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 ومخص البحح:

ييدف البحث الحالي إلى تقديم تصور مقترح لدعم مجانية التعميم الجامعي وضمان  
وتضمن جودتو، واستخدم في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي باعتباره المنيج المناسب، 

ميداني، حيث طبقت استبانة عمى عينة طبقية عشوائية من أعضاء  البحث اطار نظري واطار
% من المجتمع األصمي، وتكونت 22ىيئة التدريس بجامعة سوىاج، وذلك بنسبة تصل إلى 

االستبانة من ثالثة محاور تضمنت واحد وعشرين فقرة، وجاءت نتائج البحث من خالل 
ر الميداني مؤكدة أىمية استمرار الدولة في دعم مجانية التعميم الجامعي االطار النظري واالطا

حث إلى أنو اكما توصل الب، لما لممجانية من ضرورة تربوية واجتماعية واقتصادية وسياسية
بالرغم من أىمية مجانية التعميم الجامعي إال أن االنفاق الحكومي عمى الجامعات الحكومية ال 

األمر الذي أدى إلى انخفاض  االجتماعي عمى التعميم الجامعي، يتناسب وزيادة الطمب
 .لذا البد من دعم المجانية بطرق ابداعية متنوعة نوعيتو،

توجو الدعم لدعم التعميم الجامعي الحكومي  في التصور المقترح وتبنى الباحث 
 ن خالليستند إلى وجود شراكة داعمة بين الدولة والجامعات والمجتمع، م المختمط الذي

 بحيث يتناسب والطمب االجتماعي عمى التعميم الجامعي، لمجامعات الدعم الحكومي استمرار
وجعمو أولوية من أولويات الدولة، وتفعيل دور الجامعات في ايجاد مصادر دعم متنوعة سواء 

تحويل الوحدات  أوتسويق البحث العممي والمشروعات البحثية واالستشارات العممي، من 
 بالجامعة صةاواستثمار الصناديق الخ ،ة والتقنية والصناعية إلى وحدات انتاجيةالزراعي

، التربوي والمالي لصالح تحسين نوعية التعميم الجامعي، فضال عن المحاسبية وتقميل اليدر
تشجيع الدعم المجتمعي من خالل دعم البنوك واألوقاف وتبرعات رجال األعمال، بحيث وكذلك 

 المختمط في توفير تعميم جامعي جيد لجميع أبناء المجتمع المصري.يسيم ىذا الدعم 
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Suggested Proposal to Support Governmental Higher Education 

Tuition-Free System And its Quality Assurance 

Prof. Ahmed Hussein Alsagheer 

Foundations of Education Department 

Sohag University 

Abstract: 

 This research aims to give a suggested proposal to support 

governmental higher education tuition-free system and its quality 

Assurance, and as a step to approach this, the descriptive analytical 

method has been used, a questionnaire was applied on a randomized 

sample of Faculty members in Sohag University, where the sample 

represents 22% of the research population.  

 The questionnaire is consisted of three different axes, where 

includes twenty-one different paragraphs. The results based on the 

theoretical theme and the applied one highlighted the importance of 

keep supporting the higher education tuition-free system, as the tuition-

free system has significant importance on educational, social, 

economical and political levels. Moreover, the researcher has concluded 

that in despite of the importance of the higher education tuition-free 

system, yet the government expenses on public universities does not go 

in parallel with the increasing of social demand for higher education, 

and this led to a decline in education quality, and thus supporting of 

higher education tuition-free system is required.  

 The researcher proposed a mix funding approach, where a fund 

would come from the government at the first place, as it should be 

placing higher education funding as one of the country’s main 

priorities. As well as supporting the universities themselves to find 

different self- funding approaches, such as: marketing of scientific 

research, research projects and scientific consulting. Furthermore, 

transforming the agricultural, technological and industrial university 

units to production units, and investing the university special budget 

boxes in improving education quality. In addition to accountability and 

reducing educational and money waste. On another hand, Social 

funding should be supported through banks, endowments and 

businessmen donations. This mix funding approach should be providing 

a good education quality for everyone in the Egyptian community.  
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 دعي دلاٌية التعميي اجلاوعي احلهووي وضىان دودتىتصور وكرتح ل

 متويد:

ما أصببح حبق إتاحبة التعمبيم الجيبد لمجميبع ق اتاحة التعميم لمجميع ميما بقدر لم يعد ح
التعميم الجيد ومبا ينتجبو مبن عمبم ومعرفبة قبوة جببارة تحبدد مواقبع ونفبوذ   ىو األىم، حيث بات

المجتمعات في العالم المعاصر، حيث انقسم العالم فبي عصبر مبا بعبد الحداثبة إلبى شبمال غنبي 
العمببم وينببتج المعرفببة، وجنببوب فقيببر يسببتورد العمببم ويسببتيمك المعرفببة، وبببات واضببحًا أن يممببك 

مقياس التقدم في ىذا العصر ال يعتمد عمى حجم ما تممكو األمم والشعوب مبن ثبروات طبيعيبة، 
بقدر ما يعتمد عمبى مبا تممكبو مبن رصبيد الثبروة البشبرية المتسبمحة ببالعمم والقبادرة عمبى إنتباج 

 المعارف.
ذا مببا تببم إقببراره وا عتببراف بببو منببذ أن قببدم عببالم االقتصبباد الشببيير  تيودورشببولتز  وىبب

 T.w.schultzيمعبب دورًا ىامبًا  الجيبد   في الستينات دراساتو التبي أكبد فييبا عمبى أن التعمبيم
فبي النمببو االقتصببادي داخببل المجتمببع، وىببو بيبذا بببدأ ثببورة االسببتثمار فببي رأس المببال البشببري، 
وىبو مببا أكببده العبالم والمفكببر الشببيير  فرانسببيس بيكبون  عنببدما قببال ببون  المعرفبببة قببوة  وكببذلك 

تبوثيرًا وفعاليبة  الكاتب المعروف  آلفبن تبافمر  حيبث قبال ببون قبوة المعرفبة ىبي أكثبر أنبواع القبوة
يجابية،وىي نتيجة طبيعية لمتعميم الجيد، فالمعرفة أىم وسيمة لرفع وتحسين مسبتوى إنتاجيبة  وا 

م( و  تببيالك، 2222القطاعببات المختمفببة، وبالتببالي زيببادة ثببروة المجتمببع االقتصببادية الثبيتي، 
 م(.7997

ت عديببببدة ويببببوتي التعمببببيم الجببببامعي عمببببى قمببببة اليببببرم التعميمببببي، ويضببببطمع بمسببببئوليا
أىميببببا إعببببداد وتطببببوير ا نسببببان وتحسببببين أدائببببو، ونقمببببو مببببن حالببببة التخمببببف إلببببى حالببببة 
التقببببدم والرقببببي،  فضببببال عببببن االنتبببباج المعرفببببي الببببذي يمثببببل القببببوة األساسببببية لتحضببببر أي 

تحتببببل الجامعببببات المصببببرية موقعببببًا ىامببببًا ومببببؤثرًا فببببي تطببببور وتحضببببر و مجتمببببع معاصببببر، 
 المجتمع المصري.

وعميبببو فبببالتعميم الجبببامعي الحكبببومي فبببي مصبببر يمثبببل أداة النيبببوض ببببالمجتمع، إذ أنبببو 
يسبببتيدف رقبببي ا نسبببان وتحسبببين ظروفبببو المعيشبببية، واالرتقببباء ببببالمجتمع مبببن خبببالل تزويبببد 
ا نسببان بالمعببارف الراقيببة والميببارات الالزمببة لمتنميببة االجتماعيببة واالقتصببادية، والمحبباق بركببب 
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صببرة، التببي تشببيد انطالقببة عمميببة وتكنولوجيببة غيببر مسبببوقة  حمبباد و التقببدم والحضببارة المعا
 (.  592م، 2222البشير، 

وىو ما يضع عمبى عباتق المجتمبع المصبري بكافبة أنظمتبو وأفبراده مسبئولية  المحافظبة 
عمبببى اسبببتمرار مجانيبببة التعمبببيم الجبببامعي الحكبببومي بمبببا يتناسبببب وتزايبببد الطمبببب عمبببى التعمبببيم 

بببل العمببل بكببل السبببل لببدعم مجانيببة التعمببيم الجببامعي، بمببا يحقببق الجببامعي، لببيس ىببذا فحسببب 
توفير تعميم جامعي يتميبز ببالجودة لمجميبع. حيبث تسبتند  فمسبفة مجانيبة التعمبيم الجبامعي فبي 
مصببر عمبببى أن المجانيببة حبببق يكفمبببو الدسببتور مبببن ناحيببة و مببببدأ تكبببافؤ الفببرص لكبببل أبنببباء 

 المجتمع من ناحية أخرى.
تعميم الجامعي الحكومي وقيام الدولة بتوفير المبوارد الماليبة الكافيبة حيث تمثل مجانية ال

لتمببارس الجامعببات أنشببطتيا وأدوارىببا ضببرورة تربويببة، وذلببك مببن منطمببق أن التعمببيم الجببامعي 
يسبيم فببي التنميبة البشببرية وىبي تعنببي إعببداد رأس المبال البشببري البذي يعببد أحبد أىببم مقومببات 

يوفر لألفراد جواز لمحياة يمكنيم مبن أن يفيمبوا أنفسبيم عمبى  التقدم في الحياة المعاصرة، فيو
نحببو أفضببل، وأن يفيمببوا ا خببرين، وبالتببالي يشبباركون بفاعميببة فببي حيبباة المجتمببع.  ديمببور، 

7997 ،95.) 
إن االضببطالع بمسببئولية مجانيببة التعمببيم الجببامعي الحكببومي وتببوفير األمببوال الكافيببة لببو 

التربويين في المجتمع المصري، لما يمكن أن يقوم ببو التعمبيم ضرورة تربوية تشغل بال القادة و 
عداد األفراد لمعيش في عالم متغير، وتوجيييم لمقيبام  الجامعي من تحسين مستوى المعيشة، وا 

 (.627-592م، 2222بمسؤولياتيم تجاه أنفسيم وتجاه المجتمع.  حماد و البشير، 
ق المجتمبببع عميبببو، وببببين حضبببارة وىنببباك مبببن يبببربط ببببين التعمبببيم الجبببامعي ومبببدى انفبببا

المجتمببع  وتقدمببو ودخولببو سببوق المنافسببة الببدولي، حيببث يسببيم التعمببيم الجببامعي الجيببد فببي 
إعببداد األفببراد لتببولي مسببئولياتيم فببي المجتمببع، وفببي سببوق العمببل، وذلببك ألن التعمببيم الجببامعي 

مخصصبات  وسوق العمل وجيبان لعممبة واحبدة، وكبل منيمبا يتوقبف عمبى مبا تبوفره الدولبة مبن
مالية ترفع مبن مسبتوى كفباءة التعمبيم الجبامعي مبن ناحيبة ويمببي متطمببات السبوق مبن ناحيبة 

 (.peschar & wal, 2000, 1-12 (أخرى
كمببا توجببد عالقببة ارتباطيببة بببين مببا تببوفره الدولببة مببن مجانيببة التعمببيم الجببامعي ووفائيببا 

كو فبي مجتمبع المعرفبة المعاصبر، بتمبية حاجاتو المختمفة، وبين ريادة المجتمع وتقدمبو واشبترا



 .مجانية التعليم الجامعي الحكومي وضمان جودته تصور مقترح لدعم

- 6 - 

حيببث أن تببوفير التمويببل الكبباف وتزويببد الجامعببات بمببا يمزميببا مببن مببوارد، يسببيم فببي تكببوين 
ا نسان الذي يحمل مالمح أمتو، ويحافظ عمى خصائص ثقافتو، ويجسد قبيم وأخبالق مجتمعبو 

 (.252م، 2222ويسيم في تنميتو واالرتقاء بو  غانم، 
ميم الجامعي الحكومي وقيبام الدولبة بتبوفير المبوارد الماليبة الكافيبة كما تمثل مجانية التع 

 .Aلتمببارس الجامعببات أنشببطتيا وأدوارىببا ضببرورة اقتصببادية، عبببر عنيببا ألفريببد مارشببال  
Marshall بصببورة مباشببرة حيببث اعتبببر التعمببيم نوعببًا مببن أنببواع االسببتثمار، وأكببد ضببرورة  

لتنميببة االقتصببادية، وأشببار إلببى أن مببا ينفببق عمببى اىتمببام رجببال االقتصبباد بببدور التعمببيم فببي ا
التعمببيم، ينبغببي أال يقبباس بالعائببد المباشببر منببو، فينبباك فائببدة عظيمببة تتببوتى مببن إعطبباء أفببراد 
الشعب فرصًا متزايدة من التعميم، تكشبف مبواىبيم وقبدراتيم، وىبو مبا يعكبس أىميبة وضبرورة 

 (.74، 7998، مجانية التعميم وا نفاق عميو من قبل الدولة  مرسي
ولقد استقر في الفكر والممارسات ا نمائية ذلك الدور الفاعل لمتعميم الجامعي مبن آثبار 
إيجابيببة أو سببمبية فببي القببوة الدافعببة لحركببة االقتصبباد والمجتمببع، ومببن ثببم زاد االىتمببام بتقيببيم 

