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  فلسفة التعليم العالي وسياسته في اليمن
  علي هود باعباد/د.أ

  مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  :المقدمة
) رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسـيا وثقافيـا        (من ضمن أهداف الثورة اليمنية          

 التعليمـي، ، ومنها المجال    الحياةوحيث أ ن جمهورية مصر العربية ساندت الثورة في كل مجاالت            
تأسس النظام التعليمي بصورة عامه في الشطر الشمالي من اليمن على نفس نسق النظام في مصر                

 المـشكالت  انعكـس عليـه أغلـب        اواالستراتيجيات، مم من حيث الفلسفة واألهداف والسياسات      
التعليم  وعليه فان مؤشرات     صر،موالصعوبات والتحديات التي تواجه نظام التعليم العام والعالي في          

 على أن اليمن في خطر كمصر وال سيما في مجال التعليم بعامه والتعلـيم               تشيروالسكان في اليمن    
  .بخاصة،حيث ركز النظامان على الكم أكثر من الكيف وعلى النظري أكثر من العلميالعالي 

أكثر  إلى العام والعالي حتى وصل       كبيرة في مجال التعليم    طفرةلقد شهدت اليمن من بعد الثورة           
والتعلـيم،   في العلم الثورة ورغبتهلسبب حرمان الشعب من التعليم قبل   وطالبة    ماليين طالب  4 من
سارت في غياب فلسفة وأهداف وسياسات تربوية واضحة المعالم تؤكـد علـى              الطفرة   ه هذ نولك

 وعلـى  والعـالم، ي يـشهدها المجتمـع    المبدع القادر على التعامل مع التطورات الت    اإلنسان أعداد
  .والمستقبلمواجهة تحديات الحاضر 

 مخرجات التعليم الكمية أصبحت تشكل مشكلة يواجهها المجتمع من حيث قلة توفير الوظائف      إن    
 ووصل عدد طـالبي     النظرية،منها في العلوم    % 71وقلة احتياج سوق العمل لها حيث وصل نسبة       

دكتوراه من حملة ال   10ماجستير و من حملة ال   19عددو25,666 إلى الوظائف من خريجي الجامعات   
  ).22-10( 13/4/2004حتى 

  
  : المؤشرات السكانية والتعليمية التالية تدق ناقوس الخطر على اليمن بعامهإن
  

  )7 -12( 2003 المؤشرات السكانية لعام :أوال
  
   20,357,000 السكان                            إجمالي -
  %50،15 نسبة 10،210،000                                الذكور     -
  %49،85 نسبة 10،147،000                                     اإلناث-
  %26،50  نسبة الحضر                             -
  %73،50 نسبة الريف                               -
  %3،5  وي           نسبة النمو السكاني السن -
  %47ة                             نسبة األمي -
  %11   وأكثر         15نسبة منهم في سن  -
  )17-15(ألعمريهمن سكان الفئة % 38 الملتحقون في التعليم الثانوي           -
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  )20-10 (2003المؤشرات التعليمية لعام :ثانيا
  
   طالب وطالبة539،925عدد طالب المرحلة الثانوية -
  %29،3ونسبة االناث % 70،69نسبة الذكور  -
  4803 طلبة التعليم الفني والمهني بعد الثانوية العامة   إجمالي -
  %11،51    اإلناثنسبة  -
  7الحكومية   عدد الجامعات  -
  181،350م  2002/2003عدد الطلبة الملتحقين عام  -
  %25،6   اإلناثنسبة  -
  19،440 إلىم وصل 2002/2003 في عام عدد المتخرجين -
  6783 اإلناثعدد المتخرجين من  -
   %88،3نسبة المتخرجين من الكليات النظرية  -
  4417عدد أعضاء هيئة التدريس -
  %15،8 اإلناث مننسبة أعضاء هيئة التدريس  -
   49 عضو هيئة التدريسإلى الطلبة  عددمتوسط -
                                   ريال112,819حوالي  2003في عام تكلفة الطالب السنوية  -
مليار نفقات البعثـات خـارج      5,5مليار ريال منها  23,7بلغة  2003في عام   ميزانية التعليم العالي     -

   .اليمن
من ميزانيـة الدولـة     %3وحوالي  % 19ميزانية التعليم حوالي    نسبة ميزانية التعليم العالي من       -

   .حليمن الناتج الم%1وحوالي 
  

  :األهليةالجامعات 
  
  10                               عدد الجامعات األهلية          -
  11,147     م          2002/2003عدد طلبة الجامعات األهلية عام -
  7755                                عدد طلبة الكليات النظرية     -
  2174                            عدد طلبة الكليات العلمية          -
  1918                                  عدد الطالبات               -
  2062         م              2002/2003عدد المتخرجين في عام -
  586      عدد المتخرجين من االناث                              -
  1047        ة                    المتخرجين من الكليات النظريعدد-
  1015        عدد المتخرجين من الكليات العلمية                    -
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وتحليل علمي دقيق حتـى تـستطيع        متأنية وقفة   إلىتلك المؤشرات السكانية والتعليمية تحتاج          

ـ          إقامةالجهات المختصة من     حة األهـداف    نهضة تعليمية حديثة على أسس وفلسفة تعليميـة واض
  .واالستراتيجياتوالسياسات 

 علـى   المـرآة  إقبال السكان، زيادة   ووامل زيادة الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي         ع إن    
 تحقيـق   إلـى  التعليم العالي باعتباره الطريـق       إلى الشباب   عالمعيشة، تطل  مستوى   عالتعليم، ارتفا 

 200,000تفتح سبع جامعات تستقبل أكثر من        الحكومة   لواجتماعي، جع مستوى ثقافي واقتصادي    
  ).الذين ال يجدون أعماال بعد تخرجهم(ألف طاب معظمهم في التخصصات النظرية 

  :هيكله الفلسفة التعليمية وسياساتها
 طموحات لتعبر عن    تأتي وال معرفي ولكنها     العملية التربوية والتعليمية ال تأتي من فراغ فكري           

 والكـون   لإلنسانربية والتعليم والتي هي تصدر من تصورات هذا المجتمع          مجتمع ما في مجال الت    
  :التاليوالحياة، ولذا فان هيكلية العملية التربوية والتعليمية تأتي من خالل 

   اجتماعيةفلسفة -
 فلسفة تربوية -
 أهداف تربوية عامة -
 سياسة تربوية -
 استراتيجية تربوية -
  خطط تربوية -
   
 .والحياة والكون واإلنسانجتمع لأللوهية   أي رؤية الم:المجتمعفلسفة  -1
 األهـداف   إليهـا وهي الرؤية الفكرية والتطويرية الشاملة التي تـستند          :الفلسفة التربوية  -2

 الجانب التطبيقي للفلـسفة االجتماعيـة       يالتربوي، وه العامة التي توجه النظام التعليمي والنشاط       
التربية في المجاالت المختلفة التعليمية وغيرها  من واجب حوالتعليم، ويصبالعامة في مجال التربية 

 عامـة،  فهناك فلسفة برجمانية     .والتعليم مبادئ الفلسفة العامة لذلك المجتمع على التربية         تطبقأن  
 كالتربية، وهنا  وهناك فلسفة مثالية في      عامة، وهناك فلسفة مثالية     تربوية،وهناك فلسفة برجمانية    

 فلـسفة   ك، وهنا ) والحياة واإلنسان عام لأللوهية والكون     إسالميأي تصور   ( عامة   إسالميةفلسفة  
 . تربوية مشتقة منهإسالمية

           ومهمة الفلسفة التربوية أن تعبر عن كل ذلك بصورة شمولية متكاملة من 
ــام   ــة والنظ ــداف والهيكل ــث األه ــويم  واإلدارة         حي ــات والتق ــوى والمنهج  والمحت

  )13-21 (الخ........والمتابعة
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  : العامة للتربية والتعليماألهداف
 التربويـة،  العامة للتربية والتعليم هي مجموعة المواصفات التي تصدر عن الفلـسفة             األهداف    

، وفكـراً، وسـلوكاً، ومعرفـة،       وأخالقا،  ة، عقيد  المطلوب اإلنسانلتقرر وتحدد وتوضح خصائص     
 واإلنـسانية  حياته الشخصية والمجتمعيـة     تمكنة من ممارسة دورة   ومهارات، تلك الخصائص التي     

 المجتمع، حاجت التنمية في     السياسي، توجه النظام    التربية،بايجابية وفعالية وهي تنبثق من فلسفة       
  . التحديات المحيطة بالمجتمع في الداخل والخارجوالتكنولوجية،التطورات العلمية 

واالسـتراتيجيات     الـسياسات التربويـة     تهتدي به    التربوية تمثل دليل العمل الذي       واألهداف    
التربوية والخطط التربوية في كل المستويات التي تليها في التسلسل المنطقي لمسيرة حركة التربية              

 وعليه فان للتربية والتعليم بصورة عامة في أي مجتمع مـن المجتمعـات              ،ومشروعاتها المختلفة 
  )11-23:(األهدافمن أنواع ثالثة 

