
 1

  

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

  والعلوم

  

 

 

 

   فينتاج والخدماتإلدور قطاعات ا

  تطوير التعليم العالي واالستثمار فيه

 
 

 

:إعـداد  

 
  عمر محمد خلف. د

  خبير التعليم العالي

  جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا

   اإلمارات العربية المتحدة–أبو ظبي 
 

 

 

 ورقة عمل مقدمة 



 2

ولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن ؤلثاني عشر للوزراء المسللمؤتمر ا

 العربي

 

"مة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربيءالموا "  

م2009ديسمبر  10 - 6بيروت   
 

 

 

 
 

 دور قطاعات االنتاج والخدمات 
هفي تطوير التعليم العالي واألستثمار في  

 
المحتوياتقائمــــة   

 
 

 العنـــوان                                                                                 الصفحة
oمقدمة الدراسة    ............................................................................
o ............................................................................. أهداف الدراسة   
o ............................................................................... أسئلة الدراسة  
oالتعليم العالي واألستثمار  

...............................................................          في رأس المال البشري
oاألنفاق على قطاع التعليم العالي  

.........................................          الحكومي والمواءمة مع متطلبات التنمية
o ...................................................... العرض والطلب على التعليم العالي
o ................................................ التعليم العالي العربي بين العام والخاص
oخريجو التعليم العالي العربي  

....................................................................          واقتصاديات العمل  
oمساهمة التعليم العالي العربي في  

...............................................................           االختراعات والبحوث  
......................................................................... تكلفة التعليم العالي0  

oالتعليم العالي العربي واألنفاق على  
.........................................................................           البحث العلمي  

o .................................... التعليم العالي العربي والشراآة مع قطاع األعمال  
o ............................................... التعليم العالي العربي والجامعات الوقفية  

3 
3 
3 
 
4 
 
4 
5 
8 
 
13 
 
16 
19 
 
21 
23 
25 



 3

o ...................................................................................... الخالصة  
o ..................................................................................... التوصيات
o ....................................................................................... المراجع
 

27 
27 
28 
 
 
 
 

 
 



 4

  دور قطاعات االنتاج والخدمات في تطوير التعليم العالي  واالستثمار فيه

  

  مقدمة
  

تج و المساهم في           ينما تواجدت  أطلع الجامعات   ضت رد المن ه تتعلق بإعداد الف ، بأهداف نبيل
اه والفرص المتاحة الجراء بح                  ه ودراسته    نهضة وطنه وأمته  من خالل التعليم العالي الذي يتلق وث

ا              . وآيفية خدمة مجتمعه   الي أينم يم الع وتلك هي أساسًا الوظائف الرئيسية األول لكل مؤسسات التعل
  .آان

ى            رض عل ي تح ي الت سانية وه ة اإلن ري المعرف ي تث ي الت الي ه يم الع سات التعل ومؤس
شرية اة الب ة للحي سابها لألخرين خدم يم. صناعتها وإآ ة التعل ا واضحًا أهمي دو جلي ي ويب الي ف  الع

زاً                    ، المجتمعات البشرية  ر تمي دو أآث ى المجتمع ليب زة انعكست عل ك المؤسسات ممي .   فكلما آانت تل
راغ     ن ف الي م يم الع سات التعل ز مؤس أتي تمي دعم      .  وال ي دار ال ا مق ية أوله ر أساس ه عناص ل ل ب

ه                 ة ل وم قائم ه ال تق ذي بدوِن ه وال ال عصب اإل      .  والتمويل الذي يخصص ل اأن الم ذلك    فكم صاد، آ قت
ة ال                  شافات العلمي البحوث واإلختراعات واإلآت الي وتميزها،ف يم الع المال عصب تقدم مؤسسات التعل

  .تتحقق دون تمويل آاٍف سواء أآان من الحكومة أم من قطاع األعمال الخاص
  

ي،              الي العرب يم الع سات التعل شأة مؤس ة ن ذه الدراس ع ه وف تتتب ق س ذا المنطل ن ه وم
ومي والخ ةالحك ا العالمي ا بنظيراته ا ومقارنته دافها وتمويله ا وأه داياتها ورؤاه .  اص، من حيث ب

ا مع                       ة ومقارنته الي العربي يم الع ل مؤسسات التعل وآذلك مساهمات القطاع الخاص في دعم وتموي
  . غير الربحية Endowmentنظيراتها العالمية، ثم للدراسة وقفة مع مفهوم الجامعات الوقفية 

  

  اسة أهداف الدر
  : علىف هذه الدراسة إلى التعرفدته

  .أعداد الجامعات العربية الحكومية والخاصة .1
 .بداية التعليم العالي في المنطقة العربية .2
 ).معظم التعليم العالي الخاص هو جامعي(أسباب تأسيس الجامعات الخاصة  .3
 .مساهمة القطاع الخاص باإلستثمار في التعليم العالي .4
 .ات عربية وقفيةوجود أوعدم وجود جامع .5

  أسئلة الدراسة
 : في هذه االدراسة فسوف تجيب على األسئلة التاليةذلصاء الذي سيبقستنتيجة للبحث واإل

  
  متى بدأ تأسيس الجامعات الخاصة وآم عددها اليوم؟ .1
 لماذا سمحت الدول العربية بتأسيس الجامعات الخاصة؟ .2
فاعلة علميًا أم أنها هل مساهمة القطاع الخاص في تأسيس الجامعات الخاصة  .3

 مشاريع استثمارية؟
  ماهي الجامعة الوقفية، وهل لها وجود في المنطقة العربية؟ .4



 5

  التعليم العالي واإلستثمار في رأس المال البشري
  

ذلك           )عليا معاهد    ،  آليات ،جامعات(يعتبر التعليم العالي       راد للمستقبل ، ول  استثمارًا في األف
  (Investment in Human Capital )    المال البشري      يطلق عليه اإلستثمار في رأس

فإن ما تنفقه   .  إلى جانب آل مراحل التعليم إبتداًء من التعليم األساسي وحتى مرحلة الدراسات العليا            
وث      يم والبح ي التعل ثًال ف وي متم اع الترب ى القط ة عل اليف جاري مالية وتك اليف رأس ن تك ة م الدول

  . للمستقبل في أفراد المجتمعالعلمية يعتبر استثمارًا
ر استثمارًا مستقبليًا           راد  تعتب يم األف وتلك التكاليف والمصاريف التي تنفقها الدولة على تعل

د               ة التي تمت رة التعليمي رًا لطول الفت طويل األمد حيث ال تتوقع الدولة عائدًا سريعًا إلستثماراتها نظ
  .امعية األولى على سبيل المثالمن مرحلة التعليم اإلبتدائي وحتى الدرجة الج

  
ل في            شري فيتمث ال الب ة من جراء استثماراتها في رأس الم ه الدول ذي تتوقع د ال ا العائ أم

دخل                 ة، في ال مدى وآمية ونوعية مساهمة الخريجين، من مختلف اإلختصاصات والمراحل التعليمي
ا من              د التخرج   القومي الكلي عن طريق دخول هؤالء الخريجين التي يحصلون عليه الهم بع .   أعم

ادة في                           ه الخريجون من زي د سيأتي ب ى ماق ان إل ل يتطلع وزيادة على ذلك فإن الدولة والمجتمع آك
ردود     ال ذات م ة وأعم ة منتج وث علمي ات وبح شافات واختراع ن اآت ة م ة والعملي رات العلمي الخب

  .اقتصادي والتي تعود على األفراد والمجتمع بعائد علمي واقتصادي
    
ى اإلستثمار في                   يخ   د عل اس العائ تلف المشتغلون في حقل اقتصاديات التربية حول آيفية قي

رأس المال البشري نظرًا لتداخل العنصر البشري مع عناصر اإلنتاج األخرى المتعددة من رأس مال              
ى   .  نقدي  واصول ومواد خام وًاالت وتكنولوجيا ومهارات علمية     د عل لذلك يستحسن أن يقاس العائ

صادية                          اإل واحي اإلقت ل من الن ى المجتمع آك ه عل ذي يترآ األثر ال ال البشري ب ستثمار في رأس الم
ة                .  اإلجتماعية بكافة أبعادها  / ى مرحل فإذا ما آانت نظم التعليم آلها من مرحلة ما قبل المدرسة وحت

ستط                  ه فن ذي تتواجد في ول   الدراسات العليا قوية وناجحة وظهرت ًاثارها على تقدم المجتمع ال يع الق
  .أن التعليم حقق أهدافه ولو بدرجات

  
  اإلنفاق على قطاع التعليم العالي الحكومي والمواءمة مع متطلبات التنمية

  
ة                 دول العربي ة ال ًا    . أصبحت هذه العبارة مستهلكة إذ ُآتب عنها الكثير في آاف شكوى دائم وال

ع األ . من ضعف التخطيط وعدم سد احتياجات سوق العمل             صادات     إال أن واق مر شيء ُاخر، فاإلقت
سها                صادات نف ين ألن اإلقت ات النمطي الوطنية العربية آافة غير قادرة على استيعاب خريجي  الجامع
ة         ة بالدرج سانية واإلجتماعي وم اإلن صات العل ول تخص زون ح ريجين يترآ ى أن الخ ة، بمعن نمطي

ى بعض التخصصات م إل ى ومن ث ي أتخمت سوق األخرى آالهندسة والطب والحاسو األول ب الت
  )1(العمل بفائض من الخريجين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د للقطاع    " المنتدى العربي حول     –منظمة العمل العربية    : لمزيد من المعلومات حول هذا األمر راجع      . 1 دور الجدي ال
  3-2: ب.ص،  الرباط،2008" الخاص في التنمية والتشغيل
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فليس هناك  جامعة عربية واحدة تمنح درجة جامعية في تصميم السيارات اسوة بجامعة   

