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 يهخض انبحث
نطالقًا من التحديات اجلديدة اليت فرضتها سياسة العودلة االقتصادية والثقافية والتطورات إ      

التكنولوجية اليت حدثت يف السنوات االخًنة خصوصًا على صعيد تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 
جدوى  والتحوؿ العادلي باجتاه مسارات اقتصادية جديدة كاف من اعلها اقتصاد ادلعرفة والذي اثبت

اقتصادية كبًنة يف العديد من الدوؿ خصوصًا يف تلك اليت ال تتمتع مبوارد اقتصادية كافية ، وانطالقًا من 
العصر اجلديد، ويف حتسٌن مستويات التنمية  إىلدور الرتبية والتعليم العايل يف حتفيز الشعوب للدخوؿ 

حتسٌن جودة التعليم العايل يف الوطن العريب  البشرية وتعزيز االمن القومي للدوؿ، كاف البد من العمل على
تو للمجتمع ولسوؽ العمل، والعمل على وضع سياسة وطنية ءمبشكل عاـ والعراؽ بشكل خاص، وموا

عامة ورؤية خاصة لفروع التعليم العايل وحتديد اىدافو، واتباع منهجية عمل تساعد يف تنفيذ االىداؼ 
ة البشرية الشاملة للمجتمع وحتقيق مزيد من ػػػػاعلة يف التنميػػػػػا وذلك للمسػػػػػقة عنهػػػػة وادلنبثػػػػادلوضوعي

 التقدـ االقتصادي .
لة من التحديات، منها ارتفاع مجف دراسة واقع التعليم العايل يف ادلنطقة العربية، يؤشر بوجود إ

ادلؤسسات التعليمية، حيث اصبح مدعاة استياء وضرورة فرضت  إىلنسبة االمية، وضعف االنتساب 
ف أد احللوؿ ادلوضوعية ذلا، مع ذكر نفسها كواقع لالجتاه واالخذ بأسباب ىذه الظاىرة دلواجهتها واغلا

ىناؾ تفاوت واضح ما بٌن الدوؿ العربية من حيث انتشار ىذه الظاىرة، حيث ترتكز ما بٌن الدوؿ الفقًنة 
ضعف  إىل%، ويعود سبب ذلك 06 إىلحد ما يف الدوؿ الغنية لتصل  إىل% وتنحسر 66 إىللتصل 
ترؾ فرص التعليم وااللتحاؽ  إىلاحلكومات العربية هبذا اجلانب شلا يدفع الكثًن من مواطنيها  اـػػػػاىتم

 بسوؽ العمل .
تيجيات ادلعرفة من اجل الوصوؿ ولتقليل من وطأة ىذه الظاىرة كاف لزاماً علينا تبين رلموعة من اسرتا      
احلافزية سواء لشخص  أوافعية جل حتويل الدأالتنمية الشاملة ادلرجوة، من  إىلاجلودة الشاملة وبالتايل  إىل
ىداؼ غاية العمليات التعليمية ضمن األ ىداؼ، وىوأ إىلسسة ضمن اخلطط ادلوضوعية ادلعدة مؤ  أوما 

 ادلعرفة ادلنشود .   رلتمع إىلادلؤسسية للوصوؿ  أوالشخصية 
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 املقذيـــــت
عناصػػر التنميػػة البشػػرية ومػػن أىػػم ركػػا ز بنػػاء رلتمػػع ادلعرفػػة وىػػو حػػد أىػػم أيعػػد التعلػػيم 

الوسػػيلة الفعالػػة ةاربػػة الفقػػر واجلهػػل والتطػػرؼ واحلػػد مػػن األزمػػات االجتماعيػػة واالضػػطرابات 
الفػػرد بادلعرفػػة الػػيت تػػؤمن لػػو العػػي  السياسػػية وتػػأمٌن االسػػتقرار، وبواسػػطة التعلػػيم ؽلكػػن تزويػػد 

  التعلػيم  بػدوفيوميػة و الكرمي ودتنحو القدرة على استنباط احللوؿ والتفكًن ادلنطقي دلعاجلة أمػوره ال
تنتشػػر األميػػة ويعػػم السػػلوؾ العشػػوا ي للفػػرد وعػػدـ القػػدرة علػػى مراقبػػة األمػػور بشػػكل منطقػػي 

اع وخرباء التنمية على التعليم كوسيلة ةاربػة واستنباط احللوؿ ذلا لذلك ركز معظم علماء االجتم
الفقر واجلهل كعنصر اساسي يف التنمية البشرية واالقتصادية ذلذا كاف لزاماً على كافة ادلؤسسات 
التعليميػػػة يف مجيػػػع دوؿ العػػػاا تبػػػين اسػػػرتاتيجيات دلواجهػػػة األزمػػػات الػػػيت حتػػػيط بعمليػػػة التعلػػػيم 

رات العقلية وصقل ادلواىب. ويعد العراؽ من الدوؿ الػيت والنهوض بواقعها من خالؿ تنمية القد
أولت أعليػة للنهػوض بواقػع ادلؤسسػات التعليميػة ودتثػل ذلػك مػن خػالؿ مجلػة مػن اسػرتاتيجيات 
التعلػػيم ادلتبعػػة الػػيت تبنتهػػا وزارة التعلػػيم العػػايل والبحػػث العلمػػي العراقيػػة منػػذ نشػػأ ا وحػػ  عػػاـ 

غفػػػػػاؿ دلعظػػػػػم إبنػػػػػا عػػػػػدـ جتاىػػػػػل أو  واضػػػػػحة فحػػػػػري، وبالتػػػػػايل لكػػػػػي تكػػػػػوف الرؤيػػػػػة 0606
ف العػػراؽ أعتبػػار اادلنطقػػة وخصوصػػاً يف الػػوطن العػػريب، علػػى االسػػرتاتيجيات التعليميػػة ادلتبعػػة يف 

قطػػار العربيػػة يشػػكالف وحػػدة تعليميػػة واحػػدة، وبالتػػايل فػػأف التػػأثًن والتػػأثر بثقافػػة ادلعرفػػة ىػػو واأل
ف اسػػػتعراض االسػػػرتاتيجيات إثػػػل قامػػػاً مشػػػرتكاً بينهمػػػا. نػػػو ؽلأإىل الصػػػفة ادلميػػػزة ذلػػػا با ضػػػافة 

االىداؼ ادلتوخػاة مػن خػالؿ  إىلالعراؽ يؤمن الوصوؿ  أوالتعليمية ادلتبعة سواء يف الوطن العريب 
رلتمػػع  إىلحتليػػل اىػػم اةػػاور الػػيت تعػػد الركػػا ز األساسػػية يف تنميػػة القػػدرات مػػن أجػػل الوصػػوؿ 

 ادلعرفة الذي ىو غاية العملية التعليمية.   
 

 ثبٌانببح                                                            
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 املبحث االٔل 
 انبعذ انزيبَي املكبَي  نٕاقع انتعهيى انعبيل يف انعبمل  

  ٔانٕعٍ انعربي
 

 تغٕر انتعهيى ٔظٕٓر اجلبيعبث : ٔال  أ
الوسػيلة ادلناسػبة  لتحقيػق  إىلذا كانػت احلاجػة لعليم  تطورًا على مدى التاريخ ، الت شهد

ىػػػػذا التقػػػػدـ العلمػػػػي و توسػػػػيع األفػػػػاؽ واالبتكػػػػار وبالتػػػػايل حتقيػػػػق مزيػػػػد مػػػػن التنميػػػػة البشػػػػرية 
، وعلػػػى مػػػدى التػػػاريخ كػػػاف للعلمػػػاء دور يف حتديػػػد سياسػػػات الػػػدوؿ حاجػػػة ملحػػػةواالقتصػػػادية 

استشارة علماء  احلرب كاف يتم إىلذىاب ل ا واختاذ الكثًن من القرارات فلوقدموا  ادلشورة لقاد
دور  ااقتصػػػادي  كػػػاف يػػػتم استشػػػارة  علمػػػاء لعبػػػو  أو، والختػػػاذ قػػػرار سياسػػػي التنجػػػيم واألبػػػراج
والدتػو بالػدعاء التػايل نربنػا ال  دسكندر ادلقدوين قامت مبناجاة رهبا عنف والدة ا أالوزراء. وقيل 
مػة البشػرية يف خد ؼلػدـ النػاس بػو ن فػالعلم كػاف دومػاً  ؼلدـ النػاس بػو  وأعطػو سػلطاناً  تعطو علماً 

  .(0)واحلكمة يف اختاذ القرارات وكاف للعلماء ادلشورة
لػو وسػلمن ووهػور ا سػالـ أصػبح آعلػى النػحم زلمػد نصػلى ي عليػو و ومع ىبوط الوحي

، فانتشػرت للنػاس وزلاربػة اجلاىليػة السػا دةف وتلقينػو آبة لنشػره وحفػا القػرالعلم الوسيلة ادلناس
ف وتعاليمػػو آوؿ أسػػاتذ م ليتعلمػػوا قػػراءة القػػرحػػ لتػػدريو وحلػػق طػػالب العلػػم وادلعرفػػةعمليػػات ا

وليحصلوا على بعض ادلعرفة يف شؤوف الدين والدنيا وقد رافق العلماء العرب  قادة ادلسلمٌن يف 
وكػػاف بيػػت احلكمػػة الػػذي  ،ؼ وترمجتهػػا وتػػدوينها نقػػل ادلعػػار حػػروهبم  وعملػػوا  بػػأوامر اخللفػػاء يف

سػو أويف عهده  ومدرسة ينهل منها الطالب علومهم ليفة ادلأموف مؤسسو قا مة بذا اأسسو اخل
وؿ مدرسػػة للرياضػػيات والتنجػػيم ......وكانػػت ىػػذه ادلدرسػػة نػػواة لنشػػأة وتطػػور أثابػػت بػػن قػػرة 

 ،أسػػتاذ  ػلػػوط بػػو رلموعػػة مػػن التالميػػذادلػػدارس ادلتخصصػػة الػػيت كانػػت مبعظمهػػا تتمحػػور حػػوؿ 
، ومع غروب الدولة ا سالمية محػل ينا والفارايب واخلوارزمي وغًنىمبن سإت مدارس أىكذا نشو 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

5 

مػػن التجربػػة العربيػػة وا سػػالمية يف نشػػر العلػػم وادلعرفػػة  رايػػة التقػػدـ العلمػػي مسػػتفيدينالغػػرب 
ف تقػػػدـ احليػػػاة االقتصػػػادية أمية إال دينيػػػة علػػػى غػػػرار الدولػػػة ا سػػػالوانتشػػػرت لديػػػو ادلػػػدارس ال

مراكػػػز التعلػػػيم  إىلللجػػػوء ا إىلكتبػػػة وزلاسػػػبٌن دفػػػع الكثػػػًن   إىلواالجتماعيػػػة واحلاجػػػة ادلتزايػػػدة 
 ادلنتشرة يف اجملتمعات الدينية للحصوؿ على معرفة زلددة تؤمن ذلم وضيفة عمل ووسيلة عي . 

 
  سمايي: تغٕر انتعهيى يف انٕعٍ انعربي ٔانعبمل اإلثبَيب  

طلػػب العلػػم وادلعرفػػة فػػأوؿ كلمػػة نطػػق هبػػا الػػوحي   إىلوكمػػا ذكرنػػا حػػث ا سػػالـ بشػػدة 
نمػن  زدين علمػا ن كمػا طلػب النػحم زلمػد نصػلى   عليػو والػو وسػلمب كانت نأقرأن ، ن وقل ر 

ناطلبػػػوا العلػػػم ولػػػو يف الصػػػٌن ن وفػػػرض العلػػػم جزيػػػة علػػػى  ادلسػػػلمٌن ادلثػػػابرة علػػػى الػػػتعلم بقولػػػو
من غًن ادلسلمٌن وحتريرىم يف مقابل تعليم مسلم شلا سػاىم يف تطػور احلرػارة ا سػالمية األسرى 

ويف  اضػػيات والطػػب والكيميػػاء والفيزيػػاءوالعربيػػة ويف حتقيػػق تقػػدـ كبػػًن يف رلػػاالت الرتمجػػة والري
ا سػػالـ، وكػػاف  بػػدايات وهػػور إىللػػك وتعػػود مػػدارس ادلسػػاجد ويف غػػًن ذ الفلسػػفة وادلوسػػيقى

وقفيػػات ذات مقصػػد  إىلف ونشػػر تعػػاليم ا سػػالـ ويف القػػرف التاسػػع حتولػػت آلػػيم القػػرىػػدفها تع
. ور األسػاتذة وتػأمٌن معيشػة الطػالبديين تستخدـ أمواؿ الوقف لبناء مقػرات التعلػيم ودفػع أجػ

ف الفيلسػػػوؼ ا مػػاـ الغػػػزايل قػػػد التحػػػق مبدرسػػة يف ن طػػػوسن يف سػػػبعينات القػػػرف أومػػن ادلعلػػػـو 
ة دوف مقابػل لػذا كػاف مػن ادلتوقػع الطعػاـ وا قامػ إىلىناؾ تعليمػو با ضػافة  احلادي عشر وتلقى