 تحقيقها المجتمع ككل وتقوم بتنفيذها جميع الجهات        إلى نهائية يتطلع    أهداف غائبة أو    - أ
 أي يقـوم بهـا المنـزل والمدرسـة          المقصودة،والمؤسسات التربوية والتعليمية المقصودة وغير      

  .الخ...واالتحادات والنوادي والنقابات األعالموالجامعة والجامع وأجهزة 
 من األهداف النهائية الغائبة للتربية       أهداف عامة لكل مؤسسة أو جهة تربوية تشتق         - ب

 المطلوب مـن خـالل أهـدافها        اإلنسان بإعدادوالتعليم كي تقوم هذه المؤسسة التربوية التعليمية        
 .المجتمعومسئولياتها اتجاه 

 أهداف خاصة تتفرع من األهداف العامة للمؤسسة التربوية كي تحقق هذه األهداف الخاصـة               - ج
 في برنامج معين، يخدم في النهاية تحقيق        أو معين أوفي كتاب معين      ىومستفي مرحلة معينة وفي     

  .األهداف العامة التي بدورها تخدم تحقيق األهداف النهائية أو الغائبة
  
  :السياسة التربوية والتعليمية-4

 وهي تجـسد األهـداف    التربوية، التربوية والتعليمية هي الخطوة التالية بعد الفلسفة         والسياسة    
 عن القضايا المتعلقـة بنظـام       والمسئولة وتوضح مواقف الجهات الرسمية      والتعليم،امة للتربية   الع

الـسياق الـسياسي واالقتـصادي      التربية والتعليم، وتحدد األولويات التربوية والتعليمية في ضوء         
مة فـي    التعليمية العريضة لمعالجة المسائل المه     اإلجراءات وتعتمد   للمجتمع،واالجتماعي والثقافي   

 وتوجه االستراتيجية التربوية التـي تكـون بـدورها أساسـا لوضـع الخطـط                والتعليم،التربية  
  )14-21(.التربوية

  
  :والتعليمية االستراتيجية التربوية -5
ـ    والسياسات األساسـية بعيـدة       األهدافتعرف االستراتيجية على أنها تحديد      "    عالمـدى، وتوزي

األهداف، فاالستراتيجية التربوية والتعليمية تنبثق عن الـسياسة        المصادر وتكيف األداء لتنفيذ هذه      
التربوية والتعليمية العامة، وتحدد بموجبها، وتكون مسارا رئيسيا في العمل التربـوي والتعليمـي              
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التربويـة،  صاعد عن السياسة    ت تندرج في سلمها الم    معينة وتوجيهات   بأفكار محكوما   ا، مسار كمثل
ـ   الفلسفة   ىلالعامة، إ  األهداف ىإل  وهكـذا تقـع     ".الـشاملة  الفلـسفة االجتماعيـة      ىالتربوية، إل

  )15-21("بين السياسة التربوية والخطط التربوية والتعليمية –االستراتيجية من حيث عموميتها 
 األهداف والسياسات التي تعمل مجتمعة  منفاالستراتيجية التربوية والتعليمية مجموعة مترابطة          

حددة في المدى القريب والمتوسط والبعيد وهي تـأتي بعـد الـسياسة التربويـة               لتحقيق غايات م  
  .والتعليمية

  
  :والتعليمية الخطط التربوية -6

الخطط التربوية تأتي لتنفيذ االستراتيجية التربوية باختيار أفضل السبل لمجابهـة المـشكالت             "    
   حلول متطورة لها إلى والتوصل والتعليمية،التربوية 
  ).15-21(" والبرامج التربوية جالتعليمية، والمناهيق المشروعات عن طر

 االعتماد على   إلى التربية والتعليم في كل مراحلها ومستوياتها في الجمهورية اليمنية تحتاج            إن    
 وتحديـد األهـداف     والتعليمية،الذي هو عملية تبدأ بفهم الفلسفة التربوية        " التخطيط االستراتيجي   "

 التفصيلية التي تضمن تنفيذ االستراتيجيات بصورة تؤدي        ط، والخط لتربوية والتعليمية  ا والسياسات
  .السعيد وبناء المستقبل المنشود لليمن والتعليم، تحقيق األهداف االجتماعية في مجال التربية إلى
  

  :اليمنيةتاريخ فلسفة التعليم العالي وسياسته قبل الوحدة : ثالثا
 الحكم العثماني فـي المحافظـات       أيامه من أنواع التعليم بدأ في اليمن في         التعليم الحديث وغير      

 للتعليم العـالي    ةأما بالنسب الشمالية وفي أيام االستعمار البريطاني في بعض المحافظات الجنوبية،          
الذي هو أعلى من المرحلة الثانوية فقد بدأ في مدينة صنعاء قبل الثورة من خالل المدرسة العلمية                 

 المدرسة العلمية تتكون مـن      تاالبتدائية، وكان سنة بعد المرحلة    12 هاالتي كان مستو  ) العلومدار  (
 الشعبة الثالثـة    ىشعب، وتسم  فصل يتكون من أربع      لالفصل، وك وهو  ) جمع صف (ثالثة صفوف   

  )52-22(.االجتهادسميت بشعبة  مبالغاية، ث الرابعة ةج، والشعبهاالمنمن الصف الثالث بشعبة 
 مناهجها كانت أقوى إن لالجامعي، بار العلوم في مستواها العلمي تماثل األزهر أي المستوى          د"    

 الشريعة والقانون في جامعة صنعاء والفرق هو قد تكون مناهج جامعـة             ةأو كلي  األزهرمن مناهج   
 الرغبة في التحـصيل كانـت       نحصيلة، أل  مناهج دار العلوم كان أجدى       نتقسيما، لك صنعاء أحسن   

  )297-20(" الشهادة الجامعية إلىوى من الطموح أق
،  واألحكـام  ر، التفـسي  ة، الفرائض، البالغ  فقة ال ل، أصو ة، الفق وكانت محاور مناهجها التوحيد       

  .)288-14(. القراءاتم، علب، األدة، السيرث، الحديق، المنطف، الصرو، النحك، الفل األثرحمصطل
  .مهات الست ونيل األوطاراأل:أما مقررات شعبة االجتهاد ومنهاجها
  ) 55-22: (ويشترط في الطالب المتقدم التالي

  .االبتدائية يكون مستواه العلمي معادال إن -
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 .سنةأن يلتحق بالقسم التحضيري في المدرسة ولمدة  -
 . كان مستوى الطالب عاليا فانه يلحق بالشعبة التي تتناسب مع مستواهإذا -
 خرج بأمر   ا، وإذ بأمر شريف إال  ف يكفلة بعدم خروجه من المدرسة       أن يأتي الطالب بكفيل معرو     -

 .المدرسةغير ذلك فعلى الكفيل تسليم كل ما أخذه الطالب من 
  .عامامده الدراسة اثنا عشر  -

 محاكم، وقد تخـرج     ب كتا ومناطق، أ  ي مدير وشرعيين، أ  تخريج قضاه    إلى تهدف دار العلوم        
 الحجىمنهم القاضي محمد    ،دد كبير من العلماء والفقهاء والمديرين     عقبل الثورة، ة  س المدر همن هذ 

 أدبـاء كذلك بعـض     سـبتمبر،  26قضاة اليمن ورجال ثورة     والقاضي محمد العمراني وغيرهم من      
  .البردونيوشعراء اليمن منهم المرحوم عبد اهللا 

  
  :الثورةفلسفة التعليم العام والعالي بعد  -1

 بشأن وزارة التربيـة     1963 لعام   16 قرار جمهوري برقم     أولتمبر   سب 26    صدر بعد قيام ثورة     
  )1-1: (الوزارة اختصاص أهموالتعليم ومن 

 القوميـة   وأهـدافها بحث واقتراح السياسة التعليمية والتربوية في ضوء حاجات الـبالد             - أ
  .والعلمية

لمالئمة حاجات  وضع الخطط والمشروعات والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة المقررة وتطويرها          -ب
 . القرارات المنظمة لهاوإصدار واستصدار التشريعات والقرارات الجمهورية الالزمة لذلك البالد،

 إمكانيـات نفقة فـي حـدود      بأقل   و نطاق، أوسع نشر التعليم من     إلىتقرير الوسائل التي تؤدي     -ج
في مواد التربية القومية     التطور المنشود والعناية بمقادير متوازنة من الدراسات         مراعاةالدولة مع   

 فـي البحـث العلمـي والنظـري         اإلسهام جانب   إلىدوية والفنون التطبيقية    ي ال واألعمالوالدينية  
  .والتطبيقي

م للتعليم العام واحتوى على األهـداف العامـة الدينيـة           1974في عام   22ثم صدر قانون رقم         
 األهـداف الدينيـة     ومن أهم  .المرآة وتعليم   والثقافية واالقتصادية واالجتماعية والقومية والتربوية    

  )15-23:( والثقافية األتي
  . دينا ،وبمحمد صلى اهللا علية وسلم نبيا ورسوالوباإلسالم باهللا ربا اإليمان -
 والحياة،وأن الوجود كله خاضع لمـا سـنه اهللا          واإلنسان الكامل للكون    اإلسالميالتصور   -