COVENTRY . والدول العربية آافة تضطلع باإلتفاق على التعليم العالي، بجزئه األآبر، قبل
رن الماضي بعد ولكن األمر تغير منذ نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات من الق.  عقدين من الزمان

  .ان ناءت معظم الدول العربية بثقل اإلنفاق على التعليم العالي
  

رفهم                          الي  يتطلب األم يم الع ى قطاع التعل ومي عل اق الحك شة موضوع اإلنف وقبل اإلسهاب في مناق
  .الخلل في العرض والطلب على التعليم العالي العربي

  
  

م العالي المتوفرة خدمات التعلي: العرض والطلب على التعليم العالي

  )1()الطلب(وزيادة عدد الطالب ) العرض(
  

ى          من الدولغلبية الساحقة تعاني األ   ين العرض و الطلب عل ل ب ة في الخل  العربية من حال
د، وهو             ) التعليم(الخدمات التربوية    وخاصة في قطاع التعليم العالي لسبب رئيسي ،يكاد يكون الوحي

د              نقص أو صعوبة في التمويل للتوس      ات ومعاه ات وآلي الي ،جامع يم الع شاء مؤسسات التعل ع في إن
ا ة علي خ...تقني ة .   ال دمات التربوي ي(والخ شقها التعليم رى  ) ب ة أخ لعة أو خدم أن أي س أنها ش ش

  .تخضع بدورها لقانون العرض والطلب
  

ة للدراسة                      ل الطلب في  وإذا افترضنا أن الطلبات المقدمة لجامعة ما على سبيل المثال من قب
ي   ة ه ب 2000الجامع امعي  ( طال يم الج ى التعل ب عل ي   )الطل ة ه تيعابية للجامع ة االس ، وأن الطاق

إن      9.000يدرس فيها فعليًا    )  العرض من خدمات التعليم الجامعي    ( طالب   10.000 ة، ف  طالب وطالب
ة هو               ستوعبها الجامع ة ،والطلب هو      1000المتبقي من الطاقة التي يمكن أن ت  2000 طالب وطالب

  .لذلك تنشأ حالة من الخلل بين ما هو مطلوب من خدمات التعليم الجامعي وما هو معروض منها
  

ة          )  طالب وطالبة  10.000(والطاقة االستيعابية للجامعة       ة في الثانوي سبة المئوي تحددها الن
درس              خ ...العامة للقبول الجامعي، ونوعية الدراسة األآاديمية، ونسبة دارس لمدرس في قاعة ال  .ال

ى               ة إل ى الدراسة الجامعي ع الطلب عل ا هو         11.000فحين يرتف ين م ل يحصل ب ًا من الخل إن نوع  ف
ا             ر            مطلوب من خدمات  التعليم الجامعي  وما هومعروض منه ه أآث ول طلب ة بقب ا قامت الجامع إذا م

  .من طاقتها االستيعابية
  

ررة وتخف      ة المق ستويات األآاديمي ضحية بالم ي الت ة ه ة الحتمي ى    والنتيج ستوى أدن ى م ضها إل ي
يم الجامعي        ون التعل ذين يطلب ات  ال ة رغب ة تلبي ستطيع الجامع ع     .  لت ى رف ة إل ا إذا عمدت الجامع أم

ك              النسب المئوية الالزمة للقبول فإنها تكون قد عملت على الحد من الطلب على التعليم الجامعي وذل
  .لتحقيق التوازن الذي يكفل عدم تجاوز الطاقة اإلستعابية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،أساسيات األدارة واإلقتصاد في المؤسسات التربوية ذات السالسل، الكويت، 1986"  خلف ،عمر1.
  .141-144-ب . ص
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 يوضح إذا ما أبقت الجامعة على نفس الخدمات  الجامعية المعروضة )1(الشكل رقم 
الالزمة للقبول عند طاقتها %  60النسب المئوية باإلضافة إلى نفس المستوى األآاديمي و

أما إذا ). ن( فإن  نقطة التوازن تكون )1س( طالب وطالبة متمثلة بالنقطة 10.000االستيعابية 
فوق طاقتها )  1ط( لتلبية رغبات الطالبين 1000قررت الجامعة قبول أعداد إضافية  من الطلبة 

فيترتب عليه  الجامعي والنسب المئوية الالزمة للقبول اإلستعابية وأبقت على نفس خدمات التعليم
والذي ينعكس سلبًا على النوعية األآاديمية واآتظاظ  قاعات الدرس ) 1 ن-ن(متمثل في  خلل

  .بأعداد إضافية من الطلبة
  

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن العرض والطلب على خدمات التعليم العالي يمكن التحكم به 
. عن طريق اتخاذ القرارات التي تحدث خلًال في النوعية العلمية للدارسينبسهولة في أي دولة 

ومن ناحية ثانية وإذا ما طرأ توسع في المعروض  من خدمات التعليم الجامعي ، عند مستويات 
أآاديمية مرغوب بها لتلبية الطلب فإن حالة من التوازن تتحقق في نظام التعليم العالي والعكس 

  .صحيح
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  م العالي العربي بين العام والخاصالتعلي
  

ادة                     سبب رئيسي وهو الزي الي، ل يم الع ى التعل ين العرض والطلب عل ل ب حين استفحل الخل
دأ    ي ب ات خاصة الت شاء جامع ا، بإن ة ،بأغلبيته دول العربي سكان، سمحت ال دد ال ي ع المضطردة ف

ددها       غ ع ى بل صرم حت رن المن ن الق ات م رة الثمانين ذ فت سها من ة  26تأسي ة خاص صفها ( جامع ن
الي           ) جامعات أردنية  يم الع رقم    .  )1(حسب عضوية رابطة المؤسسات العربية الجامعية للتعل ذا ال وه

ة    ات العربي اد الجامع م يوضح إتح ذلك ل ة ،وآ ن الحقيق ر م ى بكثي ين )2(أدن ا ب ة م  ، احصاءات بّين
اليونيسكو اإلقليمي للتربية في  بينما أوضح مكتب  .  الجامعات العربية الحكومية والجامعات الخاصة    

غ            )3(الدول العربية    د بل ة ق ة العربي ة في المنطق ذ    398 أن عدد الجامعات العامل ان من ة،فيما آ  جامع
ا                   174عشر سنوات    د العلي  جامعة فقط ، أي أن العدد تضاعف أآثر من مرتين ، وإذا أضيفت المعاه

ات       وآليات المجتمع ومعاهد اعداد المعلمين وغيرها من مؤ        سسات التعليم العالي غير التابعة للجامع
وم    صل الي الي ي يم الع دد مؤسسات التعل ان ع ام (ف ى ) 2009ع ر .   مؤسسة1139ال شير تقري وي

ل  ومي يمث اع الحك ى ان القط ضا ال ؤتمر أي ة  %  36 الم ي المنطق الي ف يم الع ن مؤسسات التعل م
  . العربية

  
اخ اإلستثمار          ومن ناحية ثانية، ومتطابقة إلى حد آبير مع تق         ر من شير تقري  2008رير اليونيسكو، ي

غ                    ة بل دول العربي ) 385(حول مؤشرات التعليم العالي في الدول العربية إلى أن عدد الجامعات في ال
ة  م–جامع دول رق ام -)1( الج ين  2008 ع ة وثالث ائتين وثالث ع م ة م ام )4() 233( مقارن ة ع  جامع
ك عن   .  التأسيس ال يتجاوز السنوات العشر نصفها جامعات خاصة ومعظمها حديث       2003 هذا ناهي

رًا لتفضيلهم اسم               ) سنتان(الكليات المتوسطة الخاصة     ا آثي ة عليه ل الطلب ة "والتي ال يقب ".  الجامع
سو   ضل مؤس ذلك يف ستثمرو(ول رة    ) م ات مباش يس جامع ة تأس الي الخاص يم الع سات التعل .  مؤس

د            ان ق ين        لدرجة أن عدد الجامعات الخاصة في لبن غ سبعة وثالث ام   ) 37( بل ة     2008لع ل جامع  مقاب
ات الخاصة ست عشرة                 .  حكومية واحدة فقط   غ عدد الجامع ة المتحدة بل وفي دولة االمارات العربي

ام    ) 16( ات        * . 2008جامعة مقابل  جامعتين حكوميتين لع ر من الجامع ى أن الكثي تجدر اإلشارة إل
ة، سوربون        …معة آذا   جا"العربية الخاصة تحمل أسماء دول أخرى         األمريكية، الروسية، األلماني

  "الخ... 
  

