
 

 

 

 

 

  

  

  
  سيالن جبران العبيدي /د.أ

  أستاذ االقتصاد بجامعة صنعاء  

  ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثاني للتعليم العالي 

  "مخرجات التعليم العالي وسوق العمل" 

  تنظمها  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  م ٢٠٠٨مارس ) ١٣ـــ  ١٢(صنعاء 
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  :المقدمة 

ل          تعتبر الجامعات في عصرنا   اءة والتأهي ة الكف ة عالي ول العلمي اج العق ر معمل إلنت الحالي أآب
،  فضًال عن تأهيل قيادات المجتمع في آل مجاالت الحياة ، وعلى مختلف المستویات والتخصصات 

تثمار في   وهي باإلضافة إلى ذلك تمثل ال نبع الحقيقي والمورد ذو القيمة المضافة العالية ، إذ أن االس
ا          مجال التعليم ب تثمار وأعاله واع االس ل أرقى أن يم الجامعي بصورة خاصة یمث صورة عامة والتعل

ویمثل أهم وأخطر عناصر التنمية االقتصادیة ،    إنتاجية ، وأوسعها تأثيرًا في مسيرة التطور والبناء
ي آما یعد من أصعب أنواع االستثمار ألنه ال یحقق عائدًا سریعًا بل أنه عائد طویل المدى ، یظهر ف 

اتهم       ونبوغ عقول األمة  اس وأخالقي ا   أبناءها وتفوق حضارتها آما یظهر في سلوك الن ذه آله ، وه
  .  . الحقيقي موارد غير مرئية ولكنها تمثل االستثمار 

 إلىوالتعليم الجامعي على وجه الخصوص ، شراآة القطاع الخاص في العملية التعليمية تأتي و
ادرة        اآالتعليم الجامعي الحكومي  جانب ة والن ًا للتخصصات النوعي د الرسمي ودعم ز الجه داة لتعزی

ة     يرة التنمي ا مس ي تتطلبه وفير         الت ي وت ث العلم الي والبح يم الع توى التعل ع مس ي رف هام ف واالس
ا یحقق           راء في شتى المجاالت بم ين والخب التخصصات العلمية الحدیثة إلعداد المتخصصين والفني

  . اجات المجتمع المتطوره الربط بين أهداف الجامعة واحتي

د ونصف  رور عق د م ات   وبع م الجامع اء معظ ى إنش ةعل ة الخاصة اليمني ن  واألهلي یصبح م
ًا للسياسات واألهداف والفلسفة التي انشئت من            ة وفق ذه التجرب الضروري مراجعة ما تحقق من ه

دًا  والتي نشئت في األصل لتكون راف    ةأجلها والفرق بينها وبين الجامعات الحكومي في مسار   دًا جدی
  . . التعليم الجامعي 

ة  واألهلية  الخاصةتهدف هذه الورقة إلى دراسة واقع الجامعات  و ا  ؛ لمعرف  ،مساهمتها ودوره
ة محاور    ،والرهانات ـ  :والتحدیات التي تواجهها بعد أن تزاید عددها ، وترآز هذه الورقة على ثالث

والثاني لدراسة التحدیات ، أما  ،واألهلي  الخاصجامعي دراسة الوضع الراهن للتعليم المنها لاألول 
  .األهليالخاص وللتعليم الجامعي الثالث فلدراسة السياسات التطویریة 
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   الخاصاألهلي والجامعي الوضع الراهن للتعيلم . أوًال
ن  م یك ي النصف األ ل الي ف يم الع هدة قطاع التعل ذي ش وعي ال رن التطور الكمي والن ن الق ول م

ة ، و  ،ین مقصورًا على بریطانياالعشر ا مرت   إوالوالیات المتتحدة االمریكي الي    أنم يم الع ة التعل نظم
 ن اختلفت تلك التطورات فيإومتشابهه  ت اتعليم جامعي بتطور التي آان فيهافي جميع بلدان العالم 

  .مكانيات آل بلد إاخر و لى بلدإشكلها ومضمونها من بلد 

م ١٩٩٢حيث یعتبر العام حداثة العهد بفي بالدنا  واألهلي الخاصمعي تتسم مؤسسات التعليم الجاو
ة  لنواة  لتمثل والتكنولوجيا ، للعلوم الوطنية بالكلية سميت هو بدایة لظهور أول آلية عليا أهلية  جامع

ام         العلوم والتكنولوجيا ع الع دریس مع مطل ا في الت دأت تمارس عمله ذه    م ١٩٩٤ التي ب د أنشئت ه وق
م  ي األراضي المملوآة لجامعة صنعاء وآإمتداد للكليات والمباني التابعة لجامعة صنعاءالجامعة ف ، ث

ان ،   بدأت جامعات  ة اإلیم ام     أهلية أخرى في الظهور في نفس العام منها جامع ليصل عددها في الع
ى ١٩٩٦ ات )٧(م إل دد المتخرجين من  .جامع ادة ع د أخرى نظرًا لزی نة بع د س وأستمرت في التزای

تيعابية في           ال ة اإلس ة الطاق ى محدودی انوي إضافة إل د الث ا بع يم م تعليم العام وزیادة الطلب على التعل
ذ   ددها حينئ اوز ع م یتج ي ل ة الت ات الحكومي امعتين سوى الجامع ى ج هي صنعاء وعدن إضافة إل

ام  الخاصة وفروعهما في المحافظات ، ليصل عدد الجامعات  ى  ٢٠٠٦األهلية في الع ة  جا )١٣(م إل مع
ام     –الكلية العليا للقرآن الكریم  هما تينأهلي تينآليإضافة إلى  ي تأسست ع ة  ١٩٩٤صنعاء  الت م وآلي

ام    –العلوم اإلسالمية  اك  و،  م٢٠٠٤تعز والتي تأسست ع التي   الخاصة من الجامعات   عدد أخر   هن
ا     نسوف ت ل وزارة   ضم قریبًا للعمل إلى جانب هذه الجامعات بعد إستكمال إجراءات إعتماده من قب

  :وهي وآليات عليا  جامعات  )١٠(التعليم العالي والبحث العلمي وعددها 
 )قيد اإلنشاء( الجامعة اليمنية األردنية .١
  .جامعة ابن خلدون .٢
  ).تم إفتتاحها( ة للعلوم والتقنيةالجامعة العربي .٣
  )م والتكنولوجياتم إفتتاحها ضمن جامعة العلو( .األآادیمية العربية للعلوم المالية والمصرفية .٤
 .آلية معاذ ابن جبل .٥
 .الكلية اليمنية لدراسات الشرق األوسط .٦
  .آلية آزال للعالج الطبيعي .٧
 ).تم إفتتاحها( .آلية الناصر للعلوم الطبية .٨
 ).تم إفتتاحها. ( جامعة أزال للعلوم والتكنولوجيا .٩
 .الجامعة اليمنية السعودیة  .١٠

ة     وتجدر اإلشارة إلى أن هناك من الجامعات وا ات أهلي لكليات األهلية التي تنشأ عن طریق جمعي
 .وال تهدف إلى الربح بينما تمثل الجامعات والكليات الخاصة مؤسسات تعليمية تهدف إلى الربح

  والكليات العليا  الجامعاتفي قسام األكليات والیبين عدد )١(جدول
  م٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام وعدد الطالب الملتحقين فيها والخاصة  األهلية

   سنة  الكلية/اجلامعة اسم
 التأسيس

 امللتحقونعدد الطالب  عدد األقسام عدد الكليات
  جمموع  إناث  ذكور جمموع إنسانيةتطبيقية جمموع إنسانيةتطبيقية

م١٩٩٢  جامعة العلوم والتكنولوجيا.١  ١٧٦١٥ ٥٩٣٣ ١١٦٨٢ ٤١ ٢٧ ١٤ ٥ ٣ ٢ 
م١٩٩٣  *جامعة اإلميان.٢  ٤١٤٠ ١٦٨٧ ٢٤٥٣ ١٣ ١٣ ٠ ٤ ٤ ٠ 
م١٩٩٣ اجلامعة اليمنية.٣  ٥٦٣٤ ١٠١٤ ٤٦٢٠ ٢٤ ١٥ ٩ ٥ ٣ ٢ 
م١٩٩٤  *جامعة دار العلوم الشرعية .٤  ١١٨٠ ٠ ١١٨٠ ٤ ٤ ٠ ٤ ٤ ٠ 
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م١٩٩٤  اجلامعة الوطنية.٥  ٧٠٤٣ ١٤٥٧ ٥٥٨٦ ١٦ ١١ ٥ ٦ ٤ ٢ 
م١٩٩٤  جامعة سبأ.٦  ٨ ٥ ٣ ٢9 ٤٢٦٤ ٧٦٦ ٣٤٩٨ ١٧ 
 ٢٢٠٩ ٣٥٥ ١٨٥٤ ٢٢ ١٣ ٢٢٤٩م١٩٩٤  جامعة العلوم التطبيقية.٧
م١٩٩٤  *جامعة األحقاف.٨  ٩٦٣ ٢١٥ ٧٤٨ ١٠ ٧ ٣ ٥ ٤ ١ 

م١٩٩٦  جامعة امللكة أروى.٩  ١٢٦١ ٢٩١ ٩٧٠ ١٨ ٨ ١٠ ٥ ٣ ٢ 
 ٦٣٨ ١٣٥ ٥٠٣ ٧ ٥ ٢ ٣ ٢ ١م٢٠٠٣ جامعة األندلس للعلوم والتقنية.١٠
م٢٠٠٤  جامعة املستقبل.١١  ٤٠٩ ٦٦ ٣٤٣ ٦ ٤ ٢ ٢ ١ ١ 
م٢٠٠٤  امعة العلوم احلديثةج.١٢  ٩٥ ١٩ ٧٦ ٩ ٢٣ ٢ ١١ 
 ١٠٩ ٥٠ ٥٩ ١٦ ٨٨ ٤ ٣١م٢٠٠٦  اجلامعة اللبنانية الدولية.١٣

م١٩٩٤ *صنعاءالكلية العليا للقرآن الكرمي .١٤  ٦ ٤ ٠ ١ ١ ٠ 246 424 670 
م٢٠٠٤  *تعزية كلية العلوم اإلسالم.١٥  ٥ ٣ ٠ ١ ١ ٠ 131 400 531 

 ٤٦٧٦١ ١٢٨١٢ ٣٣٩٤٩ 214 134 72 ٥٦ ٣٧ ١٩ ----  اإلمجايل العام
  هتدف إىل الربحمتثل جامعات وكليات أهلية ال * 

ا ) األهلية والخاصة (المؤسسات  هذهتحتضن    ة    )٥٦(عدد   جميعه ين   آلي وزع ب ة   )١٩( تت آلي
ة    ة التطبيقي ات العلمي ي التخصص انية ،    )٣٧(وف ات االنس ي التخصص ة ف ات  وآلي ذه الكلي مل ه تش

والي    ى ح ا عل ى     ) ٧٠(جميعه ل إل رر لتص ًا تتك مًا نوعي ف التخصص    )٢٠٦(قس ي مختل مًا ف ات قس
ة  انية والتطبيقي ة    .االنس ة التطبيقي دد التخصصات النوعي غ ع ث بل بته   )٢٥(حي ا نس كلت م مًا ش قس

ى %)٣٥.٧( رر لتصل إل ة تتك ام النوعي الي األقس ن إجم مًا ) ٧٢( م الي التخصصات قس غ إجم ا بل بينم
  . قسمًا )١٣٤(قسمًا تكررت لتصل إلى  )٤٥(النوعية اإلنسانية 

ام  في ال المؤسسات هذه فيلتحقين وقد بلغ عدد الطالب الم ة   )٤٦,٧٦١( م٢٠٠٦/٢٠٠٧ع ًا وطالب  طالب
نهم ،  بته    )١٢,٨١٢ (م ا نس كلن م اث ش الب      %)٢٧.٤ (إن دد الط وزع ع ين ، وت الي الملتحق ن إجم م

ين بالتخصصات اإل       دد الملتحق غ ع ث بل ه حي ب متفاوت ام بنس ف األقس ى مختل ين عل انية الملتحق نس
ة بم      )١٠,٣٠٧(و  %)٧٨(بنسبة طالبًا وطالبة ) ٣٦,٤٥٤( ة في التخصصات التطبيقي بته   اطالبًا وطالب نس
ات . %)٢٢( ين بالجامع الي الملتحق الي یوضح إجم دول الت ة الخاصةوالج حسب التخصص  واألهلي

  .م٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام  الدقيق



 سيالن جربان العبيدي/د.أ                                                  الرهاناتو التحديات – يف اجلمهورية اليمنيةواألهلية اجلامعات اخلاصة 

‐ ٥  - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

  
  
  
  

 م٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام اجلامعي   اخلاصةاألهلية و اجلامعاتيف كلياتافيهامللتحقنيوعدد الطالبتكرارهاويبني عدد األقسام   )٢(جـدول 
  امللتحقني  األقسام تكرار األقسام التطبيقية/التخصصات  م امللتحقني تكرار األقسام  األقسام األنسانية/ التخصصات  م