 .وإنتاج عمل ةالدنيا حيا وأن الحياة ب اضطراأوكل مخلوق بوظيفته دون خلل تعالى ليقوم 
 بالقوة بأسمى صورها في قوة العقيدة،وقوة الخلق ،وقوة الجسم،والعمل على تربية            اإليمان -

 .األجيال القادمة عليها
 ومشروعية حياتها حفاظا على األمـن       اإلسالم التي كفلها    تالعامة والحريا احترام الحقوق    -

  .مسلم في الدين والنفس والعرض والمال واألرضوتحقيقا الستقرار المجتمع ال
  :كما أصدرت وزارة التربية والتعليم في تلك الفترة سياسة تعليمية ارتكزت على    
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 إعداد بغرض   عليمية والتجاهات التعليم وأنواعه    الخلفية الفكرية لسياستنا الت    اإلسالماعتبار   -
  .جيل يؤمن بدينة كنظام شامل لكل جوانب الحياة 

 . االجتماعية ق الكفايةتحقي -
 .تحقيق العدالة االجتماعية -
 .تحقيق الكفاية االقتصادية -
  .اشتراك الهيئات المحلية -
 
  م 1990 – 1970فلسفة التعليم العالي من -2

 متخـرجين مـن     إلعداد أكتوبر 14 سبتمبر و    26 الخارج بعد قيام ثورتي      إلىلقد بدا االبتعاث        
 بعض الدول العربية وبعض الدول      إلىانت الدولة في الشمال تبعث      الجامعات العربية وغيرها حيث ك    

  .االشتراكية بعض الدول العربية والدول إلى والدولة في جنوب اليمن كانت تبعث الطلبة الغربية،
 بكليتي التربية والـشريعة والقـانون كنـواة         بدأت مؤسسات التعليم الجامعي في اليمن فقد        أما    

م حتـى   1970/1971م وكلية التربية العليا كنواة لجامعـة عـدن          1970/1971لجامعة صنعاء في    
  .والعلمية االن كل جامعة من الجامعتين جامعة متكاملة بكل كلياتها النظرية أصبحت

  
  :الوحدة جامعة صنعاء قبل وأهداففلسفة  -3

 حيـث كـان   العام، معلمين لمراحل التعليم إعداد جامعة صنعاء هو     إنشاء من   األولكان الهدف       
  .مصرالمعلمون في مراحل التعليم العام من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمته 

 لكليتـي التربيـة و      األمنـاء بتشكيل مجلس   ) 42(م صدر قرار جمهوري رقم      16/6/1970    في  
 النظر في المسائل العامة والسياسة العليا للتعلـيم العـالي   ه واجبات أهمالشريعة والقانون وكان من     

  .وغيرها والمالية واإلدارية الكليتان من النواحي التعليمية إليها تحتاج وم
لـسنة  ) 89(م ثم الغي بقانون رقـم       1974لسنة  ) 118(  قانون لجامعة صنعاء برقم    أول    صدر  

م 1995لـسنة   ) 18( صـدر قـانون رقـم        وأخيـرا  1988لـسنة   ) 32(م ثم الغي بقانون     1977
تسير علية الجامعات اليمنية الحكومية كلها بعـد قيـام الوحـدة            الذي هو الحالي والذي     وتعديالته،
  .الباركة

  
  )1-3(:م1974لسنة ) 118( فلسفة التعليم العالي واهدافة في قانون رقم -أ

  -:األتيم على 1974 لسنة 118 من القانون األولى    نصت المادة 
 كلياتها والهيئات العامـة     هتقوم ب تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي           

والخبراء في فروع العلوم المختلفة مع      التابعة لها وتعمل على تزويد البالد بالمتخصصين والفنيين         
تهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في صنع مستقبل الوطن ويعملون على تحقيق الرفاهية             

راء البحوث العلميـة وتـشجيعها وتوجيههـا         عن طريق الكفاية والعدل وتعني الجامعة باج       ألبنائه
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ببعـث   القوميـة وتهـتم      األهـداف لخدمة المجتمع وتعمل على رقي األدب والعلوم الفنية لتحقيق          
 والهيئات العلمية العربيـة     األخرىالحضارة العربية وتوفيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات         

يحقق الربط بين التعليم الجامعي واحتياجـات التنميـة     وتكفل الدولة استقالل الجامعة بما       واألجنبية
  .الشاملة

  
  )1-4( :م1977 لسنة 89 فلسفة التعليم العالي واهدافة في قانون -ب
 الجامعـة وعلـى النحـو       أهـداف م على   1977 لسنة   89 من القانون رقم     األولى   نصت المادة    

  -:التالي
 كلياتها والهيئات   ه والبحث العلمي والذي تقوم ب      الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي      ختص    ت

العلمية والتابعة لها وتعمل على تزويد البالد بالمتخصصين والفنين والخبراء فـي فـروع العلـوم                
 اإلسـالمية،  القومية وبعث الحضارة العربية والقيم الدينية والتقاليد         األهداف وعلى تحقيق    ةالمختلف
 وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع فـي سـبيل التنميـة           علميةالالجامعة باجراء البحوث    وتعني  

 وتقديم العلوم والفنون وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مـع          اآلدابالشاملة، كما تعمل على رقي      
 وماليـا  وتكفل الدولة استقالل الجامعة علمياً       واألجنبية والهيئات العلمية العربية     األخرىالجامعات  
  .وإداريا

   
  )1-5( :1988 لعام 32فة التعليم العالي وأهدافه في قانون رقم  فلس-ج

    نصت المادة األولى من القانون المذكور على أن تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي               
ـ  والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها والهيئات العلمية التابعة لها           علـى تزويـد الـبالد       ل، وتعم

 تحقيق األهداف القومية وبعـث      ى، وعل والخبراء في فروع العلوم المختلفة    ن  الفنييبالمتخصصين و 
 الجامعـة بـاجراء البحـوث       ىاإلسالمية، وتعن  والقيم الدينية والتقاليد     اإلسالميةالعربية  الحضارة  

 اآلداب رقـي     تعمل على  االشاملة، كم  التنمية   العلمية وتشجيعها وتوجهها لخدمة المجتمع في سبيل      
وم والفنون وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات األخرى والهيئـات العلميـة             وتقدم العل 

  .واألجنبيةالعربية 
لجامعة صنعاء لـم تختلـف      32 و 89 ورقم 118نالحظ أن األهداف التي وردت في القوانين رقم           

  :األتياالفي 1988 والثالث في عام 1974 فيرغم أن فارق الزمن بين األول
  .89رقم في القانون الثاني اإلسالميةقيمة الدينية والتقاليد  الإضافة -
 .32رقم في القانون اإلسالمية  بعد الحضارة العربيةاإلسالمية إضافة -
  .الصياغةاختالف في أسلوب  -

 يدل علـى    االجامعة، مم  أهداف   من جديدا   اأو هدف  يعطي مؤشرا جديدا     اإلضافةوهذا التعديل أو        
 جديـد وهـو     يء ش إليها الحكومة حول أهداف التعليم العالي قد أضيف         سفةوفلأن فلسفة الجامعة    

  .اإلسالمية بالقيم الدينية والحضارة االهتمام
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   :الوحدةفلسفة جامعة عدن وأهدافها قبل   - د
م ثم تلتها كلية صبر للعلـوم       70/1971بعدن في عام    ية العليا    وهي كلية الترب   كلية، أولنشأت      

 وفـي عـام     الزراعية،م وكانت تعرف من قبل بمعهد العلوم        1973حج عام   الزراعية في محافظة ل   
 العامة للتعليم العـالي فـي       اإلدارة الكليات تحت اشراف     ه وكانت هذ  االقتصاد، أنشئت كلية    م1974

  )1-17(.والتعليموزارة التربية 
ـ   جامعة   بإنشاء) 22( رقم   نصدر القانو م  10/9/1975في       اف  حـدد القـانون أهـد      دعدن، وق

  )1-15 (:األتيالجامعة ومهامها في 
 أبنـاء  واالقتصادية والسياسية والثقافيـة مـن        واإلداريةخلق الكوادر العلمية والتكنيكية      -

 الدولـة   أجهـزة  من السيطرة الفعلية على موارده الطبيعية وتلبية حاجـات           هالشعب اليمني لتمكن  
  .المختلفة

 في بناء المجتمع الجديـد      اإلسهاملتمكنهم من    اليمنية تربية علمية اشتراكية      األجيالتربية   -
 التطور الالحـق للثـورة      بأعباء التي ستطلع    األجيالالذي تنشده الثورة الوطنية الديمقراطية وكذا       

 .الوطنية الديمقراطية
 والبرجوازية وكل القيم والتقاليد الباليـة وذلـك         اإلقطاعية كافة الثقافات القديمة     استئصال -

 .شتراكية العلمية والثقافة الوطنية اليمنية والعربية والتقدمية الثقافة االبإشاعة
إعداد الطالب بصورة تضمن مساهمتهم الفعالة والكبيرة في التطوير العام للمجتمع وذلـك              -