_____________________  
  .2009-11-15والمعلومات أعاله بتاريخ ، راجع في هذا الشأن موقع الرابطة على شبكة الحاسوب.1

راجع في هذا الشأن موقع اتحاد الجامعات العربية على شبكة الحاسوب للجامعات فإن عدد مؤسسات 2.
ويشير تقرير المؤتمر أيضا إلى أن القطاع .  مؤسسة1139إلى ) 2009عام(التعليم العالي يصل اليوم 

  .من مؤسسات التعليم العالي في المنطقي العربية/% 36الحكومي يمثل 
المؤتمر العربي اإلقليمي حول التعليم "مكتب اليونيسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية .3

  .12.ص، 2009 يونيو 2- مايو31 ،القاهرة،"العالي
  المؤسسة العربية، "2008تقرير مناخ اإلستثمار "، مؤشرات التعليم العالي في الدول العربية. 4

  .                  لضمان اإلستثمار
راجع الدليل .  الكثير من الجامعات العربية الخاصة ليست أعضاء في إتحاد الجامعات العربية*

  .2009 للتعليم العالي االلكتروني العربي
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)1(الجدول رقم   

 
 تطور عبد الجامعات في الدول العربية

1950 )– 2008(  
 اجمالي جامعة خاصة جامعة حكومية السنة

1958قبل   7 2 9 
1973 37 8 45 
1993 114 26 140 
2003 156 77 233 
2008 193 192 385 

 
  

  
ا ، إ            ة ، بأغلبيته ات          وحين رضخت الحكومات العربي ى مطالب المستثمرين بتأسيس جامع ل

الي حررت       خاصة وذلك لسد الثغرة بين ما هو معروض من التعليم العالي والطلب عليه ، تكون بالت
ه   ة علي سيطرة المطبق ن ال ة م ار الدول ان   .  إحتك ا لبن ة، ومنه ات العربي ك أن بعض الحكوم وال ش

يم        واألردن، وفلسطين، ومصر ،واليمن ، والسودان ، آانت تن         اليف التعل صاعدة لتك وء بالوتيرة المت
ين ستة عشرعامًا                        ا ب ة م ة العمري شكل الفئ سكان حيث ت العالي نظرًا للزيادة المضطردة في عدد ال

ا    ) 16( ة وعشرين عام سبته   ) 24(وأربع ا ن وطن العربي ، وهي        %  26م سكان في ال من عدد ال
  .الفئة المؤهلة لإللتحاق بمؤسسات التعليم العالي العربي

  
يم      ن مؤسسات التعل ل م داف ورؤى آ ين منطق وأه ًا ب ان واضحًا وجلي ضارب آ إال أن الت

     .العالي الحكومي ومؤسسات التعليم العالي الخاص
  

الرقي          ة  ب ففي حين تسعى مؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى تحقيق األهداف اإلجتماعي
إ    ادي ،ف ربح الم ق ال ى تحقي ات إل دم دون اإللتف ة   والتق ة، متمثل الي الخاص يم الع سات التعل ن مؤس
  .بالجامعات تهدف إلى تحقيق ربح مادي نظيراإلستثمار

  
ى تحقيق                  وللخروج من حالة التهافت على إنشاء الجامعات الخاصة التي تهدف بأغلبيتها إل

ة                 ة آالجامع الربح ،مستثنين من ذلك بعض الجامعات األجنبية الخاصة المتواجدة على أراضي عربي
ة اقتراحات                          دول العربي د طرحت بعض ال اهرة ، فق ة بالق ة األمريكي روت ، والجامع األمريكية في بي

  .إلنشاء جامعات من نوع َاخر
  

درس                       ة مشترآة ي ة عربي ًا  لجامع ة تكون نموذج شاء جامع فاقترحت جمهورية السودان إن
  .تى الجنسيات العربيةفيها أساتذة عرب من شتى الجنسيات العربية وتدار مليًا وإداريًا من ش
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دول مجلس                   ة ل ات مشترآة شبه إقليمي آما اقترح العراق وضع دراسة جدوى إلنشاء جامع
  .التعاون الخليجي على سبيل المثال أو لتجمع دول المغرب العربي أو لتجمع دول المشرق العربي

  
ة وثقافي                     ة وتربوي ة وتعليمي رامج ومشروعات علمي اد ب ا فاقترحت ايج ة مشترآة   وأما ليبي

ة للبحث العلمي   ة العربي ا أو الهيئ ة الدراسات العلي م أو جامع ة العل ل مدين ة ، مث دول العربي ين ال ب
  .)1(أوالمجلس العربي للعلوم والتقنية ، أوالمدينة العربية للعلوم والتقنية

  
يم          وهناك دعوات لوضع قواعد وإجراءات لتيسير اإلستثمار العربي المشترك في مجال التعل

ي  ا د عرب ي جه وفرة ف رات مت ات متاحة وخي ديها من إمكان ا ل ة بم ل دول شارك آ ى أن ت الي ،عل لع
  .متكامل وذي حجم آبير  وفاعل ومساهم في حل أزمة التعليم العالي العربي

  
  

 بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات الخاصة التي أنشئت في العقد المنصرم وحتى تاريخه                
ا ذه الزي إن ه ل   ، ف ي ، إذ أن آ الي العرب يم الع اع التعل ي قط دم جوهري ف ر عن تق رة ال تعب دة الكبي

ضًال           ا يتعلق بالدراسات والبحوث ف الجامعات العربية الخاصة مازالت دون المستوى المقبول في م
  .عن أن أقساط الدراسة عالية جدًا

  
شير  الي أصبحت تس)Matira)2 ي يم الع ة ، وخاصة التعل ى أن التربي ى خطى اإلستثمار  إل ير عل

ة                   ى التربي ذلك أطلق عل سوق ، ول انون ال ة وق شكل عام   "والربح متأترة بالربحي سليع  "لفظة   " ب ت
ة  اهيم       Commodification of Education- من سلعة  -"التربي ى المف ذا االمر إل زو ه  ، ويع

  .الجديدة التي أتت بها عملية العولمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  

ة             "،2009العربي اإلقليمي حول التعليم ،    المؤتمر   -1 دان العربي الي في البل يم الع ل التعل د آ ، اإلنجازات : عق
  .43ص ، بيروت–مكتب اليونيسكواإلقليمي للتربية في الدول العربية ، والتحديات

 
2 .Marita, Pallavi, 2007, Higher Education and Global Challenges,  
 Sourabh Pub. House, New Delhi. 
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ام     )1(وفي هذا السياق يشير التقرير السنوي لمناخ اإلستثمار               ة    2008  لع  أن فعالي
التعليم                 ين ب سبة الملتحق نظام التعليم العالي العربي مازالت محدودة لعدة أسباب أبرزها تدني ن
دني مستوى                 ات الخاصة وت العالي وارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامع

ة  اإلنف ستوى الحري دني م ن ت ضًال ع شورة ف اث المن دد األبح ي وع ث العلم ى البح اق عل
ًا        )2(وبالنسبة لمراآز البحوث يشير تقرير المعرفة العربي         .  األآاديمية وي حالي  أن مصر تحت

  .على أآبر عدد من المراآز البحثية
  

  
ا  ًا متخصصاً 14منه ًا حكومي زًا بحثي وزارا119، و  مرآ ًا لل زًا تابع  114ت و مرآ

ة عددها          ة البحثي أن المدن الثقافي مرآزاً  في الجامعات هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ف
ل                    ادة مث اك محاوالت ج ا أن هن قليل جدًا وينحصر وجودها في مصر والسعودية وتونس آم
د                       ة مؤسسة قطر التي ترعى العدي واحة العلوم والتكنولوجيا البحثية التي تعمل تحت مظل

وث ا ن البح ةم ة والتنموي ر    . لعلمي زء األآب ى أن الج ال إل ذا المج ي ه ة  ف در المالحظ وتج
  .واألهم من تمويل معظم مراآز البحوث العربية يأتي من الدولة

  
وفي قراءة سريعة حول مساهمة الشرآات العالمية الكبرى في اإلنفاق على البحث   

 ،  2007 دوالر عام )مليار( بليون 492 فنجد أن هذه الشرآات أنفقت R+Dوالتطوير 
في بلدانها األصلية فيما تستثمر الباقي في بلدان أخرى لإلستفادة من % 48منها حوالي 

بينما تنفق الدول العربية قاطبة اقل . )3(خبراتها ومهاراتها  لدنوها من األسواق الناشئة 
  .من بليوني دوالر على البحوث

  
دين في مؤسسات          إلى أن نس    )4(2008يشير تقرير مناخ اإلستثمار      ة المقي بة الطلب

دول                    اه معظم ال ك التج ة ،وذل ات الحكومي التعليم العالي الخاص ، قاربت نظيرتها في الجامع
ات  ي الجامع ولين ف ة المقب دد الطلب ي ع و ف ن النم د م ة تح اج سياس ة النته العربي

ساهم في ارتف                  ة لت دة من الطلب اع الحكومية،سعي الجامعات الخاصة الستقطاب نسب متزاي
دول          اه ال ى ، اتج يم األدن ل التعل ن مراح ريجين م داد الخ اع أع ا ، ارتف ا وأرباحه إيراداته
العربية التي لم تبدأ بعد في خوض التجربة إلى التوسع في إقامة مثل هذه المؤسسات حتى                  
دائل عن                  تحد من نمو اإلنفاق العام الموجه للتعليم العالي ،وأخيرا تمثل الجامعات الخاصة ب

  .ة بالخارجالدراس
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخ اإلستثمار       "، مؤشرات التعليم العالي في الدول العربية      .1 ر من ضمان      ، "2008"تقري ة ل المؤسسة العربي

  .اإلستثمار
ام   .2 ي الع ة العرب ر المعرف تج "، 2009تقري ن راشد ، UNDP" نحو تواصل معرفي من د ب ومؤسسة محم

  .المكتوم
ين ديهوف        :  راجع في هذا الشأن      .3 سكي وآيف المي        "، 2008باري جاروزل ار الع " 1000خارج حدود اإلبتك

  على الموقع اإللكتروني
  

HTTP://www.strategy-usiness.com/media/tile/sb53-08405.pdf  
      13،مرجع سبق ذآره، ص، 2008تقرير مناخ اإلستثمار  . 4  
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ر      ن تقري شير إUNDP 2009 لك ن  ي ة ع ورة دقيق م ص ن رس ه ال يمك ى أن ل
ة                    دم وجود أي قاعدة معلومات متكامل مؤسسات التعليم العالي الخاص في المنطقة العربية وذلك لع

  ويضيف التقرير إلى أن    .وأعداد الطلبة فيها  حول أعدادها وأنواعها وتبعيتها والبرامج التي تقدمها        
ات        المؤسسات المنشأة حديثًا ال تزال هامشية من ح       سبة الجامع ا ون ين به ة الملتحق يث أعداد الطلب

  ).2( أنظر الجدول رقم –لكل مليون نسمة
  
  

  
)2(الجدول رقم   

 
2008لكل مليون نسمة / نسبة الجامعات   

 
 النسبة الدولة النسبة الدولة
 3.8 االمارات 0.4 مصر
 1.0 الجزائر 0.5 العراق
 2.4 ليبيا 4.4 األردن
نلبنا  0.6 المغرب 10.0 

