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  :المقدمة
رفع مستوى الشعب اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا (من ضمن أھداف الثورة الیمنیة  

، الحیاة وحیث أ ن جمھوریة مصر العربیة ساندت الثورة في كل مجاالت) وثقافیا
تأسس النظام التعلیمي بصورة عامھ في الشطر الشمالي من  التعلیمي،ومنھا المجال 

الیمن على نفس نسق النظام في مصر من حیث الفلسفة واألھداف والسیاسات 
والصعوبات والتحدیات التي  المشكالتانعكس علیھ أغلب  اواالستراتیجیات، مم

التعلیم والسكان في وعلیھ فان مؤشرات  مصر،تواجھ نظام التعلیم العام والعالي في 
على أن الیمن في خطر كمصر وال سیما في مجال التعلیم بعامھ والتعلیم  تشیرالیمن 

بخاصة،حیث ركز النظامان على الكم أكثر من الكیف وعلى النظري أكثر العالي 
  .من العلمي

م العام والعالي حتى كبیرة في مجال التعلی طفرةلقد شھدت الیمن من بعد الثورة 
لسبب حرمان الشعب من التعلیم قبل وطالبة  مالیین طالب ٤ أكثر من إلىوصل 

سارت في غیاب فلسفة وأھداف الطفرة  هھذ نوالتعلیم، ولكفي العلم  الثورة ورغبتھ
المبدع القادر على  اإلنسان أعدادوسیاسات تربویة واضحة المعالم تؤكد على 

وعلى مواجھة تحدیات  والعالم،تي یشھدھا المجتمع التعامل مع التطورات ال
  .والمستقبلالحاضر 

مخرجات التعلیم الكمیة أصبحت تشكل مشكلة یواجھھا المجتمع من حیث قلة  إن
منھا في العلوم % ٧١توفیر الوظائف وقلة احتیاج سوق العمل لھا حیث وصل نسبة

 ١٩عددو٢٥,٦٦٦ إلىت ووصل عدد طالبي الوظائف من خریجي الجامعا النظریة،
  .)٢٢-١٠( ١٣/٤/٢٠٠٤حتى دكتوراه من حملة ال ١٠ماجستیر ومن حملة ال

  
  :المؤشرات السكانیة والتعلیمیة التالیة تدق ناقوس الخطر على الیمن بعامھ إن
  

  )٧ -١٢( ٢٠٠٣المؤشرات السكانیة لعام  :أوال
  
   ٢٠,٣٥٧,٠٠٠السكان                             إجمالي -
  %٥٠،١٥نسبة  ١٠،٢١٠،٠٠٠                                الذكور     -
  %٤٩،٨٥نسبة  ١٠،١٤٧،٠٠٠                                    اإلناث -
  %٢٦،٥٠  نسبة الحضر                             -
  %٧٣،٥٠ نسبة الریف                               -
  %٣،٥  نوي           نسبة النمو السكاني الس -
  %٤٧ة                             نسبة األمی -
  %١١   وأكثر         ١٥نسبة منھم في سن  -
  )١٧- ١٥(ألعمریھمن سكان الفئة % ٣٨ الملتحقون في التعلیم الثانوي           -
  

  )٢٠- ١٠( ٢٠٠٣المؤشرات التعلیمیة لعام :ثانیا
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  طالب وطالبة ٥٣٩،٩٢٥عدد طالب المرحلة الثانویة -
  %٢٩،٣ونسبة االناث % ٧٠،٦٩نسبة الذكور  -
  ٤٨٠٣طلبة التعلیم الفني والمھني بعد الثانویة العامة    إجمالي -
  %١١،٥١    اإلناثنسبة  -
  ٧الحكومیة   عدد الجامعات  -
  ١٨١،٣٥٠م  ٢٠٠٢/٢٠٠٣عدد الطلبة الملتحقین عام  -
  %٢٥،٦   اإلناثنسبة  -
  ١٩،٤٤٠ إلىم وصل ٢٠٠٢/٢٠٠٣ن في عام عدد المتخرجی -
  ٦٧٨٣ اإلناثعدد المتخرجین من  -
   %٨٨،٣نسبة المتخرجین من الكلیات النظریة  -
  ٤٤١٧عدد أعضاء ھیئة التدریس -
  %١٥،٨ اإلناث مننسبة أعضاء ھیئة التدریس  -
   ٤٩عضو ھیئة التدریس إلىالطلبة  عدد متوسط -
                                   ریال١١٢,٨١٩حوالي  ٢٠٠٣في عام تكلفة الطالب السنویة  -
ملیار نفقات ٥,٥ملیار ریال منھا٢٣,٧بلغة ٢٠٠٣في عام میزانیة التعلیم العالي  -

   .البعثات خارج الیمن
من %٣وحوالي % ١٩میزانیة التعلیم حوالي نسبة میزانیة التعلیم العالي من  -

   .محليمن الناتج ال%١میزانیة الدولة وحوالي 
  

  :األھلیةالجامعات 
  
  ١٠                               عدد الجامعات األھلیة          -
  ١١,١٤٧     م          ٢٠٠٢/٢٠٠٣عدد طلبة الجامعات األھلیة عام -
  ٧٧٥٥                                عدد طلبة الكلیات النظریة     -
  ٢١٧٤                             عدد طلبة الكلیات العلمیة         -
  ١٩١٨                                  عدد الطالبات               -
  ٢٠٦٢         م              ٢٠٠٢/٢٠٠٣عدد المتخرجین في عام -
  ٥٨٦      عدد المتخرجین من االناث                              -
  ١٠٤٧        یة                   المتخرجین من الكلیات النظر عدد-
  ١٠١٥        عدد المتخرجین من الكلیات العلمیة                    -
  

وتحلیل علمي دقیق  متأنیةوقفة  إلىتلك المؤشرات السكانیة والتعلیمیة تحتاج     
نھضة تعلیمیة حدیثة على أسس وفلسفة  إقامةحتى تستطیع الجھات المختصة من 

  .واالستراتیجیاتضحة األھداف والسیاسات تعلیمیة وا
 إقبال السكان،زیادة  ووامل زیادة الطلب االجتماعي على التعلیم الجامعي ع إن    

التعلیم العالي  إلىالشباب  عالمعیشة، تطلمستوى  عالتعلیم، ارتفاعلى  المرآة
 الحكومة لواجتماعي، جعتحقیق مستوى ثقافي واقتصادي  إلىباعتباره الطریق 
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ألف طاب معظمھم في التخصصات  ٢٠٠,٠٠٠تفتح سبع جامعات تستقبل أكثر من 
  ).الذین ال یجدون أعماال بعد تخرجھم(النظریة 
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  :ھیكلھ الفلسفة التعلیمیة وسیاساتھا
لتعبر  تأتيوال معرفي ولكنھا  العملیة التربویة والتعلیمیة ال تأتي من فراغ فكري    

لتربیة والتعلیم والتي ھي تصدر من تصورات مجتمع ما في مجال ا طموحاتعن 
والكون والحیاة، ولذا فان ھیكلیة العملیة التربویة والتعلیمیة  لإلنسانھذا المجتمع 

  :التاليتأتي من خالل 
  اجتماعیة فلسفة!
فلسفة تربویة!
أھداف تربویة عامة!
سیاسة تربویة!
استراتیجیة تربویة!
  خطط تربویة!

   
.والحیاةوالكون  واإلنسانلمجتمع لأللوھیة أي رؤیة ا  :المجتمعفلسفة - ١
 إلیھاالرؤیة الفكریة والتطویریة الشاملة التي تستند  وھي :الفلسفة التربویة- ٢

الجانب  يالتربوي، وھاألھداف العامة التي توجھ النظام التعلیمي والنشاط 
من  حوالتعلیم، ویصبالتطبیقي للفلسفة االجتماعیة العامة في مجال التربیة 

مبادئ  تطبقب التربیة في المجاالت المختلفة التعلیمیة وغیرھا أن واج
فھناك فلسفة برجمانیة  .والتعلیمالفلسفة العامة لذلك المجتمع على التربیة 

وھناك  عامة،وھناك فلسفة مثالیة  تربویة،وھناك فلسفة برجمانیة  عامة،
عام  إسالمير أي تصو(عامة  إسالمیةفلسفة  كالتربیة، وھنافلسفة مثالیة في 

تربویة مشتقة  إسالمیةفلسفة  ك، وھنا)والحیاة واإلنسانلأللوھیة والكون 
.منھ

  ومھمة الفلسفة التربویة أن تعبر عن كل ذلك بصورة شمولیة متكاملة من          
والمحتوى والمنھجات والتقویم  واإلدارةحیث األھداف والھیكلة والنظام          
  )١٣-٢١( الخ........والمتابعة
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  :العامة للتربیة والتعلیم األھداف
العامة للتربیة والتعلیم ھي مجموعة المواصفات التي تصدر عن  األھداف    

، ة، عقیدالمطلوب اإلنسانلتقرر وتحدد وتوضح خصائص  التربویة،الفلسفة 
تمكنة ، وفكرًا، وسلوكًا، ومعرفة، ومھارات، تلك الخصائص التي وأخالقا

بایجابیة وفعالیة  واإلنسانیةرة حیاتھ الشخصیة والمجتمعیة من ممارسة دو
حاجت التنمیة في  السیاسي،توجھ النظام  التربیة،وھي تنبثق من فلسفة 

التحدیات المحیطة بالمجتمع في  والتكنولوجیة،التطورات العلمیة  المجتمع،
  .الداخل والخارج

   ھ السیاسات التربویة تھتدي بالتربویة تمثل دلیل العمل الذي  واألھداف    
واالستراتیجیات التربویة والخطط التربویة في كل المستویات التي تلیھا في 

وعلیھ فان  ،التسلسل المنطقي لمسیرة حركة التربیة ومشروعاتھا المختلفة
من أنواع للتربیة والتعلیم بصورة عامة في أي مجتمع من المجتمعات ثالثة 

  )١١- ٢٣(:األھداف
تحقیقھا المجتمع ككل وتقوم بتنفیذھا  إلىأو نھائیة یتطلع أھداف غائبة   - أ

جمیع الجھات والمؤسسات التربویة والتعلیمیة المقصودة وغیر 
أي یقوم بھا المنزل والمدرسة والجامعة والجامع وأجھزة  المقصودة،