يتبو وكفاءتبو نظام التعميم الجامعي وعوائده المختمفبة، وبحجبم ا نفباق والتمويبل المطمبوب لفاعم
وبخاصة مع تزايبد التحبديات والتيديبدات التبي تفرضبيا القبوى العالميبة فبي الحاضبر والمسبتقبل 

 (.66، 7995 عمار، 
وىكذا ظير مفيوم العائد من التعميم الجامعي من خالل الدراسات االقتصادية، وظبل إلبى 

االقتصبادي فبي الدولبة، إال أن عيد قريب مجرد عالقبات ارتباطيبة ببين مؤشبرات التعمبيم والنمبو 
بعض الدراسات لجوت لحساب العائد فبي صبورة المبردود االقتصبادي المباشبر لألفبراد مبن خبالل 
الرواتببب واألجببور التببي يتقاضببونيا خببالل فتببرة حيبباتيم ا نتاجيببة بسبببب التعمببيم، وىببي صببورة 

ضبرورة االنفباق عمبى مباشرة لمعائد تقدم بشكل واضبح القيمبة االقتصبادية لمتعمبيم مبن ناحيبة، و 
 (.56م، 2222التعميم والصرف عميو من ناحية أخرى  البحيري، 

وىببو مببا أكدتببو دراسببة  ىينيمببان  التببي تببرى أن التعمببيم الجببامعي يؤىببل األفببراد لمكانببات 
اقتصادية مرموقة في المجتمع، كما يدر عمى الفرد دخل شيري، وىو مبرر قبوي لننفباق عمبى 

الدراسة إلى أىميبة التخطبيط البذي يبربط ببين التعمبيم الجبامعي وسبوق التعميم الجامعي، وتشير 
العمل، وىو ما يتطمب إدخال آليات السوق إلى الجامعات، بحيبث تعبد الجامعبات طالبيبا لمعمبل 
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فببي المصببانع والشببركات والقطاعببات ا نتاجيببة المختمفببة، وىببو مببا يسببيم فببي تحقيببق التنميببة 
 .(Heyneman, 2001, 345-359)الشاممة لممجتمع 

ىببذا ويشببير   غنيمببة  إلببى القيمببة االقتصببادية لمتعمببيم الجببامعي فببي المجتمببع المصببري، 
حيث يؤكد أىمية التعميم الجامعي في إعداد رأس المال البشري، األمبر البذي يببرز العالقبة ببين 
كفاءة وجودة التعميم الجامعي، وما ينفبق عميبو مبن أمبوال وببين البدخل القبومي وأثبر ذلبك عمبى 

 (.723-45م، 7996خرجات العممية التعميمية وسوق العمل  غنيمة، م
أمببا دراسببة  عبببد الجببواد  فقببد ناقشببت العالقببة بببين مجانيببة التعمببيم الجببامعي  الحكببومي 
ومببدى تببوفير الحكومببة لألمببوال الالزمببة، وبببين بنيببة النظببام االقتصببادي، وآليببة سببوق العمببل 

حت الدراسبببة أن مجانيبببة التعمبببيم الجبببامعي وعالقبببة كبببل ذلبببك باألىبببداف االجتماعيبببة،  وأوضببب
الحكبببومي والوفببباء باالنفببباق المناسبببب عميبببو يتبببوثر باألنشبببطة االقتصبببادية فبببي الدولبببة، ومبببدى 
توزيعيببا عمببى القطاعببات المختمفببة، واسببتراتيجيات التطببوير التببي تتبناىببا الدولببة فببي المسببتقبل، 

ر في التعميم الجامعي الموجو نحبو والنظام ا داري في المجتمع وآليات السوق، وحجم االستثما
 (.37-36م، 2222التنمية االقتصادية وتحقيق العدالة االجتماعية  عبدالجواد، 

ويرى   طوفان  أن األغمبية العظمى من خبراء االقتصاد تدعي أن تبوفير رأس المبال ىبو 
ن العالقبة العالج الطبيعي لمركود والتخمف االقتصادي، في أبسط صورة يفترض ىبذا االدعباء ببو

بببين رأس المببال والمببردود تبقببى ثابتببة، ومادامببت امكانببات االسببتثمار مسببتمرة، سببيؤدي التزايببد 
المستمر إلى سيولة الحصول عمى اعتمادات أكثر لمتعميم  الجامعي الحكبومي تبدعم المجانيبة، 
وىبببو مبببا يبببؤثر ببببدوره عمبببى مسبببتوى البببدخل، مبببن خبببالل تحسبببين نوعيتبببو وأنشبببطتو البحثيبببة 

 (.73م، 2222عية.  طوفان، واالجتما
وتمثببل مجانيببة التعمببيم الجببامعي الحكببومي وقيببام الدولببة بتببوفير المببوارد الماليببة الكافيببة 
لتمارس الجامعات أنشطتيا وأدوارىا ضرورة اجتماعية، نظرًا لما يسيم بو التعمبيم الجبامعي مبن 

األفبراد ميبارة الممارسبة أدوار اجتماعية ليا أبمغ األثر عمى الفبرد والمجتمبع معبًا، حيبث يكسبب 
الصحيحة لحقوقيم وواجباتيم ويساعدىم عمى االستفادة مبن الخبدمات االجتماعيبة، كمبا ينمبي 
لدييم االتجاىات الصحيحة التبي تبؤثر بشبكل مباشبر فبي حيباتيم، ىبذا فضباًل عبن دور التعمبيم 

أىميببة  الجببامعي فببي تنشببيط عمميببات الحببراك االجتمبباعي فببي المجتمببع، وىببي مبببررات تزيببد مببن
 (.88م، 7998وضرورة  المجانية وتوفير ما يمزم التعميم الجامعي من موارد .  مرسي، 
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الدراسببات فببي مراحميببا األولببى ركببزت عمببى عالقببة النمببو االقتصببادي بببالتعميم فبباذا كانببت 
التاليببة امتببدت إلببى  ات رأس المببال البشببري، فببان الدراسبباتالجببامعي باعتببباره مببن أىببم مكونبب

التعميم الجامعي فبي خدمبة المجتمبع، وتحقيبق التنميبة الشباممة بمبا فبي ذلبك  التعرف عمى دور
النمبببو االقتصبببادي والحبببراك االجتمببباعي، وتحسبببين األحبببوال الصبببحية والنيبببوض بمكانبببة المبببرأة 
ومشاركتيا في التنمية، وىو ما يمثل جيدًا عمميًا يؤكد عمى أىمية العالقة ببين مجانيبة التعمبيم 

 (.  63م، 7995و وبين العوائد المباشرة وغير المباشرة منو.  عمار، الجامعي وا نفاق عمي
ويرى أنصار  المجانية أن التعميم الجامعي حق لكبل مبواطن، وأن المجانيبة تجسبيد ليبذا 
الحق، وتحقيق لديمقراطية التعميم، وتكافؤ الفرص التعميمية، وأن إلغاء المجانية سيخمق تمبايزًا 

صبادي واالجتمباعي لمفبرد، ممبا يكبرس التمبايز وييبدد أمبن المجتمبع، طبقيًا أساسو الموقع االقت
وعميو فالدولبة مسبئولة مسبئولية كاممبة ببنص الدسبتور المصبري  عبن تمويبل التعمبيم الجبامعي 

 وتوفير مقومات جودتو في المجتمع. 
  أن التعمببيم الجببامعي يسببيم بفاعميببة فببي تنميببة المجتمببع الببديمقراطي، Lindكمببا يؤكببد  

افة الديمقراطية بين األفراد، واحترام الحقبوق ا نسبانية، ويجعبل األفبراد أقبدر عمبى فيبم ونشر ثق
بعضيم البعض ا خر، كمبا يحترمبون حقبوق ا خبرين، ببل ويحترمبون البرأي ا خبر ويقدرونبو، 
وىي أمور ال ينمو المجتمع ويتطور بدونيا، لذا فان ما ينفق مبن أمبوال عمبى التعمبيم الجبامعي 

عوائبد اجتماعيبة غيبر مباشبرة، تببدو فبي سبموك األفبراد وقبيميم واتجاىباتيم، وليبا  الحكومي لبو
 .(Lind, 2003, 7-54)أبمغ األثر في رقي المجتمع وتقدمو 

أمبببا دراسبببة   الكبيسبببي و قمببببر  فتشبببير إلبببى العالقبببة الوثيقبببة ببببين الجامعبببات وخدمبببة 
عمبى الصبعيد الثقبافي والمينبي المجتمع وتنميتبو، فالجامعبات تسبتيدف تنميبة األفبراد والييئبات 

واالجتماعي، وتتطور فعاليات ىذه األدوار في ظل المجانية وتوفير األموال الالزمبة والضبرورية 
لتقببديم ىببذه الخببدمات بوفضببل صببورة ممكنببة تعببود بالفائببدة عمببى كببل مببن الجامعببة والمجتمببع. 

 (.273-272م، 2227 الكبيسي و قمبر، 
التعمبببيم الجبببامعي فبببي عمميبببات التطبببوير والتغييبببر وجببباءت دراسبببة  دافبببيس  لتؤكبببد دور 

االجتمبباعي، فمببن خببالل التعمببيم الجببامعي تتجببدد األفكببار والببرؤى والمعببارف، ويكتسببب األفببراد 
المرونة والقبدرة عمبى المببادأة والمشباركة فبي الحيباة االجتماعيبة وفبي الحيباة الديمقراطيبة، كمبا 

والتعمم الذاتي والتجديد الثقبافي، وىبي مبن أىبم يكتسب األفراد أنماط جديدة في البحث والتقصي 
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وىي مبررات قويبة لالسبتمرار فبي مجانيبة التعمبيم  (Davis, 1998)مظاىر التغير االجتماعي 
 الجامعي وتوفير المخصصات المالية الالزمة لننفاق عميو.

مبيم ويتناول   عمار  األىمية االجتماعية لمتعميم الجامعي من زاويبة أخبرى وىبي دور التع
الجبامعي فببي تببوفير العدالببة االجتماعيبة، مببن خببالل إعببادة إنتباج الفببروق الفرديببة بببين الشببرائح 
االجتماعية أو من خالل تقريب فجوة التمييز والتمايز بين الفئبات االجتماعيبة، وىبو مبا يتطمبب 
دعببم مجانيببة التعمببيم الجببامعي الحكببومي بمببا يتناسببب وجببودة ىببذا التعمببيم، بحيببث يمكببن تببوفيره 

 (.42-39، 7995بجودة عالية لكل من تؤىمو قدراتو لاللتحاق بو  عمار، 
أما  نييف  فيرى أن الجامعة بحاجة إلى المجتمع الذي يمبدىا بالتمويبل والبدعم المعنبوي 
لتسيير عمميات التدريس والبحث  العممي فييا، والمجتمبع فبي حاجبة إلبى الجامعبة التبي تسبيم 

عمل ويطور المجتمع، ولتجنب األزمبات التبي يمكبن أن يتعبرض في إعداد وبناء ا نسان الذي ي
ليبببا المجتمبببع فبببي المسبببتقبل، ينبغبببي االىتمبببام بتبببوفير األمبببوال الالزمبببة لمجامعبببات الحكوميبببة، 
واالرتقببباء بمسبببتوى األداء فييبببا، بحيبببث تسبببيم فبببي تحقيبببق النمبببو االجتمببباعي واالقتصبببادي 

 (.Neave Guy,2000, 29-49  لممجتمع
طوفان  أن إحراز مساواة اجتماعية عن طريق التوسبع فبي التعمبيم الجبامعي بينما يرى   

وفي ظل الظروف االقتصادية الراىنبة، لبم يفمبح ببل ظمبت التباينبات االجتماعيبة والتعميميبة، فمبا 
زالببت ىنبباك نسبببة عاليببة مببن االنتقبباء االجتمبباعي لمتعمببيم الجببامعي، فالتفبباوت االجتمبباعي فببي 

، والتباينبات االجتماعيبة فبي مبدة التعمبيم مازالبت عمبى حاليبا، والفبوارق المشاركة مازال مسبتمراً 
االجتماعية في التعميم تظير في بدايبة الدراسبة، وتتسبع خبالل ممارسبة التعمبيم الرسبمي، وكبون 

 (.66م، 2222نظام التعميم يعكس المجتمع وليس التغير فيو  طوفان، 
دولببة بتببوفير المببوارد الماليببة الكافيببة تمثببل مجانيببة التعمببيم الجببامعي الحكببومي وقيببام ال

لتمارس الجامعات أنشطتيا وأدوارىا ضرورة سياسية،فالتعميم اختيار سياسي فبي المقبام األول، 
وىو ما يؤكد ارتباط سياسة االنفاق عمى التعمبيم الجبامعي بفمسبفة الدولبة وتوجياتيبا، وبالتبالي 

ا، ىبذا وتتنباول دراسبات تمويبل التعمبيم مدى توزيع مبوارد الدولبة ونصبيب التعمبيم الجبامعي منيب
قرارىبا لمببدأ تكبافؤ الفبرص التعميميبة  الجامعي مدى اىتمام الدولبة بمجانيبة التعمبيم الجبامعي، وا 
والعدالبة االجتماعيبة، ومبدى التبزام الدولبة بتمويبل التعمبيم الجبامعي الحكبومي، ومبدى اعتمادىببا 
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ميبببات توجيبببو ا نفببباق عمبببى التعمبببيم عمببى مصبببادر أخبببرى، ىبببذا فضببباًل عبببن دور ا دارة فبببي عم
 الجامعي، وما يتبع ذلك من كفاءة في توزيع المخصصات المالية، أو ىدر ليذه المخصصات.