 4.3 تونس 0.5 سورية
 0.9 السودان 19.3 البحرين
 1.2 اليمن 1.7 الكويت
 1.3 جيبوتي 1.8 عمان
 0.3 موريتانيا 5.5 قطر

 1.1اجمالي الدول العربية 1.1 السعودية
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  خريجو التعليم العالي العربي واقتصادات العمل
  

ة          عما إ  )1( 2009يتساءل تقرير المعرفة العربي للعام         دول العربي ذا آان التعليم العالي في ال
ة واإلحتياجات                       ات التنمي الزم لإلستجابة لمختلف متطلب ال البشري المعرفي ال ًال رأس الم يؤمن فع

ة   سوق العمل ، لكن المعطيات المتوفرة في القطاعات والتخصصات المختلفة  في التخصصات الطبي
 وعلى األخص الهندسة الصناعية ، وتخصصات    النادرة وتوابعها الصناعية وتخصصات الهندسية ،     

دول                      اد ال وب ويبقى إعتم ؤدي الغرض المطل ال ال الحصر ال ت ى سبيل المث صناعة اإللكترونيات عل
  .العربية على التكنولوجيا ، الغربية بالتحديد، قائما

  
 فنجد أن مؤسسات التعليم العالي العربي تضخ الكثير من الخريجين الذين ليس لديهم فرص            

صادات                     ذلك اإلقت دة، وآ ى خريجين في اختصاصات عدي حقيقية للعمل، بينما تفتقر أسواق العمل إل
صناعية المتطورة            ة       .  الوطنية العربية التي مازالت تدور في فلك اإلقتصادات ال ثال ال توجد جامع فم

  . عربية واحدة يتوفر فيها دراسة تصميم السيارات
  
  إذًا أين المشكلة؟  

  
وطني      هل هي الجا     صاد ال ة اإلقت ة أم هيكلي ا      .  معات العربي ة م ادر جامع فمن المستبعد أن تب

آتصميم السيارت على غرار ما هو موجود       . سواء أآانت حكومية أم خاصة إلى طرح برامج مميزة          
ة ي جامع ذه التخصصات   COVENTRYف ل ه ستوعب مث ل ال ي سبب أن سوق العم ة ، ب  البريطاني

ر                   نظرًا لعدم توفر صناعة ال     ك الكثي ى ذل ة ، وقس عل دول العربي ة ال سيارت بالمعنى الحقيقي في آاف
وم استكشاف                .  من التخصصات األخرى     ًا تخصصيًا في عل دم برنامج ة أخرى تق ة عربي أي جامع ف
ة     وفر    UNIVERSITY OF CALIFORNIA – LOS ANGELESالفضاء ، شأن جامع  التي يت

د متخصص الستكشاف الفضاء    ا معه ذي)1(فيه ة   وال ة الفضاء األمريكي ين وآال ه وب  NASA بين
دوالرات                    ين ال ا بعشرات مالي در قيمته احثين متخصصين تق . عقود بحوث وتجارب ورفد  الوآالة بب

د لدراسة الفضاء           1948آذلك األمر بالنسبة للصين والهند اللتين استقتلتا عام           ديهما معاه  أصبح ل
  ) اسرائيل(جم السكان واإلمكانات ولكن لو أخدنا صحيح أن هذين البلدين آبيرين بح. في جامعاتهما

ة متخصصة للبحوث واستكشاف          ، )خمسة ماليين (ذات الحجم الصغير سكانيًا      ديها وآال سنجد أن ل
  الفضاء التي وضعت لبناتها األولى في السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام         .1 تج       "، 2009 تقرير المعرفة العربي للع ن راشد         UNDP"  نحو تواصل معرفي من د ب  ومؤسسة محم
  .المكتوم

   على شبكة الحاسوب UCLAراجع موقع جامعة   . 2
UCLA – INSTITUTE OF SPACE EXPLORATION    
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ام       ا ع دأت عمله ي ب ة    1982والت ر مراقب إطالق أول قم ا ب سس( وتوجته ) تج
OBSERVATION SATELLITE  من ساسلة أقمار OFEK   د صنفت اسرائيل    1988 عام ، وق

ة  صاتها الوطني ن من ضاء م واريخ الف الق ص تطاعت إط ي اس ل الت دول القالئ من ال ن ض م
INDEGENOUS SPACE LAUNCHING CAPABILITY )1( .  

ات      د الجامع ا تع رائيلية( آم امعتي     ) اإلس ة ج احثين وخاص صين وب ضاء بمخت ة الف لوآال
  ".وبار ايالن" خنيونت"
  

ز   )COVENTRY) 2وبالعودة إلى تخصص تصميم السيارات فنجد أن جامعة        مصنفة آمرآ
ا                  ا أنه امتياز لتصميم العربات المتحرآة ومنها السيارات ،إذ تمنح شهادات علمية في هذا المجال آم

صانعو        وم ال ا يق ا بينم وير انتاجه ة لتط اءات الالزم سيارات بالكف انعي ال د ص نح  ترف ديم الم ن بتق
د في مجال             ديم الجدي داع وتق ة لمساعدتها في اإلب ى الجامع ة ، إل ى جانب الحكوم والمساعدات ،إل

  .تصميم العربات المتحرآة ومنها اليسارات
  

ة      ال أخر تمنح جامع ة   "ومث يالن    " سانت جون الدولي ة م ا  -في مدين  ST. JHON إيطالي
INTERNATIONAL UNIVERSITY  1(في تصميم السيارت  درجة الماجيستر(.  

  
ة                   ما تقدم أمثله من التخصصات غير المتوفرة في آل الجامعات العربية سواء أآانت حكومي
دم             . أم خاصة  رًا لع رامج مشابهة نظ وبالطبع فإن تلك الجامعات ال تستطيع بسهولة تأسيس وطرح ب

ذا تخ            امر بطرح هك ا ال تغ ا أنه ى ،آم ا في حدها األدن دم وجود     توفر الخبرة أو انه رًا لع صصات نظ
سوق عمل للخريجين المتوقعين الفتقار المنطقة العربية من صناعة السيارات ودراسات استكشاف             

  .الخ....الفضاء الخارجي وانتاج المعدات الطبية المتقدمة و و و
  

دول                   اط ال ا وارتب ولذلك فالمشكلة تكمن أساسًا في هيكلية اإلقتصادات العربية وصغر حجمه
ة ط    العربي شكل فق ة ت ة العربي ارة البيني الم األخرى إذ أن التج ع دول الع ة م امالت تجاري ة بتع  قاطب

  .من التجارة العربية مع العالم% 10
   

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 :لمزيد من المعلومات المفصلة حول هذا الموضوع راجع الموقع التالي .1

WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ISRAELI-SPACE-AGENCY 
  COVENTRY (CAR BODY DESIGN)  موقع الجامعة .2
  .راجع في هذا الشأن موقع الجامعة اإللكتروني .3
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ى               ) أي آوريا الجنوبية  (أما جمهورية آوريا     ات إل رًا من دعم الجامع فإنها حولت جزءًا آبي
اك    آ  2002ففي عام   . المدارس الثانوية المهنية والتخصصية مند منتصف السبعينات       ان هن

ناعي     741 ي وص ب مهن ون طال صف ملي ن ن د ع ا مايزي ة درس فيه ة مهني ة ثانوي  مدرس
دد          )  1) (535363( ع ع ات المجتم ة وآلي ات التقني دد الكلي وق ع ة يف ة ثاني ن ناحي ،  وم

ات ل 159: الجامع ة مقاب ة تقني ة 137 آلي ى الهندس صبا عل ان من ز آ ة ، والترآي  جامع
  . مليون نسمة50كان آوريا الجنوبية هو  علمًا بأن عدد س)2(والتصنيع 

  
ة في الهندسة    ة والجامعي ى التخصصات المهني ز عل ة الترآي ا الجنوبي ساعد آوري

ة       دة االمريكي ات المتح ن الوالي ة م ة وخاص وال أجنبي تقطاب رؤوس أم ى اس صنيع إل والت
اءا                 وفير الكف ا من ت ة مراحله ة بكاف ة   واليابان، حيث تمكنت بفعل سياستها التربوي ت الالزم

راع        راءات اإلخت ًا بب ة عالمي ة الرابع ا المرتب ت آوري ى أن احتل ار، ال صنيع واإلبتك للت
  .واإلبتكارات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http:kois.koreanet 
2. (OECD indicators,2002)  
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  ة التعليم العالي العربي في اإلختراعات والبحوثساهمم  
 

ة المجاالت وخاصة في        يالحظ أن التعليم العالي العربي فشل فشالً            ذريعًا في آاف
ي   ا ف ة آله ات العربي نجح الجامع م ت ة والبحوث إذ ل شافات العلمي ال اإلختراعات واإلآت مج
وظ،                        ل باستثناء الراحل نجيب محف ائزة  نوب ل ج ى ني شيفها إل اإلرتقاء بأحد باحثيها أو مكت

ال             الذي نال جائزة     ا ن ات، آم ه في إحدى الجامع يس عن عمل ه ول ألداب عن روايات ل ل نوب
  .الباحث المصري زويل جائزة نوبل في العلوم ولكنه آان يعمل َانئذن في جامعة أجنبية

  
يم                    هذا ناهيك عن التعليم العام وما دون اإلبتدائي الذي لم يفلح في محو األمية  وتعل
ار ة م. الكب ة بكاف إذا آانت التربي ع ف اس ورف يم الن ة وتعل شر المعرف ى ن ستوياتها تهدف إل

ة               تخلص من التبعي مستواهم اإلقتصادي واإلجتماعي والنهوض بالصناعة واإلختراعات  لل
ة         ستنتج أن التربي ذا ي ة ل ق الزجاج ي عن بحت ف رض وأص ؤدي الغ م ت ا ل ة، فإنه والهيمن