دبلومبـكدبلومبـك
 41  1 رياضيات1229491  قرآن وعلومة1
 666  1 طب بشـري 2 61   1 حديث 2
 851  2 طب أســنان 3 48  1 أصول فقـه 3
 217 3  فين أسـنان 4 80  1 فقه 4
 23 1  صحة فم وأسنان 5 40  1 إميان 5
 205  2 صيدلة 6 49  1 إعجاز 6
 1099 4  فين صيدلة 7 23  1 دعوة 7
 325 3  فين خمتربات طبية 8 19  1 التزكية 8
 3  1 غذاء علوم 9 5180   7 إسالمية .د 9
 1697  9 علوم حاسـوب10 242   2 إسالمية  10
 1062  3 برجمة حاسوب11 1001   4 عـربية . د 11
 448  6تكنولوجيا معلومات/تقنية12 788   4 إجنلـيزية. د 12
 1306  5 نظم معلومات13 349   5 لغة عربية 13
 2  1 علوم شبكات14 1363   7 لغة إجنليزية    14
 206  1 تكنولوجيا شبكات15 7   1 لغة فرنسية    15
 3  1 علوم معدات طبية16 3   1 ترمجـة 16
 2  1 آمن نظم معلومات17 739   4 تـاريـخ 17
 8  1 كهرباء. هـ18 60   1 جغـرافيـا 18
 4  2 ديـكور. هـ19 655   3 عـلم نفـس 19
 702  7 حاسـوب. هـ20 207   3 عـلم إجتمـاع 20
 299  5اتصاالت والكترونيات. هـ21 9   1 تربية خاصـة 21
 245  3 معمارية. هـ22 7   1 تربية ابتدائية  22
 455  3 مدنية. هـ23 72   1 صـحافة 23
 123  2 هـ معدات طبية24 691   1 عالقات عامـة 24
 129  3 هـ شـبكات25 166   3 إعالم 25
         1   1 إعـالن 26
      245 فنــون27
         5046   9 حقوق/شريعة وقانون 28
         3728   11 إدارة أعمـال 29
      93605 حماسـبة30
         272   4 علوم مالية ومصرفية 31
         1212   7 تسويق 32
         670   4 نظم معلومات إدارية 33
         3   1 مات حماسبيةنظم معلو 34
         50   3 علوم سياسية 35
         44   1 إقتصـاد 36
         131  1 إدارة مستشفيات 37
         31   1 جتارة دولية 38
         56   1 جتارة إلكترونية 39
         29  1 إدارة مـالية 40
         33  1 إدارة موارد بشرية 41
         9  1 إدارة مؤسسات سياحية وفندقية 42
         63  1 جرافيك وإعالم رقمي 43
         58  1 فن معمـاري 44
      118 إدارة أعمال دولية٤٥

 186     *عــام 6542 *عــام 
 10307 11 60اإلمجـايل134036454٢٥اإلمجـايل٤٥
 46761 11 184اإلجمــــــالي العام٧٠
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ة   ومن الجدول السابق یتضح أن معظم التخصصات التي تدرس في الجامعات الخاصة واألهلي
د        أتي بجدی م ت ة أي أن الجامعات الخاصة ل هي تخصصات موجودة ومتوفرة في الجامعات الحكومي

ة  العمل  التي یتطلبها سوقمن حيث توفير التخصصات النادرة  والتي التتوفر في الجامعات الحكومي
ادرة  وغلبة التخصصات اإلنسانية على التخصصات التطبيقية ،  حيث ال وجود لتخصصات إنسانية ن

ة              ة الموجود في جامع ل تخصص التجارة اإللكتروني دًا مث ل ج ة سوى عدد قلي في الجامعات األهلي
وارد البشریة ، إدارة المستش اف ، إدارة الم وم األحق ة العل ياحية في جامع فيات ، إدارة مؤسسات س

  .والتكنولوجيا وبعض التخصصات الدینية الدقيقة في جامعة اإلیمان

انية  التخصصات  ترآز عدد الطالب في عدد من  والجدول التالي یوضح  ارة التي تتكرر     اإلنس المخت
  .الخاصة/في معظم الجامعات الحكومية واألهلية

  الحكومية والخاصة /األهليةالجامعات   فيالتخصصات اإلنسانية بعض  یبين مقدار تكرر )٣(جدول 

  التخصص

 اجلامعات
  احلكومية 

  اجلامعات 
  العاممجايل اإل  اخلاصة/ألهلية

تكرار 
تكرار  امللتحقون األقسام

األقسام   امللتحقون  األقسام
  امللتحقون  املتوفرة

 ١٣٥٨٤ ١٣٦١٠  ٢٩٤٩  ١٢  ١٠٦٣٥  ١٤  قرآن وعلومه
 ١٣٧٠٢ ١٣٧٣٤  ٥٤٢٢  ٩  ٨٢٨٠  ٢٣  دراسات إسالمية

 ١٥٩٤٥ ١٥٩٩٣  ١٣٥٠  ٩  ١٤٥٩٥  ٣٩  اللغة العربية

 ١٨٥٥٣  ٥١  ٢١٥١  ١١  ١٦٤٠٢  ٤٠  الدراسات اإلجنليزية

 ٥٦٦٦  ٢٤  ٧٣٩  ٤  ٤٩٢٧  ٢٠  التاريخ

 ٣٦٢٢  ١٨  ٦٠  ١  ٣٥٦٢  ١٧  اجلغرافيا

 ١٦٩٦  ٧  ٢٠٧  ٣  ١٤٨٩  ٤  علم اإلجتماع

 ٢٤١٩  ٩  ٦٥٥  ٣  ١٧٦٤  ٦  علم النفس

 ١٨٧٣٨  ١٢  ٥٠٤٦  ٩  ١٣٦٩٢  ٤  الشريعة والقانون

 ١٥٩٢٩  ١٧  ٣٦٠٥  ٩  ١٢٣٢٤  ٨  احملاسبة

 ٩٣٦٨  ٢٢  ٣٧٤٦  ١٢  ٥٦٢٢  ١٠  إدارة األعمال

 ١٢٣٢  ٩  ٢٧٢  ٤  ٩٦٠  ٥  العلوم املالية واملصرفية

 ١٢٧٢  ٨  ١٢١٢  ٧  ٦٠  ١  تسويق

 ٥٢٦  ٥  ٥٠  ٣  ٤٧٦  ٢  علوم سياسية

١٢٢٢٥٢ ٤٣٥١٩  ٢٧٤٦٤  ٩٦ ٩٤٧٨٨  ١٩٣  مجايل العاماإل

انية   تخصص في الدراسات  )١٤(ترآز  أعداد الطالب  في  )٣(ویالحظ من خالل الجدول اإلنس
ين     %)٥٢(بته حيث شكل إجمالي الملتحقين بتلك التخصصات المختارة ما نس الي الملتحق في  من إجم

ة   انية والتطبيقي ع التخصصات اإلنس ة جمي ة حكومي ات الوطني ة وخاصة بالجامع كل  ،وأهلي ا ش آم
ة  إجمالي الملتحقين بتلك التخصصات في الجامعات الخاصة  بته    واألهلي ا نس الي    %)٥٨.٧(م من إجم

ي أصبح   الملتحقين بتلك الجامعات في مختلف التخصصات ، ا ومعظم       والت سوق العمل متشبع منه
  .خریجيها یعانون من البطالة 
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  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

ا هو       ابهة لم ا مش ائم وینطبق األمر نفسه على التخصصات التطبيقية حيث جاءت جميعه في   ق
ة  من  هندسة المعدات الطبية الذي یدرس في آل   واحد هو تخصص الجامعات الحكومية عدا  الجامع

وم والتكن ة العل ة وجامع ة الحدیث م اللبناني ي معظ ل ف دى التماث ح م الي یوض دول الت ا والج ولوجي
  .الخاصة/التخصصات الموجودة في الجامعات الحكومية واألهلية

  المختارة  التطبيقية التخصصات بعض مقدار تكرر یبين  )٤(جدول 
  الجامعات الحكومية مقارنة بالخاصة /األهليةمن الجامعات 

  التخصص

 اجلامعات
  احلكومية 

  اجلامعات 
  العاممجايل اإل  اخلاصة/ليةأله

تكرار
  األقسام

تكرار امللتحقون
 األقسام

األقسام   امللتحقون
  املتوفرة

 امللتحقون

 ٨٥٣٩  ٨٥٧١  ٤١  ١  ٨٤٩٨  ٣١  الرياضيات
 ٤٨٢٨  ٤٨٣٤  ٦٦٦  ١  ٤١٦٢  ٥  طب البشري

 ٢٤٩٠  ١٠  ٨٥١  ٥  ١٦٣٩  ٥  طب األسنان

 ٢٦٨٨  ٩  ١٣٠٤  ٦  ١٣٨٤  ٣  صيدلة

 ٥٥٨٤  ٢٢  ١٦٩٧  ٩  ٣٨٨٧  ١٣  علوم احلاسوب

 ١٥٨٨  ٧  ١٠٦٢  ٣  ٥٢٦  ٤  برجمة احلاسوب

 ١٧٣٢  ٩  ٧٠٢  ٧  ١٠٣٠  ٢  هندسة حاسوب
 ٢٤٣٩  ١٣  ١٧٥٤  ١١  ٦٨٥  ٢نظم/تكنولوجيا معلومات
 ١٨٧٢  ١٠  ٢٩٩  ٥  ١٥٧٣  ٥هندسة إلكترونيات

 ١٢٤٣  ٨  ٢٤٥  ٣  ٩٩٨  ٥  معمارية ةهندس

 ٢٣٤٠  ٦  ٤٥٥  ٣  ١٨٨٥  ٣  ةهندسة مدني

 ٣٥٣٤٣ ١٣٤٩٩  ٩٠٧٦  ٥٤ ٢٦٢٦٧  ٧٨  اإلمجايل العام

الي  بلغ  آما دریس    أعدد  إجم ة الت ة  الخاصة في الجامعات   عضاء هيئ عضوًا  ) ١,٤٧٣ ( واألهلي
ة   معظمهم متعاقد نهم  ین یتبعون الجامعات الحكومي ي    ) ١٨٩(م ر یمن وع    واتوزع  .عضوًا غي ًا للن وفق

ة   ، %)١١.٦(إناث وبنسبة  ) ١٧١(، وعدد  )%٨٨.٤ (ذآور  وبنسبة  )١,٣٠٢(إلى  آما یتوزع أعضاء هيئ
ًا  دریس ، وفق يالت ى  للقب العلم تاذ )  ٣١ (إل بة  أس ب) ٨٥(، %) ٢.١(بنس ا نس كلوا م تاذ مشارك ش ته أس

بته  )٣٤٥(، %) ٥.٨( ا نس اعد بم تاذ مس بة  )٥٤٩(، %) ٢٣.٤(أس ًا بنس دو %)٣٧.٣(مدرس دین فق ا المعي  أم
بته    ا نس اقي النسبة            %)٢٢.٩(شكلوا م ين وب ر اليمني ين وغي دریس اليمني ة الت الي أعضاء هيئ من إجم

ت أخرى والفنيين في  الموفدة للتأهيل في جامعا المعاونةتدریس الهيئة جزء من تمثل  %)٨.٦( البالغة
  . المعامل والورش ومعظم الهيئة التدریسية بهذه الجامعات تعمل بنظام التعاقد

  في الجامعات األهلية والخاصةاليمنيين وغير اليمنيين یوضح أعضاء هيئة التدریس  )٥(جدول 
 مجمـوع *معــيد مـدرس مساعـد. أ مشارك. أ أسـتاذ الدرجة

 م إ ذ م إ ذ م إ ذ م إ ذ م إ ذ م إ ذ اجلامعة

 436 59 377 223 ١٨٦٣٧ 142 12616 54 5 49 15 141 2 0 2والتكنولوجيا العلوم

 155 17 138 0 0 0 116 17 99 19 0 19 9 0 9 11 110 اإلميان
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  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

 150 23 127 ٣١ ٧ 2٤ 46 8 38 52 3 49 15 114 6 1 5 أروى امللكة

 149 11 138 2٨ 6 2٢ 18 4 14 73 0 73 25 241 5 0 5 اليمنية

 137 15 122 ٦٥ ٨ ٥٧ 41 6 35 29 1 28 2 0 2 0 0 0 الوطنية

 86 12 74 21 3 18 28 5 23 34 4 30 2 0 2 1 0 1 سبأ

 77 0 77 49 0 49 14 0 14 13 0 13 0 0 0 1 0 1 العلوم الشرعية دار

 74 10 64 17 4 13 43 6 37 6 0 6 5 0 5 3 0 3 األحقاف

 66 12 54 ٩ 3 ٦ 28 5 23 25 4 21 3 0 3 1 0 1 األندلس

 55 1 54 6 0 6 26 1 25 18 0 18 5 0 5 0 0 0 التطبيقية العلوم

 41 2 39 10 1 9 12 1 11 15 0 15 4 0 4 0 0 0 املستقبل

 29 9 20 0 0 0 29 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اللبنانية الدولية

 18 0 18 4 0 4 6 0 6 7 0 7 0 0 0 1 0 1 العلوم احلديثة

 1473 1302171  ٤٦٣  ٦٩ ٣٩٤ 549 47178 345 32817 85 796 31 301  العـام اإلجمالي

  ضمن املعيدينللدراسة املعاونة املوفدين  التدريسية ةئمت إدراج أعداد اهلي*

توسعًا آبيرًا  وقد أملى هذا األهلي الخاص و التعليم العاليشهد   السنوات األخيرةویالحظ أنه في 
ع ة التوس الي    نتيج يم الع ى التعل ب عل ادة الطل ات   آوزی ن مخرج رة م داد الكبي تها االع ة فرض نتيج

يك عن التزام ال هذه المخرجات ، ناهمية استقبالثانویة العامة التي لم یعد باستطاعة الجامعات الحكو
يم     نتيجة لعدم توفر البدائل رجات بقبول أآبر عدد من هذه المخ ةالحكوم إن مؤسسات التعل ذلك ف ، ول
  -:١ لعدة أسباب من أهمهاها عددتزاید ،  األهليةالخاصة والعالي 

