م�سر �سواء اجلامعات 
البحوث  من  العديد  تناولت  ولقد  اخلا�سة.  اأو  احلكومية  املعاهد،  اأو  التكنولوجية  الكليات  اأو 
العايل يف م�سر من منظور حتليلي �سامل وبروؤية م�ستقبلية واعية  التعليم  والدرا�سات ق�سايا تطوير 

على امتداد الأعوام ال�سابقة. 

ومن �سمن التوجهات التي اأكدت عليها هذه البحوث والدرا�سات �سرورة التوجه نحو جمتمع 
واقت�ساد املعرفة من خالل �سياغة روؤية ور�سالة واأهداف لكل موؤ�س�سة من موؤ�س�سات التعليم 
وبحيث  تنميتها،  على  وتعمل  املوؤ�س�سة  معها  تتفاعل  التي  البيئة  ظروف  مع  تتفق  العايل، 
تعك�س هذه الروؤى تفرد املوؤ�س�سة ومتيزها. وكذلك التوجه نحو الالمركزية وامل�ساركة املجتمعية 
يف اإدارة التعليم العايل، من خالل متكني امل�ستويات الأقل يف هياكل موؤ�س�سات التعليم العايل 
من امل�ساركة الفعالة يف �سنع القرار، ومتثيل املجتمع والطلبة يف جمال�س اجلامعات والكليات 
والأق�سام واملعاهد، بالإ�سافة اإىل اإن�ساء مراكز جلودة الأداء بكل موؤ�س�سة تعليمية واإن�ساء هيئة 
ل�سمان اجلودة والعتماد كهيئة م�ستقلة عن مقدمي اخلدمة، مع �سرورة دعم اأداء اأع�ساء هيئة 
التعليمية  بالحتياجات  وربطها  ولالأق�سام  العليا  لالإدارة  وظيفية  هياكل  و�سع  التدري�س عرب 
والبحثية، واللتزام بالتفرغ الكامل للقيادات اجلامعية، وتعديل نظم الرتقي لتعك�س الأداء 
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املادي  الو�سع  مراجعة  اإىل جانب �سرورة  الأقدمية. هذا  ولي�س  العلمية  والقدرات  والكفاءة 
لأع�ساء هيئة التدري�س والعمل على اإمنائه. ودعم الأن�سطة الطالبية لتوفري املناخ املحفز ملمار�سة 
احلياة الطالبية املتكاملة، وتطوير اللوائح املنظمة لحتادات الطالب مبا يحقق الروؤية املتكاملة 
للحياة الطالبية التي تتوافق مع معطيات الع�سر، وما ي�ستلزمه ذلك من توفري التمويل الذي 

يتنا�سب مع اأهمية العن�سر الطالبي وتاأثريه يف م�ستقبل التنمية القت�سادية والجتماعية. 

ويتوقف حتقيق كل ما �سبق على �سرورة تنمية م�سادر متويل التعليم اجلامعي يف م�سر، عرب 
اأكرب من ال�ستقالل ملوؤ�س�سات  باأدائها واعتماد براجمها، وتوفري قدر  ربط موازنات اجلامعات 
التعليم العايل والعمل على زيادة املوارد وتنويع م�سادر الدخل فيها، كما يتطلب اأي�ًسا الرتقاء 
من  اجلامعية  الإدارة  وحتديث  تطوير  خالل  من  التكنولوجيا  توظيف  �سرورة  اأي�سا  بالتعليم 
البحث  دعم  على  والعمل  والت�سالت،  املعلومات  تكنولوجيا  تطبيق  يف  التو�سع  خالل 

العلمي والتطوير التكنولوجي.

كذلك يجب الهتمام بتطوير الدرا�سات العليا من خالل تطوير يتواءم مع النظم العاملية 
ومتطلبات اجلودة ومراعاة احلاجات املجتمعية، واإ�سراك �سخ�سيات علمية دولية يف جلان تقييم 
الأبحاث العلمية للرتقي، وتي�سري انتقال اأع�ساء هيئة التدري�س بني اجلامعات، وتطعيم هيئات 
التدري�س بعنا�سر من اأ�سحاب اخلربات يف املهن املختلفة ومن اأ�سحاب اخلربات العاملية، اإىل 
جانب م�ساعفة عدد البعثات اخلارجية لأع�ساء هيئة التدري�س. واختيار القيادات اجلامعية من 
خالل معايري تت�سم بال�سفافية والعدالة مع وجود تو�سيف وظيفي حمدد لطبيعة عملها، واأن 
تتوىل جلنة اختيار لرت�سيح اأف�سل العنا�سر، على اأن يتم ذلك خالل فرتة زمنية انتقالية ميكن 
اأن تو�سع فيها القواعد ب�سفافية وحتظى بثقة املجتمع الأكادميي، بالإ�سافة اإىل �سرورة مراجعة 
التو�سع يف  اإىل  بالإ�سافة  �سيا�سات تعيني املعيدين وربطها بوجود احتياج فعلي يف الأق�سام، 
التعليمية  املوؤ�س�سة  امللزمة للتعيني. واأخرًيا حتديد العالقة بني  العلمية غري  نظام طالب املنح 
وكلٍّ من اأع�ساء هيئة التدري�س والعاملني مبا يو�سح امل�سئوليات وي�سمح بامل�ساءلة ويتيح تطبيق 

نظم التقومي اجلادة.



31 مة للتعليم العايل واجلامعات يف م�سر  القوانني املنظِّ

املالمح العامة لقانون تنظيم اجلامعات
ت�ستلزم كل اجتاهات التطوير �سالفة الذكر اإحداث تغيري حقيقي يف البنية القانونية املنظمة 
تنظيم اجلامعات رقم 49  لقانون  بنية لتزال خا�سعة  العلمي، وهي  العايل والبحث  للتعليم 
ل�سنة 72، الذي يحدد الأطر العامة والقواعد احلا�سمة لعمل منظومة التعليم العايل يف م�سر. 
وتن�س املادة الأوىل من قانون تنظيم اجلامعات على اأن اجلامعة »تخت�س بكل ما يتعلق بالتعليم 
اجلامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها يف �سبيل خدمة املجتمع والرتقاء 

ا.« وبالتايل فاجلامعة هي اأ�سا�س منظومة التعليم العايل يف م�سر.  ًـّ به ح�ساري

ويخت�س جمل�س الكلية بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم والبحوث بالكلية، ويخت�س جمل�س 
الق�سم بر�سم ال�سيا�سة العامة للتعليم والبحوث بالق�سم.  ومع اأن هذه املجال�س مكلفة قانونًا 
باإ�سدار �سيا�سات عامة مما يوحي بوجود تخطيط ا�سرتاتيجي وروؤية واأهداف لديها،  اإل اأنه ل 
توجد وثيقة مدونة حتدد روؤية اأو ر�سالة اأيٍّ من م�ستويات موؤ�س�سات التعليم العايل، �سواًء على 

م�ستوى اجلامعة اأو الكلية اأو الق�سم اأو املعاهد املرتبطة باجلامعة. 

ويخت�س جمل�س الق�سم وفًقا للقانون بو�سع نظام العمل والتن�سيق بني خمتلف التخ�س�سات 
يف الق�سم )مادة  2/55 من القانون(، اإل اأن هذا العمل يقت�سر يف الواقع على توزيع الن�ساب 
اأما كل امل�سئوليات  اأع�ساء هيئة التدري�س والتكليف بالإ�سراف على الدرا�سات العليا.  بني 
الأخرى التي يجب اأن يقوم بها الق�سم، فقد وردت يف القانون حتت م�سمى »اقرتاح«. حيث 
واملحا�سرات  الدرو�س  توزيع  واقرتاح  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  تعيني  »اقرتاح«  للق�سم  ميكن 
للق�سم مثال حق  لي�س  المتحان وغريها. ولكن  اأعمال  توزيع  واقرتاح  العملية،  والتدريبات 
م�ستوى  الطالب على  اأعداد  م�سئولية حتديد  تبداأ  ولكن  به،  املقبولني  الطلبة  »اقرتاح« عدد 
الأعلى  املجل�س  قبل  من  حتدد  اجلامعة حتى  الكلية وجمل�س  وتت�ساعد عرب جمل�س  الكلية 
د الكلية الأعداد املطلوبة من الطلبة اجلدد بناًء على عدد الطالب يف  للجامعات. وعادة ما حتدِّ
العام ال�سابق بزيادة ن�سبة مئوية معينة. ويقوم املجل�س الأعلى للجامعات برئا�سة وزير التعليم 
بالتحديد النهائي لأعداد  العايل بعد الطالع على اقرتاحات جمال�س اجلامعات والكليات 

الطالب وفًقا لالأعداد املتقدمة ورغباتهم. 
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وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن الن�س يف القانون على اأن دور جمل�س الق�سم يقت�سر يف معظم 
املواد على »القرتاح« وهو اأمر ي�سعف من م�ساركة الق�سم يف �سنع  القرار، مع اأن الق�سم يجب 
اأمر يتعني مراجعته يف ظل  التعليمية يف اجلامعة، وهو  العملية  املركز الأ�سا�سي يف  اأن يكون 

التوجه الراهن نحو لمركزية اتخاذ القرار بالنظم التعليمية على امل�ستوى العاملي. 

العايل هو  التعليم  امل�سئول عن  الوزير  اأن  القانون احلايل على  املادة )1/13( من  وتن�س 
الرئي�س الأعلى للجامعات وي�سرف عليها بحكم من�سبه. وله اأن يطلب اإىل املجل�س اأو اللجان 
لالنعقاد  واللجان  املجال�س  يدعو  اأن  وله  معينة،  مو�سوعات  درا�سة  اأو  بحث  املخت�سة  الفنية 
اإليه،  التي يحيلها  الوقائع  التحقيق يف  رئي�س اجلامعة  اأن يطلب من  له  اأن  رئا�سته. كما  حتت 
واأن يحيل اإىل جمل�س اجلامعة مو�سوعات للدرا�سة والتناول. كما اأن الوزير هو الذي ي�سدر 
قرار اإن�ساء اأق�سام وبرامج جديدة يف الكليات ويراعي عدم تكرار الأق�سام املتماثلة يف كليات 

اجلامعة الواحدة )مادة 5(.

 ومن املعروف اأن الوزير هو رئي�س املجل�س الأعلى للجامعات واملجال�س املنبثقة عنه وهي 
والبحوث،  العليا  للدرا�سات  الأعلى  واملجل�س  والطالب،  التعليم  ل�سئون  الأعلى  املجل�س 
واملجل�س الأعلى خلدمة املجتمع وتنمية البيئة. وتقدم هذه املجال�س قراراتها للمجل�س الأعلى 
للجامعات برئا�سة الوزير لتقرير ما يراه يف �ساأنها. وتوؤكد ن�سو�س املواد املتعلقة بت�سكيل املجال�س 
ا، خا�سة اأن الوزير هو رئي�س املجل�س  ًـّ على رئا�سة الوزير للمجال�س املختلفة مما يعد توجًها مركزي
الأعلى للجامعات وكل املجال�س تقدم تقاريرها للمجل�س الأعلى لتخاذ القرار، وهو ما يعني 

تعار�ًسا يف ال�سلطات. 

التنفيذية  القانون احلايل للمجل�س الأعلى للجامعات م�سئولية و�سع الالئحة  اأعطى  وقد 
للجامعات واللوائح الداخلية للكليات واملعاهد واملتابعة الدورية لقراراته يف اجلامعات، وبذلك 

اأعطى �سلطة مطلقة للمجل�س على اجلامعات. 

اإن القراءة الأولية لهذه الأو�ساع ت�سري اإىل تكرار يف توزيع امل�سئوليات بني جمل�س الكلية 
وجمل�س اجلامعة واملجل�س الأعلى للجامعات اأو اإ�سنادها فيما يخ�س و�سع الالئحة التنفيذية 
للكتب  العامة  ال�سيا�سة  واإعداد  ومعاهدها،  اجلامعة  لكليات  الداخلية  واللوائح  للجامعات 
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واملذكرات اجلامعية وتنظيمها، والتن�سيق بني اأع�ساء هيئة التدري�س وغريها. وخا�سة اأن املادة 
14 من القانون تن�س على اأن قرارات اأي جمل�س ملزمة للمجال�س الأدنى منه، وبذلك يكون 
القرار امللزم يف كل الأحوال هو قرار املجل�س الأعلى للجامعات برئا�سة وزير التعليم العايل. 
وهو ما يعني اإفراًطا وا�سًحا يف املركزية، وهو ما توؤكده املادة 19 التي تن�س على اأنه من �سمن 
واإن�ساوؤها  اجلامعات  يف  الأ�ستاذية  تخ�س�سات  حتديد  للجامعات  الأعلى  املجل�س  م�سئوليات 
اجلامعة  رئي�س  يعني  اأن  على   )65( املادة  تن�س  كما  التدري�س.  هيئة  اأع�ساء  بني  والتن�سيق 
اأع�ساء هيئة التدري�س بناًء على طلب جمل�س اجلامعة بعد اأخذ راأي جمل�س الكلية وجمل�س 

الق�سم املخت�س.

الق�سم  على  يطبق  اأنه  احلايل  القانون  اإليها حول  اللتفات  يجب  التي  املالحظات  ومن 
والكلية واجلامعة دون النظر اإىل درجة خ�سو�سيتها واحتمالت التباين بني توجهاتها العامة 
ور�سالتها واأهدافها ال�سرتاتيجية. كما اأنه يتعامل مع موؤ�س�سات التعليم العايل بنف�س النظام 
الإداري ال�سائد يف باقي موؤ�س�سات الدولة، وبا�ستخدام نف�س طرق التعيني والرتقي والتقومي 
بغ�س النظر عن الطبيعة اخلا�سة ملوؤ�س�سات التعليم العايل. النظام الإداري التقليدي موؤ�س�س 
على مفاهيم تتعلق با�ستيعاب الكم بغ�س النظر عن الكيف، وتف�سيل الأقدمية على الكفاءة، 
والتقومي ال�سري املحا�سبي بدل من التقومي التنموي. كما �ساهم عدم وجود هياكل تنظيمية 
يف  وندرتهم  الأق�سام  بع�س  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تراكم  اإىل  العلمية  بالأق�سام  متكاملة 
التدري�س  هيئة  تعيني  يتم  للق�سم؛ حيث  الفعلي  الحتياج  عن  النظر  بغ�س  الآخر  البع�س 
بنظام التكليف كما هو متبع بكل الهيئات احلكومية، نظًرا لعدم وجود نظام للتعاقد حمدد 
التعيني  املدة، ولكن يوجد تعيني بدون عقود، وباإخطار ا�ستالم للعمل فقط، وبالتايل يكون 
مدى احلياة. والقاعدة الأ�سا�سية هي اأن تعيني املدر�سني والأ�ساتذة امل�ساعدين والأ�ساتذة من 
ذات الكلية، وال�ستثناء هو اأن يتم قبول متقدمني من جامعات م�سرية اأخرى ب�سروط خا�سة. 
وهو ما يحد من فر�سة الطلبة للتعر�س لأفكار وثقافات خمتلفة ترثي العملية التعليمية وتكر�س 
ظاهرة توارث الثقافة الداخلية لكل كلية؛ حيث يتم التعيني بغ�س النظر عن توافر الكفاءة 
املطلوبة يف ع�سو هيئة التدري�س من قدرة على التوا�سل مع الطلبة وتو�سيل املعلومة وتنمية 

املهارات وغريها. 
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نتيجة  احلد  هذا  عند  احلالية  القوانني  على  اإليها  الإ�سارة  ال�سابق  املالحظات  تقف  ول 
دورها  خل�سو�سية  اعتبار  اأي  و�سع  دون  احلكومية  املوؤ�س�سات  �سائر  مثل  اجلامعة  مع  تعاملها 
وطبيعتها، بل اإنها اأي�ًسا تخ�سع العاملني باجلامعة لنف�س الهيكل الوظيفي للدولة، من حيث 
من  لهم  ي�سرف  ما  وحتدد  الواحدة،  الوظيفية  الدرجة  يف  اجلميع  بني  ت�ساوي  التي  الأجور 
توزع  ولكنها  الأداء  بجودة  واملكافاآت  احلوافز  تربط  ول  متغرية؛  واأجور  مكافاآت  اأو  بدلت 

بالت�ساوي مما يفقدها قيمتها. 

اخلدمة  اأداء  عن  البع�س  ان�سراف  اإىل  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مرتبات  �سعف  اأدى  وقد 
م�سادر  عن  بالبحث  وان�سغالهم  متدٍن  جودة  مب�ستوى  تقدميها  اأو  منهم،  املطلوبة  التعليمية 
اإىل الدرو�س اخل�سو�سية التي تتنافى مع اأخالقيات العمل  اأخرى للدخل قد ي�سل بع�سها 
اجلامعي. ونتج اأي�سا عن �سعف املرتبات املحاولت امل�ستمرة لأع�ساء هيئة التدري�س للخروج 
يف اإعارات، وحماولتهم مد فرتة هذه الإعارات لأطول فرتة ممكنة. و�ساعد على ذلك اأن النظام 
الإداري ي�سمح باحتفاظ ع�سو هيئة التدري�س مبكانه يف اجلامعة طوال فرتة اإعارته، ول ي�سع اأية 
م�سئوليات اأو متطلبات فنية على ع�سو هيئة التدري�س وهو باخلارج، كاأن ي�سارك مثال يف تنمية 

ق�سمه من خالل اأبحاث اأو امل�ساركة يف بع�س اأن�سطته عن بعد اأو غريها. 

�سهادة  على  باحل�سول  مرتبط  الرتقي  اأن  جند  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  لرتقية  بالن�سبة  اأما 
املاج�ستري اأوالدكتوراة حتى درجة مدر�س، ثم يرقى ع�سو هيئة التدري�س بعد ذلك من خالل 
اأن  القول  التدري�س؛ وميكن  العلمية لع�سو هيئة  البحوث  التي تقيم  الدائمة  العلمية  اللجان 
ا للرتقي غري تناف�سية باملقارنة باملعايري الدولية. اأما بالن�سبة للعاملني من  ًـّ ال�سروط املطبقة حالي
التاأديبية لهم  القانون على و�سف دقيق لالإجراءات  اأع�ساء هيئة التدري�س، فقد اقت�سر  غري 
التاأديبية  القانون يحدد الإجراءات  اأن  اأمامهم. ورغم  اأو الرتقي  اإي�ساح و�سائل التحفيز  دون 
فاإنه ل  لأع�ساء هيئة التدري�س ملن يثبت اإخالله منهم بواجباته الوظيفية )م 112-105(،  
يلتفت اإىل التقييم ال�سامل لع�سو هيئة التدري�س الذي يجب اأن ي�ستند اإىل معايري اأداء اجلودة 

يف اإطار عاملي مقارن، وي�سارك فيه روؤ�ساءه وطلبته وزمالءه. 
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كما اأن القانون احلايل ل ي�سرتط وجود وظيفة �ساغرة للرتقي للوظيفة الأعلى؛ حيث مينح 
لها  املقررة  الرتقية ومرتبها والبدلت  العلمي لوظيفة ما وعالوة  اللقب  التدري�س  ع�سو هيئة 
هيئة  اأع�ساء  يف  الكبري  التزايد  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  لي�سغلها.  وظيفة  وجود  عدم  عند  حتى 
التدري�س على م�ستوى الأ�ستاذ امل�ساعد والأ�ستاذ يف بع�س الكليات وزيادتهم الوا�سحة عن 

الحتياجات الفعلية للق�سم اأو الكلية. 

وعلى الرغم من اأن القانون يو�سح اآلية تعيني القيادات اجلامعية، مثل رئي�س اجلامعة ونوابه بقرار 
من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء بناًء على عر�س وزير التعليم العايل، اأما العمداء وروؤ�ساء 
الأق�سام فيعينهم رئي�س اجلامعة، مع عدم وجود الآلية اخلا�سة بالإعداد املوؤ�س�سي لقيادات ال�سف 
الثاين. كما اأن القانون بن�سو�سه احلالية يحمل القيادات اجلامعية اأعباء وم�سئوليات �سخمة وخا�سة 

بالن�سبة لرئي�س اجلامعة وعميد الكلية. 

عالقة  التنفيذية  ولئحته  اخلام�س  بابه  يف  يحدد  اجلامعات  لتنظيم  احلايل  القانون  كان  واإذا 
موؤ�س�سات التعليم العايل بالطلبة فيما يخ�س المتحانات واخلدمات الطالبية ونظم تاأديب الطالب 
والحتادات الطالبية، �سنجد يف املقابل اأنه ليعك�س طبيعة العالقة التبادلية بني اأطراف املوؤ�س�سة 
التعليمية والطلبة، بل يتناول العالقة كاأنها من جهة واحدة – من املوؤ�س�سة اإىل الطالب – دون 

تو�سيح درجة اأو جمالت م�ساركة الطلبة يف اإدارة اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل اأو تقييمها. 

وتغيب عن القانون احلايل متاًما اأية اآلية لتقييم اأداء موؤ�س�سات التعليم العايل، وكل ما هو قائم 
اأو  املحليني  اخلرباء  من  املالحظني  بع�س  اأو  الباحثني  اأو  لل�سحافة  فردية  جهود  جمرد  هو  ا  ًـّ حالي
العامليني، ولكن هناك بع�س اأوجه التقييم الذي تقوم به بع�س اجلهات املانحة ولكن يف املجالت 
املرتبطة بامل�سروعات التي متولها فقط. وقد توجهت اجلامعات احلكومية موؤخًرا اإىل اإن�ساء مراكز داخلية 
ا�سرتاتيجية  وتطوير خطط  للكليات  ذاتي  تقييم  درا�سات  باإعداد  منها  عدد  وقام  اجلودة،  ل�سمان 
ل�سمان اجلودة والعتماد على م�ستوى اجلامعة، وذلك يف اإطار م�سروع تطوير التعليم العايل وتعزيز 

قدراته )Heep(، وهو ما يعد  خطوة جادة نحو حت�سني م�ستوى اأداء اجلامعات امل�سرية.

مع  للدولة  املالية  للقواعد  ويخ�سعها  التمويل  ق�سية  اأي�ًسا  اجلامعات  تنظيم  قانون  يتناول 
من  املادة)7(  وتن�س  العامة.  الهيئات  لقانون  وفقاً  عامة  كهيئة  للجامعة  احلرية  بع�س  وجود 
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القانون على اأن للجامعة اأن تقبل ما يوجه اإليها من تربعات ل تتعار�س مع الغر�س الأ�سلي 
الذي اأن�سئت له اجلامعة؛ وتن�س املادة )8( على اأن لكل جامعة موازنة خا�سة بها.

ول تقت�سر املالحظات يف هذا اجلزء فقط على القوانني املنظمة للجامعات احلكومية، بل 
متتد  اأي�سا اىل القانون رقم )101( ل�سنة 1992، املنظم لعمل اجلامعات اخلا�سة، حيث مازالت 
هناك عليه العديد من املالحظات املرتبطة مبدى ا�ستقاللية اجلامعات اخلا�سة يف اإدارة �سئونها 
ومدى ارتباطها بوزارة التعليم العايل و�سلطة اتخاذ القرار يف اجلامعات اخلا�سة، ومدى ات�سال 
هذه ال�سلطة بامللكية وجهات التمويل، وكذلك الهياكل الإدارية احلاكمة للجامعات اخلا�سة 
والأ�سكال القانونية التي تتخذها واأثرها على ح�سن �سري العملية التعليمية، وتعيني العمداء 
وروؤ�ساء الأق�سام ودورهم يف اجلامعات اخلا�سة، وتعيني اأع�ساء هيئة التدري�س ومدى ارتباط 
ذلك بالأهداف املرجوة وح�سن �سري العملية التعليمية، ومدى م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف الإدارة وت�سيري العملية التعليمية يف هذه اجلامعات، وكذلك العالقة بني الطالب واجلامعة، 
ومدى ا�سرتاك الطالب يف الإدارة وتقييم الأداء، والتفاعل بني اجلامعات اخلا�سة واحتياجات 
املجتمع والبيئة، واأخرًيا تقييم الأداء يف اجلامعات اخلا�سة و�سمان اجلودة واعتماد ال�سهادات.

املنظم لعمل اجلامعات  القانون  بتعديل  الراهن-  الوقت  العايل- يف  التعليم  وتقوم وزارة 
اخلا�سة ليت�سمن اأي�ًسا اجلامعات الأهلية. وتختلف اجلامعات الأهلية عن اجلامعات اخلا�سة يف 
كونها غري هادفة للربح واأن لئحتها الداخلية ل ت�سمح بتوزيع اأرباح اأو فوائ�س مالية، بل توؤكد 
على ا�ستخدامها من قبل اإدارة اجلامعة يف تطوير العملية التعليمية والبحثية. وميثل هذا التوجه 
نحو اإن�ساء جامعات اأهلية تطوًرا مرغوبًا من املنتظر اأن ي�ساهم يف ا�ستكمال الطاقة ال�ستيعابية 
اأداء  بجودة  الرتقاء  على  �سينعك�س  للمناف�سة  �سحي  مناخ  وتوفري  العايل  التعليم  ملنظومة 

موؤ�س�سات التعليم العايل.

قانون تنظيم اجلامعات واجتاهات تطويره 
اخلا�س  اأو  احلكومي  العايل  للتعليم  املنظمة  القوانني  اأن  ال�سابق  ال�ستعرا�س  اأو�سح 
اأ�سبحت ت�سكل قيوًدا على عملية تطوير التعليم اجلامعي واإ�سالح هيكله. وتتمثل هذه القيود 
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يف �سعوبة حتقيق الالمركزية وا�ستقاللية اجلامعات، واحلد من تفاعل اجلامعات مع البيئة التي 
ا، وعدم مالءمة هياكل  ًـّ تتواجد فيها يف ظل تزايد اأعدادها واختالف مناطق توزيعها جغرافي
وظائف الإدارة العليا والأق�سام العلمية لالحتياجات العلمية والبحثية، وعدم ا�ستجابة نظم 
الوظائف اجلامعية للم�ستجدات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية، ف�ساًل عن عدم  اإدارة 
تعيني  نظم  مراعاة  عدم  عن  ف�سال  اأجلها.  من  و�سعت  التي  الأهداف  حتقيق  على  قدرتها 
الفعلية لالأق�سام وعدم قدرة نظم الرتقي على  امل�ساعدين لالحتياجات  املعيدين واملدر�سني 
ت�سجيع البحث العلمي واأداء الدور اجلامعي املتعلق بالدرجة. كما ينعك�س كل ذلك يف احلد 
من التبادل والتنقل بني اجلامعات امل�سرية وانح�سار التفاعل الفكري والثقايف داخل اجلامعة 
الواحدة. والذي يوؤكده النخفا�س الوا�سح يف تدعيم عملية التبادل والتفاعل مع اجلامعات 
ال يف اإدارة  العربية والأجنبية. وعدم اإتاحة الفر�سة لأع�ساء هيئة التدري�س يف ال�سرتاك الفعَّ
اجلامعات ومتابعة الأداء، وكذلك عدم وجود اأية اآلية لتقييم اأداء املوؤ�س�سات التعليمية و�سمان 
جودة الأداء واعتماد ال�سهادات والذي يوؤثر بالطبع على تقييد عالقة الطالب بالإدارة، واحلد 

من م�ساركتهم يف تقييم اجلامعات.        

تطوير  اأي  مناق�سة  عند  البداية  نقطة  تعترب  لأنها  كبرية  اأهمية  املالحظات  هذه  ل  ت�سكِّ
ت�سريعي، فاحلاجة اإىل قانون جديد غالًبا ما تن�ساأ عند ظهور واقع اجتماعي واقت�سادي و�سيا�سي 
جديد،  لأن القانون ل ي�ستمد �سبب وجوده من ذاته، بل من الظروف الواقعية للحياة مبختلف 
جوانبها. واإذا كانت تلك الظروف متغرية ومتطورة، فاإن القانون لبد اأن يكون كذلك، بحيث 

يواكب هذه التغريات والتطورات ويتوافق مع امل�سالح امل�سروعة ملن يعي�سون يف املجتمع.

يعترب القانون يف جممله اأداة لتنظيم التعليم العايل والبحث العلمي يف املجتمع، واإذا كان 
هذا املجتمع قد �سهد تغريات اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية، فمن ال�سروري اأن تنعك�س هذه 
رقم )49(  اجلامعات احلايل  تنظيم  قانون  اإن  الذي يحكمه. وحيث  القانون  التغيريات على 
ل�سنة 1972 و�سع - كما هو معلوم- منذ ما يزيد على ثالثة وثالثني عاًما، وهي فرتة طويلة 
الدولية والإقليمية  املتغريات  العديد من  فيها  املجتمع، وطراأت  فيها خمتلف ظروف  تغريت 

والوطنية، مما جعل اأحكام القانون تبدو خارج الزمن الذي نعي�سه.
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وعندما �سدر القانون امل�سار اإليه، ومن قبله القانون رقم )84( ل�سنة 1958 يف �ساأن تنظيم 
اجلامعات، مل يكن ي�سطلع باأمر التعليم العايل والبحث العلمي �سوى اجلامعات احلكومية، 
وبع�س املعاهد العليا اخلا�سة اخلا�سعة لإ�سراف وزارة التعليم العايل-حيث بداأت اجلامعات 
اخلا�سة ممار�سة ن�ساطها يف منت�سف الت�سعينيات من القرن املا�سي، بح�سبان اأن الدولة كانت 
هي امل�سئولة اأوًل واأخرًيا عن ن�سر العلم واملعرفة وتزويد البالد باملتخ�س�سني والفنيني واخلرباء 
يف خمتلف فروع العلوم، وحيث كانت الدولة هي املقدم الوحيد خلدمات التعليم العايل من 

خالل اجلامعات احلكومية. 

اأما الآن فقد تغري الو�سع بفتح املجال مل�ساركة املجتمع يف اإن�ساء موؤ�س�سات التعليم العايل 
احلكومية،  اجلامعات  يحكم  والذي   1972 ل�سنة   )49( رقم  القانون  فاإن  ولذلك  واإدارتها، 
وكذا القانون رقم )52( ل�سنة 1970 الذي ينظم املعاهد العليا اخلا�سة، ل يتنا�سب ملواجهة 
العديد من امل�سكالت وال�سلبيات التي اأفرزتها التجربة والواقع العملي لتطبيق تلك القوانني 
وعلى الرغم من �سدور القانون املنظم للجامعات اخلا�سة - القانون رقم )101( ل�سنة 1992- 
لة من قانون اجلامعات احلكومية فاإن الأمر يتطلب املراجعة والتعديل.  والذي يعترب ن�سخة معدَّ
تاأتي  العديد من العتبارات حتى  تراعي  اأن  الت�سريعى يجب  التعديل  اأن عملية  العلم  مع 
اأن  يجب  وكذلك  وبالتايل  الواقع،  درجة لحتياجات  باأعلى  م�ستجيبة  اجلديدة  الت�سريعات 
نعرتف بداية اأن خمرجات التعليم العايل امل�سري يف الإطار املتاح الآن ل تتنا�سب مع تطلعاتنا، 
ول تتوافق مع املعايري الدولية، ول تك�سب خريجها قدرة تناف�سية متكنهم من تويل م�سئولياتهم 
العديد  هناك  اأن  اإىل  بالإ�سافة  م�سر.  يف  والتقدم  التطور  عجلة  وقيادة  التنمية  يف  التاريخية 
العايل - والتي  التعليم  قانونية خمتلفة لتنظيم  التي تربز �سرورة طرح منظومة  من الأ�سباب 
تبداأ من وجود روؤية معلنة ووا�سحة يتفق عليها جميع املعنيني بالتعليم العايل، ويتعاونون يف 
اإطارها لتحقيق الأهداف املرجوة مع مراعاة حتقيق التوازن يف العالقة بني املوؤ�س�سات التعليمة 
نظم  وا�ستخدام  القرار  �سنع  التعليمية يف  العملية  منفذي  وم�ساركة  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 
التعليمية  املوؤ�س�سات  اإدارة  يف  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  على  تعتمد  ومالية  اإدارية 

بال�سكل املنا�سب للع�سر. 
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مبادئ وفل�صفة التعديل الت�صريعي املقرتح
اإن العتبارات ال�سابق ذكرها هي التي حتدد فل�سفة الت�سريع املقرتح ومبادئه التي يجب 
اأن ت�ستند اإىل �سرورة اإتاحة فر�س التعليم العايل وتنوعها، مبا ي�سمح بتناف�س موؤ�س�سات التعليم 
يتعني  اأخرى. كما  ناحية  والدويل، من  الإقليمي  امل�ستويني  ومتيزها على  ناحية-  العايل-من 
واآليات  واإدارتها  التعليمية  املوؤ�س�سات  ملكية  بني  �سريح-  يف�سل-ب�سكل  اأن  التعديل  على 
ا كوحدات م�ستقلة، على اأن تقدم  ًـّ متويلها، والعمل على اإدارة املوؤ�س�سات التعليمية اقت�سادي
الذي  الأمر  وهو  اخلدمة.  لهذه  الفعلية  التكلفة  اأ�سا�س  على  اجلودة  مقننة  التعليمية  اخلدمة 
يتطلب تعدد م�سادر متويل موؤ�س�سات التعليم العايل طبًقا لالأهداف املعلنة، مع املحافظة على 
واأن  وخ�سو�سيتها،  ور�سالتها  روؤيتها  تعليمية  موؤ�س�سة  لكل  يكون  واأن  وال�سفافية.  املحا�سبية 
ي�سمح لكل موؤ�س�سة با�ستقالليتها يف �سياغة لئحتها التنفيذية التي تعك�س متيزها الن�سبي يف 
�سها تعديل القانون عام  املجال الإداري والأكادميي، والذي يعني �سرورة جتاوز املركزية التي كرَّ
1994باإلقاء املهام التنفيذية على عاتق املجال�س العليا للجامعات احلكومية للجامعات اخلا�سة 
للمعاهد؛ مما �ساهم يف خلق مزيد من البريوقراطية، خا�سة اأن ال�سلطة الفعلية اأ�سبحت يف يد 
وزير التعليم العايل الذي يراأ�س هذه املجال�س؛ مما اأنهى ا�ستقاللية اجلامعات واإمكانية تناف�سها 
ومتيزها، يف ظل كونها خا�سعة لإدارة مركزية �سديدة حيث تاأتي فيها القرارات من اأعلى اإىل 

اأ�سفل.

كما اأن القانون ل ي�سمح مبرونة كافية ملنظومة التعليم العايل ككل ولكل موؤ�س�سة تعليمية 
املتغريات.  مع  ال�سريع  التفاعل  يتيح  ت�سريعي  اإطار  يف  املطلوب  التطور  لتواكب  حدة،  على 
والكليات والأق�سام يف  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  لذلك يجب حتقيق مزيد من ال�ستقاللية 
اإدارة �سئونها الداخلية، من خالل مراجعة اخت�سا�سات املجل�س الأعلى للجامعات واملجال�س 
والرتقي  التعيني  اأ�سا�س  هما  العلمي  والتميز  الكفاءة  عن�سر  يكون  اأن  على  املنبثقة،  العليا 
اأكادميية وم�ستويات  اإطار �سوابط  القيادات يف  اختيار  يتم  واأن  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  يف 
التعليم  موؤ�س�سات  يف  اجلودة  و�سمان  الأداء  لتقييم  نظام  اإيجاد  على  والعمل  مقننة،  كفاءة 
املراجع  اإىل  املنظومة، مع مراعاة تغري دور احلكومة من »مقدم اخلدمة«  العايل كاأحد عنا�سر 
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ل للطالب وال�سامن لتكافوؤ الفر�س والعدالة. ويف  واملن�سق والداعم واملخطط للجودة واملموَّ
نف�س الوقت �سمان التزام احلكومة مببداأ الالمركزية بكل جوانبها تخطيًطا واإدارة، مع الأخذ 
اأن ملكية الدولة لبع�س اجلامعات ل يعني تدخلها يف حريتها الأكادميية ول يف  يف العتبار 

ا�ستقاللها الإداري واملايل. 

دول  يف  يحدث  مبا  اأ�سوًة  بها-  يكون  اأن  ينتظر  م�سر  اأن  معلوًما  يكون  اأن  وينبغي  هذا، 
القادمة،  الع�سر  ال�سنوات  يف  جامعة  املائة  يتعدى  اجلامعات  من  كبري  عدد  املتقدم-  العامل 
القطاع اخلا�س  اإىل ملكية  اأنواع امللكية من ملكية خال�سة للدولة  وهي جامعات تتعدد فيها 
اإىل ملكية القطاع اخلا�س غري الهادف للربح اإىل امللكية امل�سرتكة بني الدولة والقطاع اخلا�س، 
على اأن يكون ا�سطالع القطاع اخلا�س باأنواعه بتقدمي خدمات التعليم العايل، مقرتنًا ب�سبط 
اأولهما ب�سمان اجلودة الذي قطعت الدولة فيه �سوًطا باإن�ساء الهيئة  اأدائه على جانبني يتعلق 
املتميزيني  للطالب  متويل  م�سادر  بتوفري  ثانيهما  ويتعلق  والعتماد،  اجلودة  ل�سمان  القومية 

ا من غري القادرين على �سداد تكلفة التعليم.  ًـّ ا واأكادميي ًـّ علمي

ا على مبادئ ارتفاع اجلودة  كما يجب اأن يكون التناف�س بني موؤ�س�سات التعليم العايل مبنيًّ
ل، من خالل ا�ستقاللية  اأن يعك�سه القانون املعدَّ وانخفا�س التكلفة، وهو الأمر الذي يجب 
ا وو�سعها يف اإطار املناف�سة املحلية مع اجلامعات اجلديدة،  ًـّ ا ومالي ًـّ اجلامعات اململوكة للدولة اإداري
للح�سول على التمويل الالزم من موازنة الدولة اإىل جانب اإ�سفاء م�ستويات اأعلى من املرونة 
اأن�سطتها الأكادميية والإدارية. كما  تنوع م�سادر متويل  فيما يخ�س قدرة هذه اجلامعات على 
يجب مراجعة دور املجل�س الأعلى للجامعات واملجال�س الأخرى باجلامعات اخلا�سة واملعاهد 
العليا يف �سوء ال�سيا�سات اجلديدة للتعليم العايل واإن�ساء هيئة �سمان اجلودة والعتماد، مع 
براجمها  على  تقليدية  اأمناط  فر�س  اأو  اجلامعات  اإدارة  يف  تدخلها  عدم  اأهمية  على  التاأكيد 
اإدارة اجلامعات يف الإحتاد  اأو و�سائل تنميتها، وهو الأمر الذي يجب م�ساهاته مبا يحدث يف 

الأوروبي.

الأ�سا�سي  الراعي  هي  الدولة  تظل  اأن  �سرورة  على  التاأكيد  يجب  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
التعليم  موازنة  زيادة  يعني �سرورة  ما  وللمواطن، وهو  للدولة  اململوكة  التعليمية  للموؤ�س�سات 
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العايل بحيث ترتبط موازنة اجلامعات اململوكة للدولة باأعداد الطالب الذين �ستتاح لهم فر�سة 
اللتحاق بها، وبالتايل فاإن عدد هوؤلء الطالب ينبغي اأن يتحدد باإمكانات اجلامعة الأكادميية 

على اأ�سا�س ما تقرره هيئة �سمان اجلودة والعتماد من معايري مرتبطة باملعايري العاملية.

 وبالن�سبة لأو�ساع هيئة التدري�س يجب مراعاة اأن يتم تطوير العالقة بني موؤ�س�سات التعليم 
العايل واأع�ساء هيئات التدري�س واإعادة النظر يف الهيكل ال�سائد لالأجور اجلامعية مبا ي�سمح 
بح�سول ع�سو هيئة التدري�س على عائد مادي اأكرب، يف اإطار تعاقدي يتم فيه تقييم الأداء بناء 
على املعايري التي ت�سعها كل موؤ�س�سة لنف�سها، من خالل ارتكازها على اأر�سية من احلد الأدنى 
من املعايري التي ت�سعها الدولة يف اإطار �سمان اجلودة. واأن يتم ذلك ب�سكل تدريجي مبا ل يوؤثر 
�سلًبا على احلقوق املكت�سبة يف الو�سع احلايل. مع مالحظة اأن القانون احلايل املنظم للجامعات 
احلكومية قد بني على فل�سفة قوامها اعتبار اجلامعة هيئة عامة، واأن ع�سو هيئة التدري�س فيها 
جمرد موظف حكومي، وبالتايل فقد اأثقل اجلامعة بهياكل اإدارية ومتويلية وهياكل وظيفية يف 
اإطار هذه الفل�سفة؛ مما اأدى يف النهاية اإىل اإقامة جدار عازل بني الإداريني والطالب واأع�ساء 
هيئة التدري�س يف اجلامعة، واإىل وجود �سراع ظاهر لأن الإداري ل ي�ستطيع اأن يالحق املهني 
موؤ�س�سات  والتناف�سية بني  املالية  ال�ستقاللية  اإطار  النظر يف  اإعادة  ولذلك يجب  الأكادميي. 
ب�سفتهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  مع  التعامل  عدم  ومراعاة  للدولة،  اململوكة  العايل  التعليم 
موظفني حكوميني، وعدم خ�سوع جداول مرتباتهم ملا هو حمدد يف التدرج الوظيفي احلكومي 
كما هو احلال  يف القانون 49 ل�سنة 1972 الذي مل يعد مالئًما لالأو�ساع القت�سادية احلالية. 

وجتدر الإ�سارة اأي�ًسا اإىل �سرورة اإزالة التكرار الوا�سح يف مهام املجال�س املختلفة التي حتكم 
العملية التعليمية يف موؤ�س�سات التعليم العايل يف م�سر، و�سرورة اأن تكون قرارات كل جمل�س 
ملزمة يف امل�ستوى الذي يخ�سه، لأن الن�س على اأن قرارات اأي جمل�س ملزمة للمجال�س الأدنى 
منه يوؤثر على ا�ستقاللية هذه املجال�س يف اتخاذ القرار، ويدعم فكر املركزية الذي كان �سائًدا 
يف فرتة �سدور قانون تنظيم اجلامعات ال�سابق، ول يتوافق مع التوجه الر�سمي واملجتمعي نحو 
الالمركزية. ومن املوؤكد اأن التو�سع يف عدد اجلامعات لزيادة ال�ستيعاب، جنًبا اإىل جنب مع 
توجه الدولة نحو اإن�ساء جامعات �سغرية متعددة يف خمتلف حمافظات م�سر، �سيدعم التوجه 

نحو الالمركزية يف التخطيط والتنفيذ للموؤ�س�سات التعليمية يف التعليم العايل.
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هذا، وت�سري كل العتبارات التي �سبقت الإ�سارة اإليها اإىل �سرورة جتاوز التنظيم القانوين 
حمكوًما  مازال  القوانني  من  املنظومة  تلك  يف  الت�سريعي  فالتوجه  اجلامعي،  للتعليم  احلايل 
الفكر  وبطبيعة  الت�سريعات،  تلك  �سدرت خاللها  التى  التاريخية  الفرتة  الواقع يف  مبعطيات 
ال�سيا�سي والقت�سادي ال�سائدين اآنذاك وهو الأمر الذي انعك�س بال�سرورة على دور اجلامعة 
التي تنظم عملها تلك القوانني. وهو الأمر الذي يوؤكد وجود م�سكلة حقيقية، حيث اإن الن�س 
القانوين الثابت قد اأ�سبح معرقاًل للنجاح ولي�س حافًزا للتغيري مبا يواكب الواقع املتغري. ولهذا 
ال�سبب، فاإن اأي ت�سريع جديد يتعامل مع ق�سية اإ�سالح التعليم العايل يجب اأن ي�ستند اإىل 
نظرة �ساملة وم�ستقبلية لواقع تعليمي تتمتع  فيه موؤ�س�ساته باملرونة والتنوع، ويحظى اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف ظله باحلرية الأكادميية والتقدير والحرتام، واأن ي�سمح – يف الوقت نف�سه -  باإعادة 
هيكلة منظومة العملية التعليمية للجامعات وتوزيع الأدوار مبا يتيح وقًتا مالئًما لتطوير البحوث 
اأكرث مع معطيات املناخ  العلمية وتطبقاتها حلل م�ساكل املجتمع، وحتديد موا�سفات للخريج 
العاملي اجلديد واحتياجات اأ�سواق العمل، وو�سع  معايري للكفاءة والتفوق. وهو الأمر الذي 
يتطلب �سرورة مناق�سة تعديل قانون التعليم العاىل مع كل اأ�سحاب امل�سالح وامل�ساركني يف 

العملية التعليمية  يف املجتمع، واأن يتم ذلك بكل ال�سفافية والنفتاح للراأي والراأي الآخر. 



