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 املمدص : 

بدائؿ مقترحة لتنكيع مصادر تمكيؿ التعميـ العالي في الببلد العربية  عنكاف البحث :
 . 0262في ضكء رؤيتي مصر كالسعكدية 

في مصادر تمكيؿ التعميـ بمؤسسات التعميـ العالي تحديد أىـ ىدؼ ىذا البحث إلي 
رؤيتي   ضكء التجارب العالمية في ىذا المجاؿ ، إضافة إلي تحديد البدائؿ التي طرحتيا

لتنكيع مصادر التمكيؿ  0262جميكرية مصر العربية كالمممكة العربية السعكدية 
لتنكيع مصادر تمكيؿ لبدائؿ المناسبة تحديد ابمؤسسات التعميـ العالي بيما ، كصكالن إلي 

في الببلد العربية في ضكء النظـ كالتجارب العالمية كرؤيتي مصر كالسعكدية التعميـ العالي 
0262 . 
ككاف مف أىـ نتائج ىذا البحث التكصؿ إلي مصادر تمكيؿ التعميـ العالي كبدائمو  

راكة بيف الجامعات الحككمية المأمكلة كىي : القطاعات األقتصادية غير الحككمية ، كالش
الخاصة ، كالمؤسسات المجتمعية غير الحككمية ، كالبنكؾ الدكلية كالكطنية كالتجارية 
قراض  سيامات اأُلسر كالكقؼ كتنظيمات المجتمع المحمي، كبرامج منح كا  كالخاصة ، كا 

عانات لمطبلب، إضافة إلي مصادر التمكيؿ الذاتي بالتعميـ العالي ، مع ترشيد  اإلنفاؽ كا 
 كالمحفاظة عمي الجكدة بيذه المؤسسات التعميمية العالية .

كقد أكصي ىذا البحث بمؤشرات شراكة لتكفير التمكيؿ التعميمي المأمكؿ لممؤسسات  
 التعميمية العالية ) الحككمية ( .

األىداؼ االستراتيجية  –التعميـ العالي  –الكممات المفتاحية : مصادر تمكيؿ التعميـ 
 يـ .لمتعم
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Abstract : 

Search title : Suggested alternatives to diversify sources of funding for 

higher education in the Arab countries in light of the visions of Egypt 

and Saudi Arabia 2030 . 

 The aim of this research is to determine the most important 

sources of funding for education in higher education institutions in the 

light of the international experience in this field, in addition to identifying 

the alternatives presented by the visions of the Arab Republic of Egypt 

and Saudi Arabia 2030 to diversify sources of funding in their higher 

education institutions, and To determine the appropriate alternatives to 

diversify sources of funding for higher education in the Arab countries in 

the light of international systems and experiences and the vision of Egypt 

and Saudi Arabia 2030. 

 This research was conducted to identify sources of funding for 

higher education and its hoped-for alternatives : the non-governmental 

economic sectors, the partnership between private and public universities, 

non-governmental community institutions, international, national, 

commercial and private banks, family contributions and  the ( waqfs ) and 

community organizations, grant programs, In addition to the sources of 

self-financing of higher education, while rationalizing expenditure and 

maintaining quality in these higher educational institutions. 

 This research has recommended partnership indicators to 

provide the expected educational funding for higher education institutions. 

 

Keywords: Sources of funding for education - Higher education - 

Strategic objectives of education. 
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  املكدوة : -أواًل 

تعتقده ىذه الببلد ، لما الدكؿ العربية  كافةيحظى التعميـ العالي باىتماـ بالغ مف ِقبؿ    
ك  االقتصادم كاالجتماعي ، عمى ُرقّييا كتطكرىا كتقدمياىذا النمط مف التعميـ أثر العربية مف 

مينية قادرة عمي تحقيؽ مستقبؿ طمكح بيف أفراد تخريج ككادر  مياـلما ُيمقي عمى عاتقة 
تعتمد الدكؿ العربية عمي ثبلثة مصادر في تمكيؿ تعميميا العالي ىي ك  ىذه المجتمعات .

المخصصات الحككمية ، كىي تأتي مف المكارد الذاتية لمدكلة في البمداف ذات الدخؿ المرتفع ، 
مف مساىمة الدكلة كالقركض الخارجية كخاصة مف قركض البنؾ الدكلي كاالتحاد  كثانيان 

األكربي كغيرىا في الدكؿ المتكسطة ، أك ضعيفة الدخؿ ، كثالثان مف مساىمة المجتمع األىمي 
 ( . 02ـ : ص  0202، كىذا األخير يسير بخطي بطيئة في البمداف العربية ) الدقي ، 

نقطة تحكؿ جذرية لتمثؿ  0262كالسعكدية  مصر تيرؤيءت كفي ىذا المضمار جا    
بقية الدكؿ العربية  كليككنا بمثابة تجربتيف تحذك ، البمديف يفليذنحك تحقيؽ مستقبؿ طمكح 

 ،ستككف مصر ذات اقتصاد تنافسي كمتكازف كمتنكع يعتمد عمي االبتكار كالمعرفة  إذ  بيما :
نقطة تحكؿ جذرية نحك تحقيؽ مستقبؿ طمكح أف تصبح  0262رؤية مصر كما ُيؤمؿ مف 

 دكران أكبر لمتعميـ كالتدريبألبناء كطف متمسكان بقيمو كىكيتو الكطنية . كقد حددت ىذه الرؤية 
سيككف ىناؾ إتاحة أماـ الجميع لمتعميـ كالتدريب بجكدة عالية ، كفي إطار نظاـ ، حيث 

 متفرقة ( .: صفحات  0262) رؤية مصر      مؤسسي كؼء ، كعادؿ
السعكدم حياؿ ما يكاجيو مف تحديات حالية  العالياألمر يسرم تمامان عمى التعميـ ىذا   

السعكدم يمحظ مبلمح عدة أساسية يتظافر  العاليكاقع التعميـ  ، فالذم ينظر إليكمستقبمية 
حدة ، األمر الذم تتزايد حدتو مع تزايد  معظميا في تدني فعاليتو في أداء دكره المجتمعي

، إضافة لما يعانيو ىذا التعميـ كتسارعيا     ، نتيجة الستمراريتيا المستجدات المعاصرة
مف إشكاليات في الكقت الراىف إذ بالرغـ مما أنجزه في العالي في المممكة العربية السعكدية 

دراسة )  فترات سابقة إال أنو يعتريو الكثير مف جكانب القصكر كمكاضع الخمؿ التي أكدتيا
 ـ ( . 0226الزائدم ، 

نقطة تحكؿ  لتمثؿ 0262رؤية المممكة العربية السعكدية  كفي ىذا المجاؿ جاءت   
دكران أكبر . كقد حددت ىذه الرؤية لشعب المممكة طمكح المستقبؿ ىذا الجذرية نحك تحقيؽ 

لؤلسرة في تعميـ أبنائيا ، حيث يمثؿ اىتماـ الكالديف بتعميـ أبنائيـ ركيزة أساسية لنجاح ىذه 
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كأكلياء أمكر الطبلب القياـ بدكر أكبر في  مؤسسات تعميمية عاليةحيث يمكف لمك الرؤية ، 
ة التعميمية ىذا المجاؿ مع تكفر المزيد مف األنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتيـ في العممي

 ( . 60ص  : 0262رؤيػة المممكػة العربية السػعكدّية  )
 0262حتي عاـ راتيجية لمتعميـ تكضع رؤية استـ  0262كلضماف تحقيؽ رؤية مصر   

إتاحة التعميـ كالتدريب لمجميع ، دكف تمييز ، كفي إطار مستداـ ، كمرف ، كأف يككف تتضمف 
عمى التفكير كالمتمكف فنيان كتقنيان كتكنكلكجيان ، كأف  مرتكزان عمى المتعمـ كالمتدرب القادر

طبلؽ إمكانياتيا إلى أقصى مدل لمكاطف معتز  يساىـ أيضان في بناء الشخصية المتكاممة كا 
بذاتو ، كمستنير، كمبدع ، كمسئكؿ ، كقابؿ لمتعددية ، يحتـر االختبلؼ ، كفخكر بتاريخ 

)  لتعامؿ تنافسيان مع الكيانات اإلقميمية كالعالميةببلده ، كشغكؼ ببناء مستقبميا كقادر عمى ا
 : صفحات متفرقة ( . 0262حتي عاـ في مصر الرؤية االستراتيجية لمتعميـ 

، تـ إطبلؽ مجمكعة مف  0262كلضماف تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعكدية    
البرامج الكطنية المحققة ( ، كىك أحد 0202البرامج التنفيذية ، منيا برنامج التحكؿ الكطني )

كالتي سيككف لو أثر في ىذا المجاؿ . كقد تضمف ىذا البرنامج ،  0262لرؤية المممكة 
( برنامجان فرعيان منيا برنامجي رأس الماؿ البشرم ، إضافة إلي برنامج التكسع في 00)

 ( . 0262) برامج تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعكدية  الخصخصة
الستراتيجية لمتعميـ حتي عاـ ا تنفيذ ىذه الرؤمالتعميـ العالي عصب كُتعد مؤسسات 

، كقدرتو عمى مكاجية  تتجمَّى أىمية مؤسساتو في تقدُّـ المجتمع كُرقِيوحيث ،  0262
عدادىا في كافة  تحديات العصر مف خبلؿ مساىماِتيا في تعميـ المكارد البشرية كتدريبيا كا 

تفعيؿ قكاعد االعتماد كالجكدة المسػػايػػرة ، إلي جانب  المجاالت كالتخصصات المختمفة
 ، تمكػيف المتعمـ مف متطمبػات كميػارات القػػرف الحادم كالعشػػريػف مع ، لممعػاييػػر العػالميػػػة

تطكير البرامج األكاديمية ، مع  دعـ كتطكير قدرات ىيئة التدريس كالقياداتإضافة إلي 
التقكيـ مع االبتكار كالتنكع في ذلؾ ، إلي جانب  التعمـ كأنماطكاالرتقاء بأساليب التعميـ ك 

كمؤسسات التعميـ العالي بما يحقؽ المركنة كاالستجابة  راتتطكير البنية التنظيمية لمكزا
التكصؿ إلى الصيغ التكنكلكجية كاإلليكتركنية األكثر فعالية في  كمف ثـ يتـ  .كجكدة التعميـ

حث العممي كتداكليا بيف الطبلب كالمعمميف كمف يرغب مف عرض المعرفة المستيدفة كالب



 .......................... العربيةبدائل مقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم العالي في البالد 
 

- 02 - 

: صفحات متفرقة (  0262حتي عاـ  في مصر االستراتيجية لمتعميـ) األىداؼ  أبناء المجتمع
. 

ليشكؿ رافدان لدعـ  التكسع في الخصخصةبرنامج جاء  كفي المممكة العربية السعكدية   
المجتمع في ضكء تطمعات رؤية المممكة  التنمية االقتصادية ، كتحقيؽ ازدىار اقتصاد

. كيستيدؼ برنامج التخصيص تعزيز جكدة الخدمات المقدمة ، كتخفيض التكاليؼ 0262
شراكو في تقديـ عدد مف الخدمات ،  عمى الحككمة مف خبلؿ دعـ دكر القطاع الخاص كا 

دكلة كبذلؾ يككف تركيز الحككمة عمى الدكر التشريعي كالتنظيمي بما يحفظ مصالح ال
برنامج )  كالمكاطف ، كيعمؿ عمى تكجيو مبادرات البرنامج في سياؽ تحقيؽ ىذه الرؤية

 .(  0202 بالمممكة ،التحكؿ الكطني 
 التي مصر في العالي التعميـ مؤسسات عمى عاتؽ تقع ضغكطكمف ناحية أخرم فيناؾ   

كما أف  . النمك ىذا مع بما يتناسب التمكيؿ زيادة دكف الطبلب قيد في النمك استكعبت
مساىمة القطاع الخاص في تمكيؿ التعميـ العالي مازالت محدكدة ، إضافة إلي أف التمكيؿ في 
مجاؿ التعميـ العالي يكاجو ضعفان كمحدكدية التمكيؿ الخارجي سكاء في شكؿ منح أك قركض 

ذلؾ األمر إلى الطبيعة الخاصة لمتمكيؿ  ( 03، ص ـ 0202بمتاجي ،  ، كقد فسرت دراسة )
 . الخارجي الذم يخضع لتقمبات يصعب السيطرة عمييا

 مصادر تمكيمية إضافيةحكؿ الحاجة إلي  الحاليالبحث  إشكالية تأتيمف ىنا ك   
تحقيؽ ىذه كمف أجؿ الستيعاب ىذا النمك في نسب االلتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي ، 

 كالسعكدية مصر تيكالتي كردت في رؤي  العاليلمتعميـ الطمكحة األىداؼ االستراتيجية 
كبقية  الجامعاتف كجب البحث عف بدائؿ لتنكيع مصادر تمكيؿ التعميـ العالي  ، 0262

،  اآلماؿ في دفع عجمة التنميةعمييا يعمِّؽ مرحمة التعميـ العالي في المؤسسات التعميمية 
  .في ىذا العصر  تحقيؽ طمكحات المجتمع كتطمُّعاتوك 

 وظهمة البحح : -ثاٌيًا

بشكؿ ثابت ،  لمؤسسات التعميـ العالي تناقص في مصر حجـ التمكيؿ الفعمي   
كنتيجة لذلؾ فإف مؤسسات التعميـ  ،كسجؿ انخفاضان عمي مدار السنكات القميمة الماضية 

العالي في مصر صارت تعاني مف نقص حاد في المكارد. كفي السعكدية بدأ الحديث عف 
 ( . 06ـ ، ص 0202ضركرة تكفير مصادر إضافية لتمكيؿ التعميـ العالي فييا) الدقي ، 
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كؿ  تكاجو التي المشكبلت أصعب مف العالي التعميـ مكضكع التمكيؿ بمؤسساتكمف ثـ أصبح 
مف  ـغيرىسكاء ، إضافة إلي  عمي حد السعكدم ،المجتمع ك  المجتمع المصرم ، مف

 االقتصادية الظركؼ ظؿ في لمجدؿ خاصة إثارة كأكثرىا ،األخرم العربية مجتمعات الدكؿ 
 مناديان  التمكيؿ قضية يعالج ، فالبعض المكضكع ىذا حكؿ كاسع جدؿ ىناؾ أف إذ ، الراىنة
 بالتمكيؿ ينادم اآلخر كالبعض ، الخاصة إنشاء الجامعات في كالتكسع ، المجانية بترشيد

 معايير كجكد أىمية عمي مع التأكيد ، الخاص كالقطاع الحككمة بيف في اإلنفاؽ المشترؾ
 تمكيؿ قضية أصبحت ىنا كمف . العالي التعميـ بمؤسسات اللتحاؽ الطبلب كمحددة كاضحة
 مستكيات اختبلؼ برغـ العالـ، دكؿ مف الكثير التي تكاجو الميمة القضايا مف العالي التعميـ
     . منيا كؿ في االقتصادم النمك