وفق نسب وأعداد محددة للطالب تحددها السلطات     مقرر القبول في الجامعات الحكومية إن  .١
ة   طبقًا ممثلة بالمجلس األعلى للجامعات أو مجالس الجامعات ذاتها للطاقة االستيعابية لكل آلي

ر  ، مما ینتج حرمان العدید من الطالب في االلتحاق  وآل جامعة بالجامعات الحكومية وهم آث
  . واألهليةالجامعات الخاصة واولها  ألبناءها عن البدائل تبحثمما یجعل االسر الميسورة ، 

ي ال  لدیها من التفي معظم الدول المتقدمة الجامعات الخاصة بعض إن  .٢ خصصات النادرة والت
ا      ذا م ذه التخصصات ، وه اق به جع الطالب لاللتح ا یش ة مم ات الحكومي ي الجامع وفر ف تت

 . هذه الجامعات  زیادة االستثمار في یشجع رجال األعمال للتوجه إلى 
ز األسر    لال تسمح بسفر الطالبات  التياالسالمية  إن العادات والتقاليد .٣ لدراسة في الخارج یحف

ى إ ة     عل ات الخاص ي الجامع اتهم ف اق بن ةلح افرون     واألهلي انوا یس ذین آ اء ال ذلك األبن ، آ
د جاءت              ة فق م في الجامعات الحكومي دم وجود فرص له اتهم في الخارج لع الستكمال دراس

 .حًال لهذه المشكلة واألهلية الجامعات الخاصة 
ة وبالع        .٤ ات عالي ى نفق اج إل ة یحت دول المتقدم ة     التعليم الجامعي في ال ة الصعبة ، ومن وجه مل

ام النظر االقتصادیة یعتبر إهدارًا للعملة الصعبة للبالد ،  بتكميش أو   مما یحمل الحكومات القي
 . إلنشاء الجامعات الخاصة للقطاع الخاص  إلیفاد الخارجي  وتحفيزًا تقليل ا

                                                           
تصرف من كتاب اقتصاديات التعليم وطرائقه التقنية، دار ماك، بغـداد، عـام   هداد رهيف، جزء منها ب: عبيدي، ودسيالن جبران ال: د ١

 .  ٥٨-٨-٥٧م،  ص ١٩٩٨
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  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

ار التخ  واألهلي إن التعليم الجامعي الخاص  .٥ ة اختي صص من   یساعد على إفساح المجال لحری
ول     والتحرر قبل الطلبة وأسرهم  ررة للقب ة     من نسبة النجاح المق من مكاتب التنسيق المرآزی

 .التى تفرض على الطالب تخصص ال یرغب فيه
ذي          .٦ ا القطاع الخاص وال ز به ي یتمي إن التعليم الجامعي الخاص یزید من عنصر المنافسة الت

ى البحث عن   ؤدي إل االت ی ة لمج ة الخدم ي نوعي ين ف ن العناصر   لتحس د م ذاب المزی واجت
 .لزیادة اإلنتاج 

ة أو      .٧ ة وتعليمي االتفاق الثنائي بين الدول إلنشاء جامعات خاصة آتعاون مشترك ألهداف ثقافي
 .اقتصادیة 

ا  و د      من األسباب التي   بناًء على األسباب السابقة وغيره ذآرها فق ا ل  وجدت   ال یتسع المجال هن
ة    بالقوانين واللوائح وتستمر بشرط الجدیة واإللتزاملتبقى  واألهلية الجامعات الخاصة مع تصحيح أی

ة        و قد تقع فيها أخطاء ا لضبط الجودة وضمان النوعي رخيص له ایير للت البد من وضع ضوابط ومع
ا بحيث تحقق المفهوم العالمي للجامعة وتفي باألهداف الوطنية والقومية التي أنش د  ، ئت من أجله والب

ة   ذلك لعملي ع آ ن  أن تخض ن حس د م تمرة للتأآ ویم مس ا تق روف  أدائه ا للظ ا ومواءمته وتطوره
  .والمتغيرات المتسارعة ومتطلبات العولمة 

ذه الجامعات فرصًا     من الخطاء أن تصبح الجامعات و الخاصة للقادرین فقط بل یجب أن تحقق ه
هده    اعي تش اني واجتم اري وإنس لوك حض ذا س وطن ، وه اء ال ن أبن وقين م ة للمتف رق أع مجاني

الجامعات في العالم المتقدم ، حتى تؤآد هذه الجامعات أنها ليست للقادرین فقط وأنها ال تسعى للربح 
  . دور ومسئولية بل هي صاحبة رسالة و

يم  امعي إن التعل ام (الج اص وع ة  ) خ ات الدول ن التزام وابط   م ع الض ة ووض ه والمتابع بالتوجي
ة و ا فمن حق وزارالتنظيمي ه ومن هن الي اإلشراف علي يم الع دابير والبحث العلمي ة التعل اذ الت اتخ

من أي قصور باإلضافة إلى واألهلية واالجراءات الالزمة لتصحيح ما قد یعتري الجامعات الخاصة 
داثتها    وزارة بتشكيل لجان للوقوف على مدى توافر اإلمكانيات المالية واألالقيام  زة والمعامل وح جه

ة التعليم ا ألداء العملي ة   ومالئمته ع أي جامع ى أن تمن ات ، وعل ذه الجامع توى به ى مس ى أعل ة عل ي
ل      ة نشاطها قب دء في مزاول ة والبشریة      خاصة الب ا المادی م    استكمال مقوماته انون رق ًا للق  )١٣(وطبق

  .م والئحته التنفيذیة٢٠٠٥لسنة 

ؤال  ل ا  والس ة ه رح نفس ذي یط ة  ال ات الخاص تطاعت الجامع ة س زلأن  واألهلي راف  تخت األع
ة واألآاد ض قاليد الجامعية وترسخ النظم والوالت ة  یوابط اإلداری ه      مي ا عجزت عن وأن تسد أو تكمل م

ة ؟ ود الشمري لخص /د . الجامعات الحكومي امعي الخاص من حيث محم يم الج ع التعل فواق  ته فلس
ة  الجامعات الخاصةفي الوضع القائم  من ه وأهدافه وطالبه وآلفته منطلقًا ووظائف يمن في ال   واألهلي

 .١   

  واألهلي الخاص الجامعي فلسفة التعليم

                                                           
 –كتاب األبحاث ، جامعة الملكة أروى -المستقبلية بحث مقدم لمؤتمر التعليم العالي الخاص التعليم الخاص وأفاقة: محمود الشمري /  ١

 م ٢٠٠٠/يونيو١/مايو٣٠صنعاء في الفترة 
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  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

ذ  ع أن ه ي الواق يم     اف ة التعل دد ماهي ة إذ یجب أن تح ي األهمي ة ف ر غای اصاألم ي  الخ  ،واألهل
رامج      يم من حيث الب وم أو ینش     ،والخطط  ،والفلسفة التي یتبناها في التعل ة التي یق ا    أوالغای من أجله

ل     د ال ب يم  س مؤسن بعض  إوهذه أمور لم تتضح بع ي  الخاص ات التعل ع     واألهل ا هي في الواق  إال م
من المعروف  وبكل ما فيها من إیجابيات وسلبيات ) حكومي(ات التعليم التقليدي سامتداد لبعض مؤس

يم  ذا  الخاصأن التعل ى أي مدى یهدف ه ر معروف هو إل يم لكن الغي ي قطاع التعل تثمار ف هو اس
  .،الربح واالستثمار 

  : واألهلي الخاصجامعي الوظائف التعليم 

ذا   واألهلي الخاصإن وظائف التعليم  یجب أن تكون على خط مواز لوظائف التعليم الحكومي وه
ي      ییعني أن لها وظائف في التعليم  والبحث والتطو ذا الیعن ة المجتمع ولكن ه ر وأخرى تتعلق بخدم

ا یجب    أن هذه الوظائف یجب أن تكون متطابقة تمامًا مع ما تقوم به مؤسسات  التعليم الحكومي وإنم
ا یجب أن تكون مساعدة أسرع         ا أنه أن تكون مساعدة ومكملة وتصب في مواقع أآثر تخصصا آم

ه    ع ب رض ان تتمت ا یفت رًا لم ع نظ ات الواق تجابة لمتطلب ن اس ر  م يط وأآث رار والتخط ي الق ة ف حری
  .مباشرة في التنفيذ

  :واألهلي الخاص الجامعي أهداف التعليم

ر  وحيث أن هذه الفلسفة   فة نشوئهاهذه المؤسسات إنما یجب أن تكون نابعة من فلسإن أهداف  غي
ا تساهم في        ا إال أنه واضحة المعالم في الوقت الحاضر على األقل فيما عدا الجانب االقتصادي منه

ا      الجهد الوطني لحل أزمة التعليم العالي  ة مم ة العام في إمتصاص أعداد آبيرة من مخرجات الثانوی
من جهة  ومن جهة ثانية تحقيق التعليمية ومواجهة التحدیات  فف العبء على الجامعات الحكوميةیخ

  .أخذ موقع الصدارة یالنشاط االقتصادي الذي یفترض أن ال یكون الربح المادي فيه 

  : األهلي الجامعيأساليب وتقنيات التعليم 

يًا في عمل   ليمة التي       ة التي تلعب أساليب وتقنيات التعليم دورًا رئيس اهيم الس اء المف تعلم وبن يم وال عل
ه عل  ة قدرات رة وتنمي ي اآتساب الخب ة ف ارآة الطالب اإلیجابي ادة مش ى زی ؤدي إل ة ت ل ودق ى التعام

ه ة واتباع ى حل المشكالت   المالحظ ي للوصول إل لوب العلم ات و .األس ن الجامع ر م زال آثي ال ت
ة  الخاصة ن الواألهلي تحقة م ا یس ر م ذا األم ة تعطي ه ه ، وخاصة  عنای ا تعاني ات م م الجامع معظ
  . في اليمن األهلية

  : واألهلي الخاص الجامعي طلبة التعليم

ا   أن الجامعات الحكومية لها طاقة استيعاب محدودة باإلضافة إلى جودة سياسات معينة للقبول فيه
ة ثان   الخاصة والذي إذا لم یكن مجاني منها فهو أقل آلفة من الجامعات    إن الجامعات    ومن ناحي ة ف ي

ة           ع الطلب ا محط أنظار جمي ا یجعله ل المجتمع مم ة  من قب  ، الحكومية تتمتع بسمعة طيبة وثقة عالي
ا   الذین حصلوا على تقدیرات مرتفعة في الثانویة العامة نخبة الطالب الوهذا یعني أن  ا وم تنتمي إليه

ة        یفيض وهم  ة العام ة في الثانوی دیرات متدني ى تق ذین یحصلون عل ة من       ال ة الثاني أتون في المرتب ی
  .عدا بعض االستثناءات واألهلية الخاصةإلى الجامعات  نینتمو اإللتحاقحيث 
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‐ ١١ - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

  :آلفة الدراسة 
ة في           رة من الطلب ام أعداد آبي ًا أم ة الدراسة عائق الي     تحاق  لاالتقف آلف يم الع ى التعل  الخاص إل

دخول الم      اول ذوي ال ذه سمة لمع   توسطة والمنخفضة  نظرًا ألن آلفة الدراسة هي خارج متن م ظ وه
  .دول مجلس التعاون الخليجيشعوب المنطقة العربية عدا 

  :واألهلية الخاصةتمویل الجامعات 
  :تي ینحصر في اآل واألهلية الخاصةإن أهم مصادر تمویل الجامعات 

 .رسوم الدراسة  .أ 
 .اإلیرادات عن طریق الخدمات المقدمة إلى الجهات المختلفة  .ب 
 .موال استثمار األ .ج 
 .التبرعات  .د 
 .موارد أخرى  .ه 

رادات          و ة حول إی اك معلومات دقيق يس هن ل ول تشكل الرسوم الجامعية المصدر األساسي للتموی
ى أن      واألهلية  الخاصةونفقات الجامعات  ل عل د أعدادها هو دلي ولكن استمرار هذه الجامعات وتزای

  .هذه الجامعات تحقق أرباح مقبولة 

  :واألهلية خاصةالعوامل نجاح الجامعات 
  الموقع الجغرافي 
 . واألهلية خاصةسنة التأسيس مقارنة ببقية الجامعات ال 
 .السمعة  
 .حاجة سوق العمل  
 مستوى الرسوم 
 . توفر االختصاصات 

  :واألهلية خاصةالضوابط ومعایير الترخيص لمؤسسات التعليم العالي 
الي     شكلت لجنة من الخبراء العرب منبثقة من المؤتمر السابع لل يم الع وزراء المسؤولين عن التعل

ام   والبحث العلمي العرب ا   علوض  م٢٠٠٠ع رخيص لير یالضوابط والمع الي     لت يم الع لمؤسسات التعل
اص ي الخ ة ،  واألهل تعراض ومناقش د اس ة لتوبع ال اللجن ي مج ة ف بالد العربي ض ال ارب بع ج

الد العربية قد قطعت مراحل اتضح أن بعض البواألهلي  الخاصالترخيص لمؤسسات التعليم العالي 
ين تجارب             اك قواسم مشترآة ب ا تواجه بعض المشكالت وأن هن ذا المجال ولكنه ال بأس بها في ه

الي       يم الع ق نظام التعل ًال بتطبي د  .  الخاص الدول التي بدأت فع ایير    وق ضمن  أقرت الضوابط والمع
  : ١:الخاصة واألهلية العربية ومنها اليمن وهي الجامعات قوانين

 :مسؤولية إجراءات الترخيص  -  أـ 

                                                           
الخبراء حول وضع ضوابط ومعايير الترخيص لمؤسسـات التعلـيم    عالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التقرير النهائي الجتما ١ 

  م ٢٠٠٠سبتمبر  ٢١-١٨المؤتمر األول االستثنائي للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بيروت : ةالعالي الخاص
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‐ ١٢ - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