اختػػػاذ خطػػػوات حامػػػة باجتػػػاه العلػػػم احلػػػديث قبػػػل  إىلف يبػػػادر الػػػوطن العػػػريب العػػػاا ا سػػػالمي أ
 القرف الثاين عشػر لينتقػل تطور ادلدارس يف العاا ا سالمي ح  إىلاألوربيٌن بوقت طويل ونشًن 

اجملتمعػػػات الغربيػػػة حيػػػث بػػػدأت ادلػػػدارس باالنتشػػػار والتطػػػور داخػػػل  إىلالتطػػػور  لػػػك ىػػػذابعػػػد ذ
ما ىو عليو اليـو كما انتشر يف العاا ا سػالمي مػا يسػمى ناجمللػون  إىلالكاتدرا يات ح  وصل 

لػػك و تالمذتػو الػػذين يتبعونػػو  بعػػد ذ وىػو كنايػػة عػػن مكػػاف داخػل ادلسػػجد الػػذي غللػػو األسػػتاذ
ومػػن  غًنىػػا مػػن الوقفيػػات إىلادلكتبػػات وادلستشػػفيات ا سػػالمية  ومػػن    إىلانتقلػػت ناجملػػالون 
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ات وعلػـو وطػب وموسػيقى يػف الكثًن من الفقهاء كػانوا يتقنػوف العلػـو األخػرى مػن طبيعأادلعلـو 
 .(0)العلـو الدينية إىلدريسها إضافة وكانوا ؽلارسوف ت

ما غابت عنها الدرجات حينو ك ولقد غلبت العشوا ية على برامج التدريو ا سالمية يف
اليت تلقاىا  ات واستخدـ أيرا تعبًن نا جازةن أي السماح بنقل ادلعلوماتمنح الشهادالعلمية و 
ىذا التعبًن انبثق من مجع نالسندن ومن سلسلة الػرواة الػيت تشػهد بصػحة  إىل تلميذ أخرالتلميذ 

بتػػػداوؿ رلموعػػػة  أوتػػػابن معػػػٌن ارتػػػبط مػػػنح ا جػػػازة بنقػػػل نك لػػػذلك قلهػػػاادلعلومػػػات وإجػػػازة ن
أخر للحصوؿ على  إىلمن رجل دين  أوأخر  إىلأحاديث نبوية وكاف التالميذ ينتقلوف من أستاذ 

إجػػػازات متعػػػددة يف مػػػواد سلتلفػػػة يف الفقػػػو ويف العلػػػـو الدينيػػػة  وكانػػػت ا جػػػازة تعػػػين للطالػػػب  
صػػل أف اجملادلػػة ن ىػػي يف أقػػو لغػػًنه ويػػرى العالمػػة نادلقدسػػين إصػػدار الفتػػاوى الدينيػػة وتعلػػيم الف

يفػػة الػػيت اسػػتخدمها ن ايػػالردن وغػػًنه مػػن وو اليفتهػػا ختتلػػف عػػن ووو  ادلػػنهج الدراسػػي يف ا سػػالـ
إمجػػػػاع حػػػػوؿ العقا ػػػػد الدينيػػػػة  إىلالتوصػػػػل  إىلاألوربيػػػػوفن للجػػػػدؿن ونشػػػػأت وتطػػػػورت احلاجػػػػة 

أو من أسػتاذه ويناقشػو ىو  على ادلعارؼ اليت حصل عليهاوف تعليقاتو والفتاوي وكاف التلميذ يد
وىػذا مػا يسػمح  مػن ادلػادة ءاً حػاؿ   التوافػق عليهػا لتصػبح جػز    جتمع ىػذه التعليقػات يف فيها

 ومعاونتػػو وىػػذا مػػا مػػي الحقػػاً  أو األسػػتاذمرحلػػة أعلػػى ومصػػاحبة الشػػيخ  إىلللتلميػػذ باالنتقػػاؿ 
 .assistant(3))باألستاذ ادلساعد )

  : يؤشراث انتعهيى يف انعبمل ثبنثب  
 05ف أحػوؿ العػاا  بلػداً  008الػذي جػرى احتسػابو لػػ (4ن )ن التعليم للجميعوهر مؤشرأ

% مػػػن 66تشػػػكلن  التعلػػػيم للجميػػع ومازالػػػت الفتيػػات بلػػد ال تػػػزاؿ بعيػػدة عػػػن مرحلػػة حتقيػػػق
وال تػػزاؿ تكػػاليف  يػػة%يف أسػػيا اجلنوب66األطفػػاؿ غػػًن ادللتحقػػٌن بادلدرسػػة يف الػػدوؿ العربيػػة و 

ف أيف كثػًن مػن الػدوؿ كمػا  بالرغم عن إلزاميػة التعلػيم عليمادلدرسة حتد من إمكانية االلتحاؽ بالت
ف أ ضػػيات واللغػػات ويػػرى بػػالتقرير نفسػػوادلعػػايًن الػػدنيا يف الريا % مػػن التالمػػذة ال ػلققػػوف46

 0605مليػػوف معلػػم  يف التعلػػيم االبتػػدا ي  ػػدود عػػاـ  08أكثػػر مػػن  إىل العػػاا سػػيكوف  اجػػة
سػيا اجلنوبيػة والغربيػة  آق أسيا الشػرقية واةػيط اذلػادئ ووستكوف إفريقيا وجنوب الصحراء ومناط
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ماليػػٌن معلػػم جديػػد يف ادلراحػػل االبتدا يػػة وعلػػى الػػرغم مػػن مجيػػع ا جػػراءات 4حػػوايل  إىل اجػػة 
% يف 76قػل مػن أتػدا ي مػا زالػت مسػتويات ادلشػاركة تعلػيم مػا قبػل االبادلتخذة لالنتفػاع مػن ال

 774الدوؿ العربية وإفريقيا ويف جنوب الصحراء الكربى وعلػى الصػعيد العػادلي ال يػزاؿ حػوايل 
ويعػػي  أكثػػر مػػن ثالثػػة أربػػاع ىػػذا  (5-0)مليػػوف شػػخص عػػرب العػػاا  يعػػانوف األميػػة أي مبعػػدؿ 

% من الكبار غًن ادلتعلمٌن عرب العاا وتقػدر 64ؿ النساء دتثلن بلد فقط  وال تزا 05العدد يف 
مليػػار دوالر شلػػا غلعػػل األمػػر 00زمػػة لتحقيػػق التعلػػيم يف دوؿ العػػاا  ػػوايل لالواؿ اػػػػػػػػمة األمػػػػػػػقي

 . (5)للغاية صعباً 
 ف األولويػة يف مواجهػة أ وفن األمػٌن العػاـ لممػم ادلتحػدةويف ىذا السياؽ يرى نباف كي مػ

زدىػػػار نرلتمعػػػات ادلعرفػػػة احلقيقيػػػةن شلػػػا التحػػػديات الػػػيت تعانيهػػػا اجملتمعػػػات والػػػدوؿ يكمػػػن يف ا
لنػا مبواجهػة تبػاطؤ النمػو يف االقتصػاد وزيػادة عػدد السػكاف وتقػدمهم يف السػن وتكػوف  سيسمح

 .(6)النتيجة مرتكزة على الذكاء والعلـو والتكنولوجيات والتأكيد على عملية العلم والتعليم
كثر أكثػر فػأرػل حػاؿ سيوسػع الطلػب علػى التعلػيم فأر يف تغًن ادلهنة وضرورة الظهو  فإ

ف سػػكاف العػػاا سػػيتقدموف يف السػػن ولكػػن الكػػا ن أالشػػك يف  .نسػػافيػػاة ا حليمتػػد علػػى مػػدى 
البشري سيبقى ح  مرحلة متقدمة من حياتو يف شباب دا م ألنو لن يكتفػي مػن التعلػيم  بػالرغم 

 46856 إىل 0906مليػار دوالر يف العػاـ 3 666النػاتج اةلػي العػادلي مػن من ارتفػاع امجػايل 
فسػػها وتعتػػرب رتفػػاع نفػػاؽ علػػى التعلػػيم ا ػلػػا بنسػػبة ا نف ا إفػػ 0666مليػػار دوالر يف العػػاـ 
كرب مستثمر يف التعليم يف العاا وتعادؿ ميزانيتها ادلخصصة للتعلػيم أمريكية الواليات ادلتحدة األ

وربػا الوسػػطى أو  لفػة مػػن العػاا  ىػػي الػدوؿ العربيػػةمنػػاطق سلت ميزانيػات حكومػػات يف سػترلمػوع 
سيا اجلنوبية والغربية وافريقيا وجنوب الصػحراء الكػربى وختصػص احلكومػات آوامريكا الالتينية و

علػػى التعلػػيم  اين اعلػػى حصػػة مػػن االنفػػاؽ احلكػػومي العػػادليدوؿ اسػػيا الشػػرقية واةػػيط اذلػػادي ثػػ
%مػػن امجػػايل النػػاتج اةلػػي لػػدوذلا نبعػػد امريكػػا الشػػمالية و اوروبػػا الغربيػػة ن ولكنهػػا 08بنسػػبة 

% مػن امجػايل النػاتج اةلػي 08تستثمر اقػل بكثػًن مػن حصػتها يف ادلػوارد ادلاليػة العادليػة البالغػة 
% ويف اسػػيا 09عمػػر الدراسػػة مػػن امجػػايل سػػكا ا حػػوايل يف مػػن ىػػم العػػادلي علػػى التعلػػيم بينمػػا 
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ويف امريكػػػا الالتينيػػػة مػػػن مػػػوارد ىػػػذه الػػػدوؿ علػػػى التعلػػػيم % 7نوبيػػػة والغربيػػػة غلػػػري انفػػػاؽ اجل
% مػػن االنفػػاؽ العػػادلي علػػى التعلػػيم 8والكػػاريحم فػػاف الوضػػع اكثػػر توازنػػا حيػػث غلػػري انفػػاؽ 

حػػد ادلصػػادر أكػػو االنفػػاؽ احلكػػومي علػػى التعلػػيم % مػػن السػػكاف يف عمػػر الدراسػػة ويع9علػػى
اجملتمعػػات سػػر التالمػػذة و أقػػدما نتعتمػػد علػػى التعلػػيم وال تػػزاؿ الػػدوؿ االقػػل تالر يسػػية لتمويػػل 

. ولدراسة واقع التعليم ودوره يف التنميػة البشػرية  (7)اةلية لسداد ش  التكاليف ادلرتبطة بالتعليم
 ؽلكن احتساب ادلؤشرات التالية:
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 (0جدوؿ رقم)
 (8)التعليم وزلو االمية  إىلمعدالت االنتساب 

 
  

  

 الدولـــة
معدالت حمو 
االمية لدى 
 البالغني)%(

معدالت حمو 
االمية لدى 
 الشباب)%(

املعدل الصايف 
 إىللالنتساب 

 االبتدائي )%(

املعدل الصايف 
 إىللالنتساب 

 الثانوي)%(
 5. .6 6.78 77.. الدول النامية

 .7 .. .8.7 575. الدول االقل منوا 
 5. 65 6.77 75.. الدول العربية 

 85 55 5.76 .5.7 دول شرق اسيا والباسيفيك 
 86 .5 5878 6575 دول امريكا الالتينية والكارييب 

 - .6 .57. .57. دول جنوب اسيا 
 78 7. 777. 575. دول افريقيا حتت الصحراء 
 65 57 5578 5577 دول وسط اوروبا وشرقها 

 .6 58 - - دول جملس التعاون االمنائي واالقتصادي 
 57 58 - 5577 دول اجملل التعاون ذات الدخل املرتفع

 - .5 6577 5577 الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة 
 - .6 6.75 575. الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة 
 - 58 8875 577. الدول ذات التنمية البشرية املنخفضة 

 57 .5 - 5678 الدول ذات الدخل املرتفع 
 .. 55 5876 5.77 الدول ذات الدخل املتوسط 

 .5 67 575. 8.76 الدول ذات الدخل املنخفض 
 5. .6 .687 6775 دول العامل 
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 : انرتبيت ٔانتعهيى يف انٕعٍ انعربي :انعرة بني االييت ٔانتعهى  رابعب  
نسبة عالية من االمية ويف تقرير اليونيسف حوؿ ن وضع االطفاؿ يف  يعاين الوطن العريب
مليوف امرأة 45مليوف امي يف الوطن العريب من بينهم اكثر من  76العاا ن تبٌن انو يوجد 

بينما  %36بنسبة ي حواىل ربع سكاف العرب اميوف ويرتكز اكثر االميوف يف مصر أ ،(9)وطفل
زا ر واليمن ويؤكد التقرير نفسو % على اربع دوؿ اخرى يف السوداف وادلغرب واجل76 يتوزع
من عدد  %85 إىللًنتفع  0996-0986من سنة ف االطلراط يف ادلدارس االبتدا ية ازداد أ

من ادلعدؿ نفسو يف الدوؿ ويف حاؿ زيادة نسبة االطلراط يف ادلدارس  السكاف يف الوطن العريب
ويف ادلقابل  0606مليوف عاـ  44 إىلسيصل  التالميذ يف ادلدارس االبتدا ية دف عدإالعربية ف
ف عدد أالبنات ما زالوا خارج ادلدرسة و  مليوف طفل يف سن ادلدرسة خصوصا من 00فاف 