 فـي   واإلنتاج العلمية   األبحاثمن خالل اشتراك الهيئة التعليمية والطالب في النشاط التعليمي وفي           
 .واحدوقت 

 المـادي والنـشاط     اإلنتـاج العلمية وذلك بربطها ربطاً وثيقاُ مع متطلبـات          األبحاثتنظيم   -
 التطبيقية  األبحاث في خطط التنمية االجتماعية في البالد، والتركيز على          هاالجتماعي المنصوص علي  

 في مختلف القطاعات والى اكتشاف ثروات البالد الطبيعية وتطوير طرق  اإلنتاج تطوير   إلىوالهادفة  
 .ااستثماره

 دراسة ومعرفـة وفهـم القـوانين        إلىتدريس العلوم االقتصادية واالجتماعية التي تهدف        -
 . ما يتفق مع الظروف الخاصة للبالدالعامة لتطوير المجتمع وتطبقها ب

 لمبادئ الثـورة الوطنيـة      وفقا وتربوياً ومسلكياً    أكاديميادرسين المؤهلين تأهيالً    مإعداد ال  -
 .الجمهوريةرس والديمقراطية لسد حاجة مدا

 في تطـوير منـاهج التعلـيم فـي          لإلسهام والدراسات التربوية والتعليمية     باألبحاثالقيام   -
 .الجمهورية وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث التربوية

 في البلدان العربيـة واالشـتراكية       األخرىتعزيز وتوثيق العالقة بين الجامعة والجامعات        -
 والدراسات والتعاون المشترك في مجال تبـادل        األبحاثة من   وغيرها من خالل االستفادة المشترك    

 .المدرسين والمحاضرين
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 ةالتخصصي الكوادر   إعداد جامعة صنعاء في     أهداف عن   ف جامعة عدن ال تختل    أهداف إن    يتضح  
 العقدي التربوي واالجتماعي    أو الفلسفي   اإلطار االختالف هو في     نأفي مجال العلوم وفروعها غير      

 هـو الخلفيـة     اإلسـالم الشمالية تؤمن الدولة بان     لق منة كلتا الجامعتين ففي المحافظات       الذي تنط 
العقائدية والفكرية للعملية التربوية والتعليمية وفي المحافظات الجنوبية كانت الدولة تـؤمن بـان              

لـى   انعكس كـل ذلـك ع  ا، ولذهي الخلفية النظرية والفكرية للدولة) الشيوعية(االشتراكية العلمية   
  . الفكري والثقافي والمعرفي والتربوياإلعداد الجامعتين من ناحية أهداف

  : بعد الوحدةه واهدافة وسياساتفلسفة التعليم العالي
  .م1992 لسنة 45 في قانون التربية والتعليم رقم ه التعليم العالي وسياساتوأهداففلسفة  -1    
 لعام  32جامعة صنعاء تسير على قانونها رقم       م ظلت   22/5/1990 الوحدة الباركة في     مبعد قيا     

 لعـام   45 القانون العام رقـم      أصدر حتىم  1975 لعام   22م وجامعة عدن على قانونها رقم       1988
  )2-6 (: كالتاليه ومراحل التعليم وسياساتوأنواعفلسفة  حددم للتربية والتعليم والذي 1992
اإلسـالمية،  رية اليمنية مـن عقيـدة الـشعب     تنبثق فلسفة التربية وأهدافها في الجمهو   ):3(مادة  
 ومن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومـن رصـيد          واإلسالمي، البالد ومن تراثها العربي      رودستو

 خصائص المتعلم وحاجة المجتمع وتتكون األسس والمبادئ        نوتجربتها، وم الحركة الوطنية اليمنية    
  :يأتيالعامة مما 

  .وثابتة دقيقة أالهية وفق سنن لإلنسانكون وسخره  الق، خل باهللا ووحدانيتهاإليمان  - أ
 ويحترم عقله   اإلنسان الحياة ويكرم  شئون   م، ينظ  عقيدة وشريعة ونظاما شامال    باإلسالم اإليمان-ب

والقران والسنة النبوية الـصحيحة     ،واإلبداع العلم والخلق    إلى و، ويدع  مع فطرته  ق، ويتواف ودوره
 المصدران األساسيان للنظرية التربوية بكل      ااألول، وهم تشريعي   والمرجع ال  الروحي،يمثالن المنبع   

  .عناصرها
األخـالق،   القائمة علـى مكـارم       واإلنسانية واإلسالمية وااللتزام بالمثل العليا العربية      اإليمان -ج

  . وحرياته وكرامتهاإلنسان حقوق مواحترا
  .وغاياتهالقاتها وم وحدة واحدة في منطل اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والع-د
 الوطن واجـب    بديمقراطي، وح  جمهوري   اعربية، نظامه  دولة   ي، وه  اليمن وحدة ال تتجزأ    -ـه

 فـي تقـدم الحـضارة       م، تـسه   تراثها الحضاري الذي يؤهلها لبناء حضارة حديثة       نإيماني، ولليم 
  .البشرية

 مـن   ة، واالسـتفاد  قية عليـا   أخال ا، وقيم ة، وثقاف ة، ولغ  االعتزاز باالنتماء لألمة العربية تاريخا     -و
  .واإلنسانية اإلسالمية دورها الحضاري وسماتها وخصائصها ز، وإبراتراثها

ـ   والهوية القومية  واإلسالمية اللغة العربية عماد الثقافة العربية       -ز  أهـم أسـس الوحـدة       ي، وه
فكار والمشاعر   بقدرتها المتجددة مع تطور الحياة وبسعتها ودقتها في التعبير عن األ           ز، تتمي العربية

  .والمعارف
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، ة، وثقاف ا، وتاريخ  بين جميع المسلمين عقيدة    طشرعي، يرب  واجب   اإلسالمية األمة   إلى االنتماء   -ح
  .حومصال

 التطلعات دالتعليمية، يجس  االنفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة        -ط
ـ  مالة، والمساواة، والـسال   والعد يحقق الحرية    ا، بم النبيلة للشعب اليمني   ، ف، والتعـار  ل، والتواص

  . بين الشعوبموالتفاه
 اليمني هي أهـم مقومـات التنميـة الـشاملة           لإلنسان التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة      -ي

 ءواإلسـالمية، وبنـا   تنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن واألمة العربية          وحن للمجتمع والدولة 
 يحقـق الحـصانة للفـرد       ا، بم لها أساس له األولوية في تكوين شخصية المتعلم       القوة بجميع أشكا  
  . االستالب بكل أشكالهن، مض، واألروالمجتمع والدولة

 وتطوير التعليم ويعمل النظام التربـوي       إصالح في   ةحجر الزاوي  م، والمعل  التعليم مهنة ورسالة   -ك
 التعليم والتثقيف الـذاتي أداة      ر، ويعتب التطبيقوالتعليمي على تأكيد الرابطة العضوية بين النظرية و       

  . المعلومات مدخال أساسيا لتحقيق األهداف التربوية والعلميةاالمستمر، وتكنولوجيللتعلم 
 واكتـشاف ميـولهم وقـدراتهم ورعايتهـا         وإشـباعها  اعتبار التعرف على حاجات المتعلمين       -ل

  .تعلموتوجيهها عامال أساسيا في تحسين عملية التعليم وال
ـ  متطورة للتقدم    رالعليا، مصاد  تالعلمي، والدراسا  البحث   -م ـ    يالعلم  مـشاكل   لوالمعرفـي، وح

   . الذي يستلزم العناية المستمرة بالبحث العلمي وتطويرهرالتعليم، األم مستوى عالمجتمع، رف
مية مـن    التن ط، وخط  احتياجات المجتمع  يومتوازن، يلب  النظام التربوي والتعليمي نظام متكامل       -ن

 يمكنهم من مواجهـة     ا، بم  المعلومات والقدرات الذهنية والنفسية للدارسين     ء، وإثرا القوى البشرية 
،  الذي يتطلب التخطيط العلمي المستمر في جميع المراحل التعليميـة          ر، األم واستنارةالحياة بوعي   

ا يتفق ومتطلبـات     المؤسسات التعليمية المتخصصة القادرة على مواكبة التطور المستمر بم         عوتنوي
  .العصر ثقافيا وتكنولوجيا وبما ينسجم مع الذاتية الثقافية للمجتمع

 هـذا القـانون وتتحمـل وزارة        ألحكام يخضع النظام التربوي والتعليمي في الجمهورية        :)4(مادة  
 المراحل دون التعليم العالي بما في ذلـك التعلـيم التقنـي بعـد التعلـيم               ةمسؤوليالتربية والتعليم   

 التعليم التقني العالي والبحـث      ةمسؤولي تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        األساسي، كم ا
  . التدريب المهنيةمسؤوليالعلمي وتتحمل وزارة العمل والتدريب المهني 

ترتكز السياسة التعليمية على المعايير العلمية في التخطيط وفي وضع المناهج والتقييم            ): 14(مادة  
 بين المعارف النظرية والمهارات الفنيـة وعلـى تحقيـق         يالتخصصة والربط بالتعليم قبل     والمتابع