ة المس         وزارة أو الجه ة تكون ال بالد العربي ائدة في ال ولة عن  ؤفي إطار التشریعات والقوانين الس
ة   ة والمتابع وائح التنظيمي ع الل راخيص ووض إجراءات الت ة ب ة المختص ي الجه الي ه يم الع التعل

ا قطاعات       ویمكن لها إنشاء أجهزة إداریة وفنية لتسهيل عملها، واإلشراف  ل فيه ذا الصدد تمث في ه
  .المجتمع ذات العالقة بالتعليم العالي 

  :تراعى عند الترخيص األولي الضوابط التالية  :الترخيص األولي  - بـ 
اء   ، مؤسسون ( أن یكون من بين القيمين على أمر المؤسسة   :أوًال خ  .....، مجلس أمن نسبة  ) ال

  .تعليم العالي معينة تحددها آل دولة من ذوي الخبرة في ال
ًا ة         :ثاني ة التعليمي ل المؤسس ادر تموی ين ومص ية القيم ة بجنس روط المتعلق ة الش ل دول دد آ تح

  .أواألهلية الخاصة
ة         :ثالثًا  ى نوعي لبًا عل ؤثر س ة وال ی ى األهداف التربوی التأآد من أن الهدف الربحي ال یطغى عل

  .المخرجات 
ة الخاصة  التأآد من أهداف المؤسسة التعلي    :رابعًا  ة  مي يم       واألهلي تساهم في تحقيق أهداف التعل

  :العالي المعتمدة في البلد وتكمل حاجة التعليم العالي بناء على المعایير التالية 
 .توسيع فرص القبول للطالب المؤهلين  .١
رات     .٢ تجابة للتغي املة واالس ة الش ات التنمي ة احتياج ة وتلبي ة والعلمي وات المهني د الفج س

 .التقانية 
 . توزیع الجغرافي لخدمة المناطق البعيدة واألقل نموًاال .٣
 .تقدیم صيغ حدیثة من أنماط التعليم العالي  .٤
 .خدمة قطاعات المجتمع  .٥
 .التأآد أن لدى المؤسسة خطة لتوفير اإلمكانات للبحث العلمي  .٦
ًا تمراریتها    :خامس أمين اس ة لت ات المالي ة اإلمكان وافر للمؤسس ه یت ن أن د م ن أن ویستحس، التأآ

  .یطلب من المؤسسين تقدیم دراسة جدوى اقتصادیة 
  .التزام المؤسسين بالقيم األآادیمية واالجتماعية  :سادسًا 
یترك لكل دولة أمر تحدید المدة الزمنية للترخيص المبدئي وتقترح أن تكون آحد أقصى   :سابعًا 

  .ثالث سنوات 
  ال تزید عن ثالثة أشهر أنة وتقترح في مدة معي يالبت في طلبات الترخيص المبدئ :ثامنًا 

 :تيةعند الترخيص النهائي الضوابط والمعایير اآل ىتراع :الترخيص النهائي  -  جـ 

  :الموارد البشریة : أوًال 
 :توافر بنية تنظيمية متكاملة تشمل على األقل ما یلي  -١

ل مجلس أمناء أو ما یقوم مقامه یضم نسبة معينة من أصحاب الكفاءة والخبرة في العم -  أـ 
  .األآادیمي

  .عن األداء العلمي للمؤسسة  مجلس أآادیمي مسؤوًال - بـ 
  .مجلس یكون مسؤوال عن اإلدارة المالية واإلداریة  -  جـ 
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‐ ١٣ - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

  .مجالس للكليات واألقسام   -  دـ 
ة      - هـ  ل المؤسس ة عم ائي بدای رخيص النه د الت ایير   ، یع ة بالمع د المؤسس ب تقي ویج

  .باستمرار  والتحقق من التزامها و
  .جهاز إداري ومالي  - وـ 

اتوافر ت -٢ يس     البيان ك رئ ي ذل ا ف ة بم اغلي المناصب القيادی رات ش ؤهالت وخب ماء وم بأس
وأعضاء  ، الخ ... المؤسسة أو مدیرها وعمداء الكليات ورؤساء األقسام والوحدات اإلداریة 

ل        . هيئة التدریس وبيان مؤهالتهم العلمية  رغين ال تق نهم من المتف درة م وأن تكون نسبة مق
 . %٥٠عن 

 :هيئة تدریس مؤهلة تراعي فيها المعایير التالية توافر  -٣

ة        إال - أـ  ي تحددها الجه ة الت تقل نسبة أعضاء هيئة التدریس للطالب عن النسبة المقبول
  .المختصة في التخصصات المختلفة 

ة   - بـ  تحدید العبء الدراسي بما یتيح المجال لعضو هيئة التدریس بتجوید العملية التعليمي
  .علمي والقيام بدوره بالبحث ال

  .وجود خطة لتأهيل واستكمال أعضاء هيئة التدریس وتنمية آفاءاتهم  - جـ 
 .ة من األطر المساعدة والفنيين يتوافر األعداد الكاف - دـ 

  :المرافق والتجهيزات . ثانيًا 

تالك المؤسسات لمنشآت في مو      -1 ع مناسب  االتأآد من ام يم      ةق أة ألغراض التعل ا مهي یجعله
  : العالي ویشمل ذلك 

 .حاضرات وحلقات النقاش بالسعة المطلوبة قاعات الم - أـ 
 .مصادر التعلم من مكتبة ووسائط متعددة بالمستوى المطلوب من ناحية الكم والنوع  - بـ 
 .مختبرات مجهزة إذا تطلب التخصص ذلك  - جـ 
 .ورش ومستلزمات التدریب العلمي والحقلي إذا تطلب التخصص ذلك  - دـ 
 .مكاتب ألعضاء هيئة التدریس واألطر اإلداریة  - هـ 
 .افق لخدمات الطالب ورفاهيتهم وأنشطتهم الثقافية والریاضية واالجتماعية مر - وـ 
 .مرافق وخدمات صحية  - زـ 
 .تجهيزات الزمة الستخدام التكنولوجيا الحدیثة في اإلدارة والتعليم والتعلم  - حـ 

  :البرامج والمناهج . ثالثًا 

  :یطلب لكل برنامج تقدمه المؤسسة ما یأتي 
 .لنواحي العلمية والمهنية واإلجتماعيةتحدید األهداف العامة من ا •
 .تحدید الشهادة التي یؤدي إليها  •
ایير       • دد یستجيب للمع ذا الع تحدید عدد سنوات الدراسة وعدد ساعات التدریس والتحقق من أن ه

 . المعتمدة لمستوى الشهادة التي یؤدي إليها البرنامج 
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‐ ١٤ - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

 .ومطابقتها لمستوى الشهادة تحدید الكفایات التي ینتظر تحقيقها في نهایة البرنامج  •
، طرائق التدریس، مادته ، أهداف آل مقرر: مواصفات التفصيلية البيان بالمقررات المقترحة وب •

 :طرائق تقویم التعلم والتأآد من أن المنهاج یستجيب للمعایير التالية 
 .التقدم العلميمع لألهداف و الكفایات المتوخأة مواءمة المقررات  
ارات        التوازن بين األ  ارف والمه ة أو اآتساب المع ة والعلمي ات النظری هداف والكفای

 .والمواقف 
 .التوازن بين المقررات العامة ومقررات االختصاص والمقررات االختياریة  
 .التدرج في المقررات  
 .بيان نظام التقویم الخاص بالبرنامج  
ق   ات تنفي    التحق ریة الحتياج ة والبش ات المادی ة االمكان ن مواءم ى  م امج عل ذ البرن

 .الوجه األآمل 
  :األنظمة واللوائح . رابعًا 

 .النظام األساسي  -١

 .الئحة االمتحانات والتقویم  -٢

 .اللوائح المنظمة لعمل هيئات المؤسسة  -٣

 .ون أعضاء هيئة التدریس ؤالئحة ش -٤

 .اللوائح المالية واإلداریة  -٥

 .النظام الدراسي واللوائح المنظمة له  -٦

 .ون الطالب ؤلوائح ش -٧

  .اللوائح المنظمة للبحث العلمي وخدمة المجتمع  -٨

  :التمویل . خامسًا 
 .تحدید الموازنة ومصادر التمویل  -1
 .تحدید أوجه الصرف  -2
املين         -3 وق الطالب والع دمها المؤسسة لحفظ حق الضمانات القانونية والكفاالت المالية التي تق

 .لتعليمية والتربویة فيها في حالة قصور أو عجز المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها ا

  :آليات للتقویم واالعتماد األآادیمية 

ائي   الضمان التزام القيمين على المؤسسة بتنفيذ آل التزام رخيص النه تهم التي جاءت بموجب الت
  : یتطلب اآلتيللمؤسسة ولضمان األداء األمثل وتحقيق الجودة واإلرتقاء بنوعية األداء 

 .ى ثالثة مستویات قيام هيئات للتقویم واإلعتماد عل -١
 .داخل المؤسسة بقيام وحدة تقویم ذاتي  •
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‐ ١٥ - 
  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

ة    • ة وطني ة   وعلى مستوى الدولة ویكون التقویم إلزاميا ومستمرًا وتنشأ له هيئ وم المنظم تق
ویم            ام للمؤسسة والتق ویم الع اد للتق ة المقترحة من االتح واالتحاد باستكمال مشروع اآللي

 .الخاص لكل برنامج 
وطن ال • ى مستوى ال ًا عل ویم إختياری ون التق ي ویك ة و . عرب ة للتربي ة العربي وم المنظم تق

وم و ة والعل ة باوالثقاف ات العربي اد الجامع ات اتح اد الجامع دمها اتح ي ق ة الت تكمال اآللي س
 .العربية للتقویم العام للمؤسسة والتقویم الخاص لكل برنامج 

 .ام والخاص ستعانة بالخبرات الدولية للتقویم العتشجيع المؤسسات لال -٢
ل األطر          احث الدول ب یتطلب -٣ ا تأهي ا فيه ویم بم تلزمات التق أمين مس ة لت رارات الالزم تخاذ الق

 .الفنية واإلداریة وتوفير الموارد المالية الالزمة للقيام بعمليات التقویم 
ة ا  -٤ وم هيئ ة بت التق اد المقترح ایير    عتم ة للمع يل الالزم د التفاص وابط حدی من   والض ا یض بم

 .إلى األفضل التوصل 

  :واألهلي الخاصالتعليم الجامعي  تحدیات . ثانيًا

ي /خاص /حكومي  (إن التعليم الجامعي   رات عدة        ) أهل راهن تحدیات ومتغي یواجه في الوقت ال
ة            ه ، ومواجه ذي یوجد في المجتمع ال ه ب ه ومناهجه وعالقت فته وتنظيمات ه وفلس توجب مراجعة أهداف

ا    التعليم الجامعي لهذه التحدیات ل يس الغرض منه االقتصار فقط على حل مشكالته الحاضرة ، وإنم
تقبلية     ة مس وهرة عملي ي ج يم ف تقبل خاصة وأن التعل كالت المس ة مش ًا لمواجه ال .أیض ن  رغموب  م

ر ، إال      الخاصةوواألهلية النمو الكمي في عدد الجامعات الحكومية  ا بشكل آبي وأزدیاد أعداد طالبه
ر من           أنها لم تحقق سبقًا علمي ل في آثي ا تمث زال مخرجاته ًا مرموقًا في مجال البحث العلمي ، والت

األحيان عبئًا على التنمية الوطنية نظرًا لعدم التوافق بين الخصائص العلمية والمعرفية والمهنية لتلك 
  .التنمویة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعية والثقافية والسياسية المجتمعالمخرجات واحتياجات 

يم  واليمن خاصة وإن من أهم مظاهر التخلف في الوطن العربي  یرجع إلى تخلف مؤسسات التعل
ة     الجامعي ، ومایؤآد  ة ذات المكان ة عالمي ذلك هو عدم ذآر أي جامعة عربية ضمن خمسمائة جامع

وم  تم تقيالتي على مستوى جامعات العالم العلمية األولى  في  يمها من قبل المعهد الدولي الصيني للعل
  .م ٢٠٠٦عام 
ذا   د ه د ویؤآ ره أحم ا ذآ ال  يداوي صم م "حيث ق ة ل ادات هزیل ات قي ذه الجامع رزت ه د أف لق

ام          تتمكن من إحراز أي تغيير  تمكن من القي م ت ا ل ا أنه ي ، آم ة للمجتمع العرب جذري في البنية البيئي
ي من آهوف      ، هذه الثورة الضروریة الالعلمية بالثورة  ى شمس    نتشال االنسان العرب األسطورة إل
  .١" المعرفة

يم الجامعي في                ى أن من المشكالت التي تواجه التعل ر إل د دآي وفي نفس المنظور یشير محم
ين إحتياجات سوق       العالم العربي هو الخلل العميق الذي أصاب المواءمة بين خریجي الجامعات وب

ة الخریجين ذوي ال    ة   شهادات  العمل من هذه الكفاءات المتخصصة ، فظهرت بطال اءات العلمي والكف
م تستوعبهم مجاالت العمل       ذین ل ى    ،العالية ال ا للتطور      باإلضافة إل اهج وعدم مواآبته ضعف المن

ور      ایرتهم للتط دة ومس ارف الجدی يلهم للمع ة وتحص توى الطلب ى مس ر عل ا أث ي ، مم ي والتقن العلم
                                                           

عمان ، مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الـدول العربيـة   : يداوي  تأمالت حول مستقبل التعليم العالي العربي في الخليج صأحمد  ١
  .٢٠م صـ١٩٩١
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ان ا :"ویؤآد الدآتور عبدالعزیز المقالح . ١العلمي العالمي لهدف األساسي من إنشاء الجامعات      لقد آ
يم    أن تتحول في أقصر مدة ممكنه إلى مراآز بحث وإشعاع ى التعل وأن ال یظل جهدها محصورًا عل