الرؤية االستراتيجية لمتعميـ حتي عاـ )  رصدتكفي جميكرية مصر العربية     
حصاءات حكؿ فرص  ثمة ( 0262 أماـ خريجي مؤسسات  المستقبمية العمؿمؤشرات كا 

َضعؼ القدرة مع  في فترة محددة ،األكاديمي غياب قانكف ممـز باالعتماد  فيالتعميـ العالي ، 
إتقاف  كفي غياب، أماـ راغبي االلتحاؽ بيا االستيعابية لمؤسسات التعميـ العالي الحالية 

ضعؼ نظـ التقكيـ كالمتابعة مع كالطبلب ،  أعضاء ىيئة التدريسالمغات األجنبية لبعض 
تقمص دكر المجتمع المدني كالقطاع الخاص في العممية التعميمية ،  كفي غيابكالحكافز ، 

معيار االعتماد عمي في ظؿ سياسة كاضحة لتسكيؽ نتائج البحث العممي ،  مع عدـ كجكد
ؤسسات ضعؼ الركابط بيف م مع،  بمؤسسات التعميـ العمي  معيار كحيد لمقبكؿكالدرجات 

محدكدية قدرة ىيئة ضماف الجكدة لمقياـ كمف خبلؿ التعميـ العالي كسكؽ العمؿ الصناعي ، 
ضعؼ مع سياسة لممتابعة كالتكاصؿ مع الخريجيف ،  غيابفي ك بدكرىا في االعتماد ، 

َضعؼ الحكافز لتشجيع المكارد ك الجدكل االقتصادية كالتربكية مف الحصكؿ عمى االعتماد ، 
َضعؼ المراكز البحثية الحالية كاعتمادىا عمى أعضاء ىيئات مع كثر كفاءة ، البشرية األ 
مع ضعؼ الدكر الرقابي عمى المناىج التعميمية كاإللتزاـ بتطكيرىا ، إلي جانب التدريس ، 

انخفاض مع نقص الميارات لمخريجيف إلى سكؽ العمؿ ، ك ضعؼ التمكيؿ كقمة مصادره ، 
الندرة النسبية لممكارد المتاحة كعدـ مع يات عالمية متميزة ، نسبة األبحاث المنشكرة في دكر 

ارتفاع تكمفة إنشاء مؤسسات التعميـ العالي كتزكيدىا بالمصادر ك  استغبلليا بشكؿ أمثؿ ،
 . البلزمة
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( بضركرة التكسع في إنشاء  0262رؤية مصر  كقد أكصت ىذه الرؤية )  
بناء ككادر مع العمؿ عمي األىمي كالخاص ، مؤسسات لمتعميـ العالي بالمشاركة مع القطاع 

تفعيؿ ك تحسيف الجكدة بمؤسسات التعميـ العالي ، لتدريسية متميزة بمؤسسات التعميـ العالي  
تفعيؿ دكر مراكز البحكث بمؤسسات التعميـ مع دكر مراكز البحكث بمؤسسات التعميـ العالي ، 

قميميا كدكليا ، ربط الخريجيف بمؤسسات التكظيؼ داخؿ سكؽك العالي ،  مع  العمؿ محميا كا 
،  دكليان  تطبيؽ نظاـ معادالت الشيادات المصرية كاالعتراؼ بالشيادات العميابذؿ الجيد ل

تحديث نظـ القبكؿ  مع إلطار القكمي لممؤىبلت ،لمنظكمة ا ان تطكير المناىج استنادك 
 لي .تطبيؽ نظاـ الجكدة بمؤسسات التعميـ العاك بمؤسسات التعميـ العالي 

أتى قرار مجمس الشؤكف االقتصادية كالتنمية بتنفيذ  المممكة العربية السعكديةكفي   
، كذلؾ لرفع كفاءة أداء االقتصاد 0262؛ ليتكافؽ مع رؤية المممكة  برنامج التخصيص

سيعمؿ البرنامج عمى زيادة فرص تكظيؼ أبناء حيث ،  الكطني كتحسيف الخدمات المقدمة
أحدث التقنيات كاالبتكارات كدعـ التنمية االقتصادية بإشراؾ منشآت  الكطف كعمى استقطاب

؛  ، كبتشجيع االستثمار المحمي كاألجنبي بمختمؼ القطاعات مؤىمة في تقديـ ىذه الخدمات
البدء في تطبيؽ مبادئ الخصخصة ، كمف ثـ  لضماف رفع الناتج المحمي بتنكع مصادر الدخؿ

الجامعات كالعمؿ عمى خفض التكمفة التشغيمية كالتكسع في في إدارة كتشغيؿ كافة جكانب 
إيجاد مصادر تمكيؿ ذاتية عف طريؽ إنشاء الشركات كاستثمار أراضييا أك إنشاء أكقاؼ أك 

(، كالعمؿ عمى 0262ليتماشى مع رؤية المممكة ) تطبيؽ نظاـ الرسكـ عمى بعض الخدمات
كمف أىـ مبلمح .مكاردىا المالية كالبشرية تعتمد عمى ةإنشاء جامعات غير ربحية بإدارة ذاتي

جامعات بحثية تركز عمى الجكانب البحثية كتقديـ   إلىالسعكدية  النظاـ تقسيـ الجامعاتىذا 
كجامعات ،  برامج الدراسات العميا لدرجتي الماجستير كالدكتكراه عف طريؽ البحث العممي

جامعات تطبيقية تركز إضافة إلي ، تيرعممية تركز عمى التعميـ لمرحمتي البكالكريكس كالماجس
 . (   www.spa.gov.sa/1622463 ) عمى التعميـ التطبيقي في مرحمة الدبمكـ

، كمداخؿ  في مجاؿ التعميـ العاليىذه األىداؼ  متطمبات لممساىمة في تحقيؽك   
كجب البحث عف بدائؿ لتنكيع  0262 كالسعكدية مصر تيرؤيتمكيميا ، كالتي كردت في 

 كالمممكة العربية السعكدية ، جميكرية مصر العربية كؿ مف في العاليمصادر تمكيؿ التعميـ 

http://www.spa.gov.sa/1622463
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،  التجارب العالميةالنظـ ك التي تطرحيا  مع األخذ في االعتبار مصادر التمكيؿ المتعددة
 . 0262 كالسعكدية مصر تيكالمتطمبات التعميمية لرؤي

   أسئمة البحح : -ثالجًا

ما بدائؿ التمكيؿ  : التساؤؿ الرئيس التالييسعي البحث الحالي إلي اإلجابة عف 
 جميكرية مصر العربية كؿ مف في العاليبمؤسسات التعميـ التعميمي كمتطمبات تحسينو 

استرشادان بالنظـ كالتجارب العالمية ك ،  0262يما يتفي ضكء رؤي كالمممكة العربية السعكدية
 المعاصرة في ىذا المجاؿ ؟ .

 كيتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :  
أىـ مصادر تمكيؿ التعميـ بمؤسسات التعميـ العالي في ضكء التجارب العالمية في ىذا ما  -0

 ؟ .المجاؿ
كالمممكة العربية  جميكرية مصر العربية  تيالتي طرحتيا رؤيالمأمكلة ك البدائؿ ما  -0

 ؟ .ا مالتمكيؿ بمؤسسات التعميـ العالي  بيمصادر لتنكيع  0262السعكدية 
ضكء النظـ  الببلد العربية في تمكيؿ التعميـ العالي فيمصادر لتنكيع  المناسبة البدائؿ ما -6

 ؟ . 0262كدية رؤيتي مصر كالسعك كالتجارب العالمية 
 أِداف البحح : - 

 يسعي البحث الحالي إلي تحقيؽ األىداؼ البحثية التالية :    
في ضكء التجارب العالمية في  العاليبمؤسسات التعميـ مصادر تمكيؿ التعميـ تحديد أىـ  -1

 ىذا المجاؿ .
كالمممكة العربية السعكدية  جميكرية مصر العربية  تيرؤي تحديد البدائؿ التي طرحتيا -2

 . امبي  العاليالتمكيؿ بمؤسسات التعميـ مصادر لتنكيع  0262
ضكء  الببلد العربية في فيتمكيؿ التعميـ العالي مصادر لتنكيع  المناسبة تحديد البدائؿ -3

 . 0262رؤيتي مصر كالسعكدية ك النظـ كالتجارب العالمية 
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 أِىية البحح : -رابعًا 

مؤسسات التعميـ العالي في أم مكاف مف العالـ مكارد مالية عالية حتى تحقؽ  تتطمب
أىدافيا بكفاءة كاقتدار، كىذه المتطمبات المالية تتزايد عبر الزمف مف أجؿ أف تتمكف ىذه 
المؤسسات التعميمية مف تطكير برامجيا كخططيا كأبحاثيا. كما تكاجو الكثير مف دكؿ العالـ 

صعكبات عديدة في تكفير المكارد المالية البلزمة لئلرتقاء ببرامجيا اإلنساني المعاصر 
التعميمية في مؤسسات التعميـ العالي بيا ، كذلؾ بسبب ضخامة االستثمارات المالية التي 

التي  العربيةيتطمبيا التعميـ العالي . كتظير ىذه المشكمة بشكؿ أكثر كضكحان في الدكؿ 
  . فييا د المالية الحككمية لتمكيؿ التعميـ العالياعتمدت بشكؿ أساسي عمي المكار 

  تيرؤي البدائؿ التي طرحتيا إلبرازفي سعيو  ىذا البحثتنبع أىمية كمف ىنا 
التمكيؿ مصادر تنكيع في مجاؿ  0262كالمممكة العربية السعكدية  جميكرية مصر العربية

 0262 كالسعكدية مصر كؿ مف رؤيةخبلؿ  يبرز مفحيث ،  امبي  العاليبمؤسسات التعميـ 
كيفية مشاركة كافة المؤسسات ، النظـ كالتجارب العالمية في ىذا المجاؿ ، كفي ضكء 

تكفير مف أجؿ المجتمعية كالقطاعات االقتصادية غير الحككمية ) القطاع الخاص كغيره ( 
كمؤسساتو  العاليالرتقاء بجكدة التعميـ مف أجؿ ا، ك  العاليبدائؿ لتدعيـ تمكيؿ التعميـ 

، إلي جانب تحقيؽ معايير الفاعمية التعميمية كتحقيؽ اإلثراء في المناىج التعميمية  التعميمية
االستخداـ في ضكء  تحسيف جكدة التعميـ تعمؿ عمي التي التربكية، مع تكفير األنشطة 

تمبية إضافة إلي كيفية مساعدة الطبلب الفقراء مف أجؿ  . الفاعؿ لؤلمكاؿ كالمكارد المتاحة
كما تظير أىمية ىذا البحث مف خبلؿ سعيو لتبني طمكحاتيـ في مكاصمة تعميميـ العالي ، 

إلقراض سخي لمطبلب مف أجؿ سد احتياجاتيـ  كتمبية مطالبيـ في تأسيس بنؾ بكصية ت
  تسديد الرسـك الدراسية  ، كشراء الكتب الدراسية ، مع تمبية مطالبيـ المعيشية . 

 وصطمحات الدراسة : -خاوشًا 

 : العاليمتوين التعميي  -

ًلة عمى تعبئة ذرة الذق ٛى العالي( أف تمكيؿ التعميـ 0200جاء في دراسة حكيـ ) 
ية ذنقالمكارد ه زى ذكانأء سكاءافيا ذأى كػة لتحقيػلئلنفاق عمى العممية التعميميالمكارد البلزمة 

فإف تمكيؿ التعميـ  (0223دراسة عامر)كفي  . ةشمباشغير ة أً شمباش، ية ذنقغير أً 
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،  مف المكازنة العامة لمدكلة العاليمجمكع المكارد المالية المخصصة لمتعميـ  يعني العالي
الييئات أك التبرعات أك الرسكـ الطبلبية أك المعكنات  ىبات بعض المصادر األخرل مثؿ كمف

        . خبلؿ فترة زمنية محددة العاليالمحمية كالخارجية بيدؼ تحقيؽ أىداؼ التعميـ 
 ُيقصد بو العاليمفيكـ التمكيؿ فإف    (Jongbloed , 2008) في دراسةك 

في  مف التعميـ العالي المأمكلةتخصيص المكارد المالية لمجامعات كالطبلب لتحقيؽ األىداؼ 
 . ىذه المجتمعات أك تمؾ

(  6-5ـ ، ص ص : 0203الباسؿ ، ك ) جكىر ، تتبني الدراسة الحالية ما أكرداه ك  
يعني أنو فف كعمـ إدارة األمكاؿ التي مف  ، كالذم العاليمف تعريؼ لمصطمح تمكيؿ التعميـ 

الممكف أف تشمؿ الخدمات كاألدكات المالية ، مع االىتماـ بتكفير الماؿ لمكقت الذم نحتاج 
قان ليذا المفيـك معني بتحديد كالتمكيؿ كف .إليو الستخداميا بصكرة فعالة كبكفاءة في مجاليا 

مف المكارد المالية النقدية مع تحديد سبؿ كأساليب الحصكؿ عمييا مع  الجامعاتاحتياجات 
 . كفاءة استخداميا ، كتجنب المخاطر التي قد تظير مستقببلن 

 : 2030رؤية وصز  -

، كىي مبادرة  متنمية المستدامةلاستراتيجية  ىي (  0262) رؤية مصر  إف    
استراتيجية لمتنمية الشاممة لبدء خطة  2018  في عاـ   الحككمة المصرية أطمقتيا

ستككف مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي كمتكازف كمتنكع يعتمد  أنو بمعني ، مصر في
قائمة عمى العدالة كاالندماج االجتماعي كالمشاركة كذات نظاـ ك عمى االبتكار كالمعرفة ، 

كلترتقي  ، أيككلكجي متزف كمتنكع تستثمر عبقرية المكاف كاإلنساف لتحقؽ التنمية المستدامة
في مجاالت كأبعاد التنمية مف خبلؿ العديد مف البرامج التنمكية  بجكدة حياة المصرييف

) رئاسة مجمس الكزراء :  االقتصادية  ، كاالجتماعية ، كالبيئية ، كالمعرفة كاالبتكار
 ( .   https://www.marefa.org  ) (  0262  مصر  –التنمية المستدامة  استراتيجية

 : 2030 املىمهة العزبية الشعوديةرؤية  -

محاكر كىي المجتمع الحيكم ثبلثة عمى   0262 المممكة العربية السعكديةتعتمد رؤية    
، كىذه المحاكر تتكامؿ كتّتسؽ مع بعضيا في سبيؿ  كاالقتصاد المزدىر كالكطف الطمكح

. كيمّثؿ المحكر األكؿ  كتعظيـ االستفادة مف مرتكزات ىذه الرؤية المممكة تحقيؽ أىداؼ
االقتصاد بالمحكر الثاني  كييتـ .بناء مجتمع حيكم، حيث ييتـ بأساسان لتحقيؽ ىذه الرؤية 

http://sdsegypt2030.com/
http://sdsegypt2030.com/
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/2018
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/
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، كتنمية الفرص لمجميع  باحتياجات سكؽ العمؿعبر بناء منظكمة تعميمية مرتبطة  المزدىر
ركز المحكر الثالث عمى القطاع كي.  مف رّكاد األعماؿ كالمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرل

. كفي كؿ محكر مف  مف خبلؿ تعزيز الكفاءة كالشفافية كالمساءلة كتشجيع ثقافة األداء العاـ
-https://www.mep.gov.sa/ar/vision) ؼعدد مف االلتزامات كاألىدا ىناؾمحاكر الرؤية 

2030. ) 

 : ٌبذة خمتصزة عَ الدراسات الشابكة -سادسًا 
، كحسب  الدراسات السابقة في مجاليا بعض أكردت الدراسة الحالية نبذة مختصرة عف    

 :  ، كىي حداثتيا
 The worldwide trend to كعنكانيا : ( ، ( Simon , Marginson , 2016دراسة   -

high participation higher education: dynamics of social stratification in 

inclusive systems :   ديناميات  : في التعميـ العالي مشاركة الفاعمةالاالتجاه العالمي نحك
                                                                           .  الشمكلية الطبقات االجتماعية في النظـ

أكضحت ىذه الدراسة ارتفاع نسب الممتحقيف بمؤسسات التعميـ العالي عمي مستكم 
العالـ ، إذ بمغت ىذه النسب ما يقارب ثمث الفئة العمرية في المجتمعات اإلنسانية ، كىذه 

يسبؽ لو مثيؿ مف قبؿ عبر تاريخ ىذه المجتمعات . كرغـ أف ىذا النسب تنمك بمعدؿ لـ 
صادية بيف أفراد الطبقة التكسع في الطمب عمي التعميـ العالي ال يؤدم إلي طفرة اقت

، لكنو يظؿ مرتبطان بطمكحات ىذه األسر لمترقي في المراكز االجتماعية. كمع ذلؾ ، المتكسطة
تمكيبلن تشاركيان مف كافة الطبقات االجتماعية ، كمف  فإف التكسع في التعميـ العالي يتطمب

                                     القطاعيف العاـ كالخاص لتحقيؽ القدرة التنافسية ليذا النمط مف التعميـ .
 .متوين التعميي العالي يف وصز: املظهالت والبدائن املكرتحةً( ، وعٍواٌّا :  2015) بمتاجي، دراسة-

تمكيؿ مكضكع مثؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذا البحث في تسميط الضكء عمي تَ    
التعميـ العالي في مصر كالتصدم لمشاكمو ، كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ىذا البحث 

 مثؿ تحسيف كفاءة اإلنفاؽ عمى التعميـمف أجؿ  سياساتتتمخص في ضركرة إتباع  بعض ال
بيف المناطؽ المختمفة ، إلي جانب  العمؿ عمى تحسيف تكزيع المكارد المالية بما يعيد التكازف

تشجيع األفكار الجديدة لتطكير التعميـ مف مثؿ  السياسات البلزمة لتدبير مكارد إضافيةإتباع 
مؤسسات تعميمية  إنشاء عميرجاؿ األعماؿ  ، كتشجيع خبلؿ المبادرات الشعبية لممشاركة

https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
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تعظيـ االستفادة مف المنح كالقركض ، ك  متميزةتعميمية نافس فيما بينيا عمى تقديـ خدمة تت
                                                                      . الدكلية الدكلية المقدمة مف المنظمات

 عميي .ً ( ، وعٍواٌّا : اجتاِات حديجة يف متوين الت2002دراسة ) اهلاللي ،  -

ركزت ىذه الدراسة عمي تحميؿ بعض االتجاىات الحديثة التي تـ إتباعيا في   
مكاجية مشكمة تمكيؿ التعميـ في بعض البمداف العالمية ، مع تكضيح كيفية االستفادة منيا 

 في معالجة قضية تمكيؿ التعميـ في مصر .
نسبة المشاركة في كقد استخمصت ىذه الدراسة عدة نتائج في ىذا المجاؿ منيا أف   

تحمؿ تكاليؼ التعميـ مف قبؿ الطبلب كأسرىـ قد زادت في معظـ دكؿ العالـ المتقدـ كالنامي 
مع بداية القرف الحادم كالعشريف ، عبلكة عمي أف الرسـك الدراسية أصبحت تمثؿ مككنان 

جديدة ميمان في المشاركة مف أجؿ تنكيع مكارد ُكمفة التعميـ ، إلي جانب البحث عف طرؽ 
لتمكيؿ التعميـ في عدد آخر مف دكؿ العالـ مف خبلؿ برامج إقراض الطبلب  إضافة إلي 

 ارتفاع حجـ خصخصة التعميـ ، خاصة ما يتعمؽ باألنشطة ذات التكمفة المرتفعة . 
 إطار وكرتح لتطبيل ٌظاً التهاليف املبين عمى األٌظطةوعٍواٌّا :  ،(2002ًعدض، ) دراسة -

(ABC ) دراسة تطبيكية عمى اجلاوعة اإلسالوية بكطاع غزة: اجلاوعات الفمشطيٍيةيف  

كتحديد  ،(ABC)  الدراسة بشكؿ رئيسي إلى اقتراح إطار لتطبيؽ نظاـ ىذه ىدفت  
اتخاذ القرارات اإلدارية كالرقابة عمى مع ،  مدل تأثيره عمى دقة كمكضكعية قياس التكاليؼ

كقد أظيرت نتائج الدراسة اختبلؼ كؿ مف تكمفة الطالب الفصمية كتكمفة  . المكارد المتاحة
الساعة المعتمدة باختبلؼ التخصص العممي بسبب التفاكت فيما بينيا في الطمب عمى 

يحقؽ الدقة كالمكضكعية في  ABC ) ) إلى أف نظاـ ىذه الدراسة  تكصمتكما  ، األنشطة
،  نشطة المتبادلة بيف الكميات كاألقساـ األكاديميةكما أنو يقيس تكمفة األ ، قياس التكاليؼ 

الكفاءة في استغبلؿ  ، إلي جانب تحديد كيحدد مكاطف عدـ كزيادة فعالية ككفاءة الرقابة
زيادة ، مع المكارد المتاحة بما يمكف مف االعتماد عميو في اتخاذ القرارات اإلدارية السميمة 

 . فعالية ككفاءة الرقابة
ً ( ، وعٍواٌّا : حجي وشاِىة الكطاعني اخلاص واملظرتك يف متوين 2000هبيشي ، ) الدراسة   -

 التعميي والتىوين الذاتي  .
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في ظؿ الظركؼ االقتصادية  –أكضحت ىذه الكرقة البحثية مدم صعكبة الدكؿ   
في أف تفي بجميع متطمبات التعميـ عمي النحك المرجك ، كمف ثـ كجب استغبلؿ  –الحالية 

عكائد بعض المشركعات الخاصة بدكلة قطر في تمكيؿ التعميـ ، خاصة في مجاالت التعميـ 
كير المختبرات كالمعامؿ كالقاعات متعددة األغراض ، إضافة الفني كالتقني ، عبلكة عمي تط

 ، كالمقاصؼ كمبردات المياه . مؤسسات تعميمية عاليةإلي مظبلت لم
ِــ ( ، وعٍواٌّا : وصادر إضافية وكرتحة لتىوين اجلاوعات احلهووية 1422، باجزي ) دراسة -

 الشعودية. 

مف لية لمجامعات الحككمية السعكدية المصادر الماأكضحت ىذه الدراسة ضركرة تنكيع   
كظائؼ الجامعات تجديد كتحديث ، مع  البدء في إنشاء صندكؽ التنمية التعميميخبلؿ 

تيتـ باألبحاث العممية كالتطبيقية كتستػثمر  ، منتجة كاستثمارية بأف تصبح جامعاتالسعكدية 
مجانية التعميـ العالي إلغاء إضافة إلي العمؿ عمي  . ما لدييا كتجعؿ منو ذا عائد ربحي

ؿ السنكم دخمقننة بما يتناسب كال ةالحككمي كاألخذ بنظاـ الرسـك الدراسية كفؽ أنظم
   . لمعائبلت بحيث ُيعفى منيا الفقراء كالمعاقيف كالطبلب المتفكقيف

      وٍّج البحح :   -سابعًا 

تحميؿ مصادر ل -صكرتو التقريرية  في – يستخدـ البحث الحالي المنيج الكصفي 
في ىذا المجاؿ ، إضافة إلي تحميؿ  الدكلية كالنظـ التجاربب، استرشادان  العاليتمكيؿ التعميـ 

 . 0262كالسعكدية  مصر تيفي ضكء رؤي العاليالتعميـ كاقع البدائؿ المطركحة لتمكيؿ 
يف البالد  العاليبدائن التىوين التعميىي ووتطمبات حتشيٍْ مبؤسشات التعميي  -ثاوًٍا 

 :العزبية

في الببلد  – ة منياخاصة الحككمي –العالي  ي بمؤسسات التعميـتمكيؿ التعميمالف إ   
المبنية عمي  أف المؤشراتكما  ، فييا العربية يتطمب مكارد مالية تفكؽ اإلمكانيات المتاحة 

تشير إلى أف أزمة التمكيؿ ىذه  -معدم ىذه الكرقة البحثية –الخبرات المعاشة لدم الباحَثيف 
، خاصة في عصر العكلمة  ةالعاليستزداد خطكرة ، بما سكؼ يؤثر عمي جكدة ىذه المرحمة 

يستكجب البحث عف مصادر تمكيمية إضافية في جد كخطير ، ك  األمر، كمف ثـ ف كالتنافسية
 04-02ص : ص  0204) عابديف ، ما أكرده ، كتتفؽ مشكمة ىذه الدراسة مع ىذا الشأف 
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الدراسات عمى مستكل المنطقة العربية لُتشخص أزمة تمكيؿ  تمنذ فترة تكالىحكؿ أنو ، ك ( 
أصبحت ماسة  . كيبدك أف الحاجة التعميـ العالي الحككمي  كتبحث عف بدائؿ إضافية لتمكيمو

. كاألرجح أف تككف في المستقبؿ أكثر إلحاحا لمبحث عف مصادر تمكيؿ إضافية  ليذا التكجو
لمتعميـ العالي تخفؼ مف االعتماد شبو الكامؿ عمى التمكيؿ الحككمي الذم يعاني بدكره أزمات 

أىمية كضكح معالـ التكامؿ بيف التمكيؿ الحككمي لمتعميـ  تظير كمف ىنا . يتكقع أف تزداد
التعميـ لذاتو ، كتمكيمو أيضان مف خبلؿ مجمكعة  مصادر ثالثة إضافية ،  كتمكيؿ ىذا العالي

 لدعـ تمكيؿ التعميـ العالي في الببلد العربية . شراكة مجتمعيةكتحديدان إمكانية االستفادة مف 
متمكيؿ لبدائؿ يان في مسألة تكفير أ( ر  00، ص  0202ىذا ، كقد أكرد ) بمتاجي ،     

عدة مسارات  يناؾ، ف في الببلد العربية العاليمتطمبات تحسينو بمؤسسات التعميـ لالتعميمي ك 
، كتكظيفيا  حسف استغبلؿ المكارد المتاحة كلكف أكالن البد مف، فييا لتمكيؿ التعميـ العالي 

 يةالتعميم العممية تدىكر تؤدم بالطبع إلي لمكاردا ف عدـ كفاءة استخداـإحيث ،  تكظيفان جيدان 
استخداـ  ما؛ أكلي ، يمكف تمخيص البدائؿ المقترحة في بديميف أساسييف كؿ عاـ. كبش

ا في مجا كمنيا  ، اتث كاالستشار ابحاأل ؿمؤسسات التعميـ العالي كمراكز إنتاج خصكصن
تغطية مصركفاتيا كتطكير إضافية تساعدىا عمي  عمى مكاردتحصؿ مؤسسات التعميـ العالي 

أما البديؿ الثاني فيتمثؿ في  . الجامعة المنتجة يطمؽ عميياىذه األساليب ، ك  برامجيا
التي تقدميا مؤسسات المجتمع المدني كالدكلي، إلي جانب قركض المنح ك التبرعات ك ال

 .القطاع الخاص في مجاؿ التعميـ العالياستثمارات 
اإلنفاؽ عمى  حكؿ ( (The World Bank, 2015كمف خبلؿ مراجعة التقارير الدكلية    

ىى اإلنفاؽ الحككمى مف تتضح صكرة ىذا اإلنفاؽ كمصادره ، ك فى مصر  العالي التعميـ
الخاصة التى  الجامعات كالمعاىدإنفاؽ القطاع الخاص عمى كمف  ، المكازنة العامة لمدكلة

الدكؿ ، إضافة إلى المنح كالمعكنات كالقركض التى تبرميا الحككمة المصرية مع  يمتمكيا
كمف أشير ىذه الدكؿ كالمؤسسات الدكلية التى .  الدكلية لئلنفاؽ عمى التعميـالمنظمات ك 

،  تقدـ المنح كالقركض المكجية لقطاع التعميـ المصرل حككمات الكاليات المتحدة األمريكية
، إلى جانب مؤسسات  كألمانيا ، ، كالمممكة المتحدة كفرنسا ، ، كالدانمارؾ ككندا ، كالياباف

، كالصندكؽ  كمنظمة اليكنيسيؼ التابعة لؤلمـ المتحدة ، ، كاالتحاد األكربى البنؾ الدكلى
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، كصندكؽ تنمية المكارد البشرية  ، كصندكؽ األكبؾ العربى لئلنماء االقتصادل كاالجتماعى
 . .       ، كمنظمة اليكنسكك ، كالبنؾ اإلسبلمى لمتنمية التابع لييئة التنمية الدكلية

تنكيع مصادر تمكيؿ ل ةمقترحال البدائؿ -في ىذا الجزء  -الحالية  الدراسةكتعرض        
كمع األخذ في ،  0262 رؤيتي مصر كالسعكديةفي ضكء في الببلد العربية  العاليالتعميـ 
. كقد تـ تصنيؼ ىذه البدائؿ في ىذا المجاؿاالتجاىات كالتجارب العالمية المعاصرة  االعتبار

 التالية : الرئيسةالمقترحة في المحاكر 
 .العاليمتوين التعميي احملور األوه : تعزيز وظارنة الكطاعات األقتصادية غري احلهووية يف 

الحككمي  العاليمساىمة رجاؿ األعماؿ في تمكيؿ بعض مؤسسات التعميـ إف    
عتمدان عمى ف تمكيؿ التعميـ العالي مازاؿ مإفأك نادرة ، كمف ثـ ، مازالت غير فعالة 

، غالبان ما يككف المكازنة العامة لمدكلة دكف االستعانة بالمكارد  مصدر أساسي لمتمكيؿ
عمى  أساسان  العربيةفي الدكؿ  تعتمد التعميـ العاليفمازالت ميزانية  . األخرلالخاصة 

، كذلؾ عمى عكس الحاؿ في البمداف المتقدمة حيث  التمكيؿ المقدـ مف جانب الحككمة
، ارتفاع  ، كمف العكامؿ التي ساعدت عمى ذلؾ ان مؤثر  ان الخاص دكر يمعب التمكيؿ 