  ).1 (العربية في أزمة
  
  

ا      ى غي ام إل ذا المق ي ه ارة ف در اإلش ة     تج ات األهلي ي والمجتمع دني العرب ع الم ب المجتم
ى تحقيق                   الي العربي غيرالهادف إل يم الع والخيرية عن المساهمة في دعم وتأسيس التعل

ة                اد  . الربح مقارنة مع الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكي فتك
الى تاريخ التبرعات والهبات التي      ال تفتقر جامعة أمريكية واحدة، سواء خاصة أم حكومية،        

  .آانت وراء إنشائها وفضًال عن الدعم الحكومي
  

الي                        يم الع ى سبر أغوار تأسيس مؤسسات التعل وال يتسع المجال في هذا البحث إل
ة دى    .  االجنبي د م ال تؤآ بيل المث ى س ة، عل ات األمريكي اريخ الجامع ى ت ريعة عل رة س فنظ

ا راد والمجتمع ساهمة األف ة م يس  أهمي سخية لتأس ات ال ي التبرع ال  ف اع األعم ت وقط
  .الجامعات ودعمها

  
ًا        نالحظ أن متبرع ولوأخذنا على سبيل المثال أربعة جامعات عشوائيًا في الواليات المتحدة ف

دًا اسمه   ة    James Irvine واح اع لجامع  University of California Irvine ب
ة 400 يس الجامع ط  لتأس د فق دوالر واح ار ب مه هكت ر اس ًا اخ  George وأن متبرع

Brackenridge  تبرع لجامعة University of Texas – Austinبمائتي هكتار   
  ). آيلو متر مربع2 (
  

ارج      ات خ شئت بتبرع د ان اهرة فق روت والق ي بي ريكيتين ف امعتين األم سبة للج ذلك بالن وآ
روت عام         ة في بي ة األمريكي شاء الجامع دأ إن ة،إذ ب دول العربي ام   1866ال دأت ع  ورسميا ب

ات                   1875 ده بالجامع ا ال نعه ذا م دًا، وه  باسم الكلية البروتستية السورية والقائمة تطول ج
  .العربية باستثناء القليل والقليل منها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ن العربي  أزمة التربية في الوط   ، 1999، مفيده ابراهيم : للمزيد حول أزمة التربية العربية راجع       .1

  منشورات مجدالوي
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نة      ي أسست س اهرة الت ة الق ثًال جامع ات  1908  (1) فم ا بعض التبرع ان فيه آ
ارات من               ذلك االف الهكت ة الطب، وآ الشخصية  وخاصة القصر العيني الذي أنشأت فيه آلي

  .األميرة فاطمة بنت اسماعيل
  

 The German University مثل (2)ونالحظ أيضا أن بعض الجامعات الحديثة   
in Cairo   ة ن جامع دعم م ي اسست ب ة  Stuttgart  وULM  الت انيتين ووالي األلم

Baden-Wuerttemberg   ذلك دمات  (DAAD) وآ ادل الخ ة لتب سة األلماني  المؤس
ة ارة           .  األآاديمي صناعة والتج ة ال اهرة وغرف ي الق ة ف سفارة األلماني م ال ن دع ضال ع ف

ة       . م والبحوث األلمانية  األلمانية العربية ووزارة التعلي    وتعتبر هذه الجامعة أول جامعة الماني
  .خارج ألمانيا

   
ة   ي جمهوري سابق ف الي ال يم الع ر التعل رو سالمة وزي دآتور عم سياق دعى ال ذا ال ي ه وف
ل                          ادة تفعي ة إلع ك في محاول ربح، وذل ة لل ر هادف ة غي ة أهلي شاء جامع مصر العربية إلى إن

ادر دني والمب ع الم الي دور المجتم يم الع م التعل ي دع ة ف شاء .  ات األهلي شروع إن ر م ويعب
ق    ى تحقي ي ال تهدف إل دني الت ع الم راد ومؤسسات المجتم ات األف ة عن تطلع ة أهلي جامع

ي      ي والتعليم ا التعلم ة بوجهيه ة التربوي وض بالعملي ا النه ربح وإنم رز أدور  .  ال ا تب وهن
  .ارات الوطنيةمؤسسات المجتمع المدني في التأثير على متخذي القر

   
ة    ات العربي شاء الجامع ات إن ات َادبي ن مراجع ارة(وم ة مخت شاء ) عين ات إن وأدبي

ا تأسيس              ) عينة مختارة (الجامعات األمريكية    رع به وال واألصول المتب نالحظ ضحالة األم
ر من                       غ مساهمات القطاع الخاص أآث ة،إذ ال تبل ات األمريكي ة بالجامع ة مقارن جامعة عربي

نح               – في أحسن األحوال      –دراسي  تبرع بمبنى    ديم بعض الم ة أو تق شاء آرسي جامع  أو إن
والجوائز بينما تحصل بعض الجامعات األمريكية على منح ومساعدات من القطاع الخاص       

  .تقدر بمليارات الدوالرات
  

دا                     سورة ج ذة أو مي ة سميت بأسماء عائالت متنف ات العربي علما بأن بعض الجامع
ز            ولكنها تتقاضى  رسوم    ًا مرتفعة آمثيالتها من الجامعات الخاصة، آما أن تلك العائالت تقف

ات  شاء آلي ات وتتغاضى عن إن شاء جامع ى إن ر متوسطة(مباشرة إل د ) متوسطة أو غي ق
ع  دة للمجتم ون مفي شأ    . تك ي تن ات الخاصة الت أن الجامع أنها ش ات ش ك الجامع إن تل ذا ف ل
  . بمعنى مشروع استثماري–بغرض تحقيق الربح 

  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  1.  Wikipedia, The free Encyclopedia, list Of Universities in Egypt  

  
ة       .2 ة مصر العربي الي في جمهوري يم الع د التعل ات ومعاه ل آلي ر  2007 – 2008دلي مكتب وزي

  التعليم العالي القاهرة
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ا        تجدر اإلشارة الى أن الجامعات الخاصة  ال تفص           ح عن ميزانياتها إال أن يطلب منه
ا                          ة شرآة مساهمة آم ة، إال إن آانت الجامع ا يحدث، من جهات حكومي ذلك، وهذا نادرًا م

  .على سبيل المثال ال الحصر) بعض الجامعات شرآات مساهمة(هوالحال في األردن 
  

ضلون      اع الخاص يف ن القط الي م يم الع ي التعل ستثمرين ف ضًا أن الم   والمالحظ أي
ودون                   ذين ي ًا لل إنشاء جامعة وال يفضلون إنشاء آلية حيث أن آلمة جامعة أآثر رنينًا وبريق
سبب                 ة ب ات الحكومي ات والكلي اإللتحاق بالتعليم العالي والذين ال يرغبون باإللتحاق بالجامع

  .أو َالخر
  

ة                      ة آالجامع ات عريق ة،ومنها جامع دول العربي ة في ال ات األجنبي ك فالجامع وإلى ذل
وال                        ا ا تطلق حمالت  جمع أم ا م اهرة دائم ة في الق ة األمريكي ألمريكية في بيروت والجامع

فعلى سبيل المثال، ومنذ ما يزيد عن عشرين   .   لدعم ميزانياتهاFund Raisingوتبرعات  
ام  اهرة ع ة بالق ة األمريكي ًا، جمعت الجامع ا 1986عام ون دوالر 18.4 تبرعات قيمته  ملي

  .(1)ية ومن دول الخليج العربي ومن مصرمن عدة مصادر أمريك
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

   162. ص، 2000. نبيل وآمال نجيب، بدران -1
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  تكلفة التعليم العالي
  

اخ    رى تقريرمن ة ي ات الخاص ة للجامع ية المرتفع وم  الدراس ضية الرس ق بق ا يتعل وفيم
تثمار ل ب)1( 2008اإلس ا تعم تيعاب   أنه ى ِاس ات عل ذه الجامع درة ه ن ق د م ة سقف تح مثاب

صاديات       ة اقت ر لدراس ا التقري سياق دع ذا ال ي ه ات، وف ة والطالب ن الطلب داد ضخمة م أع
د      ى تحدي ة وصوال إل الم المختلف دول الع ة ب ة مقارن ة العربي ي المنطق ات الخاصة ف الجامع

ة       رسوم الدراسة على نحو واقعي وبما يتناسب مع مستويات الد          خل مع وضع سياسات بديل
نح والقروض ألغراض                 وفير الم لحماية الطلبة المنتمين إلى فئات الدخول المنخفضة مثل ت
سديد رسوم              ى ت ة عل بعض الوقت لمساعدة الطلب وفير فرص عمل ل استكمال الدراسة أو ت

  .الدراسة
  

ة          ة  على سبيل المثال تبلغ الرسوم الجامعية السنوية لتخصص الهندسة في الجامع البريطاني
سنوية     )2( جنيه استرليني  (4500)في مصر اربعة أالف وخمسمائة  غ الرسوم ال ا تبل  ، بنم

ين ألف اهرة ستة وثالث ي الق ة ف ة األلماني ي الجامع ا  (36000)لدراسة  الهندسة ف  جنيه
غ متوسط                   ) 3(مصريا   ائالت المصرية التي يبل ساحقة من الع وهذا ال تقوي عليه األغلبية ال
ائتيدخل الف ة َاالف وم ا أربع سنوي فيه سه   (4) دوالر أمريكي (4200)رد ال ال نف  والح

  .ينطبق على عوائل آل الدول العربية ماعدا دول مجلس التعاون الخليجي
  

ى المجتمع                       ًا عل الي الخاص عبئ يم الع ة حيث أصبح التعل دة قديم إذًا نحن أمام معضلة جدي
زم        أن ال ى               وأمسى للنخبة والقادرين ماليَا وآ دعوا إل ة ت ام آانت المطالب ود القهقرى أي ن يع
سامَا     .تعميم التعليم العالي وجعله متاحا للجميع ة وأنق  هذا الوضع سيشكل ضغائن اجتماعي