الف�صل الثالث
الإدارة من اأجل اجلودة والتناف�صية





مقدمة
تواجه اجلامعات امل�سرية بالألفية الثالثة ثالثة حتديات رئي�سية تتعلق  بات�ساع نطاق تاأثريات 
العوملة والتدفق ال�سريع للمعلومات والنفجار املعريف وتعاظم حدة املناف�سة. وكمثال وا�سح على 
التدفق الهائل للمعلومات والذي زادت معدلته يف الفرتة الأخرية بدرجة كبرية ومت�سارعة اأن 
ب،  عدد املواد الكيميائية املعروفة الذي كان ل يتجاوز �سنة 1978، �ستمائة وثالثني األف مركَّ
ب. ويف ظل هذا التدفق الهائل للمعلومات  و�سل يف �سنة 1998 اإىل مليون و�سبعمائة األف مركَّ
يف  وتطورات  م�سبوقة  غري  تغريات  اجلامعات  تواجه  الت�سالت  و�سائل  يف  الهائل  والتقدم 
اأ�سواق العمل، وهو ما خلق جمالت اأكرث ات�ساًعا وتنوًعا وتعاظًما يف م�ستوى املناف�سة. فغدت 
التي  املواد  واأن هناك �سرورة لأن تكون  العلم،  التفاعل مع  لنوعية جديدة من  هناك حاجة 
تدر�س الآن تختلف عن املواد التي كانت  تدر�س �سابقا، نتيجة للتقدم يف امل�ستوى العلمي 
اإذا  اأن بع�س اجلامعات تقدم الآن �سمانات للطالب بحقه يف العودة للدرا�سة املجانية  حتى 
قابلته معلومات يف امل�ستقبل مل يدر�سها اأثناء درا�سته وقد �ساهم ذلك يف اأت�ساع الطلب على 

اأمناط تعليمية مغايرة تت�سم بال�ستمرارية و�سيوع نظم التعلم مدى احلياة.

اإن هذه التحولت العاملية الكربى يف اإنتاج املعرفة وا�ستخدامها على كافة امل�ستويات قد 
قوبل يف جامعاتنا بالرتكيز على املهام التعليمية والتدري�سية التقليدية وتهمي�س دورها يف حل 
م�سكالت املجتمع وتلبية احتياجاته. وهو جانب برز مرة ثانية على اأجندة عمل اجلامعة مع 
بدء الأخذ مبعايري اجلودة. ورغم هذا، يجب التاأكيد على اأن عالقة اجلامعة باملجتمع يجب اأن 
تخ�سع ل�سيا�سات وا�سحة. فعلى �سبيل املثال جند اأن 75% من خريجي كليات الطب يعملون 
يف وزارة ال�سحة واأن الـ 25% الباقية يعملون يف اجلامعات واملراكز البحثية، وبالتايل فاإنه يتعني 
ربط كليات الطب ب�سيا�سات وزارة ال�سحة التي تتحمل م�سئولية تعيني الأطباء يف موؤ�س�ساتها. 

ورغم اأهمية ارتباط اجلامعة بال�سيا�سات والحتياجات املحلية، فاإنه يجب عليها اأي�سا اأن 
ت�سع يف اعتبارها التطورات العاملية-يف ظل معطيات النظام الدويل اجلديد- وخلق م�ستوى 
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يتيح  ال�سبيل الذي  املعايري هو  بتلك  التزام اجلامعة  للمناف�سة. ويعترب  ومعايري دولية جديدة 
على  العمل  �سوق  متطلبات  مع  والتوائم  الدولية  للمناف�سة  اجلامعة  خريج  اأمام  الإمكانية 

امل�ستوى العاملي.

اجلامعة واملجتمع و�صوق العمل
اإن التطور يف عالقة اجلامعة باحتياجات �سوق العمل املحلية والدولية من ناحية والنمو 
املت�سارع يف جمالت املعرفة من ناحية اأخرى، �ساهم يف �سرورة وجود اآليات مبتكرة للتعاون 
بني اجلامعة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، مثل النقابات املهنية- خا�سة يف جمال التدريب ورفع 
ا من م�سادر التمويل. فربامج التدريب والتاأهيل  املهارات وهو ما يتيح اأمام اجلامعة م�سدًرا مهمًّ
الدائمة وامل�ستمرة واملوؤمترات العلمية هي التي تفتح املجال اأمام اجلميع للتعرف على اأحدث 

منجزات التقدم العلمي، واكت�ساب املهارات اجلديدة املرتبطة بها. 

باجلامعات  العلمي  للبحث  املخ�س�سة  املحدودة  املوارد  توجه  اأن  املجال  هذا  يف  ويتعني 
للتفاعل مع م�سكالت املجتمع وحتقيق احتياجاته من خالل ر�سم �سيا�سات و�سياغة خطط 
ممثلة يف  والدولة  اجلامعة  التن�سيق بني  اأعلى من  م�ستًوى  الأمر  ويتطلب هذا  بحثية مالئمة. 
وزارة البحث العلمي، بغر�س اإيجاد اآليات فاعلة لتوظيف نتائج الأبحاث يف حل م�سكالت 
متتلكه من  ما  لي�س  الآن  الدول  التفوق بني  اأو  التقدم  اأ�سبح معيار  اأن  بعد  املجتمع، خا�سة 
ثروات مالية اأو طبيعية، ولكن ما متتلكه من قدرة على اإنتاج املعرفة وتوظيفها خلدمة املجتمع، 
ا اأمام املجتمع امل�سري. ورغم اأن املجتمع امل�سري ميتلك الإمكانيات  ًـّ ا حقيقي ًـّ وهو ما ميثل حتدي
ينق�سنا يف م�سر  فاإنه  العربية،  الدول  بباقي  الو�سع احلايل مقارنة  له جتاوز  تتيح  التي  البحثية 
حتديًدا توظيف املوارد والإمكانيات املتاحة توظيًفا اأف�سل، وهي مهمة جت�سد اأزمة حقيقية ثالثية 

الأبعاد تتمثل يف: 

التكنولوجيا  على  املتزايد  العتماد  اإىل  وامليل  العلمي  البحث  ثقافة  يف  • اأزمة 
امل�ستوردة من اخلارج. 
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• اأزمة يف ثقافة تداول املعلومات ون�سرها وا�ستخدامها اإنتاج املعرفة.
• اأزمة يف املوؤ�س�سات البحثية الفاعلة والكفيلة باإدارة التقدم العلمي والتكنولوجي.

وهذا يعني اأن الأزمة لي�ست فقط اأزمة مالية؛ اإذ لو كانت اأزمة التقدم التكنولوجي والبحث 
العلمي هي اأزمة مالية فقط لكانت دول الوفرة النفطية ا�ستطاعت حلها، بل ميكن القول اإن 
وفرة العوائد من النفط وغريه من املوارد الطبيعية ال�سبيهة، قد اأوجدت ثقافة �سيا�سية ريعية 

ُتغلِّب منطق ال�سراء وال�ستهالك وال�سترياد على منطق الإبداع والإنتاج.

هذا، وتوجد العديد من الأمثلة التي توؤكد على �سرورة تنامي الدورين البحثي والبتكاري 
عدد  هو  دولة  اأية  يف  جامعة  اأية  لتميز  الأ�سا�سية  املعايري  اأحد  من  اأ�سبح  اأنه  منها  للجامعة، 
احلائزين على جوائز دولية؛ حيث اإن تراجع البحث العلمي كاأحد املهام الرئي�سية للجامعة 
للجامعة  العلمي والبتكاري  البحث  تزايد دور  اأن  ثانوية، كما  يجعل اجلامعة جمرد مدر�سة 
هو ما جعل قائمة اأف�سل جامعات العامل ت�سم �سبع جامعات من اإ�سرائيل واثنني من الهند 
واثنني من تركيا وثالًثا من جامعات جنوب اإفريقيا والتي تاأ�س�ست اأوىل جامعتها عام 1910 
اأي بعد جامعة القاهرة التي تاأ�س�ست عام 1908، ي�ساف اإىل هذا اأن جنوب اإفريقيا تاأتي يف 
اأربع ع�سرة جامعة م�سنفة يف املجموعة الأوىل من  العامل ولديها  الرتتيب 24 على م�ستوى 

اأح�سن جامعات العامل.

ل  اإليها  الإ�سارة  �سبقت  التي  الأبعاد  ثالثية  الأزمة  تعك�سه  والذي  جامعاتنا  تراجع  اإن 
خمرج منه اإل مع وجود �سيا�سة للتعليم اجلامعي تخطط لحتياجات املجتمع، من حيث اأعداد 
اخلريجني وتخ�س�ساتهم املختلفة وتاأهيلهم وفًقا للمعايري الدولية، ون�سب توزيعهم وفًقا للت�سنيف 
هذه  حتتاجها  التي  واملهنية  الأكادميية  الربامج  ونوعية  علماء،  اأو  موظفني،  اأو  املهني كخرباء، 
الأعداد، ومناهج البحث التي �سوف يتم تدري�سها، وهو ما يعني اأن تكون جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا 

العلمية تعمل وفق معايري اجلودة والتناف�سية ال�سائدة على امل�ستوى العاملي. 

اإن معايري �سمان اجلودة والعتماد ت�سمل الرتقاء مب�ستوى اأع�ساء هيئة التدري�س كنقطة 
بداية وهو ما يعترب من اأ�سعب الأمور نظًرا لأنه اإجراء ي�سمل حتفيز اأ�ساتذة اجلامعة على جودة 
من  يعملون  الذي  املوؤ�س�سي  الو�سع  جودة  حت�سني  �سرورة  من  ذلك  يتطلبه  ملا  نظًرا  الأداء، 
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خالله واإعادة هيكلته، ويف احلالة امل�سرية عندما جرى اإعداد م�سروعات لتكوين ا�سرتاتيجيات 
اإدارة التخطيط وال�سيا�سات يف اجلامعات-والتي  اإدارة ت�سمى  للجودة، مل تتم مراعاة وجود 
يقت�سر دورها يف الوقت الراهن على و�سع ا�سرتاتيجيات تو�سيع املباين اأو اإعادة ترميمها- ومل 

تكن لديها اأية روؤية م�ستقبلية بخ�سو�س تطوير التعليم اجلامعي.

وبناًء على ما �سبق، يجب اأن تعتمد اأية خطة لتطبيق معايري اجلودة والعتماد على روؤية 
م�ستقبلية للجامعات، ت�سعى اإىل و�سولها اإىل م�ستوى التميز والتناف�سية، وهو ما يتطلب بناء 
قدرة اجلامعة على اتخاذ القرارات اخلا�سة بتحديد عدد الطالب املقبولني، وحتديد ميزانيتها، 
والفني،  الإداري  التطوير  اإىل  بالإ�سافة  تعليمية  اأية عملية  وتطوير  واملقررات  املناهج  وتعديل 
ا  ًـّ وذلك حتى تكون اجلامعة قادرة على اإعداد خريج يتمتع بالقدرة على املناف�سة حمليا واإقليمي
ا ، وبو�سعه اأن يكت�سب ثقة املجتمع، وهو ما يعد املعيار الأ�سا�سي لالعرتاف باإجناز اجلامعة  ًـّ ودولي

وقدرتها على تطبيق معايري اجلودة.

حتديات تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعات امل�صرية 
امل�سرية، بع�سها داخلي  هناك حتديات حقيقية تواجه تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعات 
يف  يتمثل  الآخر  وبع�سها  للتغيري،  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  كثري  ومبقاومة  باجلامعة  مرتبط 
حتديات اأخرى خارجية، خا�سة اأن اجلودة لها ثمن يجب اأن يتم �سداده. ومن اأبرز التحديات 
الدقيق-واحل�سر  التحديد  امل�سرية هي عدم  اجلامعات  اجلودة يف  معايري  تطبيق  تواجه  التي 
ال�ستقاللية.  بق�سية  يتعلق  ما  التطوير، خا�سة  �سبيل  تواجهنا يف  التي  للمعوقات  ال�سامل- 
فالقرارات التي تتخذها هيئات اأعلى قد توؤثر يف القرار الذي يتخذ داخل اجلامعة خا�سة عند 
الذي  اخلريج  ل�سمات  وا�سح  وجود عدم حتديد  اإىل  بالإ�سافة  النظر.  الختالف يف جهات 
نريده يف امل�ستقبل، ومباذا يجب اأن يتميز ف�ساًل عن غياب املحا�سبية، وعدم و�سوح التوجهات 
والتناف�سية جوانب  وال�ستقاللية  باملحا�سبية  املتعلقة  اجلوانب  وتعترب  احلاكمة.  الإ�سرتاتيجية 
ملعايري  وفاعال  ا  ًـّ تطبيًقا حقيقي ا�ستهدفنا  اإذا  واحدة،  معها كحزمة  التعامل  من  مرتابطة لبد 

اجلودة والعتماد باعتبارها خمرًجا وحيًدا لتطوير التعليم اجلامعي. 
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ولقد طرحت هذه التحديات اإ�سكاليات حمورية  تتمثل يف �سوؤال هام يتعلق مبو�سوع من 
يحكم اجلامعة؟ هل هي الدولة اأم املجتمع اأم القطاع اخلا�س؟ ويرتبط هذا الأمر بق�سية متويل 
احلكومية،  اجلامعات  يف  الرئي�سي  املمول  هي  فالدولة  التمويل:  من  نوعان  وهناك  اجلامعة. 
ولذلك طبقت �سيا�سة التو�سع يف معدلت ال�ستيعاب والإتاحة، وهي كما ات�سح من التطبيق 
�سيا�سة ل توؤدي اإىل نتائج ناجحة يف غياب �سيا�سات مكتملة ترتكز على حتقيق جودة الأداء، 
من ناحية الكم على ح�ساب الكيف. اأما يف اجلامعات اخلا�سة-التي متول من القطاع اخلا�س 
- الذي ي�سعى اإىل حتقيق الربح - فقد اأ�سبحت املعرفة �سلعة تباع من اأجل الربح. واإذا كان 
كلٌّ من النموذجني ال�سابقني غري ناجح، فهل يوجد منوذج اآخر يقدم نتائج ناجحة؟ هل يوجد 
الهتمام  مع  عالية  اإتاحة  معدلت  ويحقق  املجتمع،  اأفراد  بني  وين�سرها  املعرفة  يقدم  منوذج 
بنوعية اخلريج؟ يف احلقيقة يوجد اأكرث من منوذج ميكن اأن يحقق هذه الأهداف لعل اأكرثها 
بنظام  وترتبط  املجتمع  تخدم  اأن  املعرفة لبد  اأن  على  يقوم  الذي  النموذج  ذلك  هو  فاعلية 
اجتماعي واأن يركز اأي�ًسا على اأن اكت�ساب املعرفة ل ميكن ف�سله عن تنوير العقول، واأن املعرفة 
مل تعد غاية يف ذاتها بل هي اأداة حلياة اأف�سل للفرد واملجتمع اأي النموذج الذي ي�سعى اإىل 
و�سمان  التعليم  اإتاحة  وجهي  بني  اجلمع  على  القادر  النموذج  هو  املعرفة،  وا�ستخدام  اإنتاج 

جودته.

اأن  يجب  وعائدها  املجتمع،  تخدم  التي  املعرفة  تنتج  واجلامعة  املعرفة،  اإىل  نحتاج  نحن 
ت�ستخدمه اجلامعة لل�سرف على احتياجاتها ومتطلبات تطويرها لكي ت�ستمر يف عملها املنتج 
اأو احلكومة وحدها، ولكن  القطاع اخلا�س وحده  يقدمه  اأن  النموذج ل ميكن  للمعرفة. هذا 
الأكادمييني هم وحدهم القادرون على القيام بهذه املهمة وعلى اإدارة �سئون اجلامعة- يف ظل 
متتعهم با�ستقاللية اتخاذ القرار- لتحقيق هذه الغاية، مع العتماد على قدر من التمويل تقدمه 
الدولة للمراكز البحثية التابعة للجامعة، وكذلك على قدر حمدود يقدمه الطالب كم�ساريف 
لتعليمه لكي ي�سعر بقيمة املعرفة التي يكت�سبها، بالإ�سافة اإىل قدر من التمويل يقدمه املجتمع 

املدنى، جنًبا اإىل جنب مع عائد الإنتاج املعريف والبحثي الذي تنتجه اجلامعة.

اإن اإدارة اجلامعة بوا�سطة الأكادمييني الذين يتمتعون با�ستقاللية الإدارة هو احلل للنهو�س 
بالتعليم اجلامعي يف م�سر. وخا�سة فيما يتعلق بو�سع الأ�ستاذ اجلامعي ودوره. ومن الأمور التي 



حوكمة اجلامعات50

يجب مواجهتها يف هذا ال�سدد هي مدى تقبل اأ�ساتذة اجلامعة فكرة تقييمهم على غرار تقييم 
لتقييم كفاءتهم  والعلمية  العملية  �سل�سلة من الختبارات  بالدخول يف  يقبلون  الطلبة؟ وهل 
ومهارات  قدرات  من  بذله  مت  ما  ر�سد  عرب  الطلبة  من خالل  تقييمهم  ميكن  وهل  احلقيقية؟ 
بوجود  العرتاف  ويجب  باجلامعة؟  الن�سباط  اأعلى من  م�ستوى  ومعارف؟ هل ميكن حتقيق 
العديد من مظاهر اخللل يف اجلامعات مثل عدم انتظام بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س يف ح�سور 
املحا�سرات وعدم تنا�سب اأعداد الطالب مع اأعداد اأع�ساء هيئة التدري�س. وال�سوؤال هو هل 
ميكن اأن يلتزم الأ�ستاذ بالذهاب كل يوم اإىل اجلامعة واأن يحرتم اجلدول اخلا�س به؟ بالتاأكيد 
ميكن حتقيق ذلك عندما ت�سود ثقافة مغايرة ي�سعر يف ظلها الأ�ستاذ باأن جزًءا من مرتبه ياأتي من 
الطالب الذي ينبغي اأن تقدم له خدمة تعليمية متميزة، وبالتاأكيد اأي�ًسا فاإن هذا يرتبط بزيادة 
ن دخل الأ�ساتذة وتفرغهم للعملية التعليمية. اإن واقع م�ساركة الطلبة  موارد اجلامعة، وبالتاىل حت�سُّ
يف ت�سيري اإدارة اجلامعة وعالقتهم بهيئة التدري�س يعترب من اأهم الأمور لنجاح العملية التعليمية 
اإل اأنه من الوا�سح اأنه ل يتم الأخذ باآراء الطلبة يف احلكم على الأ�ساتذة اأو تقييمهم، كما اأن 

العالقة الإن�سانية بني الطالب والأ�ستاذ �سواًء يف الأمور الأكادميية اأو غريها قد انعدمت.

اإن الطالب يف جامعاتنا لي�س له دور م�سارك فى اإدارة اجلامعة ولذلك نت�ساءل كيف ن�سجع 
اإن  اجلامعة؟  باإدارة  عالقتهم  ننمي  وكيف  اجلامعية؟  النتخابات  امل�ساركة يف  على  الطالب 
اأو �سوف يو�سع يف  باأن راأيهم  �سوف يوؤخذ به  الدافع الوحيد مل�ساركة الطالب هو معرفتهم 
غري  الطالب  تقييم  عملية  اجلامعي خا�سة يف  لالأ�ستاذ  املمنوحة  ال�سلطات  وتعترب  العتبار. 
حمدودة، فالأ�ستاذ له �سلطة مطلقة على نتائج الطالب، خا�سة يف امتحانات املراحل الأوىل، 
ولذلك يجب حتديث نظم المتحانات لتقليل م�ساحة التدخل بغر�س حتقيق العدالة وامل�ساواة. 
وفيما يتعلق با�ستقاللية اجلامعة وعالقتها بالدولة يجب اأن يحدث حتول يف دور الدولة يتمثل 
يف اإيجاد �سيغة ل تكون فيها الدولة هي القائمة بالإ�سراف على تقدمي خدمة التعليم العايل 
وجود  ظل  يف  خا�سة  اجلودة،  اأ�سا�س  على  التناف�س  يف  للجامعات  احلال  يرتك  بل  واإدارته، 
اجلامعات اخلا�سة. ول يعني هذا تخلي الدولة عن متويل اجلامعات، فاملطلوب هو الرتكيز على 
قانونا جديًدا وموحًدا  يتطلب  ما  تقدمي اخلدمة، وهو  يي�سر  العايل كمن�سق  التعليم  وزارة  دور 
للتعليم العايل، ي�سمل التعليم الفني والتعليم اخلا�س والأكادميي، كما يجب اأن يكون القانون 
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وا�سحة  معايري  ت�سمينه  بجانب  اجلديدة،  واملعطيات  امل�ستجدات  ا�ستيعاب  على  وقادًرا  مرنًا 
لقيا�س اأداء املوؤ�س�سات اجلامعية ومدى جودة ما تقدمه من خدمة تعليمية، مع التاأكيد على 

�سرورة اأن تكون لكل موؤ�س�سة تعليمية روؤيتها التي متيزها واملرتبطة بالبيئة التي تعمل فيها. 

اجلامعة والبحث العلمي
هذا ويعترب دور اجلامعة كموؤ�س�سة للبحث العلمي من الأمور التي يجب الرتكيز عليها. 
فاجلامعة بحكم تكوينها كيان يجمع بني التدري�س والبحث العلمي، خا�سة بحوث الر�سائل 
العلمية والأبحاث التطبيقية املرتبطة ب�سكل مبا�سر باحتياجات املجتمع وم�سكالته، ولذلك 
يجب الف�سل بني هذه املهام بحيث ل ت�سبح كلها ملقاة على عاتق املوؤ�س�سة ذاتها، ف�ساًل عن 
اأنه ي�ستلزم اأي�سا عدم مركزية التعيني وترك هذا الأمر لالحتياجات الفعلية لكل كلية. والأهم 
الفل�سفة  التعليم ذاته وفل�سفته بحيث تتجاوز هذه  نظام  يتغري  اأن  اأن هناك �سرورة  من ذلك 
ن الطالب من ا�ستيعاب اأحدث النظريات  النظام احلايل الذي ل ي�سجع على الإبداع، ول ميكِّ
واملنجزات العلمية يف جمال تخ�س�سه، واأن ُيتاح للطالب مرونة الختيار لدرا�سة بع�س املواد 
من خالل مر�سد اأكادميي، كما يجب جتاوز الروؤية الراهنة  للعملية التعليمية وتبني روؤية خمتلفة 
ا�ستمرارية  ي�سمن  مبا  واملجتمع،  والفكر  بالطبيعة  املتعلقة  باملعارف  الطالب  تزويد  ت�ستهدف 
الرتاكم املعريف بني الأجيال املتعاقبة، ومبا يحقق تزكية ف�سل املعرفة على الأفراد واملجتمع، 
والرتويج للمنهج العلمي كمنهج حياة ل ينف�سم عن ن�ساط الإن�سان يف املجتمع، والتاأكيد على 

الدور التنويري للثقافة. 

التي تتطلب تبني �سيا�سات  اأهم العالقات  وتعد العالقة بني اجلامعة و�سوق العمل من 
ال�سوق  نف�سها يف  تطرح  كما  اجلودة  مل�ستويات  وفًقا  م�سر  اجلامعي يف  التعليم  حت�سني جودة 
ا  ًـّ ا فى ظل الإمكانيات املحدودة املتوفرة حالي الدولية. وي�سري الو�سع الراهن اإىل اأن املتاح واقعيًّ
هو تخريج اأعداد كبرية ذات اإمكانيات متدنية وم�ستوى متوا�سع، بجانب اأقلية ذات م�ستوى 
مرتفع واأن هذه الأعداد الكبرية ذات امل�ستوى املحدود ل توجد �سمانات ل�ستيعابها يف �سوق 
ان�سمام  عليه  يرتتب  ما  وهو  العمل،  وفر�س  ال�ستثماري  الأنفاق  حمدودية  ظل  يف  العمل 
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ن�سبة كبرية من اخلريجني اإىل �سفوف البطالة، اأو التحاقهم بعمل غري الذي اأهلوا من اأجله، اأو 
ا ولي�س  ًـّ ا�سطرارهم اإىل الهجرة غري ال�سرعية. اأما الأقلية التي ارتقت اإىل م�ستوى مرتفع ن�سبي
على م�ستوى املوا�سفات املطلوبة للخريج كما تطلبه ال�سوق الدولية، فيتم اجتذابها بانتقائية 
اقت�ساديات  ثالث  �سادت  املا�سية  الثالثة  العقود  ففي  املتقدمة؛  القت�ساديات  اإىل  �سديدة 
اأن جتذب من القت�ساد  متقدمة هي:  الوليات املتحدة وكندا واأ�سرتاليا، والتي ا�ستطاعت 
اأن  ـًا من احلا�سلني على �سهادتي املاج�ستري والدكتوراة. ويعني ذلك  امل�سري 4500 خريج
املجتمع امل�سري يخ�س�س موارده لتاأهيل اأ�سخا�س ل يعملون به، واإمنا يعملون يف اخلارج، وهذا 
معناه اأي�سا اأن ثمة خطاأ ج�سيم نتيجة هذا الرتباط املبا�سر بني �سوق العمل والنظام التعليمي. 
والبديل هو اإ�سرتاتيجية تنموية للمجتمع امل�سري باأكمله يتم يف اإطارها اإعداد اخلطط التنموية 
والكيف،  الكم  حيث  من  اخلريجني  موا�سفات  وحتديد  والإنتاجية،  ال�ستثمارية  والربامج 
بحيث نبداأ من احتياجاتنا الداخلية يف حتديد �سمات اخلريجني يف ال�سرائح الوظيفية، وهو ما 
يتطلب اإعادة النظر يف نظام اأولويات الإنفاق العام يف م�سر؛ فال يعقل اأن ما ينفق على التعليم 

باأكمله يف م�سر 4،2% من الناجت الإجمايل، اأي اأقل من كلٍّ من الأردن واملغرب. 

التعليم اجلامعي يدور  العام لتطوير  اأن الإطار  اإىل  التحديات وروؤى مواجهتها  ت�سري هذه 
حول �سرورة و�سع قانون جديد وموحد  للتعليم العايل، والتطبيق الفعلي ل�سيا�سات ل مركزية 
اجلامعي  التعليم  فل�سفة  وتغيري  املتعددة،  مب�ستوياتها  اجلامعات  ا�ستقاللية  حتقيق  مع  الإدارة، 
باأكمله وهو ما يتطلب عدم انفراد الدولة بتقدمي خدمة التعليم العايل، بل اأن يت�سارك معها يف 
تقدمي هذه اخلدمة موؤ�س�سات اأخرى، واأن تكون الفل�سفة التي يقوم عليها التعليم العايل هي 
�سمان كفاءة املوؤ�س�سة باعتبارها الوعاء الذي تقدم اخلدمة من خالله، واأن تتيح تلك اخلدمة 
جمال لالإبداع، واأل يكون التخ�س�س حائاًل دون ذلك. حيث اإن جناح عملية تطوير التعليم 
املنظومة  النظر يف جممل  لإعادة  �ساملة  عملية  من  جزًءا  بو�سفه  يتحقق  اأن  يجب  اجلامعي 
التعليمية. فالعملية التعليمية تعترب عملية اجتماعية تتم برتتيب موؤ�س�سي ميثل جزًءا ل يتجزاأ 
من الإطار التنظيمي للمجتمع، وبناًء عليه ل ميكن التعامل مع هذه الق�سية بنظرة جزئية، بل 
يجب التعامل معها بنظرة �سمولية ترى اأن التعليم العايل والنظام التعليمي ككل يف م�سر هو 

جزء من النظام العام للمجتمع.
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مناذج تطوير نظم التعليم العايل يف بع�ص دول العامل

التجربة الرومانية
ترجع مناذج التعليم العايل من حيث البناء املوؤ�س�سي واإعادة بناء اجلامعات يف رومانيا اإىل 
اأن اجلامعات ن�ساأت فيها وفًقا لقرارات �سيا�سية، وكانت تدار من قبل الدولة دون اللتفات 
للحرية  مالمح  اأية  يلغي  ال�سمويل  ال�سيوعي  النظام  كان  حيث  الر�سمية؛  غري  للموؤ�س�سات 
الأكادميية واحلوكمة الذاتية للجامعات، جاعاًل اجلامعة الرومانية معتمدة لأق�سى درجة على 
تراجًعا يف  اأفرز يف الأخري  التعليمية، والذي  املوؤ�س�سات  اإىل �سعف واهرتاء  اأدى  مما  الدولة؛ 
والبحث  التعليم  وزارة  و�سيادة  ال�سيا�سية،  القوى  �سيطرة  جراء  من  اجلامعي  التعليم  جودة 

العلمي على مقدرات التعليم اجلامعي.

ولكي يحقق التعليم العايل يف رومانيا الأهداف املرجوة منه كان لبد من و�سع تخطيط 
مركزي بعيًدا عن حكم الدولة ي�ستهدف زيادة درجة املناف�سة بني اجلامعات، وحت�سني معايري 
اجلودة والرتقاء بها، ومنح اجلامعات حقوق امللكية، وفر�س ر�سوم تعليم عامة مع ترك حتديد 
معدلتها للجامعات، وخلق �سوق للتعليم العايل والعمل على ن�سره، والتاأكيد على التمويل 
الذاتي للطلبة، ولمركزية ال�سئون املالية للجامعة، مع اإزالة �سيطرة املركزية البريوقراطية على 
اجلامعات هذا بالإ�سافة اإىل ح�سول اجلامعات على ا�ستقاللها الذاتي يف كافة �سئونها، كاختيار 
اأع�ساء هيئة التدري�س، وتطور الأن�سطة القت�سادية للح�سول على  الربامج الدرا�سية، وترقية 

التمويل الالزم للعملية التعليمية وكل ما يخ�س ال�سئون الداخلية لكل جامعة. 

وت�سري املعلومات التي ت�سف نظام التعليم يف رومانيا عام 1989 اإىل اأن عدد طالب التعليم 
العايل ميثل ما ن�سبته 3,6 % من اإجمايل عدد الدار�سني، ويف نف�س الوقت كان هناك ات�ساع 
يف نظام التعليم الفني حيث بلغت ن�سبة الدار�سني الذين يرغبون يف درا�سة الهند�سة %70 
من اإجمايل عدد الدار�سني ولكن بعد ثالث �سنوات - اأي يف عام 1993/1992- حدث اأن 
قلَّ عدد الطالب الذين تدعمهم الدولة وزاد عدد اجلامعات اخلا�سة اإىل 55 جامعة ويف نف�س 
الوقت زاد عدد جامعات الدولة اإىل 62 جامعة )ولكنه عاد وتقل�س اإىل 55 جامعة عام 2006( 
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وكذلك ت�ساعف عدد دار�سي القت�ساد، وزاد عدد دار�سي القانون اأربع مرات، اإل اأن اأعداد 
الأ�ساتذة قد زادت؛ ولكن  فقط على الورق،  ففي احلقيقة حدث فيه تقل�س حيث تقاعد 
معظمهم، بالإ�سافة اإىل من قامت الثورة بف�سلهم من اجلامعة، ف�ساًل عن الذين انتقلوا للعمل 
ع�سر جامعات  بالتدري�س يف  اأحيانًا  يقوم  كان  الأ�ساتذة  بع�س  اأن  اخلا�سة، حتى  باجلامعات 

خا�سة يف نف�س الوقت.

ولقد  رومانيا.  العايل يف  التعليم  اإ�سالح  اإىل  ملحة  ن�ساأت حاجة  الأو�ساع،  وب�سبب هذه 
اأخذ الربملان الروماين املبادرة كاأول برملان يف الدول ال�سرتاكية ال�سابقة؛ حيث اأن�ساأ "املجل�س 
حتقيق  املجل�س  هذا  اأهداف  من  وكان   ،"NCAEA والعتماد  الأكادميي  للتقومي  القومي 
التعليم  وموؤ�س�سات  برامج  اعتماد  اإىل  بالإ�سافة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  اأمثل  توظيف 
العايل، وكان من اآثار ذلك وقف الزيادة املطردة يف عدد اجلامعات اخلا�سة، واإغالق بع�سها، 
وال�سماح جلامعات الدولة بتح�سيل ر�سوم درا�سية من اأجل احل�سول على موارد اأكرث جودة.

ويف احلقيقة، فاإن الإ�سالح كان يهدف اإىل منع الأ�ساتذة املعينني يف جامعات الدولة من 
لزيادة  م�سدًرا  ذلك  يعتربون  كانوا  الأ�ساتذة  هوؤلء  ولكن  اخلا�سة.  اجلامعات  يف  التدري�س 
دخولهم، بل كانوا يف بع�س الأحيان يبيعون اأ�سماءهم للجامعات اخلا�سة مقابل مبالغ مالية؛ 
حيث كان امل�سرتط اأن ت�سل ن�سبة الأ�ساتذة يف اجلامعات اخلا�سة اإىل 70% اأي اأن الأ�ساتذة 
هي   )Iasi( اإيا�س  يف    )Cuza(كوزا جامعة  كانت  ولقد  احلكومية.  جامعتهم  يخدعون  كانوا 
اجلامعة الوحيدة التي اأجربت اأ�ساتذتها على الختيار بني التدري�س يف جامعات حكومية اأو 

التدري�س يف جامعات خا�سة رغم عدم وجود قانون مينع هذا يف ذلك الوقت.

هذا، وقد ان�سمت بع�س اجلامعات مثل جامعة )كوزا( اإىل احتاد اجلامعات الأوروبية، والحتاد 
الدويل للجامعات وغريها. كما مت بناء �سراكة مع العديد من املوؤ�س�سات بغر�س تبادل اخلربات 
اأهم خطوات الإ�سالح يف  العلمية امل�سرتكة. ولعل  البحوث  والدار�سني والأ�ساتذة، واإجراء 
التعليم  العايل يف رومانيا قبل عام 2000 قد متثل يف �سغط الإنفاق احلكومي على  التعليم 
اإىل طالب مب�ساريف ذاتية  الدولة كانوا يتحولون  اإن الطالب الذين تدعمهم  العايل، حيث 
تقديرات جيدة. ولقد حدث ذلك يف جامعة )كوزا( وجامعة  اأخفقوا يف احل�سول على  اإذا 

)األيك�ساندو( وجامعة )اإيوات(.
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وميكن تلخي�س التجربة الرومانية يف اأنها وقبل الت�سعينيات من القرن الع�سرين كان التعليم 
اإغفال  مع  الأ�ستاذ  حول  النظام  فيه  يرتكز  اجلامعي  للتعليم  عقيم  بنظام  يت�سف  رومانيا  يف 
دور الطالب، وكانت املناهج بالية واأ�ساليب التدري�س والتقييم قدمية مع قلة املرونة الأكادميية 
فيما يخ�س الدرا�سة خارج رومانيا، ويف نف�س الوقت الإ�سرار على جمالت قد اندثرت مع 
الهتمام الزائد عن احلد بفروع من املعرفة دون الأخرى مثل الهند�سة والكيمياء وغريها مع 
التي مت  اخلا�سة  اجلامعات  اأن  اإىل اخلم�سينيات، كما  مناهجها  ترجع  وجود جامعات �سعيفة 
اإن�ساوؤها منذ 1990 والتي اعتمدت على موارد اجلامعات العامة كانت تواجه حتديات كبرية 

مع نق�س م�ستمر يف اأعداد خريجي املدار�س العليا املوؤهلني لاللتحاق باجلامعات.

ولقد مت تفعيل عملية الإ�سالح التعليمي الأوروبي والتي عرفت بعملية "بولونيا” والتي 
كانت تهدف اإىل و�سع اإطار عام للموؤهالت الدرا�سية يف اأوروبا مع منح دبلومات ميكن فهمها 
ومقارنتها عرب كل اأوروبا واإحداث تطوير يف نظام التعليم الثالثي )البكالوريو�س- املاج�ستري- 
مت  كما   ،)8-5-3 )اأو  �سنوات   8 – – �سنتني  3�سنوات  الزمني:  النحو  على  الدكتوراة( 
واأزيلت  الأخرى.  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف   )term( الدرا�سي  الف�سل  بنظام  العرتاف 
احلواجز اأمام التحرك الأكادميي للطالب والأ�ساتذة واأ�سبح النظام التعليمي متمركًزا حول 
الطالب، مع التاأكيد على تكامل التعليم والبحث العلمي لي�س فقط على م�ستوى الدكتوراة 

بل اأي�ًسا على م�ستوى املاج�ستري بالإ�سافة اإىل الت�سديد على حتقيق �سمان للجودة.

وقد تبنت جامعة كوزا )UAIC( اإ�سرتاتيجية �ساملة لتفعيل عملية بولونيا بطريقة توؤدي اإىل 
حل امل�سكالت الرئي�سية يف نظام التعليم العايل يف رومانيا. واعترب املحرك الرئي�سي يف ال�سوق 
يف  الفعالة  وامل�ساركة  اجلديدة،  الأوروبية  بال�سراكة  اللتزام  طريق  عن  الأوروبية  التعليمية 
الربامج التعليمية الرئي�سية الأوروبية، واإزالة العقبات التعليمية فيما يخ�س التبادل الأكادميي 
ودرجات  مقررات  تقدمي  نحو  والتحرك  والتقييم،  التدري�س  اأ�ساليب  احلر من خالل حتديث 

علمية تدر�س بلغة دولية.

معاملة  هي  )كوزا(  جامعة  يف  بولونيا  عملية  تفعيل  عليها  اعتمد  التي  النقاط  اأهم  ومن 
الطالب على اأنهم �سركاء يقومون باختيار جمالت درا�ستهم بحرية، وتو�سيع عملية الختيار 
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لت�سمل املقررات الدرا�سية وامل�سرفني الأكادمييني. هذا ف�ساًل عن اإدخال برامج تعليمية جديدة 
مثل التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. ولقد مت ا�ستخدام النظام الأوروبي لالعتماد والتحويل 
من  تختلف  قد  والتي  در�سها  التي  الدرا�سية  املقررات  حتويل  للطالب  يتيح  والذي   ECTS

حيث املنهج الدرا�سي، وعدد املقررات الدرا�سية يف الف�سل الدرا�سي، وخطة الدرا�سة، وطرق 
التدري�س والتقييم، وكذلك نظام التقييم. ولقد مت ا�ستخدام نظام نقل العتماد الأوروبي اأي�ًسا 
يف العديد من املجالت مثل ت�سميم املناهج، وت�سميم املقررات الدرا�سية، وت�سميم اخلطط 

الدرا�سية الفردية للطالب، وكذلك التعليم امل�ستمر مدى احلياة.

اأما بالن�سبة ل�سمان اجلودة، فعلى الرغم من اأن التقييم اخلارجي للجامعات الرومانية مل 
يتم بعد، فاإن جامعة )كوزا( طلبت تطوًعا ال�ستعانة مبقيمني لالأن�سطة اجلامعية. كذالك اعتماد 
التقييم الداخلي عند نهاية كل ف�سل درا�سي، مع ن�سر قواعد الدرا�سة اجلامعية يف مراحلها 

الثالث )البكالوريو�س – املاج�ستري – الدكتوراة(.

التجربة الفرن�صية
ت�سري جتربة التعليم العايل يف فرن�سا وكذلك الو�سع الراهن لنظام التعليم العايل والبحوث 
العلمي يف  والبحث  العايل  التعليم  نظام  اأن  اإىل  الأوروبية،  بولونيا  عملية  ع�سر  الفرن�سية يف 

فرن�سا يتمحور حول اأربع موؤ�س�سات: 

يف  تاأ�س�ست  التي  الإقطاعية  اجلامعات  موروثات  بقايا  وهي  العامة  • اجلامعات 
الع�سور الو�سطى منذ القرن الثالث ع�سر امليالدي؛ والتي اختفت يف عهد الثورة 
اإىل  بالإ�سافة   ،1808 عام  اإمرباطوري  بقرار  ثانبة  مرة  ظهرت  ولكنها  الفرن�سية؛ 
حوايل 80% من البحث العلمي يف فرن�سا يف اجلامعات العامة من اجلامعات التي 

ظهرت يف بداية ال�سبعينيات من القرن الع�سرين.

الثامن ع�سر )يف ع�سر  القرن  الهند�سي والتي ظهرت يف  العايل  التعليم  • مدر�سة 
التنوير( وبداية القرن التا�سع ع�سر.
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( يف باري�س،   •HEC( ومن اأ�سهرها مدر�سة :)املدار�س التجارية )مدار�س الأعمال
يبحث يف جمال  كان  منها  وقليل  خا�سة،  مدار�س  كانت  املدار�س  هذه  وغالبية 

القت�ساد والإدارة.

والفنون  والعمارة  الزراعة  مثل  اخلا�سة  املجالت  يف  العايل  التعليم  • مدار�س 
وغريها.

وبالن�سبة لاللتحاق باجلامعات العامة يف فرن�سا، فاإنه يتاح لأي �سخ�س بعد اجتياز اختبارات 
اجلامعات  متنح  عام 2003  ومنذ  عدة.  م�ستويات  على  دقيًقا  فح�ًسا  تت�سمن  والتي  التقدم، 
العامة الفرن�سية الدرجات العلمية والدبلومات الأكادميية القومية على ثالثة م�ستويات ت�سمل 
درجة اللي�سان�س )خالل ثالث �سنوات( بعد البكالوريا )الثانوية العامة(، ودرجة املاج�ستري 

)خالل �سنتني(، ودرجة الدكتوراة )ثالث �سنوات(.

ومتنح مدر�سة التعليم العايل الهند�سي لقب مهند�س )مهند�س مدين، ومهند�س تعدين، 
ومهند�س اإلكرتونيات(، وذلك مب�ستوى املاج�ستري. ولكي متنح اللقب يجب على كل مدر�سة 
ا من "جمل�س لقب مهند�س”.  ًـّ اأن تكون معتمدة قومي من مدار�س التعليم العام الهند�سي 

ويوجد نظام مماثل لالعتماد تطبقه اأف�سل مدار�س الأعمال الفرن�سية.

التجربة ال�صوي�صرية
الفيدرالية  املعاهد  من  واثنني  اإقليمية  جامعات  ع�سر  ال�سوي�سري  التعليم  نظام  ي�سم 
للعلوم  اأن هناك �سبع جامعات عامة  الأ�سا�سية، كما  العلوم  اأبحاثها يف  للتكنولوجيا، وترتكز 
املهني  العايل  التعليم  يف  ويوجد  التطبيقي  البحث  على  فيها  التدري�س  ويعتمد  التطبيقية، 
العديد من ال�سهادات العلمية وامتحانات الدبلومات وذلك يف كليات التعليم املهني العايل 
اإن�ساء  ويعترب  �سوي�سرا،  يف  العايل  للتعليم  كربى  اإ�سالح  عملية  ا  ًـّ حالي ويجرى  والتدريب 
اأهم هذه الإ�سالحات والتي تهدف خلق نظام دويل  UAS اأحد  جامعات للعلوم التطبيقية 
مزدوج للتعليم العايل والبحث العلمي مما اأدخل �سوي�سرا جمال التناف�س الدويل املتزايد حتى 

اأ�سبحت جزًءا من منظومة �سبكة املعرفة العاملية.    
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مقدمة
املعرفة كال�سوء، بال وزن وبال ملم�س، �سهلة التنقل عرب املحيطات والأوطان، لتنري حياة 
ال�سعوب يف كل مكان. من هذا املنظور اأ�سبح الآن من امل�سلمات اأن تفاوت النمو بني دول 
العامل ل يرجع فقط اإىل الختالف يف الرثوات، بل يعود اأي�سا - وهو الأهم - اإىل التفاوت يف 

املخزون املعريف، ف�ساًل عن القدرة على تعظيم ال�ستفادة من املخزون املتي�سر منها.

نق�س  من  فقط  تنتج  ل  الأخرى  النامية  والدول  العربية  والدول  م�سر،  يف  امل�سكلة  اإن 
املعلومات وخا�سة املعلومات العلمية والتكنولوجية، لكنها ترتبط اأي�سا بالنق�س يف املوؤ�س�سات 
القادرة على نقل املعرفة وا�ستيعابها ون�سرها. ومن ثم فاإن اأزمة البحث العلمي ومراكز الأبحاث 
وثقافة  املعلومات  وثقافة  البحث  ثقافة  ت�سمل  الأبعاد  ثالثية  ثقافة  اأزمة  احلقيقة  يف  تعك�س 
املوؤ�س�سات. ومن املهم التاأكيد اأن هذه الأزمة لي�ست اأزمة موارد مالية بالأ�سا�س، واإل كانت 
جمتمعات الوفرة النفطية قد تغلبت عليها، بل امل�سكلة يف هذه املجتمعات اأن »عقلية ال�سراء« 

ال�سائدة فيها قد تكون جزًءا من »الأزمة« ل من »احلل«، ولتو�سيح ذلك ن�سري اإىل واقعتني:

الواقعة الأوىل خا�سة بالتقرير الذي ن�سر عام 2006 عن قائمة اأهم 500 جامعة يف 
العامل، والذي �سبقت الإ�سارة اإليه، وي�سم �سبع جامعات اإ�سرائيلية اإىل جانب جامعات 
يف الهند وجنوب اإفريقيا وتركيا، ومل تكن بينها اأية جامعة عربية. ولقد فجر هذا التقرير 
ا بالذات على املعايري التي اعتمدت  عا�سفة من الهتمام والنقد مًعا؛ وكان »النقد« من�سبًّ
اأن  نوبل«! كما  املعايري عدد احلائزين على »جائزة  اأحد هذه  الت�سنيف. فقد كان  يف 
الت�سنيف ين�سب على �سق واحد من مهام اجلامعات وهو البحث العلمي. وللعلم فاإن 
اإ�سرائيل تاأتي يف املرتبة الثانية يف التطور التكنولوجي بعد الوليات املتحدة الأمريكية.