ويوتي في ىذا السياق رؤية حامد عمار التي يرى فييا أن دعم مجانية التعمبيم الجبامعي  
جوىرية ومؤثرة، ومبن أىبم وا نفاق عميو ال يقتصر عمى الموارد المالية، بل يشمل موارد أخرى 

تمك الموارد ا رادة السياسية الممتزمة والمستمرة في التزاميا بدعم التعميم الجبامعي، إيمانبًا ببون 
رأس المال البشبري يمثبل العامبل البرئيس فبي إنتباج المعرفبة وتحقيبق التنميبة، ويبنعكس اىتمبام 

ولوية واىتمام مادي ومعنوي، وىبو ا رادة السياسية في توكيد ما يستحقو التعميم الجامعي من أ
بيببذا يمثببل مببوردًا ىامببًا مببن المببوارد التببي تتضببمنيا مببدخالت ا نفبباق عمببى التعمببيم الجببامعي. 

 (.85-84م، 7995 عمار، 
وتوصمت دراسة   أبوكميمة  إلى عدم صحة الفرض القائل بون مجانية التعميم توتي عمى 

التعميمي، حيث احتل ىذا الفرض المركز رأس العوامل التي تؤثر في خفض كفاية النظام 
الخامس، وىو يعني أن مجانية التعميم ليست المسئول األول عن خفض كفاية التعميم، 
وتوصي الدراسة بضرورة التزام الدولة بمجانية التعميم، والبحث في نفس الوقت عن مصادر 

 (.787-755م، 2227تمويل أخرى تدعم التعميم في المجتمع  أبو كميمة، 
وىناك عالقة وثيقة بين استمرار الدولة في تمبية الطمب االجتماعي عمى التعميم  

الجامعي الحكومي، وتوفير المخصصات المالية الالزمة لالرتقاء بو، وتحسين نوعيتو، وتوفيره 
بجودة لجميع أبناء المجتمع، وبين اختفاء الجرائم بكافة أنواعيا، والقضاء عمى االرىاب الذي 

أىم مصادره الجيل والفقر، وزيادة الوعي بوىمية المحافظة عمى إستقرار المجتمع،  يكون أحد
والعمل المستمر عمى المشاركة الفاعمة في احراز التقدم والتحضر، من خالل جيل متعمم 

 يشارك في انتاج المعرفة وتحقيق التنمية الشاممة لممجتمع.
رة من ضرورات الحياة واألمن في األمر الذي يؤكد أن مجانية التعميم الجامعي ضرو  

المجتمع المصري، فيي تمثل ضرورة تربوية لما لمتعميم الجامعي من دور في محاربة الفقر 
والجيل والتخمف، وضرورة اجتماعية لما يحدثو من حراك اجتماعي وتكافؤ فرص بين أبناء 

المال البشري، المجتمع، وضرورة اقتصادية فالتعميم الجامعي في جوىره استثمار في رأس 
وضرورة سياسية باعتبار التعميم الجامعي أمن قومي يسيم في استقرار المجتمع والمحافظة 

 سواء في الداخل أو الخارج.التي تتيدده عميو ضد كل األخطار 
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 :وصهمة البحح

إن التعميم الجامعي الحكومي في مصبر ىبو فبي جممتبو يمثبل  اسبتثمارا بعيبد المبدى فبي 
، وتتكفبببل الدولبببة م(2274( فبببي دسبببتور   79ىبببو مجببباني ببببنص المبببادة  أبنببباء المجتمبببع، و 

بتمويمو وفقًا العتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية، وتضطمع الدولبة بمسبئولية رصبد األمبوال 
ونظببرًا ألن الجامعببات الحكوميببة مؤسسببات ممموكببة لمدولببة،  ،وضبببط بنببود ا نفبباق وتخطيطيببا
ذا فانيببا تتببوثر بببالتغيرات االقتصببادية التببي تمببر بيببا الدولببة، وتببرتبط مواردىببا بمببوارد الدولببة، لبب

 وبمدى النمو في الدخل القومي العام.

  عاببدين  أن التعمببيم الجبامعي الجيبد الببد لببو مبن مبوارد كافيبة، واألسبباس  دراسبة ؤكبدوت
في تخصيص الموارد المالية لمتعميم الجامعي ىو مدى أولويبة التعمبيم الجبامعي ضبمن أولويبات 

ة التنمية في الدولة، وتقاس ىذه األولوية بنسبة مخصصبات التعمبيم الجبامعي إلبى ا نفباق خط
العببام فببي الدولببة، وبداللببة مببا يخصببص مببن النبباتج القببومي لمتعمببيم الجببامعي، بالنسبببة لمببا ىببو 

 (.64م، 2222مخصص لمتعميم ككل  عابدين، 

روفيبا االقتصبادية يجبب ويرى أنصبار مجانيبة التعمبيم الجبامعي أن الدولبة ميمبا كانبت ظ
أن تعمببببل عمببببى تحقيببببق مبببببدأ تكببببافؤ الفببببرص التعميميببببة، وكببببل دول العببببالم عمببببى اخببببتالف 
أيديولوجياتيا، تحاول السبعي لتحقيبق مببدأ تكبافؤ الفبرص التعميميبة، ولمبا كبان العامبل المبادي 

ت ىببو أحببد مقومببات تحقيببق ذلببك التكببافؤ فببان ىنبباك إجببراءات متعببددة ترمببي إلببى تببذليل المعوقببا
المادية وتحييدىا، وىي تمثل مكان الصبدارة فبي تجبارب الشبعوب، وتبوتي مجانيبة التعمبيم كوقبدم 

 وأشير ا جراءات التي يمجو إلييا المسئولون لتوكيد مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية.

ونظبببرا ألن الحبببق فبببي التعمبببيم تكفمبببو الدولبببة المصبببرية بتشبببريعاتيا الدسبببتوريةوخططيا 
ة واالجتماعيببببة، إال أن ثمببببة تحببببوال اقتصبببباديا واجتماعيببببا منببببذ منتصببببف التربويببببة واالقتصببببادي

سببببعينات القبببرن العشبببرين ببببات يعصبببف بيبببذا الحبببق عمبببى البببرغم مبببن عبببدم تغييبببر النصبببوص 
القانونيببة والدسببتورية وأصبببح الواقببع يشببيد فجببوات عديببدة فببي مببدى تحقيببق تكببافؤ الفببرص 

التمييبز فبي الحصبول عميبو، باالضبافة إلبى  التعميمية وكفالة مجانية حق التعميم، واتاحتو وعدم
 ارتفاع تكمفة التعميم الجامعي نفسو، فضال عن قصور نوعيتو.
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توجيًا قويًا يعارض مجانية التعمبيم الجبامعي،  كما شيد الربع األخير من القرن العشرين
التعمبيم  جبودةحيث توصبمت بعبض الدراسبات إلبى أن المجانيبة ىبي سببب رئيسبي فبي انخفباض 

الجبببامعي، ففبببي ظبببل سياسبببة البببباب المفتبببوح والمقرونبببة بمجانيبببة التعمبببيم الجبببامعي، مضبببت 
الجامعببات فببي التوسببع بسببرعة فائقببة تحببت ضببغوط الطمببب االجتمبباعي عمببى التعمببيم الجببامعي، 
لتجببد الجامعببات نفسببيا فببي نيايببة نفببق مغمببق، وأزمببة حقيقيببة أىببم أبعادىببا ا خفبباق فببي تببومين 

كفاءة مرتفعة ونوعيبة جيبدة، فبي ظبل مصبادر التمويبل المحبدودة، والتبي تكباد  تعميم جامعي ذو
 (.49م، 2222تعتمد عمى التمويل الحكومي اعتمادًا كميًا.  القاسم، 

أن الواقببع المعاصببر يؤكببد أن التعمببيم المجبباني مببن المحتمببل أن يببؤدي إلببى نتببائج  كمببا
د لو ميزانيات في كبل دول العبالم عكس ما ىو مفترض، وخاصة في التعميم الجامعي الذي ترص

عمببى أسبباس تحقيببق مبببدأ تكببافؤ الفببرص التعميميببة، وتحقيببق المسبباواة فببي االلتحبباق بببالتعميم 
الجبامعي، إال أن العديبد مببن الدراسبات تؤكببد أن نسببة كبيبرة مببن الممتحقبين بالجامعببات ىبم مببن 

، 7993تكنسببون، أبنبباء الفئببات الميسببورة، حيببث يسببتوفون شببروط االلتحبباق بطببرق مختمفة أ
794-795.) 

لبببذا تتعبببالى األصبببوات  لغببباء المجانيبببة باعتبارىبببا السببببب فبببي زيبببادة أعبببداد الطبببالب 
مخرجبات التعمبيم جبودة بالجامعات، ومن ثم االىتمام بالكم عمى حسباب الكيبف، وتبدني نوعيبة و 

العمبل  الجامعي، وىو ما أدى بدوره إلى بطالة المتعممبين البذين يتخرجبون بوعبداد كبيبرة لسبوق
دون تببوىيميم وتببدريبيم عمببى متطمبببات ىببذا السببوق، وتسببميحيم بالمعببارف والتقنيببات المعاصببرة 
 والتي تعد من ألزم متطمبات سوق العمل، فيم مجرد حممة شيادات دون كفاءة وفعالية عالية. 

إال أن ىنبباك مببن يتسبباءل كيببف تعمببل الدولببة عمببى تقميببل المقبببولين بالجامعببات كببل عببام 
وى من بطالة خريجي الجامعبات، وفبي نفبس الوقبت تشبجع ظيبور جامعبات خاصبة بسبب الشك

وتعمببيم مفتببوح، يقببدم لمسببوق آالف مببن الطببالب كببل عببام، ويخمببص إلببى أن الببدعوة إلببى إلغبباء 
المجانية، تنطوي عمى أىداف أيديولوجية خفية، تؤدي إلى قصر التعمبيم الجبامعي عمبى النخببة 

.  عمبي، ، وىو في النياية مساس باألمن القومي لممجتمبعيةوتحقيق أرباح طائمة لمطبقات الغن
 (.  36-33م، 7993
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ويشببير   الخويببت  إلبببى أن البطالببة مشبببكمة ليببا أبعبباد سياسبببية واقتصببادية واجتماعيبببة 
وتعميميببة، وبالتببالي فيببي ليسببت مشببكمة تعميميببة بحتببة، بمعنببى أن النظببام التعميمببي ال يعمببل 

نما يرتبط ب جميع مؤسسات المجتمع التي فشمت في التخطبيط لممواءمبة بمفرده في المجتمع، وا 
 (.764-733م، 7993بين أعداد الخريجين ونوعياتيم وفرص العمل المتاحة.  الخويت، 

ويشير   داود  إلبى أن التعمبيم الجبامعي ينبغبي أن ينظبر لبو عمبى أنبو اسبتثمار فبي رأس 
د مبن الصبناعات التحويميبة والثقيمبة، المال البشري، لو مردود وعائد يفوق في أحوال كثيرة العائ

وانطالقببًا مببن ىببذه الفكببرة فببان مجانيببة التعمببيم الجببامعي الحكببومي واضببطالع الدولببة بمسببئولية 
االنفاق عميو، ال تعد مكمفة لميزانية الدولبة، فكممبا زاد ا نفباق الحكبومي عمبى التعمبيم الجبامعي 

سبتقبل يصببح فيبو المجتمبع أقبدر عمبى كمما جنت الحكومة  والمجتمع عوائبد ىبذا التعمبيم فبي م
ي لمدولة، األمر البذي يؤكبد ضبرورة اسبتمرار الدولبة مالعطاء وا نتاج الذي يزيد من الدخل القو 

 (.67-39م، 7993 داود،  التعميم الجامعي في االنفاق عمى

كمبببا تؤكبببد دراسبببة   البحيبببري  أن ىنببباك حاجبببة إلبببى تبببوفير مزيبببد مبببن المبببوارد لمتعمبببيم 
استثمار ىذه الموارد أفضل استثمار ممكن، وذلك من خالل ترشبيد ا نفباق البذي  الجامعي، مع

نمبا يعنبي حسبن التبدبير وتجنبب  ال يعني المساس بالمجانيبة أو الحبد مبن ا نفباق أو تقميمبو، وا 
ا سراف لتحقيق أكببر عائبد بوقبل إنفباق ممكبن مبن خبالل التوجيبو الرشبيد لالعتمبادات الماليبة، 

ي البببرامج المختببارة، ومببن ثببم توجيببو النفقببات الماليببة لتحقيببق األىببداف وحسببن اسببتخداميا فبب
 (.73م، 2222التعميمية بوقصى كفاية ممكنة  البحيري، 

لغباء المجانيبة لبيس حباًل ولبن يعبالج القصبور فبي  كما يؤكد   عمار  أن تقميل النفقبات وا 
والمجبوء لممحاسببية مبن  ميزانيات التعميم، بينما تخمبيص الميزانيبة مبن النفقبات غيبر الضبرورية

األمببور اليامببة والمسبباعدة عمببى اسببتثمار المببوارد، بببل ويشببير إلببى أن قصببور المببوارد ليسببت 
العامببل الرئيسببي فببي تببردي نوعيببة التعمببيم الجببامعي، وفببي ذات الوقببت ال يمكببن االدعبباء بعببدم 

يمكببن  وجبود حاجبة إلبى المزيببد مبن المبوارد، كمببا أن ىنباك حاجبة ماسبة لترشببيد ا نفباق، حتبى
 (.53-45م، 7995استثمار األموال بوفضل ما يمكن.  عمار، 

بالرغم من أىمية التمويل الحكومي وضرورتو التي تقرىبا العديبد مبن الدراسبات والبحبوث 
والتببي يؤيببدىا أصببحاب أو أنصببار مجانيببة التعمببيم الجببامعي، إال أن ىنبباك دراسببات عديببدة تشببير 
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عظببم الببدول العربيببة بشببكل عببام وفببي مصببر بشببكل إلببى أزمببة حقيقيببة تواجييببا الجامعببات فببي م
خبباص، أىببم أسبببابيا نقببص المببوارد الماليببة، وانخفبباض التمويببل الحكببومي مقارنببة باالحتياجببات 

 المتزايدة والتوسعات المستمرة.