ة                      درة أغلبي دم ق ة المحدودة أصال لع ى المقاعد الجامعي مجتمعيا ويزيد من حدة التنافس عل
الي  الدول العربية على التوسع األفقي والعامودي في الت يم الع ة     . عل ات أغلبي وء ميزاني إذ تن

ه، فضال عن                 ة مراحل يم، بكاف ى الصحة والتعل اق عل الدول العربية من ضغوطات في اإلنف
غ         ي تبل سكان الت دد ال ي ع ضطردة ف ادة الم سبب الزي ك ب ة ، وذل دفاع الباهظ ات ال ميزاني

ة       ين بالمائ اون           2%مايقارب اثن ر في دول مجلس التع ك بكثي د عن ذل الخليجي التي    ويزي
سبة   ى ن دة أعل ة المتح ارات العربي ة االم ث سجلت دول ة حي ة أجنبي ستقطب عمال ت ت مازال

  (5) 6.2% زيادة في عدد السكان
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 "مؤشرات التعليم العالي في الدول العربية"،2008تقرير مناخ االستثمار  -1
  "معة البريطانية في مصرالجا"موقع  -2
 "الجامعة األلمانية في القاهرة"موقع -3
4- Fact Book, 2009, Per Capita Income-Arab Countries, CIA 
5- UNDP, Human Development Record, 2009. 
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تشجع بعض الحكومات آالمملكة المتحدة والواليات المتحدة ، وسنغافورة ، القطاع الخاص            
ى قاعدة أن سوق        على تقديم القروض لمسا    ة عل ة دراستهم الجامعي ى متابع عدة الطلبة عل

ة    ي النهاي ريجين ف ى الخ اج إل ذي يحت ل هوال ظ .  العم ات Jarvis (1)ويالح  أن الجامع
ة        البريطانية  تتلقى منحاً   ة مؤهل ى قوى عامل اج إل شرآات التي تحت ذا  – ضخمًة من ال  وهك

 .Service Industry" صناعة الخدمة" تصبح التربية
   

سعودية، آانت  ة ال ة العربي ان المملك ومي ف دعم الحك سياق ولكن من طرف ال ذا ال وفي ه
شرالمقبلة                   سنوات الع ر في ال الي الخاص دورًا أآب .   السباقة عربيا إلى منح قطاع التعليم الع

ي        الي األهل يم الع ى  ) الخاص (آما تخطط حكومة المملكة إلى رفع نسبة مشارآة التعل  30إل
ة ب ي المائ ام  ف عة ع ة التاس ة التنمي ة خط ي  2012نهاي الي ف يم الع ة التعل ن منظوم  م

  .)2(المملكة
  

ي رصدت  دة الت ة الوحي ة العربي سعودية هي الدول ة ال ة العربي إن المملك ك ف ى ذل إضافة إل
الي                  400 يم الع زين الدارسين في مؤسسات التعل ة الممي ى شكل منح للطلب  مليون ريال عل

  .العلمي األآاديمي لتلك المؤسساتالخاص وذلك لرفع المستوى 
  

ا ا يالحظ إن م ة  آم ين بالمائ د عن ثالث دة  (>30%)يزي ة المتح ي المملك شباب ف  من ال
ادة                   سبب زي منخرطون بشكل أو بأخر في التعليم العالي أآثر من نصفهم من اإلناث ، وذلك ب

يم الع                   ل مؤسسات التعل الي وإتاحة الفرص من ِقب رامج     اإلقبال على التعليم الع الي بطرح ب
  . )3(مرنة ذات دوام جزئي انطالقًا من فلسفة  إتاحة الفرص للجميع

الي             يم الع ة لمؤسسات التعل وفي هذا السياق تعمد الحكومة البريطانية إلى تقديم حوافز مالي
ة     د المرحل ة مابع ة الدراس ي متابع راغبين ف ة لل دمات التعليمي د الخ ي تزوي ع  ف ي تتوس لك

ل                الثانوية فضًال ع    دة مث رامج جدي الي لطرح ب يم الع ة    "ن حث مؤسسات التعل درجة جامعي
  ".تأسيسية لسنتين

  
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jarvis, P., p 9, 2002 

  10662العدد  ، 2008 فبراير 6،  ه1429 محرم 28، صحيفة الشرق األوسط . 2
3.   Hay ton A. And Paszuka, A (2002) Access, Participation and Higher Education, Kogan 
page LONDON, UK, P55  
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ع            ن دف ة م ين الطلب ساعدة لتمك ل م وح عوام ل المفت وق العم ائف وس رة الوظ ر وف تعتب
الي   يم الع سات التعل ي مؤس ومهم ف ا   .  رس دة أن م ة المتح ي المملك صاءات ف ين اإلح إذ تب
ل خمسة ط              ة من آ ر من ثالث ا في                  نسبته أآث ا خالل دراستهم العلي ون في وقت م ة يعمل لب

  .الكليات والجامعات وأن أربعة من آل خمسة يعملون خالل العطلة الصيفية
  

ر من               ع العمل في الكثي اهو واق ا مع م ة وقارناه وإذا ما دققنا النظرفي هذه النسب المرتفع
ة      البلدان العربية التي تعاني أصًال من معدالت بطالة مرتفعة ، فإنن            أن عمل الطلب ستنتج ب ا ن

  .الجامعيين يكاد يكون معدوما أو في حدوده الدنيا في أحسن األحوال
 

ة          ات الحكومي ا ان الجامع ي امريك الي ف يم الع ة التعل سدد تكلف ن ي ى م ريعة عل رة س وبنظ
  :األمريكية تعتمد على خمسة مصادر رئيسية في التمويل هي التالية

  
  .الطلبةالرسوم واألقساط التي يسددها  -1
 .مخصصات مالية من حكومات الوالية -2
 .مخصصات مالية فدرالية -3
 ).تستقطع من الضرائب(مساهمات المراآز البحثية بمختلف أنواعها -4
صناعية       -5 ة وال سات التجاري ن المؤس ات م ساهمات وتبرع ن   (م ستقطع م ت

 )1()الضرائب
  

ين ب                 يًال عن أربع د قل ا يزي ة   صحيح أن الرسوم واألقساط الطالبية تشكل م  من   40%المائ
ة اليف الجامعي ي .  التك سبة الت ساوي الن دة ، ال ت ى ح ل عل ساهمات األخرى ، آ إال أن الم

ة     شارآة اإلجتماعي دى الم س م ا تعك ة، لكنه دفعها الطلب داف   /ي ق األه ي تحقي ة ف الوطني
وق،          .  التربوية ا يف ا م وهذا على عكس الجامعات الحكومية العربية التي تعتمد في تمويله
  . من الدولة90% األحيان على تسعين في المائة في بعض

  .التعليم العالي العربي واإلنفاق على البحث العلمي
دريس         د الت ة بع اني وظيف وير ، ث ب التط ى جان ي إل ث العلم ر البح ض  .  يعتب ولي بع وت

د      صين والهن ا وال دا ودول أوروب دة وآن ات المتح ن الوالي ل م ي آ ة ف ات المرموق الجامع
ة للب  ة خاص ل    أهمي ات مث ة جامع ي وخاص ث العلم   Cambridge وMIT و  Harvardح

ل       وائز نوب ى ج م عل شكل دائ ا ب ا وباحثوه صل علماؤه ي يح ال الت بيل المث ى س   .عل
  

ات     ر معوق ى أن أآب ة ،إل ة وعالمي ن مؤسسات اهمي صادرة م ارير ال ف التق شير مختل وت
ط  ،وم    شرق األوس ة ال ي منطق ة ف وث العلمي ة والبح ادرة الفردي ة المب منها المنطق ن ض

ي   اق ف دل اإلنف غ مع ى البحث والتطوير حيث يبل اق عل دني مستوى اإلنف ة ، هو ت العربي
ى البحث والتطوير          ين من              0.2%البلدان العربية عل الي أي اثن ي اإلجم اتج المحل  من الن

اتج   4.7%) اسرائيل ( و 3.8%   )2(، مقارنة مع  ما تنفقه السويد عشرة بالمائة  من الن
ي  ة    المحل بعة بالمائ ارزة س ة ف سويد وأربع ة لل ة بالمائ ارزة ثماني ة ف الي ، أي ثالث اإلجم

  ).اسرائيل(
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .207-206. ص.ص، 2005، ومهنى غنايم، سمير، جاد .1
  .UNDP،2009تقرير المعرفة العربي للعام  .2
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دول       آما يالحظ أن تلك األخيرة تنفق ست مليارات دوالر على البحث             العلمي بينما تنفق ال

ار 1.7 (العربية مجتمعة مليار وسبعمائة الف دوالر  ى البحث العلمي وهو نفس      )  ملي عل
ة   ه جامع ذي تنفق ذي ال دار ال ي Harvardالمق ى البحث العلم ك أن  ) . 1(  عل ن ذل ضًال ع ف

  .يبلغ ضعفي ماتنفقه الدولة) اسرائيل(ماينفقه القطاع الخاص في 
  

الي             وبمقارنة نسبة ما    ينفقه الفرد العربي في مجال البحث العلمي من الناتج المحلي اإلجم
ة (4 يبلغ  غ          ) أربع ذي يبل رد األمريكي ال ه الف ا ينفق سبة م  دوالرًا 930دوالرات فقط مع ن

  . دوالرًا فإن الهوة تبدو عميقة جدًا 972) اإلسرائيلي(والفرد 
  

ة    ة التراتبي ظ أن منظم صنيف(ويالح ة ) الت ة  األآاديمي ات العالمي  arwu.orgللجامع
د صنفت أفضل          )2(ومقرها جامعة شنغهاي     صين ، ق ى         500 في ال اء عل ة بن ة عالمي  جامع