والواقعة الثانية هي ال�سوؤال الذي طرحه اأحد »الزعماء الثوار« العرب من اأهل الوفرة 
النفطية على »جمال عبد النا�سر« بعد هزمية 1967 مت�سائال عن ثمن القنبلة النووية 
؟! وكان يطرح هذا ال�سوؤال باعتباره �سعًيا اإىل تقدمي »احلل النهائي« لل�سراع العربي – 
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الإ�سرائيلي مرة واحدة واإىل الأبد! اإل اأن جوهر ال�سوؤال والعقلية التي تختفي وراءه 
يعرب تعبرًيا دقيًقا عن »الأزمة« وخطورة »عقلية ال�سراء«. 

واإذا عدنا اإىل املجتمع امل�سري عند تناول »اأزمة البحث العلمي ومراكز الأبحاث ب�سكل 
اأكرث تف�سيال، �سنجد اأنها تتج�سد يف ثالثة اأبعاد اأ�سا�سية متكاملة ومرتابطة هي: اأوًل: فل�سفة 
التعليم العايل التي على اأ�سا�سها يتحدد هدف العملية التعليمية يف دولة ما وهل هو تخريج 
حتديد  كيفية  من  يتبعه  وما  ن�سب؟  وباأية  علماء،  وم�سروع  باحثني  اأم  مثقفني،  اأم  متعلمني، 
ـًا: املنظومة  ثاني – النظرية والعلمية والتطبيقية- واختيار مناهج التدري�س؟ ثم  التخ�س�سات 
التعليمية كعملية متكاملة، والتي ينبغي اأن ت�سمل التعليم بكافة مراحله واأمناطه عام وخا�س 
وعاٍل ومهني وفني، اإىل جانب البحث العلمي والتطوير بكافة اأبعادها والتكنولوجيا؛ وب�سفة 
خا�سة ما ميكن اأن يطلق عليه املنظومة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وثالثا: املنظومة املجتمعية 
معطياتها  حتدد  والتي  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  اأبعادها  بكافة  ال�ساملة 
والتكنولوجية  والعلمية  التعليمية  واملنظومة  العايل،  التعليم  فل�سفة  من  كالًّ  وخ�سائ�سها 
املتكاملة. ومن خالل هذه الأبعاد الثالثة ميكن تناول ق�سية تطوير التعليم اجلامعي يف ارتباطه 
الوثيق بق�سية البحث العلمي يف املجتمع، وهي الق�سية التي �سوف نتناولها ببع�س التف�سيل 

يف الأجزاء التالية. 

واقع البحث العلمى واإ�صكالية تطويره
تت�سم الألفية الثالثة بتناٍم غري م�سبوق يف دور العلم واملعرفة، وحدوث طفرة يف ا�ستخدام 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت؛ اإذ يت�سارع يف عاملنا املعا�سر تراكم املعرفة العلمية وتطبيقاتها 
وو�سائل  املعلومات  ونظم  احلا�سبات  يف  الكبرية  للزيادة  نتيجة  هائلة،  مبعدلت  التكنولوجية 
الت�سالت، مما ُينتظر معه اأن ي�سفر هذا الت�سارع عن تغريات عميقة يف املفاهيم والأُ�س�س التي 
ترتكز عليها النظم القت�سادية والجتماعية والثقافية ويف �سلوك الأفراد واملجتمعات. وعلى 
جانب اآخر اأدى هذا التنامى املت�سارع للثورة التكنولوجية اإىل تزايد الهوة بني الدول املتقدمة 
وغريها من الدول النامية ؛ ولذلك اأ�سبح ن�ساط البحث العلمي من اأهم الأن�سطة املوؤثرة يف 
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ا بعدد من اخل�سائ�س التي يجب مراعاتها يف تخطيط  ًـّ عملية التنمية.  ويتميز هذا الن�ساط حالي
البحث العلمي وبناء موؤ�س�ساته.

بهذه  ي�ستوجب الهتمام  العلمي  البحث  تطوير  الأ�سا�سية يف  للعلوم  الرئي�سي  الدور  اإن 
العلوم عند �سياغة خطط التعليم، وخا�سة يف التعليم العايل. كذلك يجب اأن يكون للدولة 
جمالت  يف  اأ�سا�ًسا  تتم  احلديث  العلمي  البحث  يف  الرائدة  اجلهود  اإن  حيث  رئي�سي،  دور 
ا كانت طبيعة نظامها ال�سيا�سي، ومن اأمثلة هذه املجالت اأبحاث الف�ساء،  ًـّ تتولها الدولة، اأي

وتطوير الت�سليح، والطاقة البديلة، وغريها من املجالت التي تعترب ذات اأهمية اإ�سرتاتيجية. 

كذلك من املالحظ اأن الدول املعنية بتطوير البحث العلمي تعمل على تخ�سي�س ن�سبة 
مرتفعة من الدخل القومي لت�سجيع اأن�سطة البحث العلمي، وعلى تقدمي دعم كبري ملوؤ�س�ساته. 
كما اأن ال�سركات الكربى -وخا�سة متعددة اجلن�سيات- غالًبا ما تتوىل اأمر تطبيق نتائج البحث 
العلمي يف املجالت املدنية، من خالل وحدات البحث والتطوير بها. وقد مكنها ذلك من 
احتكار التكنولوجيا املتطورة يف فروع عديدة؛ مما و�سع الدول ال�ساعية اإىل احل�سول على هذه 
التكنولوجيات املتطورة يف مو�سع تبعية لها، خا�سة اأن الدول وال�سركات الكربى يف �سعيها 
وجتنيدها  املتميزة،  الب�سرية  العنا�سر  باجتذاب  تقوم  العلمي،  البحث  تقنيات  على  لل�سيطرة 
لإجراء الأبحاث مبا  يرتتب على ذلك من  ظاهرة »نزيف العقول« التي ت�سلب الدول النامية 

العدد املحدود من العنا�سر الب�سرية التي يتم تاأهيلها يف العلوم احلديثة.

اإن هذه التطبيقات تتميز بتداخل العلوم، و�سرعة نقلها من جمال اإىل اآخر؛ مما اأف�سح الفر�سة 
لتطوير جمالت بحثية كانت قد ا�ستقرت لفرتة طويلة. ومن اأهم هذه املجالت الكتلة احليوية 
والهند�سة احليوية وثورة اجلينات التي تب�سر بتطورات غري م�سبوقة يف جمال الزراعة والغذاء، 
بالبتكار  العلمي  التطوير  ارتبط  فقد  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  ب�سدة.  جمتمعاتنا  حتتاجه  ما  وهو 
التطبيقات،  البينية والعلوم متعددة  التخ�س�سات  البحثي نحو  التوجه  تنامي  والتحديث مع 
ذو  الوا�سع  التطور  هذا  ويعني  الليزر.  وعلوم  احليوية  واملعلوماتية  احليوية  التكنولوجيا  مثل 
املجالت املتعددة اأن الفر�س ل زالت متاحة للدخول يف جمالت جديدة، متكن من ي�سيطر 

عليها اأن يقاي�س بها للح�سول على تكنولوجيا متاحة لدى اآخرين يف جمال اآخر.
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كما اأن التطوير ل يقت�سر على ابتداع اأ�ساليب وطرق اإنتاجية جديدة ، وابتكار ما يلزم لها 
من معدات راأ�سمالية، بل اإن العن�سر الرئي�سي الذي مييز الخرتاعات احلديثة هو قدرتها على 
تركيب مواد اأولية تخليقية حتل حمل اخلامات يف العملية الإنتاجية. ولعل الهتمام بتطوير بدائل 
الطاقة والألياف ال�سناعية واملواد عالية ال�سالبة والقدرة على تو�سيل الكهرباء بكفاءة عالية 
من اأبرزاملجالت التي توؤثر يف املزايا الن�سبية التي ميكن اأن تتمتع بها الكثري من الدول العربية.

ا منه  اإن دور البحث العلمي ل يقت�سر فقط على خلق ابتكارات جديدة؛ بل اإن جانًبا مهمًّ
اأن جانًبا  ال�سناعة. كما  بقطاع  اجلارية  الإنتاجية  بالعمليات  تتعلق  يخ�س�س حلل م�سكالت 
اآخر منه يركز على تطوير املنتجات ذاتها، وخا�سة املنتجات ال�ستهالكية التي تعترب يف حاجة 
بتنامي  الثالثة  الألفية  ات�سمت  امل�ستهلكني، وقد  اأذواق  التقلب يف  اإىل تطوير م�ستمر بحكم 
دور العلم واملعرفة والبحث والتطوير كاأحد عوامل الإنتاج الرئي�سية؛ مما �ساهم يف ارتباط جناح 
جهود التنمية القت�سادية والجتماعية بتحقيق م�ستويات عالية من التقدم العلمي والتنمية 
التكنولوجية، اإل اأن العتماد على م�سادر خارجية يف احل�سول على معدات راأ�سمالية من 
ـًا ما يوؤدي اإىل ا�ستمرار العتماد على هذه امل�سادر من  اأجل اإن�ساء الوحدات الإنتاجية غالب
اأجل حل امل�سكالت املتعلقة با�ستخدامها، خا�سة مع التاأثري املتزايد لظاهرة العوملة مبا متثله من 
والثقافات عرب احلدود  وال�سلع واخلدمات والأفراد  الأفكار  انتقال  للم�سافات، وحرية  تقل�س 
وبني الدول، وحدوث تو�سع غري م�سبوق يف الأخذ باقت�ساديات ال�سوق احلرة وزيادة ت�سابك 
الأ�سواق على ال�سعيد العاملي. ورغم بدء �سيوع هذه الظاهرة على امل�ستوى القت�سادي من 
خالل اتفاقيات التجارة الدولية،  فاإنها �سهدت تو�سًعا كبرًيا يف نطاقها لت�سمل معظم الأبعاد 
ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والبحثية والتكنولوجية، وهو ما ميكن اأن يوؤثر ب�سكل رئي�سي 

يف اإعداد خطط وطنية للبحث والتطوير.

العلمي  البحث  تخطيط  يف  مراعاتها  ال�سروري  من  اأ�سبح  التي  اخل�سائ�س  هي  هذه 
ميكن  ل  العلمي  للبحث  موؤ�س�سة  بو�سفها  اجلامعة  املبا�سر يف  اأثرها  اأن  كما  موؤ�س�ساته،  وبناء 
جتاهله، اأ�سف اإىل ذلك التطورات غري امل�سبوقة يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت وتعاظم 
تطبيقاتها يف طرق التدري�س والتعليم والتدريب والبحث العلمي، ف�ساًل عن التوجه نحو تدويل 
والثقافة  والعلوم  الرتبية  منظمة  ِقبل  من  معتمدة  ك�سيا�سة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
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)اليون�سكو(، وما يتطلبه ذلك من اإعادة هيكلة اجلامعات لإ�سفاء ُبعد دويل متعدد الثقافات 
نظام عاملي للحوكمة تتكامل جوانبه  اإىل وجود  بالإ�سافة  البحثية والأكادميية،  اأن�سطتها  على 
الدويل،  البنك  يف  تتمثل  الدولية  املوؤ�س�سات  من  مت�سقة  �سبكة  خالل  من  تاأثريه  ويتنامى 
و�سندوق النقد الدويل، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، ومنظمة اليون�سكو، واللجان القت�سادية 
وجه  – وعلى  الدولية  املوؤ�س�سات  هذه  تقوم  حيث  الإقليمي؛  امل�ستوى  على  والجتماعية 
اخل�سو�س منظمة اليون�سكو– بو�سع ال�سرتاتيجيات و�سياغة ال�سيا�سات الدولية يف جمال 

العلم والتكنولوجيا.

اإن توجه الدول واحلكومات اإىل تبني نظم �سيا�سية اأكرث �سفافية ودميقراطية، وتنامي دور 
املنظمات غري احلكومية وموؤ�س�سات الإعالم واجلمعيات الأهلية يف ت�سكيل املناخ ال�سيا�سي 
والجتماعي ميثل اأحد العوامل التي ت�ساعد على اإطالق حرية الإبداع والبتكار لطرح اأفكار 
بحثية اأكرث تطوراً وحداثة. كما اأن حتول النظم القت�سادية اإىل نظم تعتمد على املعرفة )اقت�ساد 
املعلومات والت�سالت  والتطوير وتكنولوجيا  البحث  لدور  تناٍم  ميثله ذلك من  وما  املعرفة(، 
كاأحد عنا�سر الإنتاج الرئي�سة، وزيادة العتماد على موارد ب�سرية اأكرث كفاءة وقدرة علمية؛ 

�ساهم يف ظهور �سناعات معرفية ذات قيمة م�سافة عالية.

وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، فقد تعاظمت اأهمية البحث العلمي والتنمية التكنولوجية يف ع�سر 
الذي  الأمر  امل�ستدامة،  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتقيق  يف  دورهما  وتنامى  املعرفة، 
وتوظيفها  العلمي،  البحث  وموؤ�س�سات  باجلامعات  والتكنولوجيا  العلم  قدرات  تعزيز  يتطلب 
يف  �ساهم  ما  وهو  لالإن�سان.  اأف�سل  م�ستقبل  عن  والبحث  املجتمع  تنمية  متطلبات  خلدمة 
اأخذه يف العتبار عند و�سع  يتعني  التكنولوجية  والتنمية  العلمي  للبحث  خلق مناخ مغاير 
ال�سرتاتيجيات و�سياغة اخلطط البحثية، و�سروة توقري مناخ يوؤكد على اأهمية رعاية البحث 
العلمي وموؤ�س�ساته، واتباع قواعد منا�سبة لتخطيطه. من هذا املنظور، ميكن الإ�سارة اإىل اأهمية 

العوامل التالية و�سرورتها لتنمية وتن�سيط البحث العلمي:

اإن  اإذ  العلمي،  البحث  لأغرا�س  القومي  الدخل  من  متزايدة  ن�سب  • تخ�سي�س 
ا لهذه الأغرا�س ميثل ن�سبة متوا�سعة من دخل  ًـّ ما تخ�س�سه الدول العربية حالي
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حمدود اأ�سال، وهو ما ل يكفي لإقامة ن�ساط متميز يف جمال البحث العلمي املثمر 
يف اأيِّ من الدول العربية منفردة.

• نظًرا لتو�سع تطبيقات البحث العلمي وانت�ساره لكي ي�سمل كل جوانب احلياة، 
البحث يف  وتطبيقات  تغطي كل جوانب  اأن  مبفردها  دولة  اأية  على  ي�سعب  فاإنه 
اآٍن واحد. لذلك ل بد من و�سع اأولويات ملا يتم الرتكيز عليه، اأخًذا يف العتبار 
جمالت  بني  املوازنة  يتعني  وهنا  م�ستقباًل.  اأخرى  جمالت  يف  التو�سع  اإمكانية 
رائدة تتوافر مقوماتها مبا�سرة، وتتيح فر�سة للتو�سع يف جمالت اأخرى تت�سل بها، 

وجمالت ذات اأولوية ملحة لأغرا�س الإنتاج القائم.

اأهمية الزيادة التدريجية يف خم�س�سات البحث العلمي، فاإن الأمر يتطلب  • رغم 
اأي�ًسا تق�سيم العمل بني الدول العربية، قوامه التخ�س�س فيما بينها وتبادل نتائج 
اأ�سمل للتنمية يف املدى الطويل، والتفاق على  البحث، وهو ما يتطلب تن�سيًقا 
اأ�س�س التبادل و�سمان اللتزام بها، كما اأنه يتطلب تن�سيًقا ل�سيا�سات دعم البحث 
التعليمية، وتوفري املناخ املالئم لإعداد اخلربات  العلمي وت�سجيعه، ولل�سيا�سات 

العلمية العربية وت�سجيعها وت�سهيل انتقالها، وا�سرتداد العقول العربية املهاجرة.

الجتماعية  النظم  وتقبل  وثقافته  العلمي  البحث  بقيمة  الإميان  �سيوع  • �سرورة 
ل�سرورة اعتماده كقاعدة للتطوير والتنمية. وذلك لأن ف�سل حماولت ا�سرتداد 
العقول املهاجرة اإمنا يرجع اإىل عدم اإدراك اأن هذه العقول ل تعمل يف فراغ، واأن 
جناحها يف اخلارج يرجع اإىل اأنها قد وجدت النظم التي تتيح الإبداع، والتي تتلقف 

ناجت عملها لتدخله مبا�سرة اإىل حيز التطبيق. 

• يعترب الربط بني خطتي البحث العلمي والتعليم  من ناحية، وبني خطتي البحث 
ناجت  لأن  نظًرا  وذلك  ال�سرورية،  الأمور  من  اأخرى  ناحية  من  والتنمية  العلمي 
وحتقيق  الب�سرية  املوارد  تطوير  جهود  لدعم  يخ�س�س  اأن  يتعني  العلمي  البحث 

التنمية القت�سادية والجتماعية. 
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• �سرورة تنظيم اإجراءات براءات الخرتاع، وحفظ حقوق الباحثني فيما يتو�سلون 
اإليه من مبتكرات، حفاًظا على حقوقهم، و�سيانة للجهود التي تبذلها الدولة من 

اأجلهم.

• اإن تنمية ن�ساط البحث العلمي يفر�س م�سئولية خا�سة على الدولة، ب�سبب احلاجة 
اإىل تخ�سي�س موارد تفوق يف حجمها ما ميكن لأية وحدة اإنتاجية منفردة اأن توفره. 
لهذا، فاإن ن�ساط البحث العلمى ل ميكن تركه لقوى العر�س والطلب بال�سوق، 
اأن  كما  تكلفته،  يغطي  مبا�سًرا  عائًدا  الأحيان-  غالب  يعطي- يف  ل  نتاجه  لأن 
عن�سر الربح املبا�سر لي�س هو املعيار الذي يوجه البحث اإىل اأولويات املجتمع، ومن 
هنا فاإنه يتعني التفاعل مع البحث العلمي كخدمة جمتمعية ذات طابع خا�س تتم 

يف اإطار ا�سرتاتيجية قومية. 

اإن م�ستوى اللتزام باأي ن�ساط يتوله جمتمع ما يقا�س بدرجة الأولوية التي يوليها لذلك 
العربية  الدول  اأن  للبحث والتطوير تعني �سمًنا  واإن الأموال املحدودة واملخ�س�سة  الن�ساط. 
القت�سادية  التنمية  حتقيق  على  تاأثريها  حيث  من  حمدودة  فائدة  ذات  الأن�سطة  هذه  تعترب 
املتقدمة  للدول  مغاير  تنموي  توجه  وهو  املواطنني.  رفاهية  مب�ستويات  والرتقاء  والجتماعية 
بوجه عام؛ ففي الوليات املتحدة على �سبيل املثال يتم تخ�سي�س ما يعادل نحو 300 مثل 
ما تخ�س�سه الدول العربية جمتمعة لالإنفاق على عمليات البحث العلمي والتطوير. وهناك 
ا، تنفق على البحث والتطوير  ًـّ منوذج اآخر هو �سركة "مايكرو�سوفت”، وهي �سركة �سغرية ن�سبي
يف ميدان الربجميات ثالثة اأمثال ما تخ�س�سه الدول العربية جمتمعة. هذا التباين يف الإنفاق 
على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ل يعطي مقيا�ًسا فقط حلجم الفجوة التكنولوجية 

اليوم، بل مقيا�ًسا اأي�ًسا ملعدل ات�ساع الفجوة التكنولوجية يف امل�ستقبل.

جمتمعاتنا  يف  التطوير  و  بالبحث  الهتمام  �سعف  على  الدالة  املظاهر  اأهم  من  ولعل 
البحثي  الن�ساط  لنوعية  علمي  م�سح  يتم  عنهما؛ حيث مل  موثَّقة  معلومات  وجود  عدم  هو 
الوطني  امل�ستوى  على  �سواًء  العربية،  املنظمات  اأو  العربية  الدول  يف  اجلاري  والتكنولوجي 
والتطوير  بالبحث  اإىل فقدان الهتمام  بها  الإقليمي وي�سري عدم وجود م�سوحات موثوق  اأو 
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لأن مثل هذه امل�سوحات تعترب على م�ستوى عاٍل من الأهمية يف الدول املتقدمة؛ ولذلك 
فهي جتري ب�سكل دوري على م�ستويات عدة، وتقوم اأرقى اجلامعات ومراكز البحث بتقييم 
باإجراء  با�ستخدام علماء حمايدين وم�ستقلني. كذلك تقوم اجلمعيات املهنية  ا،  ًـّ اأدائها �سنوي
م�سوحات للمهن اخلا�سة بها؛ كما جتري م�سوحات وطنية للدولة كلها بهدف تقدير م�سادر 

القوة واأ�سباب ال�سعف يف جهود البحث والتطوير يف الدولة. 

الثورة العلمية التكنولوجية ونتائجها
يقول �سقراط »اإن املعرفة ف�سيلة« وهي كذلك بالتاأكيد، لكنها اأي�ًسا قوة ومنعة، ففي العامل 
املعا�سر متّثل املعرفة عن�سًرا حا�سًما يف حتديد نوعية احلياة التي يعي�سها كل جمتمع يف وقت 
ال�سلم، ويف احتمالت الن�سر والهزمية يف حال احلرب. ومن ا�ستقراء التاريخ يت�سح اأن القاعدة 
واأن  تطوره،  وم�سار  معامله  ا يف حتديد  هامًّ عاماًل  �سّكلت  قد  التكنولوجية لكل ع�سر  العلمية 
العالقات بني الدول يحكمها –اإىل حّد كبري– موقع كل منها من الإجناز التكنولوجي ال�سائد 
تغري  نفهم  اأن  ن�ستطيع  فاإننا  للمجتمع،  املتاحة  املوارد  قاعدة  اإىل ذلك  اأ�سفنا  واإذا  العامل.  يف 
عالقات القوى داخل القارة الأوروبية بني الربتغال واإ�سبانيا من ناحية، وبني اإجنلرتا وفرن�سا يف 
القرن التا�سع ع�سر من ناحية اأخرى. كما نفهم تغري عالقات القوى بني دول غرب اأوروبا ككل 

وبني الوليات املتحدة اإبان القرن الع�سرين.

الزمان  مفهوم  ثورة يف  اإىل حدوث  )الإنرتنت(  العاملية  املعلومات  �سبكة  ظهور  اأدى  لقد 
واملكان، بحيث اأ�سبح من املمكن نقل كميات هائلة من البيانات وتقدمي العديد من اخلدمات 
الإلكرتونية عرب احلدود بني الدول والقارات. وقد اأ�سهمت هذه الثورة املعلوماتية يف ت�سارع 
يف  والزيادة  التجاري  التبادل  معدلت  تعاظم  خالل  من  العاملي  القت�ساد  تكامل  وترية 
اأ�سبحت  وبذلك  التجارية،  والتفاقيات  ال�سفقات  حتقيق  و�سرعة  الأموال،  روؤو�س  تدفقات 
النظم القت�سادية يف عاملنا املعا�سر ترتكز ب�سكل كبري على املعرفة. وقد جنم عن هذا التوجه 
العاملي نحو »اقت�ساد املعرفة«- وما ميثله من تناٍم لدور العلم والتكنولوجيا وزيادة العتماد على 
التكنولوجي  بالتطور  تت�سم  معرفية  �سناعات  ظهور  علمية-  وقدرة  كفاءة  اأكرث  ب�سرية  موارد 
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اإىل  الوطنية  النظم  �سعي  اإىل  اأدى  مما  مرتفعة؛  ربحية  على حتقيق معدلت  والقدرة  ال�سريع، 
الثورة  اأن هذه  التكنولوجية. خا�سة  والتنمية  باملعرفة  املادي  التدريجي لال�ستثمار  الإحالل 
املعرفية واكبها تطوركبري يف العلوم احليوية وما ت�سعب عنها من علوم بينية، مثل: التكنولوجيا 
النانو  وتكنولوجيا   )Bio-informatics( احليوية  واملعلوماتية   ،)Bio-technology( احليوية 
)Nano-technology(، بحيث انتقلت البحوث العلمية من الرتكيز على حل �سيفرة احلم�س 
النووي اإىل ترتيب اجلينات ور�سد الكائنات احلية الدقيقة؛ مما �سمح بتحوير مكونات الأ�سياء 

احلية من اأجل حت�سني �سحة الإن�سان وابتكار منتجات جديدة وزيادة معدلت الإنتاج.

اإن العامل القدمي الذي تعودنا على احلياة فيه، يتغري ب�سرعة حتت تاأثري طوفان من احلقائق 
تقوم على حماور  التي  املعا�سرة  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  تنتجها وتطورها  التي  اجلديدة 
املعلوماتية، والتقنيات احليوية، واإحالل املواد، ثم تاأتي تطبيقات ح�سيلة املعرفة والتكنولوجية 
اجلديدة يف جمالت الف�ساء، والت�سليح، والإلكرتونيات الدقيقة، والهند�سة الوراثية والطاقات 
والإدارة  املادي،  الإنتاج  يف  والتحّكم  الب�سري،  والت�سال  جديدة،  مواد  وتخليق  دة،  املتجدِّ
العلمية. واإذا اأخذنا يف العتبار الفجوة الزمنية بني حدوث الكت�ساف العلمي وا�ستخداماته يف 
جمالت املجتمع املختلفة، فاإن ذلك يعني اأننا مل ن�سهد بعد �سوى جزء من ثمار الثورة العلمية 
الإلكرتونيات  جمايل  يف  بالفعل  متت  التي  النتائج  فاإن  ذلك،  ومع  املعا�سرة،  والتكنولوجية 

الدقيقة والكيمياء احليوية تعترب اأكرث من مبهرة.

اإن التطور العلمي على امل�ستوى العاملي يت�سم بعدة �سمات من اأهمها اأنه يحدث ب�سرعة 
ومبعدلت مت�سارعة يف خالل حقبة زمنية، واإذا اأخذنا الروبوت على �سبيل املثال، فاإننا جند 
اأن الوليات املتحدة �سبقت اإىل اكت�ساف املعرفة الفّنية الالزمة ل�سناعته، واأن�ساأت اأول �سركة 
ل�سناعته با�سم )Animation( عام 1959، وقامت بت�سنيع اأول روبوت عام  1966، وعر�س 
لأول مرة يف اليابان عام 1967، ثم مّت توقيع اتفاق لنقل اخلربة التكنولوجية املتعلقة به، عام 
1968. كذلك مت ت�سنيع اأول روبوت يف اليابان عام  1970، لكن �سرعان ما حّققت اليابان 
هذا  الرائدة يف  الدولة  جعلها  مبا  التالية  الع�سر  ال�سنوات  يف  ال�سناعة  هذه  نوعية يف  قفزات 
املجال. ويعني ذلك اأن �سرعة التطّور العلمي/التكنولوجي توؤدي اإىل و�سع الأ�سا�س لإعادة 

ترتيب عنا�سر قوة الدول وعالقتها ببع�سها البع�س.
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لتطبيق  الزمنية  الفرتة  ق�سر  اأي�ًسا يف  العلمي  التطور  �سرعة  تزايد معدلت  ويت�سح  هذا، 
لل�سورة  بالن�سبة  عاًما   112 الفرتة  هذه  ا�ستغرقت  فبينما  العلمية؛  والكت�سافات  الأفكار 
الفوتوغرافية و56 عاًما بالن�سبة للهاتف، و53 عاًما للراديو، و12 عاًما للتليفزيون، فاإنه تطلب 
لأجهزة الرتانز�ستور5 �سنوات، وللدوائر الكاملة 3 �سنوات، ولأ�سعة الليزر �سنة واحدة. وقد 
اأّدت هذه ال�سرعة، اأو ما اأ�سماه »األفني توفلر« الو�سول املبكر اإىل امل�ستقبل، اإىل بروز م�سكلة 
ويثري  اأ�سئلة جديدة،  يفر�س يف تغريه  والذي  املتغري من حوله،  والعامل  الإن�سان  تكيف بني 

حتّديات م�ستحدثة مل يكن لالإن�سان �سابق عهد بها.

اإقليمية ودولية، واإىل  العامل والتداخل بني  ترابط  اإىل مزيد من  العلمي  التطور  اأدى  لقد 
اإدراك اأن ما يحدث يف جزء من العامل يطرح تاأثرياته يف بقية دول العامل. فالعالقات التجارية 
مثاًل بني الوليات املتحدة ورو�سيا توؤّثر على �سعر القمح يف العامل، والأو�ساع ال�سيا�سية يف 
منطقة اخلليج توؤّثر يف اأ�سعار النفط يف العامل، وهكذا. ومن هنا تراجع مفهوم الدولة القومية 
على  يعي�س  الإن�سان  اأن  فمع  والأ�سواق،  الدول  بني  املتبادل  والرتباط  العوملة  ظاهرة  اأمام 
الأر�س منذ عدة ماليني من ال�سنني، اإل اأنه يف ال�سنوات الأخرية فقط ميكن القول اإننا نعي�س 
يف جمتمع عاملي بحّق. ويتمّثل ذلك يف ال�سهولة التي يتّم بها انتقال الب�سر وال�سلع والأفكار 
واملعلومات عرب احلدود الدولية، كما يتمّثل يف الدور املتزايد لل�سركات متعددة اجلن�سيات، 
ويف عوملة القت�ساد، ويف النت�سار العاملي لالأفكار امل�ستحدثة، ويف طرح عدد من الق�سايا على 
والتلّوث  البحار، والت�سالت،  النووي، والفقر، وقانون  ال�سالح  انت�سار  م�ستوى عاملي مثل: 

وغريها.

اإن التطور العلمي غالًبا ما يوؤّدي اإىل ازدياد املخاطر على اجلن�س الب�سري. ولعله من املثري 
للتعجب اأن التقّدم العلمي والتكنولوجي الذي حّقق الكثري من املنجزات هو الذي اأوجد 
عاملًا خميًفا يواجه اأزمات احلروب النووية وقلة املوارد اأو ن�سوبها، ف�سال عن اأنه هو الذي اأوجد 
انت�سار الأزمات القت�سادية  البيئة وقد تعود هذه اخلطورة من �سرعة  البيئي وتدهور  التلّوث 
على  تاأثريه  وتزايد  الدولة  م�ستوى  على  القرار  اتخاذ  وتراجع حرية  العوملة  بفعل  وال�سيا�سية 
امل�ستوى العاملي. ففي �سياق هذا التطور العلمي حدث تقّدم هائل؛ كمي وكيفي، يف �سناعة 
الإنفاق  تزايد  �ساأن  من  وكان  الف�ساء.  ت�سليح  على  املرتّتبة  الأخطار  عن  ف�ساًل  ال�سالح، 



71 البحث العلمي باجلامعات والنظام العاملي اجلديد 

الع�سكري اإثارة ق�سية العالقة بني الت�سلح والتنمية على م�ستوى الدول املتقدمة ذاتها. ومن 
ناحية اأخرى فاإن �سباق الت�سلح على امل�ستوى العاملي عادة ما ُيفرز عدًدا من �سباقات الت�سلح 

على امل�ستوى الإقليمي، الأمر الذي ينهك القدرات القت�سادية للدول النامية. 

يف هذا ال�سياق، ازدادت الفجوة بني الدول املتقدمة والدول النامية، وتراجعت اأ�سعار املواد 
الأولية، واتبعت الدول ال�سناعية املتقدمة �سيا�سات حماية، وحتّولت ق�سية مديونات الدول 
النامية والدول الفقرية اإىل م�سكلة مزمنة. كما اأّدى التطور العلمي اإىل تق�سيم دويل جديد للعلم 
حتتل فيه الوليات املتحدة واليابان مكانًا متميًزا، وتّت�سع الفجوة بني الذين ميتلكون قدرات 
التعامل مع الثورة العلمية التكنولوجية والذين ل ي�ستطيعون، ولقد اأعطى هذا الو�سع للدول 
املتقدمة قدرات اإ�سافية متكنها من فر�س هيمنتها على الدول الأقل ا�ستيعاباً للتكنولوجيات 
احلديثة. كما اأن هذا التطّور قد اأّدى اإىل قفزة نوعية يف درجة تعقد النظم ال�سناعية وتقدمها 
ونوع املهارات الالزمة لإدارتها، يف الوقت الذي كان فيه البناء التحتي للعلم والتكنولوجيا 
ل ي�سمح بالتعامل مع هذه ال�سناعة، بل اإن بع�س هذه الدول مل ت�ستوعب بعد ثمار الثورة 

ال�سناعية الأوىل.

وقد اأدى التطور العلمى اإىل تعاظم دور املعرفة؛ فال�سمة الرئي�سة للثورة العلمية التكنولوجية 
املعا�سرة هي اعتمادها على املعلومات، واأنها تقوم على م�سدر متجدد ول نهائي قوامه العقل 
مُتجّددة  غري  م�سادر  على  اعتمدت  التي  الأوىل  ال�سناعية  الثورة  خالف  فعلى  الإن�ساين. 
كاحلديد والفحم والنفط، فاإن الثورة العلمية التكنولوجية املعا�سرة تعتمد على م�سدر متجّدد 
وهو التدّفق الالمتناهي والالحمدود للمعرفة. وقد اأّدى ذلك اأي�ًسا اإىل اإعادة النظر يف مفهوم 
»املعلومات« ويف كيفية ا�ستخدامها ويف الآثار املرتّتبة على ذلك، بحيث اأ�سبح ينظر لها كاأحد 
املوارد القت�سادية املتجددة، �ساأنها يف ذلك �ساأن عنا�سر الإنتاج الأخرى. ويّت�سم هذا املورد 
املعريف باأربع خ�سائ�س هامة: اأولها اأن م�سدره الأ�سا�سي هو العقل الإن�ساين؛ وثانيها اأنه م�سدر 
متجدد وم�ستمر وغري نا�سب؛ وثالثها اأنه ميكن تداوله بني النا�س دون اأن ترتاجع اأو تنخف�س 
قيمته؛ ورابعها اأنه ميكن نقله من مكان اإىل اآخر ب�سرعة فائقة. وهكذا يعترب انتقال املعلومات 

اأحد مظاهر انتقال ال�سلع اأو عنا�سر الإنتاج. 
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اإن املعرفة العلمية والتكنولوجية تتح�سن بال�ستخدام كما ميكن ا�ستخدامها مرات عدة 
دون اأن تفقد �سيًئا من اأهميتها؛ لذلك فاإن التجارة يف التكنولوجيا تولد الدخل والوظائف، 

وت�سهم يف حتقيق النمو القت�سادي والرفاهية الجتماعية.

يف هذا ال�سياق ن�ساأت تكنولوجيا املعلومات التي تتعّلق بعمليات جمع املعلومات وتو�سيلها 
وتخزينها وا�ستعادتها ومعاجلتها وتخليقها. ون�ساأت حول هذه العمليات جمموعة من الوظائف 
ت�سّمى »�سناعة املعلومات«، كما ظهر مفهوم »التيليماتيك« والذي يق�سد به معاجلة املعلومات عن 
ُبعد، والذي يتم نتيجة التعاون بني مراكز �سخمة ملعاجلة البيانات و�سبكات الت�سال اجلماهريي.

الفجوة العلمية والتكنولوجية: الأ�صباب والنتائج
وتوفري  رفاهيته  مب�ستويات  والرتقاء  لالإن�سان  اأف�سل  م�ستقبل  نحو حتقيق  ال�سعي  اإطار  يف 
متطلبات تنمية قدراتة الب�سرية والعلمية، عقدت منظمة الأمم املتحدة وموؤ�س�ساتها املتخ�س�سة 
املثال:  املبادرات، ُيذكر منها على �سبيل  العديد من  الدولية وطرحت  املوؤمترات  العديد من 
)عام 2001(  للعلوم  الألفية  ومبادرة  )عام 2000(  املتحدة  لالأمم  الألفية  الإمنائية  الأهداف 
والقمة العاملية حول التنمية امل�ستدامة )عام 2002( وقمة الأمم املتحدة للمعلوماتية )عامي 
اإلخ. وقد واكبت  2003، 2005( وموؤمترات الأمم املتحدة لل�سكان والبيئة واملراأة والغذاء .. 
هذه املوؤمترات العاملية - وما متخ�ست عنه من تو�سيات وتوجهات وتغريات ا�سرتاتيجية تغريات 
هائلة يف العلم والتكنولوجيا، وثورة يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، وتطور غري م�سبوق 

يف علوم احلياة.

اأن توؤدي اجلهود الدولية املكثفة خالل حقبة الت�سعينيات من  اأنه كان من املتوقع  ورغم 
والتكنولوجيا،  العلم  يف  هائلة  طفرة  من  �ساحبها  وما  الثالثة  الألفية  وبداية  املا�سي  القرن 
القت�سادية  التنمية  ومعدلت  الإن�سان،  رفاهية  معدلت  يف  مماثلة  نوعية  نقلة  حدوث  اإىل 
يف  الدولية  والبحوث  الدرا�سات  اأفادت  فقد  الدويل،  امل�ستوى  على  والب�سرية  والجتماعية 
هذا املجال، وعلى وجه اخل�سو�س التقرير املهم الذي �سدر عن املجل�س امل�سرتك لأكادمييات 
البحث العلمي، حول كيفية بناء قدرات البحث والتكنولوجيا يف العامل، الذي جاء فيه اأن 
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من  اإىل  والتكنولوجيا  العلم  ابتكارات  من  كثري  و�سول  ف�سل  عن  يك�سف  العلمي  »الواقع 
يحتاجونها ب�سدة، كما تتفاوت معدلت ا�ستفادة الدول من الفوائد املتحققة منها عرب خمتلف 
بقاع كوكبنا«. وبالطبع، فاإنه من املتوقع اأن يزداد  تاأثري هذا الختالل، نتيجة لوجود ق�سايا عاملية 
مثرية للقلق يف جمالت مثل: ال�سكان، و�سوق العمل، والفقر، والبيئة، وال�سحة العامة. وهي 
اجتاهات من املتوقع اأن ت�ستمر ب�سكل اأ�سا�سي على م�ستوى الدول النامية، مما يوؤدي اإىل تزايد 

فجوات الدخل وم�ستوى املعي�سة والعلم والتكنولوجيا بني الدول املتقدمة والدول النامية.

ب�سكل  تت�سارع  العاملي  الإطار  على  والتكنولوجيا  العلم  م�ستجدات  مظاهر  اأ�سبحت 
مذهل ت�سعب معه املتابعة الدوؤوب، حتى على املتخ�س�سني واملتفرغني، والذي يوؤكد على 
املعرفة  يف  التقدم  بني  الع�سوي  الرتابط  اأ�سبح  ولقد  التكنولوجية.  الفجوة  تزايد  ا�ستمرار 
العلمية واخلربة التكنولوجية من جهة، وبني التطور يف البنى الجتماعية وقيمها ال�سائدة من 
جهة اأخرى واحًدا من القوانني التي حتظى بالقبول العام؛ كما كان تطور احل�سارة الإن�سانية 
با�ستمرار نتيجة للتفاعل بني هذين العاملني. فالتقدم التكنولوجي يو�سع اآفاق الإن�سان ويزيد 
من قدرته على ال�سيطرة على قوى الطبيعة ومواردها، ويغرّي بذلك منط حياة الإن�سان، ويوؤثر 
ا يف تنظيمه الجتماعي؛ وباملقابل فاإن التنظيم الجتماعي لالإن�سان ي�ساهم يف تراكم  ًـّ جذري
اإىل  يوؤدي  مما  واملجتمعات؛  الأجيال  انتقالهما بني  التكنولوجية، ويف  واخلربة  العلمية  املعرفة 

ا�ستمرارهما، وبالتايل اإىل تقدم احل�سارة الإن�سانية.

ومتر احل�سارة الإن�سانية اليوم مبرحلة حا�سمة يف تاريخ »التقدم التكنولوجي«، من املتوقع 
اأن توؤدي اإىل حدوث تغيريات جذرية يف بنى املجتمعات الب�سرية وقيمها ال�سائدة، وقد تكون 
يف  الأوىل  ال�سناعية  الثورة  اأحدثتها  التي  التغيريات  من  وتاأثرًيا  عمًقا  اأكرث  التغريات  هذه 
اأوروبا خالل القرن املا�سي. فالتقدم التكنولوجي اليوم يجرى باأ�سرع من قدرة الإن�سان على 
املنا�سبة  التدابري  اتخاذ  تفوق  ب�سورة  وكذلك  املتقدمة،  املجتمعات  اآثاره حتى يف  ا�ستيعاب 

لتغليب اأبعاده الإيجابية وجتنب احتمالته ال�سلبية. 

اإن ت�سارع التقدم التكنولوجي، وتاأثرياته اجلذرية يف البنى الجتماعية والقت�سادية، يهدد 
ا بني الدول املتقدمة والدول النامية؛ مما  ًـّ بازدياد مت�سارع الوترية يف حجم الهوة القائمة حالي
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قد يجعل احتمال تقلي�س اأو اإغالق هذه الفجوة حلًما ل ميكن حتقيقه يف امل�ستقبل املنظور، اإذا 
مل يتم اتخاذ اخلطوات ال�سرورية واملكثفة ل�ستيعاب هذا التقدم التكنولوجي، واإدماجه يف 
خطط التنمية القومية، وغر�سه يف القيم والت�سرفات ال�سائدة يف املجتمع. اإن م�ستوى الفجوة 
اأن�سطتها القت�سادية وال�سناعية من ناحية؛ وم�ستوى البحث  اأمر تفر�سه  القائمة بني الدول 
والتطويرمن ناحية اأخرى. فم�ستوى البحث والتطوير يف املجتمع هو الذي يقرر اأ�سا�ًسا قدرة 
املجتمع على انتقاء التكنولوجيا، والإبداع فيها، وتطويعها، ونقلها، وتراكمها، وتطبيقها بفاعلية، 

كما اأنه يقرر يف النهاية مدى القدرة على ا�ستيعابها واكت�سابها.

ورغم اأهمية العوامل ال�سابقة يف ا�ستمرار الفجوة التكنولوجية والعلمية بني الدول املتقدمة 
والدول النامية، توجد عوامل اأخرى حملية ل تقل عنها اأهمية مثل تناق�س املخزون الرتاكمي 
التحتية خا�سة يف جمال  البنية  ف�ساًل عن �سعف  التكنولوجية،  العلمية واخلربة  املعرفة  من 
التعليم والبحث العلمي. ي�ساف اإىل ذلك غياب كثري من التقاليد التي �ساهمت يف تقدم 
وتقدير  والإنتاجية،  واللتزام،  والدقة،  التنظيم،  مثل  والتكنولوجية،  ال�سناعية  املجتمعات 
اإلخ، وهذه التقاليد حتتاج اإىل اأجيال متتالية قبل اأن  الوقت، والإدارة، والعمل اجلماعي ... 

ـًا يف املجتمع. ت�سبح تراًثا مكت�سب

اأي�ًسا يف ازدياد الفجوة التكنولوجيا العلمية اعتماد تطوير املوؤ�س�سات والبنى  ومما ي�ساعد 
ت�سجيع حرية  با�ستمرار وعدم  لتطويرها  الرتبوية على �سيغ غربية منقولة، وعدم بذل اجلهد 
الإبداع والبتكار، وافتقاد روح البحث العلمي كقيمة اجتماعية اأ�سا�سية وكذلك عدم درا�سة 
العوامل  هذه  �سبط  اإىل  ال�سعي  وعدم  وقوانينها،  العربي،  الواقع  املوؤثرة يف  والعوامل  القوى 
وتوظيفها مل�سلحة التقدم والتنمية. ف�ساًل عن افتقاد حرية البحث والتفكري والتعبري يف معظم 
الدول العربية، و�سعف الرتبية الجتماعية والقومية، وغلبة الروح الأنانية والنـزعة القطرية. 
وكل هذه تعترب عوامل مهمة لبد من النظر اإليها والتعامل معها حتى ميكن �سد الفجوة املوجودة 

بني املجتمعات النامية واملجتمعات املتقدمة يف جمال املعرفة العلمية واخلربة التكنولوجية.