التوازن في النظام التعليمي والعدل في توزيع الخدمات واإلمكانيـات التعليميـة بـين المحافظـات                
   .التعليميةوالمناطق وعلى الالمركزية في اإلدارة 

 المؤهلـة بـين الطلـب       األطـر لتوازن في مجـال      تحقيق ا  إلىيهدف التعليم الجامعي    ): 27(مادة  
 من استيعاب التطورات العلمية والتقنية ومتابعة       األطراالجتماعي وحاجات التنمية وبشكل يمكن تلك       

  .المجتمع في تطويرها وتكييفها لحاجات واإلسهامنتائج البحوث 
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التعلـيم العـالي    تختص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع سياسات وخطـط           ): 55(مادة  
والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ ما يقر منها وهي الجهة المشرفة والمسئولة عن الجامعات ومراكـز               

 الخارج وفق القوانين واللوائح المنضمة      إلى العالي واالبتعاث  البحوث والدراسات والتعليم     وأجهزة
  .لها

الي والبحث العلمي وهي مستقلة     الجامعة مؤسسة علمية تحت اشراف وزارة التعليم الع       ): 58(مادة  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي        وظائفها العلمية والتربوية وتلحق موازنتها بموازنة      أداءفي  

  .وللجامعة استقالل مالي وإداري في تنفيذها لموازنتها
  
  م1995لعام ) 18( في قانون الجامعات رقم التعليم العالي وأهداففلسفة  -2

 هذا القانون أي قـوانين      وألغىبشان الجامعات اليمنية    ) 18(م قانون رقم    1995 في عام      صدر
م 1997 هذا القانون مع تعديالته فـي عـام          ر، ويعتب سابقه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي      

م هو المرجع الوحيد للفلسفة وأهداف وسياسات التعليم العالي في الجمهورية اليمنيـة             2001وعام  
  )2-7 (:المادة الخامسة بعد التعديل إلى ما يأتيوقد حددت 

 منتمـين   اإلسـالمية  تنشئة مواطنين متمسكين بعقيدتهم      إلىتهدف الجامعات اليمنية بشكل عام          
  وحـضارتها  أمـتهم  على تراث    ن، مطلعي  السامية اإلسالمية متحلين بالمثل العربية     وأمتهملوطنهم  
 ومـن التـراث     اإلسـالمية  من الحضارة العربية     واإلفادةة   لالستفادة الواعي  نبها، ومتطلعي  معتزين

ة وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع والمساهمة فـي        ي البحوث العلم  وأجراء اإلنسانيالحضاري  
 والثقافية مع الجامعات والهيئـات       والفنون وتوثيق الروابط العلمية    واآلدابتقدم المعارف والعلوم    

  -:التالية األهدافالعلمية داخل البالد وخارجها كما تعمل الجامعات بوجه خاص على تحقيق 
 فرص الدراسة المتخصصة والمتعمقة للطالب فـي ميـادين المعرفـة المختلفـة تلبيـة                إتاحة -أ

  -:يليتركيز على ما  البالد من التخصصات والفنين والخبراء مع االهتمام والالحتياجات
  .والتأهيل اإلعدادرفع مستوى ونوعية  -
ن المعرفي  ي الصحيحة والتكو  اإلسالمية تنمية مقومات الشخصية     إلى الهادفة   ألعامهن الثقافة   يتكو -

 .موالعلمي القوي
 الشاملة وتصورها للكون    اإلسالمية المعرفة   أفاق الصحيحة النابعة من     اإلسالمية ترسيخ الرؤية    -
  . والحياةنسانواإل
  .والناقد أالبتكارين مهارات التفكير العلمي ي تكو-
الزمة وتسخيرها لحـل المـشكالت بفاعليـة         اكتساب المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية ال      -

  .وكفائه
  . البحوث العلمية وتطبيقها وتقويمهاأجراء وطرق أساليب تدريس وتمكين الطالب من -
 التعـاون، ت االيجابية نحو العمل بشكل عام مع التركيز على تنمية روح             تنمية المواهب والمهارا   -

  .األخالقي م، وااللتزاةبالمسؤولي ر، والشعو الفعالةة، والقيادوالعمل الجماعي
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 وكيفية االستفادة من كل     المسارعة، وتطوراتها   والتكنلوجيا لوم تنمية االتجاهات االيجابية نحو الع     -
  .البيئة المجتمع اليمنيذلك في تطوير وحل قضايا 

  .الحياة االيجابي ومفهوم التعليم الذاتي المستمر مدى ه تنمية االتجا-
  
العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة علمية وتعليمية في مختلف             -ب

ق لحـضارة   القـيم واألخـال   و نيامجاالت المعرفة والعلوم وذلك باعتبارها الوعاء الحضاري للمع       
  .اإلسالم ورسالته

تطوير المعرفة بإجراء البحوث العلمية في مختلف مجاالت المعرفة سواء على المستوى الفردي             -ج
  . لخدمة احتياجات المجتمع وخطط التنميةا، وتوجيههأو الجماعي

  .وتطويرها واالستفادة منها في تطوير المجتمع) التكنولوجيا( االهتمام بتنمية التقنية -د
 تشجيع حركة التأليف والترجمة والنشر في مختلف مجاالت المعرفة مع التركيز بوجه خاص              -هـ

  .على التراث اليمني
  . اإلسهام في رقي اآلداب والفنون وتقدم العلوم-و
 إيجاد المناخ األكاديمي المساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر بما ال يتعارض مع اإلسـالم                -ز

  . العلياه، ومثلوقيمه السامية
 تقوية الروابط بين الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في البالد بما يكفل التفاعل المتبادل              -ح

والبناء للمعرفة والخبرات والموارد والمشاركة التي تكفل اإلسهام الفعال في إحداث التنمية الشاملة             
  .في البالد

 والتطـوير   ثلهيئات العلمية ومراكز البحـو     مع الجامعات وا   ة، والثقافي  توثيق الروابط العلمية   -ط
  .العربية واألجنبية بما يساعد على تطوير الجامعات اليمنية وتعزيز مكانتها

  . الدولة ومؤسساتها العامة والمختلطةأجهزة تقديم االستشارات الفنية والمتخصصة لمختلف -ي
لدولة والقطاعين العـام     ا وأجهزة العمل في مؤسسات     وأساليب المساهمة في تطوير السياسات      -ك

  .والتجارب المبتكرة لحل المشاكل المختلفةوالخاص وتقديم النماذج 
 الدولة والقطاعين العام والخاص وذلك مـن خـالل          وأجهزة العاملين في مؤسسات     كفاءة رفع   -ل

  .   الخدمةأثناء والتأهيل اإلعدادالمساهمة في برنامج 
  : و تعديالته1995 لعام 18سياسة التعليم العالي من خالل قانون  -3
 بهـا الخطـوط العريـضة و العامـة   واالتجاهـات و               يقصد للتعليم العالي    السياسة التعليمية     

 الغائبة للتعليم العالي التي وردت في قـانون         أواالولويات التي يتم رسمها لتحقيق األهداف العامة        
  .1995 لعام 18م رقالجامعات اليمنية 

 االستراتيجيات و الخطط و البرامج و المنـاهج التـي تنفـذ             تنبثق التعليمية   ومن هذه السياسة      
 تعتمـد  ف، فسو وبما أننا لم نجد سياسة تعليمية للتعليم العالي مكتوبة        .األهداف العامة للتعليم العالي   

 علي وضع السياسة التعليميـة      المسئولةعلى المواد التي وردت في القانون الذي حدد فيه الجهات           
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 األعلـى للجامعـات و       لتخطيط التعليم و المجلس    المجلس األعلى ء من وزارة التعليم العالي و       ابتدا
  .حتى القسم العلمي في الجامعة

  
  :م وزارة التعليم العالي و البحث العالمي في رسم السياسة التعليميةامه  -1

التعلـيم العـالي فـي          تعتبر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الوزارة األولى المسئولة عن            
 137اليمن وسواء كان حكوميا أو أهليا ولذا حددت الئحة الوزارة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم               

  :  األتيفيمهام الوزارة 2004لعام
، اقتراح و تنفيذ السياسة العامة للدولة و خططها المقرة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي                -

ئولة عن الجامعات الحكومية و األهلية و مراكز البحـوث و المعاهـد             وهي الجهة المشرفة و المس    
  :و نمارس على وجهة الخصوص المهام التالية، عاث إلى الخارجبتالعليا المتخصصة و اال

  . السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و متابعة تنفيذهااقتراح -
ت التعليم العالي و البحث العلمي على النحو الذي يحقق أهدافها            و الرقابة على مؤسسا    األشراف -

 . إطار القوانين و التشريعات النافذةيوف، بكفاءة و فاعلية
لتخطيط العام للتعليم العالي و البحث العلمي في ضوء احتياجات الوطن بالتنسيق مـع الجهـات            ا -

 .ذات العالقة
  
 :ةم السياسة التعليميم المجلس األعلى لتخطيط التعليم في رسامه -2

 بإنشاء المجلس األعلى لتخطيط التعليم وقد حدد        2001 لسنة   266صدر القرار الجمهوري رقم         
  )2-10 (:أهم مهامه في اآلتي