ة       الجوائز العلمي وز ب دريس والف ة الت ضاء هيئ ودة أع ة وج وث العلمي اج البح د .   إنت فق
ة    20 جامعة أمريكية  مجموعة أول 14تصدرت   جامعة وأتت الجامعة العبرية في المرتب

ة     64 ة                   (4) عالميًا والرابع ات المرموق ر من الجامع ل الكثي ارة اسيا أي قب ى مستوى ق عل
  .(3)اليابانية والصينية والكورية والهندية 

  
ايضًا من ضمن مجموعات أول        ) اسرائيلية (ت جامعا (6) زيادة على ذلك فقد صنفت ست      

ة   ة جامع ة وضمن أول أربعامئ ة جامع ة وضمن أول ثالثمائ ائتي جامع ا صنفت .  م  بينم
زة   ة الممي ات العالمي ك سعود، ضمن الجامع ة المل ط وهي جامع دة فق ة واح ة عربي جامع

ة     ى المرتب ازت عل ة ،وح وائز العلمي البحوث والج ضل  426ب من أف ن ض ة 500 م  جامع
شرق                    ات ال ل جامع ا اختفت آ عالمية وآذلك قريبة منها جامعتي طهران واسطنبول ، بينم

  .ت العربية الثالثمائة وخمسون ونّيفاألوسط ومن ضمنها الجامعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .األردن، عمان، ورقة العمل الرئيسية، 2009، مؤتمر مؤسسة التعليم -1
2- JSP.2009ARWU/ORG.ARWU.WWW://HTTP. 
 نفس المرجع السابق -3
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-م العالي العربي والشراكة مع قطاع األعمال والشراكة المجتمعيةالتعلي

  نمادج من المنطقة العربية
    
سعودية      صناعات األساسية      تعد الشرآة ال دة في دعم البحث            ) سابك ( لل شرآات الرائ من ال

صناعة                         دم ال ة البحث العلمي لتق ا بأهمي ًا منه سعودية وأيمان ة ال ة العربي ات المملك العلمي في جامع
المساهمة في حلول المشكالت البيئية والصحية في المملكة ، وآذلك شرآة ارامكو التي تقدم ايضا               و

  .دعما آبيرًا للجامعات السعودية
  

ة في مجال البحث             شراآة المجتمعي ع وشرآة سابك في ال وتعتبر تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينب
دينتي    ين عامي     العلمي مميزة إذ بلغ ماقدمته سابك للبحوث في م ع ب ل وينب  2006 و  1980 الجبي

  .)1( مليون ريال سعودي27مايزيد عن 
  

صناعات األساسية                   ومن ناحية ثانية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ، تقدم الشرآة السعودية لل
شكل أساسي        ) سابك ( ز وتخصص ب د العزي ك عب ة المل ا سنويًا لمشاريع البحث العلمي لجامع دعم

تعلقة بالصناعات الكيماوية والبتروآيماوية والمعدنية والمتعلقة بالنشاط األساسي         لدعم األبحاث الم  
ذه           .   للشرآة ذ ه دة القصوى لتنفي غ الم نح وتبل ذه الم إدراة ه ة ب وتقوم عماد البحث العلمي بالجامع

  .2009/07/11)حسب تاريخ ( ريال للمشروع الواحد 100.000 شهرًا بما ال يتجاوز  12األبحاث 
ى ذ  شارية            إل وت الهندسية واإلست ة والبي اء والمؤسسات العلمي ا مع العلم ك تواصل سابك تعاونه ل

ا     سعودية وخارجه ة ال ة العربي ة        والجامعات داخل المملك ل الكراسي الجامعي ضًال عن دعم تموي ، ف
  .والجوائز البحثية التي استحدثتها

  
ة     وفي هذا السياق وقعت سابك إتفاقية تعاون مع جامعة الملك عب            وم التقني ة للعل التي أفتتحت   (د الل

 ،آما وقعت مذآرة تفاهم مع آل من وزارة         مشارآة إستراتيجية مستديمة  تهذف إلى إقامة    ) هذا العام 
ك سعود          ات البالستيكية            البترول والثروة المعدنية وجامعة المل ز سابك لتطوير التطبيق شاء مرآ إلن

ة صة والمتقدم صص . المتخص ابك تخ رآة س ذآر أن ش صاريف 571ي عودي لم ال س ون ري  ملي
  .األبحاث والتقنية

  
ة    : ومن األمثلة الرائدة في التعليم العالي غير الهادف إلى تحقيق الربح            2009برنامج الشمال للتنمي

  .السعودي
  ) 2(يعتبر البرنامج الشمال للتنمية 

س         ع تناف ي رف ساهمة ف دف الم ام به اص والع اع الخ ين القط ة ب راآة تكاملي ادرة ش وارد مب ية الم
وير    شترآة والتط ادة واإلدارة الم راف والقي ة واإلحت يم المهني ز ق وير األداء وتعزي شرية لتط الب
ات روح   وير تطبيق دريب وتط ل والت ة والتأهي ادرات التعليمي ات والمب وث بالجامع ي البح وآراس

  المبادرة وتشجيع األعمال الصغيرة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يئة الملكية للجبيل وينبع وشرآة سابك في الشراآة المجتمعية في مجال البحث العلميتجربة اله .1
  .المملكة العربية السعودية وعلى شبكة الحاسوب، ومقره الرياض" برنامج الشمال للتنمية"راجع  موقع . 2
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اث       ز أبح ين ومراآ ين ودولي راء محلي دمات وخب دمي خ اديميين ومق شاريين وأآ ع است اون م بالتع
  .هيئات وجامعات محلية وعالمية مرموقةو

ة، أآسفورد،                      ات مرموق سيق مع جامع سعودي بالتن سباب ال دريب َاالف ال وبرنامج الشمال يعني بت
ات                      . آامبريدج،أم َاي تي    ا والوالي ى ، وبريطاني ل من الرياض ، بالدرجة األول دريب في آ ذ الت وينف
  .المتحدة األمريكية

  
صين  2009 سكو العالمي للتعليم العاليوفي نداٍء وّجهه مؤتمر اليون ، عبرت بلدان مثل البرازيل وال

ا ، في حين أآدت       )1(وجمهورية آوريا    خالل المؤتمر عن التزامها من أجل التعليم العالي في أفريقي
ق    الي وتحقي يم الع شر التعل دعم من أجل ن ديم ال ي تق ا ف اع الخاص رغبته ة من القط أطراف فاعل

اني من نقص                       االمتياز في مجال ال    الم التي تع ة في شتى أنحاء الع دان النامي ا والبل تعليم في أفريقي
  .خطير في تمويل التعليم العالي

اص        ام والخ اعين الع ين القط شراآة ب ى ال ال عل شيرومث ات    Marita (2)  ي روز التجمع ى ب إل
ا هو الحال   ألغراض البحث والتطوير بشراآة بين القطاعين آم   Technology Parksالتكنولوجية 

ات          رب الجامع خم بق ي ض ناعي علم ع ص د مجم ه يتواج ي تايب نغافورة فف ان وس ه والياب ي تايب ف
ام    ستقطب اهتم ومي  ي اع الحك ال الخاص والقط اع األعم ن قط دعوم م ع الم ذا المجم سية وه الرئي

  . في الصين وفي العديد من دول العالمHI-TECH FIRMSالكثير من شرآات التكنولوجيا المتطورة 
سوق             Maritaويضيف   ة لل تج سلعا تربوي  فضًال عن ذلك أن بعض الجامعات التي تملكها شرآات تن

ات                      د من الجامع ات مع العدي ومن ناحية أخرى يقبل عدد آبير من الشرآات الخاصة على عقد اتفاقي
  .للمساعدة في بعض المسائل التكنولوجية الشائكة

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  باريس، 2009يوليو /تموز، مؤتمر اليونسكو العالمي للتعليم العالي  .1

"HIGHER EDUCATION AND GLOBAL CHALLENGES"2. MARITA, PALLAVI,2007 
SOURAHB PUB. HOUSE, NEW DELHI.P 15  
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  التعليم العالي العربي والجامعات الوقفية
  

ة باستثناء   ersitiesEndowment Univالجامعات الوقفية   التي تكاد تكون معدومة في الدول العربي
سعودية   ة ال ة العربي ي المملك ديثا ف شئت ح دة أن ة واح ة . (2009)جامع ة الوقفي ات العربي والجامع

  .المتوفرة في الدول العربية هي أساسًا جامعات للدراسات اإلسالمية فقط
ذه        ومفهوم الجامعة الوقفية هو أن الجامعة ال تهدف إ         ى اإلطالق ، وه ادي عل ى تحقيق أي ربح م ل

الجامعات أسست في األصل بمبلغ مالي يستثمر جزء آبيرمنه ألغراض التمويل الذاتي عن الرسوم                
ا             دًا آم رة ج ات آبي ساط في بعض الجامع واألقساط التي تحصلها الجامعة من الطلبة، وقد تكون األق

د  Harvard Universityهو الحال في جامعة  وجي    ومعه شوسيتس التكنول  Massachusettsمسات
Institute of Technology   يتضح من   .   اللتان لهما سمعة عالمية آبيرة في البحوث واإلختراعات

دول  ام  (3)الج ي افتتحت ع داهللا ، الت ك عب ة المل ة 2009 أن جامع ات الوقفي ى رأس الجامع ع عل  تق
  .)1(دوالرًا ) مليارات( باليين  10العالمية غير األمريكية بمبلغ وقف يبلغ

  
  

 الجدول رقم (3)
 