هذه  ب�ساأن  )اإ�سكوا(،  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية  اللجنة  ن�سرات  اآخر  وت�سري 
هذه  ات�ساع  على  ت�ساعد  التي  املظاهر  من  العديد  وجود  اإىل  والعلمية،  التكنولوجية  الفجوة 

الفجوة ومنها ما يلي:  
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• ا�ستمرار اإهمال معظم الدول العربية اإعداد الإح�ساءات الدقيقة وال�سليمة والآنية 
الإح�ساءات  فاإن معظم  ولالأ�سف  والتكنولوجيا.  العلم  موؤ�سرات  حول خمتلف 
بالثقة  تكون غري جديرة  ما  وغالًبا  �سنوات،  متاأخرة عدة  تكون  ما  غالًبا  املتوافرة 
حيث تختلف اأرقامها من وثيقة اإىل اأخرى ومن عام اإىل اآخر بالن�سبة لنف�س املوؤ�سر 

وفًقا لالإح�سائيات ال�سادرة من نف�س الدولة واأحيانًا نف�س املوؤ�س�سة. 

بالدول  مقارنة  �سئيلة  العربية  الدول  معظم  يف  والتطوير  البحث  جهود  • لتزال 
املماثلة لها يف الدخل وعدد ال�سكان؛ ومازالت هذه اجلهود حم�سورة اإىل درجة 
بع�س  البحوث يف  من  قليل  با�ستثناء عدد  احلكومية،  الأبحاث  مراكز  كبرية يف 
املوؤ�س�سات  يف  والتطوير  البحث  جلهود  كامل  �سبه  انعدام  وهنالك  اجلامعات. 
"ت�سليم املفتاح"، دون جهود تذكر  ال�سناعية التي ا�ستمرت يف اعتماد م�ساريع 
لتطويع هذه التكنولوجيا امل�ستوردة اأو لتحديثها، الأمر الذي اأدى اإىل ظهور دول 
اإن هذا  ا�ستالم م�سروعات جاهزة، بل  اإل  التي ل تعرف  اأي  املفتاح"،  "ت�سليم 

النمط قد امتد لي�سل اإىل ميدان املعرفة بالذات.

جمتمعاتنا؛  تخلف  يف  ت�سهم  والتي  املتقدم  العامل  دول  وبني  بيننا  الفجوة  وتزداد  هذا، 
اخلربة  يف  والنق�س  للمعرفة  الرتاكمي  املخزون  نق�س  يف  التخلف  هذا  مظاهر  يتجلى  حيث 
والبحث  التعليم  التحتية يف جمالت  البنية  ال�سديد يف  الق�سور  اإليه  التكنولوجية؛ م�ساف 
ظل  يف  وخا�سة  ال�سناعية  املجتمعات  تقدم  يف  �ساهمت  الذي  التقاليد  افتقاد  مع  العلمي 
الظروف القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية املوجودة التي ت�ساهم يف ا�ستمرار التخلف مع 
النق�س ال�سديد اأوالندرة يف براءات الخرتاع امل�سجلة بالإ�سافة اإىل العتماد على التكنولوجيا 

امل�ستوردة اجلاهزة. 

للتعليم  القومية  ال�سيا�سات  مراجعة  يتطلب  الأمر  فاإن  اإليه،  الإ�سارة  �سبقت  ما  وب�سبب 
واملعلومات  الت�سالت  �سبكات  امل�ستمر يف  والتطور  العلمي  البحث  باأهمية  والوعي  العايل 
والزيادة املطردة يف عدد اجلامعات التي متنح درجات يف علوم احلا�سب وتطبيقاتها وت�سييق 

الفجوة يف الق�سايا املعلوماتية وزيادة و�سائل ن�سر املعرفة.
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ومن املعروف اأنه لزالت براءات الخرتاع امل�سجلة يف خمتلف الدول العربية نادرة اأو �سبه 
معدومة، واأنها ا�ستمرت على هذا املنوال على امتداد العقود املا�سية، كما ل تزال معظم عقود 
ا�سترياد التكنولوجيا ترتكز على �سناعات ا�ستخراج النفط والغاز ونقله. وبالرغم من اأن هذه 
ال�سناعات يبلغ عمرها اأكرث من مائة وثالثني عاًما، فاإن الدول العربية املعنية ل تزال ت�ستورد 

مدخالتها الفنية كلها تقريًبا.

اعتمادها على  فقط من  لي�س  تعاين  تزال  العربية ل  الدول  اأن معظم  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
اأي�ًسا -وبعد مرور �سنوات طويلة و�سرف  ا�سترياد التكنولوجيا بطريقة "ت�سليم املفتاح”، بل 
مبالغ طائلة- ماتزال هذه الدول غري قادرة على امتالك مقدرة حقيقية ل�ستيعاب التكنولوجيا 
تزال  الواحدة، بل ما  الدولة  امل�ستوردة، ون�سر فوائدها على خمتلف قطاعات الإنتاج داخل 
مع  عقود  على  ذلك  يف  تعتمد  تزال  ول  امل�ستوردة،  التكنولوجيا  توطني  عن  ا  عمليًّ عاجزة 

ال�سركات املوردة .

مع  التكيف  يف  بطيئة  كانت  احلكومية  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اأن  للنظر  امللفت  ومن 
تقدمي  يف  وا�ستمرت  املحلية،  والجتماعية  القت�سادية  التطورات  ومع  العاملية،  املتغريات 
موؤ�س�سات  قيام  اأمام  املجال  اأف�سح  مما  التقليدية؛  بالأ�ساليب  نف�سها،  الخت�سا�سات اجلامعية 
خا�سة لتلبية الطلب املتزايد يف �سوق العمل لخت�سا�سات جامعية اأكرث ا�ستجابة للم�ستجدات 

التكنولوجية والقت�سادية، وخا�سة التو�سع الهائل يف تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها.

وت�سري كافة الإح�ساءات اإىل اأن التعليم اجلامعي والعايل عموًما يف معظم الدول العربية، 
ا وغري قادر على اللحاق مب�ستجدات الع�سر، �سواًء من حيث م�ستوى اجلودة  ًـّ ل يزال تقليدي
والنوعية، اأو من حيث التخ�س�سات الأكادميية احلديثة التي يتطلبها �سوق العمل. بل ليزال 
الهتمام مركًزا على زيادة اأعداد الطلبة امل�سجلني، دون الهتمام ب�سمان اجلودة اأو امل�ستوى 
العلمي؛ مما اأدى اإىل تراجع ن�سبة ما ي�سرف على كل طالب جامعي من جتهيزات وخمتربات 
وكتب ومراجع، اإىل جانب بقاء الأغلبية ال�ساحقة من اجلامعات يف عزلة عملية عن املجتمع 
حولها، فقلما ت�سارك هذه اجلامعات يف تقدمي اخلدمات وتلبية احتياجات املجتمع رغم وجود 
بع�س املبادرات املحدودة، كما لتزال هناك �سبه قطيعة بني مراكز البحث والتطوير من جهة 

واجلامعات من جهة اأخرى.
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ل �سك اأنه مما يثري اهتمام املرء عدم وجود "حركة خا�سة" واحدة، يف �سفوف موؤ�س�سات 
رغم  والتكنولوجيا،  العلم  ب�ساأن  العامة  ال�سيا�سات  يف  التغيري  دعم  تتبنى  املدين،  املجتمع 
ويف  اجلامعات،  ويف  املهنية،  اجلمعيات  اخلا�سة" يف  "احلركات  هذه   مثل  تن�ساأ  اأن  اإمكانية 
ال�سحافة. لقد كانت البيانات الر�سمية عن "�سيا�سة العلم والتكنولوجيا" تقرر اأن م�سر ت�سعى 
"�سحيح" للعلم والتكنولوجيا. ولكن رغم  "�سيا�سة �سابقة"، وتدعو اإىل تطبيق  اإ�سالح  اإىل 
البيانات املتكررة عن "اإ�سالح ممار�سات �سابقة"، مل ين�سر اأبًدا اأي حتليل �سامل عما كان ميثل 

خطاأ يف ال�سيا�سات ال�سابقة، اأو كيف �ستحل ال�سيا�سات اجلديدة  امل�سكالت ال�سابقة. 

ورغم اأنه من املتوقع اأن حدوث تغريات ملمو�سة �سوف ي�ستغرق بع�س الوقت، وذلك لأن 
باملجتمع  العام  النهو�س  ي�ستلزم حت�سًنا مرتابًطا يف  املجتمع  قطاعات  قطاع من  اأي حت�سن يف 
ما  ومنها  اليجابية  العوامل  بع�س  هناك  اأن  تو�سح  التي  املوؤ�سرات  بع�س  توجد  فاإنه  ككل، 

يلي:

• مبادرة بع�س الدول العربية اإىل مراجعة �سيا�سات التعليم العايل الوطنية، بهدف 
رفع كفاءة هذا القطاع وزيادة فاعليته يف نه�سة القت�ساد الوطني. ف�ساًل عن زيادة 

م�ساركة القطاع اخلا�س يف متويل موؤ�س�سات التعليم العايل واإدارتها.

• توجه بع�س اجلامعات العربية مببادرة ذاتية اإىل اإعداد برامج عملية لالرتقاء بدور 
اجلامعة يف تقدمي "املعرفة"، ويف تلبية الحتياجات العامة يف املجتمع، اإل اأن هذه 
املبادرات ل تزال يف بدايتها، وحتتاج اإىل جهد ملمو�س، واإىل اإمكانات مادية وب�سرية 

قبل اأن تعطي ثمارها، وقبل اأن تنجح يف التاأثري يف املجتمع من حولها.

ا يف انت�سار احلا�سب الآيل يف خمتلف الدول العربية، على كل  ًـّ • الزيادة املطردة ن�سبي
امل�ستويات ويف كل النواحي القت�سادية والجتماعية والثقافية، اإىل جانب وجود 
زيادة ملحوظة يف الوعي لأهمية احلوا�سيب وا�ستخداماتها. كذلك التطور امللحوظ 
مبا  العربية،  الدول  معظم  يف  واملحمولة  الثابتة  احلديثة،  الت�سالت  �سبكات  يف 
يف ذلك انت�سار مت�ساعد يف �سبكات املعلومات املحلية والإقليمية والدولية. هذا 
التعليم يف خمتلف  قطاع  احلوا�سيب يف  انت�سار  يف  املطردة  الزيادة  اإىل  بالإ�سافة 
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يف  خا�سة  ا�ستخداماتها،  ويف  وتطبيقاتها  الربجميات  تعليم  ويف  امل�ستويات، 
امل�ستويات اجلامعية. ومن املفيد الإ�سارة هنا اإىل الزيادة املطردة يف عدد اجلامعات 
احلا�سبات  علوم  يف  اخت�سا�سات  تعطي  بداأت  التي  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 
وتطبيقاتها، كما بداأت ت�ستخدم تطبيقات احلوا�سيب يف حت�سني الأداء التعليمي.

• وجود جهود جادة يف عدد من الدول العربية لإقامة �سبكات وطنية للمعلومات، 
اإىل  الأخرى،  املعنية  املوؤ�س�سات  وبع�س  البحوث  ومعاهد  اجلامعات  بني  تربط 
جانب اإقامة �سبكات معلومات عربية، تربط عدًدا كبرًيا من الدول العربية بع�سها 
البع�س، وترتبط مبوؤ�س�سات غري تعليمية، ومن اأهمها �سبكة التجارة العربية، و�سبكة 

معلومات ال�سناعة العربية.

• الزيادة املطردة يف ال�سرتاك يف �سبكة الإنرتنت الدولية؛ حيث انت�سرت ال�سركات 
وال�سعودية،  ولبنان،  والأردن،  م�سر،  ال�سبكة يف  بهذه  الربط  توفر خدمات  التي 
وتون�س، واملغرب؛ وهناك م�ساريع لإقامة مثل هذه اخلدمات يف دول اأخرى، كما 
اأن عدد امل�سرتكني يف ال�سبكة يف زيادة مطردة يف كل قطر تتوافر فيه خدمة الربط 

بهذه ال�سبكة.

واقع موؤ�ص�صات البحث العلمي فى العامل العربى
تعاين املوؤ�س�سات يف الوطن العربي  ب�سكل عام، وموؤ�س�سات البحث العلمي ب�سكل خا�س، 
وان�سغالها  وه�سا�ستها  املوؤ�س�سات  تلك  �سعف  مالحمها  اأبرز  ومن  حادة؛  اأزمة  اأعرا�س  من 
راٍق؛  بحثي  اأو  علمي  م�ستوى  على  التنظريي  الطرح  افتقادها  وكذلك  الإدارية،  مب�سكالتها 
مع وجود فجوة اأو خلل يف الت�سال بني بع�سها البع�س، وحتديًدا بني املوؤ�س�سات العلمية من 
جانب، وموؤ�س�سات �سنع القرار من جانب اآخر، ثم غياب ثقافة املعلومات وثقافة املوؤ�س�سات مًعا. 

لقد �سبقت الإ�سارة اإىل اأن الدول النامية تعاين لي�س فقط من نق�س املعلومات بل تعاين 
اأي�ًسا نق�ًسا يف املوؤ�س�سات القادرة على نقل املعرفة وا�ستيعابها ون�سرها. لذلك فمن ال�سروري 
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الهتمام ب�سكل مبا�سر باملوؤ�س�سات التي يطلق عليها ا�سم »املنظومات الوطنية للعلوم والتكنولوجيا«. 
الأول  يتعلق  بينهما،  الف�سل  يجب  متداخلني  جمالني  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  املنظور  هذا  ومن 
باملعرفة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا )Knowledge about Science and Technology(، ويوؤدي 
التخلف يف هذه املعرفة اإىل ما ي�سمى: »الفجوة العلمية والتكنولوجية«. ويتعلق الثاين باملعرفة حول 
م�ستلزمات ن�سر املعرفة العلمية والتكنولوجية، وهي معرفة وخربة غري تكنولوجية، ويوؤدي التخلف 
فيها اإىل ما ي�سمى: »الفجوة يف ق�سايا املعلومات«، ومن هذه الق�سايا م�ستوى اإنتاجية اليد العاملة 

وقيمة القت�ساد العيني واأدوات ن�سر املعرفة .. اإلخ.

"ق�سايا  والتكنولوجية" واإ�سكاليات  العلمية  "الفجوة  ق�سايا  بني  ارتباط  كذلك  وهناك 
املعلومات"، خا�سة ما يتعلق منها بالتنمية ال�ساملة للمجتمع. ومن املهم معاجلة الإ�سكاليات 
اإجناح التنمية وراأب الفجوة العلمية. ومن الأمور التي  اإذا كانت هناك رغبة يف  يف اجلانبني، 
وجودته  مب�سمونه  والهتمام  نطاق،  اأو�سع  على  النظامي  التعليم  تعميم  بها  الهتمام  يجب 
والهتمام  العمل  خالل  امل�ستمر  وبالتدريب  والتكنولوجي،  العملي  بالتدريب  والهتمام 
وبناء  املوؤ�س�سات،  وتنمية  وال�سناعي،  التطبيقي  والتطوير  البحث  خا�سة  والتطوير،  بالبحث 
املنظومة الوطنية للعلم والتكنولوجيا، والهتمام مبختلف جوانب الثقافة والعمل على تنميتها 

با�ستمرار.

ب�سبب  ال�سعوبة،  بالغة  الأمور  والتكنولوجية" من  العلمية  "الفجوة  حجم  حتديد  ويعد 
تنمية  اإىل  با�ستمرار  املتقدمة  الدول  ت�سعى  حيث  املعرفة،  توليد  عملية  يف  املت�سارع  التقدم 
قدراتها على توليد املزيد من املعرفة. ولذلك فقد اأ�سبح من امل�سلمات اأن القدرة على توليد 
الفارق يف  من  بكثري  اأهم  تعد  وتوطينه،  املعرفة  من  املنقول  ا�ستيعاب  على  وكذلك  املعرفة، 
الدخل، ويف املوارد الطبيعية بني الدول. ومن املفيد هنا الإ�سارة اإىل اأن اأ�ساليب "نقل املعرفة 
العلمية والتكنولوجية" قد تي�سرت كثرًيا يف ال�سنوات الأخرية؛ مع التقدم امللحوظ يف و�سائط 
الت�سالت و�سبكاتها وانخفا�س تكلفتها واأ�سعارها. ومن املوؤ�سرات الهامة على قدرة الأمم على 
توليد املعرفة ما ت�سرفه على البحث والتطوير مقا�ًسا بقيمته املقدرة لكل فرد من �سكانها، اأو 

بن�سبته املئوية من الناجت املحلي الإجمايل. 
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اأن  اأمرين: الأول  اإىل  العلمي، فتجدر الإ�سارة  املوؤ�س�سي للبحث  بالو�سع  اأما فيما يتعلق 
موؤ�س�سية  اأطر  داخل  بطبيعتها  متار�س  ول  ت�سلح  ل  امل�ستقبلية  والدرا�سات  العلمي  البحث 
جامدة، فاملوؤ�س�سات قد تعني قيوًدا ومعوقات للتفكري احلر. وحول هذا املعنى ميكن ا�ستح�سار 
مقولة "�سوبنهاور" التي تذهب اإىل اأن هناك "ثالثة وحو�س" تعوق التفكري والبحث العلمي، 
هي: احلكومة واملوؤ�س�سة الدينية واجلامعة. اأما الأمر الثاين فهو اأن ظاهرة عدم قدرة املوؤ�س�سات 
اأن  من  اأو�سع  تعترب  يجب  كما  امل�ستقبلية  والدرا�سات  العلمي  البحث  تخطيط  ممار�سة  على 
تقت�سر على الدول النامية، وذلك بحكم ال�ستغراق يف مواجهة الأعباء اليومية وتف�سيالتها. 
وميكن الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل مناذج لدول دميقراطية ومتقدمة كّررت اأخطاء املا�سي، �سواًء 

ـًا فيما بعد.  كانت اأخطاوؤها الذاتية اأم كانت اأخطاء غريها ثم دفعت ب�سببها ثمًنا غالي

اإن ظاهرة الق�سور عن ممار�سة التفكري امل�ستقبلي هي ظاهرة اأ�سمل من واقعنا العربي، واإن 
كانت يف واقعنا العربي اأ�سد ج�سامة و�سخامة؛ لأن غياب بع�س التقاليد قد يوؤدي اإىل ذهاب 
بع�س املنا�سب التي تلعب دوًرا فاعاًل يف عملية �سنع القرار اإىل غري الأكفاء، كما اأن عملية 
توزيع الأدوار املوؤ�س�سية بني امل�سئولني ل تعك�س بال�سرورة تراكم خرباتهم اأو ال�ستفادة منها؛ 
مبعنى اأن ت�سّتت عمل امل�سوؤول الواحد يف اأكرث من موقع وظيفي اأو جغرايف على مدى �سنوات 
خدمته، يحرمه من فر�سة تكوين اخلربة ومن اإمكانية نقل هذه اخلربة اإىل ال�سف الثاين من ورائه.

الدول  بحال  مرتبط  والآخر  عام  اأحدهما  �سقان:  لها  املوؤ�س�سية  م�سكلة  اأن  واخلال�سة، 
اإمكانية  توؤكد على  والتي  النامية  الدول  بع�س  العديد من جتارب  يوجد  الواقع  النامية، ويف 
النجاح يف جتاوز هذه امل�سكلة، اأمثال ذلك منوذج كوريا اجلنوبية التي توقعت اأن يحدث توحيد 
و�سع  يف  الكورية  الوحدة  درا�سات  معهد  عرب  و�سروعها  الأملانيتني،  توحيد  بعد  الكوريتني 
حلول ملا ت�سورته املجموعة الأكادميية فيها من م�سكالت حمتملة بعد اإجناز الوحدة. ويعد هذا 
النموذج يعد مبثابة ترجمة لإدراك دولة تعاين من التخلف القت�سادي، ول فكاك من تخلفها 

اإل بتوظيف العلم. 

البحث  منظور  الدرا�سات من  من  املوؤ�س�سات" بنوعني  "م�ساألة  ترتبط  اأخرى  ناحية  من 
العلمي هما: الدرا�سات امل�ستقبلية، والدرا�سات الإ�سرتاتيجية. فقد اأ�سبحت درا�سة امل�ستقبل 
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علًما قائم بذاته، يف حني لتزال اأغلبية الدرا�سات العربية يف هذا املجال بعيدة عن ا�ستخدام 
مناهج هذا العلم واأدواته. فهي غالًبا ما تتحدث عن "ال�سيناريوهات"، ولذلك فهي اأقرب ما 
تكون اإىل الت�سورات والحتمالت النظرية التي ميكن اأن تنتمي اإىل "الدرا�سات امل�ستقبلية"، 
اأحيانًا  تتاأثر  اإنها  بل  والأدوات،  املناهج  امل�ستقبل من حيث  علم  ثوابت  لكنها ل تدخل يف 
فاإن  لذلك  والوقائع.  الأمنيات  بني  فتخلط   ،)Wishful Thinking( "التمني "نزعة  مبفعول 
تطوير البحث العلمي والرتقاء بقدراته يقت�سي التحرك يف اجتاهني: ي�سعى الجتاه الأول اإىل 
اإ�ساعة فكر ومناهج واأدوات علم امل�ستقبل يف املحيط العلمي والفكري العربي، والذي ميكن 
اأن ي�ساعد على تكوين مدر�سة عربية يف علم امل�ستقبل، ويتمثل الجتاه الثاين يف اإجراء بحوث 
متعددة  وميادين  ال�سحيح، يف جمالت  مبعناه  امل�ستقبل  علم  اإىل  ت�ستند  تطبيقية  ودرا�سات 

ترتبط با�ست�سراف و�سياغة امل�ستقبل العربي.

الأمن  مل�ساألة  الفائقة  الأهمية  من  احليوية  اأهميتها  فت�ستمد  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  اأما 
القومي يف حياة الأمم. ومع ذلك فاإنها ل تلقى العناية الكافية من مراكز البحوث العربية. ورغم 
ا من املجال الع�سكري  ًـّ ت�سليم الدرا�سات العربية باأن مو�سوع "الأمن القومي" قد خرج نهائي
اأن  اأ�سا�س  على  والتكنولوجية،  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املجالت  اإىل 
فاإن معظم هذه الدرا�سات تغلب عليها  التنمية"،  "الأمن ميثل �سرورة حتمية لنجاح جهود 
فيه  مبا  تركز  ل  لكنها  واملبادئ،  الأهداف  ت�سرد  رمبا  فهي  "املعلومات"؛  "التحليالت" ل 
الكفاية على الوقائع واحلقائق، وتكفي الإ�سارة هنا اإىل عدم وجود اأية دورية عربية متخ�س�سة 

يف درا�سات الأمن القومي مبعناه ال�سامل. 

يتعلق  والذي  عمومية،  اأكرث  اآخر  ق�سور  من  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات  يف  الق�سور  وينبع 
بتوا�سع حال هذا النوع من الدرا�سات يف الوطن العربي. بل ميكن القول اإنه ل توجد مراكز 
اأو موؤ�س�سات متخ�س�سة يف الدرا�سات الإ�سرتاتيجية باملعنى احلقيقي للكلمة، بغ�س النظر عن 
اأن�سطة عدد كبري من  امل�سميات الدارجة يف هذا املجال. فمن املالحظ اأن الفكر ال�سائد يف 
"التحليالت" و"احليثيات" والقليل  هذه املراكز واملوؤ�س�سات واإ�سداراتها. يقدم الكثري من 
من "املعلومات" و"الكيفيات"، بينما تغلب على الفكر ال�سرتاتيجي ال�سائع يف الدرا�سات 
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املتقدمة يف هذا املجال اأربع �سمات اأ�سا�سية هي: اأنه فكر حركة، واأنه فكر موؤ�س�سات، واأنه فكر 
اآليات، واأنه فكر كيفيات. كما اأنه يعتمد على ح�ساب الإمكانات والقدرات يف �سوء الأهداف 

والغايات.

ات     اخلارجية    وتاأثريها على اأو�صاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي دور املتغريرّ
تنت�سر انعكا�سات ع�سر العلم واملعرفة وثورة املعلومات والت�سالت، كما يتنامى تاأثريها 
يف جمال العلم والتكنولوجيا، من خالل توجهني عامليني رئي�سيني،  ُينتظر اأن يوؤثرا يف امل�سار 
البحث  عوملة  وهما:  الإن�سان  رفاهية  وم�ستوى  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  امل�ستقبلي 
العلمي وتدويل اأن�سطته. وفيما يخت�س بعوملة البحث العلمي فاإنه توجه عاملي يتمثل يف حرية 
انتقال الأفكار وال�سلع واخلدمات والأفراد وتقل�س امل�سافات عرب احلدود وبني القارات. وقد 
ال�سلع  تبادل  وحترير  )اجلات(  الدولية  التجارة  اتفاقيات  من خالل  التوجه  هذا  تاأثري  تعاظم 
واخلدمات، حيث ميكن اعتبار البحث العلمي - من وجهة النظر القت�سادية – اإحدى النواجت 
التي تقدمها املوؤ�س�سات البحثية )جانب العر�س( للمجتمع بقطاعاته املختلفة )جانب الطلب(، 
ومن املتوقع تاأثر البحث العلمي ب�سكل مبا�سر مبثل هذا التوجه يف ظل التفاقية العامة للتجارة 
العلماء  حركة  على  القيود  اإلغاء  يف  �ست�ساهم  العوملة  ظاهرة  اأن  اأي   .)GATS( اخلدمات  يف 
حتقيق  بهدف  احلدود،  عرب  التطوير  وم�سروعات  التكنولوجية  والربامج  البحثية  واملوؤ�س�سات 

تكامل وت�سابك يف �سوق البحوث العلمية على ال�سعيد العاملي. 

ومن هنا، ميكن النظر اإىل العوملة بو�سفها عملية ترتبط بالتو�سع يف اأ�سواق اخلدمات البحثية 
ويف اقت�ساديات البحث العلمي. الأمر الذي �سيوؤدي اإىل قيام كل دولة بو�سع القواعد والآليات 
الأ�سواق  تو�سع  من  ال�ستفادة  وتعظيم  والبحثي  الفكري  اإنتاجها  بحماية  لها  ت�سمح  التي 
العامة  التفاقية  يخ�س  فيما   -)WTO( العاملية  التجارة  منظمة  مع  التفاو�س  عند  البحثية- 

للتجارة يف اخلدمات )GATS(، وخا�سة اجلانب اخلا�س منها بخدمات البحث والتطوير. 

اأما تدويل اأن�سطة البحث العلمي فيق�سد به التوجه اإىل »اإ�سفاء ُبعد دويل – اأو ُبعد متعدد 
الثقافات – على كافة اأن�سطة البحوث والتطوير بهدف الرتقاء بكفاءة الربامج البحثية وتعزيز 
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توجًها  كونها  يف  العوملة  ظاهرة  عن  التدويل  عملية  وتختلف  والتكنولوجيا«.  العلم  قدرات 
اإىل  املوؤدية  ال�سيا�سات  ور�سم   تبنيه  البحثية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  على  يتعني  ا  ًـّ ا�سرتاتيجي
خرباء  بع�س  ذهب  فقد  والتدويل،  العوملة  ظاهرتي  بني  التفرقة  ميكن  وحتى  اأهدافه.  حتقيق 

التعليم والبحث العلمي مبنظمة اليون�سكو اإىل ت�سميته »بالتدويل غري الهادف للربح«.

وقد تبنت منظمة اليون�سكو ا�سرتاتيجية تدويل التعليم العايل والبحث العلمي منذ عام 
بالعملية  لالرتقاء  كو�سيلة  التدويل  مبداأ  الت�سعينيات  حقبة  نهاية  يف  اأقرت  حينما   ،1998
التعليمية والبحثية، من خالل اإ�سفاء ُبعد دويل متعدد الثقافات على كافة جوانبها واأن�سطتها.
كما حثت اجلامعات واملراكز البحثية على اإعادة هيكلة اأن�سطتها ملواكبة  التوجه نحو التدويل. 
موؤ�س�سات  اأداء  تقييم  معايري  اأحد  بو�سفه  التدويل  مبداأ  الدولية  املنظمة  اأقرت  فقد  واأخرًيا 

التعليم العايل والبحث العلمي وكذلك نظمها. 

الدويل  الحتاد  بها  قام  التي  امل�سحية  الدرا�سات  اأن  اإىل  املجال  هذا  يف  التنويه  ويتعني 
 -2003( ال�سنوات  يف   )International Association of Universities IAU( للجامعات 
اأو�سحت وجود  مُمثلة للجامعات على امل�ستويني الإقليمي والعاملي،  2005( با�ستخدام عينة 
والنامية على حد �سواء ل�سرتاتيجية  املتقدمة  الدول   تبني جامعات  تو�سع غري م�سبوق يف 
اأ�سكال  تدويل التعليم العايل والبحث العلمي منذ بداية الألفية الثالثة، مع وجود تنوع يف 
الأ�سكال  لهذه  الن�سبية  الأهمية  يف  تباين  وجود  عن  ف�سال  واأ�ساليبه،  باجلامعات  التدويل 
البديلة للتدويل. ويعترب دعم التعاون البحثي على امل�ستوى الدويل من اأهم و�سائل التدويل 

التي تر غب اجلامعات يف تطبيقها.

هذا، وعلى الرغم من اجلوانب الإيجابية املتعددة لظاهرتي العوملة والتدويل على اأن�سطة 
ان  التي ميكن  ال�سلبية  باجلوانب  ترتبط  اأي�سا حتديات  يوجد  فاإنه  العلمي وم�ستقبله،  البحث 
متار�س تاأثريها على العديد من الدول النامية. فمن املتعارف عليه اأن ظاهرة العوملة وما تت�سمنه 
من اتفاقيات اجلات تفر�س عدًدا من القيود على هذه الدول، ويتوقع اأن ي�ساحب تبني ظاهرة 
العوملة- على �سبيل املثال-تراجع وا�سح يف حرية الدول يف اتخاذ القرارات ور�سم ال�سيا�سات 
الوطنية يف املجالت القت�سادية والجتماعية والثقافية، بل ذهب البع�س اإىل اأن هذه الظاهرة 
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من املمكن اأن توؤدي اإىل فقدان الدول خل�سائ�سها املميزة و�سماتها اخلا�سة وهويتها الثقافية. 
والكفاءات  العقول  نزيف  زيادة  والتدويل  العوملة  التو�سع يف ظاهرة  ينجم عن  اأن  ينتظر  كما 
العلمية من الدول النامية ل�سالح الدول املتقدمة واأخرًيا فاإنه نظًرا لوجود فجوة يف القدرات 
املتقدمة  الدول  �سيطرة  املتوقع  من  فاإنه  والنامية  املتقدمة  الدول  بني  والتكنولوجية  العلمية 
على م�سار العملية التعليمية والبحثية بالدول النامية وتراجع قدرات تلك الدول على ر�سم 

�سيا�ساتها التعليمية وو�سع خططها الوطنية يف جمال تعزيز البحث العلمي.

ونخل�س مما �سبق اإىل اأن التدويل والعوملة يتعني اأخذهما يف العتبار -كظواهر وتاأثريات 
كونية-عند �سياغة خطط تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا يف الدول النامية، مع الرتكيز 

على تعظيم جوانبها الإيجابية والتقليل من الآثار ال�سلبية لتبني ال�سيا�سات املت�سمنة بها.

العلمي  البحث  تراجع  اإىل  يوؤدي  ما  ان  على  املجال-  هذا  – يف  التنويه  يتعني  اأنه  اإل 
املنطقة،  يف  العلوم  م�ستوى  �سحالة  من  الأوىل  بالدرجة  ينبع  العربية  امل�ستقبلية  والدرا�سات 
ولي�س من التهديدات اخلارجية. ذلك اأن هذه العلوم تقت�سر على ال�ستعارة اأو القتبا�س من 
الدرا�سات والأبحاث الغربية، ول متّيزها روؤية ناقدة م�ستقلة للنظريات العلمية التي تبنى عليها 
هذه الدرا�سات والأبحاث، ول �سّك يف اأن الباحثني الأكادمييني تقع عليهم م�سوؤولية مبا�سرة 

يف اإ�سالح هذا الق�سور.

اإن ق�سية التمويل الأجنبي للدرا�سات والبحوث تطرح كبعد اآخر من اأبعاد تاأثري اخلارج 
على الداخل، ذلك اأن دوائر �سنع القرار خارج الوطن العربي �سارت تلعب دوًرا يف توجيه 
التفكري يف جمالت البحث العلمي والدرا�سات امل�ستقبلية من خالل اآليات حتويل البحث 
ما  باأولويات معينة، حت�سل من خاللها على  اأ�سبحت ترعى م�سروعات بحثية  العلمي. فقد 
تريد اأن تعرفه. معنى ذلك اأن التاأثري يف البحث العلمي والدرا�سات امل�ستقبلية ل يتم فقط من 
خالل طبيعة امل�سروعات البحثية، لكنه يتم كذلك من خالل موؤ�س�سات التمويل الدولية-
التي تزايدت يف ع�سر العوملة- ول �سك اأن هذه الق�سية ينبغي اأن تبحث وحتى يكون لنا 

تفكرينا امل�ستقل. 
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كذلك لبد اأن تويل الدول العربية مزيًدا من الهتمام بالباحثني من ال�سباب ورعايتهم 
كمدخل ل غنى عنه لتنمية البحث العلمي، وكذلك الهتمام بالدرا�سات امل�ستقبلية التي 
يقوم بها هوؤلء الباحثون، ومما ل�سك فيه اأن م�سر )ب�سفة خا�سة(، واأغلبية الدول العربية )ب�سفة 
عامة(، متتلك الإمكانات والو�سائل املطلوبة لبناء م�ستقبل اأف�سل يف ظل تفعيل التكامل فيما 
بينها. كما اأن القوى الب�سرية العلمية والهند�سية والعملية، الالزمة لبدء هذا اجلهد، وكذلك 
الإمكانيات الالزمة لتطوير القدرات ال�سناعية التي تتطلبها الأ�سواق املحلية واأ�سواق الت�سدير 
تعترب متوافرة ولكن ما تزال هناك حاجة ما�سة اإىل بناء »منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية 

على م�ستوى الوطن العربي«، التي ميكن بوا�سطتها التاأثري يف احل�سد الوطني والقومي.

بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن اأي�سا ال�ستجابة لتحدي التطوير التكنولوجي كما حدث يف بالد  
مثل اإ�سرائيل، وباك�ستان، والهند التي ا�ستطاعت اأن ت�ستفيد من اخلارج يف بناء قدرتها الذاتية. 
فنحن منتلك الإمكانيات والو�سائل املطلوبة لبناء امل�ستقبل حيث توجد لدينا اإ�سرتاتيجيات 
ع عليها من موؤمترات القمة العربية، كما توجد لدينا القوى  كاملة للعلوم والرتبية والثقافة موقَّ
الوطنية  والتكنولوجيا  العلم  منظومة  بناء  �سياق  وفى  الت�سدير.  اأ�سواق  تطلبها  التي  الب�سرية 
ميكن البدء بال�سعي لتحويل اجلامعة اإىل »بيت للخربة«، فمثاًل ال�سعوبات التي ميكن اأن يقابلها 
التي  بها كلية احلقوق  اأن تهتم  براءة اخرتاع يف جمتمعنا، ميكن  �سخ�س ما يحاول ت�سجيل 
تعترب مبثابة بيت خربة يف الدرا�سات اخلا�سة بت�سجيل امللكية الفكرية والخرتاعات، وميكن اأن 

تقدم الكثري يف هذا املجال.

ويتعني- يف هذا ال�سدد- تقييم اأو�ساع اجلامعات وتطوير اأن�سطتها حتى تتحول اإىل مراكز 
اأو بيوت للخربة، بحيث ت�ستطيع اأن تقوم باملهام الأ�سا�سية املطلوبة منها يف جمالت: التعليم 
لدى  ال�سعف  وجوانب  القوة  جوانب  معرفة  يجب  كما  املجتمع.  وخدمة  العلمي  والبحث 
على  لبنان  ففي  الثالث.  املهام  هذه  من  باأيِّ  القيام  على  بقدرتها  يخت�س  فيما  جامعة  كل 
�سبيل املثال لعبت اجلامعات اللبنانية بعد احلرب الأهلية دوًرا فائق الأهمية يف اإعادة الإعمار؛ 
حيث بوجد يف لبنان نوعان من املياه: مياه لال�ستعمال اخلارجي، ومياه لل�سرب. وبعد احلرب 
الأهلية اأ�سبحت مياه ال�سرب غري موجودة وكذلك الكهرباء واأي�سا ظهرت م�سكلة تتعلق مبن 
الذي يحدد �سالحية املياه لل�سرب. وهنا بادرت اجلامعات اللبنانية بالهتمام بهذه امل�سكالت 
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الأخرى،  ثقة اجلهات احلكومية  اأ�سبحت حمل  بها، حتى  املنوطة  الثالث  املهام  من خالل 
خ�سو�ًسا يف جمال ت�سجيل براءة الخرتاع، تلك الثقة التي دعمها ا�ستقالل اجلامعة وهو ما 
خلق حافًزا لدى الطالب على البتكار والإبداع، خا�سة اأنه اأ�سبح مطلوبًا من كل طالب اأن 

ا كجزء من برناجمه الدرا�سي.  ًـّ يقدم فكرة جديدة وتطبيقها تكنولوجي

الوطنية، يجب تطوير كل  العلم والتكنولوجيا  بناء منظومة  اإطار  ال�سياق، وفى  نف�س  ويف 
اأجهزة البحث العلمي وموؤ�س�ساته يف م�سر بداية من وزارة البحث العلمي واأكادميية البحث 
تتعلق مبن  والتي  الت�ساوؤلت  بع�س  وا�سحة جتيب على  و�سيا�سيات  روؤى  و�سع  مع  العلمي، 
كل  ت�سبح  هل  اجلامعات،  ا�ستقالل  و�سرورة  م�سر  يف  العلمي  البحث  على  ي�سرف  الذي 
النظر  وعند  كموؤ�س�سة   اإطارها  يف  العلمي  البحث  عن  امل�سئولة  هي  م�ستقل  ب�سكل  جامعة 
اإىل كل هذه املو�سوعات يجب اأن يوؤخذ يف العتبار �سرورة األ يرتبط البحث العلمي بزمن، 
ـًا واحًدا قد ي�ستمر ع�سر �سنوات  ويجب اأن تكون له ميزانية مفتوحة من غري توقيت، لأن بحث
اأو اأكرث؛ كما اأن ميزانية البحث العلمي يف اجلامعات يجب اأن تكون م�ستقلة عن باقي بنود 

الإنفاق على اجلامعة، اأي لي�س لها عالقة بالرواتب اأو البدلت.

كذلك عند و�سع خطة قومية اأو منظومة وطنية للعلوم والتكنولوجيا يجب مراعاة تقدير 
الباحثني وعدم التعامل معهم بو�سفهم موظفني. كما يجب الهتمام بتاأهيلهم ورفع م�ستواهم 
من خالل التو�سع يف البعثات اخلارجية، ودعم عالقات التعاون العلمي مع اجلامعات املتقدمة 
اجلامعات  يف  بالتدريب  والقيام  املحا�سرات  لإلقاء  والأ�ساتذة  اخلرباء  ا�ست�سافة  طريق  عن 
والكليات امل�سرية، خا�سة يف التخ�س�سات اأو املجالت املرتبطة مب�سكالت جمتمعية، والهتمام 
به  املعمول  القانون  يف  النظر  واإعادة  املحكمة،  والأبحاث  الدرا�سات  خا�سة  العلمي  بالن�سر 
امل�سرتكة  والأبحاث  العلمية  اللجان  متويل  يف  املتقدمة  اجلامعات  مع  التعاون  وتعزيز  ا،  ًـّ حالي
و�سراكة  تعاون  عالقات  اإقامة  واأخرًيا  والتدريب،  للتدري�س  وخرباء  اأ�ساتذة  ا�ستقدام  ويف 
م�سكالت  لديها  يكون  اأن  والتي ميكن  اخلارج،  اأو  الداخل  �سواًء يف  الكربى  ال�سركات  مع 
تكنولوجية بحيث ميكن توظيف الإمكانيات البحثية املتاحة مثل املعامل والباحثني باجلامعة 

للتعامل معها وحلها. 



الف�صل اخلام�س
نظم احل�كمة يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل)1(

)1( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء امل�ؤمتر بعن�ان »نظم احل�كمة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل«،  
وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة ح�ل هذا املح�ر، وب�سفة اأ�سا�سية ال�رقة التي قدمها اإبراهيم اأب� العينني بعن�ان 

»التم�يل اجلامعي«.





مقدمة
ومنظمة  الدويل،  البنك  من  كلٌّ  بها  قام  التي  املقارنة  الدرا�سات  نتائج  معظم  اأو�ست 
العايل  التعليم  جمال  يف  النامية  الدول  جتارب  لتقييم  ال�طنية  التعليم  و�سلطات  الي�ن�سك�، 
يف ع�سر العلم واملعرفة اإبان الألفية الثالثة، ب�سرورة الأخذ بعدد من الت�جهات وال�سيا�سات 
الطلب  وتنامي  احلك�مي  التم�يل  تراجع  الأداء يف ظل  تط�ير  اأهداف  لتحقيق  الإ�سالحية 

املجتمعي على التعليم العايل.

وتتلخ�ص هذه ال�سيا�سات يف �سرورة ت�سجيع التن�ع يف نظم التعليم العايل وبراجمه، مبا يف 
ذلك الت�جه نح� الت��سع يف اإن�ساء م�ؤ�س�سات تعليم خا�سة تتكامل مع منظ�مة التعليم العام. 
وو�سع نظم متط�رة لتحفيز م�ؤ�س�سات التعليم احلك�مية على تن�يع م�سادر مت�يلها من خالل 
م�ساهمة الطالب يف بع�ص الر�س�م الدرا�سية، واإن�ساء برامج اأكادميية م�سرتكة مع القطاع اخلا�ص 
اإ�سايف، وربط   لت�فري دخل  اإن�ساء وحدات خدمية  املحلي واجلامعات الأجنبية، والبحث يف 
تخ�سي�ص التم�يل احلك�مي مبعدلت الأداء، ويف نف�ص ال�قت اإعادة �سياغة الدور احلك�مي 
يف دعم نظم التعليم العايل وبراجمه، يف ظل معطيات ال��سع الراهن والتغريات املت�قعة يف 
مع  للتفاعل  باجلامعات  والأكادميية  امل�ؤ�س�سية  الأطر  تط�ير  �سرورة  مع  العايل،  التعليم  مناخ 
اآليات تدويل التعليم العايل وع�ملة اأن�سطته بال�سافة اإىل و�سع حزمة متكاملة من ال�سيا�سات 
ه اأ�سا�ًسا لإعطاء اأول�ية ملعياري ج�دة خدمات التعليم العايل وعدالة ت�زيعها على �سرائح  ُت�جَّ

املجتمع.

وقد اتفقت الدرا�سات التحليلية لأو�ساع التعليم العايل على اأن تن�يع النظم وامل�ؤ�س�سات 
التعليمية اأ�سبح واحًدا من ال�سرورات التي �ست�سمح للدول النامية باخلروج من ماأزق تزايد 
والب�سرية،  املالية  امل�ارد  حمدودية  ظل  يف  العايل  التعليم  خدمات  على  الجتماعي  الطلب 
اأ�س�اق العمل من حيث  اإيجاد �سيغة مالئمة تتنا�سب مع املتغريات احلديثة يف  والرغبة يف 
م�ست�يات املهارة والكفاءة املهنية والتن�ع يف القدرات. ومن هنا يتعني على �سلطات التعليم 
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ال�طنية ت�سجيع الت��سع يف اإن�ساء م�ؤ�س�سات التعليم غري اجلامعية من ناحية، ودعم اجلامعات 
العامة واخلا�سة  املُثلى للجامعات  الت�ليفة  اأن اختيار  بيد  اأخرى.  ناحية  اخلا�سة والأهلية من 
وم�ؤ�س�سات التعليم غري اجلامعي ه� اأمر يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على اخل�سائ�ص املميزة لنظم 
التعليم العايل بالدولة املعنية، وعلى معدلت التنمية القت�سادية والجتماعية ال�سائدة بها، 

ف�ساًل عن حجم امل�ارد املالية العامة املتاحة.

نظم  تن�يع  ا�سرتاتيجية  ارتباط  �سرورة  على  اأي�سا  ال�سابقة  الدرا�سات  معظم  اأكدت  كما 
التعليم العايل ب�سيا�سات مكملة، تهدف اإىل اإحداث تن�ع يف م�سادر مت�يل الربامج الدرا�سية 
والأن�سطة الأكادميية مب�ؤ�س�سات التعليم احلك�مي، ُبغية الرتقاء مبعدلت الأداء اجلامعي. اإل 
العاملية يف جمال  للتجارب  تقييم  ي�سبقه  اأن  امل�سرية يجب  الت�جه يف احلالة  بهذا  اأن الأخذ 

تن�يع النظم والربامج الأكادميية بغر�ص حتقيق الأهداف الإمنائية.  