نو أوعلى صعيد مستوى التعليم اجليد فالشباف يفوؽ كثًنا عدد الفتيات يف ادلدارس الثانوية 
طلبوية يف الوطن العريب شلن يستطيعوف االلتحاؽ  بادلدارس اليت تؤمن  زاؿ مقتصرا على اقليةما

تعليما نجيدان بينما تلتحق االكثرية مبدارس ذات جودة اقل و يعترب الفارؽ عاليا نجيدان يف 
حيث تفوؽ نسبة الذكور  اىل اجلامعات بٌن الذكور واالناثادلدارس و  إىلمعدالت االنتساب 
الدوؿ الصناعية وادلتقدمة معدالت يف الوقت اليت تشهد فيو بعض بًن نسبة االناث بشكل ك

حيث يتسرب الذكور من ادلدارس وػلصلوف على درجات علمية اقل فيما حتقق  عكسية
، حيث بية واالسيوية ودوؿ جنوب الصحراءالفتيات نتا ج اكادؽلية اعلى ويف معظم الدوؿ العر 

وبينما بلغت نسبة الفتيات  مليوف فتاة 04حوايل خلن ادلدرسة بلغ عدد الفتيات اللوايت ا يد
 إىلوطاجيكستاف وغًنىا مئة يف ادلئة ا تصل ىذه النسبة  لتحقات بادلدارس يف كل من ىولنداادل
% من الفتيات يف بلد غين كالسعودية مثال ن وىو اقل من ذلك يف السوداف واليمن ومصر 85

الوطن العريب  يف ويف مقابل العدد الكبًن لالمية .(06)والصوماؿ ويف بعض الدوؿ العربية االخرى
مليوف متخرج منهم  05بشهادات جامعية ويف ختصصات سلتلفة حوايل  بلغ عدد ادلتخرجٌن

س هبا أستًن وح  دكتوراه وىي نسبة ال ب% حازوا على شهادات بدرجة ماج46اكثر من 
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لة شهادة ػػػػػػػػمن مح %06 أف ثػػػػدة حيػػػػػػات ادلتحػػػػواليػػػػالػػػة كػػػػػػدوؿ اخرى متقدمػػػػػارنة بػػػػمق
 .(00)ادلاجستًن والدكتوراه

 
 انتعهيى يف انٕعٍ انعربي  إىل: االَتسبة  خبيسب  

التػػزاؿ مشػػكلة التعلػػيم للجميػػع  ػػيمن علػػى معظػػم الػػدوؿ الفقػػًنة  والناميػػة وىػػي قنبلػػة 
موقوتػػة ينبغػػي معاجلتهػػا باعتبارىػػا مصػػدرا للجهػػل والتخلػػف وتسػػاىم يف زيػػادة ازمػػة اجلػػوع والفقػػر 

 6،6مػػا يػػوازي  إىلبػػالرغم مػػن تراجػػع عػػدد االطفػػاؿ غػػًن ادللتحقػػٌن بادلػػدارس يف الػػوطن العػػريب. 
ة لػدى الكبػار والػيت مػن ادلتوقػع  ميناث وتراجع معدالت األمن ا % 59ل من بينهم مليوف طف

 066ف معدؿ الوفيات بٌن االطفاؿ يزيد عن  أ إىل 0605مليوف عاـ  85حدود  إىلف تصل أ
وموريتانيػا والسػوداف وغًنىػا كمػا  دلواليػد االحيػاء يف كػل مػن جيبػويتطفػل مػن ا 066طفل لكل 
حاد يػنعكو  أوسنوات من تقـز متوسط  5%  من االطفاؿ الذين تقل اعمارىم عن 06يعاين 

االلتحاؽ بسػوؽ العمػل يف سػن مبكػرة  كمػا يف ) مصػر  إىلسلبا على حتصيلهم العلمي ويدفعهم 
 لدى الطفل . ىم ضرورات تتابع مراحل التعلمأ. وفيما يلي (00)والسوداف واليمن...(

توفر الرعاية لمطفاؿ دوف السنة الثالثة ال يزاؿ موضوع رعاية االطفاؿ الصػحية والرتبويػة 
دوف السػػن الثالػػث يقػػع كليػػان علػػى عػػاتق االىػػل يف الػػدوؿ العربيػػة الفقػػًنة والناميػػة مػػع مشػػاركة 

ىذا اجملاؿ شلػا ضعيفة جلمعيات اىلية غًن حكومية وال تزاؿ مشاركة احلكومات العربية زلدودة يف 
يف االريػػاؼ مػػع التأكيػػد علػػى التقػػدـ الكبػػًن بالعنايػػة  وفػػاة عػػدد كبػػًن مػػنهم خصوصػػا ن إىليػػؤدي 

  .باألطفاؿ يف بعض الدوؿ كلبناف وسوريا واالردف ودوؿ اخلليج العريب
توفر العناية لمطفاؿ يف سن الثالثة وما فوؽ  تعترب ىذه ادلرحلة من اىم ادلراحل يف حيػاة 

ه ادلرحلػػة حيػػث تلعػػب ىػػذ وتنميتهػػا وتربيتػػو  بطريقػػة صػػاحلة حيػػث ؽلكػػن اكتشػػاؼ مواىبػػوالطفػػل 
ف توفر الوسا ل ادلناسبة الكتشػاؼ ورعايػة ادلواىػب وتنميتهػا  أدورًا اساسياً يف ذلك وعلى الدولة 

 بالتزامن مع تأمٌن التعليم ادلدرسي االلزامي واجملاين والرعاية الصحية وغًن ذلك. 



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

03 

عتماد بعض الدوؿ العربية التعليم االلزامي واجملاين يف ادلرحلػة االبتدا يػة . شلػا بالرغم من ا
ولكن النمو السكاين  0666و 0666% ما بٌن 00ارتفاع االلتحاؽ بادلدرسة بنسبة  إىلادى 

اطلفػػػاض يف متوسػػػط معػػػدؿ  إىلوغًنىػػػا ادى  موريتانيػػػاو يف دوؿ عربيػػػة اخػػػرى كمصػػػر والسػػػوداف 
وتبقى ادلشكلة االساس وادلتمثلة يف عامل الفقر واجلهل على مستوى العا لػة  التعليم ادلشاركة يف

يف تفاقم ىذه ادلشكلة اليت ينبغي مراعا ا بشكل حاسم  خص لدى ادلرأة ىو العامل الر يسيباأل
 .  (03)عند اطالؽ برامج التنمية البشرية

 
 يتببعت انذراست بعذ املرحهت االبتذائيت  سبدسب  :
يف  االلتحػاؽ بادلدرسػػةمػاـ العنايػة باألطفػػاؿ و ألفقػر واجلهػػل علػا العػا ق الر يسػػي ذا كػاف اإ

ادلرحلػػػة التكميليػػػة والثانويػػػة مػػػع تفػػػاقم مشػػػكلة التحػػػاؽ االنػػػاث فيهػػػا يف بلػػػداف عديػػػدة منهػػػا 
السػػعودية ، مصػػر، الصػػوماؿ ، الػػيمن ، وغًنىػػا ويف سػػن مػػا بعػػد العاشػػرة مػػثال يصػػبح باسػػتطاعة 

العمػػل وادلسػػاعدة يف تػػامٌن قػػوت عا لتػػو خصوصػػا يف االريػػاؼ ويف الرػػواحي   الولػػد ادلشػػاركة يف
افية مساعدة الفقر وعدـ القدرة على تامٌن وسا ل وموارد اض إىليعود سبب معظم ىذه الظاىرة 

 إىل% 48حيػػػث يبلػػػغ معػػػدؿ االطفػػػاؿ الػػػذين يكملػػػوف دراسػػػتهم مػػػن للعػػػا الت وللمجتمػػػع و 
 إىلموريتانيػػا وىػػو اقػػرب  ،جيبػػويت ،العػػراؽ ،مصػػر، الػػيمن ،% يف الػػدوؿ الفقػػًنة كالسػػوداف55
% يف دوؿ اخلليج العريب ولبناف واالردف وسوريا وىذا ما يسػتدعي البحػث عػن االسػباب 066

الكامنػػػة وراء ذلػػػك وحتسػػػٌن البيئػػػة ادلدرسػػػية واالجتماعيػػػة للسػػػكاف واجػػػراء مػػػا يلػػػـز لتشػػػجيع 
 ( :0نة يف اجلدوؿ)ادلراحل التعليمية التالية ادلبي إىلاالنتساب 
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 ( 0جدوؿ رقم )
 التعليم يف الوطن العريب إىلتوزيع معدالت زلو االمية واالنتساب 

 

 

 الدولة
معدل حمو 
االمية لدى 
 البالغني  %

معدل حمو 
االمية لدى 
 الشباب %

معدل 
 إىلاالنتساب 

 االبتدائي %

معدل 
 إىلاالنتساب 

 الثانوي%

معدل االطفال 
يف الصف 
اخلامس من 

 املرحلة االبتدائية

طالب تعليم 
عايل يف العلوم 

واهلندسة واالنتاج 
 واالنشاءات 

 - - 6. .6 .557 5575 الكويت
 75 - .5 58 5.75 .657 قطر

 - .5 .. 7. .5.7 .667 االمارات
 57 - - .5 .567 6577 ليبيا

 .7 56 .. 8. 5.75 6775 عمان
 7. 58 88 6. 5.76 6775 السعودية 

 77 58 5. 65 .557 5777 االردن
 75 55 - 57 - - لبنان
 76 .5 .8 .5 5575 575. تونس
 18 .5 88 .5 5.77 8575 اجلزائر
 - 55 67 55 6575 775. مصر

 - 55 .5 68 .7.. 775. املغرب
 - 5. - 55 77.. 8.75 السودان

 - 5. - .. 77.. 577. اليمن
االراضي 

 الفلسطينية
5775 575 6. 5. - 76 

 - 55 87 .5 .577 6.76 سوريا
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 املراحم انثبَٕيت  إىلاالَتسبة  سببعب  :
بػػالرغم مػػن الزاميػػة ورلانيػػة التعلػػيم يف ادلراحػػل االبتدا يػػة يف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ال تػػزاؿ 
ىنػػاؾ حاجػػة للعمػػل علػػى تشػػجيع االلتحػػاؽ بادلػػداس الثانويػػة وحتسػػٌن جػػودة التعلػػيم والتأىيػػل 

فنيػػػة مػػػع  أوالتعلػػػيم العػػػايل بفروعػػو واختصاصػػػاتو وفػػػتح بػػػرامج ثانويػػة متخصصػػػة  إىللالنتسػػاب 
مهم دلرػامينها وقػدرة االسػاتذة علػى رػمراعاة قدرة الطالب على استيعاب الػربامج التعلميػة وى

معاجلػة مؤشػرات الرسػوب والنجػاح بطػرؽ حديثػة جتعػل مػن  إىلايصالو بشكل جيد ذلم با ضػافة 
وتطوير العملية الرتبوية كما صلد ضػرورة جعػل ادلرحلػة الثانويػة ختصيصػية ادلمكن استخالص العرب 

فنيػػػة،  مهنيػػػة ، واقتصػػػادية ،علميػػػة  تػػػة وغػػػًن ذلػػػك وفقػػػا لرؤيػػػة زلػػػددة ختػػػدـ   إىلوتقسػػػيمها 
االسػػرتاتيجية  العامػػة واالىػػداؼ اةػػددة للعمليػػة الرتبويػػة . وتشػػًن البيانػػات االحصػػا ية يف الػػدوؿ 

% عػػن 03مليػػوف تلميػػذ مسػػجل يف ادلػػدارس الثانويػػة بزيػػادة  07مػػا يقػػارب   وجػػود إىلالعربيػػة 
 .0999العدد ادلسجل يف عاـ 

ولكن دوالن اخرى كالعراؽ وجيبويت واليمن وادلغػرب والسػوداف تقػل فيهػا نسػبة القيػد يف 
% مػػػن  رلمػػػوع التالمػػػذة الػػػذين بإمكػػػا م االنتقػػػاؿ اليهػػػا مػػػن ادلراحػػػل 56مرحلػػػة الثانويػػػة عػػػن 

% يف دوؿ اخػػػرى كػػػدوؿ اخللػػػيج ولبنػػػاف واالردف وغًنىػػػا كمػػػا 96حػػػوايل  إىلبقة وتصػػػل السػػػا
% يف دوؿ كجيبػػويت  والعػػراؽ 05سػػجلت نسػػبة القيػػد ارتفاعػػا نملحووػػان بنسػػبة تػػوازي حػػوايل 

% يف الػدوؿ اخػرى  90واليمن والسوداف نظرا نللجهود اليت تبذذلا حكومتها واطلفاضػان بنسػبة 
 .(05)تحدة بالرغم من جهودىا يف ىذا اجملاؿ كا مارات العربية  ادل
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 املبحث انثبَي
 اسرتاتيجيبث تغٕير انتعهيى انعبيل يف انٕعٍ انعربي 
 
ليػػات آالتنميػػة البشػػرية ال بػػد مػػن تصػػور  مػػن واقػػع التعلػػيم العػػايل ومسػػتلزمات نطالقػػاً إ