رسم السياسات و االتجاهات العامة التي يجب أن يسير عليها نظام التعليم العام و الجامعي                 - أ
  .و الفني و المهني

ة بتخطيط التعليم لالرتقاء بمستويات التعليم المختلفة و مواكبة التطورات          ني توجيه الجهات المع   -ب
ـ و المستجدات المعرفية المتسارعه من خالل تطوير المناهج و إعداد المدرسين األكفاء بمـا يل               ي ب

 .غراض تخريج جيل يواكب تطورات العصرأ
، يقها في كل فروع التعلـيم      توجيه خطط و برامج الدولة نحو الغايات و األهداف المطلوب تحق           -ج

  .وتحديد االولويات وفقا لما تتطلبه خطط و مشاريع التنمية
  
  : األعلى للجامعات في رسم السياسة للتعليم العاليم المجلسا مه-3

 المجلـس األعلـى      مهـام   على أن مـن    1995 لعام   18نصت المادة السابعة في القانون من           
  :للجامعات األتي

  .ليم الجامعياقتراح خطط التع- ا
 . خطط القبولوضع -ب
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 .فق و حاجات البالدت بما يهتنسيق التعليم الجامعي و العمل على توجه  -ج
  .اقتراح السياسة العامة للجامعات - د
 
  :م الجامعة في رسم السياسة للتعليم العاليا مه-4

  : من مهام مجلس الجامعة التاليأن قانون الجامعات على من 11 رقمنصت المادة 
 و  التأهيـل  و   البحـث العلمـي    رفع مستوى التعلـيم و       حققرسم السياسة العامة للجامعة بما ي      -

  . احتياجات التنمية الشاملة في البالد و تلبيةالتدريب
مناقشة و إقرار الخطط والبرامج الدراسية المرفوعة من مجالس الكليات و المعاهد و المراكـز                -

  .ة فيها لها أو استحداث أقسام علميةالتابع
 .مناقشة و إقرار خطط تنميه الجامعة مع ربطها بخطط التنمية في الدولة -
 تحديد أعداد الطالب الذين يمكن قبولهم سنويا في الجامعة و ذلك في ضوء احتياجات المجتمع و                 -

كل تخصص من تخصصات      بما ال يتجاوز الحد األقصى للقبول في       كوذل، القدرة االستيعابية للجامعة  
 .دة من قبل المجلس األعلى للجامعات وفقا لخطط القبول السنوية التي يقرها المجلسالمحد

 وضع األسس العامة لمختلف نشاطات الطالب االجتماعية و الثقافيـة و الرياضـية و الرعايـة                 -
 .الصحية لهم

  
   
  
  
  
  : للجامعات18م مجلس الكلية في رسم السياسة التعليم الجامعي من خالل قانون امه -5

  : على أن من مهام مجلس الكلية اآلتي1995 لعام 18 من القانون رقم 22نصت المادة رقم     
 مستوى التدريس و البحـث العلمـي و بمـا ال            فعرسم السياسة العامة للكلية بما يكفل ر        - أ

  .يتناقض مع سياسة الجامعة
جلـس األقـسام    دراسة وتطوير مشاريع الخطط و المناهج و البرامج الدراسية التي يرفعهـا م            -ب

  .والموافقة عليها تمهيدا إلقرارها من مجلس الجامعة
 
   :العاليم القسم في الكلية في رسم سياسة التعليم امه -6

 في رسم وتنفيذ السياسة التعليمية للجامعة وقـد حـددت           األخيرةيعتبر القسم في الكلية الحلقة          
  :األتيفي مهامه م 1995 لعام 18 من قانون رقم 92المادة رقم 

اقتراح خطط الدراسة في القسم وكل ما من شانه النهوض بالمستوى العلمي فـي               -
  .القسم والكلية
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 .القسموضع المناهج الدراسية للمقررات التي يدرسها  -
 .القسم البحث العلمي في أنشطةتشجيع وتنسيق  -
 .وضع جدول الدروس والمحاضرات المتعلقة بالقسم -

اسة التعليمية في الجمهوريـة اليمنيـة       يانونية المرجعية للس      من خالل استعراض النصوص الق    
ـ   هناك معالم واتجاهات قانونية وان هناك جهات مسئولة عن هـذه        أنيتضح    أن رالـسياسات، غي

 رؤية وبرامج مكتوبة عند المسئولين عن التعليم العالي غير موجودة مما سبب رؤية              إلىترجمتها  
  . مخرجاتهأو ته عمليأو ه مدخالتفيعالي سواء غير واضحة في سير عملية التعليم ال
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  : المشكالت والتحديات التي تواجهها فلسفة التعليم العالي وسياساته
 العامة والخاصة للعملية التعليميـة      واألهداف    نتيجة لعدم وضوح الفلسفة االجتماعية والتربوية       

في التعليم العـالي وعـدم      والمنفذة  سطي  والتربوية للتعليم العالي عند كثير من القيادات العليا والو        
سبب روية غير واضحة في وضع سياسات واستراتيجيات        ة التدريس، يئ ه ألعضاء التربوي   التأهيل

ـ  و فوأالهدا مشكالت وتحديات للتعليم العالي في مجال الفلسفة         أوجدالتعليم العالي مما     سياسات ال
  .الناالسبعينيات حتى بعد مسيرته التعليمية والتنموية الطويلة منذ بداية 

  
 لعـام   18 المشكالت في مجال الفلسفة والسياسات التعليمية التي جاءت في قانون رقـم              :أوال    

   : للجامعات اليمنية1995
 عند كثير من القيـادات العليـا والوسـطى          وأهدافهاقلة وضوح الفلسفة االجتماعية والتربوية       -1

  .التعليميةالعملية وأعضاء هيئة التدريس مما انعكس على سير 
 منها استراتيجيات للتعلـيم العـالي       ومحددة تنطلق  سياسات تعليمية مرسومة ومكتوبة      دال توج  -2

  .المدىقصيرة المدى وطويلة 
 هيئة التدريس ممـا     أعضاءكثير من القيادات التعليم العالي وال سيما        عند  التربوي   قلة التأهيل    -3

 رسالة التعليم عظيمة وكبيرة والسيما      أنحيث  يمية التربوية   هم التعل مسبب قلة فهم لوظائفهم ومها    
  .العاليمؤسسات التعليم في 

 العلمي والثقافي من    ه الشباب التوجي  ه الجامعات في التنمية الثقافية والفكرية وتوجي      إسهامقلة   -4
  .م1995 لعام 18 الجامعات الواردة في قانون الجامعات رقم أهدافخالل 

 المواطنين من خالل وتأهيلخدمة المجتمع في مجاالت العلم والمعرفة والثقافة  قلة تحقيق هدف -5
  .برامج التعليم المستمر

أكثر من   الجامعات ال تأخذ     أنعدم قدرة التعليم الجامعي استيعاب مخرجات التعليم الثانوي حيث           -6
  .سنوياخرج من التعليم الثانوي ت مألف 200 طالب سنويا من حوالي ألف 40
  .الشاملةلخطط التنمية ة مخرجات التعليم العالي بكاقلة مو -7
  . من السكان24-18منهم في ســـن  النمو السكاني في وضع خطط الستيعاب  عدم مواكبة-8
 وسياسات الجامعات عنـد كثيـر مـن         وأهداف والقيم الجامعية    األخالقية قلة االلتزام بالمعايير     -9

  .ة التدريسيئ هأعضاء
  . التي تقبل وجودة العملية التعليميةاألعدادالتوازن بين  قلة تحقيق -10
زن بين خصائص ومهارات ومخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمـل وقلـة             اقلة التو  -11

  .قدرتها على التطور
  .والتربوية قلة التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وغيرها من المؤسسات التعليمية -12
   على مستوى الدولة واإلداريةالمالية  اإلدارة مركزية -13
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تنفيذ السياسة التعليمية وسياسة القبول وغيرها من        االستثناءات والوساطات التي تؤثر على       -14
  .ومالية إدارية أعمال

 وسياساتها لمتطلبات العصر والتنمية الشاملة مع قلة الجـودة          وأهدافها عدم مواكبة المناهج     -15
  .فيها
  . التي تعد طالباً ضعيفي المستوىوالمذكراتب الجامعي واالعتماد على المالزم  عدم دعم الكتا-16
 بـين   واإلنتاجيـة قلة دعم البحوث العلمية وعدم االستفادة منها من قبل المؤسسات الخيرية             -17

  .القطاع العام والخاص
تفاعلهم مع   و أقسامهم وقلة تواجدهم في     ألتدريسيهم  باصة التدريس بن  يئ ه أعضاء عدم التزام    -18

  .أهداف كلياتهم
قلة التوازن بين القبول في الكليات النظرية والعلمية        مع   تزايد عدد الطلبة في الكليات النظرية        -19

  .وغيرها العلمية من مختبرات ومعامل اإلمكانياتمع قلة 
  . المتغيرة في كل مجاالت الحياةه بطئ متابعة الجامعات لالنفجار المعرفي ومناهج-20
  