  .الخ...واالتحاداتوالنوادي والنقابات  األعالم
تق من األھداف النھائیة أھداف عامة لكل مؤسسة أو جھة تربویة تش   -  ب

 بإعدادالغائبة للتربیة والتعلیم كي تقوم ھذه المؤسسة التربویة التعلیمیة 
.المجتمعالمطلوب من خالل أھدافھا ومسئولیاتھا اتجاه  اإلنسان

أھداف خاصة تتفرع من األھداف العامة للمؤسسة التربویة كي تحقق  - ج 
معین أوفي كتاب معین  ىستومھذه األھداف الخاصة في مرحلة معینة وفي 

في برنامج معین، یخدم في النھایة تحقیق األھداف العامة التي بدورھا  أو
  .تخدم تحقیق األھداف النھائیة أو الغائبة

  

  :السیاسة التربویة والتعلیمیة- ٤
 التربویة،التربویة والتعلیمیة ھي الخطوة التالیة بعد الفلسفة  والسیاسة    

وتوضح مواقف الجھات  والتعلیم،لعامة للتربیة وھي تجسد األھداف ا
عن القضایا المتعلقة بنظام التربیة والتعلیم، وتحدد  والمسئولةالرسمیة 

السیاق السیاسي واالقتصادي األولویات التربویة والتعلیمیة في ضوء 
التعلیمیة العریضة  اإلجراءاتوتعتمد  للمجتمع،واالجتماعي والثقافي 

وتوجھ االستراتیجیة التربویة  والتعلیم،مھمة في التربیة لمعالجة المسائل ال
  )١٤- ٢١(.التربویةالتي تكون بدورھا أساسا لوضع الخطط 

  

  :والتعلیمیةاالستراتیجیة التربویة  -٥
والسیاسات األساسیة بعیدة  األھدافتعرف االستراتیجیة على أنھا تحدید "  

ه األھداف، فاالستراتیجیة المصادر وتكیف األداء لتنفیذ ھذ عالمدى، وتوزی
التربویة والتعلیمیة تنبثق عن السیاسة التربویة والتعلیمیة العامة، وتحدد 

 ا، مساربموجبھا، وتكون مسارا رئیسیا في العمل التربوي والتعلیمي كمثل
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صاعد عن السیاسة تتندرج في سلمھا الم معینةوتوجیھات  بأفكارمحكوما 
الفلسفة االجتماعیة  ىالتربویة، إلالفلسفة  ىإل العامة، األھداف ىالتربویة، إل

بین السیاسة التربویة –وھكذا تقع االستراتیجیة من حیث عمومیتھا  ".الشاملة
  )١٥-٢١("والخطط التربویة والتعلیمیة 

األھداف  منفاالستراتیجیة التربویة والتعلیمیة مجموعة مترابطة     
محددة في المدى القریب  لتحقیق غایاتوالسیاسات التي تعمل مجتمعة 

  .والتعلیمیةوالمتوسط والبعید وھي تأتي بعد السیاسة التربویة 
  

  :والتعلیمیةالخطط التربویة  - ٦
الخطط التربویة تأتي لتنفیذ االستراتیجیة التربویة باختیار أفضل السبل "    

  حلول متطورة لھا  إلىوالتوصل  والتعلیمیة،لمجابھة المشكالت التربویة 
  .)١٥-٢١("والبرامج التربویة  جالتعلیمیة، والمناھطریق المشروعات عن 
التربیة والتعلیم في كل مراحلھا ومستویاتھا في الجمھوریة الیمنیة  إن    

الذي ھو عملیة تبدأ بفھم " التخطیط االستراتیجي "االعتماد على  إلىتحتاج 
، التربویة والتعلیمیة وتحدید األھداف والسیاسات والتعلیمیة،الفلسفة التربویة 

تحقیق  إلىالتفصیلیة التي تضمن تنفیذ االستراتیجیات بصورة تؤدي  طوالخط
وبناء المستقبل المنشود للیمن  والتعلیم،األھداف االجتماعیة في مجال التربیة 

  .السعید
  

  :الیمنیةتاریخ فلسفة التعلیم العالي وسیاستھ قبل الوحدة : ثالثا
الحكم العثماني في  أیامیره من أنواع التعلیم بدأ في الیمن في التعلیم الحدیث وغ    

المحافظات الشمالیة وفي أیام االستعمار البریطاني في بعض المحافظات الجنوبیة، 
للتعلیم العالي الذي ھو أعلى من المرحلة الثانویة فقد بدأ في مدینة  ةأما بالنسب

سنة ١٢ ھاالتي كان مستو) ر العلومدا(صنعاء قبل الثورة من خالل المدرسة العلمیة 
جمع (المدرسة العلمیة تتكون من ثالثة صفوف  تاالبتدائیة، وكانبعد المرحلة 

الشعبة الثالثة من  ىشعب، وتسمفصل یتكون من أربع  لالفصل، وكوھو ) صف
سمیت بشعبة  مبالغایة، ثالرابعة  ةج، والشعبھاالمنالصف الثالث بشعبة 

  )٥٢-٢٢(.االجتھاد
 إن لالجامعي، بدار العلوم في مستواھا العلمي تماثل األزھر أي المستوى "    

الشریعة والقانون في جامعة صنعاء  ةأو كلی األزھرمناھجھا كانت أقوى من مناھج 
مناھج دار العلوم كان  نتقسیما، لكوالفرق ھو قد تكون مناھج جامعة صنعاء أحسن 

الشھادة  إلىأقوى من الطموح الرغبة في التحصیل كانت  نحصیلة، ألأجدى 
  )٢٩٧-٢٠("الجامعیة 

 ر، التفسیة، الفرائض، البالغفقةال ل، أصوة، الفقوكانت محاور مناھجھا التوحید    
، ب، األدة، السیرث، الحدیق، المنطف، الصرو، النحك، الفلاألثر ح، مصطلواألحكام

  .)٢٨٨-١٤(.القراءات معل
  .األمھات الست ونیل األوطار:أما مقررات شعبة االجتھاد ومنھاجھا

   )٥٥-٢٢(: ویشترط في الطالب المتقدم التالي
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  .االبتدائیةیكون مستواه العلمي معادال  إن -
.سنةأن یلتحق بالقسم التحضیري في المدرسة ولمدة  -
.كان مستوى الطالب عالیا فانھ یلحق بالشعبة التي تتناسب مع مستواه إذا -
بأمر إال روف یكفلة بعدم خروجھ من المدرسة أن یأتي الطالب بكفیل مع -

خرج بأمر غیر ذلك فعلى الكفیل تسلیم كل ما أخذه الطالب من  ا، وإذشریف
.المدرسة

 .عامامده الدراسة اثنا عشر  -
 بكتا ومناطق، أ يمدیر وشرعیین، أتخریج قضاه  إلىتھدف دار العلوم      

عدد كبیر من العلماء والفقھاء ،قبل الثورةة سالمدر همحاكم، وقد تخرج من ھذ
والقاضي محمد العمراني وغیرھم من  الحجىمنھم القاضي محمد ،والمدیرین

وشعراء الیمن منھم  أدباءكذلك بعض سبتمبر، ٢٦قضاة الیمن ورجال ثورة 
  .البردونيالمرحوم عبد اهللا 

  

  :الثورةفلسفة التعلیم العام والعالي بعد  -١
بشأن  ١٩٦٣لعام  ١٦قرار جمھوري برقم  أولسبتمبر  ٢٦صدر بعد قیام ثورة     

  )١-١(: الوزارةاختصاص  أھموزارة التربیة والتعلیم ومن 
 وأھدافھابحث واقتراح السیاسة التعلیمیة والتربویة في ضوء حاجات البالد   - أ

  .والعلمیةالقومیة 
وضع الخطط والمشروعات والبرامج الالزمة لتنفیذ السیاسة المقررة - ب

واستصدار التشریعات والقرارات الجمھوریة  البالد،لمالئمة حاجات ا وتطویرھ
.القرارات المنظمة لھا وإصدارالالزمة لذلك 

نفقة في بأقل و نطاق، أوسعنشر التعلیم من  إلىتقریر الوسائل التي تؤدي -ج
التطور المنشود والعنایة بمقادیر متوازنة من  مراعاةالدولة مع  إمكانیاتحدود 
دویة والفنون التطبیقیة یال واألعمالت في مواد التربیة القومیة والدینیة الدراسا

  .في البحث العلمي والنظري والتطبیقي اإلسھامجانب  إلى
م للتعلیم العام واحتوى على األھداف ١٩٧٤في عام ٢٢ثم صدر قانون رقم     

یة وتعلیم العامة الدینیة والثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة والقومیة والتربو
  )١٥-٢٣:( األھداف الدینیة والثقافیة األتي ومن أھم. المرآة

  .دینا ،وبمحمد صلى اهللا علیة وسلم نبیا ورسوال وباإلسالمباهللا ربا  اإلیمان!
والحیاة،وأن الوجود كلھ خاضع  واإلنسانالكامل للكون  اإلسالميالتصور !

وأن  بأو اضطراكل مخلوق بوظیفتھ دون خلل لما سنھ اهللا تعالى لیقوم 
.وإنتاجعمل  ةالدنیا حیاالحیاة 

بالقوة بأسمى صورھا في قوة العقیدة،وقوة الخلق ،وقوة  اإلیمان!
.الجسم،والعمل على تربیة األجیال القادمة علیھا

ومشروعیة حیاتھا حفاظا  اإلسالمالتي كفلھا  تالعامة والحریااحترام الحقوق !
المسلم في الدین والنفس والعرض على األمن وتحقیقا الستقرار المجتمع 

  .والمال واألرض
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كما أصدرت وزارة التربیة والتعلیم في تلك الفترة سیاسة تعلیمیة ارتكزت     
  :على

 علیمیة والتجاھات التعلیم وأنواعھالخلفیة الفكریة لسیاستنا الت اإلسالماعتبار !
  .جیل یؤمن بدینة كنظام شامل لكل جوانب الحیاة  إعدادبغرض 

.االجتماعیة  قیق الكفایةتح!
.تحقیق العدالة االجتماعیة!
.تحقیق الكفایة االقتصادیة!
  .اشتراك الھیئات المحلیة!