مف تغطية تكاليؼ تعميـ  في تمؾ الدكؿ المتقدمة مستكل المعيشة مما مكف الكثيريف
ازدياد دكر المؤسسات الصناعية كالمالية كغيرىا في تمكيؿ التعميـ إلي جانب ،  أبنائيـ

عفاءات بسبب مشاركتيا ، كما تحصؿ عميو  بفضؿ ما تحققو مف أرباح مف حكافز كا 
فإف دكر الحككمات يعتبر  العربية. أما بالنسبة لمعظـ الدكؿ ة العاليفي تقديـ الخدمات 

   في تمكيؿ التعميـ العالي لمغاية ان حيث ما يزاؿ دكر القطاع الخاص محدكد ، أساسي
  .   الحككمي

 كاقع إلي أف(  00 -02، ص ص  0202) بمتاجي ، كقد اشارت دراسة     
حيث  ، مجممو في ضعيؼ العالي في مصر التعميـ تمكيؿ في الخاص القطاع إسياـ
 التعميـ تمكيؿ في الخاص القطاع إسياـ التي تحد مف ، ك الكثير مف التحديات ُتكجد 

 تمكيؿ في الخاص القطاع إسياـ تنظـ التي كالمكائح النظـ كفاية العالي مثؿ عدـ
 خطط ضكء في الخاص القطاع مف المطمكب الدكر تكضيح ، كعدـ العالي التعميـ
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؛ أم  الخاص كالقطاع العالي التعميـ إدارات بيف العبلقة ضعؼ مع، المطركحة  التنمية
 .القطاعيف معان  يربط تنظيـ كجكد عدـ
بدائؿ لتمكيؿ التعميـ العالي في فقد طرحت عدة  ( 0206) السيد ،  أما دراسة   

جامعات خاصة ىادفة لمربح بمكجب القكانيف كالمكائح المنظمة ليذا إنشاء منيا  مصر
مف خبلؿ طرح رؤية  خصصخصة بعض مؤسسات التعميـ العالي، إلي جانب  األمر

غير ىادفة لمربح مف خبلؿ عالية ك  تعميـ خاص مف خبلؿ مؤسسات تعميميةتقديـ 
 تمكيؿ القائـ عمي فمسفة ال حككميالتعميـ ، إلي جانب تقديـ نمط مف ال التبرعات كالكقؼ

 . شراكة بيف القطاع الحككمي كالخاص كبقية مؤسسات المجتمع المدنيالطبلبي ، كمف خبلؿ 
ـ 0226)الزائدم،كُتكجد رؤية حكؿ البدء في تأسيس جامعات افتراضية تحدثت عنيا دراسة  

 ،  ( 53، ص
بالبنية التحتية التكمفة التأسيسية لمجامعة االفتراضية مرتفعة فيما يتعمؽ لكف  

 ثبلث استراتيجيات لتقميص التكمفة كقد طرحت ىذه الدراسة . بدء تشغيمياعند  التكنكلكجية
الجمع بيف استخداـ المكاد الفيزيائية إلي جانب ،  : استخداـ تكنكلكجيا الشبكات المتاحةىي 

 لتقميص الُكمفة. اإلنفاؽ الجماىيرممع ضركرة ،  كالمكارد البشرية
 ىيكمة أك ىندسة الجامعاتإلي فكرة  ( 55ـ ، ص0226الزائدم، )رت ىذه الدراسة كما أشا  

الخصخصة في  ىذه تساعد حيث،  خصخصة بعض العمميات أك المياـ ، كىي تعني بذلؾ
، كما تساىـ الخصخصة في حؿ العديد مف  ، كعمميات أكثر كفاءة تحقيؽ مكارد مالية كبيرة

 . الخدمات جكدةالمرتبطة بالقضايا اإلدارية 
القطاع ، خاصة تعزيز مشاركة القطاعات األقتصادية غير الحككمية كبناءان عميو فإف       

أصبح أمران ممحان ،  العاليفي تمكيؿ التعميـ ، كضخ استثماراتو الخاص كالمجتمع المدني 
 .كضركرة قصكم 
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اجلاوعات احلهووية واخلاصة يف إثزاء املٍاِج واألٌظطة الرتبوية بالتعميي  طزانةاحملور الجاٌي : 

 . العالي

مشاركة الجامعات الحككمية كالخاصة في إثراء البحكث كالمناىج كاألنشطة إف   
 العاليالتربكية بالتعميـ 

 ، فيي كظيفة مف كظائفو ، لكف الجديد في ىذا لمنيكض بالتعميـ الجامعىأمران بديييان 
في الخارج لمناقشة  عمماء مصرك  ، التعاكف مع نقابة الميف العممية األمر ينحصر في تفعيؿ

التحديات التى تجاه كطرح الحمكؿ المستقبمية  العاليإثراء المناىج كاألنشطة التربكية بالتعميـ 
العميا ، كالدراسات  ، كاألنشطة الطبلبية ، كالدعائـ األساسية لو تكاجو التعميـ الجامعى
، كالتكجيات الدكلية نحك التعميـ  األستاذ الجامعىنمط شخصية ، ك  كالبحكث ككيفية تطكيرىا

 ، إضافة إلى تطكير التعميـ الجامعى كالبحث العممى كدكر المجمس األعمى لمجامعات الجامعى
 في تطكير ىذه األمكر .

تطكير الكتاب أجؿ  مفكتبادؿ األفكار  فعاؿ ، لحكار تربكلكما تهكجد ضركرة قصكم   
 تغيير القكانيف الحاكمة لمعممية التعميميةإلي جانب ،  الجامعى كتمكيؿ األنشطة الطبلبية

دكر األستاذ الجامعى فى  أما . التى لـ تتغير لفترة ليست بالقصيرةبالجامعات الحككمية ، ك 
لممجتمع  وكتقديـ خدمات،  األبحاث العمميةبالجامعات الحككمية ، كتطكير  العممية التعميمية

، فإنيا تحتاج إلي كقفات  المحمى مف خبلؿ المراكز كالمؤسسات المتخصصة لممصمحة العامة
 . حكؿ تمكيؿ ىذه الجكانب في ضكء المرتب المتدني لو 

بالجامعات االنشطة الطبلبية  تمكيؿمجمكعة مف اإلشكاليات التى تكاجو كىناؾ   
 ف النشاط الطبلبى يتـ فى إطار عمؿ نظـ منعزلةأ، ك  تينىفرضية العمؿ الرك الحككمية منيا 

، كما بيف االلتزامات كقكاعد الحضكر  كتراجع النشاط الثقافى ، ما بيف تغكؿ النشاط الرياضى
قمة المكارد المخضضة ليذه األنشطة ، كمابيف  كتمكيف الطبلب مف المشاركة الطبلبية

، كالتكازف بيف ممارسة  ة عمى نطاؽ كاسعتكسيع قاعدة المشاركالطبلبية مع افتراضية 
، كالتنسيؽ فى  تفعيؿ دكر مشاركة الفتاة الجامعية باألنشطةمع ،  األنشطة الطبلبية المختمفة

كذلؾ ضركرة التكاصؿ التكنكلكجى ك ، المطركحة  مراعاة التكقيتات المناسبة لممارسة األنشطة
ضركرة الدعاية المناسبة مع ،  لتكنكلكجيالؤلنشطة الطبلبية فى ظؿ االنتشار السريع لكسائؿ ا

 . أساتذة الجامعاتكبالضركرة مشاركة قبؿ بداية النشاط بفترة كافية ككذلؾ 
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مشاركة الجامعات الحككمية كالخاصة في إثراء المناىج كاألنشطة المأمكؿ مف  إف   
بالجكانب التقنية  يةالعمم كثعدة أىداؼ ىى ربط البحتحقيؽ  العاليالتربكية بالتعميـ 
عمى  المتبادؿ كاإلشراؼ، االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس كسد كالتكنكلكجية ، 

 ، كالتكصؿ إلى حمكؿ لممشكبلت إلى إثراء المعرفة اإلنسانية العممية مما يؤدمالرسائؿ 
ادة النظر فى ع. كمثؿ ىذه األمكر تتطمب إ تفعيؿ البحث العممىلآليات مع تكفير ، المجتمعية 

الدراسية لتقديـ خدمات تعميمية أفضؿ لطبلب الجامعات  زيادة المصركفاتك ميزانية التعميـ 
الحككمية مف أجؿ أف تتماثؿ مع نظيرتيا المقدمة بالجامعات الخاصة ، حيث ُتكجد المعامؿ 

 .كالخدمات الطبلبية المتنكعة المطكرة كالتكنكلكجيا المعاصرة 
يف العىمية  وظارنة املؤسشات اجملتىعية غري احلهووية يف حتكيل الهفاءة والفعالية : الجالحاحملور 

 . العاليبالتعميي  التعميىية

تحقيؽ الكفاءة  إلي أف تشارؾ فيالمؤسسات المجتمعية غير الحككمية تسعي   
 لنقؿ، أك ىكذا يجب أف تسعي  العاليكالجكدة كالفعالية في العممية التعميمية بالتعميـ 

مف خبلؿ تحكيؿ كحداتيا األكاديمية إلى كحدات  الجامعات إلى نمكذج الجامعات المنتجة
، كتقديـ المشكرة الفنية كالخبرة العممية  بحكث إنتاجية في مجاالت العمؿ كالخدمات المختمفة

. كىنا  مكارد إضافية، كىذا ُيكفي لمجامعات  المؤسسات المجتمعية غير الحككميةإلى كافة 
، مع المحافظة عمى  الجامعة عمى زيادة مكاردىا مف الخدمات التي تقدميا لآلخريفتعمؿ 

،  0202) بمتاجي ، كىذا ما أشارت إليو دراسة ،  التزاماتيا العممية كالثقافية تجاه المجتمع
ما فعمتو الصيف كككريا كغيرىما إلحداث النقمة التعميمية الكبيرة في العقكد  حكؿ(  02ص 

 . اضيةالقميمة الم
 مشاركة المؤسسات المجتمعية غير الحككمية في تحقيؽ الكفاءة كالفعاليةكما أف    

،  التعميـ عف بعدمثؿ إشكالية جديدة  ان صيغ قد تأخذ العاليبالتعميـ  في العممية التعميمية
التي تستفيد منيا ىذه المؤسسات المجتمعية غير  ، كالمناىج اإللكتركنية كالتعميـ المفتكح

حيث ، فييا  فيذه الصيغ تتيح فرص التعميـ العالي أماـ العامميف بشكؿ أك بآخر ،ككمية الح
حيث تحؿ ك تكاليؼ اإلقامة كالمعيشة كاالنتقاؿ ،  العامؿيكفر ىذا النكع مف التعميـ عمى 

                                . كالمناىج محؿ الصكرة التقميدية لمتعميـ العامؿالصكرة التفاعمية بيف 
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، فمف التحديات التعميـ العالي  كعمى الرغـ مف كضكح الرؤية فيما يتعمؽ بجكدة   
الجامعات الحككمية كتقديـ خدماتيا في ىذا المجاؿ الكبرل إحداث تحكؿ أساسي في مشاركة 

 يااتمؤسسفي  تحقيؽ الكفاءة كالفعالية مف أجؿممؤسسات المجتمعية غير الحككمية ل
، إذ بيا قكد إلى تحسف الجكدةتكضع سياسات جديدة ، مع اإلسياـ في  لياتابعة التثقيفية ال

كمناىج دراسية   مدربيف أعضاء ىيئة تدريس الجكدة تعني تكافر ما يكفي مف المدخبلت )أف 
(؛  كغيرىا مف مكاد تعميمية ، مادية مبلئمة ان ، كأكضاع مرتبطة بمحيطيا كقابمة لمتطبيؽ

 (بالمؤسسات الثقافية التابعة لممؤسسات المجتمعية غير الحككمية مبلئمة لمتعمـ  كعمميات )
(. غير أف  مزكديف بالميارات المبلئمة سكاء لمتكظؼ أك لتنمية الشخصيةأفراد  ) ، كالنتائج

،  القيـتنمية فيي تعني أيضان ،  معنى الجكدة أكبر بكثير مف مجرد مجمكع ىذه األشياء
رساء ك  كالسيما في سياؽ يطغى  استراتيجيات التكيؼ مع األكضاع )تدعيـ ، ك  اليكية الثقافيةا 

(. كلذا فيناؾ حاجة لمعالجة بكاعث الجكدة بيف البشر  فيو العنؼ عمى الحياة اليكمية
كمف ثـ لدم المؤسسات الثقافية التابعة لمقطاعات المجتمعية غير الحككمية.  كمحركاتيا

في اإلشراؼ عمي الخدمات الثقافية التي تقدميا التعميـ العالي مؤسسات شراؾ أىميةن إتظير 
البنؾ الدكلي ،  )فييا سألة الجكدةالمؤسسات المجتمعية غير الحككمية مف أجؿ تحقيؽ م

 .(ـ  0202
 ووصمحة الطزائب واخلاصة والتجارية البٍوك الوطٍيةاملؤسشات املالية العاملية و : دور الزابعاحملور  

 . العاليالتعميي  يف التدفل املالي لتشيري أعىاه

تعريؼ البنكؾ باختصار ىي أم شخصية إعتبارية تقـك بدكر الكسيط بيف إف    
،  ستثمارالك أمكاؿ لحاجة مكاؿ لمف يممكيا كفائض كبيف مف يبحث عف تمؾ األرؤكس األ

( ُعرؼ ىذا  ـ0206، السيد )  كليس ىناؾ تعريؼ محدد لمبنكؾ كلكف في المعجـ االقتصادم
، كما أَف كممة مصرؼ العربية تستخدـ  اإلقراضك بأنو مؤسسة تقكـ بعمميات االئتماف  المفيكـ

تعتبر ك  . ، كالصرؼ بالمغة العربية يعني بيع النقد بالنقد لتعني البنؾ كىى مأخكذة مف الصرؼ
البنكؾ الشرياف الرئيسي لبلقتصاد كىي التي يجرم فييا النقد كما تجرم الدماء في الشراييف 
فتقـك بتغذية االستثمارات ىنا كىناؾ . كىي تقـك عمى كجكد النقد الفائض كرصد حسابات 
القراض كتضع عميو  لكؿ زبكف كمف ثـ تقـك بممارسة عمميا التجارم كالتمكيؿ كاالستثمار كا 
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ىذه ك ،  مقابؿ السداد المقسط عمى إجمالي أصؿ القرض العائدك بمعنى أدؽ أ احياأرب
 . التعامبلت سائدة منذ الثكرة الصناعية

، البنكؾ العامة  - كالن : أفيناؾ ،  نكاعأكالبنكؾ مف حيث الشكؿ القانكني لمتأسيس   
،  أعماليا كأنشطتياكىي البنكؾ التي تمتمكيا الدكلة كتمتمؾ كامؿ رأس ماليا كتشرؼ عمى 

البنكؾ المتخصصة مثؿ البنؾ العقارم إضافة إلي كجكد ، كالكطنية التجارية، كالبنكؾ المركزية
، كىي البنكؾ التي يممكيا  البنكؾ الخاصة - ثانياكغيرىا.              ك  الصناعيك  الزراعيك 
القانكنية  امسؤكلياتي فيتحممك، حيث كانكا طبيعييف أك اعتبارييف أسكاء  فراد ،األ