  :التحديات التي تواجهها فلسفة التعليم العالي وسياساته: اًثاني
حيث من خالله تتخرج    يعتبر التعليم العالي في أي بلد من بلدان العالم العمود الفقري لتلك البلد                  

ـ   بما وتتأثرقوافل العلماء والفنيين والخبراء في مجاالت التنمية الشاملة والتي تؤثر             احولهـا محلي
عالميا ومحليا وداخليـا وعليهـا       تحديات كبيرة    ه فان مؤسسات التعليم العالي تواج     هوعلي،وعالميا

معرفة هذه التحديات والعمل الجاد في التغلب عليها حتى تستطيع تخريج جيل يواكب التطور العلمي               
 المـستقبل   حضارة إلقامة صحيحة   أسس خطط التنمية الشاملة ويضع      يخدموالمعرفي والتقني كي    

 فان فلسفة التعليم العالي     ا التربوية وسياسات التعليمية ولذ     أهدافه لى فلسفته االجتماعية و   القائمة ع 
   :تواجهي الجمهورية اليمنية وسياساته ف

  )العولمة(دولية تحديات  -
 تحديات محلية  -
  )، مخرجاتتمدخالت، عمليامن (تحديات داخل النظام التعليمي  -
 
 :)العولمة( التحديات الدولية  -1
 صـراعات الفلـسفات     يوالثقافـات، أ   واألفكـار  وااليدولوجياضارات  صراع الح  -

  . والحياةواإلنسان الرؤية لأللوهية والكون ي، أاالجتماعية
 وفلـسفاته التعليميـة     أفكـار  للضعيف وفـرض     يواستعمار القو الهيمنة الدولية    -

 .واالقتصاديةوالتربوية 
 واألفـراد ية والـشُعب     الدولي عن طريق الدول والمنظمات الدول      اإلرهابانتشار   -

 .االستعمارية أهدافها بما يتالءم مع فكر الدول الكبرى في اإلرهابكيالين وتفسير موالكيل ب
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 منظمـة التجـارة     إلـى  االقتصاد الدولي وانضمام اليمن      أجزاءتزايد الترابط بين     -
 .العالمية

 العلمية  تزايد الثورة التقنية والمعرفية في مجال المعلومات واالتصاالت والوسائل         -
 .األخرى

في ظـل   ة لتحقيق مكاسب اقتصادية     مبروز العلم والتقنية كوسيلة ضرورية وحاس      -
 .المنافسةتعاظم 

  :التحديات المحلية -2
 نـسبة كبيـرة     باستيعا التي يتطلب    24-18 ألعمريهتزايد عدد السكان من الفئة       -

لبلـد للكـوادر المتخصـصة      منها في التعليم الجامعي والفني نتيجة للرغبة في التعليم واحتياجات ا          
  .والمتعلمة

عن طريق  المساهمة في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية          -
 .والندواتالبحوث والمؤتمرات 

خدمة المجتمع المحلي عن طريق برامج التعليم عـن بعـد والتعلـيم المـستمر                -
 .األخرىوالمعارض والنشاطات العامة 

ة المالية في استثمارات اقتصادية للمساهمة فـي التنميـة          توجيه إمكانيات الجامع   -
 .االقتصادية وحل مشكلة البطالة

تحقيق التوازن بين المستويات المهنية للخـرجين واحتياجـات خطـط التنميـة              -
 .واالجتماعيةاالقتصادية 

 
  ):الجامعات(التحديات من داخل نظام التعليم العالي  -3
  :التعليميخالت النظام دم  - أ
 العامـة للبلـد     األهـداف  وسياسة التعليم العالي بما ينسجم مـع         افوأهدفلسفة   -

  .المتغيرةوالتطورات الدولية 
 العلمـي   وإعـدادهم  هيئة التـدريس واختيـارهم       وأعضاء والمدرسون   نالمعيدو -

 .والتربوي
 اسـتيعابهم مـن     ةالعامة، ونـسب  الطلبة ومستواهم العلمي والثقافي في الثانوية        -

 .المتقدمين
يرها ومواكبتهـا للتطـور والتغيـرات التقنيـة         غياسية وتطويرها وت  المناهج الدر  -

 .والمعرفية
الكتب الدراسية والوسائل التقنية والمختبرات والمعامل العلميـة كيـف نوفرهـا             -

 .واستخدامها والحفاظ عليها
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 علميا وتربويا فبل الخدمة ورفع مستوها العلمـي         عدادهاإ وكيف   اإلداريةالقيادات   -
 .الخدمة أثناء ريواإلداوالمعرفي 

 التغذية الراجحة لرفع مـستوى التعلـيم        وإيجادتقويم العملية التعليمية والتربوية      -
 . في مختلف أنواعههوجودت

 تقويم مستوى الطالب العلميـة والمعرفيـة        إلىاالمتحانات الطالبية والتي تهدف      -
 .والثقافية

ليمية راقية مع وجود     تقديم عملية تع   إلىالتسهيالت العلمية والتربوية التي تهدف       -
ـ  مؤهالت تربوية أي معرفـة بف      إلىيحتاجون   هيئة تدريس    وأعضاء مادية محدودة    إمكانيات سفة ل
 . وسياسات التعليم العالي وطرق التدريس و مناهجه و وسائلة التقنية الحديثةوأهداف

 
  ):الكفاءة الداخلية(التحديات في عملية التعليم العالي -ب
والتسرب بالرغم من تجاوز السنوات المسموح بها للطالب        ازدياد ظاهرة الرسوب     -

  .في البقاء في الجامعة وهي ثمان سنوات
ئة التدريس في   ي ه وأعضاء من قبل الطلبة     اآلليمحدودية استخدام تقنية الحاسب      -

 .والمكتباتالقاعات والمعامل 
ن  هيئة التدريس قبل التعيـي     ألعضاءالتطوير المهني أي التربوي     الوجود و ضعف   -

 .التدريس وأثناء
 من الطاقة االستيعابية ففي جامعة صنعاء       أكثر إلىوصول كل الجامعات الحكومية      -

  طالب وطالبة وفي جامعة تعـز      ألف 25 من   أكثر طالب وطالبة وفي جامعة عدن       ألف 86 من   أكثر
  طالب وطالبة وفي جامعة ذمـار      ألف 15 من   أكثر طالب وطالبة وجامعة الحديدة      ألف 30 من   أكثر
 طالـب وطالبـة وفـي جامعـة         ألف 10 من   أكثرب  إ طالب وطالبة وفي جامعة      ألف 15 من   أكثر

 .وطالبة طالب ألف 7 مت أكثرحضرموت 
 موضـوعية ومتطـورة لمراجعـة البـرامج         آلياتوضع نظام للجودة من خالل       -

 .الدراسية
 . والتدريس والنشاطات التعليميةاإلرشاد أساليب -
 .ميالدراسات العليا والبحث العل -
 .التفاعل مع المجتمع والخبرات في البيئة -
 . الخدمةأثناء هيئة التدريس والفنيين و اإلداريين وغيرهم ألعضاءالتدريب  -
 . بما يتناسب مع مهمة مؤسسات التعليم العاليواإلداريةتحديث النظم المالية  -
 . مصادر الموازنة العامةإلى والمتنوعة اإلضافيةقلة توفير مصادر التمويل  -
 ):الخارجية ةالكفاء(التحديات من مخرجات التعليم العالي -ج
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 التعليم العالي الغائبة بمستواها الكامل ال في مجـال          أهدافمخرجات ال تتمثل فيها      -
  .التخصص وال في مجال المعرفة وال في مجال الثقافة

متخرجون ليس لديهم القدرات على العمل والتكيف مع تدني المـستوى العلمـي              -
 .واللغويوالتخصصي 

 .متخرجون ليس لديهم ارتباط وثيق باحتياجات التنمية الشاملة -
قلة التكامل والتفاعل بين الجامعات والقطاع الخاص مع قلة التوافق بين خصائص             -

 .المخرجات وسوق العمل المنظورة والمتغيرة
 .ازدياد بطالة المتخرجين من الجامعات في التخصصات النظرية والعلمية -

لمشكالت والتحديات التي يواجهها التعليم العالي نتيجة حتمية لقلة رسم سياسة تعليمية            هذه ا  أن    
العامة للتعليم العالي مع قلة المعرفة لدى كثير من القيادات للتعليم العـالي              األهداف تتضمنمكتوبة  

لمرحليـة   ا وأهدافـه  الغائبة على مستوى المجتمع       أهدافه بفلسفة المجتمع وفلسفة التعليم العالي و     
 مناهج وخطط دراسية من خاللها تـتم        إلىعلى مستوى التخصصات والمراحل الدراسية وترجمتها       

    . هيئة التدريسأعضاءعملية تقويم الطالب والقيادات التعليمية وفي مقدمتها 
      

  رؤية مستقبلية للتعليم العالي
  

لمحاور التـي تـساعد األمـة علـى          لقد أصبح التعليم بعامة والتعليم العالي بخاصة من أهم ا             
 يستخدم األقوياء فيه الضعفاء لتحقيـق مـصالحهم         العولمةاالحتفاظ بشخصيتها وهويتها في عالم      