  م ١٩٩٠ – ١٩٧٠فلسفة التعلیم العالي من -٢
 إلعداد أكتوبر ١٤سبتمبر و  ٢٦الخارج بعد قیام ثورتي  إلىلقد بدا االبتعاث     

 إلىكانت الدولة في الشمال تبعث  متخرجین من الجامعات العربیة وغیرھا حیث
والدولة في جنوب الیمن كانت تبعث  الغربیة،بعض الدول العربیة وبعض الدول 

  .االشتراكیةبعض الدول العربیة والدول  إلىالطلبة 
بكلیتي التربیة والشریعة  بدأتمؤسسات التعلیم الجامعي في الیمن فقد  أما    

م وكلیة التربیة العلیا كنواة لجامعة ١٩٧٠/١٩٧١والقانون كنواة لجامعة صنعاء في 
االن كل جامعة من الجامعتین جامعة متكاملة  أصبحتم حتى ١٩٧٠/١٩٧١عدن 

  .والعلمیةبكل كلیاتھا النظریة 
  

  :الوحدةجامعة صنعاء قبل  وأھداففلسفة  -٣
معلمین لمراحل التعلیم  إعدادجامعة صنعاء ھو  إنشاءمن  األولكان الھدف     
حیث كان المعلمون في مراحل التعلیم العام من الدول العربیة الشقیقة وفي  م،العا

  .مصرمقدمتھ 
 األمناءبتشكیل مجلس ) ٤٢(م صدر قرار جمھوري رقم ١٦/٦/١٩٧٠في     

النظر في المسائل العامة  ھواجبات أھملكلیتي التربیة و الشریعة والقانون وكان من 
 واإلداریةالكلیتان من النواحي التعلیمیة  إلیھوما تحتاج والسیاسة العلیا للتعلیم العالي 

  .وغیرھاوالمالیة 
م ثم الغي بقانون رقم ١٩٧٤لسنة ) ١١٨( قانون لجامعة صنعاء برقم أولصدر     

صدر قانون رقم  وأخیرا ١٩٨٨لسنة ) ٣٢(م ثم الغي بقانون ١٩٧٧لسنة ) ٨٩(
ي تسیر علیة الجامعات الیمنیة الذي ھو الحالي والذوتعدیالتھ،م ١٩٩٥لسنة ) ١٨(

  .الحكومیة كلھا بعد قیام الوحدة الباركة
  

  )١-٣(:م١٩٧٤لسنة ) ١١٨(فلسفة التعلیم العالي واھدافة في قانون رقم  -أ
  -:األتيم على ١٩٧٤لسنة  ١١٨من القانون  األولىنصت المادة     

كلیاتھا  ھي تقوم بتختص الجامعة بكل ما یتعلق بالتعلیم العالي والبحث العلمي الذ
والھیئات العامة التابعة لھا وتعمل على تزوید البالد بالمتخصصین والفنیین 
والخبراء في فروع العلوم المختلفة مع تھیئتھم لیكونوا مواطنین صالحین یسھمون 

عن طریق الكفایة  ألبنائھفي صنع مستقبل الوطن ویعملون على تحقیق الرفاھیة 
اجراء البحوث العلمیة وتشجیعھا وتوجیھھا لخدمة المجتمع والعدل وتعني الجامعة ب
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ببعث القومیة وتھتم  األھدافوتعمل على رقي األدب والعلوم الفنیة لتحقیق 
والھیئات  األخرىالحضارة العربیة وتوفیق الروابط العلمیة والثقافیة مع الجامعات 

ا یحقق الربط بین التعلیم وتكفل الدولة استقالل الجامعة بم واألجنبیةالعلمیة العربیة 
  .الشاملةالجامعي واحتیاجات التنمیة 

  

  )١- ٤( :م١٩٧٧لسنة  ٨٩فلسفة التعلیم العالي واھدافة في قانون  -ب
الجامعة  أھدافم على ١٩٧٧لسنة  ٨٩من القانون رقم  األولىنصت المادة     

  - :التاليوعلى النحو 
 ھعي والبحث العلمي والذي تقوم بالجامعة بكل ما یتعلق بالتعلیم الجام ختصت    

كلیاتھا والھیئات العلمیة والتابعة لھا وتعمل على تزوید البالد بالمتخصصین والفنین 
القومیة وبعث الحضارة  األھدافوعلى تحقیق  ةالمختلفوالخبراء في فروع العلوم 

 العلمیةالجامعة باجراء البحوث وتعني  اإلسالمیة،العربیة والقیم الدینیة والتقالید 
وتشجیعھا وتوجیھھا لخدمة المجتمع في سبیل التنمیة الشاملة، كما تعمل على رقي 

 األخرىوتقدیم العلوم والفنون وتوثیق الروابط العلمیة والثقافیة مع الجامعات  اآلداب
 ومالیاوتكفل الدولة استقالل الجامعة علمیًا  واألجنبیةوالھیئات العلمیة العربیة 

  .وإداریا
   

  )١-٥( :١٩٨٨لعام  ٣٢لسفة التعلیم العالي وأھدافھ في قانون رقم ف -ج
نصت المادة األولى من القانون المذكور على أن تختص الجامعة بكل ما یتعلق     

، بالتعلیم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم بھ كلیاتھا والھیئات العلمیة التابعة لھا
، والخبراء في فروع العلوم المختلفةیین الفنعلى تزوید البالد بالمتخصصین و لوتعم
والقیم الدینیة  اإلسالمیةالعربیة الحضارة تحقیق األھداف القومیة وبعث  ىوعل

الجامعة باجراء البحوث العلمیة وتشجیعھا وتوجھھا  ىاإلسالمیة، وتعنوالتقالید 
علوم وتقدم ال اآلدابرقي  تعمل على االشاملة، كمالتنمیة  لخدمة المجتمع في سبیل

والفنون وتوثیق الروابط العلمیة والثقافیة مع الجامعات األخرى والھیئات العلمیة 
  .واألجنبیةالعربیة 

لجامعة ٣٢و ٨٩ورقم ١١٨نالحظ أن األھداف التي وردت في القوانین رقم    
والثالث في عام  ١٩٧٤في صنعاء لم تختلف رغم أن فارق الزمن بین األول

  :األتياالفي ١٩٨٨
  .٨٩رقمفي القانون الثاني  اإلسالمیةالقیمة الدینیة والتقالید  إضافة!
.٣٢رقمفي القانون  اإلسالمیة بعد الحضارة العربیة اإلسالمیة إضافة!
  .الصیاغةاختالف في أسلوب !
الجامعة، أھداف  منجدیدا  اأو ھدفیعطي مؤشرا جدیدا  اإلضافةوھذا التعدیل أو     
الحكومة حول أھداف التعلیم العالي قد  فلسفةویدل على أن فلسفة الجامعة  امم

  .اإلسالمیةبالقیم الدینیة والحضارة  االھتمامجدید وھو  يءش إلیھاأضیف 
  

   :الوحدةفلسفة جامعة عدن وأھدافھا قبل   - د
م ثم تلتھا كلیة ٧٠/١٩٧١بعدن في عام یة العلیا وھي كلیة الترب كلیة، أولنشأت     

م وكانت تعرف من قبل بمعھد ١٩٧٣لحج عام  صبر للعلوم الزراعیة في محافظة
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الكلیات تحت  هوكانت ھذ االقتصاد،أنشئت كلیة  م١٩٧٤وفي عام  الزراعیة،العلوم 
  )١-١٧(.والتعلیمالعامة للتعلیم العالي في وزارة التربیة  اإلدارةاشراف 

حدد  دعدن، وقجامعة  بإنشاء) ٢٢(رقم  نصدر القانوم ١٠/٩/١٩٧٥في     
  )١-١٥( :األتيھداف الجامعة ومھامھا في القانون أ

واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة  واإلداریةخلق الكوادر العلمیة والتكنیكیة !
من السیطرة الفعلیة على موارده الطبیعیة  ھالشعب الیمني لتمكن أبناءمن 

  .الدولة المختلفة أجھزةوتلبیة حاجات 
في بناء  اإلسھامة لتمكنھم من الیمنیة تربیة علمیة اشتراكی األجیالتربیة !

التي  األجیالالمجتمع الجدید الذي تنشده الثورة الوطنیة الدیمقراطیة وكذا 
.التطور الالحق للثورة الوطنیة الدیمقراطیة بأعباءستطلع 

والبرجوازیة وكل القیم والتقالید  اإلقطاعیةكافة الثقافات القدیمة  استئصال!
الشتراكیة العلمیة والثقافة الوطنیة الیمنیة الثقافة ا بإشاعةالبالیة وذلك 

.والعربیة والتقدمیة
إعداد الطالب بصورة تضمن مساھمتھم الفعالة والكبیرة في التطویر العام !

للمجتمع وذلك من خالل اشتراك الھیئة التعلیمیة والطالب في النشاط 
.واحدفي وقت  واإلنتاجالعلمیة  األبحاثالتعلیمي وفي 

المادي  اإلنتاجالعلمیة وذلك بربطھا ربطًا وثیقُا مع متطلبات  ثاألبحاتنظیم !
في خطط التنمیة االجتماعیة في البالد،  ھوالنشاط االجتماعي المنصوص علی

في مختلف  اإلنتاجتطویر  إلىالتطبیقیة والھادفة  األبحاثوالتركیز على 
.رھااستثماالقطاعات والى اكتشاف ثروات البالد الطبیعیة وتطویر طرق 

دراسة ومعرفة وفھم  إلىتدریس العلوم االقتصادیة واالجتماعیة التي تھدف !
ما یتفق مع الظروف الخاصة القوانین العامة لتطویر المجتمع وتطبقھا ب

. للبالد
لمبادئ الثورة  وفقاوتربویًا ومسلكیًا  أكادیمیادرسین المؤھلین تأھیًال مإعداد ال!

.الجمھوریةدارس الوطنیة والدیمقراطیة لسد حاجة م
في تطویر مناھج  لإلسھاموالدراسات التربویة والتعلیمیة  باألبحاثالقیام !

.التعلیم في الجمھوریة وذلك بالتنسیق مع مركز البحوث التربویة
في البلدان العربیة  األخرىتعزیز وتوثیق العالقة بین الجامعة والجامعات !