دارتيا كؿ مف  ، البنكؾ المختمطة - ثالثا.ك كالمالية كىي البنكؾ التي تشترؾ في ممكيتيا كا 
الدكلة كاألفراد كتسيطر الحككمة عمى ىذه البنكؾ بامتبلؾ حصة كبيرة مف رأس الماؿ يسمح 

ما أنكاع البنكؾ مف أ.  ليا بإدارة البنؾ كتكجييو كفقا لمسياسة المالية كاالقتصادية لمدكلة
البنكؾ المركزية التي تتكلى عممية اإلشراؼ عمى الجياز  حيث مصادر األمكاؿ فتنقسـ إلى

ليا حؽ إصدار العممة كاالحتفاظ باألصكؿ الخاصة بالدكلة كالذىب ، حيث يككف  المصرفي
رأس ثانيا البنكؾ التجارية التي تتككف أمكاليا الخاصة مف ، ك  كمجمكعة العمبلت الصعبة

البنكؾ -أخيران .ك ككذلؾ مف كدائع األفراد كالمؤسسات لغرض االستثمار، الماؿ المممكؾ لمشركاء 
االستثمارية التي تعتمد بشكؿ رئيسي عمى أمكاليا الخاصة باإلضافة إلى الكدائع لمقياـ 

 ـ0206السيد ، االستثمارية )  بأعماليا كمف أىميا تقديـ القركض طكيمة األجؿ لممشركعات
 ) 

 كمصمحة الضرائب كالخاصة كالتجارية مبنكؾ الكطنيةأكبر ل دكركتنادم ىذه الدراسة ب  
األنشطة الطبلبية بيا ، إلي تمكيؿ  ، كمنيا  العاليالتعميـ  في التدفؽ المالي لتسيير أعماؿ

البنية قياـ البنؾ المركزم بتكجيو البنكؾ التجارية الى المساىمة بدرجة أكبر في تمكيؿ  جانب
الستكماؿ ما يتكقؼ مف إنشاءات تكفير السيكلة البلزمة  ة مف خبلؿالعاليالتحتية لممؤسسات 

 نتيجة العجز المالي ليا .
فرض ضريبة بإسـ ضريبة  (03، ص  0202) بمتاجي ، كقد اقترحت دراسة    

 ، كرخص ، مف خبلؿ فرض رسـك عمى أرباح الشركات كالمصانع كالبنكؾ التعميـ العالي
يرادات الغرؼ التجارية كالنقابات ، كرخص الميف األبنية ؛ أم فرض رسكـ عمى جميع  ، كا 

 لبنكؾ الكطنيةا، ىذا باإلضافة إلي تشجيع  األعماؿ كالميف التي تدر أرباحان عمى أصحابيا
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عمى منح اليبات لمؤسسات التعميـ العالي مف خبلؿ  كمصمحة الضرائب كالخاصة كالتجارية
 . مغريةية إعفاءات ضريب

 كالتجارية الكطنيةالدكلية ك البنكؾ  أدكار حددت مشركعات سابقة مداخؿ لتفعيؿ كما   
 )، فعمي سبيؿ المثاؿ جاء  العاليالتعميـ  لمساندة إصبلحفي  كمصمحة الضرائب كالخاصة

( مف خبلؿ استخداـ II SE PPتكنس في  المشركع الثاني لمساندة إصبلح التعميـ العالي
تـ  ، حيث جمالية التنافسية المضافة بصفة مباشرة عمى ميزانية االستثمار لمجامعاتالمنح اإل
قرار في الكقت الذم أدركت فيو الحككمة التكنسية كجكد مشكؿ عمى مستكل ىذا الاتخاذ 

، ك اكتشفت أّف جمكد كمركزية آلية تكفير ميزانيات قائمة  الجكدة في قطاع التعميـ العالي
عات العمكمية في ذلؾ الكقت ال يفسح المجاؿ لمساءلة مخرجات التعميـ أك عمى البنكد لمجام
الجامعات / مؤسسات  كفقا لنيج تشاركي شمؿ جميع الجيات المنفذة )ك أداء المؤسسات. 

لبرنامج الجكدة الدعـ  لتشاركيضّمف ىذا النيج اكقد  ، (البنكؾإدارات ، التعميـ العالي 
لي بػ ك  .في تكنسالي الجامعات كمؤسسات التعميـ العب مميكف يكرك مف  4.4بمكجب تمكيؿ أكَّ

  :(IIP، قدَّـ برنامج دعـ الجكدة ) قبؿ البنؾ الدكلي
( منحا اجمالية مباشرة إلى مؤسسات التعميـ العالي عمى أساس تنافسي ييدؼ إلى 0)

ز إدارة ( منح القدرات اإلدارية لتعزي0تحسيف نكعية البرامج كالتدريس في المدل الطكيؿ. )
مؤسسة تعميـ عاؿ كمعاىد بحكث بيف  002قتراحات تشمؿ أأطمؽ مجمكع  ، حيث الجامعات
ـّ  ، كحيث 0226 ، 0223سنتي  . ك نظرا لنجاح  منيا 22تمكيؿ  معمقترحا  055قبكؿ  ت

ـّ رفع المبمغ إلى  برنامج دعـ الجكدة مميكف يكرك خبلؿ إعادة ىيكمة البرنامج سنة  04.2، ت
 .( ـ 0203،  البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير )ـ 0200

لمؤسسات التعميـ العالي دعـ المكاصمة  البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعميركما اقترح    
 تكظيؼ الخريجيف كالعبلقات مع سكؽ الشغؿ -: )أ(ىي مف أربع نكافذ  في تكنس مف خبلؿ

 ية ،لطبلباخدمات ال - )د(  ؛ الحكـ كاإلدارة - )ج(   تثميف البحكث كاالبتكار؛  - ؛ )ب(
المنح كقد تـ تقديـ ضماف الجكدة كاعتماد مؤسسات التعميـ العالي كالبرامج .  -ك)ق( 
النفقات المتصمة بتقديـ المساعدة الفنية كالمعدات التربكية كاألعماؿ المدنية البسيطة لتغطية 

تـ كما .  كالمكظفيف اإلدارييف( ، بما في ذلؾ تدريب المدربيف  مثؿ اإلصبلح أك التجديد )
كما ، ، ُمَرشَّحة مف قبؿ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي  تأسيس لجنة برنامج دعـ الجكدة
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نامج لجنة البر  ، حيث تكلت كرد في دليؿ االجراء ات العممية التابع لبرنامج دعـ الجكدة 
 ( .ـ 0203،  البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير )جراء ات التمكيؿ كاممة إ

فى مصر باىتماـ العديد مف الدكؿ كالمنظمات  العالي حظى اإلنفاؽ عمى التعميـ كما   
 ية كاأللمانية ، إضافة إلي الدانماركك الكندية ، مثؿ المنح  كالييئات األجنبية المانحة
، لمتنمية  البنؾ اإلسبلمىك ىيئة التنمية الدكلية ، ك صندكؽ األكبؾ ك الصندكؽ العربى لئلنماء 

 , The World Bank  البنؾ الدكلى لتحسيف قطاع التعميـ فى مصر إضافة إلي قركض
إضافة ،  تطكير التعميـ الجامعى اليندسى كالفنىعمميات دعـ البنؾ الدكلى كما  ( .(2017
عادة تأىيؿ المستشفيات التعميمية الجامعيةإلي ال ، إلى  منح المقدمة لمربط بيف الجامعات كا 
،  لمتنمية فى مجاؿ التدريب لمتنمية فى مصر المنح المقدمة مف الككالة األمريكية جانب
مف مشركعات تطكير التعميـ  المراحؿ المختمفةتمكيؿ لمف البنؾ الدكلى  ةض الممنكحك كالقر 

عادة ىيكمة كميات التربية كتطكير المعاىد المتكسطة  العالى فى مصر كالمتضمنة تطكير كا 
عداد ت ـ ( . كما أف  0206العاـ القادـ   ) عاـ التعميـ ،  شريع جديد لمتعميـ العالىكالعميا كا 

دمت مف قُ ،  فى مصرالعالي فى مجاؿ التعميـ  تنفؽىناؾ منح كمعكنات كقركض دكلية أخرل 
ىيئات كتنظيمات مجتمعية كحككمات عالمية مثؿ ما قدمتو ىيئة المعكنة األمريكية لمتنمية 

 (. (The World Bank , 2016يئة التعاكف الدكلى اليابانية ىك  ،مف مخصصات مالية 
 مي يف حتىن تهاليف تعميي الطالبوتٍظيىات اجملتىع احمل والوقف : وظارنة األسز اخلاوصاحملور 

 . العاليبالتعميي 

األسر مف قبؿ  العاليفي تحمؿ تكاليؼ تعميـ الطبلب بالتعميـ  شاركةإف مسألة الم
يحتاج إلي كقفة تحميمية ، فاألسر تصرؼ الغالي كالنفيس مف  المحميكتنظيمات المجتمع 
أخرم لكف ىناؾ تنظيمات مجتمعية ة كىذا أمر طيب ، العاليبالمؤسسات أجؿ تعميـ أبنائيا 

في تمكيؿ التعميـ العالي  -في بحثو ـ (  0204،عابديفكما أكضح) -أىميتولو الكقؼ مثؿ 
:  0204) عابديف ، كعمي سبيؿ الحصر ، فقد أكرد      .  كالبحث العممي في الدكؿ العربية

كقؼ المنشآت كالمباني التي يمكف أف تككف نكاة لجامعة ضركرة  ( 20 – 05 ص ص
جديدة ، أك ُتضـ لجامعة قائمة ، كىك مف نكع كقؼ العقارات . كيمكف لمجامعة القياـ بتشغيؿ 
ىذه المنشآت كالمباني كتأثيثيا بدعـ حككمي كما ىك الحاؿ في المساجد . كاف كاف الكاقؼ 

مكف التفاكض معو لتغيير شركطو أك تعديميا قد اشترط شركطان معينة يصعب تنفيذىا  في
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حسب احتياجات الجامعة . كىناؾ الكقؼ عمى ىيئة التدريس كطبلب العمـ في الجامعات ، 
كيمكف أف يتخذ الكقؼ في سد احتياجاتيـ أشكاالن متعددة ، منيا : كقؼ عقارات أك منقكالت ، 

ضمف ليـ مصدران ميمان مف أك تخصيص مشاريع لدفع ركاتب لممعمميف ، كنفقات لمطبلب ت
كقؼ عقارات يمكف استغبلليا لتككف سكف لمطبلب  ، أك مكتبة ، أك  ، إضافة إلي احتياجاتيـ

غير ذلؾ مف أبكاب الخير التي تحتاجيا الجامعات مثؿ األندية الثقافية أك الرياضية ، أك 
الكقؼ في تمكيؿ مكانان لممختبرات ، كغيرىا كثير . كمف مجاالت الخير التي يساعد فييا 

كقؼ منشآت تككف مكتبة عامة أك ممحقة بجامعة أك متخصصة في أحد  العاليالتعميـ 
األقساـ العممية. كيتـ تجييزىا الستيعاب الكتب كاستقباؿ القراء مف قبؿ الكاقؼ ، أك مما 

كمف األمكر الميمة كما أنو يكقؼ عمييا ، أك بدعـ حككمي ، أك بأم كسيمة مشركعة .  
يمكف لمكقؼ اإلسياـ فييا كقؼ الكتب عمى مكتبات الجامعات ، كىذا مف أىـ ما يمكف التي 

أف يكقؼ  كيعتبر مف كقؼ المنقكؿ  ، كيمكف أف يخصص الكاقؼ عقارات أك منقكالت يمكف 
استغاليا ، كيصرؼ ريعيا عمى شراء الكتب كتكفيرىا في مكتبة عامة ، أك ممحقة بجامعة ، 

كفير متطمبات المكتبات . كىناؾ الكقؼ عمى التأليؼ كالطباعة كىذا مف أفضؿ الطرؽ لت
كالنشر ، كىذا الغرض يمكف أف يخصص لو عقارات ، أك منقكالت ، أك نقكد تستثمر كيجعؿ 
ريعيا في ىذا المجاؿ ، كيكفر مف ذلؾ لمكتبة جامعة أك كمية أك قسـ أك مكتبة عامة ما 

ا يمكف نشره مف خبلؿ ىذا الباب مف الخير تحتاجو مف الكتب كالمؤلفات. كلعؿ مف أىـ م
إف  رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كأبحاث الترقية التي يعدىا شباب الباحثيف ، كغير ذلؾ كثير.

كقؼ النقكد طريقة مثالية لنجاح نظاـ إقراض الطبلب في التعميـ العالي ، إذ يفضػؿ تقػديـ 
سة كنفقات المعيشػة كالدراسػة بالتعميـ قػركض لمطبلب  المحتاجيف ؛ بحيث تغطي رسكـ الدرا

العػػالي ، عمػػي أف يسدد الطبلب ىذه القركض فيما بعد التخرج ، كفؽ نظـ متفؽ عميو ، 
كيمكػف أف يسػتخدـ ىػذا النظػاـ لمساعدة الطالب  في تكمفػة إعػادة مقػرر فشػؿ فػي النجػاح 

صؿ دراسي لـ يحقؽ الطالب شركط فيػو مػف أكؿ مػرة ، أك تكمفػة عػاـ بكاممو أك حتى ف
    .النجاح فيو
مشاركة األسر أف  ( HOWARD COHEN , 2018 ) أكضحت دراسة  كما 

تطكرت عبر الزمف  العاليكتنظيمات المجتمع المحمي في تحمؿ تكاليؼ تعميـ الطبلب بالتعميـ 
 أىمية قصكم في الكقت الحالي.، كأخذت 
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مطالب وَ أجن ضىاُ وإعاٌات ل: حتديد صيغ وآليات لتفعين بزاوج وٍح وإقزاض  الشادضاحملور 

 . العاليالتدفل املالي لتشيري أعىاه التعميي 

قراض الطبلبىناؾ ضركرة ل   بنؾ  مف خبلؿ تحديد صيغ كآليات لتفعيؿ برامج منح كا 
في البمداف العربية  العاليمف أجؿ ضماف التدفؽ المالي لتسيير أعماؿ التعميـ  مطمبةيؤسس ل
الدكؿ  في طمبة الجامعات سكاءن  إقراضخبلؿ العقكد الثبلثة الماضية انتشرت برامج ، ففي 

 يتـ تقديـ ىذه القركض بكاسطة البنكؾ كالمؤسسات الماليةحيث ،  المتقدمة أك الدكؿ النامية
 ،العالي  لتعميـليذا الغرض في مجاؿ دعـ تمكيؿ ا بنؾ متخصص في تمؾ الدكؿ مف خبلؿ

يتـ السداد بعد التخرج كعمى فترات زمنية عمي أف ،  كذلؾ بسعر فائدة منخفض أك بدكف فائدة
 . ( 02، ص  0202) بمتاجي ،  كبشركط ميسرة طكيمة
كالقركض الدكلية كفي ىذا المضمار يمكف االستفادة مف نسب محددة مف ىذه المنح   