منػو يف تعزيػز معػدالت لتحسٌن جودتو وربطو  اجات اجملتمػع ليػتمكن مػن لعػب الػدور ادلطلػوب 
ايف النمو االقتصػادي وحتقيػق نػوع مػن االمػاف للدولػة غلػب اف تراعػي ىػذه االليػات ادلسػتوى الثقػ

يئػػػػات قبػػػػل اجلػػػػامعي والقػػػػدرات ادلاليػػػػة والتصػػػػوير العػػػػاـ لله للمجتمػػػػع ومسػػػػتويات التعلػػػػيم مػػػػا
معدالت النمو يف  ت جديدة وتعزيزياحتقيقو على صعيد بناء اقتصاد االقتصادية وما ىو مطلوب

 .التعليم يف الوطن العريب .وفيما يلي نستعرض اىم اةاور اليت دتثل اسرتاتيجيةسلتلف القطاعات
 

  ْذافّأرسبنت انتعهيى انعبيل ٔ : ٔال  أ
ن الرؤيػػة الوطنيػػة ن الػػيت علػػى اساسػػها يػػتم حتديػػد  أويعػػد وضػػع نالرسػػالةن  للتعلػػيم العػػايل   

ف أاالىداؼ الر يسية ادلطلوبة لتحقيق التنمية البشرية و االقتصادية من اىم ادلواضيع اليت غلػب 
 تنفيػذ واصلػاز تقـو هبا احلكومات كمقدمة لربرلة خطوا ا يف رلاؿ بناء تعلػيم عػايل جيػد يسػاىم يف

ة رسالة وحتديد اىداؼ خاصػة لكػل مؤسسػة تعليميػة  يػث ، كما غلب صياغاالىداؼ ادلوضوعة
، وتسػاىم يف حتقيػق الرؤيػة الوطنيػة عة لتنفذ اذلػدؼ الر يسػي ادلوضػوعتتالقى مجيع االىداؼ رلتم

وضػػع سياسػػات  إىلادلوضػػوعة لػػو ولقػػد بػػادرت بعػػض الػػدوؿ العربيػػة كػػاألردف وا مػػارات ولبنػػاف 
وحتديػد أىػداؼ زمػة واصلػاز االىػداؼ ادلطلوبػة اللوخطط وطنية وىي تعمل على بررلة اخلطػوات ا

 التعليم العايل.  
ويف مػػوازاة ذلػػك يؤكػػد اداء بعػػض احلكومػػات العربيػػة بشػػكل واضػػح  علػػى نظػػر م للتعلػػيم 
العػػايل  كاسػػتثمار سػػلحم وغػػًن منػػتج  لػػذا نالحػػا تراجعػػا للميزانيػػات احلكومػػة ادلخصصػػة لتمويػػل 

( يف كػػل مػػن مصػػر وادلغػػرب ولبنػػاف وموريتانيػػا وجيبػػويت اجلامعػػات )عػػدا بعػػض دوؿ اخللػػيج العػػريب
عػػدالت االلتحػػاؽ بػػالتعليم العػػايل كمػػا اف الرقابػػة األىليػػة واحلكوميػػة م وغًنىػػا بػػالرغم مػػن زيػػادة 
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على معايًن اجلودة وادلواءمة والنوعيػة غػًن واضػحة وغػًن زلػددة ونالحػا انفػالت التعلػيم اخلػاص 
دـ اشػػراؾ مؤسسػػات  التعلػػيم العػػايل بتقػػدمي ادلشػػورة  دلراكػػز غػػًن ذاتيػػة وعػػ أودوف رقابػػة ذاتيػػة 

 .يف ادلشاريع  احلكومية  واخلاصة ادلشاركة أوالقرار 
 
 : متٕيم انتعهيى انعبملي ثبَيب  

ؽلكػػن تقسػػيم اجلامعػػات العربيػػة مػػن حيػػث التمويػػل وفقػػا للػػدخل الػػوطين للدولػػة فبينمػػا ىػػو 
مرتفػػع يف الػػدوؿ العربيػػة الغنيػػة )  كػػدوؿ اخللػػيج ( نػػراه ضػػعيفا يف الػػدوؿ االخػػرى كلبنػػاف ومصػػر 
واالردف والػػػيمن وادلغػػػرب وغًنىػػػا. ويف ا مجػػػاؿ فػػػاف  دتويػػػل التعلػػػيم  العػػػايل يف الػػػدوؿ  العربيػػػة 

% مػػن امجػػايل التمويػػل يف الػػدوؿ  العربيػػة الفقػػًنة وادلتوسػػطة النمػػو بينمػػا 66بة تصػػل مػػن وبنسػػ
% يف الدوؿ الغنية . ويرتاوح االنفػاؽ علػى التعلػيم يف الكويػت مػا نسػبتو 96اكثر من  إىليصل 
% مػػن امجػػايل 5.0% مػػن امجػػايل االنفػػاؽ العػػاـ  علػػى التعلػػيم يف مجيػػع مسػػتوياتو والبػػالغ 36

% مػن امجػايل األنفػاؽ علػى التعلػيم 69لي ويف ليبيا بلغ  االنفاؽ على التعليم  العايل الناتج اة
% مػػػن 30% مػػػن 7% مػػػن امجػػػايل النػػػاتج اةلػػػي ويف عمػػػاف بلػػػغ علػػػى التػػػوايل 0.7البػػػالغ 
%  ويف 6.7% مػػػن اصػػػل 06% ويف ادلغػػػرب 7.3% مػػػن اصػػػل 00% ويف تػػػونو 0.6

% امػػا يف قطػػر فبلػػغ  7.9اصػػل   %مػػن05% ويف جػػوبييت 6.6%مػػن اصػػل 00السػػوداف 
مػػػن امجػػػايل النػػػاتج اةلػػػي موزعػػػة علػػػى  كافػػػة ادلراحػػػل ويف االمػػػارات 0.6االنفػػػاؽ علػػػى التعلػػػيم 

% موزعػػة علػػى كافػػة ادلراحػػل وتعتػػرب مسػػاعلة قطػػاع اخلػػدمات واالعمػػاؿ يف دتويػػل التعلػػيم 9.6
ة الػػيت تػػوفر منحػػا % عػػدا بعػػض ادلؤسسػػات االىليػػ6% و06العػػايل ضػػئيال للغايػػة ويػػرتاوح بػػٌن 

جامعيػػػة لػػػبعض الطػػػالب حيػػػػث صلػػػد التجهيػػػزات متواضػػػعة لػػػػبعض ادلختػػػربات ويغطػػػي االىػػػػايل 
% مػػن االنفػػاؽ 0.0ادلسػػتفيدين الػػنقص يف التمويػػل ومصػػاريف الدراسػػة ويقػػدر حجػػم االنفػػاؽ 

العػػادلي واالمجػػايل علػػى التعلػػيم وىػػو معػػدؿ مقبػػوؿ نسػػبيا  ولكنػػو يرتكػػز يف بعػػض  الػػدوؿ العربيػػة 
لغنيػػة امػػا يف الػػدوؿ العربيػػة االخػػرى فبالكػػاد يكفػػي التمويػػل احلكػػومي وبعػػض النفقػػات االخػػرى   ا
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كالصيانة وشراء التجهيزات وبعض ادلعدات الررورية لزـو تشػغيل ادلختػربات والبػاقي يقػع علػى 
 .(06)عاتق الطالب 

ة كمػػػػػا تعػػػػػاين الدولػػػػػة مػػػػػن مشػػػػػكلة اذلػػػػػدر يف االنفػػػػػاؽ وارتفػػػػػاع تكلفػػػػػة التعلػػػػػيم مقارنػػػػػ
مبتوسػػػػط الكلفػػػػة العادليػػػػة  وكلمػػػػا كانػػػػت الدولػػػػة فقػػػػًنة كلمػػػػا زادت التكلفػػػػة بالنسػػػػبة للطالػػػػب 

 ىو عا ق اضايف .        اوىذ
ونظػػػرا لتنػػػوع الػػػنظم والبيئيػػػة واالكادؽليػػػة واالختصاصػػػات واخػػػتالؼ مسػػػتويات التعلػػػيم 

العػػايل يف متنػػاوؿ جعػػل التعلػػيم  إىلوىياكلػػو االساسػػية  و مراعػػاة السياسػػات الدوليػػة الػػيت  ػػدؼ 
اجلميػػع ولتحقيػػق  احلػػراؾ االكػػادؽلي بػػالتزامن مػػع احلريػػة واالسػػتقاللية للجامعػػات أصػػبح موضػػوع 

ضػػماف مػػؤىالت ادلتعلمػػٌن وتزويػػدىم  إىلمػػات الدوليػػة ويهػػدؼ ظاجلػػودة اساسػػيا تؤكػػد عليػػو ادلن
لتعليم  مجيع النظم سوؽ العمل . وتعين جودة ا إىلبادلعارؼ ادلتقدمة والتقنيات الالزمة لدخوذلم 

اـ ظػضماف اةافظػة علػى مسػتوى  سلرجػات التعلػيم العػايل وحتسػينها. ون إىلواالليات اليت تؤدي 
نفسػها  ولمخػرين اجلودة ىو عبارة عن اليو عمل ونشاطات تستحدثها ادلؤسسة التعليمية لتؤكػد 

ادلؤسسة لنفسها والػيت ت كي يبلغ الطالب ادلستويات القياسية اليت حدد ا  أاف الظروؼ قد ىي
 تسمح للخرغلٌن العاملٌن للمنافسة يف سوؽ العمل .

وال ؽلكػػػن فصػػػل اجلػػػودة عػػػن ادلالءمػػػة فدؽلقراطيػػػة التعلػػػيم وجعلػػػو متاحػػػا للجميػػػع يفػػػرتض 
التفاعل مع سوؽ العمل وضخ كوادر مؤىلة علػى ادلنافسػة والصػمود وجػو التغػًنات الػيت يعانيهػا 

. وانفتاح الدوؿ على زمات اليت قد يعانيها بعض الدوؿضوء اال سوؽ العمل ومتطلبات اربابو يف
تزويػػد الطػػالب بادلهػػارات  إىلبعرػػها لتجعػػل مػػن ضػػماف اجلػػودة علػػا ر يسػػيا لكػػل مؤسسػػة تسػػعى 

 :(07)على مللى مؤسسات التعليم العايل اف تعينبغي ع االزمة جملاراة العصر . ولرماف اجلودة 
فالعػػاملوف يف مؤسسػػات التعلػػيم العػػايل غلػػب اف يتمتعػػوا  :املٌن حتسػػٌن جػػودة مسػػتوى العػػ .0

مبهػػارات ومسػػتويات رفيعػػة جتعلهػػم قػػادرين علػػى مواجهػػة مشػػاكل العمػػل والبحػػث العلمػػي 
ت جانػػػب مهػػػارا إىلدتػػػتعهم مبتطلبػػػات وقػػػيم اخالقيػػػة رفيعػػػة .  إىلوالتطػػػور الػػػذايت اضػػػافة 

من مكانػػة اجتماعيػػة وماليػػة ، وغلػػب علػػى ادلؤسسػػة اف تػػؤ ادلعلمػػٌن مػػن  االسػػاتذة ومػػووفٌن
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 إىلال قػػػة للمدرسػػػٌن لكػػػي يتفرقػػػوا للبحػػػث العلمػػػي و عطػػػاء كػػػل مػػػا يتقنػػػوه مػػػن مهػػػارات 
تالميػػػذىم كمػػػا غلػػػب وضػػػع حػػػوافز تشػػػجع  البػػػاحثٌن علػػػى العمػػػل متظػػػافرين ضػػػمن فػػػرؽ 

تلػحم حاجػة  متعددة االختصاصات تعين مبشروعات  ثية وتدرس ادلوضوع من جوانب شػ 
                                                                                                                                                                                                                  ل على تنمية ادلوارد البشري واالقتصادية .                                                                                     اجملتمع وتعم

ن ووضػػع شػػروط ومعػػايًن مسػػبقة ن امتحانػػات  معػػادالت ةمعاجلػػة مشػػكلة ناحلركػػة االكادؽليػػ .0
التعلػػيم مػػع احلػػرص علػػى جعػػل التعلػػيم متاحػػا للجميػػع ضػػمن  إىلوغػػًن ذلػػك ن لالنتسػػاب 

 مقدرات كل شخص ومؤىالتو .
حتػػديث مناىجهػػا بواسػػطة االسػػاتذة جلعلهػػا تػػتالءـ مػػع التطػػورات االقتصػػادية والتكنلوجيػػة  .3
ادلنػػاىج و برنػػامج  عاصػػرة. وتلػػحم احتياجػػات اجملتمػػع وسػػوؽ العمػػل. وىػػذا يعػػين اف جػػودة ادل

تعتػػػرب جػػػزءا ال يتجػػػزأ مػػػن جػػػودة العػػػاملٌن وادلدرسػػػٌن يف التعلػػػيم وىػػػي ترتكػػػز علػػػى جػػػودة 
 مها للسياسات الوطنية . ؤ عليم ومدى تالاالىداؼ ادلوضوعة للت

ادلشػػػاركة يف حتسػػػٌن مسػػػتوى مػػػؤىالت الطػػػالب يف ادلراحػػػل كافػػػة والتأكػػػد علػػػى تعػػػديل   .4
ادلناىج الرتبوية يف  التعليم العاـ وتنويع ادلرحلة الثانوية مبا يتالءـ مػع التخصصػات اجلديػدة 
يف التعلػػيم العػػايل وحاجػػات عػػاا االعمػػاؿ، مػػع التشػػديد علػػى  التشػػاور ادلسػػتمر يف مراحػػل 