 قائمة بمؤسسات التعليم العالي الوقفية غير األمريكية
 

 باليين الدوالرات السنة الدولة الجامعة
جامعة الملك عبداهللا 
 للعلوم والتقنية

المملكة العربية 
 السعودية

2009 10 

 2.1 غير متوفر اليابان جامعة آيوتو
جامعة سنغافورة 

 الوطنية
 0.72 2008 سنغافورة

 0.41 2007 جنوب افريقيا جامعة آيب تاون
 7.9 2007 المملكة المتحدة جامعة آيمبريدج
 0.68 غير متوفر استراليا جامعة ملبورن
 4.2 2007 المملكة المتحدة جامعة اآسفورد

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا ال  -1 ي ه ع ف  WIKIPEDIA FREE ENCYLOPEDIA LISTS OF HIGHER:شأنراج

EDUCATION BY ENDOWMENT.   
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ه                 والمدهش في األمر أن عدد الجامعات الوقفية األمريكية يفوق بكثير عدد جامعات العالم الوقفية آل
د عن بل        ا يزي ا م ل منه ون  إذ يربوعدد تلك الجامعات االمريكية الوقفية ، التي تبلغ ميزانية وقفية آ ي

  . جامعة وقفية60دوالر ، أآثر من 
ة  ة جامع ة األمريكي ات الوقفي ى رأس الجامع ا HARVARDوتربعت عل غ وقفيته ي تبل   36.5  الت

ار دوالر      (بليون ام     ) ثالثة وستون ونصف ملي ة      2008لع ر جامع اني     HARVARD وتعتب  صاحبة ث
دا       أآبر وقفية مالية، من ضمن المؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح ،            بعد وقفية مؤسسة بل وميلن

تس ة    (BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION) جي ة جامع ألف وقفي  وتت
HARVARD    ة         10.800  من ى    10.800 وقفية مستقلة بمعنى أن لدى الجامع  مصدر للحصول عل

ون                ا عن  بلي د وقفيته ة التي تزي ات األمريكي التمويل الوقفي ، فضًال عن ذلك فأن العديد من الجامع
ضل        . دوالر وائم أف ة ق ات األمريكي صدر الجامع ي أن تت روى ف رًا    500إذ ال غ ة نظ ة عالمي  جامع

  .الهتمامها بالعلم والبحوث المميزة
  

  تجارب رائدة من المنطقة العربية
  

ك  ة المل سبة لجامع ديها األن وبالن ة ل ديرها أن الجامع ارس ( سعود أوضح م ك في شهر م ان ذل آ
ة تأس  43) 2009 رة بحثي ة      فك صادية المعرف ي إقت رآات ف الث ش ا ث ة  ، س منه دًا أن الجامع مؤآ

ون   1.600ستنتهي خالل األيام المقبلة من بناء أول برج للتقنية ، وأشار إلى أن الجامعة جمعت                  بلي
اف  ال لألوق ة(ري ة للجامع ل    500، ) أي وقفي ابك لتموي رآة س ن ش ا م ال منه ون  ري  ملي

  .لبحث لن تتوقفالبتورآميكل،الفتًا إلى أن آراسي ا
امج           سهم برن ة أن ي دير الجامع ز م د العزي ة  "توقع الدآتورعبد اهللا بن عب اف الجامع وفير   " أوق في ت

وارد               20 مليار دوالر خالل ال    25مبلغ ز م سهم في تعزي ى أن المشروع سي ة ، مشيرًا إل  سنة القادم
ز و  تقطاب وتحفي ي واس وير التقن ث والتط رامج البح ل ب ة وتموي ة الذاتي احثين الجامع ريم الب تك

ة ضمن سور                 والمبدعين والموهوبين والمتميزيين ورعاياتهم إضافة لعدد من المشروعات الحيوي
  .(1)) قرب الرياض(المدينة الجامعية في الدرعية 

  

   سعودأوقاف جامعة الملك
  

 وافقت هيئة مشروع أوقاف جامعة الملك سعود ،على إقامة مجموعة من المباني الفندقية والمكتبية      
ة            11والسكنبة والتجارية والطبية يصل عددها إلى        ة في الزاوي ة للجامع  مبنى على األرض المملوآ

  .الجنوبية الغربية من المدينة الجامعية بحيث تدر دخًال ثابتًا للجامعة
ومن التجارب الوقفية األخرى تجربة وقفيات الدآتور الفنجري لجامعة القاهرة واألزهر بلغت سبع                

در بنحو                        وقفيات ، تجا   دًا سنويًا شبه ثابت يق در عائ ه ، ت ين جني ة مالي  ألف   400وزت قيمتها أربع
امعتين           35جنبه ، أي نحو ات في الج اجين في سبع آلي ة المحت ى الطلب وزع عل  الف جنيه شهريًا ت

(2).  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  لى سبكة الحاسوبراجع في هذا الشأن موقع جامعة الملك سعود ع .1
2. net.alwanmasr.www  2009/08/02  
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  الخالصة
  

  :خلصت الدراسة إلى االستنتاجات التالية
  

هناك تباين  في اإلحصاءات التي تقدمها مختلف الجهات حول التعليم العالي العربي من               -1
 .ناحية الكم والكيف

  
ة العرب -2 اني المكتب الي    تع يم الع ول التعل ة ح ات الممنهج ي الدراس ديد ف ن نقص ش ة م ي

 .العربي بمعنى عدم وجود جهة مرآزية عربية تعني بدراسات التعليم العالي العربي
 
ة والخاصة             -3  عن   – وخاصة الخاصة      –اتضح قصور الجامعات  العربية آلها ، الحكومي

 .المساهمة في البحث والتطوير
 
 . السعودية–مت بدعم التعليم الخاص دولة عربية واحدة فقط ساه -4
 
تثناء     -5 ي باس الي العرب يم الع سات التعل م مؤس ي دع اص ف اع الخ ساهة القط دم م ع

 .مساهمات متواضعة من قبل القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية
 
عدم وجود جامعات عربية وقفية سوى جامعة واحدة وهي جامعة الملك عبد اهللا للعلوم               -6

 .2009تي افتتحت هذا العام والتقنية ال
  

  ياتصالتو

  
ر         -1 الي غي يم الع ي التعل تثمار ف ساهمة واإلس ة الم ال العربي ات األعم ن قطاع ب م الطل

ضرائب            الربحي عن طريق إعطاء حوافز ضريبية ، بمعنى أن تخصم المساهمات من ال
  .المكلفة

شاء جام                   -2 َازر والتحالف من أجل إن ى الت دني عل ر    تشجيع منظمات المجتمع الم ات غي ع
 .ربحية

ة                    -3 د مهم ى أن تعه ه عل إنشاء جهاز عربي موحد لدراسات التعليم العالي من آافة جوانب
شاور مع                          الي الخاص وبالت يم الع دة في التعل ة رائ ة عربي ى دول ز إل ذا المرآ تأسيس ه

 .الدول العربية األعضاء في الجامعة العربية
و أنه -4 ة ،ول ر ربحي ات غي ة لتأسيس جامع وال وقفي ا تتقاض رسوما دراسية، رصد أم

 .بحيث تستطيع الجامعات من تمويل نفسها بنفسها 
دان            -5 ي البل شارًا ف ر انت صناعية األآث ز ال رب المراآ شأ بق ة  تن ات علمي شاء مجمع إن

 .العربية
العمل على إنشاء مشروع مجمع صناعي عربي موحد ترفده مؤسسة تعليم عالي بحثي              -6

  .ليزيا والصينلإلستفادة من تجارب آوريا وتايبه وما
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  مراجع باللغة العربية
  

 . ، أزمة التربية في الوطن العربي، مطبوعات مجدالوي ، عمان1999إبر اهيم ، مفيده ،  .1
  

  ) .موقع على شبكة الحاسوب( ، 2009إتحاد الجامعات العربية ،  .2
  

، المحروسة " التعليم العالي وتحديات المستقبل"  ، 2000بدران ، نبيل وآمال نجيب ،  .3
  .للنشر ، القاهرة 

  
عقد على التعليم العالي في البلدان " ، 209المؤتمر العربي اإلقليمي حول التعليم العالي ،. 4

 –اإلنجازات والتحديات  ، مكتب اليونيسكو اإلقليمي للتربي في الدول العربية : العربية 
  بيروت 

  
، مؤشرات " إلستثمار تقرير مناخ ا" ،  2008المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار ، . 5

  .التعليم العالي في الدول العربية
 ، ومؤسسة UNDP، " نحو تواصل معرفي منتج "  ، 2009تقرير المعرفة العربي العام . 6

  .محمد بن راشد آل مكتوم 
  
، " أستسيات اإلدارة واإلقتصاد في التنظيمات التربوية :  ، 1986خلف ، عمر محمد ، . 7

  . ، الكويت منشورات ذات السالسل
  
" إتجاهات وقضايا التعليم للقرن الواحد والعشرين "  ، 2005جاد ،سمير  ومهنى غنايم ، . 8

  .، الدار العالمية ، القاهرة ) ترجمة(، 
  
  " .  1000خارج حدود اإلبتكار العالمي "  ، 2008جاروزلسكي ، باري وآيفين ديهوف ، . 9
  

 ، مكتب 2008-2007في جمهورية مصر العربية ، دليل آليات ومعاهد التعليم العالي . 10
  .وزير التعليم العالي ، القاهرة 

  
  ).موقع على شبكة الحاسوب( ، 2009رابطة المؤسسات العربية الجامعية للتعليم العالي ، . 11

  
المنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع الخاص في "  ، 2008منظمة العمل العربية ، . 12

  .، الرباط " شغيل التنمية والت
  

موقع على شبكة ( ، بلريس ، 2009يوليو /مؤتمر اليونيسكو العالمي للتعليم العالي ، تموز. 13
  ).الحاسوب

  
 موقع على شبكة الحاسو( ، ورقة العمل الرئيسة ، عمان ، 2009مؤتمر مؤسسة التعلم . 14
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