في إقراض الطبلب لمكاصمة  متخصصالبنؾ ذا اللدعـ ى المنظمات الدكليةالدكؿ ك المقدمة مف 
كيجب عمى الدكؿ المانحة كالككاالت ، تعميميـ كتأىيميـ بالمؤسسات التعميمية العالية 

التمكيمية أف تعفي ىذه القركض مف فكائدىا حاؿ تخصيص نسب منيا إلقراض ىؤالء الطبلب 
ية المانحة إلى اعتماد نظـ . كيمكف لمدكؿ العربية التفاكض كالسعي مع ىذه الجيات الدكل

محدد تراعي كشركط منح ىذه القركض ككيفية سدادىا مستقببلن حاؿ تخرج ىؤالء الطبلب ، 
ككجكد فرص عمؿ ليـ ، كفي حالة عدـ العمؿ ُيعفي الطبلب مف تسديد ىذه القركض ، 

، القركض كالتعامؿ معيـ كغارميف . كاستكماالن ليذا االقتراح البحثي يمكف تحديد مجاالت 
 الرسـك - التعميمية األنشطة مصركفاتفي مجاالت محددة ىي ، ك لمطبلب  ككيفية صرفيا

، كتسديد نفقات إقامة الطبلب أثناء دراستيـ سكاء بالمدف شراء الكتب  – البحكث – الدراسية
 .الجامعية ، أك خارجيا 

 . العالي: حتديد صيغ وآليات لتفعين وصادر التىوين الذاتي بالتعميي  الشابعاحملور 

التمكيؿ الذاتي الذم تحصؿ  ( إلي محدكدية كضآلة 0206السيد ، أشارت دراسة )    
حيث يتركز التمكيؿ الذاتي في رسـك في البمداف العربية ، عميو مؤسسات التعميـ العالي 

التعميـ العالي كرسـك التسجيؿ كاألنشطة الطبلبية كرسكـ الطبلب الذيف يمتحقكف بمؤسسات 
.  ، كىي في األغمب عبارة عف مبالغ رمزية االمتحانات كرسكـ الحصكؿ عمى شيادات التخرج

أيضان، تعاني مؤسسات التعميـ العالي مف ضعؼ كمحدكدية التمكيؿ الخارجي الممنكح ليا 



 .......................... العربيةبدائل مقترحة لتنويع مصادر تمويل التعليم العالي في البالد 
 

- 32 - 

بيعة الخاصة بالتمكيؿ الخارجي الذم ، كيعكد ذلؾ إلى الط سكاء في شكؿ منح أك قركض
، أم أنو في نياية األمر يعد مكردان ثانكيان  يخضع لتقمبات سياسية يصعب السيطرة عمييا

. إذف يمكف القكؿ أف التمكيؿ عف طريؽ المنح ىك مصدر مؤقت في  مشركطان بشركط معينة
مب األحكاؿ لدعـ التعميـ ، خاصة كأف المنح الخارجية تتجو في أغ دعـ كتطكير التعميـ العالي

 .األساسي
بالمثؿ تشكؿ القركض الخارجية مصدران ثانكيان لتمكيؿ التعميـ العالي حيث تتصؼ    

، مما يؤدم إلي  ، أم أنيا قد تتغير بالزيادة أك بالنقصاف القركض الخارجية بأنيا غير ثابتة
،  باإلضافة إلي ما سبؽ . (0222صعكبة التنبؤ بحجميا في المستقبؿ )عبد اهلل السيبلكم، 

ف القركض إفإنو يصعب االعتماد عمييا كمصدر مف مصادر تمكيؿ التعميـ العالي حيث 
كالمنح التي تقدميا مؤسسات التمكيؿ الدكلية مثؿ البنؾ الدكلي كصندكؽ النقد الدكلي تكجو 

التعميـ  عادة لتمكيؿ التعميـ األساسي أك تقتصر عمى تمكيؿ محاكر معينة بالنسبة لمؤسسات
 . ( 00 -00، ص ص :  0202العالي ) بمتاجي ، 

: حتديد صيغ وآليات لرتطيد اإلٌفام وخفض التهمفة وع احلفاظ عمي اجلودة بالتعميي  الجاوَاحملور  

 . العالي

الحفاظ عمي الجكدة ك خفض التكمفة مع تحديد صيغ كآليات لترشيد اإلنفاؽ إف    
تخفيض اإلنفاؽ فكرة أصبح ضركرة حتمية في ىذا الزمف ، كمف ىذه الصيغ  العاليبالتعميـ 

كىنا مف شتي بقاع العالـ ، التكسع في استقباؿ الطبلب الكافديف عمي البعثات الخارجية ، مع 
 تحديد مشكبلت الطبلب الكافديف كأسباب كدكافع التحاقيـ بالدراسة بالجامعات المصرية .يمـز 

التكجو نحك إضفاء بعد دكلي أك بعد متعدد الثقافات  اكيقصد بي -لتعميـفكرة تدكيؿ اكما أف 
البرامج األكاديمية كالبحثية كتعزيز قدرات باالرتقاء قد ُتسيـ في  - عمي أنشطة التعميـ العالي

 .ـ (  0206بمؤسسات التعميـ العالي في البمداف العربية ) السيد ، العمـ كالتكنكلكجيا 
لترشيد اإلنفاؽ كخفض التكمفة مع الحفاظ عمي الجكدة  أخرم صيغ كآلياتكىناؾ   
ـ ( منيا تخفيض عدد المستشاريف 0202  عبد المطيؼتحدثت عنيا دراسة )  العاليبالتعميـ 

في الجياز اإلدارم بالجامعات العربية  إضافة إلي ترشيد اإلنفاؽ عمي الطاقة كالمياة كمعدالت 
كة عمي ضبط منظكمة الحكافز كالمكافآت كربطيا مباشرة الصيانة بالخدمات التعميمية ، عبل 

بمستكم اإلنجاز ، مع العمؿ عمي االستفادة القصكم مف األصكؿ غير المستغمة مثؿ األراضي 
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تاحة استخداميا  كالمباني كالمخازف كالجراجات التابعة لمجامعات كمؤسسات التعميـ العالي كا 
 .  نشط ميزانية ىذه الجامعاتلجيات أخرم في حاجة إلييا كبمقابؿ مادم يُ 

في تحديد (   (  ABC تطبيؽ نظاـ محاسبة التكاليؼ عمى أساس األنشطةكما أف    
حيث أصبح تحديد ة ، العالييعد مفيكما حديثا بالنسبة لممؤسسات الطبلبية مفة الخدمة كُ 

حيث ، ك  مسألة غاية في األىمية ةالعاليبيئة البشكؿ أكثر دقة في  الطبلبية تكمفة الخدمة
  ABC كيعرؼ نظاـ مصاحبة ليا .يستخدـ تكمفتيا كأساس لتحديد تكمفة أغراض تكمفة أخرل 

عمى  تخصص (Cost) بأنو مدخؿ تكمفة يركز عمى األنشطة كأغراض تكمفة رئيسية (   (
شطة يتـ في األكلى تخصيص عناصر التكاليؼ غير المباشرة بحسب عدد األن:  مرحمتيف

عمى فكرة أف  بناءان البلزمة إلنيائيا ، ثـ يتـ في المرحمة الثانية تخصيصيا عمى المنتجات ، 
كأف ىذه المؤسسات تقكـ عمى ممارسة ، تكفير الخدمات أك المنتجات يحتاج إلى مؤسسات 

كأف ىذه المكارد ليا ، إلى مكارد  ، كأف تمؾ األنشطة تحتاج عدة أنشطة لتحقيؽ غاياتيا
أف األنشطة تستيمؾ التكاليؼ كالمنتجات  فالمبدأ األساسي ليذا النظاـ ىككمف ثـ  .تكمفة

                ( . ـ0202  عبد المطيؼ) )الخدمات( 
في المحاسبة المالية ، عمى األنشطة كمحكر أساسي (   (  ABCيركز نظاـكىكذا   

كىذا ما جعمو مف أنشطة ، بيف الُكمفة ، كما تحقؽ كيبحث بشكؿ كاسع في العبلقة السببية 
الجامعات كبقية مؤسسات التعميـ العالي ، مع ضماف  ثؿ لمكارداالستغبلؿ األم مفيدان في

لمكاردىا مع ضماف تحقيؽ جكدة األداء بيا ، إضافة  تحقيؽ الكفاءة كالفعالية في تخصيصيا
إذ يساىـ في تحقيؽ ميزة تنافسية  ، أىـ أساليب إدارة التكمفة إلي أف ىذا النظاـ ُيعد مف

عمى تحقيؽ التأقمـ كتجاكز النقائص التي عرفتيا مف خبلؿ مساعدتيا لممؤسسات التعميمية 
مف خبلؿ قدرتو عمى تحقيؽ الرقابة عمى التكاليؼ كالتحكـ فييا  أنظمة التكاليؼ التقميدية

عبد )  العالي كتقييـ األداءساىـ في ترشيد اتخاذ القرارات،مما ي،كتكفير معمكمات دقيقة عنيا
لترشيد اإلنفاؽ كخفض التكمفة مع  ةآلية المشاركة كصيغكلتحديد       ـ ( .0202  المطيؼ

إلي أنو ، (  54ـ ، ص 0226) الزائدم ، أشارت دراسة  العاليالحفاظ عمي الجكدة بالتعميـ 
إال أنيا قد زادت ،  لعالياعمى الرغـ مف أف المشاركة ليست مفيكمان جديدان في إدارة التعميـ ك 

؛ حينما تحاكؿ الجامعات تقديـ جكدة عالية  أىميتيا في األكقات التي تكجد فييا عكائؽ مالية
، كتفتقد المشاركة لمكضكح في العديد مف النماذج اإلدارية مثؿ إدارة الجكدة  بتكمفة أقؿ
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عادة ىندسة ، إال أف عمميات إدارية معينة مثؿ التمكيؿ الخارجي ليا الجامعات  الشاممة كا 
كبالتالي فإف التغيير اإلدارم يحتكم عمى بعض االتجاىات ، تأثيرىا عمى مناخ المشاركة 

 أف ، إال أف نماذج لممشاركة كمجمكعات اتحادات الجامعات ليا مزاياىا التي يمكف المتناقضة
،  ، كتدعيـ البرامج األكاديمية د التعاكنيةعف طريؽ الجيك  أىداؼ ىذه المشاركة تحقؽ

،  ، ككذلؾ تجاكز العكائؽ اإلجرائية ، كتمبية احتياجات المجتمع كتحسيف الخدمات الطبلبية
 . بمؤسسات التعميـ العالية بدائؿ التمكيؿ الممكنة لتكفير كالثقافية
 ان نمكذج ( 025 - 024ـ ، ص ص :  0226) الزائدم ، كما أكردت دراسة    

النمكذج المجاني كالنمكذج الربحي نمكذجيف ىما  بيف، كىي جامعة ُتزاكج مجامعة االفتراضية ل
إلى جانب تقديميا  ، مجافبالمف فرصيا التعميمية  ان تتيح جزءإذ في البرامج المقدمة لمطبلب ، 

 لمخطكات التالية :لمبرامج الربحية كذلؾ كفقان 
مقررات دراسية تكميمية التي تقدـ لطبلب الجامعة التقميدية مجانان حيث تتحمؿ الجامعة  -

  . المستفيدة مف ىذه الخدمات تكمفة تقديميا التقميدية 

التي تقدميا الجامعة االفتراضية كتشاركيا في ك ؛  برامج المنح الدراسية الكاممة كالجزئية -
مف المساعدات  أك خاصة ، كتأخذ جزءان  تقديميا جيات مانحة أخرل قد تككف حككمية

، أك مف قبؿ مؤسسات كشركات  المالية التي يمكف لمجامعة االفتراضية الحصكؿ عمييا
البرامج الدراسية المقدمة برسـك لمطبلب سكاء البرامج التي تمنح . ىذا ك  القطاع الخاص

حسب الطالب تعد في برامج التعمـ مدل الحياة كالتعميـ  درجات عممية أك التي ال تمنحيا
  . مقدمة مصادر التمكيؿ التي تدعميا القطاعات الخدمية كاإلنتاجية العامة كالخاصة

اعتماد نظامي التسكيؽ لمبرامج الدراسية كاإلعبلف لممنتجات كفي ىذا المجاؿ يمـز   
مف التعميمية التي قد تككف مف إنتاج الجامعة االفتراضية نفسيا أك الجامعات التقميدية أك 

ىيئات تعميمية أك عممية أخرل عبر المساحات اإلعبلنية التي تكفرىا الجامعة  مؤسسات أك
كالمذكرات،  عمى صفحات مكقعيا أك عمى المكاد التعميمية غير االلكتركنية مثؿ ) الكتب

  تمكيؿ جيد لمجامعة االفتراضيةان لكفر مصدر ، كالتي تُ كاألقراص الصمبة ( 
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متوين التعميي وصادر لتٍويع  املٍاسبة حتديد البدائنحوه وتوصياتْ خالصة البحح  –

رؤييت وصز والشعودية وضوء الٍظي والتجارب العاملية  البالد العزبية يف يف العالي

2030 

كالبد ، العالي  البد مف كجكد دعـ سياسي كشعبي لمتعميـينتيي البحث الحالي إلي أنو   
بصفة عامة ،  كمؤسسات المجتمع المدني في التعميـمساىمة الييئات كالمنظمات مف 

استبداؿ العبلقة التقميدية بيف منظكمة كالتعميـ العالي عمي كجو الخصكص مع العمؿ عمي 
االعتماد عمي  عمي سياسة ، كليسكالحككمة بعبلقة تقكـ عمى أساس التعاكف العالي التعميـ 
بدالن مف  مي في دعـ الجيكد الحككميةبحيث تشارؾ مؤسسات المجتمع المدني كاألىالغير ، 

 القطاع الخاص يسيـ التي يمكف أف أبرز المجاالت كمف .تركيا لكحدىا في ىذا المجاؿ أف ت

 الجكائز ، كتقديـ النقدية اليبات تقديـ مع الطبلب تدريب :مؤسسات التعميـ العالي  تمكيؿ في

 العالي التعميـ تمكيؿ في الخاص القطاع إسياـ زيادة. كيمـز أف تصاحب  التشجيعية لمطبلب
في  كالمالية اإلدارية كاإلجراءات األنظمة لمعايير الجكدة المعترؼ بيا مف خبلؿ تطكير الخضكع
يا حبذا لك ، ك  الخاص القطاع باحتياجات العالي التعميـ برامج ربطمع ، العالية التعميـ  إدارات
، باإلضافة إلي تشجيع رجاؿ  كالخاصالقطاعيف الحككمي  بيف مشتركة لجاف تشكيؿتـ 

تتنافس فيما بينيا عمى تقديـ خدمة تعميمية عالية األعماؿ عمي إنشاء مؤسسات تعميمية 
أف تكفر كؿ ما يمـز مف  الحككمات العربيةيجب عمى كما  .في مجاؿ التعميـ العالي  متميزة