 . ل اجلامعي والتعليم اجلامعيا قبالتعليم م
تطوير وحتسٌن مستوى البىن االساسية والبيئية الداخلية واخلارجية للتعليم العايل اذ تفرتض  .5

جػػػودة التػػػدريو والبحػػػث تػػػوفر مػػػوارد ماليػػػة كافيػػػة لتمويػػػل ادلشػػػاريع  وجتهيػػػزات ولػػػواـز  
كلمػػػا تػػػوفرت  اف التفاعػػػل كبػػًنا مػػػع العػػاا  وكلمػػا كػػػ شػػاغل حرفيػػػة وسلتػػربات ومكتبػػػات.مك

ن مبهػارات واسػعة وشلػا ال شػك جػامعيٌن مػزودي تكار واالبداع بالتزامن مع ختػريجاالب وروؼ
 يث  يشػعر اجلػامعيٌن  العاملٌن بداخلو خلارجي للجامعة  لو دور نفسي علىا ف البناءأفيو 

 التكنولوجيات احلديثة.  أووية وفاعلة ال ينقصها التجهيزات مؤسسة ق إىل بانتما هم
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. تطػػوير اليػػات وتنظػػيم طرا ػػق  تقيػػيم االمتحانػػات وطػػرح االسػػئلة وشػػروط النجػػاح ووضػػع 6
نتػا ج المعايًن واضػحة وزلػددة للتأىيػل ادلسػبق وادلسػتمر للطػالب وادلعػاملٌن مػع  مراجعػة  

 والبحث عن اسباب اخللل القا م هبدؼ حتسٌن االنشطة والنتا ج .
للمؤسسػػػات وادلسػػػؤولية  الذاتيػػػة واألخالقيػػػة وادلعنويػػػة . اةافظػػػة علػػػى االسػػػتقالؿ الػػػذايت 7

 .ة ذلدؼ حتسٌن االداءءللمساتذة واالدارة والعاملٌن واخلروع للمسا
  
  يت يف انتعهيى انعبيلءاملٕا أٔيت ء: املماثبنثب  

عايل ومكانتو يف اجملتمع ومهامو فيما يتعلػق بعمليػة  تعين دور التعلم ال ،مةاءادلو  أومة ءادلال
التعلػػيم والبحػػث العلمػػي وصػػالتو بعػػاا العمػػل وعالقتػػو مػػع الدولػػة واوجػػو تفاعلػػو مػػع مسػػتويات  

االقتصػػػادية  واشػػػكاؿ تعلػػػيم اخػػػرى  ومواكبتػػػو حلاجػػػات ومتطلبػػػات اجملتمػػػع علػػػى كافػػػة الصػػػعد
م مةن من اجملاالت ادلهمػة الػيت  ػتء. من ىنا تعترب نادلالتماعية وغًن ذلكوا ظلا ية والرتبوية واالج

هبػػا اذليئػػات الدوليػػة ادلهتمػػة بالرتبيػػة والثقافػػة والعلػػـو وتعتربىػػا مػػن ضػػمن األىػػداؼ ا سػػرتاتيجية 
حتقيقهػػػا وحتػػػث الػػػدوؿ علػػػى العمػػػل لبلػػػوغ ىػػػذا اذلػػػدؼ بعػػػد  إىلللتعلػػػيم العػػػايل الػػػذي يسػػػعى 

التحػػػوالت اجلذريػػػة يف البػػػىن االقتصػػػادية والعلميػػػة والتكنولوجيػػػة الػػػيت حػػػدثت خػػػالؿ السػػػنوات 
خػػػػًنة  يػػػػث يتوجػػػػب علػػػػى التعلػػػػيم العػػػػايل اف يرػػػػطلع بػػػػدور أساسػػػػي يف التنميػػػػة البشػػػػرية األ

 -مةن حوؿ:ءيتمحور مفهـو ن ادلالو  واالقتصادية للمجتمع.
التالقػػػػي مػػػػع السياسػػػػات العامػػػػة للدولػػػػة: يتمثػػػػل دور اجلامعػػػػات يف تزويػػػػد السياسػػػػيٌن  -0

لبحثيػػة كػػي يتمكنػػوا مػػن اختػػاذ واحلكومػػات والربدلانػػات بادلعلومػػات ادلسػػتمدة مػػن أعمالػػو ا
ا جراءات ادلناسبة واتباع سياسات رشيدة يف التنمية وخدمة اجملتمع لذا على التعليم العايل 
اف يػػدير بنػػوؾ معطيػػات خاصػػة ويتػػوىل أعمػػاؿ التحليػػل والنقػػد واسػػتخراج النتػػا ج ويقػػدـ 

 ادلشورة ليشكل عامالً زلركاً  ظلاء اجملتمع. 
التالقي مع عػاا العمػل: أدت العودلػة  واحلػراؾ االقتصػادي للشػركات الكػربى والصػغرى  -0

انتػػاج سػػلع  إىلعلػػى الصػػعد اةليػػة والدوليػػة وحتػػديث عمليػػات االنتػػاج والتسػػويق واحلاجػػة 
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ايػػدي  إىلزيػػادة احلاجػػة  إىلومػػواد اسػػتهالكية جديػػدة وأجهػػزة معقػػدة ذات اىػػداؼ سلتلفػػة 
واىل اختصاصيٌن جدد يتميزوف بقدرة كبًنة على اسػتخداـ التكنلوجيػا  عاملة ماىرة ومؤىلة

حتػػديث وتعػػديل دلنػػاىج التعلػػيم العػػايل ودوره  إىلاحلديثػػة والتفاعػػل معهػػا وىػػذا بػػدوره ػلتػػاج 
ومهامو  يث يتفاعل عاا العمل ويزوده بأدوات انتاج تقنية وبشرية جديدة فيغين ىذا العاا 

يتعػػاوف مػػع اجلامعػػات علػػى صػػعيد البحػػث العلمػػي ودتويلػػو واف  ويغتػػين بػػدوره كمػػا غلػػب اف
يعتػػرب التعلػػيم العػػايل اسػػتثماراً  ػػد ذاتػػو وعلػػى التعلػػيم العػػايل بػػدوره اف يعمػػل علػػى تطػػوير 

عملية استحداث ادلعرفة واف يتخذ موقفاً  إىلمناىجو الدراسية واف ينتقل من ن نقل ادلعرفة 
حتليػػػل رلػػػاالت واشػػػكاؿ العمػػػل الناشػػػئة والتنبػػػؤ هبػػػا أزاء عػػػاا العمػػػل عػػػن طريػػػق  ااسػػػتباقي

 واالستعداد ذلا واف يؤمن عملية التدريب والتأىيل ادلستمر للعاملٌن.
التالقي مع ادلستويات األخرى للنظاـ التعليمي: غلػب علػى التعلػيم العػايل اف يعمػل علػى -3

ادلعلمػٌن ولكافػة ادلراحػل تعديل ادلناىج الرتبوية للتعليم العاـ واف يعمل على اعداد وتأىيل 
وعليو اف يركز ا اثو الرتبوية على حتليل وتقييم مسػتويات النظػاـ التعليمػي وتأىيػل ادلػدارس 

 والعمل على تزويدىا بالوسا ل الرتبوية ادلتقدمة.
 أوالتالقػػي مػػع اجلميػػع: ينبغػػي علػػى التعلػػيم العػػايل اف يػػؤمن االطلػػراط للجميػػع دوف دتييػػز  -4

اف التعليم ىو حق من حقوؽ ا نساف من ىنا غلب على الػدوؿ اف تعمػل  تفرقة على قاعدة
على تعزيػز دؽلقراطيػة التعلػيم وجعلػو متاحػاً للجميػع دوف تفرقػة يف العنصػر وادلػذىب والعمػر 

 واجلنو واللوف واف يتساوى اجلميع يف حقوقهم وواجبا م .
ليتجاوب مع حاجات اجملتمػع  التالقي يف كل زماف ومكاف: غلب توفر فرص التعليم العايل -5

يف كل زماف ومكاف واف يتجدد ويتغػًن لينسػجم مػع طبيعػة ادلعػارؼ ادلعاصػرة واف يتػيح لكػل 
ادلقاعػد الدراسػية وادلشػاركة يف احليػاة األكادؽليػة وبلػوغ مسػتويات جديػدة  إىلشخص العودة 

 من التدريب ادلهين.
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العػايل اف يػؤمن للطػالب تعليمػاً جيػداً التالقي مع األساتذة والطػالب: غلػب علػى التعلػيم  -6
تنميػػػة مواىػػػب الفػػػرد واسػػػتقاللو الػػػذايت  إىلليمكػػػنهم مػػػن دخػػػوؿ معػػػرتؾ احليػػػاة واف يسػػػعى 

 واندماجو االجتماعي وتنمية روح ادلبادرة والتسامح والتعاوف مع غًنه.   
 
  : يرَٔت ٔتُٕيع  انتعهيى انعبيل رابعب  

مػػػن اخلطػػػط ادلال مػػػة لتحسػػػٌن وػػػروؼ عملػػػو وتسػػػهيل تعػػػد نمرونػػػة وتنويػػػع التعلػػػيمن العػػػايل 
ـز االطلػػراط فيػػو وحتقيػػق دؽلقراطيػػة التعلػػيم ومػػن ادلعلػػـو إف التعلػػيم الكالسػػيكي اجلامػػد الػػذي يلتػػ

متغػػًنات السػػريعة الػػيت ليف التعلػػيم ونظػػرا نل بقيػػود وشػػروط  وثوابػػت أكادؽليػػة حػػد مػػن االطلػػراط
طػػرأت علػػى اجملتمػػع والتحػػوالت االقتصػػادية  واالجتماعيػػة والسياسػػية والتقػػدـ العلمػػي البػػارز و 

جتديػػػد الػػػنظم األكادؽليػػػة  إىلانتشػػػار تكنولوجيػػػا ادلعلومػػػات دفعػػػت العػػػاملٌن يف احلقػػػوؿ الرتبويػػػة  
ات العصػػػر اجلديػػػد ولػػػربط متطلبػػػ  ملػػػتال العمػػػل الرتبػػػويو وتنويعهػػػا  ومراجعػػػة الػػػربامج وادلنػػػاىج 

 التعليم العايل مع عاا العمل. 
 :  (08)فاف تنويع التعليم العايل  غلب إف يراعي لذلك
         .تنوع الطالب واىتماما م : أجانب ، نظاميوف ، عماؿ ، مووفوف - أ
  .تنوع حاجات عاا العمل  - ب
  .ؤسسات التعليم و  أنظمتها  واختصاصا ام تنوع مستويات -ج
 .تنوع مصادر التمويل  -د
  .التطورات العلمية وتقدـ  نظم االتصاالت وادلعلومات -ىػ
  .الدراسة نظمةأتنوع ىيكليات  -و
مٌن الظػػػروؼ أالؼ عقا ػػػدىم وثقافػػػا م ومػػػؤىال م وتػػػإف تنػػػوع الطػػػالب ينػػػتج عػػػن اخػػػت  

يف  أو يف شػػهادا م الثانويػػة رظػػدوف الن  متاحػػا للجميػػع علػػى قػػدـ ادلسػػاواةالرتبويػػة جلعػػل العػػاا
جػػػات التنميػػػة مػػػع حا تأىيػػػل ادلسػػػتمر للمتخػػػرجٌن لتتوافػػػقيف العمػػػر وال أويف العػػػرؽ  أواجلػػػنو 

 .البشرية واالقتصادية
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 :  انتعهيى انعبيل ٔ يتغهببث عبمل انعًم  خبيسب  
عػن  و التعلػيم العػايل حتػدي التكيػف  مػع عػاا العمػل و ا جابػةمن التحديات الػيت تواجػ

د سياسة نادلواءمة ن واجلػودة االقتصادية اجلديدة الناشئة  واعتمااحلياة وىذا ما تفرضو  تساؤالتو
التقػػدـ احلاصػػل يف لػػى االبتكػػار وا بػػداع وادلعرفػػة و فػػاف االقتصػػاد العػػادلي اجلديػػد القػػا م ع فيػػو

دماج  لػػػك مػػػن تأسػػػيو الشػػػركات الصػػػغًنة وانػػػادلعلومػػػات واالتصػػػاالت ومػػػا رافػػػق ذتكنولوجيػػػا 
بعرػػها يف شػػركات متعػػددة التمويػػل والووػػا ف والتمركػػز يف مراكػػز قريبػػة وبعيػػدة إقليميػػة ودوليػػة 

لػك شلػا وماتيػة والػذكاء االصػطناعي وغػًن ذوتعديل مسالك ا نتاج الصناعي واعتماده على ادلعل
تػاج تغػًنات جذريػة يف طبيعػة ومواصػفات الووػا ف الػيت ػل إىلتفرضو التكنولوجيا ادلعاصػرة أدى 

إليها عاا العمل وادلعارؼ وادلواىب ادلكتسبة خالؿ التعلػيم والتعلػيم العػايل لػذلك علػى التعلػيم 
ف ػلػػدد أىدافػػو الر يسػػية واف يعمػػل علػػى إغلػػاد تػػوازف بػػٌن ىػػدؼ نادلعرفػػةن  ػػد ذا ػػا و أالعػػايل 

فػاءات العاملػة  ادلساعلة يف التنمية واف غليب مباشرة على متطلبات عاا العمل جلهة تزويػده بالك
  -:( 09)خذ بعٌن االعتبارااللتوويف نتا ج البحوث  يف رلاؿ التنمية االقتصادية مع  أو
مؤىالت ومعػارؼ  إىلعاا العمل أصبح معقدا وػلتاج  إىلإف العبور من عاا التعليم العايل  -أ

 إضافية وعمليات تدريب وتأىيل مستمر للمووفٌن والعادلٌن .
  .واستحداث ووا ف جديدةفقداف ووا ف قدؽلة  -ب
عػػػػدـ ثبػػػػات عػػػػاا العمػػػػل وادلشػػػػاكل الػػػػيت يواجههػػػػا علػػػػى صػػػػعيد األوضػػػػاع االقتصػػػػادية   -ج

والتنمويػػة لكػػل دولػػة واطلفػػاض معػػدالت النمػػو يف بعػػض الػػدوؿ ادلتقدمػػة وارتفاعهػػا كالصػػٌن 
 وا مارات وغًنه.   