تن�يع النظم التعليمية تقييم للخربة الدولية
تفيد م�ؤ�سرات التعليم العايل- بالن�سبة للدول التي جنحت يف حتقيق اأهدافها التعليمية - 
اإىل وج�د جمم�عة متكاملة من امل�ؤ�س�سات التعليمية تغطي عدداً من الأهداف واملهام املتباينة 
مثل الربامج املهنية ق�سرية الأجل، ومراكز التعليم املفت�ح، والتعليم عن ُبعد، بالإ�سافة اإىل 
اجلامعات احلك�مية العامة واخلا�سة. ولعل التجربة الآ�سي�ية متثل اإحدى التجارب املهمة يف 
الناجت  التعليم كن�سبة من  اأن الإنفاق احلك�مي فيها على  العايل. فرغم  التعليم  جمال تط�ير 
ا، مقارنًة بباقي دول العامل، اإل اأن هذه الدول جنحت  ًـّ املحلي الإجمايل يعترب منخف�ص ن�سبي
يف تبني ال�سيا�سات املالئمة يف جمال تن�يع اخلدمات التعليمية، مبا ي�سمح با�ستيعاب الطلب 
املجال.  هذا  العمل يف  اأ�س�اق  متطلبات  وحتقيق  التعليم  على خدمات  املتزايد  الجتماعي 
وت�ؤكد هذه التجربة مبا ل يدع جماًل لل�سك اأن تط�ير برامج التعليم العايل ل يعتمد فقط على 
وميكن  تعليمية مالئمة.  �سيا�سات  تبني  اأي�ًسا  يتطلب  بل  التعليم،  على  العام  الإنفاق  حجم 

ت�سنيف نظم التعليم العايل بالدول النامية ب�جه عام اإىل ثالثة اأن�اع:
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. • 	Public University-based Systems النظم العامة املعتمدة على اجلامعات

• التي ت�ستمل اإىل جانب  	Differentiated Public System النظم العامة املتمايزة
اجلامعات احلك�مية على عدد من امل�ؤ�س�سات احلك�مية غري اجلامعية.

واخلا�ص  العام  القطاعني  من  كلٍّ  على  تعتمد  التي  املتمايزة  •النظم  	
اخلدمات  تقدمي  يف   Differentiated Public plus Private Systems

. لتعليمية ا

وت��سح م�ؤ�سرات البنك الدويل التعليمية حقيقة مهمة تتلخ�ص يف اأن م�ست�يات التن�ع 
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل وبراجمه تتجه اإىل التزايد مع ارتفاع معدلت النم� القت�سادي 

والرفاهية الجتماعية للم�اطنني.

اأن هناك  نتائج درا�سة ح�سرية قام بها كلٌّ من البنك الدويل ومنظمة الي�ن�سك�  وت��سح 
ن�سبه تبلغ قرابة )60%( من الدول منخف�سة الدخل تعتمد على نظم تعليمية ق�امها اجلامعات 
احلك�مية فقط، يف حني اأن الن�سبة املئ�ية للدول التي تطبق نظًما تعليمية م�سرتكة تت�سمن 
القطاعني اخلا�ص والعام ل تتعدى )13%( فقط من اإجمايل دول العينة. وعلى العك�ص من 
ذلك، فاإن الدول النامية ذات الدخل املرتفع التي تعتمد على نظم التعليم تت�زع بني القطاعني 
اخلا�ص والعام ترتفع ن�سبتها اإىل نح� )31%( من دول العينة، على حني تتناق�ص الن�سبة يف 
حالة الدول التي ل تزال تعتمد يف نظمها على اجلامعات احلك�مية فقط اإىل )15%( من حجم 

العينة، انظر ال�سكل التايل:
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نظم التعليم العامة املعتمدة  على اجلامعات احلك�مية    
نظم التعليم العامة املعتمدة على اجلامعات احلك�مية وم�ؤ�س�سات غري جامعية  

نظم التعليم املعتمدة على كلٍّ من القطاعني العام واخلا�ص 

وكما ت�سري التقارير، فاإن دول قارة اآ�سيا تعترب الأف�سل من حيث تن�يع نظم التعليم العايل، 
فقد ت�جهت تايالند على �سبيل املثال اإىل اإن�ساء جامعتني مفت�حتني ترتبط كلٌّ منهما بعدد من 
اجلامعات الإقليمية ل�ستكمال اجله�د التعليمية التي تق�م بها اجلامعات احلك�مية الأربـــع 
اجلامعات  من  متكاملة  �سبكة  ال�سني  اأقامت  اأخرى،  ناحية  ومن  بانك�ك.  مبدينة  الرئي�سة 
الإقليمية وتبنت يف نف�ص ال�قت منهجيات تعليمية تعتمـد على النقل التليفزي�ين والتعليم 
عن ُبعد. اأما الهند فتق�م بتعليم ما يزيد عن ثالثة ماليني طالب جلزء من ال�قت من خالل 
اختيار جمم�عة م�جهة من املقررات الدرا�سية، بالإ�سافة اإىل الأربعة ماليني طالب املنتظمني 
اأ�سا�سي  ب�سكل  والفلبني  اجلن�بية،  وك�ريا  اأندوني�سيا،  من  وتعتمد كلٌّ  العايل.  التعليم  بنظم 
على امل�ؤ�س�سات اجلامعية اخلا�سة ملقابلة الطلب املتزايد على خدمات تعليم املرحلة الثالثة اأي 

املرحلة اجلامعية وما بعدها.

دول الدخل املرتفعدول الدخل املت��سطدول الدخل املنخف�ص

م�صت�يات تن�ع نظم التعليم العايل مرتبطة مب�صت�ى الدخل

�صكل )1(
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لتحقيق  اخلا�سة  امل�ؤ�س�سات  يف  الت��سع  على  اعتمدت  فقد  الالتينية،  اأمريكا  دول  اأما 
م�ست�يات التن�ع املطل�بة؛ حيث اجتهت دولة �سيلي - على �سبيل املثال- اإىل تبني �سيا�سات 
ونح�  متخ�س�ًسا،  ا  ًـّ مهني معهًدا   )82( اإن�ساء  طريق  عن  العايل  التعليم  جمال  يف  اإ�سالحية 
ا ت�ستمر فيها الدرا�سة ملدة عامني درا�سيني بعد الثان�ية العامة، كما مت تق�سيم  ًـّ )168( مركًزا فني
هذه  �ساهمت  وقد  التخ�س�سات.  متعددة  �سغرية  جامعة   )12( اإىل  احلك�ميتني  اجلامعتني 
ال�سيا�سات الإ�سالحية التي اعتمدت اأ�سا�ًسا على م�ؤ�س�سات تعليمية غري جامعية يف م�ساعفة 
اأعداد امل�سجلني بنظم التعليم العايل، على الرغم من تناق�ص الإنفاق احلك�مي على التعليم 
كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل. وجتدر الإ�سارة يف هذا املجال اإىل اأن اإن�ساء م�ؤ�س�سات تعليمية 
غري حك�مية يتطلب و�سع �سيا�سات مالئمة، وت�سافر جه�د القائمني على التعليم العايل لتحقيق 

هذا التغري الهيكلي يف منظ�مة التعليم.

وُتعترب اململكة الأردنية الها�سمية مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من اأكرث الدول ت�جًها 
التعليم  طالب  اإجمايل  من   )%52( نح�  ينتظم  حيث  العايل،  التعليم  م�ؤ�س�سات  يف  التن�يع  نح� 
اأفريقيا؛  اأو معاهد تدريب املدر�سني. ويف قارة  العايل يف كليات اخلدمة املجتمعية اخلا�سة والعامة 
حيث ت�سيطر اجلامعات احلك�مية على نظم التعليم العايل، حيث ُتعد نيجرييا وكينيا اأكرث الدول 
تن�ًعا يف برامج التعليم. واإىل جانب )21( جامعة فيدرالية، اأن�ساأت نيجرييا )8( جامعات اإقليمية، 
وجامعة ع�سكرية، و)31( كلية فنية هند�سية، ونح� )45( كلية للرتبية، بالإ�سافة اإىل )33( م�ؤ�س�سة 
تعليمية متخ�س�سة. ويف كينيا مت اإن�ساء )3( كليات يف التقنيات الهند�سية وح�ايل )11( كلية خا�سة 

اإىل جانب اجلامعات احلك�مية.

التعليم  وزارة  خالل  -من  احلك�مة  ت�جه  مب�سر  للجامعات  الأعلى  املجل�ص  م�ؤ�سرات  وتبني 
العايل- اإىل ت�سجيع اإن�ساء اأ�سكال مغايرة مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اإىل جانب اجلامعات احلك�مية. اإذ 
�سمح القان�ن رقم )101( ل�سنة 1992 باإن�ساء جامعات خا�سة وفق �س�ابط حمددة يعتمدها جمل�ص 
للجامعات اخلا�سة. وكان القان�ن رقم 49 لعام 1962 قد �سدر لينظم عملية اإن�ساء معاهد متخ�س�سة 
يف جمالت التعليم ال�سناعي والتكن�ل�جيا والطاقة واحلا�سبات. كذلك اأظهرت ال�سن�ات الأخرية 

زيادة يف اأعداد املعاهد العليا اخلا�سة التي ُتنظم من خالل القان�ن )52( ل�سنة 1970.
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كما ت�سري م�ؤ�سرات التعليم العايل امل�سرية اإىل تنامي الت�جه اإىل اإن�ساء جامعات خا�سة تعتمد 
على نظم تعليمية اأجنبية، مثل اجلامعة الفرن�سية واجلامعة الأملانية واجلامعات الربيطانية والكندية. 
َبْيد اأن هذا الت�جه نح� تن�يع م�سادر مت�يل اجلامعات وتباين اأ�سكالها - برغم اأهميته - ل يت�سمن 
�سيا�سة وا�سحة للت��سع يف اإن�ساء م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل غري جامعية تقدم اأمناطاً ومناهج مغايرة ملا يتم 
يف اجلامعات احلك�مية، ومبا يخدم اأغرا�ص �س�ق العمل يف ع�سر التنامي املعريف. ومن هنا فاإنه يتعني 
اأن تدعم الأمناط التعليمية احلديثة مثل التعليم الإلكرتوين، والتعليم عن  على احلك�مة امل�سرية 
ُبعد، ومراكز التعليم املفت�ح ُبغية التغلب على الزيادة العددية يف الطلب على التعليم العايل من 
ناحية، وحتقيق الت�جه العاملي نح� التعليم امل�ستمر اأو التعلم مدى احلياة، من ناحية اأخرى. وعلى 
احلك�مية  اجلامعات  رحاب  العليا يف  الدرا�سات  متخ�س�ًسا يف  معهًدا  نح�)16(  وج�د  من  الرغم 
امل�سرية، اإل اأن الأمر يتطلب و�سع اإ�سرتاتيجية اأكرث تكاماًل لدعم نظم الدرا�سات العليا وارتباطها 

بتط�ير البحث العلمي والت�جه نح� البتكار والتحديث.   

تن�يع امل�ارد املالية وح�صن ا�صتغاللها كاأ�صا�س للح�كمة
متثل امل�ارد املالية وما يرتبط بها من اإف�ساح و�سفافية وتعظيم منافع ذوي امل�سالح اأ�سا�ًسا حل�كمة 
التعليم اجلامعي، وهنا يجب الإ�سارة اإىل اأن احلديث �س�ف ين�سب على م�سادر امل�ارد وا�ستخداماتها 
من خالل مناق�سة ق�سيتني ل ميكن الف�سل بينهما. وتتناول الق�سية الأوىل �سرورة تن�يع م�سادر 
التم�يل لأن�سطة اجلامعة، فقد وىلَّ ع�سر العتماد الكامل على الدولة وما تخ�س�سه من اعتمادات 
مل�اجهة نفقات اجلامعة، واأ�سبحت اإدارة اجلامعة م�سئ�لة عن تن�يع تلك امل�سادر وتنميتها. وتتعلق 
الق�سية الثانية ب�سرورة ح�سن ا�ستغالل امل�ارد وت�ظيفها الت�ظيف ال�سليم، الأمر الذي يعني تنفيذ 

كل الأن�سطة اجلامعية باأقل تكلفة ممكنة مع تقدمي خدمات حتقق املعايري امل��س�عة.

ومن املنا�سب - بهدف ال�ستفادة وال�سرت�ساد – اأن ن�ستعر�ص نتائج درا�سة اأجريت عن تغري 
اأمناط مت�يل اجلامعات يف كندا خالل الفرتة من العام اجلامعي 1987/1986 اإىل العام اجلامعي 
2002/2001. ركزت الدرا�سة على )55( جامعة كانت بياناتها متاحة ب�سكل منتظم على مدى 
)15( �سنة. مثل اإجمايل اإيرادات اجلامعات م��سع الدرا�سة 89%  يف حني مثلت نفقاتها 92%، من 
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اإجمايل اإيرادات ونفقات كل اجلامعات الكندية لعام 20021/2001)2(. وقد خل�ست الدرا�سة اإىل 
اأن الإيرادات وم�سادرها خالل فرتة الدرا�سة، قد زادت، كما اأن اإيرادات الت�سغيل يف اجلامعات 
التي �سملتها الدرا�سة قد و�سلت اإىل ن�سبة 28%، ويف ال�قت نف�سه انخف�ص الدعم احلك�مي لها 
بن�سبة 4،5%، وارتفعت الإيرادات من امل�سادر الأخرى اخلا�سة بن�سبة 167%، وهي الإيرادات التي 

.Bequests  and Grants واملنح وال�قف والتربعات ،Student Fees تتمثل يف الر�س�م الدرا�سية

وي��سح اجلدول التايل م�سادر الإيرادات وت�زيعها الن�سبي )يف املت��سط( لعام 2002/2001 
على م�ست�ى اجلامعات حمل الدرا�سة:

جدول )1(

م�صادر اإيرادات اجلامعات حمل الدرا�صة

الدعم 
احلك�مي

الر�س�م 
الدرا�سية 

املح�سلة من 
الطالب

املنح والإعانات 
من اجلهات غري 

احلك�مية

مبيعات 
منتجات 
وخدمات 

جامعية

اإيراد 
ا�ستثمارات

اإيرادات 
متن�عة

ĕĐĐ,ČĕČĔ,ĒĕČċ,čĕĔ,čĕč,ČĕĎ,Ē

من  عام2002/2001  خالل  يختلف  الإيرادات  مل�سادر  الن�سبي  الت�زيع  اأن  املالحظ  ومن 
 %66 ،)Nova Scotia( %41,9 منطقة لأخرى؛ وذلك ب�سبب الدعم احلك�مي وترتاوح ن�سبته بني
)Quebec( من اإجمايل الإيرادات. وكذلك الر�س�م الدرا�سية املح�سلة من الطالب وترتاوح ن�سبتها 
بني Nova Scotia( %28,3 ،)Quebec( %10,9( من اإجمايل الإيرادات. واملنح والإعانات من 
 %11,5 ،)Newfoundland and Labrador( %4,7 اجلهات غري احلك�مية وترتاوح ن�سبتها بني
)Ontario and Quebec( من اإجمايل الإيرادات. وكذلك مبيعات منتجات وخدمات جامعية 

)2( Changing patterns of university finance، Education Quarterly Review، 2003، Vol. 9، no. 2، pp. 2-9.
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وترتاوح ن�سبتها بني Nova Scotia( %15,9 ،)Newfoundland and Labrador( %4,6( من 
 Newfoundland( %0,5 اإجمايل الإيرادات. بالإ�سافة اإىل اإيراد ا�ستثمارات وترتاوح ن�سبتها بني
متن�عة  واإيرادات  الإيرادات.  اإجمايل  من   )New Brunswick(  %3,9  ،)and Labrador

وترتاوح ن�سبتها بني Newfoundlandand Labrador( %8,7 ،)Manitoba( %0,8(  من 
اإجمايل الإيرادات.

زادت  بينما  اأمثال،  اأربعة  اإىل  زادت  الدرا�سية  باملنح  اخلا�سة  النفقات  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
يف  الن�سبي  وت�زيعها  الإنفاق  بن�د  التايل  اجلدول  وي��سح   .%18 بن�سبة  حكمها  يف  وما  املرتبات 

املت��سط  لعام 2002/2001 على م�ست�ى اجلامعات حمل الدرا�سة:

جدول )2(
ت�زيع بن�د االتفاق على اجلامعات حمل الدرا�صة

اأخرىنفقات ت�سغيلاأرا�ٍص ومباٍناملنح الدرا�سيةاملرتبات وما يف حكمها
%55,9%3,9%5,3%15,5%19,4

 %65,2  ،)Ontario(  %53,4 بني  ن�سبتها  ترتاوح  حكمها  يف  وما  املرتبات  اأن  اجلدول  وي��سح 
بني  ن�سبتها  ترتاوح  الدرا�سية  املنح  واأن  النفقات.  اإجمايل  من   )Newfoundland and Labrador(
Ontario( %5,1 ،)Manitoba( %1,8( من اإجمايل النفقات. والنفقات على الأر�ص واملباين ترتاوح 
نفقات  اأن  كما  النفقات.  اإجمايل  من   )Saskatchewan(  %15,8  ،)Quebec(%1,8 بني  ن�سبتها 
الت�سغيل ترتاوح ن�سبتها بني Manitoba( %18,9 ،)Saskatchewan(%10,2( من اإجمايل النفقات. 
 ،)Newfoundland and Labrador( %11,9 بالإ�سافة اإىل اأن هناك نفقات اأخرى ترتاوح ن�سبتها بني

Quebec( %22,5( من اإجمايل النفقات.

ومن مقارنة النفقات والإيرادات ميكن اأن نالحظ اأن ن�سبة زيادة الإيرادات تعادل تقريًبا ن�سبة 
زيادة النفقات خالل فرتة الدرا�سة، الأمر الذي يعني جناح تلك اجلامعات )يف املت��سط( يف تدبري 
احتياجاتها من التم�يل. كما يالحظ اأي�سا اأن ن�سبة الدعم احلك�مي للجامعات تعادل يف املت��سط 

ن�سبة الإنفاق على املرتبات وما يف حكمها خالل الفرتة م��سع الدرا�سة.
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هيكل االإنفاق باجلامعات امل�صرية
 – نتعرف  اأن  امل�سرية،  التعليمية  باملنظ�مة  التم�يل  م�سادر  تن�يع  بدائل  مناق�سة  قبل  ُيف�سل 
)اأو ميزانيات( اجلامعات احلك�مية مب�سر ودور كلٍّ من  املالية  الهياكل  اأوىل- على  كخط�ة حتليلية 

الدعم احلك�مي والتم�يل الذاتي يف مت�يلها.

للعام  التعليم(  )ق�سم  القاهرة  جلامعة  اخلتامي  احل�ساب   )3( رقم  التحليلي  اجلدول  وي��سح 
ال�سناديق  وم�ساركة  ناحية،  من  امل�ازنة  اأب�اب  ِوفق  الإنفاق  بن�د  وتق�سيم  املايل )2005/2004( 
اخلا�سة باجلامعة يف التم�يل الذاتي للم�ازنة، من ناحية اأخرى. هذا، ويلخ�ص اجلدول جمم�عة من 

اخل�سائ�ص الهيكلية مليزانيات اجلامعات امل�سرية احلك�مية على النح� التايل:
%( من حجم الإنفاق الكلي  • ميثل الباب الأول – الأج�ر واملرتبات- ما يزيد عن )70	
للجامعة. ويتم مت�يل هذا الباب اأ�سا�ًسا من الدعم احلك�مي ب�اقع )95%( يف حني ل 
يتعدى دعم ال�سناديق اخلا�سة ن�سبة )5%(. وتعك�ص هذه الن�سب املالية، تعاظم دور 
اإذ  مب�سر.  العايل  التعليم  على  الإنفاق  الأول- يف جملة  – الباب  والأج�ر  املرتبات 
ل تتعدى جملة الإنفاق على الأب�اب من الثاين اإىل الرابع ن�سبة )29%( من جملة 
الإنفاق، وه� الأمر الذي يتعني مراجعته يف ظل التغريات احلديثة يف منظ�مة التعليم 

العايل بالألفية الثالثة.
•مراجعة معدلت مت�يل امل�ازنة العامة للدولة جلامعة القاهرة، ي��سح اأنها ترتكز يف باب  	
املرتبات والأج�ر ب�اقع )95%( من جملة ُم�س�سات الأج�ر واملرتبات، ونح� )%78( 

من جمم�ع الدعم احلك�مي املُ�جه للجامعة.

•رغم عدم ت�سمن احل�ساب اخلتامي للجامعة مليزانية مركز التعليم املفت�ح- الذي ميثل  	
اأحد روافد التم�يل الهامة للجامعة- فاإن امل�ؤ�سرات املالية تعك�ص ب��س�ح الت�جه نح� 
زيادة العتماد على التم�يل الذاتي ل�ستكمال متطلبات اجلامعة اجلارية والراأ�سمالية. 
اإذ ي��سح احل�ساب اخلتامي لعام )2005/2004( اأن التم�يل الذاتي من ال�سناديق 
اخلا�سة للجامعة قد مثَّل نح� )14%( من جملة الإنفاق، يف حني ميثل التم�يل احلك�مي 

ن�سبة )86%( من جملة النفقات. 
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الأب�اب.  باقي  اإىل  واملرتبات  الأج�ر  باب  النتقال من  الذاتي عند  التم�يل  دور  يتزايد 
النفقات والتح�يالت اجلارية  لبابي   التم�يل الذاتي -  ن�سبة  اأن  اإذ ي��سح اجلدول )رقم3( 
اإن معظم  الت�ايل. وحيث  ، )23%( على  بنح� )%35(  تقدر  ال�ستثمارية-  وال�ستخدامات 
البابني  العلمي يرتكز يف  التعليم والبحث  التط�ير والتحديث و�سمان جــ�دة  الإنفاق على 
الذاتية-  امل�ارد  – من خالل  اجلامعات احلك�مية  مت�يل  تن�يع م�سادر  فاإن  والثالث،  الثاين 
املت�قع  الرتاجع  اإليه يف ظل  احلاجة  زيادة  ف�ساًل عن  الراهن.  ال�قت  ا يف  اأ�سا�سيًّ مطلًبا  يعترب 

للدور احلك�مي يف ت�فري الدعم املايل للجامعات.

جدول )3(

      احل�صاب اخلتامي جلامعة القاهرة ) ق�صم التعليم (
بالألف جنيه 

الن�سب املاليةعام 2005/2004البيان

الباب الأول: الأج�ر
95,5%)3(529,869امل�ازنة العامة 

4,5%25,030ال�سناديق اخلا�سة
70،6%)4(554899جملة الباب الأول

الباب الثاين: النفقات اجلارية والتح�يالت اجلارية
64,6%112,470امل�ازنة العامة 

35،4%64,533ال�سناديق اخلا�سة
22,2%174003جملة الباب الثاين

الباب الثالث: ال�ستخدامات ال�ستثمارية

)3( الن�سبة املئ�ية اإىل جملة الإنفاق بالباب الأول.
)4( الن�سبة املئ�ية اإىل جملة الإنفاق باحل�ساب اخلتامي.
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76,7%34,978امل�ازنة العامة 
23,3%10,639ال�سناديق اخلا�سة

5,8%45617جملة الباب الثالث
الباب الرابع: التح�يالت الراأ�سمالية

29,1%3,191�سداد قرو�ص ط�يلة الأجل
70,9%7,785مدي�نيات اأخرى

1,4%10,976جملة الباب الرابع
100%785,495اإجمايل الإنفاق

86%677,317دعم امل�ازنة العامة
14%108,178ال�سناديق اخلا�سة
)التم�يل الذاتي(

من  العايل  التعليم  ملنظ�مة  ال�ستيعابية  الطاقة  زيادة  نح�  احلك�مي  للت�جه  •نظًرا  	
دور  فاإن  حديثة،  جامعية  كيانات  واإن�ساء  القائمة  اجلامعات  يف  الت��سع  خالل 
التم�يل الذاتي يف دعم م�س�سات ال�ستثمار )التي مثلت نح� 23% يف جامعة 

ا. القاهرة( يعترب اأمًرا �سروريًّ

املتدنية  الن�سبة  القاهرة،  جلامعة  اخلتامي  للح�ساب  التف�سيلية  البيانات  •تعك�ص  	
اأبحاث  خدمات   :3 بند   ( والتكن�ل�جيا  العلمي  البحث  على  اجلاري  لالإنفاق 
هذه  ُقدرت  حيث  تاأليف(.  وحق�ق  ودوريات  طباعة  نفقات   :5 بند  وجتارب، 

الن�سبة اإىل اإجمايل النفقات والتح�يالت اجلارية بنح� )0,6%( فقط.

يت�سح مما �سبق؛ اأن ميزانية اجلامعات امل�سرية تتطلب الإ�سالح اأو التط�ير يف ثالثة اجتاهات 
رئي�سية تتعلق ب�سرورة اإعادة هيكلة الأب�اب ومعدلت الإنفاق عليها مل�اكبة متطلبات ع�سر 
العلم واملعرفة بالألفية الثالثة وكذلك تن�يع م�سادر مت�يل اجلامعة )من خالل بدائل التم�يل 
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الذاتي(، مع �سرورة ا�ستمرار الدعم احلك�مي يف هذا املجال، ل�سمان ج�دة العملية التعليمية 
بها. بالإ�سافة اإىل �سرورة البحث عن و�سائل متط�رة لتم�يل الت�جه احلايل وامل�ستقبلي لتعظيم 

دور اجلامعات البحثي وللم�ساهمة يف جه�د تط�ير الأداء و�سمان ج�دته.

مقرتحات التط�ير 
وا�سرت�ساًدا مبا �سبق، فاإن م�سادر التم�يل يف احلالة امل�سرية ميكن اأن تت�سمن كالًّ من الدعم 
احلك�مي الذي يجب اأن تنخف�ص ن�سبته من �سنة اإىل اأخرى حتى ت�سل اإىل حد معني يتفق 
عليه يف �س�ء ظروف كل جامعة وم�ست�ى املعي�سة يف البيئة املحيطة بها. ويف نف�ص ال�قت �سرورة 
القادرين.  لغري  الجتماعي  البعد  مراعاة  مع  الطالب،  املح�سلة من  الدرا�سية  الر�س�م  زيادة 
اإلغاء جمانية التعليم بالدرا�سات العليا، وكذلك مراعاة البعد الجتماعي  و�سرورة النظر يف 
لغري القادرين من املتف�قني وكذلك املعيدين واملدر�سني امل�ساعدين. كما يجب اإعادة النظر 
يف قيمة الر�س�م الدرا�سية املح�سلة من الطالب الأجانب، مع ت�سجيع اجلامعات على زيادة 
مرحلتي  املقب�لة يف  الأعداد  علمية على  قي�د غري  و�سع  بها من خالل عدم  املقب�لني  عدد 
وخدمات  متميزة  درا�سية  برامج  تقدمي  مع  العليا.  الدرا�سات  اأو  اللي�سان�ص  اأو  البكال�ري��ص 
املتف�قني.  من  القادرين  لغري  الجتماعي  البعد  مراعاة  مع  مب�سروفات  تقليدية  غري  تعليمية 
والعمل على قب�ل املنح والإعانات والتربعات، من اجلهات غري احلك�مية وم�ؤ�س�سات املجتمع 
مبيعات  مثل  اجلامعية،  واخلدمات  املنتجات  من  املبيعات  زيادة  �سرورة  وكذلك  املدين. 
منتجات ور�ص كلية الهند�سة وكليات الزراعة والطب البيطري، وكذلك العمل على ت�سجيع 
نف�ص  ويف  التح�يلي.  التدريب  ذلك  مبا يف  والفني  الإداري  والتدريب  ال�ست�سارات  اأعمال 
الطابع اخلا�ص وزيادة  اإيراد ال�ستثمارات، مع تفعيل دور ال�سناديق ذات  الت��سع يف  ال�قت 
ال�ستثمار فيها، مبا ميكنها من املناف�سة يف جمال خدمة املجتمع والبيئة. والعمل على الت��سع 
يف احل�س�ل على اإيرادات متن�عة، مثل اإيرادات الأ�س�ل التي يتم وقفها ل�سالح اجلامعة اأو 
لأغرا�ص معينة اأخرى باجلامعة مثل فر�ص ر�س�م اإ�سافية على خدمات عامة تخ�س�ص لتم�يل 

التعليم اجلامعي والبحث العلمي.
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وجتدر الإ�سارة يف هذا املجال اإىل اأن اجلامعات احلك�مية مب�سر قد بداأت بالفعل يف فر�ص 
البحثية  واملعامل  للمكتبات  دعم  �سكل  يف  العليا  الدرا�سات  م�ست�ى  على  تكميلية  ر�س�م 
وبح�ث الر�سائل العلمية يف حدود من )1000( اإىل )2000( جنيه للطالب وفق التخ�س�ص 
الكادميي. كما اأن�ساأت برامج جديدة بر�س�م درا�سية ترتاوح من )10-12( األف جنيه م�سري 

على الت�ازي مع الربامج الدرا�سية الأخرى املتاحة باملجان.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن حت�سيل تلك الإيرادات وت�زيعها، يجب اأن يتم طبًقا لآلية تتاأ�س�ص 
وبالتايل  واحدة،  باعتبارها وحدة  اجلامعة  اإىل  ينظر  اأن  عليها؛ حيث ميكن  يتفق  معايري  على 
املعايري  من  الكليات ح�سب عدد  على  ت�زع  ثم  مركزي،  �سندوق  الإيرادات يف  يتم جتميع 
املتفق عليها مثل عدد اأع�ساء هيئة التدري�ص بالن�سبة اإىل عدد الطالب ب�سفة ترجيحية اأو اأي 
معيار اآخر يتفق عليه. ويتعني الإ�سارة يف هذا املجال اإىل ما مت بجامعة القاهرة حيث مت اإن�ساء 
�سندوق مركزي-على م�ست�ى اجلامعة- يح�سل على )40%( من جملة الر�س�م التكميلية 
للدرا�سات العليا والبح�ث، يف حني حت�سل الكليات على نح� )60%( من الإيرادات الكلية 
لتط�ير عملية الدرا�سات العليا بها، وي�ست�جب ذلك التح�ل اإىل مفه�م اجلامعة املنتجة، الأمر 
الذي يعني حتقيق درجات مرتفعة من التم�يل الذاتي من خالل حتقيق ال�سراكة املجتمعية، 
وتعزيز امل�اءمة وال�ستجابة ال�اعية ملتطلبات التنمية واحتياجات �س�ق العمل. ولعل اأحد اأبرز 
ه�  باأ�سل�ب علمي،  وتطبيقه يف جامعاتنا  املنتجة  اجلامعة  مفه�م  لتحقيق  احلديثة  الجتاهات 
ال�ستثمار الأمثل لراأ�ص املال الفكري وت�فري البيئة الإدارية والتنظيمية القادرة على ت�ظيفه 
املنتجة  ال�حدات  يتم من خالل تدعيم ال�ستثمارات يف  اأن  والذي ميكن  وتعظيم ع�ائده. 
ملطبعة  واملنتج  ال�سليم  ال�ستغالل  ذلك  اأمثلة  ومن  ا�ستغاللها،  وح�سن  اخلا�ص  الطابع  ذات 
العلمية  للكتب  اأي�سا  بل  اجلامعية  للكتب  فقط  لي�ص  ون�سر،  طباعة  دار  اإىل  وحت�يلها  اجلامعة 
 .e-books والثقافية يف جمال الن�سر العام، �س�اًء يف �سكل كتب مطب�عة اأو كتب اإلكرتونية
وكذلك ا�ستغالل معامل وور�ص كليات الهند�سة يف التدريب املهني وحت�سني ج�دة منتجاتها 
بحيث تك�ن قادرة على املناف�سة. بالإ�سافة اإىل ال�ستفادة من معامل كليات احلا�سبات والزراعة 
والطب البيطري ومراكز ال�سيانة ومراكز البح�ث وال�ست�سارات. ويتطلب حتقيق هذا اأن يك�ن 
تتاأكد من  واأن  احلك�مية،  اجلامعات  مبلكية  يتعلق  فيما  ومتجان�سة  وا�سحة  روؤية  الدولة  لدى 
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تطبيق ح�كمة اجلامعات، والتح�ل من فكرة ك�ن احلك�مة متثل امل�سئ�ل الرئي�سي، اإىل فكرة 
ق�مية التعليم و�سرورة م�ساهمة جميع القطاعات ومن بينها القطاع اخلا�ص يف تط�ير التعليم 

وحت�سني ج�دته. 

ويتطلب الأمر كذلك اإعادة النظر يف الق�انني والت�سريعات مبا ي�سمح بتحقيق عائد عادل 
لال�ستثمار يف جمال التعليم، ومبا يعمل على جذب امل�ستثمرين يف هذا املجال احلي�ي مل�ستقبل 
م�سر، وذلك بغر�ص حتفيز املبادرات اخلاّلقة، وحت�سني ال�ستجابة جلانب الطلب، وا�ستقطاب 

ال�ستثمارات واملبادرات من القطاع اخلا�ص ومنظمات املجتمع املدين. 

هذا، ويعترب مفه�م دعم ال�سراكة بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص واملنظمات غري احلك�مية 
وت��سيع جماله، من اأهم املفاهيم بالن�سبة لتحمل اأعباء العملية التعليمية باعتبارها ق�سية اأمن 
ق�مي، �س�اًء كان ذلك يف تدبري امل�ارد املادية اأو امل�ارد الب�سرية. ف�ساًل عن عدم اإجبار اجلامعات 
على �سيا�سات تتعار�ص مع م�ساحلها، وعدم حتميل اجلامعات اأعباء �سيادية اأو اجتماعية. وه� 
الأمر الذي يتطلب عدم تدخل الدولة باأي �سكل يخل بعدالة املناف�سة بني اجلامعات احلك�مية 
واخلا�سة، مع مراعاة تطبيق نف�ص الق�اعد عند التعامل مع اجلامعات اخلا�سة يف حالة النـزاع 
مع اأطراف اأخرى. بالإ�سافة اإىل حماولة اأن يك�ن للجامعات وكذلك الكليات م�اقع اإلكرتونية 
لت��سيل كافة املعل�مات والتقارير لالأطراف املعنية بي�سر. كذلك يجب الرتكيز على �سرورة 
و�سع اأنظمة و�س�ابط للرقابة الداخلية والإ�سراف العام على اأن�سطة اجلامعة، مع اإحكام الرقابة 
ح�سن  ي�سمن  مبا  الإنفاق  مراجعة  نف�سه  ال�قت  ويف  حت�سيلها،  ومتابعة  الإيرادات  بن�د  على 
ت�ظيف امل�ارد، على اأن يتم العمل على �سرورة خ�س�ع جميع ح�سابات اجلامعة للمراجعة من 

قبل مراقب ح�سابات خارجي.



الف�صل ال�صاد�س
امل�ؤ�ص�صات غري اجلامعية ومت�يل التعليم العايل)5(

امل�ؤ�ص�صات غري اجلامعية ومت�يل التعليم 
العايل)2(

)5( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات اأثناء امل�ؤمتر بعن�ان »امل�ؤ�س�سات غري اجلامعية ومت�يل التعليم العايل«، 
وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة ح�ل هذا املح�ر، وب�سفة اأ�سا�سية ال�رقة التي قدمها معتز خ�ر�سيد بعن�ان 

»تن�يع م�سادر التعليم العايل وم�سادر مت�يلها«.
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مقدمة
املا�سي  القرن  من  الت�سعينيات  حقبة  خالل  العايل-  للتعليم  الدولية  امل�ؤ�سرات  تفيد 
اأعلى  مبعدلت  تنم�  اجلامعية  غري  النظم  يف  الت�سجيل  معدلت  اأن  الثالثة-  الألفية  وبداية 
من معدلت الت�سجيل يف اجلامعات التقليدية؛ حيث ظهرت اأن�اع متعددة للم�ؤ�س�سات غري 
اجلامعية مثل املعاهد الفنية والتكن�ل�جية العالية، واملعاهد املهنية املت��سطة )عامني درا�سيني(، 
وكليات التعليم الأهلي )املن�ساأة من هيئات املجتمع املدين(، بالإ�سافة اإىل امل�ؤ�س�سات التي 

تقدم خدمات التعليم عن ُبعد، وبرامج التعليم امل�ستمر وتعلم الكبار.

املزايا واالإجنازات
تتميز هذه الن�عية من مراكز التعليم غري اجلامعي بانخفا�ص تكلفة اإعداد الربامج الدرا�سية 
بالإ�سافة  التقليدية،  باجلامعات  مقارنًة  الطالب  ت�سرب  معدلت  وانخفا�ص  الأجل،  ق�سرية 
اإىل تراجع ن�سيب الطالب من حجم الإنفاق الكلي على خدمات التعليم. ففي ت�ن�ص على 
�سبيل املثال، قامت احلك�مة باإن�ساء �سبكة اإقليمية من املعاهد التكن�ل�جية التي متنح دبل�ًما 
فنًيا مت��سًطا ملدة عامني درا�سيني؛ مما �ساهم يف انخفا�ص تكلفة التعليم العايل ال�سن�ية بنح� 
)12%( يف املت��سط. ويف غانا ت�سري امل�ؤ�سرات الإح�سائية اإىل اأن ن�سبة التكلفة يف امل�ؤ�س�سات 
غري اجلامعية - من الكليات التي متنح دبل�مات عالية- متثل )40%( فقط من مت��سط تكلفة 
التعليم اجلامعي التقليدي. ومن ناحية اأخرى، ت�ستخدم املعاهد الفنية ن�سبة )10%( فقط من 
ميزانية التعليم العايل ببلغاريا، رغم ا�ستيعابها لن�سبة ت�سل اإىل نح� )20%( من خريجي املرحلة 

الثان�ية.

وتفيد نتائج تقييم الأداء على م�ست�ى خريجي التعليم ما بعد الثان�ي اأن م�ؤ�س�سات التعليم 
غري اجلامعي تقدم فر�ًسا تدريبية على درجة عالية من املرونة مبا يت�اءم مع املتطلبات يف �س�ق 
العمل. وه� اأمر �سروري ملجابهة التقلبات القت�سادية على امل�ست�ى العاملي والتغريات الهيكلية 
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يف �س�ق العمل يف ظل الث�رة التكن�ل�جية واملعرفية التي ي�سهدها القرن احلايل. وميثل املركز 
ال�طني للتدريب ال�سناعي بالربازيل واحدة من امل�ؤ�س�سات التي تعك�ص هذا الت�جه؛ اإذ اإنه 
يعتمد على برامج متعددة التخ�س�سات يف معظم املجالت التقنية التي تغذي اأ�س�اق العمل 
املحلية. ولقد اأن�ساأت احلك�مة الب�لندية ومن خالل ت�جهها نح� اقت�ساديات ال�س�ق معاهد 
تكن�ل�جية للتدريب ق�سري الأجل اقتناًعا منها باأن تلك املعاهد هي الأكرث قدرة على اإعداد 
ن�عية العمالة امل�ؤهلة لتحقيق متطلبات ال�س�ق. ومن ناحية اأخرى اأظهرت م�ؤ�سرات التعليم يف 
�سنغاف�رة اأن فر�ص العمل خلريجي املعاهد الفنية العالية اأف�سل من مثيالتها املتاحة خلريجي 
اإىل اللتحاق  املتميزين  بالعديد من الطالب  التقليدية؛ مما حدا  الربامج الأكادميية اجلامعية 

باملعاهد التكن�ل�جية املهنية حر�ًسا منهم على احل�س�ل على فر�ص عمل اأف�سل.

كليات  »خريج  اخلريجني:  من  ن�عني  بني  التفرقة  ميكن  الهند�سي  التعليم  جمال  ويف 
الهند�سة«، و»خريج املعاهد الهند�سية التطبيقية«، ففي حني ينغم�ص الن�ع الأول من اخلريجني 
يف الدرا�سات التحليلية والعلمية، يركز الن�ع الثاين يف درا�سته على الن�احي التطبيقية لعملية 
اإنتاج ال�سلع واخلدمات وت�سنيعها واختبار ج�دة اأدائها. وعلى م�ست�ى الدول النامية، جند اأن 
دولة املك�سيك جنحت يف اإن�ساء �سبكة ممتدة عرب البالد تت�سمن معاهد تكن�ل�جية ذات ت�جه 
الطالب  من  �سريحة  اجتذاب  يف  جنحت  اجلامعية  غري  املعاهد  هذه  اأن  واخلال�سة  تطبيقي. 
التي ركزت على  وبنجالدي�ص  الهند  بدولتي  الفنية  املعاهد  مثلًما ه� احلال يف  فر�ًسا  الأقل 

حتقيق املتطلبات التعليمية والثقافية لالإناث على م�ست�ى املدن ال�سغرية واملناطق الريفية.

العي�ب واملخاطر
هذا، ويجب الأخذ مببداأ احلذر عند الت��سع يف اإن�ساء م�ؤ�س�سات غري جامعية للتح�ط �سد 
املعاهد  الن�عية من  اأن هذه  واأولياء الأم�ر  باعتقاد الطالب  تتعلق معظمها  عدد من املخاطر 
تاأتي يف املرتبة الثانية بعد اجلامعات التقليدية- من حيث ج�دة العملية التعليمية وت�افر فر�ص 
قائًما،  بها يظل  اقتناع الطالب لاللتحاق  املرتبط بعدم  فاإن عامل املخاطرة  العمل- وبالتايل 
ومن ثم تغدو هذه املعاهد م�ؤ�س�سات تعليمية، تق�م يف الأ�سا�ص على ا�ستيعاب الطالب غري 
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اأكادميية  مراكز  اإىل  تتح�ل  ثم  اخلا�سة ومن  اأو  باجلامعات احلك�مية  اللتحاق  القادرين على 
تتكد�ص داخلها ال�سريحة املتبقية من خريجي الثان�ية العامة، ممن مل يجدوا مكانًا باجلامعات.

ويف جمه�رية م�سر العربية، حددت احلك�مة معايري القب�ل بنظم التعليم العايل، وحددت 
بناء على ذلك م�ست�ى ا�ستيعاب الطلب الجتماعي املتزايد على التعليم العايل، من خالل 
جعل القب�ل باجلامعات احلك�مية الرئي�سة وفق معدل الدرجات التي يح�سل عليها الطالب 
يف الثان�ية العامة، كما اأن�ساأت معاهد فنية عليا ملدة عامني درا�سيني لقب�ل الطالب غري امل�ؤهلني 
ت��سعت  وقد  الثان�ية.  املرحلة  خريجي  من  املتبقية  ال�سريحة  ميثل�ن  وهم  باجلامعات  للقب�ل 
هذه املعاهد العليا خالل العقدين الأخريين من القرن الع�سرين بحيث اأ�سبحت ت�ست�عب 
ن�سبة ت�سل اإىل )40%( من اخلريجني. ونظًرا للق�س�ر يف امل�ارد املالية والب�سرية واملادية الالزمة 
لتحقيق م�ست�ى ج�دة التعليم الفني املطل�ب، انخف�ص م�ست�ى اخلريجني من هذه املعاهد 

وتراجعت الفر�ص املتاحة اأمامهم للح�س�ل على وظائف منا�سبة.

ُي�ساف اإىل ما �سبق، اأن العديد من ه�ؤلء اخلريجني ف�سل الت�جه اإىل الأعمال الإدارية 
اأو ا�ستكمال درا�سته يف اإحدى الكليات احلك�مية بعد انتهاء الدرا�سة، كما جتدر الإ�سارة يف 
هذا املجال اإىل اأن احلك�مة امل�سرية - مُمثلة يف وزارة التعليم العايل -  تنبهت لهذه الظاهرة 
 -  2002 الأوىل  اخلم�سية  اخلطة  يف  العايل  التعليم  منظ�مة  تط�ير  م�ساريع  اأحد  وخ�س�ست 
العليا وتط�يرها وتعظيم م�ساهمتها يف حتقيق متطلبات �س�ق  الفنية  املعاهد  لتحديث   2007

العمل بالألفية الثالثة.

وبالإ�سافة اإىل ما �سبق، فاإن هناك ماطرة اأخرى ترتتب على ابتعاد امل�ؤ�س�سات غري اجلامعية 
ا  عن الأهداف التي اأُن�سئت من اأجلها Academic Drift ، مما ي�ؤدي بها اإىل اأن تتح�ل تدريجيًّ
اإىل جامعات اأو م�ؤ�س�سات تعليم عاٍل تقليدية. وتفقد بالتايل هدفها الرئي�سي وه� تن�يع برامج 
التعليم العايل. ويف م�سر - على �سبيل املثال - متثل جامعة حل�ان اأحد الأمثلة ال�ا�سحة يف 
هذا املجال، حيث تك�نت اجلامعة من خالل جتميع عدد من املعاهد العليا الفنية واملتخ�س�سة، 
ثم جرى ا�ستكمالها بعدد من الكليات اجلديدة لت�سبح اأقرب اإىل اجلامعات احلك�مية القائمة 

منها اإىل اجلامعة التكن�ل�جية.
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التعليم املفت�ح وبرامج التعليم عن ُبعد
مُتثل تقنية التعليم املفت�ح وعن ُبعد، والتعليم الإلكرتوين واحدة من الأدوات التي ميكن 
اأن ت�سمح بالتغلب على م�سكلة تزايد اأعداد طالب مرحلة التعليم العايل ونق�ص الإمكانات 
درجة  على  تعليمي  اأ�سل�ب  املفت�ح  التعليم  برامج  تقدم  باجلامعات. حيث  والب�سرية  املادية 
عالية من املرونة ل�ستكمال الدرا�سة بالن�سبة للطالب غري القادرين على النتظام بالدرا�سة؛ 
نف�ص  درا�سته يف  وي�ستكمل  يعمل  اأن  العامة(  )الثان�ية  املت��سطة  املرحلة  حيث ميكن خلريج 
ال�قت. كما ت�سمح هذه الن�عية من مراكز التعليم املفت�ح باإعداد برامج تعليم الكبار اأو التعليم 

امل�ستمر، والذي اأ�سبح �سرورة يف ع�سر العلم واملعرفة.