( أن ىنبباك تراجبع فببي كفايبة تمويببل التعمببيم 38-37، 2222حيبث تؤكببد دراسبة  رحمببة،
الحكومبات فبي االنفباق بشبكل رئيسبي، فبي الوقبت البذي  الجامعي، نظرا  عتماد الجامعات عمى

زادت فيو أعباء الحكومات مما دفعيا إلى زيادة مبالغ االنفاق عمى التعميم الجامعي بنسبب أقبل 
من إحتياجات التوسع والتطوير، وكذلك زيادة الطمبب االجتمباعي عمبى التعمبيم الجبامعي  بشبكل 

اقبت قبدرة الدولبة عمبى توفيرىبا، والتضبخم وارتفباع مستمر مما تطمبب زيبادة كبيبرة فبي االنفباق ف
نخفبباض القببوة الشببرائية لمجنيببو المصببري، ممببا أدى إلببى حاجببة الجامعببات إلببى مبببالغ  األسبعار وا 
مادية إضافية، فضال عبن مشبروعات تطبوير  التعمبيم الجبامعي ومبا تتطمببو مبن رصبد ميزانيبات 

 يببة التعمببيم الجببامعي الحكببومياضببافية، األمببر الببذي يتطمببب البحببث عببن مصببادر لببدعم مجان
شراكو في تحمل المسئولية.وتحسين نوعيتو  ، واالنفتاح عمى القطاع الخاص وا 

وىو ما تؤكده دراسة  حماد والبشير( التبي توصبمت إلبى ظيبور اتجباه عبام ينحبو منحبي 
الجامعببات الحكوميببة، وىببو مببا تطمببب البحببث عببن  االنفبباق عمببىتقمببيص إسببيام الحكومببات فببي 

ل جديدة منيا التوسبع فبي التعمبيم الجبامعي الخباص، وتشبجيع الجامعبات الخاصبة مصادر تموي
عمببى النمببو السببتيعاب أعببداد أكبببر مببن الطببالب، وذلببك بيببدف تخفيببف ضببغوط القبببول عمببى 

م، 2222.   حمبباد، والبشببير، الحكوميببة الجامعببات الحكوميببة ومببن ثببم تخفيببف ضببغط النفقببات
592-629.) 

التعمبببيم  مجانيبببةإلبببى أن المشبببكمة الجوىريبببة فبببي  (بببباطويحالسبببيديو و وتشبببير دراسبببة  
 مشبروعات تكمبن فبي مبدى قبدرة الجامعبات عمبى االسبتمرار والنمبو ومواكببة الحكبومي الجامعي

التطببور العممببي والتقنببي، إذا اسببتمرت تعمببل فببي ظببل الميزانيببات الحكوميببة عمببى ضببعفيا وعببدم 
ن التحبديات الكميبة والنوعيبة التبي تقبود كفايتيا، ويعرض الباحثان في ىذه الدراسة مجموعبة مب

دعم مجانيبة التعمبيم الجبامعي، واسبتحداث مصبادر تمويبل جديبدة لبإلى ضرورة إعادة النظر فبي 
 وضببمان جودتيببا واالرتقبباء بمسببتواىاالحكوميببة و تسببيم فببي رفببع أداء الجامعببات  ،المجانيببة

 (.452-436م، 2222 السيدية و باطويح، 
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البدعوة إلبى إنشباء جامعبات خاصبة، واعتببار التعمبيم مشبروعًا يرى أنصار المجانية أن و 
اقتصاديًا، بونيا دعبوة لرسبممة كبل شبظ، نظبرًا ألن ىنباك ارتبباط واضبح ببين الجامعبات الخاصبة 
واالقتصاد الحر الذي ييدف إلى تقميص دور الدولة في تعمبيم األفبراد، والتحبول التبدريجي لرفبع 

ويل كبل مبا ىبو عبام إلبى القطباع الخباص اسبتجابة لقبوانين يد الدولة عن التعميم الجامعي، وتح
 (.749-69م، 7993اقتصاد السوق  ىالل، 

وىكذا يسوق أنصار المجانيبة حججبًا ومببررات قويبة، انطالقبًا مبن رؤيبة اجتماعيبة تقبوم 
عمبببى فيبببم أكثبببر عمقبببًا لوظيفبببة ودور التعمبببيم الجبببامعي فبببي تحقيبببق المسببباواة والعدالبببة داخبببل 

غم من وجاىة مببررات أنصبار المجانيبة إال أن الوضبع االقتصبادي البراىن وحبال المجتمع، وبالر 
عببدم كفايببة الجامعببات الحكوميببة المصببرية ومببا تعانيببو مببن أزمببات متالحقببة، سببببيا الرئيسببي 

، يفببرض عمببى أنصببار المجانيببة إعببادة النظببر فببي كفايببة المخصصببات الماليببة االنفبباق الحكببومي
رتبة عمييا، ومن ثم طرح حمبول عمميبة وعمميبة تتضبمن مصبادر المقدمة لمجامعات وا ثار المت

 دعم جديدة  لممجانية واالنفاق الحكومي عمى التعميم الجامعي.

فبببالتعميم الجبببامعي المصبببري يواجبببو جممبببة مبببن التحبببديات أىميبببا عبببدم كفايبببة التمويبببل 
الحكببومي، وتتضببارب االتجاىببات فببي المجتمببع المصببري فببي البحببث عببن حمببول لالنفبباق عمببى 

فبي فتبرة مبن أصبعب الفتبرات حيبث األزمبة االقتصبادية  جودتبوالتعميم الجامعي، الذي انخفضبت 
عبادة النظبر  والتضخم والديون الخارجية، لبذا تعالبت أصبوات تطالبب بانشباء جامعبات خاصبة، وا 
في مجانية التعميم، والعمل عمى ربط التعميم الجامعي بحاجات السبوق، وىبي دعباوى تعببر عبن 

 (.76م، 7992ي واأليديولوجي ألصحابيا  بدران، ا طار الفكر 

مجانيبببة التعمبببيم الجبببامعي ومبببن ىنبببا نببببع احسببباس الباحبببث بضبببرورة دراسبببة موضبببوع  
التعمببيم الجببامعي  ونظببرا ألنينبغببي أن تتكفببل بيببا الدولببة،  وأمببن قببومي ضببرورة حيبباةباعتببباره 

إليببو واقببع التعمببيم  مببا آلتبببدت فيالحكببومي فببي مصببر فببي ذات الوقببت يعبباني مببن أزمببة حقيقيببة 
وخروج الجامعات المصرية من التصبنيفات  ،، وتدني مستوى جودة مخرجاتوالجامعي في مصر

العالميببة، وىببي ترجببع إلببى حاجببة ىببذه الجامعببات الحكوميببة إلببى مزيببد مببن ا نفبباق الببذي تعجببز 
يببل األمببر الببذي يتطمببب دعببم مجانيببة التعمببيم الجببامعي بتببوفير مصببادر تمو   ،الدولببة عببن تببوفيره
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 .ألبنبباء المجتمببع المصببري تببوفير تعمببيم جببامعي ذو نوعيببة جيببدةمسبباعدة يمكببن أن تسببيم فببي 
 التساؤالت ا تية: يحاول البحث الحالي االجابة عمىوفى ضوء ما تقدم 

 ما مبررات استمرار مجانية  التعميم الجامعي الحكومي في مصر ؟ -7
 الجامعي الحكومي في مصر ؟ما مدى تحقيق المجانية لمتطمبات جودة التعميم  -2
 ما التصور المقترح لدعم مجانية التعميم الجامعي الحكومي في مصر  ؟ -3

 

 إلى: الحالي ىدف البحث :أهداف البحح
التعرف عمى المبررات التربوية واالجتماعية واالقتصادية والسياسبية لالسبتمرار فبي مجانيبة  -7

 التعميم الجامعي الحكومي في مصر.
عمى مدى التبزام الحكومبة المصبرية بمجانيبة التعمبيم الجبامعي وااللتبزام بالمحافظبة التعرف  -2

 عمى تقديم مستوى تعميمي جامعي جيد لمجميع.
جدليببة المجانيببة والجببودة فببي مجببال التعمببيم الجببامعي، ومببا إذا كانببت ىنبباك التعببرف عمببى  -3

 .رعالقة بين المجانية ومستوى جودة التعميم الجامعي الحكومي في مص
 .ميم الجامعي الحكومي لضمان جودتوة التعالتوصل إلى تصور اجرائي مقترح يدعم مجاني -4

العالقببة بببين مجانيببة التعمببيم  وتحميببل دراسببةعمببى  ىببذا البحببثيقتصببر مجببال  :البحــححــدود 
الجامعي وجودتو، وطرق دعم مجانية التعميم الجامعي، لدى عينبة مبن أعضباء ىيئبة التبدريس 

 72حتببى  2279ينبباير  22الدراسببة فببي الفتببرة الواقعببة بببين ةاأد وتببم تطبيببق ،بجامعببة سببوىاج
 .م2279فبراير 

مجانيبة التعمبيم   لوصبف  التحميمبي الوصبفيالمبنيج   البحث الحبالي فيستخدم ي   :ور البححوٍ
الجامعي  كما تبدو من خالل فمسفة وأىبداف وواقبع التعمبيم الجبامعي المصبري، وتحميبل البرؤى 
واالتجاىبببات المؤيبببدة لمجانيبببة التعمبببيم الجبببامعي وتمبببك الرافضبببة أو التبببي تطالبببب بترشبببيد ىبببذه 

 .يوتضمن جودة التعميم الجامعي الحكوم المجانية والبحث عن مصادر أخرى تدعم المجانية
 :ا تيةجرائية ا  تبنى الباحث التعريفات  :وصطمحات البحح

ىو اتاحة التعمبيم الجبامعي الحكبومي فبي مصبر بالمجبان لجميبع أبنباء  :دلاٌية التعميي اجلاوعي
لسببنة   79المجتمببع، وتتكفببل الدولببة بالصببرف عميببو والوفبباء بحاجاتببو المختمفببة طبقببا لممببادة 

 ( في الدستور المصري .2274 
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لتعزيبز ة وغيبر ماديب ةماديباضبافية ايجاد مصبادر دعبم  يقصد بيا :دلاٌية التعميي اجلاوعيدعي 
تعمبببيم جبببامعي ذو نوعيبببة جيبببدة لجميبببع أبنببباء  يبببة التعمبببيم الجبببامعي،  وتسبببيم فبببي تقبببديممجان

 المجتمع المصري.