 العاـك لقطاعيف الخاص دعـ مالي كتقنى كحكافز لتشجيع الشراكات االيجابية بيف مؤسسات ا
 العالي ، باإلضافة إلى تبني التشريعات كالتنظيمات التي تشجع قطاع التعميـفي بمدانيا 

كفقان داخؿ المؤسسات كالجامعات الحككمية ، ك لفرص تدريبية معينة  وتمكيمفي  الخاص
بديبلن عف أف  كؿ مف مصر كالسعكديةتجد كما لـ كتنمية قدرات المنتسبيف إلييا.الحتياجاتيـ 

تعمف أف ىناؾ حاجة أكثر مف أل كقت مضى إلى تكاتؼ الجيكد الحككمية كالشعبية 
 أبرزت كؿ مف ) كمف ىنا.العالي كالتنظيمات االجتماعية كالمينية فى اإلنفاؽ عمى التعميـ

دكران أكبر لؤلسر في تعميـ أبنائيا ، حيث يمثؿ اىتماـ (  0262 رؤيتي مصر كالسعكدية
لمؤسسات التعميـ بتعميـ أبنائيـ ركيزة أساسية لنجاح ىذه الرؤم ، كحيث يمكف  الكالديف
كأكلياء أمكر الطبلب القياـ بدكر أكبر في ىذا المجاؿ مع تكفر المزيد مف األنشطة  العالي
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كُتعد مؤسسات التعميـ العالي عصب .  التي تعزز مشاركتيـ في العممية التعميمية التربكية
حيث  في كؿ مف مصر كالسعكدية ،  0262االستراتيجية لمتعميـ حتي عاـ تنفيذ ىذه الرؤم 

عدادىا في كافة  القكمفي تعميـ  التعميمية العالية تتجمَّى أىمية مؤسساتو البشرية كتدريبيا كا 
مف متطمبػات كميػارات القػػرف الحادم  يـمع تمكػين المجاالت كالتخصصات المختمفة ،

صؿ إلى الصيغ التكنكلكجية كاإلليكتركنية األكثر فعالية في عرض كمف ثـ التك  ،كالعشػػريػف 
كىكذا ظيرت مبلمح  . كافة الدكؿ العربيةالمعرفة المستيدفة كالبحث العممي كتداكليا بيف 

 حكؿ تنكيع مصادر التمكيؿ كترشيد اإلنفاؽ فى مجاؿ التعميـ 0262رؤيتي مصر كالسعكدية 
 .أطرافيا المدنية الناجزة ك  تفعيؿ الشراكة المجتمعية العالي مف خبلؿ

لتنكيع  المناسبة تحديد البدائؿحكؿ  كتكصياتو وبتمخيص نتائجىذا البحث نيي نك   
رؤيتي ك ضكء النظـ كالتجارب العالمية  الببلد العربية في تمكيؿ التعميـ العالي فيمصادر 

 :في الجدكؿ التالي ، كما تظير  0262مصر كالسعكدية 
 ( 1خذٚي ) 

 ٚإٌّبسجخخالطخ اٌجسث ٚرٛطٍبرٗ زٛي اٌجذائً اٌّمزشزخ 

 اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ فً اٌجالد اٌؼشثٍخ ٌزٌٕٛغ ِظبدس رًٌّٛ 

ِظبدس اٌزًٌّٛ 

إٌّبسجخ ٚثذائٍٗ 

ٌٍّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ 

 اٌؼبٌٍخ) اٌسىٍِٛخ (

 اٌزًٌّٛ اٌزؼًٍٍّ اٌّؤِٛي زٛفٍشٌِؤششاد اٌششاوخ 

 ( اٌسىٍِٛخاٌؼبٌٍخ ) ٍّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ ٌ

 

 

اٌمطبػبد  -

األلزظبدٌخ غٍش 

 : اٌسىٍِٛخ

فً دفغ اٌشسَٛ اٌذساسٍخ ٌٍطالة  -ِٓ روبح أِٛاٌُٙ  -َ سخبي األػّبي بسٙإ -

رجشع اٌّؤسسبد االلزظبدٌخ  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌفمشاء اٌٍّزسمٍٓ ثٙزٖ

رُؼفً  -.ِبٌٍب   اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ٘زٖ  اٌخبطخ ثٕسجخ ِسذدح ِٓ أسثبزٙب ٌذػُ

اٌّؤسسبد االلزظبدٌخ اٌخبطخ ِٓ خضء ِٓ اٌؼشائت اٌّسزسمخ ػٍٍٙب زبي 

ِؤسسبد رؼٍٍٍّخ إٔشبء  -اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ.ِشبسوزٙب فً رًٌّٛ ٘زٖ 

ِسزمٍخ غٍش ٘بدفخ ٌٍشثر ِٓ خالي ششاوخ ثٍٓ اٌسىِٛخ ٚسخبي  ػبٌٍخ

، ٚاسٕبد٘ب بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخخ اٌؼبِخ ثخظخظخ خذِبد إٌظبف -.األػّبي

اٌزفىٍش فً  -ٌٍمطبع اٌخبص ثؤخٛس سِضٌخ ، أٚ وخذِبد رطٛػٍخ ِمذِخ ِٕٙب .

إٔزبخٍخ ،  ِؤسسبد رؼٍٍٍّخ ػبٌٍخإًٌ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ٘زٖ رسًٌٛ ثؼغ 

 اٌظٍبٔخ إٌّضٌٍخ وؤػّبي اٌذ٘بٔبد ٚاٌىٙشثبءإػذاد فًٍٕ خظٛطب  فً ِدبي 

طبػبد االلزظبدٌخ غٍش اٌسىٍِٛخ ُوٍفخ اٌجشاِح اٌزذسٌجٍخ ٚاٌزثمٍفٍخ رجًٕ اٌم -.

 .اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٚاٌزشٌٚسٍخ فً ٘زٖ 

اٌششاوخ ثٍٓ  -

   اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ 

 اٌخبطخ :

  اٌزؼٍٍٍّخٌّٕب٘ح ااٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ فً ٚػغ ثٍٓ  خ فؼبٌخاوشش -

ٗ اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ ٍرٛخ -. ثٍّٕٙبفٍّب ٚأٔشطزٙب اٌّظبزجخ ٌٙب 

 رجبدي -. اٌؼبٌٍخ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخض اٌشأي اٌؼبَ ٌذػُ رًٌّٛ فٍٚرس

اٌّؤسسبد ذ ٌٚرضٚفٍّب ثٍّٕٙب  اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ اٌّؼبًِ 
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لٕٛاد رؼبْٚ ثٍٓ اٌدبِؼبد  فزر -ثبٌّدبْ .ٚ اٌؼبٌٍخ األخشي ثٙب اٌزؼٍٍٍّخ

 -.اٌؼبٌٍخ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخاٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ ٚاٌمبئٍّٓ ػًٍ إداسح ٘زٖ 

 اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخاٌّىزجبد ثٙزٖ  رُثشي اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ

رزجًٕ اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ  -ِٓ خالي إ٘ذائٙب اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌؼٍٍّخ. اٌؼبٌٍخ

ِٓ خالي  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٌّٛ٘ٛثٍٓ ثٙزٖ ٚاٌخبطخ ٚرشػً اٌطالة ا

رزجًٕ اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ ٚاٌخبطخ  -رٛفٍش ثشاِح رؼٍٍٍّخ إثشائٍخ ٌُٙ .

زٍّٕخ ثاٌخبطخ ٚ اٌؼبٌٍخ بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٚرشسً ِششٚػبد ثسثٍخ ث

رزجًٕ اٌدبِؼبد اٌسىٍِٛخ  -. لذساد اٌطالة رٚي االززٍبخبد اٌخبطخ ثٙب

ٌٍّسبوبح ثبٌسبست اًٌَ وّذخً ِؼبطش إلداسح األصِبد ٚاٌخبطخ ثٕبء ّٔبرج 

 .اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخث

 

 

اٌّؤسسبد  -

اٌّدزّؼٍخ غٍش 

 : اٌسىٍِٛخ

رشدٍغ إداسح اٌٛلف ٌزشغًٍ ِٕشآد ِٚجبًٔ خبطخ ثٙب ٚاسزغالٌٙب  -

اٌّضِغ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ رؤثٍث  -. ّؤسسبد رؼٍٍٍّخ ػبٌٍخو

، أٚ  ٚلف ػمبساد -. إٔشبئٙب ػًٍ ِٕشآد ِٚجبًٔ اٌٛلف ثذػُ زىًِٛ 

اٌّؤسسبد رخظٍض ِششٚػبد ربثؼخ ٌٍٛلف ٌذفغ سٚارت ِؼًٍّ ٘زٖ 

ػًٍ إ٘ذاء ِىزجبد غٍش اٌسىٍِٛخ رشدٍغ اٌّؤسسبد  -. اٌؼبٌٍخ اٌزؼٍٍٍّخ

رمذٌُ اٌذػُ إٌمذي ِٓ لجً  -. ؼبٌٍخاٌزؼٍٍٍّخ اٌّؤسسبد ِٚخزجشاد ٌٍ

ٙزٖ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ اٌخبطخ ٌذػُ ػٍٍّبد اٌزؤٌٍف ٚاٌطجبػخ ٚإٌشش ث

رشدغ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش اٌسىٍِٛخ  -.اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ

ػًٍ أْ ، ٌؼبٌٍخ ا بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخػًٍ إلبِخ طٕبػبد طغٍشح  ٌٚذٌٚخ ث

اٌسىٍِٛخ اٌذػُ  رمذَ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش -رزؼبلذ ػًٍ ششاء ِٕزدبرٙب.

 اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٙز اٌّبًٌ ٌألسش اٌفمٍشح زبي سغجزُٙ فً إٌسبق أثٕبئُٙ ث

رُٛخٗ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش اٌسىٍِٛخ أفشاد األسش اٌغٍٕخ ٌزمذٌُ  -.اٌؼبٌٍخ 

 -فٍٙب . ، ٚإٌسبق األٌزبَاٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخرجشػبد ِبٌٍخ ٌذػُ 

ٙزٖ خ غٍش اٌسىٍِٛخ ػًٍ األٔشطخ االخزّبػٍخ ثرُششف اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍ

اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش اٌسىٍِٛخ ِششٚػب  رُّٛي  -. اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ

اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٌزسسٍٓ أداء اٌّؼٍٍّٓ ٚسفغ وفبءارُٙ اٌزذسٌسٍخ ث

اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش اٌسىٍِٛخ ػٍٍّخ رظٍُّ ِٕب٘ح دساسٍخ رزجًٕ  -.

رمذَ  -.ِؼٙب ِٓ خالي ششاوخ فؼبٌخ اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخث ِزطٛسح

اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ غٍش اٌسىٍِٛخ ثشاِح إسشبدٌخ ٚخذِبد إطالزٍخ 

 .اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٌطالة ٘زٖ 
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اٌجٕٛن اٌذٌٍٚخ  -

ٚاٌٛؽٍٕخ ٚاٌزدبسٌخ   

 : ٚاٌخبطخ

رفؼًٍ لٛأٍٓ اٌجٕٛن ٚخؼٍٙب أوثش لذسح ػٍى رًٌّٛ أػّبي ٚأٔشطخ  -

رخظٍض ٔسجخ ِٓ أسثبذ اٌجٕٛن اٌسٌٕٛخ  -اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ .

رشدٍغ اٌجٕٛن ػًٍ ِٕر اٌّؤسسبد  -ٌزسٍٍش أػّبي ٘زٖ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ.

ً لجٛي اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ لشٚػب  زسٕخ ِؼفبح ِٓ اٌؼشائت زبي أْ رزٛسغ ف

فشع ػشٌجخ ٌظبٌر اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ  -أثٕبء اٌفمشاء فً اٌّدزّغ .      

رشغٍت اٌّششٚػبد اٌٌّّٛخ  -اٌؼبٌٍخ ػًٍ ػٛائذ شٙبداد األفشاد اإلدخبسٌخ .

ػجش لشٚع ثٕىٍخ ػٍى ِٕر اٌٙجبد ٌٍّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ ِٓ خالي 

اِح اٌدٛدح ثبٌّؤسسبد دػُ اٌجٕٛن اٌخبطخ ٌجش -إػفبءاد ػشٌجٍخ ِغشٌخ .

رزىفً اٌجٕٛن اٌٛؽٍٕخ  -اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ ِٓ خالي ٔٙح رشبسوً ثٍٕٙب . 

ثّشرجبد ػذد ِٓ شجبة اٌؼبٍٍِٓ زبي ػٍُّٙ ثٙزٖ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ 

رٌٕٛغ أّٔبؽ اٌٙذاٌب اٌجٕىٍخ اٌسٌٕٛخ ٌززؼّٓ أخٙضح رىٌٕٛٛخٍخ رُٙذي ٌٙزٖ  -.

إلبِخ ششاوبد ثٍٓ اٌجٕٛن ٚأطسبة اٌّؤسسبد  -ٌٍخ .اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼب

 اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ اٌخبطخ اٌزًٌّٛ خضء ِٓ أٔشطزٙب اٌزؼٍٍٍّخ .

رمَٛ اٌجٕٛن اٌّشوضٌخ ثبٌذٚي اٌؼشثٍخ ثزٛخٍٗ اٌجٕٛن اٌزدبسٌخ ٚاٌخبطخ فٍٙب  -

اٌى اٌّسبّ٘خ ثذسخخ أوجش فً رًٌّٛ اٌجٍٕخ اٌزسزٍخ ٌٙزٖ اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ 

فشع ػشٌجخ ثئسُ ػشٌجخ اٌزؼٍٍُ  -بٌٍخ ، ٚرًٌّٛ األٔشطخ اٌطالثٍخ ثٙب. اٌؼ

اٌؼبًٌ ، رُسظً ِٓ أسثبذ اٌجٕٛن اٌٛؽٍٕخ ٚاٌزدبسٌخ ٚاٌخبطخ ٌذػُ اسزىّبي 

ِٕر اٌٙجبد  -ِب ٌزٛلف ِٓ إٔشبءاد خبِؼٍخ ٔزٍدخ اٌؼدض اٌّبًٌ ثٙب.

رؼبٍِٙب ِغ ٌّؤسسبد اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ِٓ خالي إػفبءاد ػشٌجٍخ ِغشٌخ زبي 

رزؼبلذ اٌجٕٛن ِغ األلسبَ األوبدٌٍّخ اٌّزخظظخ ثبٌّؤسسبد  -٘زٖ اٌجٕٛن.

 اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ ٌزذسٌت اٌؼبٍٍِٓ ثٙب دػّب  ٌجشاِح اٌدٛدح فٍٙب .