الطلب  الزيادة يف  ملقابلة  التعليمية احلديثة  التقنيات  ومن هنا، ميكن العتماد على هذه 
على خدمات التعليم العايل من خالل ال�سماح لبع�ص �سرائح اخلريجني غري القادرين على 
امل�ؤ�سرات  وت�سري  مقب�لة.  تكلفة  مقابل  يف  درا�ستهم  با�ستكمال  املنتظم  بالتعليم  ال�ستمرار 
التعليمية اإىل اأن ن�سبة )41%( من امل�سجلني بربامج التعليم املفت�ح والتعليم عن ُبعد بالهند 
من الن�ساء، يف حني اأن معدل م�ساركة الن�ساء يف التعليم املنتظم باجلامعات ل يتعدى )%32( 
فقط من خريجي املرحلة الثان�ية. وُيالحظ اأي�ساً اأن التعليم عن ُبعد ه� اإحدى و�سائل التعلم 
مدى احلياة واإعادة التاأهيل بالن�سبة خلريجي اجلامعات. وه� اأمر يظهر ب�سكل وا�سح يف كلٍّ 
وتايالند.  و�سرييالنكا،  والفلبني،  وباك�ستان،  وك�ريا،  واإندوني�سيا،  وال�سني،  بنجالدي�ص،  من 
على  الطلب  الزيادة يف  ملقابلة  الرئي�سة  ال��سيلة  تايالند  مملكة  املفت�حة يف  اجلامعات  مُتثل  اإذ 

خدمات التعليم العايل، وعلى وجه اخل�س��ص يف املجتمعات الأقل ثراًء باملناطق الريفية.

واجلدير بالذكر، اأن التعليم عن ُبعد يعترب اإحدى و�سائل زيادة ال�سادرات اخلدمية بالدول 
التي تطبقه. فاجلامعة املفت�حة بجن�ب اأفريقيا تق�م بتدريب نح� )15 األف( طالب من جملة 
طالبها البالغني )120 األف( طالب من الدول املجاورة. كما مُتثل ر�س�م ال�سرتاك يف ال�سبكات 

العاملية )الرقمية( للتعليم من ُبعد اأحد ع�ائد ت�سدير اخلدمات التعليمية.

اأقل  تعترب  ُبعد  عن  بالتعليم  الطالب  تكلفة  مت��سط  اأن  الدويل  البنك  اإح�ساءات  وُتفيد 
ب�سكل كبري من وحدة التكلفة باجلامعات التقليدية، )جدول رقم 2(. ويع�د ذلك بالدرجة 
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يف   )Student-Teacher Ratio( الطالب  عدد  من  الأ�ستاذ  ن�سيب  زيادة  اإمكانية  اإىل  الأوىل 
 )1/8( اإىل  الن�سبة  هذه  ت�سل  تايالند  ويف  التقليدية.  النظم  يف  عنها  ُبعد  عن  التعليم  نظم 
التعليم  مراكز  يف   )1/745( نح�  اإىل  الن�سبة  نف�ص  ت�سل  حني  يف  احلك�مية،  اجلامعات  يف 

املفت�ح.

�صكل)2( 
التعليم عن ُبعد بدول اآ�صيا: تكلفة مقارنة)6(

ن�ع التكلفةالدولة
الن�سبة املئ�ية ن�سيب الطالب من التكلفة 

لتكلفة التعليم

عن ُبعد
تعليم تقليديتعليم عن ُبعد

ǼȹɎɅǠǩ
مت��سط تكلفة 

Ē,ċčĎďĔ,ĔĐĒČď,Čاخلريج*

مت��سط تكلفة باك�ستان
4,58520,96021,9الطالب*

مت��سط تكلفة ال�سني 
1,0002,00050,0الطالب*

جمه�رية ك�ريا
مت��سط تكلفة 
ا  الطالب �سن�يًّ

)دولر(
125Č,čĐċČċ,ċ

* بالعملة املحلية 

)6( امل�سدر: م�ؤ�سرات التنمية بالبنك الدويل.
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امل�ؤ�ص�صات التعليمية اخلا�صة
متثل م�ؤ�س�سات التعليم اخلا�سة-مثل املعاهد العليا والأكادمييات العلمية - اأحد العنا�سر 
املهمة يف منظ�مة التعليم العايل يف الدول النامية، حيث ميكن الرتكاز على تلك امل�ؤ�س�سات 
اأ�س�اق  يف  التغريات  وم�اجهة  العايل  التعليم  خدمات  على  املتزايد  الطلب  ملجابهة  اخلا�سة 
ترهق  اإ�سافية  تكلفة  بدون  املتاحة  التعليم  فر�ص  بزيادة  اخلا�سة  امل�ؤ�س�سات  وت�سمح  العمل. 
اأو احل�افز غري  اأو بتكلفة عامة حمدودة تتمثل يف الدعم احلك�مي  امليزانية العامة للحك�مة، 
املالية التي ت�فرها الدولة للم�ؤ�س�سات التي حتقق اأهداف التنمية امل�ستدامة. وبطبيعة احلال، 
القي�د الإدارية واملالية  التعليمية اخلا�سة تك�ن متحررة من  امل�ؤ�س�سات  اأن  فاإنه من املفرو�ص 
احلاكمة لعمل اجلامعات احلك�مية، مما يزيد من درجة مرونتها وكفاءتها للتاأقلم مع التط�رات 

ال�سريعة ملجتمع املعرفة والتط�ير التكن�ل�جي.

جه�د  ل�ستكمال  ك��سيلة  خا�سة  تعليمية  م�ؤ�س�سات  اإن�ساء  اإىل  النظر  ميكن  هنا،  ومن 
اجلامعات احلك�مية مل�اجهة تكلفة الت��سع يف اأعداد امل�سجلني يف نظم التعليم العايل، وحتقيق 
م�ست�يات اأعلى من التن�ع يف برامج التدريب والتاأهيل املهني مع الت��سع يف امل�ساركة املجتمعية 
يف اأن�سطة التعليم العايل وجمالته. وت�سري نتائج تقييم برامج التعليم العايل يف العديد من دول 
املقيدين  ن�سبة  ت�سل  اخلا�سة. حيث  التعليمية  بامل�ؤ�س�سات  القيد  معدلت  زيادة  اإىل  العامل 
بالقطاع اخلا�ص اإىل )86%( يف الفلبني، )75%( يف ك�ريا، ونح� )60%( يف كلٍّ من بنجالدي�ص، 
اأن هذه الدول جنحت يف  والربازيل، وك�ل�مبيا، واإندوني�سيا. هذا وت��سح امل�ؤ�سرات ال�سابقة 

ت��سيع نطاق نظمها التعليمية العليا وجمالتها دون اإ�سافة اأية اأعباء اإىل ميزانية الدولة.

وبالرغم من تنامي الت�جه نح� م�ساركة القطاع اخلا�ص يف جه�د تط�ير التعليم العايل وا�ستكمال 
ا متقدًما، فاإنه يتعني  ًـّ املتطلبات يف �س�ق العمل من املهن التخ�س�سية التي تتطلب م�ست�ى مهاري
على �سلطات التعليم العايل يف الدول النامية اأن ت�سع املعايري والأ�س�ص للتاأكد من كفاءة العملية 
بع�ص  �سعي  ظل  يف  الت�جه  هذا  اأهمية  وتظهر  اخلا�ص.  بالقطاع  وج�دتها  والتدريبية  التعليمية 
اجلامعات  بني  التفرقة  يتعني  وهنا  اجل�دة.  الربح على ح�ساب  لتحقيق  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات 
اإىل تعظيم  التي ت�سعى  )اأو اجلامعات الأهلية( واجلامعات واملعاهد  الربح  اإىل  الهادفة  اخلا�سة غري 
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العائد املادي. حيث تك�ن امل�ؤ�س�سات التعليمية غري الهادفة اإىل الربح- يف معظم الأحيان- �سغرية 
احلجم، وتهتم باختيار اأف�سل العنا�سر الطالبية، كما اأنها ذات تكلفة مرتفعة ويتعني التاأكيد-يف هذا 
املجال- على اأن ال�ستثمار اخلا�ص يف جمال التعليم العايل يختلف عن ال�ستثمار يف امل�ؤ�س�سات 
الأخرى لإنتاج ال�سلع واخلدمات التي تخ�سع اأ�سا�ساً لق�اعد عمل الأ�س�اق. اإذ يتعني النظر اإىل 
التعليم كن�عية خا�سة من اخلدمات التي يتعني اأن يك�ن للدولة دوٌر يف تنظيمها حيث اإنها خدمات 

ل تركز على حتقيق الربح  فقط.  

اخلا�سة  امل�ؤ�س�سات  خريجي  اأن  على  العامل  م�ست�ى  على  احل�سرية  الدرا�سات  نتائج  وت��سح 
اأف�سل من زمالئهم خريجي  الربح )اأو اجلامعات الأهلية( يح�سل�ن على وظائف  اإىل  الهادفة  غري 
امل�ؤ�س�سات،  لالأداء يف هذه  اأف�سل  يعني ج�دة  ما  املايل، وه�  العائد  تعظيم  اإىل  الهادفة  اجلامعات 
من وجهة نظر اأ�سحاب العمل. وهذا الأمر ي�ؤكد �سرورة النظر اإىل خدمات التعليم العايل والبحث 
واخلدمات  ال�سلع  اأ�س�اق  يف  ال�سائدة  واآلياتها  الربحية  لق�اعد  يخ�سع  ل  منتًجا  ب��سفها  العلمي 

التقليدية.

منظ�مة  اخلا�سة -ل�ستكمال  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  الت��سع يف  اأن  على  التاأكيد  يتعني  كذلك 
التعليم العايل وم�اجهة الزيادة يف الطلب- لبد واأن ي�ساحبه جهد مماثل لإ�سالح الهياكل املالية 
اأو الأقل دخاًل.  والإدارية والأكادميية باجلامعات احلك�مية وو�سع نظم لدعم الطلبة غري القادرين 
التعليم  بنظم  ازدواجية يف حق�ق اللتحاق  اإىل  ي�ؤدي  اأن  ال�سيا�سات ميكن  اإن غياب هذه  حيث 
اأن الطالب الأكرث ثراًء ينتقل�ن  اإىل  العايل جلميع ال�سرائح ال�سكانية. وذلك لأن امل�ؤ�سرات ت�سري 
من املدار�ص الثان�ية الأكرث ج�دة والتي تك�ن يف غالب الأحيان من القطاع اخلا�ص اإىل اجلامعات 
العامة املتحررة من الر�س�م الدرا�سية واملدع�مة من احلك�مة، يف حني يت�جه الطالب الأقل ثراًء اإىل 
اجلامعات الهادفة اإىل الربح، ويف اأف�سل اجلامعات احلك�مية بتايالند تاأتي ن�سبة )74%( من الطالب 
من العائالت مت��سطة وعالية الدخل، ومتثل الر�س�م الدرا�سية يف تلك امل�ؤ�س�سات نح� )7%( فقط 
من التكلفة التعليمية اجلارية. ويف الربازيل– تتك�ن اجلامعات الفيدرالية- التي ل تفر�ص ر�س�ًما 
درا�سية- اأ�سا�ًسا من الطالب الأكرث دخاًل )نح� 44% من الطالب ياأت�ن من العائالت التي متثل 
اأعلى ع�سرة يف املائة من �سرائح ت�زيع الدخل الق�مي(، يف حني ل تتعدى ن�سبة الطالب القادمني 

من الأ�سر الأكرث فقًرا نح� )18%( فقط من عدد الطالب.
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ومعنى ذلك اأن الأمر يتطلب بال�سرورة �سياغة اأطر �سيا�سات قان�نية لإدارة عملية من� امل�ؤ�س�سات 
اخلا�سة يف جمال التعليم العايل، وه� ما ظهر ب�سكل وا�سح يف العديد من الدول النامية. وميكن 
تلخي�ص ال�سيا�سات امل�ستخدمة لدعم وحدات التعليم العايل اخلا�سة يف �سرورة اإن�ساء نظم مالئمة 
لالعتماد واآليات حمددة لتقييم اجل�دة مع ت�فري الدعم املطل�ب لتط�ير املقررات الدرا�سية والإدارة 
والت�سجيل  اللتحاق  ر�س�م  يف  التحكم  تقليل  ال�قت  نف�ص  ويف  الأكادميية،  وال�س�ؤون  امل�ؤ�س�سية 
والتح�سني  الأكادميي  للتط�ير  املايل  الدعم  ت�فري  اإىل  الأحيان  بع�ص  والت�جه يف  اخلا�ص،  بالقطاع 

الكيفي مل�ؤ�س�سات التعليم اخلا�ص.

لت�سجيع  الهامة  ال�سيا�سات  اإحدى  ميثل  احلك�مي  الدعم  اأن  اإىل  التعليمية  امل�ؤ�سرات  وت�سري 
التعليم العايل اخلا�ص يف اإندوني�سيا، واليابان، وك�ريا، والفلبني. اإذ ت�فر اجلامعات العامة باإندوني�سيا 
على �سبيل الدعم.  اخلا�سة  واملعاهد  باجلامعات  للتدري�ص  اأ�ساتذتها  بع�ص  املثال-  �سبيل  – على 
ت�فر  التعليمية اخلا�سة، يف حني  لل�حدات  اإعفاءات �سريبية  الربازيل واملك�سيك  وتقدم كل من 
الهند و�سيلي منًحا مالية مبا�سرة للقطاع اخلا�ص. ول تزال دول مثل اإيران، وكينيا، واأوغندا تقدم 
الراهن-بتعديل  ال�قت  امل�سرية-يف  احلك�مة  وتق�م  مدع�مة  باأ�سعار  اأرا�ٍص  ت�فري  �س�رة  يف  دعماً 
قان�ن اجلامعات اخلا�ص )القان�ن رقم 101 ل�سنة 1992( ليت�سمن اإمكانية اإن�ساء جامعات اأهلية غري 
هادمة للربح- اأي ت�ستخدم كل الف�ائ�ص املالية يف تط�ير العملية التعليمية - بالإ�سافة اإىل اجلامعات 

اخلا�سة. ويعترب هذا الت�جه خط�ة اإيجابية يف طريق تن�يع نظم التعليم العايل مب�سر.



الف�صل ال�صابع
م�صادر مت�يل م�ؤ�ص�صات التعليم العايل)7(

امل�ؤ�ص�صات غري اجلامعية ومت�يل التعليم 
العايل)1(

"م�سادر مت�يل م�ؤ�س�سات التعليم العايل" ،  اأثناء امل�ؤمتر بعن�ان  )7( يعتمد هذا الف�سل على الأفكار التي وردت يف املناق�سات 
وكذلك على جميع الأوراق التي قدمت للمناق�سة ح�ل هذا املح�ر، وب�سفة اأ�سا�سية ال�رقة التي قدمها اإبراهيم اأب� العينني بعن�ان 

اجلامعي". "التم�يل 





مقدمة
بالنظر اإىل م�سادر مت�يل م�ؤ�س�سات التعليم العايل، ت�سري البح�ث والدرا�سات اإىل اأن هذه 
امل�سادر تتن�ع على ح�سب الأنظمة املختلفة التي حتكم نظم التعليم العايل يف البالد النامية 
الليربايل،  النم�ذج  وهي  رئي�سية؛  مناذج  اأربعة  يف  امل�سادر  هذه  ميكن ح�سر  ولكن  املتقدمة، 
التحالف  ومن�ذج  اخلا�ص،  القطاع  طريق  عن  التم�يل  ومن�ذج  احلك�مية،  اجلامعات  ومن�ذج 
الإ�سرتاتيجي والتي تتن�ع منه م�سادر التم�يل من خالل التحالفات، و�س�ف ن�ستعر�ص لكل 

من هذه النماذج بالتف�سيل يف اجلزء التايل.

النم�ذج الليربايل
والقرو�ص؛ هدفه دعم  املنح  ونظام حمكم من  التم�يل اخلا�ص  النم�ذج بني  يجمع هذا 
التحاق الطالب باجلامعات، ول�سيما الطالب من الطبقات الجتماعية الفقرية. وب�جد هذا 
وني�زيلندا،  واأ�سرتاليا  واليابان  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  عديدة  جامعات  النم�ذج يف 

ويق�م بالتم�يل يف هذا النم�ذج قطاع غري هادف للربح من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

من�ذج اجلامعات احلك�مية
التعليم  للطالب يف  املجاين  �سبه  اأو  املجاين  اللتحاق  فر�ص  بت�فري  النم�ذج  هذا  يتميز 
العايل ويطبق هذا النم�ذج-على �سبيل املثال- يف فرن�سا واأملانيا وم�سر. ولكن هذا النم�ذج 
يختنق الآن حتت وطاأة التكاليف املتزايدة للعملية التعليمية والبحثية باجلامعات. كذلك ب�سبب 
اأعداد الطالب املتزايدة يف التعليم اجلامعي والتي اأدت اإىل تراجع ج�دة النظام التعليمي يف 
معظم الدول التي تتبنى هذا النظام. غري اأن هذا التعميم ل يعترب �سحيًحا وخا�سة يف دول 

مثل فنلندا ودول اأخرى تتبنى نظام جمانية التعليم.
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من�ذج التم�يل عن طريق القطاع اخلا�س
ي�جد هذا النظام يف عدة جامعات يف ال�ليات املتحدة الأمريكية والدول الأوربية ب�سفة 
اأ�سا�سية. ومييز هذا النظام تعليم عاٍل خا�ص اأو اأهلي )غري هادف للربح( ومي�له ب�سفة رئي�سية 

القطاع اخلا�ص. ومثال ذلك جنده يف جامعة »�ستانف�رد« التي مي�لها �سندوق خا�ص.

تن�ع م�صادر التم�يل اجلامعي من خالل التحالف االإ�صرتاتيجي
اجلامعات،  مع  امل�ساركة  خالل  من  والتدري�ص  بالبحث  اخلا�سة  ال�سركات  بع�ص  تهتم 
لت�ظيف  وفر�ًسا  للتدريب  فر�ًسا  تقدم  كما  تعاقدي،  اأ�سا�ص  على  مت�ياًل  تقدم  فهي  ولذلك 
اخلريجني، كما اأنها ت�سارك منظمات املجتمع املدين ب�س�رة كبرية يف اإن�ساء وتط�ير اجلامعات. 

العايل-بدون  التعليم  باإتاحة  اخلا�ص  ال�طني  القرار  املجال-بني  هذا  التفرقة-يف  ويتعني 
ر�س�م اأو ر�س�ًما رمزية-وبني من�ذج التم�يل املتبع يف اأحد اجلامعات. حيث ميكن اختيار من�ذج 
احلك�مي  املايل  الدعم  مثل  اأخرى  مت�يلية  بدائل  جانب  اإىل  درا�سية  ر�س�م  يت�سمن  مت�يلي 

والتم�يل الذاتي ودعم ال�سركات اخلا�سة .. اإلخ. 

للطالب  املايل  للدعم  نظام  و�سع  وكذلك  العايل  التعليم  مت�يل  برامج  تن�يع  ويتطلب 
العاملي  والت�جه  والأهلية  اخلا�سة  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  تنامي  ظل  يف  الدخل،  حمدودي 
لالرتقاء مبعدلت الأداء اجلامعي وتاأكيد ج�دته، �سرورة اأن تت�جه اجلامعات العامة اإىل اإعادة 
القطاعني  م�ساهمة  زيادة  من خالل  التعليمية  براجمها  مت�يل  م�سادر  وتن�يع  اأن�سطتها  هيكلة 
الرتكيز  الهدف من خالل  الأكادميية، وميكن حتقيق هذا  العملية  اخلا�ص والأهلي يف تكلفة 
على بع�ص الآليات التي تتعلق ب�سرورة و�سع الأنظمة التم�يلية التي ت�سمح مب�ساركة الطالب 
يف جزء من الر�س�م الدرا�سية، وال�ستفادة من خريجي اجلامعات القادرين على امل�ساهمة يف 
اأو التي ل ترتبط  اأن�اع الدعم املادي لالأن�سطة غري التعليمية  اإلغاء معظم  تكلفة التعليم، مع 
مبا�سرة بالعملية التعليمية، مثل تغذية الطالب اأو الإقامة باملدن اجلامعية والت�جه اإىل اإن�ساء 
بت�فري دخ�ل  وحدات ذات طابع خا�ص- يف �سكل مراكز درا�سية وبحثية تطبيقية- ت�سمح 
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اتباعها  املمكن  والإجراءات  ال�سيا�سات  ومن  املتعددة.  اأن�سطتها  لتم�يل  للجامعات  اإ�سافية 
لتحقيق التن�ع املرغ�ب يف م�سادر التم�يل اجلامعي، يف �س�ء التجارب الإقليمية والدولية يف 

هذا املجال جند الآتي:

)Cost-Sharing( م�صاركة الطالب يف تكلفة التعليم
ميكن الرتقاء بالقدرة التم�يلية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مية من خالل زيادة م�ساركة 
الطالب اأنف�سهم يف مت�يل الأن�سطة الأكادميية. ويعترب هذا ت�جًها م�سروًعا ل� اأخذنا يف العتبار 
اأن الطالب يت�قع�ن اأن يح�سل�ا على عائد مايل مرتفع– بعد ح�س�لهم على عمل- كثمرة ملا 
تعلم�ه خالل مرحلة التعليم العايل، مع مالحظة اأن عدداً غري قليل من ه�ؤلء الطالب ياأتي- 
اجلامعات  اأبنائها يف  تعليم  تكلفة  امل�ساركة يف  على  قادرة  عائالت  الأحيان– من  غالب  يف 
احلك�مية. وميكن حتقيق م�ساركة الطالب يف تكلفة الدرا�سة من خالل فر�ص ر�س�م على بع�ص 
الأن�سطة التعليمية والتدريبية من ناحية، واإلغاء الدعم احلك�مي لالأن�سطة غري التعليمية مثل 

التغذية والإقامة باملدن اجلامعية، من ناحية اأخرى.

وتفيد امل�ؤ�سرات التعليمية اإىل تنامي هذا الت�جه الهادف اإىل تطبيق امل�ساركة يف التكلفة 
من  كن�سبة  الطالب  م�ساركة  اأن حجم  العايل  التعليم  م�ؤ�سرات  وت��سح  الطالب.  ِقبل  من 
التكلفة اجلارية للعملية التعليمية ُيقدر بنح� )22%( يف فيتنام، و)36%( يف �سيلي، و)%40( 
يف الأردن، وما يقارب )46%( يف ك�ريا اجلن�بية. كما اتبعت �سنغاف�رة �سيا�سة ترمي اإىل زيادة 
اإىل  ا منها - مبعدلت من )5(  ًـّ اأ�سا�سي التي ي�سدد الطالب جزءاً  التعليمية-  العملية  تكلفة 
والتدريبية  التعليمية  الأن�سطة  تكلفة  يف  املت�قعة  للزيادة  حت�سًبا  وذلك  ا،  ًـّ �سن�ي املائة  يف   )7(
باجلامعات. كذلك اتخذت ال�سلطات ال�سينية قراًرا بتحميل الطالب ما ميثل )9%( من جملة 
الإنفاق اجلاري على اخلدمات التعليمية، كما �ساعفت الر�س�م الدرا�سية على الطالب ذوي 
الدرجات املتدنية، واألغت كل �س�ر الدعم املادي والعيني املخ�س�ص لهم. ومن ناحية اأخرى، 
عملية  وخ�سخ�ست  الطالبية،  لل�جبات  املُ�جه  الدعم  باإلغاء  وغانا  ب�ت�س�انا  من  كل  قامت 

التغذية باجلامعات مما �ساهم يف تخفي�ص الإنفاق احلك�مي ب�سكل عام.
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ويت�سح من متابعة امل�ؤ�سرات التعليمية، اأن الر�س�م الدرا�سية – اأي م�ساركة الطالب يف 
العملية التعليمية- متثل ن�سبة ترتاوح بني )10%( اإىل )20%( من اإجمايل امل�سروفات اجلارية 
على م�ست�ى الدول النامية. َبْيَد اأن معدلت م�ساهمة الطالب يف التكلفة التعليمية تتباين 
وال�سرق  اإفريقيا،  �سمال  مناطق  يف  املعدلت  هذه  انخفا�ص  ُيالحظ  اإذ  اآخر؛  اإىل  اإقليم  من 

الأو�سط، ودول �سرق اأوروبا عن دول اأمريكا الالتينية، وقارة اآ�سيا.

التم�يل من خريجي اجلامعات وال�صركات اخلا�صة
)Funding from Alumni and Privat Companies(

مُتثل املنح والهبات والقرو�ص املي�سرة ال�سداد التي ت�فرها جمعيات اخلريجني وال�سركات 
وتاأخذ  احلك�مية.  باجلامعات  التم�يلية  القاعدة  لتن�يع  الهامة  امل�سادر  اأحد  واخلا�سة  العامة 
هذه الن�عية من التم�يل اأ�سكاًل متلفة مثل دعم عملية اإن�ساء اأبنية تعليمية وجتهيز معامل 
بحثية، واإن�ساء من�سب اأ�ستاذ كر�سي مُي�ل عن طريق اإحدى ال�سركات الإنتاجية، وامل�ساهمة 
علمية  ودوريات  كتب  �سكل  يف  عينية  منح  وت�فري  العلمية،  واملعدات  الأجهزة  �سراء  يف 
ون�سرات اإح�سائية، وكفالة الطالب حمدودي الدخل عن طريق دعم تكلفة الر�س�م الدرا�سية 
لعدد  ال�سركات  واختيار  واملالب�ص،  الغذائية  وال�جبات  اجلامعية  باملدن  الإقامة  وم�سروفات 
من الطالب ودعمهم خالل مرحلة الدرا�سة متهيًدا لعملهم بها، واأخرًيا قيام ال�سركات املالية 
والبن�ك بت�فري قرو�ص باأ�سعار فائدة منخف�سة و�سروط �سداد مي�سرة لدعم العملية الأكادميية 

والبحثية باجلامعات.

وميكن اأن ت�ساهم ال�سلطات احلك�مية يف ت�سجيع هذا الت�جه من خالل تبني نظم مالية 
ت�سمح مبنح اإعفاءات �سريبية لل�سركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة التي تدعم امل�ؤ�س�سات التعليمية 
والبحثية، ففي �سيلي – على �سبيل املثال- متنح الدولة اإعفاءات �سريبية ت�سل اإىل نح� )%50( 
وم�ؤ�س�سات  للجامعات  اخلا�سة  ال�سركات  تقدمه  الذي  املايل  الدعم  ال�سريبة على  قيمة  من 
التعليم غري اجلامعي، وُتطبق مثل هذه الإعفاءات يف الهند وم�سر والعديد من دول العامل. 
وامل�ؤ�س�سات اخلا�سة  ال�سركات  ت�فره  الذي  املايل-  الدعم  فاإن حجم  الإعفاءات  وبرغم هذه 

للجامعات- ل يتعدى يف املت��سط نح� )0,6%( من الإنفاق اجلاري على التعليم العايل.
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ويعترب اإن�ساء �سناديق خا�سة، تت�سمن ودائع ي�ستخدم عائدها يف مت�يل الأن�سطة التعليمية 
التعليم  برامج  مت�يل  م�سادر  تن�يع  الناجحة يف جمال  الت�جهات  اأحد  باجلامعات،  والبحثية 
اليابانية  اللغة  ق�سم  ل�سالح  يابانية  مت�يل  م�ؤ�س�سات  ت�فرها  التي  »نيب�ن«  منحة  ومتثل  العايل. 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة اأحد الأمثلة يف هذا املجال. حيث تخ�س�ص م�ؤ�س�سات التم�يل 
اليابانية وديعة مالية ُي�ستخدم عائدها لتم�يل املنح الدرا�سية لطالب اجلامعة والبح�ث اجلامعية 
يف جمال اللغة اليابانية وباقي الأن�سطة الأكادميية بكلية الآداب. ومتثل هذه الأداة التم�يلية 
م�اردها  على  تعتمد  حتى  العلمي  ن�ساطها  بداية  يف  احلديثة  العلمية  الأق�سام  لدعم  و�سيلة 

الذاتية وت�ؤكد مكانتها الأكادميية.

 )Income Generating Units( وحدات ت�ليد الدخل
ذات  وحدات  اإن�ساء  على  التم�يلية  امل�ارد  لتعبئة  الثالث  ال�سرتاتيجي  الت�جه  يعتمد 
التدريب  برامج  خالل  من  ذاتي،  دخل  لت�ليد  كم�سادر  احلك�مية  باجلامعات  خا�ص  طابع 
واخلدمات  ال�سناعية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  مع  التعاقدية  والبح�ث  الأجل  ق�سرية  املهني 
ال�ست�سارية. ومن املفرو�ص اأن تتمتع هذه ال�حدات با�ستقاللية اتخاذ القرار، والتحرر من قي�د 
امل�ازنة العامة للدولة، وحرية احلركة فيما يخ�ص البح�ث التعاقدية وال�ست�سارات الفنية. وقد 
�سمحت الالئحة التنفيذية املعدلة لقان�ن تنظيم اجلامعات يف م�سر باإن�ساء مراكز للدرا�سات 
واملرونة  املالية  بال�ستقاللية  تتميز  خا�ص-  طابع  ذات  وحدات  �سكل  يف  وال�ست�سارات– 

الإدارية املطل�بة لتقدمي خدمات جمتمعية.

هذا، وقد مت اإن�ساء من�سَبّي وكيل كلية ونائب رئي�ص جامعة ل�س�ؤون خدمة املجتمع وتنمية 
البيئة، مب�سر بهدف متابعة ن�ساط هذه ال�حدات على م�ست�ى اجلامعة. وقد تزايد عدد هذه 
ال�حدات باجلامعات احلك�مية يف الآونة الأخرية؛ مما �ساهم يف ت�فري م�ارد اإ�سافية ا�ستخدمت 
الالزم  التم�يل  وت�فري  ناحية،  املقدمة من  تكلفة اخلدمات  الإنفاق على  اأ�سا�سي يف  ب�سكل 
لتط�ير البنية الأ�سا�سية للجامعة وامل�ساركة يف تكلفة الأن�سطة التعليمية والبحثية، من ناحية 
اأخرى. وميكن حلك�مات الدول النامية اأن ت�سجع هذا الت�جه باأ�ساليب متن�عة، اأهمها تقليل 
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ال�س�ق.  اآليات  مع  التفاعل  ال�حدات يف   هذه   واإطالق حرية  واملالية  الإدارية  التعقيدات 
بحجم  تتحدد  بن�سبة  العامة  امل�ازنة  من  التم�يل  زيادة  اإىل  احلك�مات  بع�ص  تتجه  كذلك 
الإيرادات املت�لدة بال�حدات ذات الطابع اخلا�ص. وغنّي عن الذكر، اأن العديد من اجلامعات 
اجلامعة، من  ي�ستكمل�ا دخلهم من  اأن  الأ�ساتذة  ت�سرتط على  الأمريكية  املتحدة  بال�ليات 

خالل جناحهم يف التعاقد على اإجراء بح�ث تطبيقية وتقدمي خدمات ا�ست�سارية.

اأهمها  الأن�سطة  للدخل يف عدد من  امل�لدة  اخلا�ص  الطابع  ال�حدات ذات  مهام  وترتكز 
الدورات  وتعترب  التعاقدية.  البح�ث  اأو  والدرا�سات  الأجل  ق�سرية  التدريبية–  الدورات 
التدريبية املهنية ق�سرية الأجل و�سيلة فعالة لت�فري دخل اإ�سايف لأع�ساء هيئة التدري�ص، ومت�يل 
اإ�سايف لأن�سطة اجلامعات، كما ت�سمح بت�فري مهارات تنبع من متطلبات �س�ق العمل لدعم 
القت�ساد ال�طني. ويف دولة فيتنام �ساهمت عملية التح�ل اإىل اقت�ساديات ال�س�ق يف حدوث 
تزايد كبري يف الطلب على املقررات ق�سرية الأجل املُ�جهة لتح�سني املهارات املهنية. ومن هنا 
ت�جهت معظم اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية اإىل تقدمي برامج م�سائية لتعليم اللغة الإجنليزية 
واحلا�سبات وتكن�ل�جيا املعل�مات. هذا وقد اأو�سحت املُ�س�ح الإح�سائية احلديثة بفيتنام، اأن 
اجلامعات حتقق ما يقارب )8%( من اإيراداتها الذاتية من املقررات التدريبية ق�سرية الأجل.  

الأعمال،  لقطاع  مة  املقدَّ اخلدمات  يف  الفنية  وال�ست�سارات  التعاقدية  البح�ث  وترتكز 
البح�ث  اإىل  بالإ�سافة  اخلا�سة،  وال�سناعات  احلك�مي  للقطاع  القت�سادية  والدرا�سات 
التطبيقية اخلا�سة بالتط�ير التكن�ل�جي. وتتطلب هذه الن�عية من البح�ث التطبيقية تط�ير 
املطل�بة، وه� ما مت تطبيقه يف  ُمغايرة ل�سمان كفاءة تقدمي اخلدمة  اإدارية  قان�نية وُنظم  هياكل 
اإدارة  من خالل  البحثية  اخلدمة  هذه  تقدمي  مت  والتكن�ل�جيا، حيث  للعل�م  الك�ري  املعهد 

منف�سلة عن الإدارة الرئي�سية للمعهد.

ونخل�ص مما �سبق اإىل اأن م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدول النامية ميكن اأن ترتقي باإمكاناتها 
التم�يلية وت�سمن الت�ازن املايل لأن�سطتها الأكادميية من خالل تعبئة م�ارد اإ�سافية من خالل 
امل�ؤ�س�سات غري احلك�مية. وقد اأفادت الدرا�سات املقارنة اأنه ي�سعب حتى على الدول- التي 
الأجل  ق�سرية  التقلبات  تتفادى  اأن  العايل-  للتعليم  العام  اإنفاقها  من  عالية  ن�سبة  تخ�س�ص 
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التعليمية بكفاءة. ومن هنا  اأن�سطتها  اإدارة  اإىل تراجع قدرتها على  ي�ؤدي  املالية، مما  امل�ارد  يف 
الر�س�م  وزيادة  التعليمية،  الأن�سطة غري  الدعم على  اإلغاء  اإىل  ت�جه اجلامعات احلك�مية  فاإن 
الدرا�سية، وتعظيم الفائدة من املنح والهبات والقرو�ص املي�سرة من القطاع العائلي واخلا�ص، 
واإن�ساء وحدات قادرة على ت�ليد الدخل الذاتي، �سي�سمح ببناء قاعد مت�يلية اأكرث تن�ًعا واأكرث 
ا يتمثل يف ال�سعي اإىل  ًـّ ثباًتا. وميكن للجامعات احلك�مية- يف هذا ال�سدد- اأن ت�سع هدًفا كمي
حتقيق ن�سبة تغطي نح� )30%( من اإجمايل الإنفاق اجلاري من خالل التم�يل من م�سادر غري 
حك�مية، وهي ن�سبة ممكنة التحقيق على م�ست�ى الدول النامية، اأخًذا يف العتبار اأن بع�ص 
الدول مثل الأردن، و�سيلي، وك�ريا قد تخطت هذه الن�سبة بالفعل. ُي�ساف اإىل ما �سبق، اأن 
تعبئة م�ارد مالية اإ�سافية من القطاع اخلا�ص جتعل م�ؤ�س�سات التعليم احلك�مية اأكرث ا�ستجابة 
اأن م�ساركة الطالب- يف �سداد الر�س�م  مل�ؤ�سرات الطلب على خدمات التعليم العايل. كما 
الدرا�سية- يجعلهم اأكرث جدية يف اختيار براجمهم الدرا�سية والعمل الدءوب من اأجل تقليل 

فرتة درا�ستهم.

هذا، وتك�ن الفائدة الناجتة عن زيادة التم�يل من القطاع اخلا�ص والعائلي مرتفعة- ب�سكل 
كبري- يف حالة الدول التي ت�ستخدم معظم التم�يل من امل�ازنة العامة يف �سداد م�س�سات 
الرواتب والأج�ر. وبذلك ي�سبح التم�يل الإ�سايف من القطاع اخلا�ص- امل�ستخدم يف �سراء 
امل�اد التعليمية مثل الكتب، وم�ستلزمات املعامل البحثية، ودعم البح�ث العلمية، ومكافاآت 

الأداء- مبثابة اأداة لالرتقاء بج�دة العملية التعليمية والبحثية باجلامعات احلك�مية.

�سيا�سة  الدخل  حمدودي  من  املتميزين  للطالب  احلك�مي  الدعم  برامج  ومُتثل  هذا، 
التزاوج  ي�ساهم هذا  الدرا�سية، حيث  القادرين يف تكلفة اخلدمات  ُمكملة مل�ساركة الطالب 
بني ال�سيا�ستني- بالإ�سافة اإىل التم�يل احلك�مي- يف ال��س�ل اإىل م�ست�ى اأعلى من تغطية 
التعليمية والبحثية، مع  العملية  اأهداف الرتقاء بج�دة  العايل، وحتقيق  التعليم  برامج  تكلفة 
احلفاظ - يف ال�قت نف�سه - على امل�ساواة يف حق�ق اللتحاق بنظم التعليم العايل اأمام كل 

�سرائح املجتمع.
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تاأ�سي�ًسا على ما �سبق، اجتهت بع�ص الدول النامية اإىل تطبيق ن�عية من القرو�ص الدرا�سية 
امل�سروفات  تغطي   )Fixed repayment Loan Schemes( الثابتة  ال�سداد  اأق�ساط  ذات 
اأق�ساطها على فرتات م�ستقبلية من  اأو تكلفة الإعا�سة للطالب بحيث يق�م ب�سداد  التعليمية 
الدخل الذي �سيحققه بعد تخرجه. غري اأن جتربة تطبيق القرو�ص الدرا�سية يف نح� خم�سني 
دولة �سناعية ونامية كانت ُميبة لالآمال. ويع�د ذلك يف الأ�سا�ص اإىل ال�سع�بات الناجمة عن 
ت�سخم اأ�سعار الفائدة املُطبقة، وزيادة معدل القرو�ص املعدومة اأي التي ل يتم �سداد اأق�ساطها 
اأو جزء منها، بالإ�سافة اإىل ارتفاع تكلفة اإدارة هذه القرو�ص. فقد اأو�سحت درا�سة حتليلية ح�ل 
مزايا القرو�ص الطالبية وعي�بها اأن معدلت �سداد اأق�ساط القر�ص كن�سبة من حجم التم�يل 
ترتاوح من )19%( يف الربازيل، و)30%( يف كينيا، و)50%( يف اليابان، و)71%( يف ال�ليات 
املتحدة الأمريكية اإىل نح� )74%( يف اإجنلرتا يف املت��سط.  وي�ؤدي هذا التعرث يف �سداد القرو�ص 
اإىل �سرورة اإيجاد و�سائل مت�يل بديلة. وتبني م�ؤ�سرات التعليم العايل اأن القرو�ص الدرا�سية - 
التي حققت الأهداف التم�يلية املرغ�بة واملعدلت املطل�بة لكفاءة الأداء الإداري - مل تغطِّ 

ن�سبة اأكرب من )10%( من املجتمع الطالبي يف املت��سط. 

اجته  الأق�ساط،  ل�سداد  الثابتة  املعدلت  ذات  الدرا�سية  للقرو�ص  املحدود  للنجاح  ونظًرا 
اأق�ساطها  عدد متزايد من الدول اإىل تطبيق ن�عية من القرو�ص يتم ح�ساب معدلت �سداد 
وتتميز   .)Income- Contingent Loans( الذي يحققه اخلريج ال�سن�ي  الدخل  كن�سبة من 
اإدارة  نظم  مع  كبري-  اإىل حد  تت�سابه-  لأنها  نظًرا  اإدارتها  ب�سه�لة  القرو�ص  من  الن�عية  هذه 

ال�سرائب على الدخل وبرامج التاأمينات الجتماعية.

ويف كل الأح�ال، فاإن هذه القرو�ص حققت الت�ازن املطل�ب بني معدلت تغطية اأ�سل 
اأن  التطبيق  بع�ص جتارب  وُتفيد  اأخرى.  ناحية  اإدارتها من  ومرونة عملية  ناحية،  القر�ص من 
ال�س�يد قد خف�ست اأق�ساط �سداد القرو�ص الطالبية اإىل نح� )4%( من دخل اخلريج، وذلك 
لتقليل فر�ص التعرث يف �سداد القرو�ص. كما ت�جهت جامعة غانا اإىل اإدارة هذه الن�عية من 
القرو�ص من خالل نظام التاأمينات الجتماعية. ويف اأ�سرتاليا اجتهت �سلطات التعليم العايل 
املتبعة يف  بالنظم  اأق�ساط �سدادها  القرو�ص، من خالل ربط  الن�عية من  الت��سع يف هذه  اإىل 
حت�سيل ال�سرائب على الدخ�ل، حيث مت حتديد معدلت ال�سداد بن�سب ترتاوح من )1%( اإىل 
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)4%( من اإجمايل الدخل العام وفق �سريحة الإيرادات التي يحققها اخلريج. وت�سري نتائج اأحد 
الدرا�سات عن التعليم العايل يف اأ�سرتاليا اإىل اأن وج�د نظام �سامل للقرو�ص الدرا�سية، �ساهم 
اللتحاق  وزيادة معدلت  العايل  التعليم  تكلفة  الطالب يف  م�ساهمة  برامج  تطبيق  يف جناح 
بربامج التعليم العايل بنح� )30%( خالل ال�سن�ات اخلم�ص الأخرية، دون احلاجة اإىل حدوث 

زيادة ملم��سة يف الدعم احلك�مي لأن�سطة التعليم.

ومتثل الن�عية الثابتة من القرو�ص الطالبية اإحدى ال�سيا�سات التي اأثبتت جناحها وميكن 
الت��سع يف تطبيقها يف امل�ستقبل، �سريطة ت�افر نظم متط�رة للتاأمينات الجتماعية وال�سرائب 
على الدخل، اإىل جانب بناء قاعدة بيانات دقيقة عن الدخل الفردي، ووج�د قدرة تنظيمية 
للطالب  املي�سرة  القرو�ص  ت�فري  اإىل  ال�طنية  �سعي احلك�مات  ورغم  للقرو�ص.  املرنة  لالإدارة 
ا ل�ستخدامها يف �سداد امل�سروفات الدرا�سية، فاإن هناك العديد  املتميزين وغري القادرين ماليًّ
من الطالب الذين ي�سعب عليهم اأي�ًسا ت�فري تكلفة اإعا�ستهم خالل فرتة الدرا�سة. وبهدف 
دعم  اإىل  احلك�مات  بع�ص  تتجه  الطالبية،  ال�سرائح  ملعظم  اللتحاق  حق�ق  ت�ساوي  �سمان 
ا ل�ستكمال درا�ستهم اجلامعية. وعندما اتخذت دولة الفلبني قراًرا  ًـّ الطالب املتميزين علمي
باإن�ساء �سندوق لدعم الطالب  الر�س�م الدرا�سية، قامت- يف ال�قت نف�سه -  برفع معدلت 

الذين ينتم�ن اإىل عائالت ذات دخل منخف�ص من خالل منح واإعانات.