والدراسات  األبحاثركة من واالشتراكیة وغیرھا من خالل االستفادة المشت
.والتعاون المشترك في مجال تبادل المدرسین والمحاضرین

 إعدادجامعة صنعاء في  أھدافعن  فجامعة عدن ال تختل أھداف إنیتضح     
 اإلطاراالختالف ھو في  نأفي مجال العلوم وفروعھا غیر  ةالتخصصیالكوادر 
نطلق منة كلتا الجامعتین ففي العقدي التربوي واالجتماعي الذي ت أوالفلسفي 

ھو الخلفیة العقائدیة والفكریة للعملیة  اإلسالمالشمالیة تؤمن الدولة بان المحافظات 
التربویة والتعلیمیة وفي المحافظات الجنوبیة كانت الدولة تؤمن بان االشتراكیة 

على  انعكس كل ذلك ا، ولذھي الخلفیة النظریة والفكریة للدولة) الشیوعیة(العلمیة 
  .الفكري والثقافي والمعرفي والتربوي اإلعدادالجامعتین من ناحیة  أھداف



األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

١٢

  :بعد الوحدة ھواھدافة وسیاسات فلسفة التعلیم العالي
 ٤٥في قانون التربیة والتعلیم رقم  ھالتعلیم العالي وسیاسات وأھداففلسفة  -١    

  .م١٩٩٢لسنة 
لت جامعة صنعاء تسیر على م ظ٢٢/٥/١٩٩٠الوحدة الباركة في  مبعد قیا    

 حتىم ١٩٧٥لعام  ٢٢م وجامعة عدن على قانونھا رقم ١٩٨٨لعام  ٣٢قانونھا رقم 
 وأنواعفلسفة  حددم للتربیة والتعلیم والذي ١٩٩٢لعام  ٤٥القانون العام رقم  أصدر

  )٢-٦( :كالتالي ھومراحل التعلیم وسیاسات
مھوریة الیمنیة من عقیدة الشعب تنبثق فلسفة التربیة وأھدافھا في الج :)٣(مادة 

ومن أھداف ثورتي  واإلسالمي،البالد ومن تراثھا العربي  راإلسالمیة، ودستو
خصائص  نوتجربتھا، ومسبتمبر وأكتوبر ومن رصید الحركة الوطنیة الیمنیة 

  :یأتيالمتعلم وحاجة المجتمع وتتكون األسس والمبادئ العامة مما 
دقیقة  أالھیةوفق سنن  لإلنسانالكون وسخره  ق، خلباهللا ووحدانیتھ اإلیمان  - أ

  .وثابتة
 الحیاة ویكرمشئون  م، ینظعقیدة وشریعة ونظاما شامال باإلسالم اإلیمان- ب

العلم والخلق  إلى و، ویدعمع فطرتھ ق، ویتوافویحترم عقلھ ودوره اإلنسان
 والمرجع الروحي،والقران والسنة النبویة الصحیحة یمثالن المنبع ،واإلبداع

  .عناصرھاالمصدران األساسیان للنظریة التربویة بكل  ااألول، وھمالتشریعي 
القائمة على  واإلنسانیة واإلسالمیةوااللتزام بالمثل العلیا العربیة  اإلیمان -ج

  .وحریاتھ وكرامتھ اإلنسانحقوق  ماألخالق، واحترامكارم 
منطلقاتھا وم وحدة واحدة في لاعتبار مصادر المعرفة المتعددة والع -د

  .وغایاتھا
دیمقراطي، جمھوري  اعربیة، نظامھدولة  ي، وھالیمن وحدة ال تتجزأ -ـھ

تراثھا الحضاري الذي یؤھلھا لبناء  نإیماني، وللیمالوطن واجب  بوح
  .في تقدم الحضارة البشریة م، تسھحضارة حدیثة

، خالقیة علیاأ ا، وقیمة، وثقافة، ولغاالعتزاز باالنتماء لألمة العربیة تاریخا -و
دورھا الحضاري وسماتھا وخصائصھا  ز، وإبرامن تراثھا ةواالستفاد
  .واإلنسانیة اإلسالمیة

أھم  ي، وھوالھویة القومیة واإلسالمیةاللغة العربیة عماد الثقافة العربیة  - ز
بقدرتھا المتجددة مع تطور الحیاة وبسعتھا ودقتھا  ز، تتمیأسس الوحدة العربیة

  .األفكار والمشاعر والمعارففي التعبیر عن 
بین جمیع المسلمین  طشرعي، یربواجب  اإلسالمیةاألمة  إلىاالنتماء  -ح

  .ح، ومصالة، وثقافا، وتاریخعقیدة
 االنفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمیة جزء من السیاسة -ط

لعدالة، وایحقق الحریة  ا، بمالتطلعات النبیلة للشعب الیمني دالتعلیمیة، یجس
  .بین الشعوب م، والتفاھف، والتعارل، والتواصموالمساواة، والسال

الیمني ھي أھم مقومات  لإلنسانالتربیة الشاملة والمتكاملة والمتوازنة  - ي
تنمیة روح الدفاع عن العقیدة والوطن  وحن التنمیة الشاملة للمجتمع والدولة
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شكالھا أساس لھ األولویة في القوة بجمیع أ ءواإلسالمیة، وبناواألمة العربیة 
، ض، واألریحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة ا، بمتكوین شخصیة المتعلم

  .االستالب بكل أشكالھ نم
وتطویر التعلیم  إصالحفي  ةحجر الزاوی م، والمعلالتعلیم مھنة ورسالة - ك

ة ویعمل النظام التربوي والتعلیمي على تأكید الرابطة العضویة بین النظری
 االمستمر، وتكنولوجیالتعلیم والتثقیف الذاتي أداة للتعلم  ر، ویعتبوالتطبیق

  .المعلومات مدخال أساسیا لتحقیق األھداف التربویة والعلمیة
واكتشاف میولھم  وإشباعھااعتبار التعرف على حاجات المتعلمین  -ل

  .والتعلموقدراتھم ورعایتھا وتوجیھھا عامال أساسیا في تحسین عملیة التعلیم 
والمعرفي،  يالعلممتطورة للتقدم  رالعلیا، مصاد تالعلمي، والدراساالبحث  -م

الذي یستلزم العنایة  رالتعلیم، األممستوى  عالمجتمع، رفمشاكل  لوح
   .المستمرة بالبحث العلمي وتطویره

، احتیاجات المجتمع يومتوازن، یلبالنظام التربوي والتعلیمي نظام متكامل  - ن
المعلومات والقدرات الذھنیة  ء، وإثرالتنمیة من القوى البشریةا طوخط

الذي  ر، األمواستنارةیمكنھم من مواجھة الحیاة بوعي  ا، بموالنفسیة للدارسین
 ع، وتنوییتطلب التخطیط العلمي المستمر في جمیع المراحل التعلیمیة
بما یتفق  المؤسسات التعلیمیة المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر

  .ومتطلبات العصر ثقافیا وتكنولوجیا وبما ینسجم مع الذاتیة الثقافیة للمجتمع
ھذا القانون  ألحكامیخضع النظام التربوي والتعلیمي في الجمھوریة  :)٤(مادة 

المراحل دون التعلیم العالي بما في ذلك  ةمسؤولیوتتحمل وزارة التربیة والتعلیم 
تتحمل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  ااألساسي، كمم التعلیم التقني بعد التعلی

التعلیم التقني العالي والبحث العلمي وتتحمل وزارة العمل والتدریب  ةمسؤولی
  .التدریب المھني ةمسؤولیالمھني 

ترتكز السیاسة التعلیمیة على المعاییر العلمیة في التخطیط وفي وضع : )١٤(مادة 
بین المعارف النظریة  يالتخصصابعة والربط بالتعلیم قبل المناھج والتقییم والمت

والمھارات الفنیة وعلى تحقیق التوازن في النظام التعلیمي والعدل في توزیع 
الخدمات واإلمكانیات التعلیمیة بین المحافظات والمناطق وعلى الالمركزیة في 

   .التعلیمیةاإلدارة 
المؤھلة بین  األطرق التوازن في مجال تحقی إلىیھدف التعلیم الجامعي : )٢٧(مادة 

من استیعاب التطورات  األطرالطلب االجتماعي وحاجات التنمیة وبشكل یمكن تلك 
في تطویرھا وتكییفھا لحاجات  واإلسھامالعلمیة والتقنیة ومتابعة نتائج البحوث 

  .المجتمع
طط تختص وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بوضع سیاسات وخ: )٥٥(مادة 

التعلیم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفیذ ما یقر منھا وھي الجھة المشرفة 
العالي البحوث والدراسات والتعلیم  وأجھزةوالمسئولة عن الجامعات ومراكز 

  .لھاالخارج وفق القوانین واللوائح المنضمة  إلى واالبتعاث
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العالي والبحث الجامعة مؤسسة علمیة تحت اشراف وزارة التعلیم : )٥٨(مادة 
 وظائفھا العلمیة والتربویة وتلحق موازنتھا بموازنة أداءالعلمي وھي مستقلة في 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وللجامعة استقالل مالي وإداري في تنفیذھا 
  .لموازنتھا

  
  م١٩٩٥لعام ) ١٨(في قانون الجامعات رقم  التعلیم العالي وأھداففلسفة  -٢

ھذا  وألغىبشان الجامعات الیمنیة ) ١٨(م قانون رقم ١٩٩٥عام في  صدر    
ھذا القانون  ر، ویعتبالقانون أي قوانین سابقھ في مجال التعلیم العالي والبحث العلمي

م ھو المرجع الوحید للفلسفة وأھداف ٢٠٠١م وعام ١٩٩٧مع تعدیالتھ في عام 
دت المادة الخامسة بعد التعدیل وسیاسات التعلیم العالي في الجمھوریة الیمنیة وقد حد

  )٢-٧( :إلى ما یأتي
تنشئة مواطنین متمسكین بعقیدتھم  إلىتھدف الجامعات الیمنیة بشكل عام     

 ن، مطلعیالسامیة اإلسالمیةمتحلین بالمثل العربیة  وأمتھممنتمین لوطنھم  اإلسالمیة
من  واإلفادةاعیة لالستفادة الو نبھا، ومتطلعی معتزین وحضارتھا أمتھمعلى تراث 