مي وزيادة معدؿ الووا ف يف القطاع اخلاص اطلفاض معدؿ الووا ف يف القطاع احلكو  -د 
  .ويف قطاع  اخلدمات

 ووا ف إضافية  مبعارؼ إضػافية  يف شػهادة ادلووػف يف وػل ًنمطالبة أرباب العمل توف -ىػ  
 يف رلاؿ ادلعلوماتية واالتصاالت . لشهادات خصوصاً االعمل ادلتواصل حلملة 
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انعداـ التوازف واألماف يف الووا ف اذلامشية وعدـ ثبات العالقة بٌن العماؿ وأصحاب  -و 
 العمل وازدياد عدد الووا ف بالدواـ اجلز ي.

  -من ذلك  غلب على التعليم العايل إغلاد متخرج  يتمتع بادلواصفات العالية : نطالقاً إ
 ماؿ سلتلفة.القياـ بإعمتحركا قادرا على تطوير معارفو و اف يكوف  -
 اف يكوف قادرا على استيعاب  التطورات التكنولوجيا ويتفاعل معها . -
 اف يكوف قادرا على تعليمو وتأىيلو طواؿ حياتو ادلهنية.  -
 إف يكوف قادرا بالتواصل مع البشر وؽللك احلو االجتماعي . -
 وبالشخصية ادلستقلة .   يتمتع  و ادلسؤولية إف -
والقػػػدرة علػػػى العمػػػل ضػػػمن عقليػػػة فريػػػق موحػػػد التطلعػػػات إف يتمتػػػع بعقالنيػػػة الشػػػراكة  -

 واألىداؼ.
إف  يسػتطيع التكيػػف مػع عػػاا العمػل يف إطػػار العودلػة واف يكػػوف قػادرا علػػى التكيػف مػػع  -

 سلتلف الثقافات واحلرارات وبادلقابل على عاا العمل
 اف يشارؾ بفاعلية يف العملية التعليمية .  -
 زمة ويتعاوف معو للحصوؿ على النتا ج .الالحصا يات اف يزود عاا التعليم العايل با  -
 الزمة للطالب للقياـ بعمليات التدريب والتأىيل ادلهين .  الف يقدـ التسهيالت أ -
 ف يساىم يف دتويل بعض جتهيزات التعليم العايل والبحث العلمي .أ -
 اف يعترب االستثمار يف التعليم العايل يؤمن مردودا طويل األمد.  -
 أوالعػػػاا ادلػػػدين دوف شػػػروط  إىلف يسػػػمح ويسػػػاعد يف االنتقػػػاؿ مػػػن العػػػاا األكػػػادؽلي أ  -

 تعقيدات. 
 ف يقـو خبدمات توجيهية واستشارات فنية  للطالب أ  -
ف يعتػػرب نفسػػو شػػريكا مسػػؤوال يف التعلػػيم العػػايل ويسػػاىم يف دتويػػل بعػػض نشػػاطاتو الػػيت أ -

 . التعليم العايل لىتعود بفا دة  مشرتكة عليو وع
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 : االخنراط يف انتعهيى انعبيل  سبدسب  
يوصي اجملتمع الػدويل  ػق ادلػواطنٌن يف االطلػراط يف التعلػيم العػايل علػى اف التعلػيم غلػب 
اف يكػػػػوف متاحػػػػا للجميػػػػع يف إطػػػػار مػػػػن ادلسػػػػاواة الكاملػػػػة وفقػػػػا دلػػػػؤىالت  كػػػػل فػػػػرد وقدراتػػػػو 
فمػػؤىالت كػػل فػػرد و قدراتػػو ىػػي قاعػػدة الطلػػراط ادلػػواطنٌن يف التعلػػيم  العػػاـ والعػػايل مهمػػا كػػاف 

احليػاة اجلامعيػة وشلارسػة التعلػيم يف أي حلظػػة  إىلحقػو بػالعودة  إىلعمػره إضػافة  أوسػو لونػو و جن
 من حياتو ادلهنية هبدؼ تنسيق مهاراتو وتعميق معارفو.

التعلػيم العػايل علػى قاعػدةن  إىلكما أكػدت اليونسػكو علػى حػق كػل مػواطن االنتسػاب 
ضػػماف حػػق االطلػػراط  يف  إىلة نيػػعالػػدوؿ ادل اتودعػػت حكومػػ كاملػػة بػػٌن ادلػػواطنٌننادلسػػاواة ال

ادلكتسػػػبة واىل األخػػػذ بعػػػٌن االعتبػػػار  علػػػى قاعػػػدة ادلسػػػاواة حسػػػب ادلػػػؤىالتالتعلػػػيم العػػػايل 
 . (06)الظروؼ االقتصادية وادلعيشية للعا الت وتوفًن الرمانات ادلادية ذلا

التعلػيم العػايل وتػوفًن الرػمانات  إىلحق ادلػرأة الكامػل بػاالطلراط  إىلكما جرى التأكيد 
 إىلالكاملػػة ذلػػذا االطلػػراط خصوصػػان يف اجملػػاالت الػػيت تعتػػرب حكػػران للرجػػاؿ علػػى إضػػافة ايػػالء 

مشكلة ادلعوقٌن وادلختلٌن أعلية خاصة واىل مساعدة  مجيع الػذين ال يتمتعػوف بادلقومػات ادلاديػة 
واةاصػرين والػذين يعػانوف مػن احلرمػاف مػن والثقافية واالجتماعية وادلعنوية وعلى حق  الالجئػٌن 

ذلذا االنتساب ومػن ادلعلػـو  زمةاللالتعليم العايل وتوفًن مجيع ادلواصفات ا إىلاالنتساب بسهولة 
زاد عػػن  زديػػاد مسػػتمر ويتوقػػع إف ىػػذا العػػدديف العػػاا يف ا التعلػػيم العػػايل إىلاف عػػدد ادلنتسػػبٌن 

 . 0667مليوف طالب يف سنة  056
  -تشجيع االطلراط  يف التعليم العايل ما يلي : إىلراءات اليت تؤدي ومن ا ج

استخداـ التكنولوجيا احلديثة وا فادة منها يف توسيع نطاؽ التعليم العايل والتدريب  - أ
 ادلناطق النا ية  . إىلادلستمر وإيصالو 

 تنويع التعليم العايل وربطو بعاا العمل .- ب
 تسهيل احلراؾ األكادؽلي ومعادلة الشهادات واالعرتاؼ بالشهادات اجلز ية .  - ج
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ف اجديدة يف التعليم واف ال يقتصر على التعلػيم  الكالسػيكي الطويػل بػل  ؽماد طر اعت  - ح
 إضافة أنواع جديدة منها.  إىليتعداه 

 القصًن دلدة زلددة دتنح بعدىا شهادة ختصص يف معرفة معينة . التعليم   - خ
 ليم الفين التطبيقي اجلامعي وغًن اجلامعي.التع - د
 متابعة التعليم عن بعد واجلامعة االفرتاضية . - ذ
تقػدـ بالسػن بػل اعتبػار التعلػيم العػايل عمليػة   أوالسماح بالتعليم بغض النظػر عػن العمػر  -ىػ

 زلددة ومستمرة وطويلة احلياة .
اجلامعػػػة  حسػػػب  إىلدؽلقراطيػػػة التعلػػػيم العػػػايل والسػػػماح لكػػػل مػػػن يسػػػتطيع االنتسػػػاب  -و 

 مؤىالتو وقدراتو الفكرية والعلمية .
 ادلساعلة يف نفقات التعليم عن طريق تقدمي ادلنح وادلساعدات االجتماعية للطالب . -ي 
 

  : انتعبٌٔ بني اجلبيعبث ٔأرببة انعًم سببعب  
حػػدوث   إىلازديػػاد عػػدد مؤسسػػات التعلػػيم  احلكوميػػة واخلاصػػة يف سلتلػػف الػػدوؿ  ىأد 

مشػػكلة التمويػػل ، وىنػػا  إىلتػػزاحم يف جػػذب الطػػالب واىل تفػػاوت يف مسػػتوى اخلػػرغلٌن إضػػافة 
غلػػػب إغلػػػاد احللػػػوؿ ادلمكنػػػة للمحافظػػػة علػػػى اسػػػتمرار ادلؤسسػػػات التعليميػػػة وجػػػذب اخلػػػربات 

تسػاعد علػى حتسػٌن ادلسػتوى  ية ادلتطورة مػن سلتػربات وجتهيػزاتالتحتمٌن البين أة إليها وتوءالكف
األكادؽلي  وتساىم بربطو يف قطاع ا عماؿ خصوصا قطاع الصناعة وىنا يكمن دور عاا العمل 

قطػػػػاع التعلػػػػيم العػػػػايل وإقامػػػػة  قػػػػاطع مشػػػػرتؾ ضػػػػمن ادلؤسسػػػػة  إىليف ضػػػػم اخلػػػػربات التطبيقيػػػػة 
يف تػػػأمٌن ا عمػػػاؿ التطبيقيػػػة ويػػػوفر مػػػا يلػػػـز مػػػن معػػػدات التعليميػػػة، حيػػػث يسػػػاىم عػػػاا العمػػػل 

بادلعرفػػة الرػػرورية ومػػع تقلػػص التمويػػل  االكػػادؽليوف  مهمػػة تزويػػد الطالػػب وجتهيػػزات بينمػػا يتػػوىل
، و يف بعػض الػدوؿ وجػب إغلػاد مػوارد ماليػة جديػدة عػن طريػق ادلشػاركة يف عػاتاحلكومي للجام

قػػػات تعػػػاوف بػػػٌن قطاعػػػات ا نتػػػاج وادلؤسسػػػات سػػػوؽ العمػػػل وا نتػػػاج شلػػػا يسػػػتوجب إقامػػػة عال
 ف من مصلحة عظمى .او لتعامصلحة اجلانبٌن إف إقامة ىذا التعليمية دلا يف 
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ومن ادلالحا اف الدوؿ النامية تعاين من مشكلة ارتفاع كلفة ا نفػاؽ علػى التعلػيم وكلمػا  
ة  ادلخصصػة لتعلػيم مػن كانت الدولة فقًنة زادت نسبة ا نفاؽ لكل طالب مقدرة بالنسبة ادلئوي

زيػادة يف ا قسػاط  وحصػر التعلػيم العػايل بطبقػة معينػة  إىلالناتج القومي ا مجايل وىذا ما يؤدي 
من الطالب دوف إعطاء الفرصة للجميع مػن سلتلػف الفئػات االجتماعيػة وفقػا دلػؤىال م العلميػة 

الب خصوصػػػا وىنػػػا ؽلكػػػن تػػػدخل القطػػػاع ا نتػػػاجي عػػػن طريػػػق إعطػػػاء مػػػنح ومسػػػاعدات للطػػػ
ادلتفػػػػوقٌن مػػػػنهم  وتػػػػوجيههم ليووفػػػػوا معػػػػارفهم الحقػػػػا يف  ىػػػػذه ادلؤسسػػػػات . وعمليػػػػة إعطػػػػاء 

عػػن طريػػق العمػػل علػػى ادلشػػاريع الػػيت يعرضػػو ا علػػى الطػػالب  أوادلسػػاعدات أمػػا تكػػوف مباشػػرة 
 وتشكل يف نفو الوقت تدريبا مهنيا ذلم.
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 املبحث انثبنث
 0202اإلسرتاتيجيت  يف انعراق حىت عبو ٓبث انتٕج

 
 هرتبيت  ٔانتعهيى ن: انسيبق املؤسسي  أٔال  

 دارية : القانونية ا  ةادلنظوم
وضػػعف ادلمارسػػات ا داريػػة واطلفػػاض  ادلكونػػات االداريػػة والقانونيػػة ، التحػػدي  : تقػػادـ -0

 مستويات العاملٌن فيها .
االداريػػػة والقانونيػػػة ، وحتديػػػد شلارسػػػات ا دارة وبنػػػاء القػػػدرات  ةالغايػػػة : تنظػػػيم ادلنظومػػػ -0