ة  ه مرّ      ،  وآأنها معاهد أو مدارس أولية تنتج الكتبة وموظفي الدواوین الحكومي رغم من أن ى ال  وعل
ه   اؤل  عدد الجامعات وزادت مساحة   الكثير من الوقت تزاید مع ك األهداف      ، التف يئًا من تل إال أن ش

ى حدٍ    تعا    األساسية لم یتحقق ، ربما تكون بعض الجامعات قد نجحت إل ر في إس م   رآبي اهج العل ة من
فية ، إّال   ة واحدة   وطرقه لتطبيقها على األدب وعلى دراسة بعض النظریات الفكریة والفلس أن جامع

ا في المجال        اهج لتطبيقه ك المن ة       العلمي نفسه   لم تستخدم تل ات الحدیث الم التقني ى ع دخول إل وفي ال
ا نحن     واألحدث ، لكي تشكل بذلك نقلة جدیدة وتخفف ا م من إعتمادنا على اآلخرین الذین یقدمون لن

ى     اء إل ن مصابيح الكهرب د وم اعة الي ى س ون إل ن التلفزی ة وم ى الدراج ائرة إل ن الط ه م ة إلي بحاج
   ٢)!!"القداحة(

يس          لعل خصخصة مؤسسات  ر الجامعي أمر ل ا وغي ا ، الجامعي منه ى تنوعه الي عل التعليم الع
بجدید على أي من بالدنا العربية ، غير أن الواقع یشير في غالب األمر الى وجود بعض المشكالت  
ى              رهم فعل ين من المختصين وغي ين المهتم ورات ب ؤجج ث د ت الم وق التي تثير الفكر وتستنهض األق

دأ اإل     سبيل المثال تنشأ المؤس ين ، ویب دریس معين ة ت د     سات دون أعضاء هيئ يهم بع عالن بالحاجة إل
ا      !الدراسة رات أو مش دریس دون وجود لمختب ة الت ك ،   غ، وقد یكون هناك أعضاء لهيئ ر ذل ل أو غي

ا وبشریا إال       ) المعيدین (وقد یتوفر االثنان دون توفر المطبقين  وفر آل شئ فيزیقي د یت والفنيين ، وق
ا المؤسسة من ا    ا المسؤ   اعتماد الدرجة التي تمنحه ذا       ولسلطة العلي وفر في ه د یت ة ،  وق لة في الدول

ذلك اد آ ر الس  . اإلعتم د آبي ى ح الف إل ول تخ ة القب ر أن سياس ات  غي ا المؤسس زم به ي تلت ة الت ياس
ول        الحكومية المماثلة فتتفاقم مشكلة عدم تكافؤ الفرص بين الطالب من حيث المجموع المؤهل للقب

املين     . في المؤسسات المتماثلة  دریس الع ات الت وفي نفس الوقت عدم تكافؤ الفرص بين أعضاء هيئ
امل م الع ةبالمؤسسة الخاصة وزمالئه ات الحكومي ر من حيث اال ين بالجامع ات والرواتب وغي مكان

  . ٣ذلك

ات   د الجامع م تع ة ل ة اليمني ة الخاص بحت     واألهلي ا أص امعي ، وإنم يم الج ي التعل ًا ف ل ترف تمث
ي باتت   ة الت ات الحكومي اع الجامع ن أوج ة للتخفيف م اني اضرورة ملح ؤال ًا المتع رة ، والس آثي

ا  فيواألهلية ت الجامعات الخاصة المطروح اآلن هل نجح  ت، وهل تجنب  ؟تلبية الغرض من وجوده
ي  ارة س ب والخس ة أم أن المكس ات الحكومي اآل الجامع ي  يطغمش ب التعليم ى الجان يس عل ، ول

ى جم واألهلية المقصود استعراض التحدیات التي تواجهها الجامعات الخاصة  ع  بتعميم السلبيات عل ي
يم الجامعي الخاص    ي   مؤسسات التعل ك یضر بال   ؛واألهل ا      ألن ذل ام ، وإنم ة بشكل ع ة التعليمي عملي

التي تقصر في أداء رسالتها واألهلية القصد یمثل في لفت أنظار بعض المؤسسات التعليمية الخاصة 
ة  لت تعاني منها الجامعات الخاصة   اوهنا ال بد من استعراض بعض المشاآل التي الز.  من  واألهلي
  -:ا مههأ

                                                           
  .١٥٤م ، صـ١٩٩٨السنة الخامسة  ٢١الكلمة العدد " رؤية وعمل : مؤتمر التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين : "  محمد دكير  ١

 ٢١-١٥ ١٤١٨العـدد   السعودية البحث العلمي في الوطن العربي أزمة أم غياب ، مقال منشور بمجلة المجلة: عبدالعزيز المقالح .د  ٢
  .م٢٠٠٧أبريل 

تنويع هياكل ومؤسسات التعليم العالي ، ورقة مقدمة للمنظمة العربيـة والثقافـة والعلـوم ، مشـروع     لسميع محمد ، مصطفى عبدا/د ٣
 ١٥ص اإلستراتجية العربية لتطوير التعليم العالي ، البحوث المرجعية ، المجلد األول
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ة التعليمية مازالت أهم القضایا التي لم تحل بعد حيث  وتداخله بالعملي قضية عالقة رأس المال .١
ة     ادات الجامع ة قي یوجد تداخل بين رأس المال واإلدارة داخل الجامعات الخاصة یحد من حری
ة             تم داخل الجامع ا ی ة في آل م تحكم الملكي رار ، حيث ت اذ الق األآادیميين واإلداریين في اتخ

داخل     أ، إداریًا وفنيًا ویتم الرجوع على المالك  ى الت رار باإلضافة إل ومن یمثله قبل اتخاذ أي ق
ار جدل في معظم            ي مازالت مث اء والت ة ومجلس األمن في االختصاصات بين مجلس الجامع

 . واألهلية الخاصةالجامعات 
ى قروض من           .٢ ان عل ة األحي ائم في غالبي ل والق قضية مرتبطة أیضًا برأس المال وهي التموی

ال د البنوك وبالتالي فالمتوق ة سداد     ع أن یكون االهتمام األول لصاحب رأس الم ى آيفي ًا عل ائم
رة خاصة      هذه القروض، األمر الذي یتعارض مع مقتضيات العملية التعليمية في جوانب آثي

ذه  غير المصروفات الدراسية ،  الخاصةوأنه ال توجد مصادر دخل أخرى للجامعات  ًا   وه وفق
ن    ر م كل أآث ة ال تش ایيس العالمي رى،      %)٣٠( للمق ادر أخ ن مص أتي م اقي ی ات والب للجامع

ع     وفالسؤال هنا هل توجد مصادر أخرى للدخل للجامعات الخاصة ؟   اك ضمانات  تمن هل هن
حدوث خلل في العملية التعليمية في حالة التعثر سواًء آان تعثر صاحب رأس المال أو المالك 

 . ١ الخاصةفي سداد االلتزامات المالية بمختلف الجامعات 
ة   الخاصة ع الجامعات  والتعليمية  والتي لم تستط  قضية الجوانب األآادیمية .٣ ن حتى اآل واألهلي

ا        ة له دریس تابع ة ت وین هيئ ا تحقيق إیجابيات أآادیمية في تك ى    معضمها   زالت  فم د عل تعتم
دب   " الشنطة "أستاذ  ة      عن طریق الن ي من الجامعات الحكومي الرغم من    ،الجزئي أو الكل وب

الجامعات إال أنها لم تقم بإعداد آادرها التدریسي   هذهثر من عقد ونصف على إنشاء مرور أآ
ا     د العلي ات والمعاه ات والكلي انون الجامع ق ق م یطب ًا إذا ل اد قائم ذا االعتم يظل ه ة وس األهلي

ة الخاصة       الخاصةو دى الجامعات أو الكلي ة     %)٣٠( الذي یشترط أن یكون ل من أعضاء هيئ
ویقود هذا إلى جوانب أآادیمية أخرى   .النهائين حتى تحصل على الترخيص التدریس المعيني

ة   الخاصة آالمناهج الدراسية حيث آان یطرح أن الجامعات  تقدم  واألهلي دة   تخصصات س جدی
ة    ومناهج  إ متطورة حدیثة ال تقدمها الجامعات الحكومي ذه األهداف   تق أي مدى تحق  ىلف  ،  ه

ث أ   ك حي د عكس ذل ال یؤآ ع الح ات الخاصة  وواق ة صبحت الجامع ررة واألهلي صورة مك
 . للجامعات التقليدیة 

ة الهاشمية       .٤ ة األردني ة والمملك د صدور التشریعات والضوابط     في جمهوریة مصر العربي عن
ع      أي منها إَال  عمل  المنظمة إلنشاء هذه الجامعات لم یسمح بمزاولة ذ جمي د من تنفي د التأآ بع

ة والمتطلب   راءات القانوني ى       اإلج ية إل ات أساس ن بني ة م ة الخاص اء الجامع ة إلنش ات الكامل
ل    ب والمعام اني والقاعات والمواقف والمكات ة والمب ع الجامع ا موق يقام عليه ي س األرض الت

ية    ات األساس ن البني ا م ب وغيره ات والمالع ن    والمكتب د م ذا الب ل ه ات   ، وقب دیم دراس تق
ام التع ة للنظ دول الجدوى اإلقتصادیة ودراس ا الج ي تحتویه ام الت ات واألقس دد الكلي ليمي وع

د المساحات المخصصة     الجامعة وتحدید  تم تحدی أعداد الطالب في آل قسم أو آل آلية حتى ی
ة األساسية    يم         . لكل طالب من خدمات البني نح وزارة التعل ذا تم ال آل ه د من أآتم د التأآ وبع

ة ا       أتي المرحل ي وت رخيص األول ة الخاصة الت وفير      العالي الجامع ام المؤسسين بت ة في قي لثاني
دریس    ة الت وفير أعضاء هيئ ي ت ة ف ة والمتمثل ة التعليمي ات األخرى والخاصة بالعملي المتطلب
د        ذي الیعطى إَال بع ائي ال الترخيص النه وخطط الدراسة والمناهج وبقية المتطلبات الخاصة ب

 . التأآد من اآتمال آل الشروط الخاصة بالترخيص النهائي 
                                                           

 . ٢٨، صم ٢٠٠٢/سبتمبر/١٥بتاريخ ) ١١٨٠(مجلة األهرام االقتصادي المصرية ، العدد رقم  ١
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دون الحد األدنى    إَال أ ن الجامعات اليمنية الخاصة واألهلية قد أنشأت بدون ضوابط قانونية وب
ة        ا للعملي اط معظمه دأ نش ى ب د ونصف عل رور عق ن م الرغم م ائها وب ات إلنش ن المتطلب م

 . غير مهيئة  للعملية التعليمية  مؤجرة في عمارات وفللال زالت  هاأن إالالتعليمية 
ى      األهلية و الخاصةإن الجامعات  .٥ ة قامت عل ات المتحدة األمریكي في العالم وخاصة في الوالی

التبرعات وموارد ضخمة بخالف المصروفات الدراسية التي تحصل عليها من الطالب ، وال  
ى  دف إل ربحته ذه    ال ربح ، وه ه ال ون هدف ن أن یك امعي ال یمك يم وخاصة الج ث أن التعل حي

ين    مفاهيم یجب على أصحاب هذه الجامعات است راوح ب ح یت ى  ٥ (يعابها ، واقصى رب  %)١٠إل
ة   الخاصة والقضية الهامة التي لم تستوعبها الجامعات  ،  ا وهي موضوع     واألهلي في برامجه

ة   اث العلمي ات ،   األبح ية للجامع ائف اساس ع آوظ ة المجتم وارد   وخدم اب الم أتي غي ا ی وهن
ل   ، وإذا آنا نعيب علو الخدمات األخرى للتمویل لهذه األبحاث  ا تقب ى الجامعات الحكومية أنه

ا       ة ، أم ي مجاني ذلك وه طرة ل ا مض ذا ألنه رة ، ه دادًا آثي ات اأع ةلجامع ي  الخاص فه
ز وراقٍ  ى    و،  بمصروفات مرتفعة تتطلب أن یحصل الطالب على تعليم متمي تجدر اإلشارة إل

ك ف     األمثل أنه ساد االعتقاد أن القطاع الخاص هو الحل  د یكون ذل ي قطاعات  لكل المشاآل ق
د تكون الجامعات الخاصة      معينة ، ولكن في التعليم وخاصة في الجامعات الوضع یختلف ، ق

ة   واألهلية  قدمت حًال اقتصادیًا ، ولكن من الناحية العلمية شيء أخر ، وحالة أمریكا هي الحال
ًا ولعل السبب و     ًا ومهني جود  الوحيدة التي تجد فيها الجامعات الخاصة على مستوى عال علمي

وفر في          ذي ال یت راد والمؤسسات والشرآات ، وال مصادر للتمویل متعددة وتبرعات من األف
 . ذلك فهو في حكم النادر واليمن خاصة وإن حدث  البلدان لعربية 

ة  الخاصة الجامعاتمعظم  تترآز .٦ اطق ذات     صنعاء  في العاصمة    واألهلي أ في من م تنش ، ول
رة   واألهلية الجامعات الخاصة م بأنوالزعالحاجة للتعليم الجامعي،   حلت مشكلة األعداد الكبي