ن اليمن إذا لم تستثمر تعليم أبنائها كي يكونوا قادرين على التواصل مـع الماضـي                إ ولذا ف  الذاتية،
 فأنها سـتكون فـي      المرجو،مستقبل  استشراق أفاق ال    و الحاضر، معطيات وعلى مواجهة    المجيد،

ها أمواج العولمة والتغيير وسـيطرة القـوي علـى          فاذتقخطر وستكون كالريشة في مهب الريح ت      
   .الضعيف

ند إلـى   تن التعليم العالي في الجمهورية اليمنية يجب أن يعتمد على مشروع حضاري شامل يـس              إ
 يـة ية وفلسفة تربويـة واضـحة الرؤ      رؤية شاملة للكون واإلنسان والحياة أي إلى فلسفة اجتماع        

ساعد اليمن على حل مـشكالتها      ت قادة التعليم العالي وينفذوها كي       هاعالم فتكون مرسومة يقر   موال
ن األمـة فـي     إ. .اليمن خطر على    وكارثة،ال يصبح التعليم العالي نفسه مشكلة       االتنموية الشاملة و  

   .ضارتهاوححتاج إلى رؤية مستقبلية ألبنائها ولتعليمها تخطر 
  
   :العاليفلسفة التعليم رؤية مستقبلية ل - 1
   :على ال بـد من تحـديث فلسفة التعليم العالي منطلقة من الفلسفة االجتماعية القائمـة -أ

   .للحياةاإلسالم عقيدة وشريعة ومنهاج شامل  -
  .وأكتوبرمبادئ الثورة اليمنية سبتمبر  -
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  .اليمنيةدستور الجمهورية  -
 .يةالوطن الثوابت -
 .والتطورطموحات الشعب اليمني في التقدم  -
   .التطورات العلمية والتقنية -
م 1992لسنة  ) 45( التعليم العالي ومن أهمها قانون رقم        ة الرجوع إلى األدبيات السابقة لفسلف     -ب

  .اليمنيةم وتعديالته بشأن الجامعات 1995لسنة ) 18(للتربية والتعليم وقانون رقم 
سالمية وجعلها عنصراً رئيسياً للوحدة الوطنيـة وعـامالً أساسـياً للتواصـل              دعم الثقافة اإل   -ج  

   .الحضاري
 االهتمام باللغة العربية باعتبارها مفتاح شخصية األمة اليمنية والعربية واإلسـالمية وجـوهر              -د

   .الجامعيةهويتها وتكون لغة التدريس لكل المقررات العلمية والنظرية في كل الكليات 
ادة من التكنولوجيا والعلوم والمعارف األجنبية من خالل الترجمة المستمرة لهذه العلـوم              االستف -و

 ترجموا علوم الحضارة اإلسـالمية      نوالمعارف وليس من خالل تدريسها باللغة األجنبية فاألوربيو       
   .بلغتها العلوم المعاصرة يس والدول المعاصرة تقدمت من خالل تدرالمستشرقين،من خالل 

  
   :العاليهداف التعليم ية مستقبلية أل رؤ-2
ية للتعليم العالي تساهم في تنفيذها كل مؤسسات التعليم العالي          ئاغ و عامةالبد من وضع أهداف      -أ
  .التعليميةها السياسة التعليمية واالستراتيجية نميتضو
 .إنشائهاها قانون نمتضبد من وضع أهداف خاصة لكل مؤسسة تعليمية ي ال-ب
ها دليلهـا  نمتـض ضع أهداف خاصة لكل كلية أو معهد من مؤسسات التعليم العـالي ي     بد من و  ال-ج

 .التعليمي
ها خططهـا   نمتـض بد من وضع أهداف خاصة لكل تخصص من تخصصات التعلـيم العـالي ي             ال-د

  .الدراسية
بد من كتابة تلك األهداف في مدخل كل مؤسسة تعليمية وأمام كل مسئول عن مركز أو كلية                 ال-هـ

  . واإلداريةاألكاديمية حتى يعرف مهمته عةأو جام
  .العالي األهداف محاور الفلسفة التعليمية للتعليم تتضمنيجب أن  -و
 يجب أن تتضمن األهداف طموحات الشعب اليمني في التعليم العالي والتنمية الشاملة -ز
ـ            -ح  بالماضـي   اتيجب أن تتضمن األهداف االستفادة من التكنولوجيا والمعارف وربـط المخرج

 والحاضر والمستقبل 
بناء األهداف وصياغتها بما يلبي متطلبات التنميـة الـشاملة وتحـديات العولمـة والحاضـر                -ط

  .اإلسالميوالمستقبل الحضاري الزاهر لليمن والعالم 
ربط فلسفة وأهداف مؤسسات التعليم األهلية بالفلسفة العامة والخاصة وأهداف وسياسة التعليم            -ي

 ...والمالية قانون للتعليم األهلي يضبط شئونه األكاديمية واإلدارية صداروإالعالي 
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   العاليسياسة التعليم رؤية مستقبلية ل-3

ن السياسة التعليميـة    إ االستراتيجيات وعليه ف   منهاق  لتضمن األهداف وتنط  تالسياسة التعليمية       
   : تتضمنالعاليللتعليم 

عالي في القبول للطلبـة وأعـضاء هيئـة التعلـيم           وضع سياسة لمختلف جوانب التعليم ال      -
والمناهج والوسائل التعليمية ومتوسط عدد الطلبة أمام عضوية التدريس والتعليم عن بعد والتعليم             

  .. .بالعملالمستمر والتمويل و ربط التعليم 
 بمشكالت المجتمع والتنمية الشاملة ورجـال       هبحث العلمي وتمويله وربط   للوضع سياسة    -

  .والخاصل والمصانع ومؤسسات القطاع العام األعما
 .العاليوضع سياسة للجوانب المالية بهدف إصالح وتطوير التعليم  -
   :العاليستراتيجية التعليم رؤية مستقبلية ال-4

    وضعت الجنة الفنية إلعداد مشروع تطوير التعليم العالي محاور لوضـع اسـتراتيجية للتعلـيم               
  )12-11( :كاآلتيالعالي وهي 

   .العاليتطوير الفلسفة والسياسات التعليمية لمؤسسات التعليم  -
  .الهيكلي والتنظيمية وإعادة التأمين ةتطوير الفنية اإلداري -
 .التعليميةتطوير العملية  -
 .الجودة ثقافة -
 .العلميالبحث  -
 .إمكانيات وتحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصال في مؤسسات التعليم العالي -
 .وتمويلهات التعليم العالي تدعيم مؤسسا -
   

   :اإلجرائيةمن أهم الخطوات 
ـ          -  ويـشارك فيهـا    ه وسياسـات  هعقد ندوة علمية لوضع معالم فلسفة التعليم العالي وأهداف

تها قـرار   بتوصـيا تخطيط التعليم والجامعات مع وزارة التعليم العـالي وتـصدر           ل  األعلى سلالمج
   .العاليجمهوري ملزم لكل مؤسسات التعليم 

يتم التنسيق المستمر بين مؤسسات التعليم العالي ومجالسها في تنفيذ ماجا فـي فلـسفة                -
 .واستراتيجياتهوأهداف التعليم العالي وسياساته 

 في  ،فهيبكل أنواعه وتخصصاته الجامعات   الثانوي   بعد   ،التعليمع التعليم العالي  يتبال بد أن     -
  .اهياكلهضمن استطاعتها تحمل هذه المسئولية الكبيرة 

 في القيـادات العليـا      مسئولتطبع كل القوانين والدالئل الخاصة بالتعليم العالي وتسلم لكل           -
  .والوسطى
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أقامه دورات وندوات مستمر لمراجعه القوانين واللوائح وإضافة الجديد وحذف ما هو غير              -
 .عالمي كلي أو  جزئي أومناسب للفترة الزمنية التي يحدث فيها تغيير

ية مستمرة لكل عضو هيئة تدريس ليس لدية مؤهل تربوي وال يتم قبوله             عقد دورات تربو   -
  . في الجامعة إال بعد اجتيازها

 مستمرة بين الكليات المماثلة بهدف التطوير والتحديث في الجوانـب اإلداريـة             لقاءتعقد   -
اسـاته   والمناهج والمعامل والمختبرات ووسائل التدريس تتضمن فلسفة التعليم العالي وسي          الفنيةو

ه التدريس علم له مبادئه ووسائله البـد أن         ن مه أن حيث   ،والمناهج وطرق التدريس في الجامعات    
  .الجامعةها عضو هيئة التدريس في عرفي
 .واالستراتيجياتعداد وثيقة شاملة إلصالح التعليم العالي متضمنة األهداف والسياسات إ -
م العام والفني والعالي،يساعده في     إنشاء منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التعلي        -

س المجالس التعليمية وينسق بينها وبين مستويات التعليم وأنواعه،ويتابع تنفيـذ           أهذا المجال وير  
 .  فلسفة التعليم وأهدافه وسياساته واستراتيجياته
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