البحوث  وأجراء اإلنسانيومن التراث الحضاري  اإلسالمیةالحضارة العربیة 
ة وتشجیعھا وتوجیھھا لخدمة المجتمع والمساھمة في تقدم المعارف والعلوم یالعلم

والثقافیة مع الجامعات والھیئات العلمیة  والفنون وتوثیق الروابط العلمیة واآلداب
 األھدافداخل البالد وخارجھا كما تعمل الجامعات بوجھ خاص على تحقیق 

  -:التالیة
فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطالب في میادین المعرفة  إتاحة -أ

البالد من التخصصات والفنین والخبراء مع االھتمام  الحتیاجاتالمختلفة تلبیة 
  -:یليتركیز على ما وال
  .والتأھیل اإلعدادرفع مستوى ونوعیة  -
الصحیحة  اإلسالمیةتنمیة مقومات الشخصیة  إلىالھادفة  ألعامھن الثقافة یتكو -

.من المعرفي والعلمي القوییوالتكو
الشاملة  اإلسالمیةالمعرفة  أفاقالصحیحة النابعة من  اإلسالمیةترسیخ الرؤیة  -

  .والحیاة نسانواإلوتصورھا للكون 
  .والناقد أالبتكارين مھارات التفكیر العلمي یتكو -
الزمة وتسخیرھا لحل اكتساب المعارف والمھارات العلمیة والتطبیقیة ال -

  .وكفائھالمشكالت بفاعلیة 
البحوث العلمیة وتطبیقھا  أجراءوطرق  أسالیبتدریس وتمكین الطالب من  -

  .وتقویمھا
ت االیجابیة نحو العمل بشكل عام مع التركیز على تنمیة المواھب والمھارا -

، ةبالمسؤولی ر، والشعوالفعالة ة، والقیادوالعمل الجماعي التعاون،تنمیة روح 
  .األخالقي موااللتزا

 المسارعة،وتطوراتھا  والتكنلوجیا لومتنمیة االتجاھات االیجابیة نحو الع -
  .البیئة المجتمع الیمنيوكیفیة االستفادة من كل ذلك في تطویر وحل قضایا 
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  .الحیاةاالیجابي ومفھوم التعلیم الذاتي المستمر مدى  هتنمیة االتجا -
  
العنایة باللغة العربیة وتدریسھا وتطویرھا وتعمیم استعمالھا كلغة علمیة  - ب

وتعلیمیة في مختلف مجاالت المعرفة والعلوم وذلك باعتبارھا الوعاء الحضاري 
  .ق لحضارة اإلسالم ورسالتھالقیم واألخالو نياللمع

تطویر المعرفة بإجراء البحوث العلمیة في مختلف مجاالت المعرفة سواء -ج
لخدمة احتیاجات المجتمع وخطط  ا، وتوجیھھعلى المستوى الفردي أو الجماعي

  .التنمیة
وتطویرھا واالستفادة منھا في تطویر ) التكنولوجیا(االھتمام بتنمیة التقنیة  -د

  .المجتمع
تشجیع حركة التألیف والترجمة والنشر في مختلف مجاالت المعرفة مع  -ھـ

  .التركیز بوجھ خاص على التراث الیمني
  .اإلسھام في رقي اآلداب والفنون وتقدم العلوم -و
إیجاد المناخ األكادیمي المساعد على حریة الفكر والتعبیر والنشر بما ال  - ز

  .العلیا ھ، ومثلیتعارض مع اإلسالم وقیمھ السامیة
تقویة الروابط بین الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في البالد بما  -ح

یكفل التفاعل المتبادل والبناء للمعرفة والخبرات والموارد والمشاركة التي تكفل 
  .اإلسھام الفعال في إحداث التنمیة الشاملة في البالد

لھیئات العلمیة ومراكز مع الجامعات وا ة، والثقافیتوثیق الروابط العلمیة -ط
والتطویر العربیة واألجنبیة بما یساعد على تطویر الجامعات الیمنیة  ثالبحو

  .وتعزیز مكانتھا
الدولة ومؤسساتھا  أجھزةتقدیم االستشارات الفنیة والمتخصصة لمختلف  - ي

  .العامة والمختلطة
لدولة ا وأجھزةالعمل في مؤسسات  وأسالیبالمساھمة في تطویر السیاسات  - ك

والتجارب المبتكرة لحل المشاكل والقطاعین العام والخاص وتقدیم النماذج 
  .المختلفة

الدولة والقطاعین العام والخاص  وأجھزةالعاملین في مؤسسات  كفاءةرفع  -ل
  .  الخدمة أثناء والتأھیل اإلعدادوذلك من خالل المساھمة في برنامج 
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  :و تعدیالتھ ١٩٩٥لعام  ١٨ سیاسة التعلیم العالي من خالل قانون -٣
بھا الخطوط العریضة و العامة    یقصدللتعلیم العالي  السیاسة التعلیمیة    

الغائبة للتعلیم  أوواالتجاھات و االولویات التي یتم رسمھا لتحقیق األھداف العامة 
  .١٩٩٥لعام  ١٨م رقالعالي التي وردت في قانون الجامعات الیمنیة 

االستراتیجیات و الخطط و البرامج و المناھج  تنبثقة التعلیمیة ومن ھذه السیاس    
وبما أننا لم نجد سیاسة تعلیمیة للتعلیم العالي .التي تنفذ األھداف العامة للتعلیم العالي

على المواد التي وردت في القانون الذي حدد فیھ الجھات  تعتمد ف، فسومكتوبة
المجلس اء من وزارة التعلیم العالي و علي وضع السیاسة التعلیمیة ابتد المسئولة
األعلى للجامعات و حتى القسم العلمي في  لتخطیط التعلیم و المجلس األعلى
  .الجامعة

  
  :م وزارة التعلیم العالي و البحث العالمي في رسم السیاسة التعلیمیةامھ -١

 تعتبر وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الوزارة األولى المسئولة عن    
التعلیم العالي في الیمن وسواء كان حكومیا أو أھلیا ولذا حددت الئحة الوزارة 

  : األتي فيمھام الوزارة ٢٠٠٤لعام ١٣٧الصادرة بالقرار الجمھوري رقم 
اقتراح و تنفیذ السیاسة العامة للدولة و خططھا المقرة في مجال التعلیم العالي  -

سئولة عن الجامعات الحكومیة و وھي الجھة المشرفة و الم، و البحث العلمي
، عاث إلى الخارجبتاألھلیة و مراكز البحوث و المعاھد العلیا المتخصصة و اال

  :و نمارس على وجھة الخصوص المھام التالیة
السیاسة العامة للدولة في مجال التعلیم العالي و البحث العلمي و متابعة  اقتراح -

  .تنفیذھا
ات التعلیم العالي و البحث العلمي على النحو و الرقابة على مؤسس األشراف -

.إطار القوانین و التشریعات النافذة يوف، الذي یحقق أھدافھا بكفاءة و فاعلیة
لتخطیط العام للتعلیم العالي و البحث العلمي في ضوء احتیاجات الوطن ا -

.بالتنسیق مع الجھات ذات العالقة
  

:ةسم السیاسة التعلیمیم المجلس األعلى لتخطیط التعلیم في رامھ-٢
بإنشاء المجلس األعلى  ٢٠٠١لسنة  ٢٦٦صدر القرار الجمھوري رقم     

  )٢-١٠( :لتخطیط التعلیم وقد حدد أھم مھامھ في اآلتي
رسم السیاسات و االتجاھات العامة التي یجب أن یسیر علیھا نظام التعلیم   - أ

  .العام و الجامعي و الفني و المھني
ة بتخطیط التعلیم لالرتقاء بمستویات التعلیم المختلفة و نیعتوجیھ الجھات الم - ب

مواكبة التطورات و المستجدات المعرفیة المتسارعھ من خالل تطویر المناھج و 
.غراض تخریج جیل یواكب تطورات العصرأي بإعداد المدرسین األكفاء بما یل

قیقھا في توجیھ خطط و برامج الدولة نحو الغایات و األھداف المطلوب تح -ج
  .وتحدید االولویات وفقا لما تتطلبھ خطط و مشاریع التنمیة، كل فروع التعلیم

  

  :األعلى للجامعات في رسم السیاسة للتعلیم العالي م المجلسامھ -٣
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المجلس  مھام على أن من ١٩٩٥لعام  ١٨نصت المادة السابعة في القانون من     
  :األعلى للجامعات األتي

  .علیم الجامعياقتراح خطط الت-ا 
.خطط القبول وضع - ب
.فق و حاجات البالدتبما ی ھتنسیق التعلیم الجامعي و العمل على توجھ  -ج
  .اقتراح السیاسة العامة للجامعات -د 

  :م الجامعة في رسم السیاسة للتعلیم العاليامھ -٤
من مھام مجلس الجامعة  أنقانون الجامعات على  من ١١ رقمنصت المادة 

  :التالي
البحث رفع مستوى التعلیم و  حققرسم السیاسة العامة للجامعة بما ی -

  .احتیاجات التنمیة الشاملة في البالد و تلبیة و التدریب التأھیلو  العلمي
مناقشة و إقرار الخطط والبرامج الدراسیة المرفوعة من مجالس  -

  .یة فیھالھا أو استحداث أقسام علم ةالكلیات و المعاھد و المراكز التابع
مناقشة و إقرار خطط تنمیھ الجامعة مع ربطھا بخطط التنمیة في  -

.الدولة
تحدید أعداد الطالب الذین یمكن قبولھم سنویا في الجامعة و ذلك في  -

بما ال  كوذل، ضوء احتیاجات المجتمع و القدرة االستیعابیة للجامعة
ددة من كل تخصص من تخصصات المح یتجاوز الحد األقصى للقبول في

قبل المجلس األعلى للجامعات وفقا لخطط القبول السنویة التي یقرھا 
.المجلس

وضع األسس العامة لمختلف نشاطات الطالب االجتماعیة و الثقافیة و  -
.الریاضیة و الرعایة الصحیة لھم

  