    .التخصصية
 االىداؼ:
، وقػانوف جديػد لػوزارة التعلػيم العػايل والبحػث العلمػي تشريع قانوف جديد لػوزارة الرتبيػة -0

وقانوف التعليم اجلامعي االىلي يف العراؽ خالؿ سنة واحدة من االعالف عن االسػرتاتيجية 
، سػػتوى الالمركزيػػة وختػػوؿ الصػػالحياتعلػػى التػػدخل يف العمػػل وزيػػادة م يرػػمن القرػػاء
 وادلديريات العامة للرتبية  لية اجلامعات يف التعليم العايلودعم استقال

 .مارسات احلكومية يف مؤسسات الرتبية والتعليم العايل كافة ادلتبين  -0
     .بتطبيقواعداد التوصيف الوويفي الكامل يف الوزارتٌن وااللتزاـ التاـ  -3
 .ابقاء الوزارتٌن بعيدتٌن عن اية تدخالت يف شؤ ما -4

 اخليارات االسرتاتيجية :
 تكليف جلاف سلتصة بأعداد قانوين الرتبية والتعليم العايل . -0
 االستفادة من التطبيقات احلكومية . -0
 تكليف جلاف سلتصة مبراجعة التوصيف الوويفي وتطويره . -3
 أعماؿ الوزارتٌن . ضماف عدـ تدخل جهات خارجية يف -4
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 انتحتيت : انبىن َيب  ثب
مة ادلناخ التنظيمي ءالتحدي: النقص الشديد يف االبنية ادلدرسية واجلامعية ، وضعف مال -0

 والبيئة الدراسية يف ادلؤسسات الرتبوية والتعليمية .
االطفػاؿ  ريػاض الغاية: توفًن االبنية الكافية لمعداد ادلستهدفة  من التالميذ والطلبػة يف  -0

والبيئػػة الدراسػػية يف ادلؤسسػػات الرتبويػػة  وحتسػػٌن ادلنػػاخ التنظيمػػي ،وادلػػدارس والكليػػات
 التعليمية كافة . 

 االىداؼ:  
 بناية جديدة للمدارس االبتدا ية.00666بناء -0
 بناية جديدة للمدارس الثانوية .8666بناء  -0
 بناية جديدة للمدارس ادلهنية . 0056بناء  -3
ـ واسػتحداث الكليػات ومعاىػد  0606حكوميػة جديػدة لغايػة  جامعػة 05اسػتحداث   -4

 و أقساـ عملية جديدة مع توسيع الطاقة االستيعابية للكليات وادلعاىد القا مة .
لشػروط القانونيػة والعلميػة وادلوافقػة لالكليات االىليػة وفقػا اجملاؿ لفتح اجلامعات و  ةاتاح -5

 ل العراؽ .على فتح فروع للجامعات االجنبية الرصينة يف داخ
ادلػػدارس  وفػػاؿ طاض االيػػتػػوفًن اخلػػدمات الصػػحية والبيئيػػة  والنفسػػية ادلناسػػبة كافػػة يف ر  -6

 والكليات واالقساـ الداخلية .   
                                                                                                       

 اخليارات االسرتاتيجية :
 التخصيصات ادلالية االزمة لبناء ادلدارس واجلامعات واستكماؿ متطلبا ا كافة .توفًن  -0
السعي  ضلو القطاع اخلاص  مع الدولة يف تػوفًن بعػض حاجػات مػن  ادلػدارس واجلامعػات  -0

 االىلية اجلديدة .
تشػػػػجيع االسػػػػتثمار يف التعلػػػػيم  اجلػػػػامعي االىلػػػػي مػػػػع مراعػػػػاة تػػػػوافر الشػػػػروط العلميػػػػة  -3

 والقانونية .
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 احلصوؿ على الدعم من ادلنرمات الدولية يف رلاؿ بناء ادلدارس واجلامعات . -4
قياـ احلكومات اةلية وبالتعاوف مع وزاريت الرتبية والتعليم مبشاريع حتسٌن ادلناخ التنظيمي  -5

 يف ادلؤسسات الرتبوية والتعليمية .    

  : انفرص املتبحت ب  ثبنث 
 الكفاءة( -ادلساواة–التحدي : اطلفاض فرص التعليم الكفء )التحاؽ  -0
 الغاية : توفًن فرص التعليم الكفء  للجميع . -0
 : حمٕر االنتحبق  ب  رابع

 االىداؼ:
 0606% عاـ 05 إىل% 7زيادة نسبة االلتحاؽ الصايف يف رياض االطفاؿ  من  -0
  0606% عاـ 99 إىل%89 زيادة نسبة االلتحاؽ الصايف يف ادلراحل االبتدا ية من -0
 .%3يزيد على ال يف التعليم العايل مبا  رسوبختفيض نسب ال -3
 .%0يزيد على  ختفيض نسب الرسوب يف الدراسات  العليا مبا ال -4

 :اخليارات االسرتاتيجية 
لطلبة يف مراحل تطوير ادلناىج الدراسية لتتناسب ادلستويات العلمية للتالميذ وا -0

العلمي احلقيقي م االمتحانات الوزارية وغًن الوزارية لتعكو ادلستوى ظادلختلفة تطوير ن
 ومبا يتناسب مع ادلناىج الدراسية . ،للتالميذ والطلبة

  .تطوير وبناء قدرات التدريسٌن  والفنيٌن مبا يواكب التقدـ  يف جامعات العاا -0
 .ذبة للطلبةالدراسية لتكوف بيئة جحتسٌن ادلناخ التنظيمي والبيئة ا -3
  برامج  توعية اجملتمع بأعلية االلتحاؽ مبراحل التعليم كافة ، وعدـ ترؾ الدراسة ينتب -4
 التوسع يف فتح ادلدارس يف ادلناطق الريفية وادلناطق النا ية .    -5
 التوسع يف برامج التعليم للكبار  و اطالؽ برنامج ةو االمية يف العراؽ . -6
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 : جٕدة انرتبيت ٔانتعهيى  ب  خبيس
ا ا معنية بإدارة يمدير من أي  أوالتحدي: ال توجد اية  وحدة  تنظيمية يف ديواف الوزارة 

 اجلودة.
الغاية: انشاء وحدات تنظيمية متخصصة باجلودة يف ديواف الوزارة ومديريات الرتبية يف اضلاء 

 العراؽ كافة . 
 اذلدؼ :

 حتقيق االستفادة من ادارة اجلودة يف وزارة الرتبية .
 ارات االسرتاتيجية :اخلي
 نشر ثقافة اجلودة . -0
 ادخاؿ العاملٌن يف دورات تدريبية متخصصة . -0
اؿ الرتبية يف ضوء ما ىو معتمد اقليميا وعادليا ، والعمل رلجلودة يف اواصفات ماعداد  -3

 على تطبيقها .
بتطبيػػق اجلػػودة ، وختصػػيص جػػوا ز دلػػن  أاجػػراء مسػػابقات سػػنوية بػػٌن ادلػػدارس الػػيت تبػػد -4

 حتصل اعلى التقييمات . 
 

 : انبيئت انتعهيًيت  ب  دسسب
 التحدي : اطلفاض مستوى استخداـ تقانة ادلعلومات واالتصاالت . -0
 الغاية : رفع مستوى تقانة ادلعلومات واالتصاالت . -0
من تقانة ادلعلومات  دتكٌن العاملٌن يف وزارة الرتبية من حتقيق اقصى فا دة شلكنة اذلدؼ:

 واالتصاالت .
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 اخليارات االسرتاتيجية:
 رصد ختصصات مالية كافية  . .0
العملية ادلتقدمة )استاذ، استاذ بالتأكد على محلة ادلراتب  . توفًن غرفة مستقلة لمساتذة0

 . مساعد(
 .فق اجلامعيةااالنفاؽ على االبنية وادلر . 3
 وتبادؿ  ادلعلومات .ختصيص مقاعد ألغراض ادلطالعة . 4
 االرتقاء  بادلختربات .. 5
 . انشاء ادلزيد من ادلكتبات  ا لكرتونية .6
 . توفًن ادلزيد من احلاسبات  للتدريو .7
 . توفًن ادلزيد من احلاسبات لطلبة الدراسات العليا .8
  .. توفًن ادلزيد من احلاسبات  للطلبة9
  .. توفًن  ادلزيد من خطوط  االنرتنت06

 
 املعرفيت درا:  املٕ سببعب  

واستجابتها حلاجات الطلبة  ،اسواؽ العمل إىلمة ادلوارد ادلعرفية ءموا إىلاحلاجة :  التحدي  -0
 .واىتماما م 

الطلبة  وارد ادلعرفة موا مة لسوؽ العمل، ومستجيبة حلاجاتف تصبح ادلأ:  الغاية  -0
 واىتماما م .

 يف حتقيق ما وجدت من اجلو كأحد  اركاف التعليم والتعلم .وارد ادلعرفة فاعلة مجعل  اذلدؼ:
 :اخليارات االسرتاتيجية 

برؤيػػػة الػػػوزارة ورسػػػالتها  ربػػػط ادلنػػػاىج  الفلسػػػفية العامػػػة  للدولػػػة ، فرػػػال عػػػن رابطهػػػا .0
 .واىدافا

  ادلناىج ادلواضيع االساسية  اليت تنمي شخصية الطالب .ٌن. ترم0
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وختصصػػا م منسػػجمة مػػع  التطػػورات يف حاجػػة اجملتمػػع وسػػوؽ ٌن غلر .  جعػػل اعػػداد  اخلػػ3
 العمل ومتطلبات التنمية ادلعرفية  الفعلية .

. جعػػػػل ادلنػػػػاىج  تواكػػػػب التطػػػػورات  احلاصػػػػلة يف الوسػػػػا ل التقنيػػػػة احلديثػػػػة علػػػػى وفػػػػق 4
 متطلبات التغًن العادلية . 

ادلتبعػػة يف الػػدوؿ ادلتطػػورة   .تطػػوير االليػػات ادلتبعػػة يف تطػػوير ادلنػػاىج با فػػادة مػػن االليػػات5
 واجلامعات الرصينة.

. اعادة مرامٌن  ادلناىج ضمن مدد زمنية يتم االتفاؽ عليها ،وعلى وفق ادلعايًن الدوليػة 6
 ومبا ينسجم ومتطلبات اقتصاد ادلعرفة .

  تعلمالتعليم و ال.  زيادة ادلوارد ادلالية  ادلخصصة  للتأليف  والرتمجة واليت ختدـ كال من  7
ت مبػػا يواكػػب .جتديػػد وتطػػوير ادلراجػػع وادلصػػادر والػػدوريات ادلتػػوفرة يف  مكتبػػات اجلامعػػا8

 جامعات العاا .التطور احلاصل يف 
 .  االرتقاء بادلوارد ادلعرفية الالزمة دلؤسسات التعليم العايل كما  ونوعا.9
ادليػػة وحاجػػة ث ادلنػػاىج يف ادلؤسسػػات التعلميػػة مبػػا  يتماشػػى مػػع التطػػورات  العي.حتػػد06

 اجملتمع وسوؽ العمل .
 
 عضبء ْيئت  انتذريسأ : ثبيُب  
 التحدي :عدـ التوازف يف ىيكل االلقاب العلمية ، ويف الشهادات العلمية . -0
 الغاية :حتقيق التوازف يف ىيكل االلقاب العلمية ويف الشهادات العلمية .   -0
ما ال  إىل%( 66محلة اللقب العلمي )مدرس مساعد( من حوايل )من ختفيض النسبة  -0

% يف  56زيد عن ي ال% ( يف اجلامعات العراقية والكليات التقنية ومبا 06يزيد على )
 ادلعاىد التقنية .

 %(06ما ال يقل عن) إىل%( 5رفع نسبة محلة القب العلمي استاذ حوايل ) -0



 3102/  ثانيالعدد ال                                              مجلة العلوم القانونية والسياسية

 

 

22 

ساء جامعات وىيئات ، ومساعديهم ، اماـ االناث  شغاؿ مناصب رؤ  زيادة الفرص -3
 اقساـ علمية. عمداء كليات و معاىد ورؤساءو 
نوع اعراء اذليئة و تقليص الفجوة الواضحة بشكل عاـ بٌن ادلعايًن العلمية وكم  -4

 التدريسية يف الكليات االىلية .
الفتية التقليل من االعتماد  الكبًن على اةاضرين يف الكليات االىلية  وبعض اجلامعات  -5

 على وجو اخلصوص .
ألعراء اذليئات التدريسية  وسا ر قيادات التعليم  تنمية القدرات  القيادية  زيادة فرص -6

 العايل.