 :الطريكة واالدراءات

في مصر،  الحكومي مجانية التعميم الجامعي مبرراتىو التعرف عمى  :البحح امليداٌيهدف 
في ظل المجانية بالجودة، ومدى الحاجة إلى مصادر دعم الحكومي وعالقة التعميم الجامعي 

 وتحسين نوعيتو. حاجات التعميم الجامعي المتزايدةلممجانية لموفاء ب
 مدرس ، وأستاذ  ( عضو ىيئة تدريس929  من البحثيتكون مجتمع  :البححدلتىع 

 كمية التربية، وكمية ا داب ، وكمية العموم، وكمية  بكميات جامعة سوىاج مساعد، وأستاذ(
 مية التمريض، وكمية التعميم الصناعي، وكميةمية الطب، وكمية الطب البيطري، وكا ثار، وك

اليندسة ، وكمية التجارة، وكمية الحقوق، وكمية األلسن، وكمية التربية الرياضية، وكمية 
  عة، وكمية الصيدلة(.الزرا

طبقية من أعضاء ىيئة التدريس بكميات جامعة  ختيار عينة عشوائيةتم ا :بححعيٍة ال
 % تقريبا من المجتمع األصمي.22عضو ىيئة تدريس بنسبة  (222سوىاج، عددىم  

  ةاناستب قام الباحث باالعتماد عمى األدب النظري، والدراسات السابقة ببناء :بححال اةأد
 موزعةفقرة  (27  من النيائية افي صورتي تتكون والتي ،"مجانية التعليم الجامعي الحكومي"

( 2والمبررات،   : الضرورة الحكومي ( مجانية التعميم الجامعي7  ىيمحاور  ثالثةعمى 
،  الحكوميمجانية التعميم الجامعي دعم ( 3،  الحكومي جودة التعميم الجامعيالمجانية و 

عدد من ذوي عمى ( فقرة 27في صورتيا األولية والمكونة من  عرض الباحث االستبانة و 
الذين أوضحوا أن بعض الفقرات ال تنتمي إلى في مجال التربية وعمم النفس،  االختصاص

وفي ضوء المالحظات الواردة تم حذف  الفقرات،المحاور، كما أشاروا إلى تعديل صياغة بعض 
وأجرى الباحث التعديالت  ،% عمى عدم مناسبتيا 75( فقرات، حيث أجمع أكثر من 6 

 .المطموبة وفقا ألراء المحكمين
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( عضو 75استطالعية مكونة  تم حساب ثبات األداة بعد تطبيقيا عمى عينة  ثبات األداة:
 Cronbach’s Alpha، حيث تم حساب قيمة SPSSباستخدام برنامج  ىيئة تدريس

 .تقريبا، وىو ثبات مناسب % 2.87 وكانت
ويندرج  ثالثة محاور  مجانية التعميم الجامعي الحكومي   ةانت استبتضمن املعاجلة اإلحصائية:

تحت المحور األول ثمانية فقرات، بينما يندرج تحت المحور الثاني ستة فقرات، وتحت 
، الذين التدريسأعضاء ىيئة عمى عينة البحث من  توطبق، فقرات سبعةالمحور الثالث 

 توتموقد أرسمت ليم االستبانة الكترونيا، وفقا لمقياس ليكارت الخماسي،  اعميي اأجابو 
دمت بعض العمميات ا حصائية خست  اوقد  ،SPSSمعالجة إحصائيا باستخدام برنامج ال
 .نحرافات المعياريةواال  ،المتوسطاتك

 :الٍتائر ووٍاقصة عرض

تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري الستجابات عينة أسئمة البحث لنجابة عن  
 محاور االستبانة، وجاءت النتائج كما يوتي:البحث من أعضاء ىيئة التدريس عمى 

 (1) جذًل

 أعضبء ىْئت انتذرّص عهَ يحبًر االضتببنت يرتبت تنبزنْب عْنت ّبْن يتٌضظ اضتجببت

 االنحراف انًعْبرُ انًتٌضظ انًحٌر

( يجبنْت انتعهْى انجبيعِ انحكٌيِ : انضرًرة 1)

 ًانًبرراث

4.41 0.654 

 0.498 4.22 .( انًجبنْت ًجٌدة انتعهْى انجبيعِ انحكٌي2ِ)

 0.405 4.20 .( دعى يجبنْت انتعهْى انجبيعِ انحكٌي3ِ)

يالحظ من الجدول السابق أن عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس وافقت عمى  
جميع المحاور بمتوسط استجابة تقع في مستوى موافق بدرجة كبيرة، وىي تعكس وعي 
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة سوىاج بوىمية مجانية التعميم الجامعي، وبآثار المجانية 

قديم دعم كاف لمتعميم الجامعي الحكومي لموفاء عمى جودة التعميم الجامعي، وضروة ت
 بمتطمبات توفير تعميم جامعي جيد لمجميع.

لنجابة عن السؤال األول:  ما مبررات استمرار مجانية التعميم الجامعي الحكومي في  
، تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري الستجابات عينة البحث من أعضاء ىيئة  مصر؟

النتائج كما ، و مجانية التعميم الجامعي الحكومي: الضرورة والمبررات   محورالتدريس عمى 
 :يوتي
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 يرتبت تنبزنْب انًحٌر األًلعهَ  أعضبء ىْئت انتذرّص عْنت ( يتٌضظ اضتجببت2جذًل )

 انًتٌضظ انعببرة و

فِ يصر ضرًرة حْبة ًأين انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ  3

 .لٌيِ ّحبفع عهَ اضتمرار انًجتًع

4.27 

فِ يصر ضرًرة تربٌّت نتحمْك  انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ 2

 .تكبفؤ انفرص بْن أبنبء انًجتًع

4.20 

فِ يصر ضرًرة إلعذاد رأش  انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ 4

 انًبل انبشرُ فِ انًجتًع.

4.13 

فِ يصر ضرًرة نرفذ ضٌق انعًم  انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ 7

 بحبجبتو ين انمٌٍ انعبيهت.

4.12 

فِ يصر ضرًرة يجتًعْت نتحمْك انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ  5

 .حران اجتًبعِ ّمهم ين انتًبّس بْن أبنبء انًجتًع

4.08 

فِ يصر حك ّكفهو انذضتٌر ًال  انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ 1

 .أً إنغبئيب ّنبغِ انًطبش بيب

4.02 

يجبنْت انتعهْى انجبيعِ  انحكٌيِ فِ يصر  ضرًرة نهًحبفظت عهَ  8

 حك تعهْى انطبمبث انفمْرة فِ انًجتًع.

4.01 

فِ يصر ضرًرة إلّجبد يجتًع  انحكٌيِ يجبنْت انتعهْى انجبيعِ 6

 .دًّمراطِ ّذرن أفراده يب نيى ين حمٌق ًيب عهْيى ين ًاجببث

3.79 

عمى نسبة موافقة كبيرة  ا( حازت3و 2العبارتين رقم  أن يالحظ من الجدول السابق   
عينة البحث من وىو يعكس ادراك جدا، وباقي عبارات المحور حازت عمى نسب موافقة كبيرة، 

الجامعي الحكومي من الناحية التربوية مجانية التعميم  لضرورةأعضاء ىيئة التدريس 
، وتتفق نتائج ىذا المحور مع ما توصمت لو واالقتصادية والسياسية والتشريعية واالجتماعية

  .دراسة  
ما مدى تحقيق المجانية لمتطمبات جودة التعميم الجامعي : ثانيلنجابة عن السؤال الو  

تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري الستجابات عينة البحث من الحكومي في مصر؟ 
 ، وجاءت  المجانية وجودة التعميم الجامعي الحكوميعمى محور   أعضاء ىيئة التدريس

 النتائج كما يوتي:
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 يرتبت تنبزنْب انًحٌر انثبنِعهَ  أعضبء ىْئت انتذرّصعْنت ( يتٌضظ اضتجببت 3جذًل )

 انًتٌضظ انعببرة و

ًحك انتعهْى انجبيعِ نهجًْع ًحذه غْر كبف ًإنًب ًجبنْت ان 6

 انجْذ نهجًْع.البذ ين إتبحت انتعهْى انجبيعِ 

4.29 

االنفبق انحكٌيِ عهَ انجبيعبث انًصرّت فِ ظم انًجبنْت  1

 غْر كبف يًب أثر عهَ تذنِ جٌدة يخرجبث انتعهْى انجبيعِ.

4.22 

نى تفِ  فِ يصر انحكٌيِ  يجبنْت انتعهْى انجبيعِ  2

بًتطهببث األعذاد انًتساّذة ين انًتعهًْن فِ انجبيعبث 

 انحكٌيْت.

4.20 

نفبق انحكٌيِ عهَ انجبيعبث انًصرّت فِ ظم انًجبنْت نى اال 4

ّحمك انًعبّْر انذًنْت فِ تٌفْر انبنْت انتحتْت ين انًببنِ 

 ًانًرافك ًانتجيْساث ًانًعبيم .

4.18 

االنفبق انحكٌيِ عهَ انجبيعبث انًصرّت فِ ظم انًجبنْت نى  5

 .ّحمك ألضتبر انجبيعت انًكبنت انًرجٌة نْؤدُ بشكم جْذ 

4.01 

تٌجذ عاللت طردّت بْن االنفبق عهَ انتعهْى انجبيعِ  3

 .انحكٌيِ ًبْن جٌدتو، حْث تساداد انجٌدة بسّبدة االنفبق

3.22 

نسبة  ( حازت عمى متوسط 2و 7و 6يالحظ من الجدول السابق أن  الفقرات   
( إلى أن  االنفاق الحكومي عمى الجامعات 7حيث تشير الفقرة   وافقة بدرجة كبيرة،استجابة م

المصرية في ظل المجانية غير كاف مما أثر عمى تدني جودة مخرجات التعميم الجامعي.  
وبالرغم من درجة الموافقة الكبيرة جدا عمى ىذه الفقرة إال أن ىذه النتيجة تختمف مع ما 

عدم صحة الفرض القائل بون مجانية التعميم توتي  وىو  2227،  أبوكميمةتوصمت إليو دراسة 
عمى رأس العوامل التي تؤثر في خفض كفاية النظام التعميمي، حيث احتل ىذا الفرض المركز 

 .التعميم جودةالخامس، وىو يعني أن مجانية التعميم ليست المسئول األول عن خفض 
( عمى نسبة موافقة كبيرة، بينما جاءت الفقرة   توجد عالقة 5و  4وحازت الفقرتان   

طردية بين االنفاق عمى التعميم الجامعي الحكومي وبين جودتو، حيث تزاداد الجودة بزيادة 
االنفاق  بنسبة موافقة متوسطة، وىي تشير إلى أن عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس 

القة الطردية بين زيادة االنفاق عمى التعميم الجامعي وبين جودتة، غير متوكدة من الع
أن التعميم  والتي أكدت   2222وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة   عابدين ،

 .الجامعي الجيد البد لو من موارد كافية
التعمبببيم الجبببامعي مبببا التصبببور المقتبببرح لبببدعم مجانيبببة  : ثالبببثلنجاببببة عبببن السبببؤال ال 

تببم حسبباب المتوسببط واالنحببراف المعيبباري السببتجابات عينببة البحببث مببن ؟  الحكببومي فببي مصببر
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 ، وجباءت النتبائج  دعم مجانية التعميم الجبامعي الحكبومي محور  عمى  أعضاء ىيئة التدريس
 كما يوتي:

 يرتبت تنبزنْب ضتببنتاالعهَ  أعضبء ىْئت انتذرّصعْنت  ( يتٌضظ اضتجببت 4جذًل )

 انًتٌضظ انعببرة و

دعممى انًجبنْممت بتحٌّممم انجبيعممبث انًصممرّت إنممَ جبيعممبث ينتجممت يممن  2

خالل تطٌّك انبحث انعهًِ ًاالضتشبراث  ًانًشرًعبث انعهًْمت فمِ 

 خذيت انًجتًع.

4.33 

عذو كفبّت االنفمبق عهمَ انتعهمْى انجمبيعِ انحكمٌيِ فمِ يصمر ّتطهم   1

ًضممغظ يطممتٌّبث االنفممبق فممِ  ًضممع خطممت يبنْممت نتمهْممم انيممذرانًبنِ

 انجبيعبث.

4.28 

تحطمممْن انبنْمممت انتحتْمممت نهجبيعمممبث انحكٌيْمممت انًصمممرّت يمممن يبمممبنِ  4

 ًيرافك ًأجيسة ًتمنْبث ين خالل انصنبدّك انخبصت فِ انجبيعبث.

4.04 

اصالح انتعهْى انجبيعِ انحكمٌيِ فمِ يصمر   يمن خمالل إعمبدة اننظمر  7

انحكمٌيِ  نْهبمِ يتطهبمبث انتعهمْى انجْمذ فِ  انًجبنْت بسّمبدة االنفمبق 

 فِ انجبيعبث.

4.01 

دعى انجبيعبث انحكٌيْت انًصرّت يمن خمالل أيمٌال األًلمبف ًانسكمبة  5

 ًانتبرعبث.

3.97 

دعممى انًجبنْممت بتحٌّممم انٌحممذاث انسراعْممت ًانتمنْممت ًانصممنبعْت فممِ  3

 انجبيعبث انًصرّت انحكٌيْت إنَ ًحذاث انتبجْت يربحت.

3.94 

انشمبء انجبيعمبث انًفتٌحمت نهتخفْم  يمن انطهم  االجتًمبعِ انًتساّممذ  6

 عهَ انتعهْى انجبيعِ انحكٌيِ.