ة زعم خاط     ر من      ئالتي لم تقبل بالجامعات الحكومي ل أآث ذه الجامعات ال تمث  ١%)٣(، ألن ه
أتي مس    ا ت ة في التوسع    ؤمن إجمالي أعداد الطالب في الجامعات الحكومية ومن هن ولية الدول

 .والنمو المستمر وفي التمویل 

ة  الخاصة إنشاء الجامعات    آان الهدف من   .٧ انون ا ها ا تضمن آم  واألهلي ة  لجامعات  ق  االاليمني
ة في المجاالت         آهدف أساسي  تهدف للربح  وادر المدرب ذه الجامعات إلعداد الك وأن تعمل ه

وم          االت عل ي مج اتها ف ون تخصص تقبلية وأن تك ة المس ط التنمي ا خط ي تحتاجه ة الت الحدیث
بات واالتصاال ل الحاس تقبل مث ة المس ة الوراثي ةت والهندس تح التخصصات العلمي ي ال  وف الت

ة        بالد من بطال ا ال اني فيه تتوفر في الجامعات الحكومية وأن ال تفتح تخصصات ومجاالت تع
ة          ا الجامعات الحكومي بين خریجيها وأن ال تعمل في التخصصات والمجاالت التي تعمل فيه

ائم في       ر ق ذا غي ع لكل ه ع الجامعات    التقليدیة ، إال أن الواق ة  الخاصة جمي وأصبحت   واألهلي
على نسب الحد األدنى للقبول في الجامعات الحكومية ، بل  اتستقطب الطالب الذین لم یحصلو

ًا     ایضًا  كونتأنها قامت على حساب مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم وس ادرین مادی اب الق ب
 .فكریًا عاجزینحتى ولو آانوا 

                                                           
م بسبب إخفاء جامعة العلوم والتكنولوجيا للبيانات الصحيحة لعدد الملتحقـين فـي   ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام %) ٢٢(زادت النسبة لتصل إلى  ١

الفروع نتيجة لقرار مجلس الوزراء والمجلس األعلى لتخطيط التعليم والمجلس األعلى للجامعات بـإغالق جميـع فـروع الجامعـات     
  .الخاصة واألهلية
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ة   الخاصة إال أن تجربة الجامعات   ضعرغم التحفظات عند الب .٨ ع    واألهلي مضت وصارت واق
راف حتى األ      تعایش معه ن ا عدم االعت ن بشهادات  وبقيت أمامها أآثر من مشكلة لعل أخطره

في   الخاصة ما هو قائم في بعض الجامعات آجزء آبير من خریجيها خاصة في مجال الطب 
 والصيدلة واألسنان والمختبرات  ليات الطبإغالق جميع آ أقرت الحكومة اليمنية التيو اليمن

ره    ما عدا جامعة واحدة الخاصةفي الجامعات  ك استمرت   رغم و آما سبق ذآ ذه    ذل بعض ه
ذه الجامعات        هذه التخصصات  الجامعات في تعليم  رة من خریجي ه ا أن أعداد آبي في   ، آم

ة   تخصصات ا سوق العمل و     مشابهه لتخصصات الجامعات الحكومي انتجت أعداد   تشبع منه
 . لم تجد عمًال وانضمت إلى طوابير البطالة آبيرة منها ، و

ة و رغم صدور قانون الجامعات  .٩ م   الخاصة األهلي ام      )١٣(رق ة في ع ه التنفيذی م ، ٢٠٠٥والئحت
أ جامعات         ل صدوره ، حيث تنش ان قب ا آ ات  إال أن الوضع لم یتغير آم بصورة   خاصة وآلي

ام    عشوائية وبدون ضوابط فخالل النص  اني من ع  خاصة م نشأت ثالث جامعات    ٢٠٠٧ف الث
ة صنعاء   و مستأجرة أیضًا حداها في فيال مستأجرة والجامعتين األخرى في عمارتينإ في مدین

ًا  ون      أیض ي الصحف والتلفزی ها ف ن نفس ات ع ذه الجامع ت ه تح ووأعلن ن ف اب ع ول  ب القب
ة والج    لاللتحاق بها وفي تخصصات ة  امعات الخاصة  متكررة في الجامعات الحكومي  واألهلي

الي والبحث     األخرى  يم الع ، مع أن هذه الجامعات لم تستكمل إجراءات قيدها في وزارة التعل
وفر ابجدیات       تلزمات  والعلمي ناهيك عن عدم ت ائي     مس رخيص النه ي والت رخيص األول . الت

رخ  ي  وهنا یثار تساؤل آيف تمكنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من منح الت يص األول
وزارة        ى ستمنح ال ذ ثالث سنوات ومت لهذه الجامعات وخاصة بعد نفاذ القانون المشار إليه من

ي        رخيص األول ا شروط الت م تطبق عليه ذا  .الترخيص النهائي إذا ل ول أن  إن ف وله  ه یمكن الق
 . یعد مجازفة غير مأمونة العواقب واألهلي  الخاصتجربة اليمن في التعليم الجامعي 

ر     واألهلية الخاصةالت العالقة بين الجامعات ال ز .١٠ الي غي يم الع والنقابات المهنية ووزارة التعل
بحيث  ليست تخصصية في قطاعات محددة   واألهلية  الخاصةواضحة ، وأن معظم الجامعات 

ة ال   ة وتقليدی ا نمطي ه إال أنه ز ب ة عن األخرى وتخصص تتمي الة مختلف ا رس ل منه ون لك یك
 .جامعات الحكومية التقليدیة ال ةتختلف عن قائم

ل جامعة حكومية آانت أم خاصة    حد األهداف والمهام الرئيسية أليیعد البحث العلمي أ .١١  ویحت
ر من مراآز البحث العلمي           نيالمرتبة الثا الرغم من انتشار الكثي ادیمي ، وب يم األآ ة بعد التعل

ة ،     ات الحكومي ل الجامع ي آ ة ف ايوتحفالمتخصص اتها  زه ادة مخصص ة  بزی ث  المالي للبح
ي  اتضمن العلم ات  موازن داد البحوث   الجامع دریس بإع ة الت زام أعضاء هيئ ب إل ى جان إل

دوات وورش العمل التي      المشارآة في إلى جانبویة وبحوث الترقيات نوالس ؤتمرات والن الم
داخل    ي ال د ف ف       تعق ي مختل ة ف اث العلمي دریس باألبح ة الت اء هيئ ارآة أعض ارج ومش والخ

ا   التخصصات ویرًا لمن ًا وتط ًا تنموی ي تعكس حراآ ية   حيوالت ة والسياس ادیة والثقافي اة االقتص الحي
ة  وغيرها من المجاالت العلمية ، إال أن البحث العلمي في الجامعات الخاصة   دم واألهلي اً  منع ،  تمام

ا إال  دریس مت    م ة ت اء هيئ ل وأعض ن معام ة م ة العلمي وفر البيئ دم ت رًا لع در نظ رن اغف ت ين ومكتب
 .جانب إنعدام نفقات البحث العلمي في موازنات هذه الجامعات إلىوتجهيزات 

رارات   .١٢ دور ق ي      ص ات  الت ى للجامع س األعل يم والمجل يط التعل ى لتخط س األعل ذهاالمجل ي  اتخ ف
م ، والتي تضمنت بعض اإلجراءات الخاصة بتنظيم  ٢٠٠٥جلستهما المشترآة المنعقدة في شهر مایو 

ة وا ات الخاص يدلة   الجامع نان والص ب األس ري وط ب البش ات الط ع آلي الق جمي ة ، وإغ ألهلي
وم           ة العل ك جامع تثنى من ذل ا في المحافظات وتس والمختبرات في جميع المراآز الرئيسية وفروعه
والتكنولوجيا في المرآز الرئيسي، وإغالق جميع فروع الجامعات الخاصة واألهلية دون إستثناء في  

ذي ش   ا          جميع المحافظات ،ال ي والخاص وبم يم الجامعي األهل دة إلصالح التعل ة جدی ة مرحل كل بدای
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ى غرار تجارب     یمكن توجيه هذه الجامعات وإعادة تنظيمها لتكون سندًا قویًا للجامعات الحكومية عل
ة  ا دول عربي دول األخرى ومنه ن ال ر م ي آثي ات ف ك الجامع د . تل ك فق ر ذل د غي ع یؤآ إال أن الواق

رامج   جامعات في تدریس هذه التخصصات أستمرت بعض هذه ال ا وب والزالت برامج الدراسات العلي
الي      –والسؤال الذي یطرح نفسه  .التعليم عن بعد وفروع بعضها قائمة  يم الع اني وزارة التعل هل تع

والبحث العلمي ضغوطًا إلستمرار هذه المخالفات ؟ ولماذا لم تتخذ صالحياتها في عدم إعتماد شهادة 
 .المخالفة للضوابط والقوانين؟ واألهلية الخاصةالجامعات 

ات  .١٣ ة یتضح أن الجامع ذه الورق ي الجزء األول من ه ابقة ف داول الس ات الج ومن خالل بيان
ى المجتمع من حيث            ًا اقتصادیًا عل ل عبئ ة أصبحت تمث ة اليمني األهلية والخاصة في الجمهوری

حكومية ولم تقدم الجدید من التخصصات   تماثل تخصصاتها وآلياتها لما هو قائم في الجامعات ال
التي آان مؤمًال أن تستحدثها وأصبحت في نفس الوقت عبئًا على سوق العمل ومنبع أخر لبطالة 
ات     ا الجامع اني منه ي تع انية الت ن التخصصات اإلنس ات م ذه الجامع ث زادت ه ریجين حي الخ

الي والبحث العلم      . الحكومية يم الع ؤمًال من وزارة التعل ذ     وآان م ة المختصة بتنفي ي وهي الجه
انون     ق ق عى لتطبي اص وأن تس ي والخ امعي األهل التعليم الج ة ب د الخاص وابط والقواع الض

م  ة والخاصة رق ا األهلي د العلي ات والمعاه ات والكلي نة  )١٣(الجامع ي  م إّال٢٠٠٥لس ا ف أن دوره
دون   ایير التي    اآلونة األخيرة آان أآثر تشجيعًا إلفتتاح آليات وجامعات جدیدة ب الضوابط والمع

ة  ي والخاص في الجمهوری يم الجامعي األهل إن التعل ذا ف انون ، وبه ة للق ا الالئحة التنفيذی أقرته
رة            ة واألعداد الكبي رة سيواجهها المجتمع من خالل المخرجات المتدني اليمنية یعد مخاطرة آبي

ر مشكلة الت        وفرة في سوق العمل ، وتعتب ي    التي لن تحظى بفرص عمل مت يم الجامعي األهل عل
م    ي معظ ن تخلف ف ة م ا تعاني ى م بالد إضافة إل تواجهها ال ي س اآل الت م المش ن أه والخاص م

  .مؤشراتها اإلقتصادیة واإلجتماعية والثقافية
 

  :وهيواألهلية الخاصة  التي تشترك فيها الجامعات التحدیاتوهناك مجموعة من 

ى عدم التجانس      االفتقار إلى التنسيق بين تخطيط القوى العام .١ الي إل ذي أدى بالت لة والتخطيط التعليمي ال
  .م الجامعي و احتياجات سوق العملبين مخرجات التعلي

ة  خاصة ال واضحة للقبول في الجامعات السياسة الغياب  .٢ ع        واألهلي ائم في توزی ي ق ل هيكل ، ووجود خل
 . الطالب على الكليات اإلنسانية والتطبيقية 

تقاللية      تدني جودة التعليم ودرج .٣ ذاتي واالس يم ال ى التعل درتهم عل ة التحصيل العلمي عند الطالب وعدم ق
 . واإلبداع

ارا        .٤ ن مج ا ع ة وتخلفه ورات العلمي ا للتط دم مواآبته ة وع اهج التعليمي ود المن ي   تجم وع المعرف التن
 .وتطبيقاته وضعف األسس العلمية والتكنولوجية في مجاالت البحث والتطویر 

دریس   ضعف آمي وآيفي في  .٥ ة الت هيئة التدریس وعدم االهتمام باإلعداد التربوي والمهني ألعضاء هيئ
 .وغياب التقویم

غلبة مخرجات التخصصات النظریة واإلنسانية على مخرجات التخصصات العلمية والتطبيقية وبالتالي  .٦
 .زیادة في البطالة والهدر برأس المال البشري 
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ق   .٧ ي تنف ة الت وارد المالي ي الم ر ف ات    نقص آبي ن مكتب ة م دمات التعليمي ة والخ زات العلمي ى التجهي عل
 . وورش ومعامل ومواد أولية ووسائل إیضاح ، وغيرها 

ة          واألهلية  الخاصةالجامعات  .٨ انية والتطبيقي ات اإلنس تح التخصصات في الكلي تتبع نظام عشوائي في ف
يم ومدى االحتي         ـه  بغرض آسب أآبر عدد من الطالب بغض النظر عن جودة التعل ناهيك عن   ، اج ل

ة   ة التعليمي ل وزارة    اإلختالالت التي تنشأ عن غياب الرقابة واإلشراف الفعلي لكيفية سـير العملي من قب
  .التعليم العالي والبحث العلمي

ة   الخاصة غياب السياسات والخطط التي توجه الجامعات    .٩ ا المجتمع      واألهلي نحو األهداف التي یتطلبه
ى وجود لجان       وسوق العمل بحيث یكون هن ز عل ة ، مع الترآي اك تكامل بينها وبين الجامعات الحكومي

ذه        ا ه داد التي تقبله د من أن األع متخصصة للرقابة والمتابعة على عملية أداء العملية التعليمية ، والتأآ
  .الجامعات والتخصصات التي تنشئها هي في نطاق السياسة التعليمية للدولة وخططها التنمویة 