ويف جامعة القاهرة، تق�م مكاتب رعاية ال�سباب بالكليات ببح�ث اجتماعية عن الطالب 
التكافل  نظام  وميثل  الدرا�سية.  امل�سروفات  من  جزء  من  اإعفائهم  بهدف  الدخل  حمدودي 
الجتماعي الذي تتبناه كلية التجارة بجامعة القاهرة اأحد الأنظمة ال�اعدة لدعم الطالب. اإذ 
ل من خالل منح مالية يقدمها القطاع اخلا�ص  اأن�ساأت الكلية �سندوًقا للتكافل الجتماعي مُي�َّ
ب�جه عام، ورجال الأعمال من خريجي الكلية على وجه اخل�س��ص. ول�سمان حتقيق الفائدة 
املرج�ة من ال�سندوق، فاإن اأم�اله ت�ستخدم يف الدعم العيني للطالب، من خالل �سداد تكلفة 
الغذاء باجلامعة اأو ت�فري مالب�ص بالتفاق مع بع�ص ال�سركات الإنتاجية، اأو �سداد قيمة الكتب 
تت�سمن  الطالب،  عن  متكاملة  معل�مات  قاعدة  باإعداد  الكلية  قامت  وقد  هذا  الدرا�سية. 
اللتزامات  �سداد  القدرة على  لعائالتهم، من حيث  الجتماعية  احلالة  دالة على  م�ؤ�سرات 

املالية لدرا�سة اأبنائهم.
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 )Student Work- Study Program( واأخرًيا متثل برامج الدرا�سة والعمل بع�ص ال�قت للطالب
ببع�ص  ُيكلف  اأن  القادر  غري  للطالب  ميكن  حيث  املالية،  للم�ساعدة  البديلة  الطرق  اإحدى 
الأعمال اجلزئية وا�ستخدام عائدها ل�سداد التزاماته املالية خالل الدرا�سة. وبالطبع فاإن تطبيق 
هذا الربنامج يك�ن اأكرث جناًحا على م�ست�ى الدرا�سات العليا، حيث يك�ن الطالب قد اأنهى 
الأكادميية  الأعمال  ببع�ص  للقيام  الالزمة  اخلربات  واكت�سب  اجلامعية  الأ�سا�سية  درا�سته 

والإدارية باجلامعة اأو خارجها.

القدرة  ه�  للطالب  التم�يلية  الربامج  جناح  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 
املايل  الدعم  يك�ن  اأن  الدرا�سات  من  العديد  وتقرتح  املُتاحة.  للم�ارد  والإدارية  التنظيمية 
باأجر من خالل جهاز  اجلزئي  العمل  اأو  القرو�ص  اأو  املنح  القادرين عن طريق  للطالب غري 
مركزي، بحيث ميكن للطالب احل�س�ل على امل�ساعدة املالية من امل�ؤ�س�سة التعليمية التي يرغب 
يف الدرا�سة بها. ويتميز هذا الت�جه باأنه ُيحفز املناف�سة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل لالرتقاء 
بالأداء الأكادميي من ناحية، ويعطي لل�سلطات احلك�مية م�ؤ�سرات مفيدة عن التعليم العايل 
والطلب على اخلدمات الدرا�سية، وبذلك ل يك�ن للحك�مة اتخاذ قرار ت�زيع امل�ارد املالية، 

ولكنها ترتك للطالب نف�سه حرية اختيار امل�ؤ�س�سة التعليمية التي �ست�ستفيد بالدعم املايل. 

كفاءة تخ�صي�س امل�ارد املالية 
ل تزال امليزانية العامة للدولة متثل اأهم م�سادر مت�يل نظم التعليم العايل يف الدول النامية. 
ويف ظل الرتاجع املت�قع م�ستقباًل لدور الدولة يف دعم التعليم العايل والبحث العلمي، ي�سبح 
ا. وتاأ�سي�ًسا على ذلك،  ًـّ اأمًرا �سروري املالية  اأو ال�ستخدام الأمثل للم�ارد  حتقيق التخ�سي�ص 
التي  واملعايري  ال�س�ابط  تت�سمن  متكاملة  نظًما  ت�سع  اأن  ال�طنية  احلك�مات  على  يتعني  فاإنه 
للم�ارد  ا�ستخدام  اأف�سل  وحتقيق  التعليم  على  الإنفاق  الأمثل جل�انب  بالتخ�سي�ص  ت�سمح 

املالية احلك�مية املحدودة.

وميكن ت�سنيف الأ�ساليب املتبعة باجلامعات لإعداد م�ازناتها املالية على النح� التايل:
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من  تتحدد  التي  امليزانيات  وهي   ،) • 	Negotiated Budgets( التفاو�سية:  امليزانيات 
خالل التفاو�ص بني اإدارة اجلامعة وال�سلطات احلك�مية املخت�سة مثل وزارة املالية ووزارة 

التخطيط.

 ) • 	Input-based budgeting( التعليمية:  العملية  ُمدخالت  على  املعتمدة  امليزانيات 
اللتحاق  معدلت  على  تعتمد  ب�سيغة حما�سبية  اأب�ابها  تتحدد  التي  امليزانيات  وهي 
اإىل  لل��س�ل  والراأ�سمايل  اجلاري  الإنفاق  من  الطالب  ون�سيب  التعليمية،  بامل�ؤ�س�سة 

الن�سب املالية لت�زيع امل�ارد.

 • 	)Output-based budgeting( :امليزانيات املعتمدة على مرجات العملية التعليمية
وهي متثل ن�عية من امليزانيات التي تعتمد يف تخ�سي�ص امل�ارد املالية العامة للم�ؤ�س�سات 

التعليمية على معيار اأعداد اخلريجني وم�ست�ى كفاءتهم العلمية.

 • 	)Quality-based budgeting( التعليمية:  العملية  كفاءة  على  املعتمدة  امليزانيات 
وهي امليزانيات التي تعتمد على ربط تخ�سي�ص امل�ارد املالية احلك�مية مب�ست�يات اأداء 

امل�ؤ�س�سات التعليمية.

وتفيد م�ؤ�سرات التعليم العايل على امل�ست�ى الدويل اأن امليزانية التفاو�سية متثل اأكرث ال��سائل 
�سي�ًعا لت�زيع امل�ارد املالية العامة على امل�ؤ�س�سات التعليمية. ويف اأغلب الأحيان تتحدد م�س�سات 
اأب�اب امليزانية- وفق هذا الأ�سل�ب- بناًء على حجم التم�يل خالل ال�سنة ال�سابقة، وكذلك وفق 
الت�جهات القت�سادية واملالية للحك�مة فيما يتعلق بتخ�سي�ص امل�ارد. وبالطبع، فاإن هذا الأ�سل�ب 
يف تقدير امليزانية يعجز عن ت�فري احل�افز الالزمة لتحقيق كفاءة الأداء املايل من ناحية، وي�ؤدي اإىل 

�سع�بة م�اءمة امل�ارد املالية املتاحة للتقلبات يف املناخ التعليمي، من ناحية اأخرى.

اأنه ي�سعب على احلك�مات– يف ظل غياب معايري م��س�عية للتقييم ومعل�مات  ومن امل�ؤكد 
املالية العامة على  الت�زيع الأمثل للم�ارد  اأن حتقق  التعليمية ال�طنية-  اأداء امل�ؤ�س�سات  كافية عن 
اجلامعات. ومن هنا يغيب عن متخذ القرار ال�سيا�سي معايري اأخرى هامة؛ مثل كفاءة اأداء امل�ؤ�س�سات 

التعليمية، و�سمان ج�دة براجمها الأكادميية عند ت�زيع امل�ارد املالية العامة.
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وبناًء على ما �سبق، فاإن ت�جه معظم احلك�مات- عند حدوث تخفي�ص عام يف الإنفاق احلك�مي- 
اأن جتري تخفي�سات مت�ساوية على معظم بن�د ميزانية التعليم، دون القيام بدرا�سة للربامج الدرا�سية 
والنظم الأكادميية التي ميكن تخفي�سها دون اأن ت�ؤثر- ب�سكل كبري- يف معدلت اأداء نظام التعليم 
التفاو�سية، فقد اجتهت بع�ص  امل�ازنات  اأ�سل�ب  الناجمة عن تطبيق  للعي�ب  ونظًرا  العايل ككل. 
الدول- مثل كندا وال�سني وفرن�سا واملجر واإندوني�سيا واليابان والرنويج وال�س�يد ونيجرييا وجن�ب 
العملية  مدخالت  على  يعتمد  للتم�يل  اأ�سل�ب  تطبيق  اإىل  وفيتنام-  املتحدة  واململكة  اإفريقيا 
التعليمية. وترتبط ال�سيغة الريا�سية امل�ستخدمة يف ت�زيع امل�ارد املالية العامة على عدد من املتغريات 
التعليمية- يف �سكل اأوزان ن�سبية- مثل اأعداد الطالب امل�سجلني يف متلف التخ�س�سات، واملراحل 
الدرا�سية التي تقدمها امل�ؤ�س�سة التعليمية )املرحلة اجلامعية الأوىل ومرحلتي املاج�ستري والدكت�راة(، 
واخل�سائ�ص املميزة للم�ؤ�س�سة التعليمية- والتي تت�سمن امل�قع اجلغرايف وحجم الأن�سطة الأكادميية 
وم�ست�يات تن�عها- بالإ�سافة اإىل امل�ست�ى الجتماعي والقت�سادي للطالب وم�ست�اهم الأكادميي. 
وبح�ساب الأوزان الن�سبية للمتغريات التعليمية ميكن التعرف على مدى التباين بني التكلفة التي 
الطالب  تكلفة  تختلف  وبالطبع  البديلة.  الأكادميية  التخ�س�سات  اأو  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  حتتاجها 
ولكن  والجتماعية.  الإن�سانية  العل�م  قطاع  يف  تكلفته  عن  الهند�سية  اأو  الطبية  العل�م  قطاع  يف 
الق�س�ر:  بع�ص  تعاين من  التعليمية  العملية  املعتمدة على مدخالت  التم�يل  اآليات  اأن  ُيالحظ 
ففي حني يراعي هذا الأ�سل�ب التكلفة التي تتحملها امل�ؤ�س�سة التعليمية، اإل اأنه يحفز امل�ؤ�س�سات 
ما  وه�  تنفيذها،  تكلفة  وتقليل  الأكادميية  ونظمها  براجمها  اأداء  م�ست�يات  حت�سني  على  التعليمية 
يتطلب اإ�سافة بع�ص الق�اعد اإىل �سيغة ت�زيع امل�ارد املالية بحيث تعك�ص كفاءة الأداء عند املُفا�سلة 

بني امل�ؤ�س�سات التعليمية.

الدول  بع�ص  اتبعت  التعليمية،  العملية  على مدخالت  املعتمد  النظام  عي�ب  على  وللتغلب 
مقب�ل  م�ست�ى  على  خريجني  اإعداد  على  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  قدرة  على  يعتمد  ا  ًـّ مت�يلي اأ�سل�بًا 
من الكفاءة. ففي دول مثل اأ�سرتاليا والدمنارك وه�لندا، �ساهم الأ�سل�ب املعتمد على مرجات 
نظم  اإىل حت�سني كفاءة  بالإ�سافة  ر�س�بهم،  الطالب ومعدلت  ت�سرب  تقليل  التعليمية يف  العملية 
التعليم العايل احلك�مية وا�ستخدام امل�ارد املالية العامة. وتكمن اأهم عي�ب هذا الأ�سل�ب يف تركيزه 
على عدد اخلريجني اأكرث من ج�دة م�ست�ى الربامج التي تقدمها م�ؤ�س�سات التدريب والتعليم. اأما 
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تخ�سي�ص  اإىل  فيتجه  الدول-  بع�ص  ا�ستخدامه يف  بداأت يف  الذي  للتم�يل-  احلديث  الأ�سل�ب 
ن�سبة اأعلى من الدعم املايل احلك�مي اإىل امل�ؤ�س�سات التعليمية الأكرث ج�دة يف الأداء واأكرث قدرة 

على تنظيم العملية التدري�سية والبحثية.

اأن  التعليمية، يجب  امل�ؤ�س�سات  ميزانيات  لتم�يل  امل�ستخدمة  ال�سيغ  فاإن  العم�م،  وعلى وجه 
تت�سم بال�سفافية واملرونة، وتاأخذ يف اعتبارها التكلفة املعيارية ملختلف امل�ست�يات التعليمية والربامج 
اأن ت�سجع ال�سيغة التم�يلية اجل�دة الداخلية للم�ؤ�س�سات، من  اأنه يجب  اإىل  الأكادميية. بالإ�سافة 
خالل ربط حجم التم�يل بالفرتة الزمنية الالزمة للح�س�ل على الدرجة اجلامعية، كما يجب اأن 
تعك�ص ال�سيغة امل�ستخدمة يف اإعداد امليزانية التعليمية الت�جه اإىل تقليل الإنفاق على الأن�سطة غري 

التعليمية والرتكيز على التدريب والبحث العلمي. 





الف�صل الثامن
اخلامتة





مقدمة
احتفلت م�سر باإن�ساء اأول جامعة م�سرية يف �سهر دي�سمرب من عام 1908 كجامعة اأهلية تهدف 
اإىل تنمية امل�ارد الب�سرية ال�طنية وتط�ير البح�ث وخدمة املجتمع، ثم �سهدت فيما بعد تغريات 
ا�سمها  تغري  ثم   ،1925 عام  يف  حك�مية  جامعة  اأ�سبحت  حيث  اأن�سطتها،  وحجم  هيكلها  يف 
اإىل جامعة القاهرة يف عام 1935. وخالل هذه الفرتة الزمنية قامت اجلامعة باإن�ساء العديد من 

التخ�س�سات العلمية والأدبية والت��سع يف عدد اأع�ساء هيئة تدري�سها وطالبها على حدٍّ �س�اء.

جامعة  بعد  فيما  لي�سبح  بالإ�سكندرية  القاهرة  جامعة  فرع  اإن�ساء  مت   ،1936 عام  ويف 
الإ�سكندرية؛ حيث ت�اىل اإن�ساء اجلامعات احلك�مية فيما بعد – بدًءا من جامعة عني �سم�ص 

يف بداية حقبة اخلم�سينيات من القرن املا�سي- لت�سل اإىل نح� )17( جامعة يف عام 2008.

احلك�مية  اجلامعات  على  بالأ�سا�ص  امل�سرية  العايل  التعليم  منظ�مة  اعتمدت  وقد  هذا، 
القان�ن  �سدور  حتى  والأدبية  العلمية  التخ�س�سات  كافة  يف  العايل  التعليم  فر�ص  لإتاحة 
اإىل  التي و�سل عددها يف عام 2008  املنظم لإن�ساء اجلامعات اخلا�سة  لعام 1992   )101(
)16( جامعة خا�سة. ويتم يف ال�قت الراهن تعديل هذا القان�ن ليت�سمن – يف نف�ص ال�قت- 

اإن�ساء جامعات اأهلية غري هادفة اإىل الربح. 

ويف ظل املناخ التعليمي اجلديد يف الألفية الثالثة، والت��سع غري امل�سب�ق يف تقدمي خدمات 
التعليم العايل من اجلامعات احلك�مية واخلا�سة واملعاهد العليا، ونظًرا ملرور مائة عام على البدء 
اإليها اجلامعات  يف الن�ساط اجلامعي امل�سري، فاإنه يتعني تقييم ومراجعة الأو�ساع التي اآلت 
وامل�سارات املتعددة التي �سلكتها خالل هذه الفرتة الزمنية، ُبغية ال�سعي اإىل الرتقاء بكفاءة 
�سمان  متطلبات  وحتقيق  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  منظ�مة  قدرات  وتعزيز  اجلامعات 
اجل�دة وم�اجهة التغريات احلديثة يف �س�ق العمل يف ظل ع�سر العلم واملعرفة بالألفية الثالثة. 
واأع�ساء هيئة  اجلامعية  الإدارة  ال�سلة وه�  الأطراف ذات  بالتفاعل مع  يتم  اأن  ما يجب  وه� 

التدري�ص والطلبة. 
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ولعل الأو�ساع التي يعاين منها الطلبة عند خروجهم اإىل �س�ق العمل  نتيجة عدم التكاف�ؤ 
بني املهارات التي تعلم�ها يف اجلامعة وبني احتياجات �س�ق العمل يف ع�سر يت�سم بالديناميكية 
و�سرعة التغيري. حيث فر�ص هذا ال�اقع على الطالب حالة من الياأ�ص مما جعلهم عاجزين عن 
ا�ستيعاب هذا التناق�ص؛ فهم ل يطلب�ن من اجلامعة اأكرث من ال�سهادة. اأما النخراط يف �س�ق 
اأ�سباب  اأحد  ال��سع  هذا  ويعترب   ، اجلامعة  خارج  عنها  يبحث�ن  اأخرى  متطلبات  فله  العمل 
رف�ص الطالب للمنظ�مة التعليمية القائمة والذى ي�ؤدي ا�ستمراره اإىل تراكم اآثاره ال�سلبية على 
اجلامعة. اأما الأ�ساتذة وهم اأحد العنا�سر املهمة يف اجلامعة لأنه العن�سر الثابت )على عك�ص 
ا عليهم. وبالن�سبة لالأ�ساتذة جند  ًـّ الطالب( فقد حدث حت�ل �سديد يف اأو�ساعهم مما اأثر �سلبي
ظروف العمل غري املنا�سبة من حيث التدري�ص وفعاليات العمل وظروف البيئة يف جمالت 
البحث العلمي ؛مما اأوجد يف النهاية ن�ًعا من الالمبالة وفقد الروح املعن�ية، والذي ينعك�ص 
اخل�س��سية  الدرو�ص  والت��سع يف  اجلامعي  بالكتاب  املتاجرة  مثل  �سلبية  بروز ظ�اهر  هذا يف 
،بالإ�سافة اإىل عزلة الإدارة التي تعاين من حالة عدم الر�سا عنها نتيجة التخبط يف القرارات. 
والنتيجة اأن العملية التعليمية )مبعناها التعليمي والرتب�ي احلقيقي( اأ�سبحت تعاين من اأوجه 
من خالل  ر�سده  ميكن  ما  وه�  والأ�ساتذة،  للطلبة  الكبري  احلجم  من  بالرغم  متعدده  ق�س�ر 

انقطاع الت�ا�سل بني الإدارة والطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص.

اإن الأ�سا�ص يف اإن�ساء اأية جامعة هي اأن تتاأ�س�ص بناًء على م�سروع علمي ثقايف ي�سهم يف 
الأكادميية.  احلرية  التاأكيد على فكرة  والتنمية مع �سرورة  التقدم  ق�ى  وتن�ير وحتفيز  تثقيف 
لتط�ير  م�سروعات  اجلامعات  من  جتعل  التي  الأ�س�ص  هذه  على  قامت  النا�سجة  فاجلامعات 
من خالل  اإليه  ال��س�ل  ميكن  الذي  ال�سيء  وه�  الربح،  بغر�ص  م�سروعات  ولي�ص  املجتمع 

وج�د م�ساركة فاعلة للطلبة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

وقد عك�ست حم�سلة املناق�سات يف ف�س�ل هذا الكتاب والتي متثل وجهة نظر التكن�قراط 
القت�ساديني،  واخلرباء  املفكرين  نظر  وجهة  عن  اأي�ًسا  وتعرب  العايل،  بالتعليم  العاملني  من 
اأن  اتفاق على  �سبه  وهناك  اخلا�سة،  واجلامعات  العايل  التعليم  امل�ستثمرين يف  روؤية  وكذلك 
اإ�سالح منظ�مة التعليم هي »نعم«، لكن من  باإمكانية  ال�س�ؤال املح�ري املتعلق  الإجابة عن هذا 
خالل تطبيق �سروط �سرورية لبد من الأخذ بها واإعمالها حتى ميكن تطبيق معايري احل�كمة من 
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اأجل ال��س�ل للج�دة والتناف�سية وفقا للمعاير الدولية ومتثل هذه ال�سروط ما يلي:

•�سرورة و�سع روؤية اإ�سرتاتيجية ق�مية ملظ�مة التعليم والبحث العلمي حتدد بدقة دور املعرفة  	
يف حتقيق اأهداف التنمية واملطل�ب من م�ؤ�س�سات التعليم العايل ب�سفتها م�ؤ�س�سات منتجة 
للمعرفة. واأن تتدرج هذه الروؤية يف تفا�سيلها حتى ت�سل مل�ست�ى الروؤية الإ�سرتاتيجية لكل 
جامعة. فاملفرو�ص اأن الروؤية على امل�ست�ى الق�مي تت�سمن م�ؤ�سرات تخطيطية وم�جهات 
اإطارها -ومبا ل يتناق�ص معها- قيام كل جامعة ب��سع اخلطة ال�سرتاتيجية  كلية، يتم فى 

اخلا�سة بها. 

التعليم  اأهداف  مع  تتالءم  بحيث  اجلامعية  الإدارة  واأ�ساليب  النظر يف منط  اإعادة  •�سرورة  	
اجلامعي وت�جهاته ال�سرتاتيجية، ومبا ي�اجهه من م�سكالت واحتياجات لكلٍّ من الطالب 

والأ�ستاذ اجلامعي. 

•�سرورة و�سع ت�س�ر م�ستقبلي للجامعة امل�سرية يتنا�سب مع الإمكانيات املتاحة ومع الظروف  	
ال�ستجابة  و�سرورة  ال�سائد  والجتماعي  القت�سادي  واملناخ  امل�سري  للمجتمع  احلالية 

للتط�رات الهائلة التي حتدث على �سعيد العامل.

•�سرورة حت�يل اجلامعة احلك�مية اإىل م�ؤ�س�سة عامة م�ستقلة واجلامعات اخلا�سة اإىل م�ؤ�س�سة  	
غري هادفة للربح، حتى ميكن جتاوز واقع التدخل يف �سئ�ن اجلامعة-عامة كانت اأو خا�سة-

اإدارتها وتن�يع  اأ�ساليب  ا، من خالل تط�ير  ًـّ ا واإداري ًـّ ويتطلب ذلك ا�ستقالل اجلامعة مالي
م�سادر مت�يلها وطرق تخ�سي�ص م�اردها مع و�سع نظم مالية وحما�سبية اكرث ان�سباطا ومرونة 

والعمل علي ت�فري نظم و�سيا�سات جمتمعية لتم�يل درا�سة الطلبة فى اجلامعة.

•�سرورة ت�فري اإطار عام ينظم العملية التعليمية؛ فالتعليم العايل له طابع ق�مي يفرت�ص وج�د  	
قان�ن واحد ينظم العمل باجلامعات اخلا�سة والعامة، ويهدف اإىل حتقيق اجل�دة والرتباط 
اأن  اأي  كله  املجتمع  �سعيد  على  الت�افق  من  اأدنى  حد  وحتقيق  العاملية  ال�طنية  بال�س�ق 
القان�ن املقرتح ميثل اأطاًرا عاًما ملظ�مة التعليم العايل متكاملة و�ساملة متثل اأن�اع امل�ؤ�س�سات 
اإن�ساء  وعمل كل  اأن ينبثق عنه ق�انني تف�سيلية حتدد خ�سائ�ص وق�اعد  التعليمية، على 

ن�عية من هذه امل�ؤ�س�سات اجلامعية.
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•�سرورة جتاوز حالة اخللط يف ت�زيع الأدوار واملهام على القائمني بالعملية التعليمية نتيجة  	
عدم التخطيط اجليد. فاأع�ساء هيئة التدري�ص يتم حتميلهم باملهام الإدارية وه� ما ي�سغلهم 
عن مهمتهم الأ�سلية وهي القيام بالعملية التعليمية والبحثية، ولذلك يجب حتديد الأدوار 
بدقة و�سفافية مع �سمان تفرغ اأع�ساء هيئة التدري�ص لعملهم العلمي والأكادميي، ويرتبط 
العايل يف  التعليم  امل�سئ�لة عن  امل�ؤ�س�سات  بني  واملهام  الدوار  ت�زيع  اأي�ًسا  امل��س�ع  بهذا 
م�سر وهي وزارة التعليم العايل واملجل�ص الأعلى للجامعات وجلانه املتخ�س�سة ثم اجلامعات 

والأق�سام العلمية.

الطالب.لأن هذه  اإعداد  والنف�سية وال�جدانية يف  باجل�انب الجتماعية  •�سرورة الهتمام  	
اجل�انب ل تزال مهملة يف منظ�مة التعليم القائمة؛ حيث يجب الهتمام بتنمية ال�سع�ر 
مهارات  وتنمية  امل�ساركة،  ثقافة  وتدعيم  النف�ص  على  الذاتي  العتماد  وتنمية  بالآخر، 
ثقافة  تنمية  يعني  مما  اجلماعي؛  والعمل  الذاتي  والتعلم  ال�قت  وا�ستخدام  الن�سباط 

امل�اطنة حتى ي�ستطيع الطالب اأن يبا�سر ما تعلمه يف اجلامعة عندما يتخرج.

•�سرورة الهتمام بتقنني دور كل من الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص يف ح�كمة اجلامعات،  	
من خالل و�سع ق�اعد ول�ائح تنظم م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ص والطلبة يف تقرير �سئ�ن 
اجلامعة واإدارتها و�سناعة القرار، على اعتبار اأن هذا الدور اأحد حق�قهم، مع التاأكيد على 

اأن اللتزام بذلك ميثل اأحد معايري �سمان ج�دة اجلامعة واعتمادها. 

ا، كما يجب  ًـّ ا وم�ؤثًرا ولي�ص رمزي ًـّ •يجب اأن يك�ن التمثيل الطالبي يف احل�كمة متثياًل حقيقي 	
اأن تبداأ م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�ص من اأ�سفل اإىل اأعلى، اأي تبداأ من الق�سم العلمي 
باعتباره ال�حدة والكيان الأ�سا�سي للن�ساط التعليمي، حيث اإنه الأكرث قدرة على حتديد 
ين�سق بني الأق�سام  الكلية الذي  التعليمية ومناق�ستها يف جمل�ص  العملية  احتياجاته من 

العلمية، متهيداً لعتمادها على م�ست�ى اجلامعة. 

•ل ي�جد ما مينع اأن يك�ن هناك جمل�ص اأعلى للجامعات ي�سم روؤ�ساءها اإىل جانب ممثلني  	
عن احلك�مة ورجال الأعمال واملجتمع املدين وكل اأ�سحاب امل�سالح والأطراف ب�سكل 

مت�ازن.
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بالنتخاب-  ل  -ي�سكَّ فاعل  جمل�ص  وج�د  احلك�مية،  للجامعات  بالن�سبة  ال�سروري  •من  	
القطاع  اأو  احلك�مة  من  �س�اًء  واملم�لني  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  ممثلني عن  وي�سم 
اخلا�ص، واأي�سا ممثل عن اإدارة اجلامعة. على اأن يتم انتخاب هذا املجل�ص ب�سكل دوري، 
ويك�ن من �سمن مهامه الرئي�سية �سياغة خطة اجلامعة وو�سع ا�سرتاتيجيات تنفيذها ور�سم 

�سيا�ساتها التعليمية والبحثية.

ت�جهها  و�سمان  ال�سيا�سية  الت�جيهات  اأو  امل�ؤثرات  عن  احلك�مية  اجلامعات  اإبعاد  •يجب  	
وم�ست�ى  وتخ�س�سات  بن�عية  اخلريجني  ت�فري  ال�س�ق من خالل  الأوىل خلدمة  بالدرجة 

يت�اءم مع متطلبات ع�سر العلم واملعرفة بالألفية الثالثة.

والتم�يل  والالمركزية  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  املتكاملة  الروؤى  مبركزية  اللتزام  •�سرورة  	
ووج�د  اخلا�ص،  القطاع  لدور  وا�سحة  وروؤية  جمتمعية  م�ساركة  و�سمان  التعليم،  واإدارة 

م�ؤ�سرات حقيقية للتقييم امل�ؤ�س�سي  تنفذه جهة م�ستقلة متاًما ل�سمان اجل�دة لالعتماد.

•�سرورة التحديد الدقيق واملرن لن�عية اخلريج املطل�ب من م�ؤ�س�سات التعليم العايل بحيث  	
تك�ن له القدرة على املناف�سة الدولية والتفاعل مع �س�ق العمل وفق املعايري الدولية، ومن 
خالل ما ميتلكه من املهارات الالزمة ل�س�ق العمل، واأن يك�ن قادًرا على التعلم الذاتي، 

ولديه القدرة على البتكار والإبداع.

للجامعات  الفر�ص  واإتاحة  احلك�مية،  اجلامعات  يف  املالية  امل�ازنات  هيكلة  اإعادة  •�سرورة  	
احلك�مية للبحث عن م�ارد بديلة ومت�يل من خالل ارتباطها بال�سناعة وت�س�يق خدماتها 

بقطاعات املجتمع الأخرى يف الداخل واخلارج.

•�سرورة ال�سماح باإن�ساء فروع للجامعات امل�سرية يف الدول العربية مع �سمان ج�دة ما تقدمه  	
من خدمات تعليمية وبحثية وفق �س�ابط ومعايري حتددها م�ؤ�س�سات التعليم امل�سرية.

•�سرورة العمل على اإتاحة جمال اأكرب للقطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف جمال التعليم حتت مراقبة املجتمع  	
من خالل �س�ابط عامة تخدم ت�جهات التنمية القت�سادية والجتماعية وتط�ير امل�ارد الب�سرية، 
للخريجني.  عمل  فر�ص  وخلق  الطلبة  لتم�يل  اخلا�سة  للجامعات  تابعة  م�ساهمة  �سركات  واإن�ساء 
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•�سرورة اأن تق�م الدولة باإعادة النظر يف تخ�سي�ص اأول�يات الإنفاق العام من خالل زيادة  	
الهتمام بالتعليم والبحث العلمي ب�سفتهما ميثالن خدمات عامة ذات طابع ا�سرتاتيجي، 
وتدعيم  اخلا�سة،  امل�سالح  اأ�سحاب  بتدخل  ت�سمح  ل  التي  القان�نية  ال�س�ابط  و�سع  مع 
ال�سفافية، وكافة اأ�سكال الرقابة الداخلية من قبل العاملني على اإدارة اجلامعة، مبا ي�سمح 

مبراقبة التم�يل وا�ستخدامه بال�سكل الأمثل.

•�سرورة ت�فري التدريب العملي اإىل جانب التعليم النظري، مع الهتمام بتعليم اللغة العربية  	
والثقافة واحل�سارة امل�سرية، والهتمام بالبعثات العلمية والدرا�سية للخارج.

•يجب اأن ترتبط اجلامعات امل�سرية باجلامعات الأجنبية-من خالل اتفاقيات تعاون علمي  	
اجلامعات  من  معتمدة  مزدوجة  �سهادات  واإ�سدار  التعليم  مب�ست�ى  الرتقاء  وثقايف-بغية 
امل�سرية والأجنبية، حتى يتمكن اخلريج امل�سري من العمل يف اأي دولة اأجنبية، وحتى 

يتمكن الطلبة من النتقال بني تلك اجلامعات ب�سه�لة وبدون اأعباء مالية اإ�سافية.

•�سرورة م�اجهة م�سكلة الأعداد الكبرية والطلب املتزايد على التعليم العايل من خالل  	
اأ�ساليب وحل�ل غري تقليدية تت�جه اإىل حتقيق معدلت الإتاحة املرغ�بة مع �سمان ج�دة 
به  اللتحاق  على  الطالب  من  املزيد  وت�سجع  واملهني  الفني  بالتعليم  والهتمام  الأداء 
باعتباره م�سدًرا لتخريج فنيني ماهرين مطل�بني ل�س�ق العمل، والذي ي�ساعد يف تر�سيد 

معدلت الطلب علي خدمات التعليم العايل. 

•�سرورة تط�ير نظام التن�سيق احلايل للقب�ل باجلامعة من خالل و�سع �سل�سلة من املراحل  	
وال�سروط للقب�ل بالكليات وال�سعب التخ�س�سية بخالف املجم�ع كمعيار ي�ؤهل الطالب 
الطالب  ت�زيع  املثال-  �سبيل  على  ميكن-  اإذ  بعينه.  ق�سم  اأو يف  بعينها  بكلية  لاللتحاق 
ي�ؤهله لدخ�ل اجلامعة على  الدرجات  الثان�ية واحلائزين على حد معني من  املرحلة  بعد 
القطاعات الإنتاجية واخلدمية لق�ساء فرتة تدريب وتاأهيل مهني يت�سح من خاللها مهاراته 
وقدراته ويحدد من خاللها مي�له الأكادميية. كما يجب اأن يرتبط هذا الت�زيع ب�سجل نتائج 
الطالب ط�ال مراحل تعليمه ون�عية امل�اد التي حاز فيها على تقديرات عالية، وميكن اأن 
يتم هذا الت�زيع من خالل احلا�سب الآيل، بحيث ت�سبح هذه القطاعات �سريكة يف م�سئ�لية 
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اكت�ساف الطالب ملي�له احلقيقية من جهة و تاأهيله لمتالك �سروط اللتحاق بالكلية من 
جهة اأخرى. بعد اجتياز هذه املراحل يتم عن طريق احلا�سب الآيل ت�زيع الطالب على 
الكليات وال�سعب وفق تقديراتهم وتاأهيلهم ومدى ت�افق هذا مع ال�سروط التي حتددها كل 
كلية اأو كل تخ�س�ص، وفق الأعداد املتاحة التى يتحكم فيها م�ارد واإمكانيات الكلية مع 
العلم اأن هذه املرحل �س�ف ت�سهم يف تقليل الأعداد النهائية التي تلتحق باجلامعة، ولكنها 

�ست�ساعد يف اأن ت�ستقبل اجلامعة يف النهاية الطالب املتف�ق و املتقدم.

•يجب تعاون وزارة التعليم العايل واملجال�ص التعليمية العليا يف حتديد الأعداد املنا�سبة للطلبة  	
يف اجلامعات )احلك�مية واخلا�سة(، ومبا يت�افق مع الإمكانيات الفعلية لهذه اجلامعات من  

معامل ومدرجات واأع�ساء هيئة تدري�ص ويف ظل م�ست�ى حمدد ل�سمان ج�دة الأداء. 

•يجب مبجرد �سدور القرار اجلمه�ري اخلا�ص باإن�ساء جامعة  خا�سة و�سدور القرار ال�زاري  	
بفتحها وبدء ت�سغيلها اأن ت�سبح �سهاداتها معادلة ل�سهادات اجلامعة العامة.

بني  ال�سراكة  مفه�م  وت��سيع  دعم  ل�سمان  والت�سريعات  الق�انني  يف  النظر  اإعادة  •�سرورة  	
القطاع اخلا�ص وبني  اجلامعات.

•الت�جه اإىل تق�سيم اجلامعات احلك�مية كثيفة الطالب ومتعددة التخ�س�سات اإىل جامعات  	
وحتقق  ناحية،  من  التعليمية  واإمكاناتها  قدرتها  مع  تتنا�سب  للطالب  معق�لة  اأعداد  ذات 

امل�ست�يات املرغ�بة من ج�دة الأداء من ناحية اأخرى. 

•�سرورة عدم اإجبار اجلامعات احلك�مية على القب�ل ب�سيا�سات تتعار�ص مع روؤيتها ور�سالتها  	
وت�جهاتها الأكادميية والبحثية، وبحيث ل يرتبط الدعم احلك�مي بتدخل الدولة يف �سئ�ن 
اجلامعة والتي يجب احلفاظ على ا�ستقاللها. كما يجب اإجراء التعديالت القان�نية الالزمة 
والتي ت�سمح بالفعل بتطبيق الالمركزية. واإمكانية اأن تبني كل جامعة �سخ�سيتها امل�ستقلة 

التي حتدد جمالت متيزها.

•�سرورة األ تقت�سر وظيفة اجلامعة يف بلدان العامل الثالث على البحث والتدري�ص، ولكن  	
اإل  والتعليمية  البحثية  وظيفتها  ت�ؤدي  اأن  ميكن  فاجلامعة ل  الثقافة؛  ن�سر  اأجل  من  اأي�ًسا 
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اإذا اأدت وظيفتها الثالثة وهي ن�سر الثقافة وخدمة املجتمع وتنمية البيئة املحيطة بها. ول 
وقامت  عام  ب�سكل  املجتمع  اإ�سالح  يف  اجلامعة  اأ�سهمت  اإذا  اإل  اجلامعة  اإ�سالح  ميكن 
ثالثة  �سروط  ت�فر  من  لبد  هذا  يتحقق  ولكي  والتفكري،  البحث  حرية  لتاأكيد  كمنارة 
هي: ال�ستقالل، والكتفاء الذاتي، واحلرية الأكادميية. لأن غياب هذه ال�سروط الثالث 

)ال�ستقالل /الكتفاء الذاتي/ احلرية(  يفقد اجلامعة دورها.

العايل  والتعليم  املدين  العايل  التعليم  بني   الزدواجية  م�سكلة  على  الق�ساء  •�سرورة  	
الديني.

اأن  ت�ستطيع  لن  كلها  اجلامعات  اأن  امل�ؤكد  من  فاإنه  املتاحة  امل�ارد  ملحدودية  ونظًرا  هذا، 
التميز والتي متتلك  العلمي، ولذلك يجب حتديد ما يعرف بجزر  تخ��ص يف جمال البحث 
فيها اجلامعات ميزة ن�سبية اأف�سل، واأن تعمل هذه اجلزر يف جمالت حمددة مع ت�فري كل ما 
يلزمها من اإمكانيات ل�سمان جناحها. وميكن على �سبيل املثال البدء يف م�سر مبجايل ال�سيطرة 
على املياه، والطبيعة الن�وية على ح�سب املناخ التعليمي اجلديد بالألفية الثالثة، واأن تت�جه 
اجلامعات عند �سياغة خططها ال�سرتتيجية-اإىل حتديد دورها البحثي على م�ست�يني- يحدد 
امل�ست�ى الأول ال�زن الن�سبي للبحث العلمي اإىل باقي الأن�سطة اجلامعية الأخرى، يف حني 
الثاين على اختيار املجالت البحثية التي متتلك فيها اجلامعة ميزة ن�سبية يف  يركز امل�ست�ى 

�سكل ك�ادر بحثية متميزة اأو معامل متط�رة. 

واأخرًيا، فاإن اإ�سالح اجلامعة يعترب جزًءا ل ينف�سل عن اإ�سالح املجتمع، فاجلامعة كاملراآة 
تعك�ص �سلبيات املجتمع، ولها اأي�ًسا دور يف اإ�سالحه، ول حل مل�سكالت اجلامعات امل�سرية 
اإل ب�ج�د طليعة جامعية من الأ�ساتذة امل�ستعدين لتحمل امل�سئ�لية والتعامل ب�سرامة وحزم 

لإ�سالح وحتديث وتط�ير املجتمع ب�جه عام واجلامعة على وجه اخل�س��ص.
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ملحق رقم )1(
كلمة الدكت�ر اإ�صماعيل �صراج الدين

مدير مكتبة االإ�صكندرية

لقد اأ�سبحنا الآن يف زمن تدفق املعرفة، وميكن بنقرة واحدة يف �سبكة الإنرتنت احل�س�ل 
على معل�مات ل ح�سر لها عن اأي �سيء نريده ، وهي معارف قد يختلط فيها الغث بال�سمني. 
لذلك فنحن الآن بحاجة لي�ص فقط اىل احل�س�ل على الكم املنا�سب من املعارف واملعل�مات، 
وهنا  علمية.  غري  ومفاهيم  اأخطاء  من  ي�س�بها  ما  كل  من  املعل�مات  هذه  تنقية  اأي�سا  ولكن 
يظهر دور املكتبات، خا�سة فى اجلامعات، التي �س�ف تتيح املعل�مات للجميع، بالإ�سافة لربط 
املعارف با�ستخداماتها، وربط مراكز املعل�مات واملكتبات اجلامعية بع�سها بالبع�ص الآخر، لهذا 
ُو�سْعت ن�سبة 50% من �سكان العامل من خالل �سبكة الإنرتنت، وذلك بحل�ل �سنة 2015، 
وه� ما يتطلب ت�فري البنية الأ�سا�سية لتحقيق هذا الهدف من جتهيزات ومن ت�سجيل رقمي 

للمعل�مات واإدخالها على �سبكة الإنرتنت.

وبكل فخر يق�م ال�سباب يف مكتبة الإ�سكندرية بدور جليل يف هذا املجال، وه� ما �س�ف 
يجعل مكتبة الإ�سكندرية مكتبة عاملية بالفعل ولي�ص جمرد حلم اأو �سعار. ويف �سبيل حتقيق 
هذا احللم، �س�ف ت�قع املكتبة وبعد اأكرث من �سنة ون�سف من احل�ارات مع مكتبة الك�جنر�ص 
الأمريكية - والتي تعد اأكرب مكتبة يف العامل- اتفاقية لعمل مكتبة رقمية عاملية للثقافة، �س�ف 
الأمريكية  الك�جنر�ص  الي�ن�سك�. وقد اختارت مكتبة  الهيئات مثل  العديد من  فيها  ت�سارك 
الذي  امل�سروع،  لهذا  الأ�سا�سية  القاعدة  ل��سع  ا  ًـّ اأ�سا�سي �سريًكا  ب��سفها  الإ�سكندرية  مكتبة 

�س�ف يفتح بعد ذلك لكل امل�ساهمات الدولية.

ا يف عمل هذا امل�قع اجلديد للمكتبة  ًـّ ولقد كان اختيار مكتبة الإ�سكندرية �سريًكا اأ�سا�سي
الرقمية، ي�ستند بالأ�سا�ص اإىل خربات ال�سباب امل�سري ، لذلك �س�ف تك�ن الن�سخة ال�حيدة 
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للمكتبة الرقمية العاملية ملكتبة الك�جنر�ص م�ج�دة يف م�سر يف مكتبة الإ�سكندرية، مثلها يف 
هذا مثل الن�سخة ال�حيدة لأر�سيف الإنرتنت امل�ج�دة اأي�سا يف مكتبة الإ�سكندرية.

هذه امل�سروعات وغريها مثل م�سروع امللي�ن كتاب الذي يتم بالتعاون مع ج�جل، والتعاون 
مع املكتبات الأوربية واملكتبات الرقمية يف الدول الأوروبية، ت�سري اإىل الدور الثقايف الذي تلعبه 
مكتبة الإ�سكندرية خا�سة يف جمال املكتبات الرقمية، وه� دور بالغ الأهمية لكل اجلامعات 

امل�سرية خا�سة مع حماولة بناء �سبكة للمعل�مات فيما بينها.

ويف احلقيقة اأن هناك بع�ص امل�ساكل املرتبطة بت�فر الإمكانيات، لكن �س�ف يتم التغلب 
عليها، وذلك تلبية للدور الرائد والرئي�سي الذي تلعبه اجلامعات يف نه�سة املجتمع وتط�ره، على 
عك�ص ما يعتقد البع�ص اأن ال�سناعة هي التي تلعب هذا الدور. فمن خالل �سبكة الإنرتنت 
البحثية )3700 م�ؤ�س�سة جامعية ومركز للبح�ث( تتدفق  التي تربط كل اجلامعات واملراكز 
ا بكميات هائلة؛ هذا الت�ا�سل مع  ًـّ كميات هائلة من املعل�مات واملعارف التي يتم حتديثها ي�مي
ا يف اأغلب اجلامعات واملراكز البحثية، التي تعد  ًـّ ال�سبكات املعل�ماتية تق�م به املكتبات حالي

هي الأ�سا�ص لهذا النظام اجلديد.

اجلامعة،  ملكتبة  اجلديد  الدور  لهذا  التنبه  اجلامعة  اإدارة  اأو  احلك�مة  على  فاإن  وبالتايل، 
وبالتايل منحها مزيًدا من الهتمام، ملا ميكن اأن ت�سهم به على امل�ست�ى املحلي اأو الق�مي اأو 

العاملي يف دفع عملية التط�ر.

اإجابة وا�سحة على العديد  اأن تلعب هذا الدور مره�ن ب�ج�د  اأن قدرة اجلامعة على  اإل 
من الت�ساوؤلت؛ اأولها ماذا يحتاج املجتمع من اجلامعات؟ وما هي امل�ارد املتاحة لها؟ وما ه� 
مدى ال�ستقاللية املتاحة للجامعة؟ وما هي اآليات تقييم الأداء التي تخ�سع لها اجلامعات منذ 
عق�د عديدة؟ وملاذا مل تعمل اجلامعات امل�سرية لتغيري اأنظمتها وتط�يرها حتى تتنا�سب مع بنية 

املجتمع واحتياجاته الآخذة فى التغري؟ 

عدد  ح�ل  العايل  التعليم  وزير  ال�سيد  من  مقدمة  والتط�ير  بالتعديل  اقرتاحات  ت�جد 
الت�ازن بني احلرية الأكادميية وال�ستقاللية، وعن  اجلامعات احلك�مية واخلا�سة، وعن �سكل 
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على  الإجابة  يجب  هذا  قبل  لكن  اإلخ،   .. التنفيذية  الهياكل  وف�سل  الإدارة،  تقييم  اآليات 
�س�ؤال هام؛ ه� ما الهدف من التعديالت املقدمة من احلك�مة؟

اإن التعديالت املقرتحة من احلك�مة تعترب اخلط�ة الأوىل يف �سل�سلة من التعديالت التي 
تهدف اإىل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية مل�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تبغي التميز واملناف�سة، 
ولي�ص جمرد زيادة اأعداد الطالب واأع�ساء هيئة التدري�ص. ثم اإن تطبيق معايري احلك�مة يهدف 
يف املقام الأول اإىل حل التناق�ص امل�ج�د الآن بني ت�سخم اأحجام اجلامعات وانخفا�ص ج�دة 

الأداء والقدرة على املناف�سة، نتيجة تده�ر م�ست�ى مرجات العملية التعليمية والبحثية.