3.07 

(حازتا عمى موافقة بنسبة متوسط  7و 2أن الفقرتين   يالحظ من الجدول السابق 
(   انشاء 6استجابة كبيرة جدا، وباقي الفقرات حازت عمى نسبة موافقة كبيرة، ما عدا الفقرة  

جامعات المفتوحة لمتخفيف من الطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميم الجامعي الحكومي.  ال
متوسطة، مما يشير إلى أن عينة البحث من أعضاء ىيئة التدريس  حازت عمى نسبة موافقة

ال ترى أن التوسع في الجامعات المفتوحة يمثل حل لمشكمة تزايد الطمب االجتماعي عمى 
نظرا ألنو تعميم ويفتقر إلى حضور الطالب في قاعات الدرس التعميم الجامعي الكومي، 

 الحقيقية.
 التصور املكرتح لدعي دلاٌية التعميي اجلاوعي احلهووي وضىان دودتى:

استند إعداد ىذا التصور المقترح لدعم مجانية التعميم الجامعي الحكومي وضمان 
جودتو في المجتمع المصري عمى األدب النظري وما توصمت إليو الدراسة الميدانية من نتائج، 

ؤشرات التي جعمت الحكومة المصرية غير قادرة لقد ظيرت في ا ونة األخيرة بعض المو 
 :وتي، وأىم ىذه المؤشرات ما يأعباء التعميم الجامعيعمى تحمل  وحدىا
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 في مصر. الحكومي الطمب االجتماعي المتزايد عمى التعميم الجامعي .7
 التضخم وارتفاع األسعار وانخفاض القوة الشرائية لمعممة في مصر. .2
 الجامعي في مصر. انخفاض نوعية مخرجات التعميم .3
التقدم التكنولوجي وحاجة الجامعات المصرية لزيادة ا نفاق لمواكبة التقنيات  .4

 المعاصرة.
 زيادة الموارد المطموبة لمبحوث والتوسع في الدراسات العميا بالجامعات المصرية. .5
ضعف المواءمة بين جودة مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات سوق العمل المتغيرة  .6

 تقدم العممي والتكنولوجي.بفعل ال
التوسع الكمي اليائل في التعميم الجامعي دون أن يقابمو مخصصات مالية تحافظ عمى  .7

 جودتو.
 عجز مصادر التمويل الحكومية عن مواجية متطمبات التعميم الجامعي المتزايدة. .8
 مموارد في الجامعات المصرية.ووجود ىدر وعدم استثمار لاالستخدام غير الفعال  .9

 .في مصر مع أنخفاض قيمة الجنيو المصري فاع تكمفة الطالب في التعميم الجامعيارت .72
بات واضحًا أن ىناك حاجة ماسة لمبحبث عبن مصبادر إضبافية  في ضوء ىذه المؤشرات

ويكاد يكون ىنباك إجمباع ببين كافبة األدبيبات  ،لدعم االنفاق الحكومي المجاني لمتعميم الجامعي
بببالرغم مببن تببباين الظببروف  -،التببي تببم عرضببياو نتببائج الدراسببة الميدانيببة  العربيببة واألجنبيببة 

، عمببى -التعمببيم الجببامعي ، بببل والتوجيببات فببي دعببم وتمويببلوالتربويببة القتصبباديةاالجتماعيببة وا
ضرورة تنوع مصادر تمويل التعميم الجامعي، حيث أخذت ىذه المصادر عدد مبن األشبكال التبي 

، وفيمببا فببراد والمؤسسببات والجامعببات فببي تمويببل التعمببيم الجببامعيتؤكببد دور كببل مببن الدولببة واأل
 يوتي محاور ىذا التصور:

 لدعي دلاٌية التعميي اجلاوعي يف وصر احملور األوه: وسمىات التصور املكرتح

 التعمببيم الجببامعي لببدعم مجانيببةاسببتنادًا إلببى مببا سبببق تببوتي أىميببة وضببع تصببور مقتببرح 
 اعتباره مجموعة من المسممات ىي:، وىو تصور يوخذ في المصري

 .وحق دستوري ال يمكن التخمي عنوضرورة  دعم الدولة لمتعميم الجامعي .7
تبوفير المخصصبات الماليبة يمر بوزمة اقتصبادية ليبا أبمبغ األثبر عمبى  المصريالمجتمع  .2

 .الالزمة لمجامعات المصرية
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 .في المجتمع المصري توجيات األفرادىناك أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية حاكمة ل .3
التمويبببل  المجانيبببة أو لبببيس ببببدياًل عبببن المصبببري التمويبببل ا ضبببافي لمتعمبببيم الجبببامعي .4

 الحكومي.
 .المصري واقع النمو السكاني وآثاره الحالية والمستقبمية عمى التعميم الجامعي .5
 معيالمتاحبة فبي التعمبيم الجباالمالية والماديبة والبشبرية أىمية االستخدام األمثل لمموارد  .6

 .المصري
 .في المجتمع المصري الجامعيمتزايد نحو خصخصة التعميم االتجاه ال .7

التصبور المقتبرح التمويبل المخبتمط باعتبباره  الباحبث فبي في ضوء ىذه المسبممات يتبنبى
البوعي ، والتبي تنطمبق مبن فبي مصبرالحكومي  لدعم مجانية التعميم الجامعي  الصيغة المالئمة
 .وتستشرف التحديات المستقبمية ،الحاضرة المصريبظروف المجتمع 

 لدعي التىوين اجلاوعي يف وصراحملور الجاٌي: أبعاد التصور املكرتح 

مببن مشببكالت بعضببيا يتعمببق بببنقص الميزانيببات،  ظببرًا لمببا تعانيببو الجامعببات المصببريةن
وبعضبيا ا خببر يتعمببق باليببدر وعببدم اسببتثمار المببوارد المتاحببة بوفضببل مببا يمكببن، فببان التصببور 

تنويبع مصبادر (  أوالىبي:  رئيسبة ثالثبة أبعباد يتضبمنالتعمبيم الجبامعي،  لدعم مجانيبةالمقترح 
 .المصبرينفباق عمبى التعمبيم الجبامعي ترشبيد ا  ( ثانيبا  .المصبريالتعميم الجامعي  دعم مجانية

 .لدعم مجانية التعميم الجامعي في مصراعتماد طرق غير مباشرة ( ثالثا 
 التعميي اجلاوعي املصري. دعي دلاٌية( تٍويع وصادر أوال) 

، ونظبرا ىو التزام قانوني ودسبتوريإن التزام الحكومة المصرية بمجانية التعميم الجامعي 
وىبو بطبيعبة الحكبومي  االنفباق عتمبد بشبكل أساسبي عمبى مسبتوىالجبامعي تألن جودة التعميم 

البحببث عببن مصببادر تمويببل جديببدة يمكببن أن تسببيم الضببروري مببن الحببال غيببر كبباف، لببذا كببان 
حراز  في تحقيق أىداف الجامعات المصرية بفاعمية أىبم  النمبو والتقبدم المنشبود، وفيمبا يبوتيوا 

 ىذه المصادر.
لببم يعببد مببن المقبببول أن تقببف الجامعببات  :دلاٌيــة التعمــيي اجلــاوعي  لــدعي التىويــن الــ اتي -0

 ي أمببام تحببديات انخفبباض جببودةفببي مطمببع القببرن الحببادي والعشببرين مكتوفببة األيببد المصببرية
 المصبببري، التعمببيم الجبببامعي، وأمبببام التحببديات االجتماعيبببة واالقتصبببادية التببي تواجبببو المجتمبببع

ر الببذي يتطمببب أن تقببوم الجامعببات بببدور قيببادي، وتببنعكس بببدورىا عمببى التعمببيم الجببامعي، األمبب
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يتمثل في البحث عبن مبوارد ماليبة خبارج نطباق الموازنبة الحكوميبة، لتسبيم بفاعميبة فبي تعزيبز 
 ىذه الموارد المالية ما يوتي: ، ومن بينموازنتيا السنوية

لتصببح جامعبات  المصبريةإن التوجبو السبابق يتطمبب أن تخطبط الجامعبات  :املٍتذـة  اتاجلاوع -
منتجببة، فضبباًل عببن قياميببا بودوارىببا األساسببية، حيببث يببربط نمببوذج الجامعببة المنتجببة التعمببيم 
الجبببامعي ببببالمجتمع، ويسبببتجيب اسبببتجابة واضبببحة لمواقبببع االقتصبببادي البببذي يعيشبببو المجتمبببع 

عمببى الجامعببات، وتببؤمن لنفسببيا قببدرًا مببن  ة، بببل ويقمببل مببن القيببود التببي تضببعيا الدولببالمصببري
ية األكاديمية بما يتيح ليا تنفيذ أىدافيا وتحسين أداء مخرجاتيا، وذلك مبن خبالل التبرابط الحر 

 الوثيق بين خدمة المجتمع والبحث العممي.
مطالببة بتحويبل وحبداتيا األكاديميبة إلبى وحبدات إنتاجيبة  وعميو فان الجامعات المصرية

ذه الوحبببدات تبببؤدي دورىبببا وخاصبببة الوحبببدات الزراعيبببة والتقنيبببة والصبببناعية، عمبببى أن تظبببل ىببب
التعميمي والبحثي، مع مراعاة عبدم السبعي لتمويبل الجامعبات بوسبموب الصبفقات التجاريبة التبي 
نمببا تعمببل الجامعببات عمببى تحقيببق مببوارد ماليببة  تقببوم عمببى المقبباوالت والمضبباربات والمتبباجرة، وا 

مبن األنشبطة  إضافية من خالل انفتاحيا عمى المجتمع وتقديم خدماتيا لو مبن خبالل مجموعبة
 والبرامج.

رد ماليبببة إضبببافية إن التركيبببز عمبببى الجامعبببة المنتجبببة يمثبببل مبببدخاًل ىامبببًا لتبببوفير مبببوا
، وىببو ال يمغببي وال يقمببل مببن شببون األىببداف األخببرى لمجامعببة، فالجامعببة لمجامعببات المصببرية

المنتجة ىي الجامعة التي تنتج معارف وتطبقيا، وىي الجامعة التبي تسبتثمر مزارعيبا وورشبيا 
وأجيزتيا وتجني من ذلك كثيرًا من الفوائد منيا مبا يسبيم فبي تحسبين العمميبة التعميميبة، ببربط 

مببا يبوفر لمجامعبات عائببدًا ماديبًا يوجبو لمزيبد مببن التوسبع فبي مراكببز النظريبة ببالتطبيق، ومنيبا 
 الحكومية والمجتمع المصري في آن واحد.ا نتاج، وىذا وذاك يخدم في النياية الجامعات 

، مببن شببونيا أن تغيببر مببن دورىببا مج إذا تبنتيببا الجامعببات المصببريةىببذه األنشببطة والبببرا
فضبباًل عببن تحقيببق عوائببد ماليببة، تسببيم فببي تقميببل التقميببدي، وتعببزز أىببدافيا األساسببية، ىببذا 

، وتببدعم الجامعبببات لتحقيببق وتفعيبببل أدوارىبببا ةاألعببباء عمبببى الميزانيببة الحكوميبببة العامببة لمدولببب
لتصببح  ت المصبريةالمختمفة، وفيما يمي ىذه األنشطة والبرامج التبي يمكبن أن تتبناىبا الجامعبا

 جامعات منتجة وىي:
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أن تحصل عمى إيرادات مادية إضبافية عبن  كن لمجامعات المصريةيم :استجىار أوالك اجلاوعات -
طريببق اسببتثمار أمالكيببا سببواء كانببت مطبباعم أو مسبباكن أو مببزارع أو مستشببفيات جامعيببة أو 
عقارات، األمر البذي يتطمبب إدارة لألمبالك تعمبل عمبى اسبتثمارىا حسبب متطمببات السبوق، ىبذا 

عمببال مختمفببة لحسبباب الغيببر، كاسببتخدام ورش فضباًل عببن اسببتثمار األجيببزة والمعببدات  نجباز أ
 الجامعة وتوجير بعض الممتمكات كالنوادي والمطاعم وغيره.

أن تتوسببع فببي مببن الضببروري عمببى الجامعببات المصببرية  أصبببح :تكــديي مــدوات استصــارية  -
إنشباء المكاتببب االستشببارية وفببق قبانون الجامعببات، بحيببث تقببوم ىبذه المكاتببب بتقببديم المشببورة 

والخبرة إلبى دوائبر الدولبة والمؤسسبات ا نتاجيبة المختمفبة والقطباع الخباص، وفبق عقبود الفنية 
تبرم بين ىذه المكاتب والجيات األخبرى، تحبدد التزامبات كبل طبرف طبقبًا لمبا ىبو متعبارف عميبو 

 في بيوت الخبرة والمكاتب االستشارية.
الجامعبببة الماديبببة  ويمكببن ليبببذه المكاتببب أو المراكبببز االستشببارية أن تسبببتعين بامكانببات

والبشرية لتسبيير أمورىبا، بمبا ال يتعبارض مبع سبير التبدريس، وبالتنسبيق مبع األقسبام العمميبة 
المختمفببة، ويسببيم ىببذا التوجببو فببي تببوفير مببوارد ماليببة لمجامعببات مببن ناحيببة، وتوقببف قطاعببات 

 المجتمع المختمفة عن طمب االستشارات من الخارج وىي مكمفة لمغاية من ناحية أخرى.
عمببى أعمببى  لمصببريةويتطمببب ىببذا التوجببو أن تكببون المكاتببب االستشببارية بالجامعببات ا

مستوى من الخبرة العممية المتميزة في مختمبف المجباالت، والتبي تضباىي الخببرات األجنبيبة إن 
المكاتبب االستشبارية وفاعميتيبا فبي  ىذا ىبو المبدخل األساسبي لبقباء ىبذه لم تكن أفضل منيا،
أن تيببتم الجامعببات بيببذه المكاتببب االستشببارية بحيببث تببوفر ليببا خبببراء فببي المجتمبع، لببذا يجببب 

المجبباالت المختمفببة، يممكببوا القببدرة عمببى تقببديم الخببدمات االستشببارية عمببى أعمببى مسببتوى مببن 
 األداء والجودة، التي تفوق في قيمتيا ما تقدمو المكاتب االستشارية األجنبية.