دم وضوح .١٠ ة  ع داف الرؤی فة واأله اب والفلس ات ال، وغي يسياس ة الت ة التعليمي م العملي ي  تحك مف  معظ
  .واألهليةالخاصة  الجامعات
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  :واألهلي الخاصالتعليم الجامعي  سياسات تطویر. ثالثًا

د إنشاء مؤسسة           ا عن وي مدخالت یجب توافره عدد بعض المختصين في مجال التخطيط الترب
احثين   ، من ذلك خاصة جدیدة جامعيتعليم  وافر المدخالت      فعال ما أشار إليه أحد الب من ضرورة ت

  :  ١التالية قبل البدء بالدراسة على األقل بثالث سنوات
إعداد هيئة التدریس المستقلة في جميع التخصصات التي ستبدأ بها المؤسسة عن  -١

  .طریق نظام المنح أو االبتعاث 
األآفاء للدراسة دون التهاون في جانب  تعيين مجلس أآادیمي آفء الختبار الطالب -٢

 .من جوانب الكفاءة تحت تأثير إغراء الربح المادي 
 .تحدید التخصصات التي ستدرس على أال تكون تقليدیة قدر اإلمكان  -٣
توفير مصادر التمویل الالزمة لتغطية تكاليف اإلنشاء والدراسة التي تتفق مع طبيعة  -٤

 .الدراسة والتخصصات 
الدرس والمحاضرات والمعامل والورش التي تتفق مع طبيعة الدراسة إنشاء قاعات  -٥

والتخصصات ، وآافة مرافق األنشطة العلمية المساندة واألنشطة الطالبية الستغالل 
 .طاقاتهم في نمو شامل متكامل 

 .تدریب جهاز آفء على اإلدارة الحدیثة  -٦
 تعيين مجلس مقيم مهمته تقویم األداء المؤسسي دوریًا -٧
 .د وسائل التقویم المختلفة للطالب حسب طبيعة الدراسة والتخصصات تحدی -٨
 .متابعة األداء للتأآد من فعالية العملية التعليمية  -٩

ي     ل تالف ي تكف ة ، الت ایير الالزم ة والمع راءات الوقائي ب وضع الضوابط واإلج ر یتطل إن األم
ا    ار أن المعي ى اعتب ألداء ، عل ه ل ي توج ادات الت لبيات واالنتق ه   الس تم تأسيس ألداء ی وذج ل و نم ر ه

فيكون " علمي وعملي "بمعرفة هيئات علمية ومهنية ، وتأتي صياغة المعيار لكي یعبر عن محتوى 
  .بذلك قابًال للتطبيق وقاعدة أساسية مردة للعمل الجامعي 

بعض مجموع    رح ال ا اقت ن هن ة        ةم ات الخاص ا الجامع زم به ي أن تلت ي ینبغ ایير الت ن المع م
  : ٢نذآر منها بإیجاز) مة في األداء ومؤسسات التعليم العالي بصفة عا(واألهلية

ي   − ل العلم ار التأهي ة  :معي ات الخاص ة فالجامع ادل    واألهلي ة تع ة علمي نح درج د وأن تم ال ب
ة    ات الحكومي ا الجامع ي تمنحه ى الت ة األول ة الجامعي الوریوس (الدرج انس  –البك ) الليس

  .وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلميالدولة ب لةوباعتراف السلطة العليا المسؤ

ذه           :معيار التأهيل العملي  − ة لكي یكون خریجو ه ل حجر الزاوی دریب تمث ة الت حيث أن عملي
ة      ى مستوى الجودة المطلوب ات        ، الجامعات عل ة وضرورة وجود مكتب إن حتمي ك ف ى ذل وعل

دات وا وتر ، والمع ز للكمبي فيات ومراآ ة ومعامل وورش ومستش زات الحدیث زة والتجهي ألجه
                                                           

الجامعات الخاصة ، يمكن أن تكون نموذجـاً تعليميـاً   : محمد صديق حمادة : المرجع السابق نقالً عن :محمد  مصطفى عبدالسميع. د ١
 .م١٩٩٩ورقة مقدمة إلى مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي رؤية لجامعة المستقبل القاهرة مايو !! حضارياً ولكن 

ومعايير األداء الواجبة ، ورقة مقدمة في المؤتمر  ، نقالً عن طارق عبدالعظيم أحمد ، الجامعات الخاصةمصطفى عبدالسميع محمد / د ٢
 .م١٩٩٧العلمي الثاني لكلية التجارة ـ بنها 
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ة أن تعمل         ت رخيص ألي جامع ى عتبر أحد المقومات التي ینبغي عدم الت تكمالها ، ألن   عل اس
  . ناتج هذه الجامعات سوف ینعكس على المجتمع في صورة خریجين یمارسون العمل

ي − لو آ ل الس ار التأهي اء : معي د االنتم ا یؤآ ات م ذه الجامع رامج ه ب أن تتضمن ب ذا یتطل  وه
ة           رات المحلي ة والمتغي يم الروحي دها والق ة ورواف ام بالحضارة والثقاف ومي واإللم الوطني والق

  .وواقعه وقيمه هفصام عن تقاليدنوا فكریًا ًاواإلقليمية والعالمية ، حتى ال یحدث اغتراب

ة  − ه األداء المرتقب          :  معيار المناسبة األآادیمي ا ینبغي أن یكون علي ى م ار إل ذا المعي یشير ه
دة   واألهلية للجامعات الخاصة ا یتطلب   .  cerdeit hoursفي ضوء نظام الساعات المعتم وم

دریس في آل تخصص لكي یتحقق              ة الت وافر عدد آاف من أعضاء هيئ ذلك من ضرورة ت
  .نطاق اإلشراف المناسب للمرشد األآادیمي 

تقالل  − ار االس د : معي ات والمعاه ى الجامع ب عل ات یج ةوالكلي ة واألهل الخاص يال أ ي  تبن
ة ، ألن       دب الجزئي من الجامعات الحكومي حساباتها في توفير أعضاء هيئة التدریس على الن

ة  ي من   هذا اإلجراء من شأنه تفریغ المؤسسات الحكومية من الكفاءات العلمي الواجب أن   والت
تطرقة           ي المس ة األوان ق نظری ى ال تنطب ادیمي ، وحت اد األآ ي واإلرش ث العلم رغ للبح تتف

ة         ف ة والخاص ات الحكومي ن الجامع وعين م ال الن ي آ ي ف توى العلم نخفض المس ة ي  واألهلي
دریس     . ة الت فالجامعات والمعاهد الخاصة عليها وضع خطة لتدبير احتياجاتها من أعضاء هيئ

ات        تقبل عن طریق إرسال بعث سواء عن طریق النقل أو اإلعارة ، آما ینبغي أن تخطط للمس
ا ا ق له ى یتحق ارج حت ة  للخ ا مدرس دریس ، ویصبح له ة الت ل أعضاء هيئ ي هيك تقالل ف الس

  . علمية متميزة
ة        :  معيار العائد االجتماعي − ان علمي واقتصادي یتواجد في بيئ ذلك أن هذه الجامعات هي آي

ة      ات الخاص دف الجامع ون ه ب أن یك ن الواج ان م ذلك آ ة ، ل ة اجتماعي د واألهلي العائ
د أصبح تبني    .ر ، جنبًا الى جنب مع العائد االجتماعي االقتصادي على رأس المال المستثم فق

ا    لمة ال تحت ع مس م للمجتم ة العل ى ج نظری ان إل اش وال بره من دور   ١نق د أن یتض وال ب
ه      ا تقدم ة ، فضًال عم المؤسسات القيام بالبحوث الفردیة والجماعية الرامية لحل مشكالت البيئ

ة والصناعية ، ونظم المعلومات      هذه الجامعات من تخصصات مستحدثة في المجاالت    البيئي
ي         اة ف اط الحي ویر أنم ة لتط ا المختلف ال وتطبيقاته وم االتص ة وعل ة الوراثي ة والهندس الحدیث

 .المجتمع 

زام   − ار االلت ات      :معي انون الجامع زام بق ب االلت ث یج ة    حي ا األهلي د العلي ات والمعاه  والكلي
ى الج   ة      والئحته التنفيذیة ، وأن ینص القانون عل ة المنظم ة القواعد القانوني رادع لمخالف زاء ال

 .لذلك 

فافية  − ار الش ا   :معي دریس به ة الت ا وأعضاء هيئ ات عن برامجه ذه الجامع ن ه د وأن تعل ال ب
ال         الي ونتيجة األعم ا الم ة واإلفصاح عن مرآزه وعن مدى توافر إمكاناتها التعليمية المختلف

 .احة وخطط الدراسة ، وأن یتسم ذلك بالصدق والصر

                                                           
تعلـيم  القاهرة ، وزارة ال –كليات ومعاهد التعليم العالي في مصر : افتتاحية كتاب نقالً عن مفيد شهاب: مصطفى عبدالسميع محمد/ د.أ ١

 . م٢٠٠٠العالي 
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الي         التي  من األهمية توافر مجموعة من الضوابط  و يم الع ا لضمان نجاح التعل زام به تم االلت ی
ق األ الخاص ي تحقي دف ي ف اه انأالت ات و شئت من أجله ات  الجامع ة الخاصةالكلي ن  واألهلي وم
  -:١أهمها

يم الجامعي الخاص    ارتباط تخصصات • ي   التعل ع سوق      واألهل ة مع واق ومناهجه التعليمي
ارات         ا وافر المه ق ت ز یحق أهيلي متمي توى ت ون بمس ة  وأن تك ات التنمي ل واحتياج لعم

  .والقدرات الالزمة لممارسة التخصص في الواقع العملي 
ي تستهدف تحقيق        • أن یراعي في توسعته ونموه أفقيا ورأسيا أسس التخطيط التعليمي الت

اعي    دم االقتصادي واالجتم ق التق ي تحقي ة ف اهمة ممكن ى أقصى مس تنادا إل افي اس والثق
  .التقدیر الدقيق لكل من االحتياجات واإلمكانات المنفذة 

ا لحدوث          • ه تجنب ة ل ة  مالءمة الطاقة االستيعابية في آل تخصص مع الحاجة الفعلي  البطال
  .خریجيه ، مع عدم التوسع في أي تخصص إال بالقدر المناسب ل
ة  اطقعلى من  واألهلية الخاصةوالجامعات توزیع الكليات  • بالد    مختلف ا للتكدس   في ال منع

  .المتوازنة  المحليةوإسهاما في تحقيق التنمية 
الي     • يم الع رامج التعل ي   الخاص التقویم المستمر لب ذا      واألهل تنارة في ه وتطویره مع االس

ة    برأيالصدد  ين بمتابع أصحاب األعمال ومسؤولي المنشآت الخاصة وغيرهم من المعني
  .ارد البشریة مسيرة تنمية وتوظيف المو

ول  • ارات القب ي اختب ة ف اة الدق تهم لاللتحاق لمراع ا یضمن أهلي دمين من الطالب بم لمتق
  .بالتخصصات المناسبة لقدراتهم وميولهم واستعدادهم 

يم  • ي  الخاصإخضاع التعل يم واألهل ة التعل ي إطار سياس ة وتنسيق متكامل ف ة فعال لرقاب
  .العالي للدولة ووفقا للمعطيات المستجدة 

االت       • ي مج تم ف ي ت افات الت االت االآتش ي مج ة ف رات خاص ورات والمتغي ة التط مواآب
  .العلوم والتقنية واستخداماتها في التعليم 

اً  ىأن یعط • آت          جانب ع المنش ا لواق ة وفق ات التطبيقي وث والدراس ام للبح ن االهتم م
  .واحتياجاتها 

ة السبل    بالمجتمع وواألهلية  الخاصة والجامعات أن ترتبط الكليات • ه بكاف توثق عالقاتها ب
  :مثل نشودة ماألهداف الواتباع أساليب تحقق 

جانبا من اهتمامها لتقدیم استشارات  واألهلية والجامعات الخاصة أن تعطي الكليات −
  .تدریبية وفنية للمنشآت بما یزید من إسهامها في خدمة قطاع األعمال 

اون مع المنشآت        األخذ بأسلوب التعليم التعاوني التطبيقي  الذي − ه التع تم من خالل ی
  .بإعطاء أهمية للتعلم والتدرب بها 

                                                           
أهميته ، تخطيطه ، ضوابطه ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التعليم األهلي : التعليم الجامعي األهلي: الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ١

 .م١٤/٢/٢٠٠١-١٢بالمملكة العربية السعودية في الفترة 
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آت   − ي المنش رة ف راك المتخصصين وذوي الخب ي إش طة ف ات الخاصة باألنش  الكلي
ات ي       والجامع دریب العمل ى الت راف عل رات واإلش ض المحاض اء بع ل إلق مث

  .والمشارآة في الندوات والحلقات الدراسية والبحوث التطبيقية 
  .واالستفادة بما حققته من نتائـج  الخاصاسة تجارب الدول األخرى في مجال التعليم در •
ـة  • أو  الحرص على توفير التمویل المالي الذي یضمن تغطية نفقات التشغيل الدوریة للكليـ

  . الجامعة
ر          • نح الدراسية للطالب غي عدم المغاالة في الرسوم الدراسية مع تخصيص نسبة من الم

 . يًاالقادرین مال

ات  ات  يوت ة المقترح دفين   التطویری ق ه ة لتحقي يينأالتالي عوبات  ةمعالج ولاأل : ساس الص
يم الجامعي   والمشاآل األ ي  الخاص ساسيه التى تواجه مؤسسات التعل و     أ. واألهل انى فه ا الهدف الث م

امعي  يم الج امله لمؤسسات التعل الجوده الش اء ب ي الخاصاالرتق واًء  واألهل ال اإل س ى مج و أ ةدارف
  :١يهمها فيما یلأیمكن تناول  ةوعملية التطویر تتخذ عناصر عدید المخرجات