 ١٨م مجلس الكلیة في رسم السیاسة التعلیم الجامعي من خالل قانون امھ -٥ 
  :للجامعات

على أن من مھام  ١٩٩٥لعام  ١٨من القانون رقم  ٢٢نصت المادة رقم     
  :مجلس الكلیة اآلتي

مستوى التدریس و البحث العلمي و  فعرسم السیاسة العامة للكلیة بما یكفل ر  - أ
  .بما ال یتناقض مع سیاسة الجامعة

دراسة وتطویر مشاریع الخطط و المناھج و البرامج الدراسیة التي یرفعھا - ب
  .األقسام والموافقة علیھا تمھیدا إلقرارھا من مجلس الجامعة مجلس

   :العاليم القسم في الكلیة في رسم سیاسة التعلیم امھ -٦
في رسم وتنفیذ السیاسة التعلیمیة  األخیرةیعتبر القسم في الكلیة الحلقة     

مھامھ م ١٩٩٥لعام  ١٨من قانون رقم  ٩٢للجامعة وقد حددت المادة رقم 
  :تياألفي 
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اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شانھ النھوض بالمستوى -
  .العلمي في القسم والكلیة

.القسموضع المناھج الدراسیة للمقررات التي یدرسھا -
.القسمالبحث العلمي في  أنشطةتشجیع وتنسیق -
.وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم-
اسة التعلیمیة في ینیة المرجعیة للسمن خالل استعراض النصوص القانو    

ھناك معالم واتجاھات قانونیة وان ھناك جھات  أنالجمھوریة الیمنیة یتضح 
رؤیة وبرامج مكتوبة عند  إلىترجمتھا  أن رالسیاسات، غیمسئولة عن ھذه 

المسئولین عن التعلیم العالي غیر موجودة مما سبب رؤیة غیر واضحة في سیر 
  .مخرجاتھ أو تھعملی أو ھمدخالت فيي سواء عملیة التعلیم العال
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  :المشكالت والتحدیات التي تواجھھا فلسفة التعلیم العالي وسیاساتھ 
العامة والخاصة  واألھدافنتیجة لعدم وضوح الفلسفة االجتماعیة والتربویة     

 للعملیة التعلیمیة والتربویة للتعلیم العالي عند كثیر من القیادات العلیا والوسطي
سبب رویة ة التدریس،یئھ ألعضاءالتربوي  التأھیلفي التعلیم العالي وعدم والمنفذة 

مشكالت  أوجدغیر واضحة في وضع سیاسات واستراتیجیات التعلیم العالي مما 
سیاسات بعد مسیرتھ التعلیمیة الو فوأالھداوتحدیات للتعلیم العالي في مجال الفلسفة 

  .النابعینیات حتى والتنمویة الطویلة منذ بدایة الس
  

المشكالت في مجال الفلسفة والسیاسات التعلیمیة التي جاءت في قانون  :أوال    
   :للجامعات الیمنیة ١٩٩٥لعام  ١٨رقم 

عند كثیر من القیادات العلیا  وأھدافھاقلة وضوح الفلسفة االجتماعیة والتربویة  - ١
  .التعلیمیةملیة والوسطى وأعضاء ھیئة التدریس مما انعكس على سیر الع

منھا استراتیجیات  ومحددة تنطلقسیاسات تعلیمیة مرسومة ومكتوبة  دال توج - ٢
  .المدىللتعلیم العالي قصیرة المدى وطویلة 

ھیئة  أعضاءكثیر من القیادات التعلیم العالي وال سیما عند التربوي قلة التأھیل  - ٣
رسالة  أنحیث ة التربویة ھم التعلیمیمالتدریس مما سبب قلة فھم لوظائفھم ومھا

  .العاليمؤسسات التعلیم في التعلیم عظیمة وكبیرة والسیما 
العلمي  ھالشباب التوجی ھالجامعات في التنمیة الثقافیة والفكریة وتوجی إسھامقلة  - ٤

لعام  ١٨الجامعات الواردة في قانون الجامعات رقم  أھدافوالثقافي من خالل 
  .م١٩٩٥

 وتأھیلة المجتمع في مجاالت العلم والمعرفة والثقافة قلة تحقیق ھدف خدم - ٥
  .المواطنین من خالل برامج التعلیم المستمر

الجامعات  أنعدم قدرة التعلیم الجامعي استیعاب مخرجات التعلیم الثانوي حیث  - ٦
خرج من التعلیم تم ألف ٢٠٠طالب سنویا من حوالي  ألف ٤٠أكثر من ال تأخذ 
  .سنویاالثانوي 

  .الشاملةلخطط التنمیة ة مخرجات التعلیم العالي بكامو قلة - ٧
 ٢٤- ١٨منھم في ســـن النمو السكاني في وضع خطط الستیعاب  عدم مواكبة - ٨

  .من السكان
وسیاسات الجامعات عند  وأھدافوالقیم الجامعیة  األخالقیةقلة االلتزام بالمعاییر  - ٩

  .ة التدریسیئھ أعضاءكثیر من 
  .التي تقبل وجودة العملیة التعلیمیة األعدادوازن بین قلة تحقیق الت - ١٠
زن بین خصائص ومھارات ومخرجات التعلیم العالي ومتطلبات سوق اقلة التو - ١١

  .العمل وقلة قدرتھا على التطور
قلة التنسیق بین مؤسسات التعلیم العالي وغیرھا من المؤسسات التعلیمیة  - ١٢

  .والتربویة
  على مستوى الدولة  واإلداریةالیة الم اإلدارةمركزیة  - ١٣
تنفیذ السیاسة التعلیمیة وسیاسة القبول االستثناءات والوساطات التي تؤثر على  - ١٤

  .ومالیة إداریة أعمالوغیرھا من 
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وسیاساتھا لمتطلبات العصر والتنمیة الشاملة مع  وأھدافھاعدم مواكبة المناھج  - ١٥
  .فیھاقلة الجودة 

التي تعد طالبًا  والمذكراتلجامعي واالعتماد على المالزم عدم دعم الكتاب ا - ١٦
  .ضعیفي المستوى

قلة دعم البحوث العلمیة وعدم االستفادة منھا من قبل المؤسسات الخیریة  - ١٧
  .بین القطاع العام والخاص واإلنتاجیة

 أقسامھموقلة تواجدھم في  ألتدریسيھم باصة التدریس بنیئھ أعضاءعدم التزام  - ١٨
  .علھم مع أھداف كلیاتھموتفا
قلة التوازن بین القبول في الكلیات مع تزاید عدد الطلبة في الكلیات النظریة  - ١٩

  .وغیرھاالعلمیة من مختبرات ومعامل  اإلمكانیاتمع قلة النظریة والعلمیة 
المتغیرة في كل مجاالت  ھبطئ متابعة الجامعات لالنفجار المعرفي ومناھج - ٢٠

  .الحیاة
  

  :التحدیات التي تواجھھا فلسفة التعلیم العالي وسیاساتھ :ثانیًا
حیث من یعتبر التعلیم العالي في أي بلد من بلدان العالم العمود الفقري لتلك البلد     

خاللھ تتخرج قوافل العلماء والفنیین والخبراء في مجاالت التنمیة الشاملة والتي 
 ھان مؤسسات التعلیم العالي تواجف ھوعلی،وعالمیا احولھا محلیبما  وتتأثرتؤثر 

عالمیا ومحلیا وداخلیا وعلیھا معرفة ھذه التحدیات والعمل الجاد في تحدیات كبیرة 
التغلب علیھا حتى تستطیع تخریج جیل یواكب التطور العلمي والمعرفي والتقني 

المستقبل  حضارة إلقامةصحیحة  أسسخطط التنمیة الشاملة ویضع  یخدمكي 
فان فلسفة  االتربویة وسیاسات التعلیمیة ولذ أھدافھ فلسفتھ االجتماعیة والقائمة على 

   :تواجھي الجمھوریة الیمنیة التعلیم العالي وسیاساتھ ف
  )العولمة(دولیة تحدیات -
تحدیات محلیة -
  )، مخرجاتتمدخالت، عملیامن (تحدیات داخل النظام التعلیمي -

:)العولمة( التحدیات الدولیة -١
صراعات  يوالثقافات، أ واألفكار واالیدولوجیاات صراع الحضار-

  .والحیاة واإلنسانالرؤیة لأللوھیة والكون  ي، أالفلسفات االجتماعیة
وفلسفاتھ التعلیمیة  أفكارللضعیف وفرض  يواستعمار القوالھیمنة الدولیة -

.واالقتصادیةوالتربویة 
والشُعب الدولي عن طریق الدول والمنظمات الدولیة  اإلرھابانتشار -

بما یتالءم مع فكر الدول  اإلرھابكیالین وتفسیر موالكیل ب واألفراد
.االستعماریة أھدافھاالكبرى في 

منظمة  إلىاالقتصاد الدولي وانضمام الیمن  أجزاءتزاید الترابط بین -
.التجارة العالمیة
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تزاید الثورة التقنیة والمعرفیة في مجال المعلومات واالتصاالت والوسائل -
.األخرىعلمیة ال

ة لتحقیق مكاسب اقتصادیة مبروز العلم والتقنیة كوسیلة ضروریة وحاس-
.المنافسةفي ظل تعاظم 

  :التحدیات المحلیة-٢
نسبة  باستیعاالتي یتطلب  ٢٤- ١٨ ألعمریھتزاید عدد السكان من الفئة -

كبیرة منھا في التعلیم الجامعي والفني نتیجة للرغبة في التعلیم واحتیاجات 
  .د للكوادر المتخصصة والمتعلمةالبل

المساھمة في حل المشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والفكریة والثقافیة -
.والندواتعن طریق البحوث والمؤتمرات 

خدمة المجتمع المحلي عن طریق برامج التعلیم عن بعد والتعلیم المستمر -
.األخرىوالمعارض والنشاطات العامة 

لمالیة في استثمارات اقتصادیة للمساھمة في توجیھ إمكانیات الجامعة ا-
.التنمیة االقتصادیة وحل مشكلة البطالة

تحقیق التوازن بین المستویات المھنیة للخرجین واحتیاجات خطط التنمیة -
.واالجتماعیةاالقتصادیة 

  ):الجامعات(التحدیات من داخل نظام التعلیم العالي -٣
  :التعلیميخالت النظام دم  - أ