 

 

 

سش ٚاٌٛلف األُ  -

ٚرٕظٍّبد اٌّدزّغ 

 :اٌّسًٍ

ٌذفغ ُوٍفخ رؼٍٍُ غٍشُ٘ ِغ رجشػٙب  ، رىبٌٍف رؼٍٍُ أثٕبئُٙاٌغٍٕخ رذفغ األسش  -

رمذَ ِؤسسبد اٌّدزّغ األًٍ٘ ٘جبد ٔمذٌخ ثظفخ  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٙز ث

رمذَ ِؤسسبد اٌّدزّغ األًٍ٘ ٘جبد  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ ٘زٖ ِٕزظّخ ٌذػُ

رُٕظُ ٌٛائر ِسذدح ِٓ  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ٘زٖ ٔمذٌخ ثظفخ ِٕزظّخ ٌذػُ 

اٌّؤسسبد ِؤسسبد اٌّدزّغ األًٍ٘ ٌٙزٖ  ٌىٍفٍخ دػُ بد اٌؼشثٍخاٌسىِٛ

اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخرشىًٍ ٌدبْ ِشزشوخ ثٍٓ إداساد  -.اٌزؼٍٍٍّخ

رُٛفش  -ِٚؤسسبد اٌّدزّغ األًٍ٘ ٌإلششاف اٌّبًٌ ػًٍ أٔشطزٙب ٍِٚضأٍبرٙب.

ّؤسسبد رٕظٍّبد اٌّدزّغ اٌّسًٍ ِظبدس رؼٍُ ٚٚسبئً رؼٍٍٍّخ ِٕبسجخ ٌٍ

رزسًّ رٕظٍّبد اٌّدزّغ اٌّسًٍ ُوٍفخ ػّبي ٚأدٚاد  -. خؼبٌٍاٌزؼٍٍٍّخ اٌ

رزؼبْٚ رٕظٍّبد اٌّدزّغ  -.اٌؼبٌٍخ بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخإٌظبفخ ٚاٌسشاسخ ث

رُٛفش  -.اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخاٌّؤسسبد ٙزٖ اٌّسًٍ إلٌدبد شجىخ )أزشٔذ( داخٍٍخ ث

 زؼٍٍٍّخاٌّؤسسبد اٌ٘زٖ مً ِٓ ٚإًٌ ِٕظِٛخ إٌرٕظٍّبد اٌّدزّغ اٌّسًٍ 

 .اٌؼبٌٍخ

ثشاِح ِٕر  -

ٚإلشاع ٚإػبٔبد 

 : ٌٍطالة

رؤسٍس ثٕه ِزخظض إللشاع اٌطالة ثسؼش فبئذح ِٕخفغ أٚ ثذْٚ فبئذح  -

 -ػًٍ أْ ٌزُ اٌسذاد ثؼذ اٌزخشج ٚػٍى فزشاد صٍِٕخ ؽٌٍٛخ ٚثششٚؽ ٍِسشح.

اػزّبد ٔظُ ٌسذد ششٚؽ  -.ٚاٌمشٚع اٌذٌٍٚخرًٌّٛ ٘زا اٌجه ِٓ خالي إٌّر 

 اٌمشٚع ، ٚوٍفٍخ طشفٙبرسذٌذ ِدبالد  -٘زٖ اٌمشٚع ٚوٍفٍخ سذاد٘ب.  ِٕر

 . ٌٍطالة

 

 

رٕشٍؾ اٌؼاللبد ِغ اٌّؤسسبد اٌّدزّؼٍخ السزثّبس االِىبٔبد اٌّبدٌخ ثٙزٖ  -

فً االٔفزبذ اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخزٛسغ ر -.اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ
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اٌزًٌّٛ  ِظبدس -

  اٌزارً ثبٌزؼٍٍُ

 : اٌؼبًٌ

ِٛارٍخ  خبِؼٍخُطٕغ ثٍئخ  -ٙب.فٍػًٍ ِؤسسبد اٌزًٌّٛ اٌذٌٍٚخ ٌذػُ اٌزؼٍٍُ 

اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٌٍّؼشفخ ِٓ خالي رسٌٛك خذِبد ِدزّؼٍخ ثٙزٖ 

ٚثظفخ دٚسٌخ فً خٛائض اٌزٍّض اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخِشبسوخ  -.

 بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخاٌّؼبسع ثرشدٍغ إلبِخ  -  اٌّسٍٍخ ٚاٌذٌٍٚخ اٌزشثٛي

رشىًٍ ِدٍس ٌمٍبدح  -ػًٍ ِسزٛي إٌّطمخ اٌّزٛاخذح فٍٙب.اٌؼبٌٍخ 

 ِٓ اٌّالن ٚسخبي األػّبي ٌؼّبْ ٚخٛد رجشػبداٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ

رذس سثسب  اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخرمذٌُ ِٕزدبد ٚخذِبد ِؼشفٍخ ث -ٌٙب.

ثجؼؼٙب ٌزسًٍٙ رجبدي رمٍٕخ اٌؼبٌٍخ  اٌزؼٍٍٍّخ اٌّؤسسبدسثؾ  -ِبٌٍب  ػٍٍٙب.

رظٍُّ ُغشف اخزّبػبد ِطٛسح  -.ثٍٕٙب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد فٍّب

 . ٚرؤخٍش٘ب ِٓ ٚلذ َخش ٌّٓ ٌشغتاٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخث

 

 

 

 

رششٍذ اإلٔفبق ِغ  -

اٌّسفبظخ ػًٍ 

 : اٌدٛدح

ٚاٌمطبع اٌخبص  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخ رشىًٍ ٌدبْ ِشزشوخ ثٍٓ  -

رجًٕ  -.ِغ ػّبْ اٌدٛدح ثٙب  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ ٘زٖ ٌؼّبْ ٌزسٍٍش أػّبي

اٌزششٌؼبد اٌزً رشدغ اٌمطبػبد االلزظبدٌخ غٍش اٌسىٍِٛخ ػًٍ ِشالجخ 

رؼبْٚ  -ٚأٔشطزٙب ثّب ٌؼّٓ خٛدرٙب .اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخأػّبي ٘زٖ 

بص فً ثٕبء ٔظُ ػّبْ اٌدٛدح ثؤلً ُوٍفخ ِٓ أخً أْ رظً إًٌ اٌمطبع اٌخ

رؼبْٚ اٌدبِؼبد ٚوٍٍبد اٌزشثٍخ ِغ  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٙز وبًِ ؽبلبرٙب ث

رسبُ٘  - .ٙبثِٓ أخً ٚػغ ِؼبٌٍش اٌدٛدح اٌؼبٌٍخ  اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ

دٛدح اٌمطبػبد االلزظبدٌخ غٍش اٌسىٍِٛخ فً رسًّ خضءا  ِٓ ُوٍفخ ػٕبطش اٌ

ِثً ؽجبػخ اٌىزت ِٚب ٌشرجؾ ثٙب ِٓ ِٛاد اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخث

رٛفش اٌدبِؼبد ٚوٍٍبد اٌزشثٍخ ِذخالد اٌدٛدح  -. رؼٍٍٍّخ ِالئّخ ٌٍزؼٍُ

،  أػؼبء ٍ٘ئخ اٌزذسٌس ثبٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخ اٌؼبٌٍخاٌخبطخ ثزذسٌت 

بٌّٙبساد اٌّالئّخ ، ِغ رضٌٚذ اٌطالة ث ثٙب ٚػٍٍّبد رطٌٛش إٌّب٘ح اٌذساسٍخ

رزجًٕ اٌزٕظٍّبد اٌّدزّؼٍخ رٍّٕخ  -.اٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٙز ٌجٍئبرُٙ اٌّسٍطخ ث

اٌمٍُ ٚرذػٍُ اٌٌٙٛخ اٌثمبفٍخ ٚاسزشارٍدٍبد اٌزىٍف اٌّدزّؼً ٌذي اٌطالة 

ٌزىفً اٌمطبع اٌخبص ثجٕبء  -.اٌؼبٌٍخ  بٌّؤسسبد اٌزؼٍٍٍّخٚاٌؼبٌٍّٓ ث

ّٛرخٍخ ، ٌٚزجشع ثٙب ٌزذاس ِٓ لجً ِسزمٍخ ٔ ِؤسسبد رؼٍٍٍّخ ػبٌٍخ

رطٌٛش  -، ِٚٓ ثُ رُظجر ّٔٛرخب  ٌّثٍالرٙب . اٌدبِؼبد اٌمشٌجخ ِٓ ِمبس٘ب

اٌزجشػبد اٌسبٌٍخ ِٓ خالي  ؼبٌٍخاٌزؼٍٍٍّخ اٌّؤسسبد ٌٍاٌجًٕ اٌزسزٍخ 

 . اٌّدزّؼٍخ ٌزسمٍك خٛدح اٌؼًّ ثٙب
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 قائىة بأِي وزاجع البحح : 

ىػػ : مصادر إضافية مقترحة لتمكيؿ الجامعات  0000عبدالعزيز عيسي ، باجرم ، كداد بنت  -
 –الحككمية السعكدية . رسالة دكتكراه غير منشكرة مقدمة إلي قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط 

 السعكدية .. مكة المكرمة  :كمية التربية بجامعة أـ القرم 
العالي في مصر: المشكبلت كالبدائؿ تمكيؿ التعميـ ـ . 0202بمتاجي ، مركة محمد شبؿ ،  -

كمية االقتصاد كالعمـك السياسية بجامعة  –المقترحة . كرقة بحثية مقدمة إلي قسـ االقتصاد 
 مصر . –الجيزة  –القاىرة 

ـ . مشركع تحسيف إعداد المعمميف . إدارة التنمية البشرية ، منطقة  0202البنؾ الدكلي ،  -
 . الضفة الغربية كقطاع غزة :الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا

ـ  . مشركع التعميـ العالي مف أجؿ التشغيؿ ، منطقة 0203البنؾ الدكلي لئلنشاء كالتعمير ،  -
 .لدعـ جكدة التعميـ العالي بتكنس : التمكيؿ التنافسي5الشرؽ األكسط كشماؿ افريقيا . الممحؽ  

االستثمار األمثؿ في تمكيؿ ـ . 0203جكىر ، عمي صالح ، كالباسؿ ، ميادة محمد فكزم ،  -
 المنصكرة . مصر .: التعميـ بالدكؿ النامية . مكتبة نكر لمنشر 

في ضكء زيادة  الجامعيـ . مستقبؿ تمكيؿ التعميـ 0200حكيـ ، شيريف بنت عبدالمجيد ،  -  
لممؤتمر العممي الثاني لطبلب كطالبات التعميـ العالي . جامعة كرقة عممية مقدمة   .الطمب عميو
 مكة المكرمة . –أـ القرل 

االستراتيجية لمتعميـ األىداؼ   - 0262الرؤية االستراتيجية لمتعميـ حتي عاـ .  0262رؤية مصر  
مصر    –) رئاسة مجمس الكزراء : استراتيجية التنمية المستدامة   0262في مصر حتي عاـ 

2620  )      (  https://www.marefa.org   . ) 
الكثيقة الرئيسة .  –ـ . تمكيؿ التعميـ العالي في الكطف العربي  0202الدقي ، نكر الديف ،  -

كالبحث العممي في الكطف العربي .  المؤتمر الخامس عشر لمكزراء المسؤكليف عف التعميـ العالي
ديسمبر (  : اإلسكندرية .  03 – 00األكاديمية العربية لمعمـك كالتكنكلكجيا كالنقؿ البحرم ، ) 

 مصر .
،  0262برامج تحقيؽ رؤية المممكة العربية السعكدية .  0262رؤيػة المممكػة العربية السػعكدّية  -

 . 0202برنامج التحكؿ الكطني بالمممكة ، 
www.spa.gov.sa/1622463   )2030-https://www.mep.gov.sa/ar/vision  

https://www.marefa.org/
http://www.spa.gov.sa/1622463
http://www.spa.gov.sa/1622463
https://www.mep.gov.sa/ar/vision-2030
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 العاليامعة افتراضية بالتعميـ ـ . نمكذج مقترح لج0226الزائدم ، أسماء بنت محمد بف خمؼ ،  -
، كمية لنيؿ درجة الماجستير باإلدارة التربكية كالتخطيط رسالة ماجستير غير منشكرة   السعكدم
  مكة المكرمة . :جامعة أـ القرل  التربية ،

ـ ( . الكقؼ كأىميتو في تمكيؿ التعميـ العالي كالبحث العممي  0204محمكد عباس ، )  عابديف ، -
في الدكؿ العربية كسبؿ نشر ثقافة ىذا المفيـك . المؤتمر السادس عشر لمكزراء المسؤكليف عف 

ـ  0204( ديسمبر  04 – 03التعميـ العالي كالبحث العممي في الكطف العربي المنعقد بتاريخ ) 
 القاىرة .: األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية بمقر 

بالدكؿ العربية في  الجامعيـ . تصكر مقترح لتمكيؿ التعميـ 0223عامر، طارؽ عبدالرؤكؼ ،  -
ضكء االتجاىات المعاصرة ) الدكؿ المتقدمة(، كرقة بحثية مقدمة إلي الممتقى الدكلي حكؿ 

نكفمبر ،  00-00مؤسسات ، المنعقد بتاريخ )سياسات التمكيؿ كأثرىا عمى االقتصاديات كال
 الجزائر.: ( . جامعة محمد خيضر 0223

( . االتجاىات الحديثة في المحاسبة اإلدارية  0202عبد المطيؼ  ، ناصر نكر الديف  ، )  -
 مصر . اإلسكندرية . :ة العاليكتكنكلكجيا المعمكمات ، الدار 

في  إطار مقترح لتطبيؽ نظاـ التكاليؼ المبني عمى األنشطة ( . 0224عدس، صبلح مجدم، )  -
دراسة تطبيقية عمى الجامعة اإلسبلمية بقطاع غزة ، دراسة ماجستير غير : الجامعات الفمسطينية 

 قطاع غزة . :منشكرة في المحاسبة كالتمكيؿ ، الجامعة اإلسبلمية 
كاقتصادياتو ) نظرة معاصرة ( . دار  ـ . تمكيؿ التعميـ العالي0200العمرم ، بساـ مصطفى ،  -

 األردف .. عماف : كائؿ لمنشر
( . االتجاىات حكؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ العالي كالحكار المطمكب ، 0222السيبلكم، عبد اهلل ، ) -

 الككيت . .23المجمة التربكية ، جامعة الككيت ، العدد 
الجزء الثالث  -ـ . أكراؽ مشركع إصبلح التعميـ العالي في مصر 0206مصطفي كامؿ ،  السيد ، -

 مصر . .الجيزة  :: تمكيؿ التعميـ العالي في مصر . شركة التنمية لمبحكث كاالستشارات كالتدريب 
ـ  . حجـ مساىمة القطاعيف الخاص كالمشترؾ في تمكيؿ 0222الكبيسي ، سعد محمد جابر ،  -

كالتمكيؿ الذاتي . كرقة عمؿ مقدمة إلي المقاء الرابع لممثمي الجامعات كرؤساء الغرؼ التعميـ 
، ص ص  0التجارية كالصناعية في دكؿ الخميج العربية ، غرفة تجارة كصناعة الككيت ، المجمد 

 دكلة الككيت . – 0-6: 
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