اإن ق�سية احل�كمة يف هذا ال�سياق تثري الكثري من التحديات؛ مثل حتدي كيفية الإدارة 
والتعامل مع الختالفات بني تلك اجلامعات، خا�سة يف ظل وج�د اأن�اع متلفة من اجلامعات. 
ومن املت�قع خالل العقد القادم اأن يك�ن لدينا )17( جامعة حك�مية و)19( جامعة خا�سة، 
وهي جامعات تهدف اإىل الربح، بْيَد اأن ال��سع �س�ف يختلف عند ظه�ر جامعات غري هادفة 
للربح، ف�ساًل عن وج�د م�ؤ�س�سات  بحثية اأخرى حتتاج اإليها م�سر ب�سدة، هذه الأن�اع املختلفة 
اأن  ب��سعه  من اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية تتطلب وج�د نظام ق�مي حل�كمة اجلامعات 

ي�ست�عب الختالفات بينها يف ال�ظائف والأ�س�ل والأغرا�ص وامللكيات.

ويتعلق التحدي الثاين، يف مدى القدرة على و�سع نظام يركز على التمييز وج�دة الإدارة 
املركزية  الآليات  على  العتماد  دون  ال�ستقاللية  على  املحافظة  مع  التناف�ص،  على  والقدرة 
لالإدارة، ومبعنى اآخر كيفية خلق ق�ى للتميز وحت�سني ج�دة الأداء تعمل يف ظل نظام احلك�مة 
الالمركزي، وبحيث ي�سمن ا�ستجابة كافة امل�ؤ�س�سات اجلامعية )حك�مية اأو خا�سة( للحاجة 

الق�مية للتميز واملناف�سة، واحتياجات التط�ر.

ويتمثل التحدي الثالث يف مدى قدرة الدولة على اأن ت�سع روؤية اإ�سرتاتيجية وم�ستقبلية 
للجامعات، واأن تعمل على تطبيق هذه الإ�سرتاتيجية وحتقيقها مبا ل يخل بامل�ست�يات الأكادميية 
وال�ستقاللية واملحا�سبة والختالفات الن�عية بني اجلامعات، ومبا ي�سمح مب�ساركة امل�ستفيدين 
من داخل اجلامعات وخارجها يف و�سع ال�سيا�سات العامة، التي يجب اأن ينظر اإليها باعتبارها 

و�سائل لتحقيق الأهداف واملهام الإ�سرتاتيجية للجامعة.
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ولذلك يخطط هذا امل�ؤمتر اإىل طرح بع�ص الق�سايا اأثناء - اجلل�سات الرئي�سية واجلل�سات امل�ازية 
- ملناق�سة التحديات والق�سايا املتعلقة بها، مبا ي�سمح باحل�ار ح�لها ب�سكل اأكرث عمًقا وتف�سياًل.

حي�ية  اأكرث  امل�ؤمتر  هذا  يجعل  �س�ف  املعنيني  ال�زراء  مع  واملفكرين  اخلرباء  م�ساركة  اإن 
وتفاعاًل ح�ل هذه الق�سايا الهامة، واإنني على يقني من اأن هذا امل�ؤمتر – مثله يف ذلك مثل 
بقية الأحداث الفكرية الهامة التي قامت بتنظيمها مكتبة الإ�سكندرية- �س�ف يحقق جناًحا 

منقطع النظري.



ملحق رقم )2(
كلمة الدكت�ر هاين هالل

وزير التعليم العايل والدولة للبحث العلمي

يجب اأن نتكلم انطالًقا من ال�اقع حتى ن�ستطيع اأن نحلل الأم�ر، واأن نرى م�سكالتنا عن 
كثب، وحني نتكلم عن ح�كمة اجلامعات اأو اإدارة اجلامعات كم�ؤ�س�سة، يجب اأن نعي منذ البداية 
اأن اجلامعة جزء من منظ�مة اأكرب هي املنظ�مة التعليمية؛ لذلك ل ميكن الف�سل بني ح�كمة 
اجلامعة وح�كمة املنظ�مة التعليمية، بكاملها التي حتكم اجلامعات كلها وامل�ؤ�س�سات البحثية.

اأي�ًسا لبد من الت�قف عند هذه املنظ�مة والنظر اإليها والت�ساوؤل ح�ل مدى احتياجها اإىل 
ا ولي�ص جمرد اأحاديث للم�سئ�لني، ولذلك يجب علينا اأن   ًـّ اإعادة الروؤية، حتى يك�ن حديًثا واقعي
نتحدث عن احتياجات وحتديات يتطلبها املجتمع وينربي مل�اجهتها ويحتاج اإىل التغلب عليها.

والتحدي الأول يتعلق ب��سع املنظ�مة امل�سرية يف �سياق املنظ�مة العاملية، فعندما نتحدث 
اأبحاث  ومن  التعليم،  م�ست�ى  يف  ج�دة  من  اإليه  و�سلت  وما  ك�ريا  عن  املثال  �سبيل  على 
وتطبيقات علمية، نالحظ اأن ك�ريا لديها منظ�مة عاملية قادرة على املناف�سة. وبالتايل يجب يف 
البداية حتديد م��سع املنظ�مة امل�سرية مقارنة باملنظ�مة يف ك�ريا اأو غريها من البلدان اأي على 
امل�ست�ى العاملي ، لكي نعرف املكانة التي ت�سغلها م�سر اأو حتتلها يف هذا املجال، وبالتايل ي�سبح 
العاملي مبثابة حتدٍّ وا�سح  التناف�سية على امل�ست�ى  مقدار حت�سني م�قعنا وزيادة قدرة منظ�متنا 
التناف�ص يتجاوز ق�سية احل�كمة  اأن  قابلة  للقيا�ص، خا�سة  وحمدد تغدو جه�دنا يف م�اجهته 
اأو الإدارة اجلامعية ويتعداها اإىل عدد الأبحاث العلمية ون�عيتها وم�ست�ى كفاءة اأع�ساء هيئة 

التدري�ص.

والتحدي الثاين الذي ي�اجهنا كمنظ�مة، يتعلق بتزايد الأعداد الراغبة يف التعلم؛ ويف ت�س�ري 
اأن املنظ�مة يجب اأن تت�سدى ل�ستيعاب هذه الأعداد وتتحملها دون اأن يخل هذا بج�دة التعليم. 
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فخالل فرتة من الفرتات املا�سية كانت م�اجهة الطلب املتزايد على التعليم اجلامعي تتم عن طريق 
الإثقال على الكليات، فالكلية التي ت�ست�عب مثال )100( طالب اأ�سبحت تاأخذ )200( طالب،  

ا مبعدل 10% من ن�سبة اأعداد الطالب.  ًـّ وهكذا يف كل الكليات، وهي ن�سبة تزداد  �سن�ي

وم�سكلة زيادة الكثافة الطالبية م�سكلة تعاين منها املنظ�مة التعليمية يف م�سر، بغ�ص النظر 
عن م�ست�ى التعليم، وذلك نتيجة غياب التخطيط ال�سرتاتيجي على املدى الط�يل، وهناك 
م�سعى جاد مل�اجهة هذا من خالل التخطيط لالحتياجات التعليمية حتى عام 2022، حيث 
ا التعرف على الحتياجات فيما يخ�ص اأعداد الطلبة وكيفية  حتديد م�ست�ى تعليمهم  ًـّ يتم حالي
ا امل�ارد الالزمة لإن�ساء كليات  ون�عه ومتطلباته. وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هل منتلك حقًّ
جديدة للطالب الراغبني يف اللتحاق اجلامعة؟ وهل لدينا راأ�ص املال الكايف لإن�ساء كليات 
خا�سة ميكنها اأن ت�ست�عب هذه الأعداد من الطالب؟ وهل املجتمع قادر على اأن يعلم اأبناءه 
يف كليات خا�سة  بالأ�سعار التي تقدمها هذه الكليات؟ لقد �سعى التخطيط ال�سرتاتيجي اإىل 

و�سع اإجابات لالأ�سئلة التي ترتبط بهذه التحديات.

يتمثل التحدي الثالث يف حمدودية امل�ارد، وهي حقيقة يجب اإن نتقبلها ونتعامل معها، 
فرغم كل املحاولت لزيادة هذه امل�ارد فهي اأقل بكثري من الطم�حات الراهنة، وه� ما يفر�ص 
التعليمية  منظ�متنا  اأحكام  من  مزيد  نفقاتنا من خالل  وتر�سيد  اأول�ياتنا  ترتيب  اإعادة  علينا 
اإطار خطة عامة متتد حتى  �سريعة، وذلك فى  ب�سفة  اأكرب عائد ممكن  للح�س�ل على  واإتقانها 

خم�ص �سن�ات تك�ن الروؤية فيها وا�سحة.

�سع�بة،   التحديات  اأكرث  من  وه�  لدينا  امل�ج�د  الثقايف  بامل�روث  الرابع  التحدي  ويرتبط 
اعتيادها يف منظ�مة  التي مت  وال�سل�كيات  والعادات  والق�انني  املمار�سات  العديد من  فهناك 
التعليم العايل، واأ�سبحت م�اجهتها غاية يف ال�سع�بة. فعلى �سبيل املثال، مازالت اإىل الي�م 
ع�س�ية جلان الرتقية بالأقدمية، ون�ساأل: هل من املنطقي اأن يق�م اأ�ستاذ يحتمل اأنه ت�قف عن 
الإنتاج البحثي منذ عام  1996 مثال -اأي منذ ع�سر �سن�ات- بتحكيم اأبحاث اأُجنزت �سنة 
2006؟ وباملثل تال�ست اأهمية الكفاءة العلمية يف ت�ىل املنا�سب داخل اجلامعة؛ حيث اأ�سبح 
امل�روث  اأ�سبح هذا  ولقد  �سنه،  اأو  اأقدميته  الكلية من خالل  اأو عميد  اجلامعة  رئي�ص  تعيني 
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من اأ�سعب التحديات التي لبد من تغيريها يف اجلامعة. كذلك اأ�سبح من النادر اأن جند من 
بني الطالب من يهتم اأو يبايل مبتابعة الأ�ستاذ اأو القائم بالتدري�ص يف ح�س�ر حما�سرته، وهذا 
اأمر وارد، ولكن هل يحق لالأ�ستاذ التقاع�ص عن القيام ب�اجبه؟ اإن الأ�ستاذ م�اطن والطالب 

م�اطن بدوره، ولبد للجميع اأن يق�م ب�اجبه على اأكمل وجه.

اإن احل�ار املجتمعي العام واجلامعي والت�سارح ح�ل مثل هذه ال�سل�كيات واملمار�سات ه� 
اأف�سل ال�سبل مل�اجهتها، وبالفعل هناك ح�ار جاد ح�ل هذه الق�سايا مت فيه تناول الت�سريعات 
اإجراء  ميكن  حتى  واجتاهاتها  احل�ارات  هذه  نتائج  جتميع  الآن  ويتم  امل�روثات،  من  والعديد 

التغيري املطل�ب باأقل التاأثريات ال�سلبية املمكنة.

القادمة،  الفرتة  يف  له  نت�سدى  اأن  يجب  ما  ت�س�ري-  –يف  هي  الأربعة  التحديات  هذه 
تبداأ  التعليمية  فالعملية  لال�ستمرار،  ت�سلح  ل  اأ�سبحت  احلايل  ب��سعها  املنظ�مة  اأن  خا�سة 
وم�ست�ى  التعليمية  اخلدمة  ملراقبة  واأي�ًسا  التعليم،  لنظام  ت��سع  وا�سرتاتيجيات  باأ�سا�سيات 
اأو مبراقبتها  األ يك�ن له عالقة باعتماد ج�دتها  ج�دتها واعتمادها، ومن يقدم اخلدمة يجب 

وتقييمها.

ي�ستطيع  لكي  عليها،  يعمل  التي  ال�سيا�سات  و�سع  يف  اخلدمة  م  مقدِّ ي�سارك  اأن  لبد   
تنفيذها بكفاءة، اأما يف ظل ال��سع احلايل، فاإن ال�زارة هي التي تقدم اخلدمة وهي التي تعتمد 
ال�سهادات، كما اأن املجل�ص الأعلى للجامعات الذى ي�سم ال�زير وروؤ�ساء اجلامعات ومن ثالثة 
يف  اخلدمة،  م�ا�سفات  يحدد  الذي  وه�  للمنظ�مة  احلاكم  ه�  اخلارج،  من  خرباء  اأربعة  اإىل 
اأن ي�سارك - لي�ص فقط  يف مراقبة  ال�قت الذى يغيب فيه دور املجتمع املدين الذي يجب 
اإىل �سرورة  الد�ست�ر ت�سري  املادة 27 من  اأن  اإدارتها، رغم  اأي�سا يف  التعليمية- ولكن  اخلدمة 
م�ساركة املجتمع يف اإدارة امل�ؤ�س�سات العامة ومراقبتها، ولذلك لبد من تن�سيط دور املجتمع 

املدين وتعظيم فاعليته يف الفرتة القادمة.

اإل اأننا يجب اأن ن�ؤكد على اأن تركيزنا على اأهمية دور املجتمع املدين وم�ساركته ل يعني 
-كما يفهم البع�ص ب�سكل خاطئ- جعل حديثنا مقت�سًرا فقط على رجال الأعمال اأو على 
خ�سخ�سة اجلامعة، ففي جمال�ص اجلامعات ي�جد متثيل للمجتمع املدين من خالل م�ساركة 
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اأربعة اإىل خم�سة من رجال الأعمال، ولكن ه�ؤلء ل يلبث�ن – نظًرا لن�سغالهم- اأن يتغيب�ا 
عن ح�س�ر اجتماعات جمل�ص اجلامعة، الذي يف الأ�سا�ص جمل�ص تنفيذي يركز على الق�سايا 
رجل  اأن  املعل�م  ومن  وخالفه.  والإجازات  والإعارات  الرتقيات  مثل  الإداري  الطابع  ذات 
الأعمال يجب اأن يناق�ص امل��س�عات التي تهم املجتمع يف عالقته باجلامعة، مثل  ن�عية اخلريج 
اأن جمل�ص  اأو كيف ي�ساهم املجتمع يف م�اجهة م�سكالت اجلامعة..اإلخ. يف مقابل هذا جند 
اأم�ر الرتقيات والإجازات، بل ينربي ملناق�سة احتياجات  اأمناء اجلامعة الأمريكية ل يناق�ص 

اجلامعة من مت�يل وبحث علمي وخدمة جمتمع وخطط اإ�سرتاتيجية ونح� ذلك.

نحن نحتاج اإىل مثل هذه الن�عية من املجال�ص التي ت�سهم يف و�سع �سيا�سة اجلامعة، ولديها 
القدرة وال�سلطة على حما�سبة رئي�ص اجلامعة عند عدم جناحه يف تنفيذ هذه ال�سيا�سات، ومتتد 
�سلطتها باملثل اإىل الكليات وعمدائها. واإذا مل تكن هناك فروق ج�هرية بني اجلامعات اخلا�سة 
وي�ستع�سي  متماثلة  �ستك�ن  باأ�سرها  التعليمية  العملية  فاإن  واملعاهد،  احلك�مية  واجلامعات 
التمييز بينها. ومن ال�ا�سح اأن اجلامعات اخلا�سة �ستظل حمك�مة بالقان�ن رقم )101(، و�ستظل 
اجلامعات احلك�مية حمك�مة بالقان�ن رقم )49(، ولكن ال�سرط ال�حيد ل�سمان الت�ازن بني 
هذه امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�سة ه� حق�ق الطالب. وهناك درا�سة تتم الآن ح�ل هذا امل��س�ع 
مت فيها ال�ق�ف على م�اقف �سبع ع�سرة جامعة ، بجانب ردود جاءت مبا�سرة من بع�ص الكليات 
والأق�سام، ف�سال عن ردود اأخرى وردت من ح�ايل ومئتني وخم�سني من امل�اطنني ، وقرابة 
مائة اإىل مائة وخم�سني مقالة ن�سرت يف ال�سحف تتحدث ح�ل تلك الق�سية، ومازلنا يف انتظار 
ردود جلنتي التعليم مبجل�سي ال�سعب وال�س�رى ، واملجال�ص الق�مية املتخ�س�سة. اإل اأن الردود 
التي و�سلت حتى الآن ل تتعامل مع الطالب ب�سفته عمياًل اأو م�ستهلًكا للخدمة التعليمية، 
وبالتايل تك�ن له حق�ق وا�سحة وي�ستحق منا الهتمام، وهذه هي واحدة من الق�سايا التي 

اأ�سارت اإليها وثيقة الإ�سكندرية يف م�ؤمتر الإ�سالح عام 2004.

وينبغي باملثل اأن نركز على ت�جه الدولة يف املرحلة القادمة اإىل الهتمام بالتعليم الفني 
والتكن�ل�جيا، ولذلك يتم دعم هذا الت�جه عن طريق تي�سري اإجراءات اإن�ساء املعاهد اخلا�سة 
التكن�ل�جية خا�سة بعد تزايد اإقامة معاهد احلا�سب الآيل واملعاهد التجارية. ولكن املطل�ب 
ا متميًزا، من ال�سهل اأن يجد من  ًـّ ا ه� زيادة عدد املعاهد ال�سناعية التي تقدم  تعليًما فني حقًّ
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ح�سل عليه فر�ًسا متعددة للعمل، وه� ما يجذب بالتايل اأعداًدا متزايدة من الدار�سني تخفف 
ا على التعليم اجلامعي، ف�سال عما ت�فره من عمالة فنية متخ�س�سة، وه� ما ميكن  ًـّ ال�سغط ن�سبي
اآخر، مازال النا�ص يف ظله يحبذون  اأن ي�سهم فى م�اجهة م�روث ثقايف  على املدى الط�يل 
ا من  اأ�سبح ملحًّ الذي  الطلب  اإ�سباع هذا  ال�سهادة اجلامعية. وب��سعنا  الطالب على  ح�س�ل 
اأو نظم التعليم  اأو التعليم املفت�ح،  اأنظمة التعليم غري التقليدية، مثل التعليم امل�ستمر  خالل 

التكميلية التي ميكن اأن متنح �سهادة لطالبها تلبي له ما يرغبه من وجاهة اجتماعية.

التي تتطلب  العديد من الإ�سكاليات  اأي�سا ق�سية مركبة وبها  اإدارة اجلامعة  فاإن   .. وبعد 
الت�فيق بني م�ساركة املجتمع، وروؤية �سانعي القرار، و�ساحب امل�سلحة؛ وبالتايل فق�سية حتديث 
ذلك  تتعدى  بل  الإداري،  العمل  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  تتجاوز  وتط�يرها  الإدارة 
اإىل و�سع اخلطط الإ�سرتاتيجية والبحث عن م�سادر مت�يل م�ستمرة، وربط اجلامعة باملجتمع، 
ت�افق  يعمل�ن يف  وجتعلهم  الأفراد  ق�ى  حتفز  متكاملة  منظ�مة  الفريق يف ظل  بروح  والعمل 

وان�سجام من اأجل �سالح امل�ؤ�س�سة.



ملحق رقم )3(
اأ�ص�س ومبادئ تط�ير 

مة مل�ؤ�ص�صات التعليم العايل الق�انني والت�صريعات املنظِّ

مربرات �صياغة اإطار ت�صريعي جديد للتعليم العايل
.) التغلب على �سلبيات القان�ن احلايل املعم�ل به )قان�ن رقم 49 ل�سنة 1972. 1

دعم البحث العلمي وربطه بق�سايا املجتمع وتنمية البيئة. 2 .

اإذكاء روح التناف�ص العلمي وزيادة الثقة يف العملية التعليمية ومرجاتها. 3 .

املناخ  مع  للت�اوؤم  اخلا�سة  للجامعات  املنظم   4 .1992 ل�سنة   101 رقم  القان�ن  تط�ير 
احلديثة  امل�ؤ�س�سية  الأمناط  اعتبارها  يف  تاأخذ  ت�سريعات  و�سياغة  اجلديد  التعليمي 

الأخرى للتعليم العايل. 

التفاعل مع متطلبات الت�جه نح� تدويل التعليم العايل املعتمد من منظمة الي�ن�سك�  5 .
بغية الرتقاء بالعملية التعليمية ودعم قدرات الطالب امل�سري للمناف�سة العاملية.

التعليمية  للم�ؤ�س�سات  التقليدية  وغري  والتطبيقية  الأكادميية  اخلربات  من  ال�ستفادة  6 .
كبي�ت خربة جلميع ما يرتبط باملجتمع من ق�سايا.

ا. ًـّ دعم ا�ستقالل اجلامعة واإدارتها ومت�يلها ذاتي 7 .

اإر�ساء مبادئ اجل�دة والتق�مي الذاتي جلميع مناحي التعليم العايل. 8 .

فل�صفة الت�صريع املقرتح:
جمانية التعليم وا�ستمرار اإتاحته على كافة امل�ست�يات كمح�ر اأ�سا�سي للتط�ير الت�سريعي  1 .

وه� مبثابة ال�ستثمار الأمثل حلياة الأمة ومل�ستقبلها.
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تاأ�سيل دور اجلامعة يف املحافظة على اله�ية الدينية واحلفاظ على اللغة العربية واحرتام  2 .
ال�سرائع ال�سماوية والتقاليد امل�روثة.

دعم ا�ستقالل اجلماعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى والالمركزية يف اتخاذ القرار. 3 .

ـًا. ت�سجيع اجلامعات على تنمية وتن�يع م�اردها املالية واإدارة راأ�ص مالها ذاتي 4 .

ر�سم  اأو  القرارات  اتخاذ  اأو  الإدارة  يف  بال�سرتاك  املانحة  للجهات  ال�سماح  عدم  5 .
الإ�سرتاتيجيات.

الأهداف  ل�سياغة  اإىل جمال�ص  وحت�يلها  القرار  اتخاذ  يف  العليا  املجال�ص  دور  تقلي�ص  6 .
الإ�سرتاتيجية للتن�سيق واملتابعة وت�فري املعل�مات الق�مية لدعم اتخاذ القرار مع منح 
والتنفيذية  البديلة  واخلطط  الإ�سرتاتيجية  اخلطط  ر�سم  يف  احلريات  جميع  اجلامعات 

وال�ستفادة من التجارب العاملية الإيجابية وال�سلبية والتط�ير الدائم لتلك اخلطط.

تاأ�سيل ر�سالة ع�س� هيئة التدري�ص يف تعليم الأجيال واإثراء العل�م بالبحث العلمي  7 .
الأكادميي والتطبيقي.

اإذكاء مبداأ ال�سفافية والكفاءة العلمية وتكاف�ؤ الفر�ص يف اختيار اأع�ساء هيئة التدري�ص  8 .
ا. ًـّ ا واأكادميي ًـّ ا ومهاري ًـّ والقيادات مع تاأهيلهم علمي

من  الأ�سا�سية  والعل�م  الإن�سانية  العل�م  درا�سة  على  الإقبال  على  املجتمع  ت�سجيع  9 .
ح�ساب وهند�سة وفلك وكيمياء وطبيعة وت�سجيع املجتمع املدين على ا�ستنباط احلل�ل 
العلمية املنطقية غري التقليدية وتاأ�سيل روح البتكار والخرتاع مل�اكبة ركب احل�سارة 

العلمية.

واأدبي  مادي  ا�ستثمار  ونتاج  التعليمية  العملية  ع�سب  ميثل�ن  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  10 .
على مدى �سن�ات ط�ال، فهم راأ�ص مال الأمة وجزء من تراثها، وعليه يجب التاأكيد 
على البعد الجتماعي من خالل �سمان م�ست�ى معي�سي منا�سب وا�ستدامة الرعاية 

ال�سحية والجتماعية لأع�ساء هيئة التدري�ص.
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الت�سريع احلايل  التدري�ص حيث يدعم  العلمية لأع�ساء هيئة  ال�ستفادة من اخلربات  11 .
اإ�سراك اجلامعة ب�سفتها بيت اخلربة والعل�م يف جميع ما يرتبط باملجتمع وتقلي�ص دور 

ال�ستعانة باخلرباء وت�فري م�ساريف اخلرباء مليزانية الدولة.

ت�سجيل  ثقافة  ودعم  والبتكار  والخرتاع  باملجتمع  والتعليم  التن�ير  قاعدة  ت��سيع  12 .
 )GATS( والـ   )TRIPS(و  )PCT( الـ  اتفاقيات  من  وال�ستفادة  الخرتاع  وحماية 
 General Agreement for Trade services، امل�سرية  للمنتجات  الدولية  احلماية  يف 
 Treaty for Intellectual Property Rights and Patent Co-operation Treaty

اتخاذ خًطى وا�سعة لإعداد الطالب كك�ادر م�ستقلة وفاعلة قادرة على ال�ستفادة من  13 .
معطيات ع�سر العلم واملعرفة وحتليلها، والعمل يف جماعة.

احلفاظ على خ�س��سية الأزهر ال�سريف )وامل�ؤ�س�سات العلمية التابعة له( وتراثه ودعمه  14 .
وتط�ير العمل به والعرتاف بدوره العظيم كمنارة للعل�م الإ�سالمية ال��ساءة وتاريخه 

كاأقدم جامعة فاعلة عرفها تاريخ الب�سرية.

الهدف من الت�صريع امللزم جلميع م�ؤ�ص�صات التعليم العايل
والبحثية  التعليمية  العملية  ج�دة  ي�سمن  مبا  العايل  التعليم  قطاعات  يف  العمل  تنظيم 
احلالية  اخلطط  مع  اأعدادهم  وتنا�سب  العايل،  التعليم  م�ؤ�س�سات  خريجي  بكفاءة  والرتقاء 
وامل�ستقبلية لل�فاء مبتطلبات �س�ق العمل وخطط التنمية القت�سادية والجتماعية والتكامل 
يف الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات يف مراحل التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي، والتفاعل مع 
واقع ال�طن يف جميع الق�سايا، وتلبية الحتياجات امل�ستقبلية لتخاذ القرار ودعمه والعمل 
على النه��ص بال�طن وتاأهيل خريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل لال�سطالع بدورهم يف احلفاظ 

ا. ًـّ ـًا وعاملي على مكانة م�سر اإقليمي
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االأهداف التف�صيلية للت�صريع حمل الدرا�صة

اإيجاد ت�صريع م�حد

اإخ�ساع التعليم العايل العام لت�سريع م�حد. 1 .

اإخ�ساع التعليم العايل لت�سريع م�حد )اخلا�ص والأهلي(. 2 .

اإخ�ساع التعليم بالأزهر ال�سريف وجميع امل�ؤ�س�سات العلمية التابعة له لت�سريع م�حد. 3 .

تط�ير اآليات اإدارة التعليم العايل

مركزية حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية قريبة وبعيدة املدى لل�طن. 1 .

للتعليم  املتلقي  الطالب اجلامعي  اكت�سابها من  التي يجب  الأ�سا�سية  املهارات  حتديد  2 .
العايل.

الهيئة  خالل  اخلارجي-من  والتق�مي  للم�ؤ�س�سات  الذاتي  التق�مي  من  الفائدة  تعظيم  3 .
الق�مية ل�سمان اجل�دة والعتماد- لدعم العملية التعليمية.

حتديد اأهداف التعليم العايل اخلا�ص ور�سالته وحتديد املهارات الأ�سا�سية التي يتعني  4 .
الدينية  الأمة  املحافظة على ه�ية  يتفق مع  مبا  باجلامعات اخلا�سة،  الطالب  ت�افرها يف 

ا. ا ودوليًّ واحلفاظ على مكانة م�سر اإقليميًّ

ر�سد جتارب وخربات م�ؤ�س�سات التعليم العايل والآليات امل�ستخدمة لتحقيق الأهداف  5 .
الإ�سرتاتيجية احلالية وامل�ستقبلية ومقارنتها بالآثار التي ترتتب عليها.

الد�ست�ر  اإطار  مع  يتعار�ص  ل  مبا  العايل،  التعليم  مل�ؤ�س�سات  التنفيذية  الل�ائح  اإجازة  6 .
والق�انني املعم�ل بها يف الدولة ومراقبة تطبيقها.

العملية  مرجات  وم�سميات  تقنني  وو�سع  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  �سهادات  معادلة  7 .
التعليمية وحتديد ما يلزم من م�اد اإ�سافية ملعادلتها )مثال: مهند�ص، طبيب .. اإلخ(.
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اال�صتقاللية والتمكني املايل واالإداري للجامعات

العلمية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سريف  والأزهر  واخلا�سة  احلك�مية  العايل  التعليم  مل�ؤ�س�سات  1 .
التابعة لهم احلرية وال�ستقالل يف اتخاذ ما تراه يف �سبيل حتقيق الأهداف املن�ط بها 
حتقيقها، بدًءا من ر�سم اإ�سرتاتيجية التعليم ومروًرا باأ�ساليب التدري�ص واأ�ساليب التق�مي 

والمتحانات مع اللتزام ب�ج�د لئحة داخلية مت�سقة و�ساملة لتلك امل�ؤ�س�سات.

متكني م�ؤ�س�سات التعليم العايل من تنمية م�اردها وتن�يعها واإدارة تلك امل�ارد والتي  2 .
ت�سمل:

•ت�سجيع املجتمع املدين على وقف ريع اأم�ال الأرا�سي اأو العقارات اأو ما اإىل  	
ذلك على م�ؤ�س�سات التعليم العايل.

•ت�سجيع م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مي والأزهر ال�سريف وجميع امل�ؤ�س�سات  	
وتدريبية  تعليمية  خدمات  لتقدمي  م�ستقلة  خربة  كبي�ت  لها  التابعة  العلمية 

وبحثية مبقابل يف جميع مناحي وق�سايا املجتمع.

على  واحل�س�ل  والخرتاع  البتكار  على  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  •ت�سجيع  	
حتت�سب  التي  املادية  الع�ائد  وتك�ين  منتجاتها  وت�س�يق  الخرتاع  براءات 
احلد  ول  ال�ستثمار  ق�انني  ت�سري  ول  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  تلك  م�ارد  من 
الأدنى لراأ�ص املال على م�ؤ�س�سات التعليم احلك�مي العام والأزهر ال�سريف 
ذات  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  اأما  منها،  لأي  التابعة  العلمية  وامل�ؤ�س�سات 
فيما  املال  لراأ�ص  الأدنى  واحلد  ال�ستثمار  ق�انني  عليها  فت�سري  امل�سروفات 

يتعلق بت�سنيع الخرتاعات وت�س�يقها.

•ت�سجيع املجتمع على التعاقد مع اجلامعات للقيام بالدرا�سات احلرة الأكادميية  	
والتطبيقية مبقابل مادي.

يف  الأجر  مدف�ع  العلمي  بالبحث  للقيام  املنظمة  والق�اعد  ال�س�ابط  •و�سع  	
اجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم الأخرى.
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تفعيل العالقات التبادلية بني املجتمع املدين وم�ؤ�ص�صات التعليم العايل
اإ�سراك املجتمع املدين يف حتديد الأهداف الإ�سرتاتيجية وامل�ساعدة يف ت�جيه البحث  1 .

العلمي لأوجه الن�ساط القت�سادي وال�سناعي الفاعل.

ت�سجيع امل�اطنني على ال�قف والهبات والتربع للهيئات التعليمية. 2 .

دعم م�ؤ�س�سات التعليم العايل لتقدمي خدمات تعليمية وا�ست�سارات فنية واأبحاث علمية  3 .
تطبيقية خلدمة املجتمع املدين وجمتمع الأعمال وتط�ير القطاعات ال�سناعية واخلدمية 

للدولة.

الهيكل املقرتح ملنظ�مة الق�انني والل�ائح التي حتكم م�ؤ�ص�صات التعليم العايل
تدرج يف الت�سريعات ما ي�سمح مب�ست�ى عاٍل من املرونة لكل م�ؤ�س�سة تعليمية وللمنظ�مة 
لتت�اءم مع متطلبات التط�ير املرغ�ب يف اإطار ت�سريعي يتيح التفاعل املدرو�ص مع املتغريات 

املحلية والعاملية احلالية وامل�ستقبلية: 

للجامعات  د  م�حَّ وت�سريع  احلك�مي  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  يحكم  م�حد  ت�سريع  1 .
ال�سريف  بالأزهر  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  يحكم  د  م�حَّ وت�سريع  والأهلية  اخلا�سة 
�سمان  من  العام،  الإطار  م�ست�ى  على  ت�سابه  مع  له  التابعة  العلمية  وامل�ؤ�س�سات 
بها  املقدمة  التعليمي  الأداء  جل�دة  اأدنى  وحتديد  العايل  التعليم  م�ؤ�س�سات  ا�ستقالل 
واللتزام  وبحثية  تعليمية  خدمات  من  به  تق�م  ما  كل  يف  العلمي  بالنهج  واللتزام 

بتحقيق الأهداف ال�طنية املرج�ة منها.

حتديد اإطار عام مت�سق ي�سمح ب�سه�لة تط�ير الل�ائح التنفيذية للق�انني الثالثة. 2 .

ت�سع كل جامعة الالئحة التنفيذية لها بحرية تامة يف اإطار الالئحة التنفيذية امل�حدة. 3 .
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املعامل الرئي�صية للت�صريع املقرتح ملهام وزارة التعليم العايل
و�سع الأهداف العامة املرج�ة من العملية التعليمية. 1 .

امل�ؤ�س�سات  اعتماد  اآليات  وحتديد  الأداء  ج�دة  ملعايري  املقب�لة  الدنيا  احلدود  و�سع  2 .
التعليمية من خالل العالقة مع الهيئة الق�مية ل�سمان اجل�دة والأداء.

اخلطط  �سياغة  واقرتاح  احلك�مي  العايل  التعليم  لتم�يل  اخلا�سة  الربامج  اإعداد  3 .
الإ�سرتاتيجية ملنظ�مة التعليم العايل ككل ون�سيب التعليم العايل من ميزانية الدولة 

ومن الناجت الق�مي.

دعم جه�د اجلامعات يف اإعداد ميزانية البحث العلمي. 4 .

اقرتاح الت�سريعات التي ت�سمح با�ستثمار روؤو�ص الأم�ال يف البحث العلمي. 5 .

متابعة وتقييم اأداء منظ�مة التعليم العايل ور�سد تط�ره على امل�ست�ى الإقليمي والدويل. 6 .

اقرتاح تعديالت يف نظام التعليم ما قبل اجلامعي واللتزام بالتن�سيق معه. 7 .

املجل�س االأعلى للتعليم العايل واجلامعات واملعاهد العليا والكليات التكن�ل�جية
�سياغة واإقرار ومتابعة الأهداف واخلطط الإ�سرتاتيجية ملنظ�مة التعليم العايل ككل مع  1 .

ت�ثيقها ب�سفة دورية.

اإعداد ال�سيا�سات اخلا�سة بال�ستثمار يف التعليم العايل. 2 .

و�سع �سيا�سات و�س�ابط ت�حيد م�سميات مرجات التعليم. 3 .

من  املمن�حة  املحلية  وال�سهادات  الأجنبية  ال�سهادات  معادلة  وق�اعد  �س�ابط  اإقرار  4 .
اجلامعات اخلا�سة واملعاهد العليا.

و�سع �س�ابط اإن�ساء م�ؤ�س�سات التعليم العايل وبراجمها الأكادميية واعتمادها. 5 .

�سياغة واإقرار اخلطة الق�مية لتنمية امل�ارد الب�سرية وتاأهيل الك�ادر العلمية. 6 .
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اعتماد الأطر العامة لتقييم الأداء و�سمان اجل�دة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل. 7 .

و�سع ال�س�ابط والآليات املنظمة للعالقات بني الدرا�سات الذاتية ونظم اجل�دة الداخلية  8 .
بامل�ؤ�س�سات التعليمية وتقارير الهيئة الق�مية ل�سمان اجل�دة والعتماد.

درا�سة معايري اجل�دة التي ت�ستخدمها وت�ستحدثها هيئة �سمان اجل�دة واختبارها وتق�ميها  9 .
قبل اإلزام م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتطبيقها.

لرتقية  والعدالة-  ال�سفافية  من  عاٍل  م�ست�ى  م�حدة-على  و�س�ابط  عامة  اأطر  و�سع  10 .
جميع اأع�ساء هيئة التدري�ص يف امل�ؤ�س�سات التعليمية احلك�مية.

و�سع اآليات وقن�ات �سرعية لال�ستفادة من م�ساركة املجتمع املدين براأيه يف ال�سيا�سات  11 .
واخلطط والربامج واعتماد اأ�ساليب التط�ير وم�سادر التم�يل ودعم اتخاذ القرار.

امل�ؤ�ص�صات االأكادميية والتعليمية
وهي امل�ؤ�س�سات واجلهات التي تقدم اخلدمة التعليمية والأكادميية والبحثية والتي تخ�سع 

جميعها مل�اد الت�سريع املقرتح، ومهماتها:

تط�ير اخلطط الإ�سرتاتيجية ور�سم ال�سيا�سات العامة واإعداد اخلطط التنفيذية لها والتي  1 .
حتدد املحت�ى العلمي واملهاري باملناهج الدرا�سية والبحثية بامل�ؤ�س�سة التعليمية، وذلك 

يف اإطار الق�اعد والت�جهات العامة التي يحددها املجل�ص الأعلى للتعليم العايل.

و�سع اخلطط ال�سرتاتيجية لتنمية م�اردها وتخ�سي�ص اأم�الها، مع اتباع الق�اعد الرقابية  2 .
املعم�ل بها.

والبحثية  التعليمية  العملية  مرجات  ج�دة  ل�سمان  وال�سيا�سات  اخلطط  �سياغة  3 .
للم�ؤ�س�سة.

املجل�ص  و�س�ابط  ت�جيهات  اإطار  يف  ومهنية  علمية  ودرجات  اأكادميية  برامج  اإن�ساء  4 .
الأعلى للتعليم.
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املعن�ية  لل�سخ�سية  الخرتاع  براءات  وامتالك  لدعم  وخطط  �سيا�سات  انتهاج  5 .
للم�ؤ�س�سات التعليمية واإنتاج وت�س�يق اخرتاعاتها وابتكاراتها.

الإعالن عن-والتعاقد على- خدمات البحث العلمي وال�ست�سارات الفنية والربامج  6 .
التدريبية.

مراعاة الأطر املرجعية املعتمدة لرتقية اأع�ساء هيئة التدري�ص. 7 .

هيئة �صمان اجل�دة واالعتماد
هي اجلهة التي ت�ؤكد اجل�دة وت�سمن ال�سفافية واملكا�سفة واملحا�سبة املجتمعية والتي �سدر 

ب�ساأنها القان�ن رقم 82 ل�سنة 2006 وت�سمل مهامه ما يلي:

اإعداد تقارير م�ازية ملنظ�مة تاأكيد اجل�دة والعتماد يف منظ�مة التعليم العايل. 1 .

اإبداء الراأي يف اخلطط الق�مية للتط�ير العلمي والتعليم العايل. 2 .

امل�ساركة يف و�سع الأطر العامة ملعايري اجل�دة. 3 .

اإبداء الراأي يف تخ�سي�ص امل�ارد املالية مبيزانية التعليم العايل. 4 .

فعاليات املجتمع املدين واجلهات �صاحبة االهتمام بالتعليم العايل
تعرب عن �س�ت املجتمع؛ وهي �ساحبة امل�سلحة يف تعليم مميز قادر على املناف�سة وهي الطريق 
لت�فري ال�ستثمارات  مبثابة مفتاح  العايل، وتعد  التعليم  املجتمع يف منظ�مة  ثقة  اكت�ساب  اإىل 
يف  وتقدميها  والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  يف  الراأي  اإبداء  يف  املجتمعية  للم�ساركة  الالزمة 

القن�ات ال�سرعية لال�ستفادة منها يف دعم اتخاذ القرار.

املنظ�مة الهيكلية الإدارة م�ؤ�ص�صات التعليم العايل
املجال�ص  اإلخ( من خالل   ... اأكادميية/ معهد/  العايل )جامعة/  التعليم  م�ؤ�س�سات  تدار 

التالية اأو بع�سها:
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•جمل�ص الق�سم 	
•جمل�ص الكلية 	

•جمل�ص اجلامعة 	
•جمل�ص الأمناء: ه� جمل�ص ا�ست�ساري ملزم مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة فقط دون  	
عة  م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلك�مي اأو الأزهر ال�سريف، وللمجل�ص �سالحيات م��سَّ
يف اإدارة راأ�ص املال واإبداء الراأي يف ر�سم وو�سع الإ�سرتاتيجيات وحتديد ال�سيا�سايات 

واخلطط الإ�سرتاتيجية التنفيذية.

اختيار القيادات

يتم اختيار القيادات على اأ�صا�س �ص�ابط اأكادمية اإىل جانب م�صت�يات الكفاءة:

الإعالن عن ال�ظائف القيادية اأمر حمم�د، على اأن يتقدم من يجد يف نف�سه القدرة والكفاءة 
والتاريخ الأكادميي والإداري وكذا الروؤية امل�ستقبلية يف التط�ير والإبداع، ويتم الختيار بناء على 
املفا�سلة بني املتقدمني، على اأن يتاح لأع�ساء هيئة التدري�ص انتخاب واحد من اأف�سل الثالثة 
اأ�سل�بي الختيار والنتخاب ملثل هذه امل�اقع. عنا�سر املتقدمة، وبذا يك�ن قد مت اجلمع بني 

الهياكل العلمية وتاأهيل هيئة اأع�صاء التدري�س وم�صاعديهم
- ي�سع جمل�ص الق�سم الهيكل ال�ظيفي الأكادميي والعلمي لكل ق�سم طبًقا لالأحمال 
التدري�سية والبحثية والتخ�س�سات املندرجة حتت هذا الق�سم، مع و�سع �س�ابط الت��سع 

يف الأعداد وامل�ست�يات داخل هذه الهياكل.

ي�ؤدي  الذي  الإعالن  طريق  عن  الأكادميية  لل�ظائف  الرتقي  يك�ن  اأن  الأف�سل  من   -
بني  التطعيم  من  ن�ع  اأنه  اإىل  اإ�سافة  الأف�سل،  احلميد لختيار  التناف�ص  من  ن�ع  اإىل 

اجلامعات املختلفة.
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- مراعاة اأن مبداأ التعاقد ال�سخ�سي حمدد املدة ل ميكن امل�افقة عليه؛ لأنه �سي�ؤدي اإىل 
ي�ستقيم  الذي ل  الأمر  التعاقد،  انتهاء فرتة  بعد  التدري�ص  هيئة  ال�ستغناء عن ع�س� 
مع ا�ستقرار احلياة اجلامعية ول مكانة اأ�ستاذ اجلامعة يف م�سر، ومن الأف�سل اأن تطعم 
جلان الرتقيات باأ�ساتذة اأجانب م�سه�د لهم بالقدرات العلمية والأكادميية العالية، وه� 
اأمر مطبق يف بع�ص اجلامعات العاملية والعربية واأي�سا من اأجل احلفاظ على ال�سفافية 

وح�سن الختيار.

تاأ�صيل ر�صالة ع�ص� هيئة التدري�س والت�ازن بني حق�قه وواجباته
الذي  واملهني  الأخالقي  اللتزام  بجانب  وامل�سئ�ليات  للمهام  ودقيق  وا�سح  حتديد  1 .

يتنا�سب مع �سم� مكانة ع�س� هيئة التدري�ص.

ا  ًـّ ومادي ا  ًـّ �سحي التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وتاأمني  برعاية  التعليمية  امل�ؤ�س�سات  تلتزم  2 .
ا. ًـّ ا ومهاري ًـّ واجتماعي

حتديد حد اأدنى لرواتب اأع�ساء هيئة التدري�ص مب�ؤ�س�سات التعليم العايل، مع منحهم  3 .
احل�افز واملكافاآت التي تتنا�سب مع ما يقدم منهم من عطاء علمي وتدري�سي وبحثي 

وما يقدم�نه من م�ساركة للمجتمع يف كل الن�احي.

حق�ق وواجبات الطالب قبل امل�ؤ�ص�صات التعليمية والدولة واملجتمع
تكاف�ؤ الفر�ص وعدالتها واإتاحة التعليم العايل للطالب الراغب يف اللتحاق مب�ؤ�س�سات  1 .

التعليم العايل.

ا  ًـّ اإلزام م�ؤ�س�سات التعليم العايل ذات امل�سروفات لتقدمي منح درا�سية للمتف�قني علمي 2 .
من اأبناء ال�طن الراغبني يف اللتحاق بالتعليم العايل ذي امل�سروفات.

و�سع لئحة طالبية يراعى فيها مبداأ التكافل الجتماعي وت�سمح بامل�ساركة يف اإبداء  3 .
الراأي يف كل ما يتعلق باحلياة الطالبية والأم�ر العامة واإمكانية امل�ساركه يف الأن�سطة 

املختلفة التي تنمي ملكات الطالب و�سخ�سيته يف هذه املرحلة من العمر.
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داخل  القرارات  �سنع  يف  امل�ساهمة  يف  واحتاداتهم  العايل  التعليم  طالب  حق  كفالة  4 .
امل�ؤ�س�سة التعليمية يف اإطار منظ�مة التعليم العايل ككل.