العامة للبلد  األھدافوسیاسة التعلیم العالي بما ینسجم مع  وأھداففلسفة -
  .المتغیرةوالتطورات الدولیة 

العلمي  وإعدادھمھیئة التدریس واختیارھم  وأعضاءوالمدرسون  نالمعیدو-
.والتربوي

استیعابھم من  ةالعامة، ونسبالطلبة ومستواھم العلمي والثقافي في الثانویة -
.المتقدمین

یرھا ومواكبتھا للتطور والتغیرات التقنیة غیة وتطویرھا وتالمناھج الدراسی-
.والمعرفیة

الكتب الدراسیة والوسائل التقنیة والمختبرات والمعامل العلمیة كیف -
.نوفرھا واستخدامھا والحفاظ علیھا

علمیا وتربویا فبل الخدمة ورفع مستوھا  عدادھاإوكیف  اإلداریةالقیادات -
.الخدمةأثناء  واإلداريالعلمي والمعرفي 

التغذیة الراجحة لرفع مستوى  وإیجادتقویم العملیة التعلیمیة والتربویة -
.في مختلف أنواعھ ھالتعلیم وجودت

تقویم مستوى الطالب العلمیة  إلىاالمتحانات الطالبیة والتي تھدف -
.والمعرفیة والثقافیة

یة راقیة مع تقدیم عملیة تعلیم إلىالتسھیالت العلمیة والتربویة التي تھدف -
 إلىیحتاجون ھیئة تدریس  وأعضاءمادیة محدودة  إمكانیاتوجود 
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وسیاسات التعلیم العالي وطرق  وأھدافسفة لمؤھالت تربویة أي معرفة بف
.التدریس و مناھجھ و وسائلة التقنیة الحدیثة

  ):الكفاءة الداخلیة(التحدیات في عملیة التعلیم العالي -ب
تسرب بالرغم من تجاوز السنوات المسموح بھا ازدیاد ظاھرة الرسوب وال-

  .للطالب في البقاء في الجامعة وھي ثمان سنوات
ئة یھ وأعضاءمن قبل الطلبة  اآلليمحدودیة استخدام تقنیة الحاسب -

.والمكتباتالتدریس في القاعات والمعامل 
ھیئة التدریس قبل  ألعضاءالتطویر المھني أي التربوي الوجود وضعف -

.التدریس أثناءوالتعیین 
من الطاقة االستیعابیة ففي جامعة  أكثر إلىوصول كل الجامعات الحكومیة -

 ٢٥من  أكثرطالب وطالبة وفي جامعة عدن  ألف ٨٦من  أكثرصنعاء 
طالب وطالبة  ألف ٣٠من  أكثر طالب وطالبة وفي جامعة تعز ألف

من  ثرأكطالب وطالبة وفي جامعة ذمار  ألف ١٥من  أكثروجامعة الحدیدة 
طالب وطالبة  ألف ١٠من  أكثرب إطالب وطالبة وفي جامعة  ألف ١٥

.وطالبةطالب  ألف ٧مت  أكثروفي جامعة حضرموت 
موضوعیة ومتطورة لمراجعة البرامج  آلیاتوضع نظام للجودة من خالل -

.الدراسیة
.والتدریس والنشاطات التعلیمیة اإلرشاد أسالیب-
.الدراسات العلیا والبحث العلمي-
.التفاعل مع المجتمع والخبرات في البیئة-
 أثناءھیئة التدریس والفنیین و اإلداریین وغیرھم  ألعضاءالتدریب -

.الخدمة
بما یتناسب مع مھمة مؤسسات التعلیم  واإلداریةتحدیث النظم المالیة -

.العالي
مصادر الموازنة  إلىوالمتنوعة  اإلضافیةقلة توفیر مصادر التمویل -

.العامة
):الخارجیة ةالكفاء(تحدیات من مخرجات التعلیم العالي ال-ج

التعلیم العالي الغائبة بمستواھا الكامل ال في  أھدافمخرجات ال تتمثل فیھا -
  .مجال التخصص وال في مجال المعرفة وال في مجال الثقافة

متخرجون لیس لدیھم القدرات على العمل والتكیف مع تدني المستوى -
.لغويالعلمي والتخصصي وال

.متخرجون لیس لدیھم ارتباط وثیق باحتیاجات التنمیة الشاملة-
قلة التكامل والتفاعل بین الجامعات والقطاع الخاص مع قلة التوافق بین -

.خصائص المخرجات وسوق العمل المنظورة والمتغیرة
.ازدیاد بطالة المتخرجین من الجامعات في التخصصات النظریة والعلمیة-
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كالت والتحدیات التي یواجھھا التعلیم العالي نتیجة حتمیة لقلة رسم ھذه المش أن    
العامة للتعلیم العالي مع قلة المعرفة لدى  األھداف تتضمنسیاسة تعلیمیة مكتوبة 

الغائبة  أھدافھ كثیر من القیادات للتعلیم العالي بفلسفة المجتمع وفلسفة التعلیم العالي و
حلیة على مستوى التخصصات والمراحل المر وأھدافھعلى مستوى المجتمع 

مناھج وخطط دراسیة من خاللھا تتم عملیة تقویم الطالب  إلىالدراسیة وترجمتھا 
    .ھیئة التدریس أعضاءوالقیادات التعلیمیة وفي مقدمتھا 

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رؤیة مستقبلیة للتعلیم العالي
  

صة من أھم المحاور التي تساعد األمة لقد أصبح التعلیم بعامة والتعلیم العالي بخا 
یستخدم األقویاء فیھ الضعفاء  العولمةعلى االحتفاظ بشخصیتھا وھویتھا في عالم 

ن الیمن إذا لم تستثمر تعلیم أبنائھا كي یكونوا إولذا ف الذاتیة،لتحقیق مصالحھم 
 و الحاضر، معطیاتوعلى مواجھة  المجید،قادرین على التواصل مع الماضي 

فأنھا ستكون في خطر وستكون كالریشة في مھب  المرجو،راق أفاق المستقبل استش
   .الضعیفھا أمواج العولمة والتغییر وسیطرة القوي على فاذتقالریح ت

ن التعلیم العالي في الجمھوریة الیمنیة یجب أن یعتمد على مشروع حضاري شامل إ
لسفة اجتماعیة وفلسفة ند إلى رؤیة شاملة للكون واإلنسان والحیاة أي إلى فتیس

قادة التعلیم العالي وینفذوھا  ھاعالم فتكون مرسومة یقرموال یةتربویة واضحة الرؤ
ال یصبح التعلیم العالي نفسھ اساعد الیمن على حل مشكالتھا التنمویة الشاملة وتكي 

حتاج إلى رؤیة مستقبلیة تن األمة في خطر إ. .الیمنخطر على  وكارثة،مشكلة 
   .وحضارتھالتعلیمھا ألبنائھا و

  

   :العاليفلسفة التعلیم رؤیة مستقبلیة ل - ١
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ال بـد من تحـدیث فلسفة التعلیم العالي منطلقة من الفلسفة االجتماعیة القائمـة  -أ
   :على

   .للحیاةاإلسالم عقیدة وشریعة ومنھاج شامل !
 .وأكتوبرمبادئ الثورة الیمنیة سبتمبر !
 .الیمنیةدستور الجمھوریة !
.الوطنیة ثوابتال!
.والتطورطموحات الشعب الیمني في التقدم !
   .التطورات العلمیة والتقنیة!

) ٤٥(التعلیم العالي ومن أھمھا قانون رقم  ةالرجوع إلى األدبیات السابقة لفسلف - ب
م وتعدیالتھ بشأن ١٩٩٥لسنة ) ١٨(م للتربیة والتعلیم وقانون رقم ١٩٩٢لسنة 

  .الیمنیةالجامعات 
الثقافة اإلسالمیة وجعلھا عنصرًا رئیسیًا للوحدة الوطنیة وعامًال أساسیًا دعم  -ج 

   .الحضاريللتواصل 
االھتمام باللغة العربیة باعتبارھا مفتاح شخصیة األمة الیمنیة والعربیة  -د

واإلسالمیة وجوھر ھویتھا وتكون لغة التدریس لكل المقررات العلمیة والنظریة في 
   .الجامعیةكل الكلیات 

االستفادة من التكنولوجیا والعلوم والمعارف األجنبیة من خالل الترجمة  -و
 نالمستمرة لھذه العلوم والمعارف ولیس من خالل تدریسھا باللغة األجنبیة فاألوربیو

والدول المعاصرة تقدمت  المستشرقین،ترجموا علوم الحضارة اإلسالمیة من خالل 
   .ھابلغتالعلوم المعاصرة  یسمن خالل تدر

  
   :العاليھداف التعلیم رؤیة مستقبلیة أل -٢

یة للتعلیم العالي تساھم في تنفیذھا ئاغو عامةالبد من وضع أھداف  -أ
ھا السیاسة التعلیمیة واالستراتیجیة نمیتضكل مؤسسات التعلیم العالي و

  .التعلیمیة
ھا قانون نمتضبد من وضع أھداف خاصة لكل مؤسسة تعلیمیة یال - ب

.إنشائھا
بد من وضع أھداف خاصة لكل كلیة أو معھد من مؤسسات التعلیم ال-ج

.التعلیميھا دلیلھا نمتضالعالي ی
بد من وضع أھداف خاصة لكل تخصص من تخصصات التعلیم ال-د

 .الدراسیةھا خططھا نمتضالعالي ی
بد من كتابة تلك األھداف في مدخل كل مؤسسة تعلیمیة وأمام كل ال-ھـ

 األكادیمیةحتى یعرف مھمتھ  أو جامعةكلیة مسئول عن مركز أو 
 .واإلداریة

 .العالياألھداف محاور الفلسفة التعلیمیة للتعلیم  تتضمنیجب أن  -و
یجب أن تتضمن األھداف طموحات الشعب الیمني في التعلیم العالي - ز

والتنمیة الشاملة 
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بط یجب أن تتضمن األھداف االستفادة من التكنولوجیا والمعارف ور -ح
بالماضي والحاضر والمستقبل  اتالمخرج

بناء األھداف وصیاغتھا بما یلبي متطلبات التنمیة الشاملة وتحدیات -ط
 .اإلسالميالعولمة والحاضر والمستقبل الحضاري الزاھر للیمن والعالم 

ربط فلسفة وأھداف مؤسسات التعلیم األھلیة بالفلسفة العامة والخاصة - ي
قانون للتعلیم األھلي یضبط شئونھ  وإصدارم العالي وأھداف وسیاسة التعلی
...والمالیةاألكادیمیة واإلداریة 

  
   العاليسیاسة التعلیم رؤیة مستقبلیة ل-٣

ن إاالستراتیجیات وعلیھ ف منھاق لتضمن األھداف وتنطتالسیاسة التعلیمیة     
   :تتضمن العاليالسیاسة التعلیمیة للتعلیم 

التعلیم العالي في القبول للطلبة وأعضاء ھیئة  وضع سیاسة لمختلف جوانب!
التعلیم والمناھج والوسائل التعلیمیة ومتوسط عدد الطلبة أمام عضویة 

  .. .بالعملالتدریس والتعلیم عن بعد والتعلیم المستمر والتمویل و ربط التعلیم 
بمشكالت المجتمع والتنمیة  ھبحث العلمي وتمویلھ وربطللوضع سیاسة !