ــع     - ــات اجملتى ــى البحــوخ خلدوــة قطاع ثببروة  الجامعببات المصببريةلبحببوث العمميببة فببي ا :تودي
ضببائعة، حيببث اختزلببت أىببدافيا إلببى مجببرد الحصببول عمببى درجببة عمميببة أو الترقيببة، فضبباًل عببن 
أنيببا غيببر موجيببة، فببالبحوث العمميببة يببتم اختيارىببا وفببق رؤيببة الباحببث نفسببو وحسببب خبرتببو 

لتقيبيم نتبائج ىبذه األبحباث الذاتية، ووفق ما يتوفر لو من امكانات، كما ال توجد آليات واضبحة 
ومعرفة مدى تمبيتيا الحتياجات السوق، أو مالءمتيا لمتطور التقني والعممبي، وىبو مبا يضبعف 
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الروابط بين البحوث العممية وقطاعات ا نتاج في المجتمع، وتظل ىبذه البحبوث حبيسبة األدراج 
 .والمجمدات

بحث العممبي برمتيبا وتحبدد أىبدافيا النظر في عممية ال وعميو يجب أن تعيد الجامعات المصرية
 الكميببباتالجامعبببات و وطرقيبببا وأسببباليبيا ودورىبببا فبببي المجتمبببع، ببببل وال ببببد مبببن التنسبببيق ببببين 

أن توجو البحبوث العمميبة لخدمبة قطاعبات  عمىتفادى عمميات التكرار، لالمختمفة  والتخصصات
 العمل وا نتاج في المجتمع.

مطالبببة بوضببع خطببط اسببتراتيجية توجببو مببن خالليببا  وعميببو فببان الجامعببات الحكوميببة المصببرية
 البحبببوث العمميبببة فبببي الجامعبببات لخدمبببة قطاعبببات ا نتببباج، وذلبببك مبببن خبببالل إجبببراء البحبببوث

المشببتركة التببي تخببدم مباشببرة ىببذه القطاعببات ا نتاجيببة، وفببق عقببود تبببرم بببين  والمشببروعات
إضببافية تسببيم فببي تمويببل الجامعببات والمؤسسببات ا نتاجيببة، تببدر عمببى الجامعببات مببوارد ماليببة 

 مجاالت البحث العممي ودعم ميزانية الجامعات.
، تتنببافس عمييببا المصببريإن تسببويق البحببوث العمميببة وجعميببا سببمعة ضببرورية فببي المجتمببع 

فببي الوقببت الببراىن، ألنيببا فببي  فببة، ميمببة أساسببية لمجامعببات المصببريةقطاعببات ا نتبباج المختم
ًا لبدعم عممبي يمكبن أن يكبون مصبدرًا واسبعًا ومسبتمر أمس الحاجة إلبى أمبوال إضبافية والبحبث ال

، ىبببذا فضببباًل عمبببا يحققبببو ىبببذا التوجبببو مبببن إعطببباء قيمبببة أكببببر ميزانيبببة الجامعبببات المصبببرية
حسبباس الببباحثين بببدورىم فببي المجتمببع والببربط الوثيببق بببين الجامعببات وقطاعببات  لمجامعببات، وا 

 ا نتاج المختمفة بالمجتمع.
ليبوم مطالببة بانشباء مراكبز بحثيبة عمبى غبرار مبا ىبو موجبود ا كما أصبحت الجامعات المصبرية

بحيبث تقبوم ىبذه المراكبز بباجراء البحبوث والدراسبات بكفباءة عاليبة، األمبر  ،في البدول المتقدمبة
الذي يتطمب أن يتوفر عمى خدمبة ىبذه المراكبز والعمبل فييبا نخببة مبن خيبرة البباحثين والخببراء 

ل ىذه المراكز مع قطاعات المجتمبع ا نتاجيبة، بحيبث ، كما ينبغي أن تعمالمجتمع المصريفي 
تضببطمع قطاعببات ا نتبباج با نفبباق عمببى البحببث العممببي وتمويمببو، وتسببيم الجامعببات فببي تببوفير 
الباحثين والخبراء فبي مختمبف المجباالت، عمبى أن تسبتفيد القطاعبات ا نتاجيبة مبن نتبائج ىبذه 

 البحوث في عمميات تطوير وتحسين ا نتاجية.
ــتجىار اجلاوعيـــةصـــٍ - يمثبببل مبببدخل ىبببام لتبببوفير مبببوارد ماليبببة إضبببافية لمجامعبببات  :اديل االسـ

، حيث يخصص مبمغ معبين مبن الموازنبة السبنوية ليوضبع فبي صبندوق يطمبق عميبو المصرية
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 صندوق االستثمار  كمبا أن الحكومبة يمكبن أن تبدعم ىبذا الصبندوق بمببالغ مبن أربباح البنبك 
المركببزي سببنويًا، ىببذا فضبباًل عببن إمكانيببة دعببم البنببوك التجاريببة ليببذا الصببندوق بمبببالغ مببن 
أرباحيببا السببنوية، با ضببافة إلببى التبرعببات، فيتجمببع رأس مببال فببي الصببندوق يمكببن اسببتثماره 

ع السندات واألسيم، التي يتم تداوليا في السبوق، وكبذلك شبراء األراضبي عن طريق شراء وبي
نشاء الجمعيات التجاريبة وتوجيرىبا، وغيبر ذلبك مبن مجباالت االسبتثمار المعروفبة،  والعقارات وا 

يمكبن أن تحقبق عوائبد مجزيبة تبدعم  المصبريوىي تجربة رائبدة لبو تبم تطبيقيبا فبي المجتمبع 
 المصرية. الحكومية الجامعات

قباء بمسبتوى إن االرت لـدعي دلاٌيـة التعمـيي اجلـاوعي:     املؤسسات والصرنات والبٍـوك وساهىة  -9
، رىن بتوفير التمويل الالزم ليا، وتعبد مسباىمة المؤسسبات والشبركات أداء الجامعات المصرية

ضبرورة ال غنبى عنيبا فبي الوقبت البراىن، وذلبك مقاببل  الحكوميبة والبنوك فبي تمويبل الجامعبات
ل عمييببا ىببذه الشببركات والمؤسسببات والبنببوك مببن الدولببة والجامعببات، فالدولببة تقببدم فوائببد تحصبب

عفاء ضريبي، أما الجامعات فتقدم ليبذه الشبركات  تيسيرات وتسييالت ائتمانية وفترات حماية وا 
والمؤسسات والبنوك رأس المال البشبري وىبم خريجبو ىبذه الجامعبات، فتنتفبع بعمميبم وبحبوثيم 

 وخبراتيم.
واضببحًا أنببو مببن الضببروري أن يكببون ليببذه المؤسسببات والشببركات والبنببوك دورًا لببذا بببات 

نمبا يجبب أن فاعاًل في تمويبل الجامعبات الحكوميبة المصبرية ، وال يبتم ذلبك بصبورة عشبوائية، وا 
يكببون ىنبباك قببوانين ممزمببة ولببوائح منظمببة، لتخصببيص جببزء مببن أرببباح ىببذه المؤسسببات لببدعم 

  وببذلك يصببح الجبامعي المصبريصبندوق التعمبيم خبالل  لبك مبن ولبيكن ذ المصبرية، الجامعات
 ىناك صندوق دعم لمتعميم الجامعي يضاف إلى التمويل الحكومي.

تعببد المشبباركة الشبعبية مببن أىببم :  لـدعي دلاٌيــة التعمــيي اجلـاوعي   التىويــن الصــعيوسـاهىة   -3
فيبي  لمصبريامصادر تمويل التعميم الجامعي عمى مسبتوى العبالم، أمبا عمبى مسبتوى المجتمبع 

محدودة لمغاية، بالرغم من أن أول جامعة عربية نشوت في مصر نشبوة أىميبة بتمويبل الشبعب، 
نمببا ىببدفت إلببى خدمببة  وكانببت أىببدافيا ليسببت ربحيببة كمببا ىببو الحببال فببي الجامعببات الخاصببة، وا 

فبي أمببس الحاجبة إلببى  ى أفببراده، وا ن الجامعبات المصببريةالمجتمبع المصبري واالرتقبباء بمسبتو 
مشاركة في تحمل جزء من نفقبات التعمبيم الجبامعي مبن خبالل مبا يقدمبو مبن الالشعبي، و الدعم 

 .  وخاصة من المقتدرين ورجال األعمال تبرعات وىبات وأوقاف
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 الحكبومي بوىمية التعميم الجبامعي المجتمع المصريوىو ما يتطمب رفع وعي األفراد في 
خفباق فبي نوعية خريجيو، تدني جودتو وانخفاض وبما يعانيو من نقص في األموال أدى إلى  وا 

، الببذي ظيببرت عميببو مؤشببرات المصببري نعكس سببمبًا عمببى المجتمببعتحقيببق أىدافببو، وىببو مببا يبب
بالعالقببة الطرديببة بببين  االنسببان المصببري، ورفببع وعببي التببردي فببي العديببد مببن مجبباالت الحيبباة

ركة الشبعبية فبي دعبم وتمويبل المشباضبرورة وانييار المجتمع، ومن ثبم  الجامعي انييار التعميم
مبن متطمببات الحيباة، والسبير قبدما فبي طريبق  التعميم الجامعي من أجل تحقيبق مسبتوى أفضبل

 .التقدم والرقي
يببببات، ومبببن خريجبببي ويعتمبببد التمويبببل الشبببعبي عمبببى األثريببباء وأصبببحاب األوقببباف وال

الذين يحتمبون مواقبع كببرى داخبل المجتمبع وخارجبو، وىبو يسبتند إلبى قناعبات دينيبة  الجامعات
 وأخالقية، ويمثل التمويل الشعبي أ حد مصبادر التمويبل اليامبة التبي يمكبن أن تبدعم الجامعبات

 وا عالم عنو. إذا ما أحسن استثماره المصرية
  احلهووي يف وصر ترشيد اإلٌفام عمى التعميي اجلاوعي ثاٌيًا:

الحكببومي فببي  متعمببيم الجببامعيإن مشببكمة عببدم كفايببة المخصصببات الماليببة المرصببودة ل
تبدعم مجانيبة التعمبيم  يمكن حميا ليس فقط من خالل البحث عن مصادر تمويل إضافية مصر،

نما كبذلك عبن طريبق ترشبيد ا نفباق واالسبتخدام األمثبل لكافبة المبوارد المتاحبةالجامعي فبي  ، وا 
ؤثر عمبببى كفببباءة وجبببودة بيبببدف تقميبببل ىبببدر المبببوارد المختمفبببة التبببي تببب الجامعبببات الحكوميبببة،

 .المصريةالجامعات 
التعمبيم الجبامعي، مجانيبة ويعد ترشيد ا نفاق مبن األىميبة بمكبان ألنبو يسبيم فبي دعبم 

وتوتي الدعوة ماسة لترشيد ا نفاق مبن منطمبق أن التعمبيم الجبامعي مبوارده محبدودة، وحاجاتبو 
عامببة تخببدم جميببع األفببراد بببالمجتمع، لببذا فببان السببعي السببتثمار المببوارد متعببددة، ولببو أىببداف 
أفضببببل اسببببتثمار ممكببببن ىببببو ضببببرورة أخالقيببببة واجتماعيببببة  الحكوميببببة المتاحببببة لمجامعببببات

بونببو عمميببة يببتم مببن خالليببا خفببض  Cost Reductionواقتصببادية.ويعرف ترشببيد ا نفبباق 
وضببط معبدالت تزايبده كبي يتمشبى مبع  تكمفة الوحدة، وذلك من خالل ضغط مستويات ا نفاق،

 (.776م، ص7997موارد المؤسسة.  فؤاد، 
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فببي حاجببة ماسببة إلببى تقميببل اليببدر بصببوره ومراحمببو  وعميببو فببان الجامعببات المصببرية
المختمفببة، مببن خببالل االرتقبباء بمسببتوى األداء المؤسسببي، واالسببتثمار األمثببل لممببوارد، ومراعبباة 
شروط الجودة الشاممة، واختيبار القيبادات بوفضبل الطبرق وأكثرىبا موضبوعية، واسبتخدام أفضبل 

 بشكل عام. جامعةية ومستوى أداء األفراد والمطرق تقييم األداء، لتحديد كفاءة العممية التعمي
 :الحكومي في مصر  ثالثا( اعتماد طرق غير مباشرة لدعم مجانية التعميم الجامعي

لحكببومي فببي ا غيببر مباشببر لتمويببل التعمببيم الجببامعي مببدخل مببن األىميببة بمكببان إعتمبباد
 عمبى التمويبل المباشبر، ال يقتصر الحكومي ، وذلك انطالقًا من أن تمويل التعميم الجامعيمصر

نما يتم بطرق متعددة، يوتي من بينيا التمويل غير المباشر، وىبو يتضبمن  المرتبط بالمجانية وا 
تسببيم فببي عببالج بعببض األسببباب التببي أدت إلببى أزمببة لليب وطببرق يببتم اتخاذىببا وتطبيقيببا، أسببا

 وتيوفيمبا يب أو ببآخر مبن ىبذه األزمبة،، وبالتالي تخفف بشكل الحكومي تمويل التعميم الجامعي
 .أىم ىذه الطرق واألساليب

الجامعببة االفتراضببية ىببي مؤسسببة أكاديميببة، تيببدف إلببى تببومين أعمببى  :اجلاوعــات االارتاضيـــة -
مسببتويات التعمببيم الجببامعي لمطببالب، فببي أمبباكن إقببامتيم، بواسببطة الشبببكة العنكبوتيببة العالميببة 

تعمميبة متكاممبة، تعتمبد عمبى شببكة   ا نترنت(، وذلك من خالل إنشاء بيئبة إلكترونيبة تعميميبة
وتعد الجامعة االفتراضية مدخل غير مباشبر لتمويبل التعمبيم الجبامعي الحكبومي، وذلبك  متطورة.