  : ةفى مجال السياسات واالجراءات والحوافز  االستثماری:  اوًال

ي  الخاصلمؤسسات التعليم الجامعي  االعفاءات واالمتيازات االقتصادیةتقدیم الدعم و .١  واألهل
ى       جيعيسعار تش  وخدمات بأأمن أموال أو أراضى  دعم األخرى   عل واع ال ا من أن ة وغيره
ة ك المقدم رار تل ناعي غ روعات الص ر ةوالزراعي ةللمش روط ميس ق واألبش  ةهمية  تتف

ت    ةالكبير ةاالقتصادی ى تس ثمر فى العنصر البشرى المكون      لمثل هذا النوع من المشاریع الت
  .ةاالقصادی ةللتنمي يساساأل

ة ال ةالجهات الحكومي   ةمبادر ةضرور. .٢ ى اال إ معني ة  وتأ    ل انى الجامعي تثمار فى المب ا  س جيره
اء  ة فى تخفيف األ  و التشغيلي للمساهمأجير التمویلى نظام التأ ساسأللقطاع الخاص على  عب

تثماری ویر العملي           ةاالس ى تط هم ف ا یس ال بم ذا المج ى ه اص ف اع الخ ه القط ى تواج  ةالت
 .ةالتعليمي

يم الجامعي   ربط تقدیم الدعم والتسهيال ت المقدمه ل .٣ ي  الخاص مؤسسات التعل بمستوى   واألهل
ى العنای   أ ات عل ذه المؤسس ا لحث ه ه مخرجاته ا ونوعي الجود ةدائه ترتيجي ةب ار  ةآاس وخي

 .عمالهاأرئيس لتطویر 

وافز الكفيل .٤ دیم الح ين المؤسسات التعليمي  ةتق دماج ب ى االن اع الخاص عل ه القط دعم توج ة ب
ا یعزز    ةسواق المالي  أسهمها فى األ  تطرح   ةمساهمو انشاء هذه بشكل شرآات القائمة  أ مم

ة      ة العملي ا فى خدم ة له داً   من درجة الكفاءة والفاعلي ة  بعي اثيرات الشخصية     التعليمي عن الت
 .ثل هذه المؤسسات التعليمية الهامةسس عمل معلى أ التى قد تؤثر  سلبًا المباشرة

ات واإل  ضرو .٥ يق السياس ى تنس ل عل راءات الحكومره العم يم  ة المتعلق ةيج ات التعل بمؤسس
 .شرافة الرقابة واإلو مرحلأالترخيص  ةمرحل يف سواًء  واألهلي الخاصالجامعي 

                                                           
١                  http://www.ituarabic.org/PreviousEvents/2003/E-Education/Astract17-Oman.doc  
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ي ل  .٦ اع الخاص العرب جيع القط تثمار فتش الي  يالس يم الع ات التعل اصمؤسس بالد الخ ي ال  ف
  . هذا النوع من االستثمار يللتوسع ف ةالالزم ةجرائية واإلوتقدیم التسهيالت القانوني
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  : فى  مجال التمویل:  ًانيثا

وك التجاری  إتحفز من  ةونقدی ةاتباع سياسات  مالي .١ يم      ةقبال البن ل مؤسسات التعل فى تموی
   .واألهلي الخاصالجامعي 

ى  .٢ ل عل اء صنادیق خاصإالعم امعي  ةنش يم الج ل مؤسسات التعل ي  الخاصبتموی واألهل
 ةوالمصارف المتخصص  ة كوم مال هذا الصندوق آل من الح  ن یساهم فى رأسأویمكن 

 .ة الحكوم ةشراف ورقابللقطاع الخاص تحت إ دارتهإن تترك أعلى 

ل المؤسسات التعليمي    ةالبحث عن مصادر مكمل  .٣ ات      ةلتموی أو من خالل التبرعات والهب
ي  ةمنهجي  ةوذلك وفق خط  ةو الشرآات الخاصأعمال  تقدیم المنح من رجال األ  ةومؤسس
 .ة تخدم المصالح المشترآ

  :  واألهلي الخاصمخرجات التعليم الجامعي  ةفى مجال ضمان جود: ًاثالث

  : ةالرسمي ةليه الجهات الحكوميومسؤ-

ایير نوعي  .١ دد ةوآمي ةوضع مع امعي   ة مح يم الج ات  التعل يم مخرج اس وتقي اصلقي  الخ
   .  ةمن قبل الجهات الحكومي ةوحيادی ةبموضوعي  واألهلي

ل  الجهات الحكومي     ةستمروالم ةالالحق  ةشراف والرقاباإل .٢ ى   ةالمختص   ةمن قب داء  أعل
يم    د التعل ات ومعاه اص مؤسس امعي الخ ي الج ود  واألهل مان  ج اً  ةلض ا وفق  مخرجاته

 .ليها إالمشار  ةوالكمي ةمعایير النوعيلل

اخ تنافس  .٣ ق  من امعي    يصح يخل يم الج د التعل ات  ومعاه ين مؤسس اصب ي الخ  واألهل
 .ة الغير شریف  ةعن االحتكار والمنافس دائها  بعيدًالالرتقاء بأ

  : واألهلي الجامعي الخاصليه مؤسسات ومراآز التعليم ومسؤ-

امل ة سلوب الجوداالهتمام بأ .١ ا     ةالمؤسسات التعليمي   ةدارإفى   ةالش ز مخرجاته لضمان تمي
  .لسوق العمل  ةوانسجامها مع االحتياجات الفعلي

ي و الخاصمؤسسات التعليم الجامعي  يسع ةضرور .٢ ى شهاد     األهل اد   ةللحصول عل اعتم
 .بهذا الشأن  ةیزو من قبل الجهات المختصاأل ةالجود

دریب السابق        .٣ دریس  من خالل الت ة الت االعتناء بالتاهيل والتدریب المستمر العضاء هيئ
التدریس لتطویر    ةالتعليم والتدریب  والتدریب الالحق اثناء قيامهم بعملي ةاللتحاقهم  بمهن

دریس       ةالحدث التطورات  العالمي مهاراتهم وفقًاقدراتهم و اهج  وطرق الت فى مجال المن
د ل ع  ةالجدی ا یجب العم دریس  للتأ  آم ة الت اء هيئ يم دوري ألعض راء تقي ى إج ن ل د م آ

ذا المجال  ویتطلب تحقيق     استمرار مقدرتهم على التدریس وقياس مدى تطورهم  فى    ه
هيئة التدریس  وربط ذلك بمدى تطوره فى  عضاءي ألمر تحسين المستوى المعيشهذا األ
 .التى ینطبع  بها  ةالمهن
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وادر الوطني  ةضرور .٤ ى الك اد عل ا أاالعتم امعي   ة م يم الج ال التعل ى مج ن ف اصمك  الخ
 .واألهلي

يم ا  .٥ دربين وفق أ    تقي ين والمت داً  ةوموضوعي  ةسس منهجي  لطالب المتعلم ا عن المحا  بعي   ةب
 ةوالمدارا

يم الجامعي    لم ةداریتطویر األطر اإل .٦ ي  الخاص ؤسسات التعل ر  بحيث تصبح  أ   واألهل آث
 .لتعليم الحدیثة ساليب وتقنيات اة على استخدام وتطبيق أومقدر  ةومرون انفتاحًا

ى    هداف التربویة واألبين متطلبات الربحي ةالموازن ةضرور .٧ ة بحيث ال یطغى أحدهما عل
 .خراآل

ى ضوء المعلو   .٨ ة واضحة عل ة تعليمي م خطة وسياس ات النرس النمو م ؤ ب ة عن التنب اتج
دیر        االقتصادي ة وتق وى العامل ؤ باالحتياجات من الق راهن ، والتنب ، وتشخيص الوضع ال

ات        ق النظری ك بتطبي ين العرض والطلب ، وذل العرض من القوى العامـلة ، والموازنة ب
ن نظام الخاصة بهذه المواضيع من أجل إقامة نظام تعليمي ینشئ المستقبل ویوجهه بدًال م

  . ینتظر أخطار المستقبل و یحاول بعد حدوثها التكيف معها

امعي    .٩ يم الج داف التعل د أه ي  الخاص تجدی تعلم  واألهل ة ال ب آيفي يم الطال ن خالل تعل م
تحكم في            داع وال ى اإلب درة عل ة والق تقاللية االبتكاری ابه االس ذاتي وإآس ویم ال الذاتي والتق

الرغبة في االستمرار في  ، وتنمية شخصيته وإآسابهالتغير والمشارآة في تنمية مجتمعة 
  . التعليم

ة        .١٠ ر مغلق ى دوائ مل عل دریس یش ات الت ز لتقني اء مرآ ة بإنش ة التعليمي دیث العملي تح
ة السمعية والبصریة تضم       ائل التعليمي لإلذاعة والتلفزیون، وشبكة آمبيوتر، ووحدة للوس

تعلم ال       اج وال و المعرفي     خبراء ومتخصصين في اإلخراج واإلنت ذاتي بحيث تالحظ النم
ویم للطالب     دریس والتق دیث طرق الت دة ، وتح ًا للتخصصات الجدی د مكان د وتج المتزای
ارة           ى أداء المه درة عل اس الق ى قي د ، وإل ل والنق م والتحلي ى الفه بحيث یمتد هذا التقویم إل

  . المطلوبة 

ة    .١١ ارات تنمي ام باإلع  مه الل االهتم ن خ دریس م ة الت ك أعضاء هيئ وي وذل داد الترب
ي  هم ف ي تس ات الت دهم بالكفای دف تزوی ة به ة تجدیدی ات أو دورات تدریبي يم حلق بتنظ
ي ،     ي ، والمهن النمو العلم ام ب ة ، واالهتم ة والتربوی امهم العلمي ى أداء مه اعدتهم عل مس
رات،و  ادل الخب ة لتب ة والمحلي دوات العالمي ؤتمرات والن ي الم تراك ف بتيسير فرص االش

اد ب ات   إیف ي الجامع ة والبحث ف م الدراس ى نظ دریس لإلطالع عل ة الت عض أعضاء هيئ
ال    رات االتص ادة م ين زی ة ب ة إیجابي ود عالق ات وج ت الدراس ث أثبت ة ، حي األجنبي

  .واالحتكاك العلمي وارتفاع اإلنتاجية التعليمية 
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  خطيط التعليماجمللس األعلى لت

  :قائمة المراجع 
١. http://www.ituarabic.org/PreviousEvents/2003/E-Education/Astract17-Oman.doc  
يج    .٢ ي الخل ي ف الي العرب يم الع تقبل التعل ول مس أمالت ح د صيداوي  ت ب : أحم ان ، مكت عم

  .٢٠م صــ١٩٩١اليونيسكو األقليمي للتربية في الدول العربية 
ة   : عبدالعزیز المقالح .د .٣ البحث العلمي في الوطن العربي أزمة أم غياب ، مقال منشور بمجل

  .م٢٠٠٧أبریل  ٢١-١٥ ١٤١٨عدد المجلة السعودیة ال
مري  / د .٤ ود الش يم : محم اصالتعل الي     هفاقآو الخ يم الع ؤتمر التعل دم لم ث مق تقبلية بح المس

  .م ٢٠٠٠/یونيو١/مایو٣٠صنعاء في الفترة  –بحاث ، جامعة الملكة أروىآتاب األ -الخاص
ة       /د .٥ ة مقدم الي ، ورق يم الع ات التعل ل ومؤسس ع هياآ ميع ، تنوی طفى عبدالس ة مص للمنظم

وث      الي ، البح يم الع ویر التعل ة لتط تراتجية العربي روع االس وم ، مش ة والعل ة والثقاف العربي
 ١٥ول صالمرجعية ، المجلد األ

دي، ود  : د .٦ ران العبي اك       : سيالن جب ة، دار م ه التقني يم وطرائق ف، اقتصادیات التعل داد رهي  ه
  . ٥٨-٥٧م،  ص ١٩٩٨، بغداد، عام للنشر والتوزیع

ي سم صبحي القا .٧ ي      التعليم العالي في الوطن العرب دى الفكر العرب ان ، منت -٢٨(ص) ١٩٩٠(عم
٣٠ (  

ات     .٨ د ، الجامع دالعظيم أحم ارق عب ةط ي     الخاص ة ف ة مقدم ة ، ورق ایير األداء الواجب ومع
 .م١٩٩٧المؤتمر العلمي الثاني لكلية التجارة ـ بنها 

اض   .٩ ناعية بالری ة الص ة التجاری امعي  : الغرف يم الج اص الالتعل ه ،  : خ ه ، تخطيط أهميت
يم    ،ضوابطه دوة التعل رة       الخاص ورقة عمل مقدمة إلى ن ة السعودیة في الفت ة العربي بالمملك

 .م١٤/٢/٢٠٠١-١٢
 . م٢٠٠٢/سبتمبر/١٥بتاریخ ) ١١٨٠(مجلة األهرام االقتصادي المصریة ، العدد رقم  .١٠
ر  .١١ د دآي رن الواحد والعشرین : " محم ي الق الي ف يم الع ؤتمر التعل ة وعمل : م ة " رؤی الكلم

  .١٥٤م ، صــ١٩٩٨السنة الخامسة  ٢١العدد 
د شهاب  .١٢ اب : مفي ة آت ي مصر : افتتاحي الي ف يم الع د التعل ات ومعاه اهرة ، وزارة  –آلي الق

  .م ٢٠٠٠التعليم العالي 
ائي     .١٣ ر النه وم التقری ؤتمر األ لالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعل وزراء   لم تثنائي لل ول االس

  م ٢٠٠٠سبتمبر  ٢١-١٨مسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي العرب ، بيروت ال