 .والخاصرجال األعمال والمصانع ومؤسسات القطاع العام الشاملة و
.العاليوضع سیاسة للجوانب المالیة بھدف إصالح وتطویر التعلیم !
!   

   :العاليستراتیجیة التعلیم رؤیة مستقبلیة ال-٤
وضعت الجنة الفنیة إلعداد مشروع تطویر التعلیم العالي محاور لوضع     

  )١٢- ١١( :كاآلتياستراتیجیة للتعلیم العالي وھي 
   .العاليتطویر الفلسفة والسیاسات التعلیمیة لمؤسسات التعلیم !
 .الھیكليوالتنظیمیة وإعادة التأمین  ةتطویر الفنیة اإلداری!
.التعلیمیةتطویر العملیة !
.الجودة ثقافة!
.العلميالبحث !
إمكانیات وتحدیات تكنولوجیا المعلومات واالتصال في مؤسسات التعلیم !

.العالي
.وتمویلھاتدعیم مؤسسات التعلیم العالي !
   

   :اإلجرائیةمن أھم الخطوات 
ویشارك  ھوسیاسات ھعقد ندوة علمیة لوضع معالم فلسفة التعلیم العالي وأھداف!

تخطیط التعلیم والجامعات مع وزارة التعلیم العالي ل األعلى سلالمج فیھا
   .العاليلیم تھا قرار جمھوري ملزم لكل مؤسسات التعبتوصیاوتصدر 

یتم التنسیق المستمر بین مؤسسات التعلیم العالي ومجالسھا في تنفیذ ماجا في !
.واستراتیجیاتھفلسفة وأھداف التعلیم العالي وسیاساتھ 



األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

٢٦

بكل أنواعھ وتخصصاتھ الثانوي بعد  ،التعلیمع التعلیم العاليیتبال بد أن !
 .ھیاكلھاضمن رة في استطاعتھا تحمل ھذه المسئولیة الكبی ،فھيالجامعات

في  مسئولتطبع كل القوانین والدالئل الخاصة بالتعلیم العالي وتسلم لكل !
 .والوسطىالقیادات العلیا 

أقامھ دورات وندوات مستمر لمراجعھ القوانین واللوائح وإضافة الجدید !
 جزئي أو وحذف ما ھو غیر مناسب للفترة الزمنیة التي یحدث فیھا تغییر

.عالميكلي أو 
قد دورات تربویة مستمرة لكل عضو ھیئة تدریس لیس لدیة مؤھل تربوي ع!

 . وال یتم قبولھ في الجامعة إال بعد اجتیازھا
مستمرة بین الكلیات المماثلة بھدف التطویر والتحدیث في  لقاءتعقد !

والمناھج والمعامل والمختبرات ووسائل التدریس  الفنیةالجوانب اإلداریة و
یم العالي وسیاساتھ والمناھج وطرق التدریس في تتضمن فلسفة التعل

ھا عرفھ التدریس علم لھ مبادئھ ووسائلھ البد أن ینمھ أنحیث  ،الجامعات
 .الجامعةعضو ھیئة التدریس في 

عداد وثیقة شاملة إلصالح التعلیم العالي متضمنة األھداف والسیاسات إ!
.واالستراتیجیات

لشؤون التعلیم العام والفني  إنشاء منصب نائب لرئیس مجلس الوزراء!
س المجالس التعلیمیة وینسق بینھا وبین أوالعالي،یساعده في ھذا المجال ویر

مستویات التعلیم وأنواعھ،ویتابع تنفیذ فلسفة التعلیم وأھدافھ وسیاساتھ 
.  واستراتیجیاتھ

  
  

  المـــراجـــــع
  

م ١٩٦٣لعام )  ١٦(الجمھوریة العربیة الیمنیة رئاسة الجمھوریة قرار رقم - ١
   .والتعلیمبشأن اختصاصات تشكیل وزارة التربة 

م بشان قانون التعلیم ١٩٧٤لعام )  ٢٣( ادة قرار رقم یمجلس الق ـــــــــــ،- ٢
.العام

م بشأن قانون جامعة ١٩٧٤لعام )  ١١٨( مجلس القیادة قرار رقم ـــــــــــ، - ٣
.صنعاء

م بشأن قانون جامعة ١٩٧٧لعام  ) ٨٩( مجلس القیادة قرار رقم ـــــــــــ، - ٤
.صنعاء

م بشأن قانون ١٩٨٨لعام )  ٣٢( رئاسة الجمھوریة قرار رقم ـــــــــــ، - ٥
.صنعاءجامعة 

م بشأن القانون ١٩٩٢لعام )  ٤٥( مجلس الرئاسة قانون رقم ـــــــــــ، - ٦
 .والتعلیمللتربیة 
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قانون م بشأن ١٩٩٥لعام )  ١٨( رئاسة الجمھوریة قرار رقم ـــــــــــ، - ٧
.الیمنیة اتالجامع

م بشأن الالئحة ٢٠٠٤لعام )  ١٧٣( رئاسة الجمھوریة قرار رقم ـــــــــــ، - ٨
.العلميالتنظیمیة لوزارة التعلیم العالي والبحث 

ھیكلھ  إعادةحول أولي وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي تصور ـــــــــــ، - ٩
 .م٢٠٠٣التعلیم العالي 

المجلس األعلى لتخطیط التعلیم  الوزراء،الیمنیة رئاسة الجمھوریة  - ١٠
 .م صنعاء ٢٠٠٢/٢٠٠٣منیة لعام مؤشرات التعلیم في الجمھوریة الی

اللجنة الفنیة إلعداد  تقریروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ـــــــــــ،  - ١١
  .م٢٠٠٤مشروع تطویر التعلیم 

مز٢٠٠٣ي،كتاب اإلحصاء السنوي ـــــــــــ،وزارة التخطیط والتعاون الدول- ١٢
أحمد علي الحاج استراتیجیة تطویر التعلیم الجامعي في ضوء استراتیجیة  - ١٣

  .م١٩٩٩ منشور،اللجنة البشریة بحث غیر 
إسماعیل االكوع،المدارس اإلسالمیة في الیمن،منشورات جامعة صنعاء،دار - ١٤

.م١٩٨٠الفكر،دمشق
) ٢٢(قانون رقم  الرئاسة، مجلس الشعبیة،جمھوریة الیمن الدیمقراطیة  - ١٥

  .عدنم بشأن إنشاء جامعة ١٩٧٥لعام 
م بشأن إنشاء ١٩٧٥لعام ) ٢٣(قانون رقم  الرئاسة،مجلس  ،ـــــــــــــــــ - ١٦

 .العاليلتعلیم لالمجلس األعلى 
م دار جامعة ٢٠٠٠/٢٠٠١دلیل جامعة عدن للعام الدراسي  عدن،جامعة - ١٧

   .٢٠٠٠ والنشر،عدن لطباعة 
في  هأھـداف وسیاسـات التعلیم العـالـي ودور ناجي،د الرب عبـده عبـ- ١٨

-٣٠/٥صنعـاء  أروى،جـامعـة الملكـة  األھلي،ـر التعلیم تممـؤ الیمـن،
  .م١/٦/٢٠٠٠

واقع التعلیم العالي وزارة التخطیط والتعاون  الخطیب، ھـزاع عبد اهللا- ١٩
  .م٢٠٠٤صنعاء  منشور،بحث غیر  الدولي،

،مجلة اإلكلیل،العدد الثاني )المدرسة العلمیة(العلومعبد اهللا البردوني،دار - ٢٠
.م١٩٨٣والثالث،السنة الثانیة،وزارة األعالم،صنعاء،

الطریق إلى  العربي،التعلیم العالي في الوطن  كور،دمعلي أحمد / د  - ٢١
  .م٢٠٠٠ القاھرة، العربي،دار الفكر  المستقبل،

ماضیة حاضرة  ،الیمنیةالتعلیم في الجمھوریة  باعباد،على ھود / د  - ٢٢
.م٢٠٠٣ صنعاء، اإلرشاد،مكتبة  ،٧ ،٦ط  مستقبلة،

علي ھود وسعید نافع،موضوعات تربویة،كلیة التربیة،جامعة / د - ٢٣
  .م١٩٨٨صنعاء،

  
    

       



األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

٢٨

  محتویات الورقة
                                             

                                                                                
  رقم الصفحة                                                                             

  ١     )الیمن في خطر(مؤشرات خطیرة خالل السكان والتعلیم العالي!!
٣           ھیكلة الفلسفة التعلیمیة وسیاساتھا                 !!
٦         بعد الثورة                            فلسفة التعلیم العام والعالي !!
 ٧                                   ١٩٩٠-١٩٧٠فلسفة العلیم العالي من !!
١٠                        فلسفة التعلیم العالي واھدافة وسیاساتھ بعد الوحدة!!
١٦         المشكالت والتحدیات التي تواجھھا فلسفة التعلم العالي وسیاساتھ!!
٢٢                                             رؤیة مستقبلیة للتعلیم العالي!!
٢٤                                                 أھم اإلجراءات التنفیذیة !!
  ٢٦                                                                 المراجع!!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  
 