ألنيا تسيم في استيعاب جزء مبن الطبالب، وتخفيبف الضبغط عمبى التعمبيم الجبامعي الحكبومي، 
يبا تسبيم فبي خفبض كمفبة ومن ثم تعالج مشبكمة الطمبب المتزايبد عمبى التعمبيم الجبامعي، كمبا أن

الطالب الجامعي، ومن ثم تعالج مشبكمة ا نفباق الحكبومي المتزايبد عمبى التعمبيم الجبامعي، ىبذا 
وال تحتبباج الجامعببات االفتراضببية إلببى االسببتثمارات الكبيببرة فببي تشببييد المببباني وشببراء األراضببي 

 والتجييزات وغيره.
نمبا ىبي مكممبة المصبرية وميبةوالجامعة االفتراضية ليسبت ببدياًل عبن الجامعبات الحك ، وا 

ليبا، حيبث تسبتعين الجامعبة االفتراضبية بالجامعببات الحكوميبة فبي تقبديم خبدماتيا، وذلبك نظيببر 
عقود تبرم بين الطرفين لتقديم خدمات إلكترونيبة، وىبو مبا يزكبي روح المنافسبة ببين الجامعبات 

 التقني.الحكومية، التي تعمل بشكل جاد عمى تطوير نفسيا في المجال 
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وتببوفر جامعببات اليببواء  االفتراضببية( بيئببة تعمببم جديببدة تببدار الكترونيببًا، مببن خببالل غببرف 
ومكتبات ومناىج إلكترونية، تسيم في خمق مجتمع افتراضبي لممعرفبة والتواصبل والحبوار، وىبو 
ما يوفر فرص متنوعة لنبداع واالبتكار، ىذا فضاًل عن ارتباط ما يدرسو الطالب بسبوق العمبل 

فبي حاجبة لمثبل  مصبريالاجتو المستقبمية. وىي تجربة رائدة في الدول المتقدمة، والمجتمع وح
 التعميم الجامعي. دعم مجانيةىذه الجامعات التي يمكن أن تسيم في 

يعد التعميم المفتوح أحد البدائل المطروحة لمتخفيف مبن الطمبب المتزايبد  :اجلاوعات املفتوحـة -
الحكومي، حيث تسبتقبل الجامعبات المفتوحبة روادىبا مبن الطبالب، وتبوفر عمى التعميم الجامعي 

ليببم تعمببم تكبباممي متعببدد الوسببائط، يعتمببد عمببى التقنيببات الحديثببة ووسببائل االتصببال المسببموعة 
والمرئية، والتفاعل مع الدارسين مبن خبالل المرشبدين األكباديميين البذين ينتشبرون فبي المراكبز 

 المناطق المختمفة. التابعة لمجامعة المفتوحة في
وتشببير الدراسببات إلببى أن معببدل الكمفببة السببنوية لمببدارس بالجامعببة المفتوحببة، ال يتعببدى 
ربببع كمفببة زميمببو فببي الجامعببات الحكوميببة، وتصببل إلببى النصببف إذا مببا أخببذ فببي االعتبببار معببدل 
التسبرب فبي الجامعببات المفتوحبة، األمببر البذي يؤكبد دور الجامعببات المفتوحبة فببي خفبض كمفببة 

لطالب في التعميم الجامعي المفتوح، كمما زاد عدد المسجمين، حيبث تتبوزع الكمفبة الثابتبة عمبى ا
 أكبر عدد من الطالب.

كما أن كمفة إنشباء مؤسسبات التعمبيم الجبامعي المفتبوح، تكبون مرتفعبة فبي البدايبة، إال 
يبا فبي التعمبيم أقل مبن مثيالت دد الطالب، تصبح الكمفة المباشرةأنيا مع مرور الوقت وزيادة ع

الجببامعي الحكببومي، األمببر الببذي يؤكببد دور وأىميببة التعمببيم الجببامعي المفتببوح فببي خفببض كمفببة 
الطالببب، ومببن ثببم تسببيم بشببكل غيببر مباشببر فببي عببالج العديببد مببن مشببكالت التعمببيم الجببامعي 

 الحكومي.
 وبببالرغم مببن ىببذا إال أن تجربببة التعمببيم الجببامعي المفتببوح فببي الببدول العربيببة، مببا تببزال
تجربببة ناقصببة، حيببث لببم يببتم ا عببداد ليببا بشببكل جيببد، عمببى غببرار مببا ىببو موجببود فببي الببدول 
المتقدمة، فيي لمطبالب األقبل مبن حيبث المسبتوى العممبي، والبربح ىبو الموجبو األساسبي لقيبام 
المشروع والمقررات ليست عمى المستوى المطموب، وىي عبارة عبن تعمبيم مبواز لمحصبول عمبى 

 الدرجة الجامعية.
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مببر الببذي يؤكببد ضببرورة إعببادة النظببر فببي التعمببيم الجببامعي المفتببوح، ودعمببو ماديببًا األ
عالميًا، بحيث يجد إقب . وىو مبا يمكبن أن يسبيم مصريااًل من الطالب في المجتمع الومعنويًا وا 

فببي عببالج الكثيببر مببن مشببكالت التعمببيم الجببامعي الحكببومي، ومببن ثببم يعببود االسببتثمار فببي ىببذا 
ر بكثير من األموال التبي تصبرف عميبو ليصببح عمبى غبرار التعمبيم الجبامعي المشروع بعوائد أكب

 المفتوح بالدول المتقدمة.
وعامل استقرار لممجتمع  مما سبق يتبين أن دعم مجانية التعميم الجامعي ضرورة حياة  

، ألن التعميم الجامعي الحكومي بواقعو الراىن يشير إلى تدني نوعيتو وانخفاض المصري
وخروجو من المنافسة الدولية، و بمرور الزمن  سوف تنخفض نوعيتو  ،ويخريجمستوى 

األمر الطمب االجتماعي عميو،  زيادةو  الجامعي الوعي بوىمية التعميم ، نظرا لزيادةكل أكبربش
بين الدولة من  الدعم المشتركتبني  قوم عمىالذي يتطمب عالج وفق خطة طويمة األمد ت

 ، فيكون عمى الدولة زيادة مخصصات التعميمت من ناحية أخرىناحية والمجتمع والجامعا
لتقميل المصاحب لممسئولية والتخطيط  ،بنسب تتوافق وزيادة الطمب االجتماعي عميو الجامعي

، وكذلك تعمل الجامعات نفسيا عمى ايجاد مصادر دعم الحكومية اليدر المالي في الجامعات
في توفير ميم  يمكن أن تسيم بدور ة، التي باالشتراك مع المؤسسات االجتماعيجديدة 

  حاجات التعميم الجامعي المتزايدة.مخصصات مالية تمبي 
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. ا سيوية توثير التصحيح الييكمي عمى التعميم: استعراض التجربة(. 9;;3جاند. ب.ج. تيالك )
، القاهرة: مركز 323العدد  ،49ترجمة سعيد حسن عبدالعال. مجمة مستقبميات. المجمد 

 مطبوعات اليونسكو.
 . القاهرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب.من ىمومنا التربوية والثقافية(. 7;;3حامد عمار )

. جامعة جنوب دراسات ترشيد ا نفاق في مجال التعميم(. 4224خمف محمد أحمد البحيري )
 الوادي: كمية التربية بسوهاج. 

(. تمويل التعميم العالي في الدول العربية طرق غير تقميدية "دراسة 4222خميل حماد وسعيد البشير )
(، عمان: أمانة إتحاد 5ص ). العدد المتخصمجمة اتحاد الجامعات العربيةحالة األردن". 

 الجامعات العربية.
. تربوية مجمة دراسات (. مستقبل التعميم المصري في ظل الخصخصة. 5;;3سعيد إسماعيل عمي )

 (، القاهرة: رابطة التربية الحديثة.74المجمد الثامن. الجزء )
متربية السكانية (. التربية والتزايد السكاني: دراسة تخطيطية ل5;;3سمير عبدالوهاب الخويت )

 (، القاهرة: مركز الكتاب لمنشر.49. العدد )مجمة التربية المعاصرةبكميات التربية في مصر.  
. العدد الثاني مجمة التربية المعاصرة(. الجامعة األهمية وديمقراطية التعميم. 4;;3شبل بدران )

 والعشرين. السنة التاسعة، القاهرة: مركز الكتاب لمنشر. 
(. نوعية التعميم العالي في الوطن العربي قضايا وأفكار. مؤتمر التعميم 4222سم )صبحي القا

 العالي في األردن بين الواقع والطموح. عمان: جامعة الزرقاء األهمية. 
(. دور مؤسسات التعميم العالي في التنمية 4223عبداهلل جمعه الكبيسي ومحمود مصطفى قمبر )

(. الدوحة: دار الثقافة لمطباعة والنشر 5ابداعات تربوية  سمسمة االقتصادية لممجتمع. 
 والتوزيع.

. عدد مجمة التربية المعاصرة(. أزمة الفكر التربوي الجامعي والمجتمع. 5;;3عزيز حنا داود )
 (، القاهرة: مركز الكتاب لمنشر.:4) 

مجمة التربية هنة. (. الجامعات المصرية في إطار المحظة التاريخية الرا5;;3عصام الدين هالل )
 (، القاهرة: مركز الكتاب لمنشر.;4. العدد )المعاصرة 
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(. تطوير مصادر التمويل لمتعميم الجامعي وتنويعها. 4222محمد عمي السيديه ومحمد عمر باطويح )
 (، عمان: 5. العدد المتخصص رقم )مجمة اتحاد الجامعات العربية

 الجامعات العربية. األمانة العامة إلتحاد  
مجمة (. الدور التنموي لمجامعات العربية ومصادر التمويل غير التقميدي. 4222محمد غانم )

 (، عمان: أمانة اتحاد الجامعات العربية.5. العدد المتخصص رقم )اتحاد الجامعات العربية 
 الدار المصرية المبنانية.. القاهرة: الوضع الراىن واحتماالت المستقبل(. 8;;3محمد متولي غنيمه )
 . القاهرة: عالم الكتب.تخطيط التعميم واقتصادياتو(. :;;3محمد منير مرسي )

(. ترشيد اإلنفاق عمى العمالة في شركة الوجه القبمي لمغزل والنسيج. 9;;3محمد نشأت فؤاد )
 . العدد الخامس، أسيوط: كمية التجارة.المجمة العممية لمتجارة والتمويل 
 . القاهرة: الدار المصرية المبنانية.عمم اقتصاديات التعميم الحديث(. 4222عباس عابدين )محمود 

. بيروت: بيان التطوير ، التعميم، والمجتمع في الدول العربية(. 4222مصطفى عزت طوفان )
 لمنشر والتوزيع. 

 ية تحميمية"(. الجامعات: نشأتها، مفهومها، وظائفها "دراسة وصف4222مميحان معيض الثبيتي )
 ، جامعة الكويت: مجمس النشر العممي.76. المجمد الرابع عشر، العدد المجمة التربوية 

بحوث (. تمويل برامج التربية المستمرة في ضوء المتغيرات العالمية. 4222نور الدين محمد عبدالجواد )
جامعة اإلمام . الرياض: الممتقى األول لعمداء مراكز خدمة المجتمع في الجامعات السعودية

 محمد بن سعود اإلسالمية.
. اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا دراسات في تخطيط التعميم واقتصادياتو(. 4223هادية محمد أبو كميمة )
 الطباعة والنشر.
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