 :اخليارات االسرتاتيجية 
التدريو يف اجلامعات  كأعراء من ىيئة  من تعيٌن حاملي شهادة ادلاجيستًنالتقليل  -0

العراقية للحاسبات   واذليئةتقينئة التعليم ال يف ىيٌناتاحة امامهم الفرصة للتعيالعراقية و 
 .وادلعلومات

 الرتقية العلمية. إىل، ومن   التقدمي التعليمية  صلاز البحوث ونشرىا حتفيز اعراء اذليئة -0
لكي تكوف  على رصانتها( ظادلراجعة ادلستمرة لتعليمات الرتقيات العلمية ) مع احلفا -3

 ميسرة.و داعمة 
من محلة شهادة ادلاجيستًن للحصوؿ على شهادة التدريسية )حتفيز اعراء اذليئة  -4

 . (الدكتوراه
 ادلناصب القيادية  اجلامعية .  لتسنماتاحة الفرص لإلناث  -5
اضرين يف اجلامعات اةحتقيق ادلعايًن العلمية خبصوص اعراء اذليئة التدريسية و  -6

  .والكليات االىلية
، بعيدا عن الرغوطات القيادة اجلامعية ادلوضوعية يف احلرص على تطبيق ادلعايًن -7

         .احلزبية اس  اةاصصة السياسية والتدخالتالسياسية واالجتماعية يف اختيارىم  على اس
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  نيبث ضبظ اجلٕدةآ: تبسعب  

 التحدي : التزاؿ اليات ضبط اجلودة غًن فعالة كما ينبغي .
 الفعاؿ .الغاية : تطوير اليات ضبط اجلودة لتؤدي دورىا 

 االىداؼ :
  .ستلزمات االبنية اجلامعيةمالنهوض مبستوى البنية التحتية و  -0
 ( طالبا. 46ما ال يزيد على ) إىل(70من ) ةختفيض عدد الطالب يف القاعة الواحد -0
زيادة عدد الكتب ادلنهجية ادلؤلفة وادلساعدة اليت يقـو بتأليفها تدريسيو الكليات  -3

 االىلية .احلكومية و 
 مة ادلناىج وتواصلها مع ادلستجدات العلمية .اءمو حتقيق  -4
%( وادلقبولة للنشر من 66ما ال يقل عن ) إىل%( 00زيادة البحوث ادلنشورة من ) -5
 %(.76ما ال يقل عن ) إىل%(06)
%(يف السنة  06) إىلزيادة ادلساعلة يف العقود البحثية من )الصفر( الوقت احلايل  -6

0606. 
  .%(36ما اال يزيد على ) إىل%(  60ايل )خفض معدالت التأطًن من  حو  -7
ما ال  إىل%( 40اعداد التدريسٌن من ) إىل ٌناخلارجي اضرينخفض نسبة اعداد اة -8

 %(.06يزيد على )
 اخليارات االسرتاتيجية :

 تدريسي لتأثًنه يف الرصانة ومستوى خريج الكليات االىلية  إىلرفع مؤشر الطالب   -0
 ذوي  ادلراتب ادلتقدمة من العمل على تاليف النقص يف ادلالكات التدريسية  وباخلصوص  -0
زماالت وبعثات ودراسات عليا  رفع اجور التدريسي ، وتوفًن عوامل اجلذب االخرى )  -3

 وتقاعد مثال(.
 ختصيص ادلزيد من ادلوارد ادلالية ادلخصصة للتأليف والرتمجة   -4
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دلصادر والدوريات ادلتوافرة يف ادلكتبات والكليات التحديث ادلستمر للمراجع وا  -5
 االىلية. 

  الطلب من اجلامعات  والكليات االىلية اف تكوف  مبانيها مناسبة تتوافر فيها السعة   -6
 التصميم ادلناسب للبيئة اجلامعة . أوادلطلوبة 

    .يرىالغرض استقرارىا وتطو  احث اجلامعات والكليات االىلية على دتلك ابنية خاصة هب -7
 حتسٌن ادلناىج الدراسية .   -8
رامج  وسلرجات   الكليات  دلراقبة وضماف جودة بًنتقوية االطر واالليات وادلعاي -9

 .االىلية
 احلث على التنسيق والتفاعل والتكامل بٌن الكليات  االىلية واجلامعات احلكومية.  -06
 قطاع العمل .تقاء مبساعلة التعليم االىلي يف اجملاؿ البحثي مبا ؼلدـ ر اال -00

 
 : ٔجٕد انتعهيى انتقُي عبشرا   

 التحدي : التزاؿ مستوى ىيئة التعليم التقين دوف ادلستوى ادلطلوب -0
 ادلستوى ادلطلوب.    إىلالغاية: رفع مستوى اجلودة ألداء ىيئة التعليم التقين  -0
 اذلدؼ:
قبػػػوؿ % (و ادل56مػػػا ال يقػػػل عػػػن)  إىل%( 6زيػػػادة معػػػدؿ البحػػػوث ادلنشػػػورة مػػػن ) -0

 %( 05ما ال يقل عن) إىل%( 7للنشر )
مػػػػا ال يزيػػػػد  إىل%( 53مكتبػػػػات التعلػػػػيم التقػػػػين مػػػػن)  إىلر ادلرػػػػافة دزيػػػػادة ادلصػػػػا -0

 %(   .06عن)
زيادة معدؿ الزيادات العلمية داخل العػراؽ دلػن ىػم مبرتبػة اسػتاذ واسػتاذ مسػاعد مػن   -3
 إىل( 6.6833( ، وخػػارج العػػراؽ مػػن )6.65مػػا ال يقػػل عػػن ) إىل( زيػػادة 6.6630)
(6.06.) 
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 اخليارات االسرتاتيجية :
 تشجيع التدريسٌن على نشر البحوث ، وتوفًن ادلتطلبات. -0
 توفًن التخصصات ادلالية لزيادة نسبة ادلصادر  العلمية ادلرافة . -0
 .البحث عن الفرص اليت تزيد معدالت االيفاد داخل وخارج العراؽ -3

  عشر : االنيبث ٔاملًبرسبث املؤسسيت ببجتبِ انتحسني املستًر أحذ
 التحدي: ال تزاؿ اآلليات وادلمارسات  باجتاه التحسن  ادلستمر دوف ادلستوى ادلطلوب. -0
 الغاية : اف تكوف االليات و ادلمارسات ادلؤسسية عامال فعاال يف ادلستوى ادلستمر . -0

 العاـ للمؤسسات  التعليمية العراقية يف التعليم العايل.زيادة معدالت تقومي االداء  اذلدؼ :
 .اخليارات االسرتاتيجية : رفع مستوى اداء االفراد )العاملٌن يف اجلامعات والكليات وادلعاىد(

 

  عشر : انكفبءة اخلبرجيت اثُب

 التحدي: ا حتقق الكفاءة اخلارجية ادلستوى ادلطلوب بعد . -0
   .اخلارجية ادلستوى ادلطلوبالغاية : بلوغ الكفاءة  -0

 االىداؼ: 
 حتقيق ادلواءمة بٌن سياسة القبوؿ ادلركزي واحتياجات سوؽ العمل . -0
 جعل القبوؿ يف ادلعاىد واجلامعات حقا مشروطا اساسو الكفاءة  . -0
 حتقيق التنسيق بٌن منظوميت  الرتبية والتعليم. -3
 % مػػػػن الطلبػػػػة ادللتحقػػػػٌن 05مػػػػا ال يزيػػػػد عػػػػن  إىلتقليػػػػل القبػػػػوؿ يف الفػػػػرع االديب  -4

 .ولية والعلياراستٌن  اجلامعتٌن األعلى قبوذلم يف الد  بالدراسة الثانوية  وينعكو ذلك
 التعلم مدى احلياة  أتبين مبد -5
  .طلباتتاستحداث جامعات وكليات جديدة مستكملة ادل -6
بحػث العلمػي وجهػات اخػػرى اغلػاد اليػة للتنسػيق يػن وزاريت الرتبيػة والتعلػػيم العػايل وال -7

 فرص العمل للخرغلٌن . خبصوص توافر 
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 تعزيز عالقات الشراكة مع اجملتمع  -8
 اخليارات االسرتاتيجية :

القػػوى العاملػة والطلػب  ادلتزايػػد  إىلاعػداد سياسػات القبػوؿ يف ضػػوء مسػاحات احلاجػة   -0
 على التعليم العايل .

 التعليمية بصورة مباشرة . حتسٌن العملية  إىلختفيض النفقات اليت ال تؤدي  -0
 حتقيق التوزيع ادلناسب للطالب بٌن اجلامعات ادلختلفة  . -3

 
  عشر: انبحث انعهًي يف انرتبيت ٔانتعهيى انعبيل ثماثت

 :البحث العلمي يف قطاع الرتبية 
مهماتو  ادر على اصلاز ػػػػػة غًن قػػػػػػات الرتبويػػػػػػوالدراس وثػػػػػػػالتحدي: ال يزاؿ مركز البح -0

 كما ينبغي .
 الغاية : جعل ادلركز قادرا على القياـ مبهماتو بشكل فعاؿ .   -0
 االرتقاء بأداء البحوث والدراسات الرتبوية .اذلدؼ: 

 اخليارات االسرتاتيجية : 
مفاصػػل النظػػاـ دتكػػٌن ادلركػػز مػػن اداء دوره بالكامػػل  يف رسػػم السياسػػية  الرتبويػػة لتطػػوير  -0

ين التجػارب التجديديػة ومعاجلػة ادلشػكالت الػيت تعػاين منهػا مؤسسػات ، وتبػالرتبوي يف العػراؽ
 الوزارة.
لتواصػػل ادلركػػز مػػع العػػاا اخلػػارجي واالطػػالع علػػى اىػػم الدراسػػات والتجػػارب سػػبل اغلػػاد  -0

 وادلنجزات الرتبوية  يف العاا   .
 قرار االوؿ ويف الوزارة ) الوزير( .ختاذ الربط ادلركز بصورة مباشرة مع مركز ا -3
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  انعهًي عبر املؤسسي نهبحثاإل عشر : أربعت
، ت البحػث العلمػي ومراقبػة  تنفيػذىاالتحدي : ال توجد منظومة متكاملة  لرسم سياسػا-0

 العلمي وسياستو . د اسرتاتيجيات حتديد اىداؼ البحثوال توج
. اذلػدؼ تشػكيل ىيئػة متخصصػة بالبحػث الغاية : انشاء ىيئة للبحث العلمي يف العراؽ-0

 العلمي يف العراؽ .
 اخليارات االسرتاتيجية :

 الغاية :رفع قدرات البحث العلمي .
 االىداؼ :

 غرفة مستقلة لكل تدريسي   إىل( تدريسيٌن يف  كل غرفة 4خفض ادلعدؿ العاـ من  )  -1
 %( .066) إىل%( 44رفع نسب االستيعاب يف  ادلخترب والورشة اجلامعية  من ) -2
( تدرسػػػٌن / حاسػػػبة  ، 7دد التدريسػػػيٌن لكػػػل حاسػػػبة مػػػن )ختفػػػيض ادلعػػػدؿ االمجػػػايل لعػػػ -3

 وجود  حاسبة لكل تدرسي .  إىلوصوال 
( طالػب دراسػات عليػا /  00ختفيض ادلعػدؿ االمجػايل لعػدد  الدراسػات العليػا لكػل مػن ) -4

 وجود حاسبة لكل دراسات عليا . إىلحاسبة ،وصوال 
 %( .06ل عن )ما ال يق إىل%( 5رفع نسبة محلة مرتبة  األستاذية من) -5
 %(06ما ال يزيد عن ) إىل%(50خفض نسبة ادلدرسٌن  ادلساعدين من ) -6
كمػا ىػو االف    صػا  الػذكورلجعل معدؿ التكافؤ بٌن اجلنسٌن يف اللقػب متقاربػا ولػيو   -7

 (.0600)عاـ 
طلبة الدراسػات العليػا مػن قبػل االسػاتذة ادلػؤىلٌن مػن اقػل مػن  رفع معل االشراؼ على  -8
 .(4) إىل(0)

تػػوفًن ادلزيػػد مػػن الكتػػب والػػدوريات  العلميػػة اةكمػػة ، علػػى اف ال تقػػل نسػػبة االضػػافة  -9
 %( من العناوين اجلديدة للكتب والدوريات .06السنوية عن )
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مػػن حػػوايل   ( IVSL)زيػػادة عػػدد ادلشػػرتكٌن يف ادلكتبػػة العلميػػة العراقيػػة االفرتاضػػية  -11
 ( مشرتؾ ليبلغ  مجيع  التدريسٌن والباحثٌن العراقيٌن .07666)

زيػػػادة االمػػػواؿ ادلخصصػػػة لتمويػػػل البحػػػث العلمػػػي يف كػػػل مػػػن ادلػػػوازنتٌن التشػػػغيلية  -11
 واالستثمارية .

 اخليارات االسرتاتيجية: 
 رصد ختصيصات مالية كافة . -0
 توفًن غرؼ مستقلة لمساتذة. -0
 والورشات اجلامعية . بناء مزيد من ادلختربات  -3
 (.0600اعادة تأىيل ادلختربات والورشات ادلوجودة حاليا )  -4
 توفًن ادلزيد من احلسابات للتدريسٌن. -5
 توفًن ادلزيد من احلسابات لطلبة الدراسات العليا . -6
 شراء الكتب والدوريات العلمية  اةكمة  . -7
 دتويل الرتقيات العلمية . -8
 تشجيع الرتقيات العلمية . -9
 تشجيع االناث على الرتقيات العلمية . -06
 توفًن خدمة االنرتنت بصورة افرل  -00
 .ب ادلقبولٌن يف الدراسات العليازيادة اعداد الطال -00
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  : َتبجبث انبحث انعهًي مخست عشر
 االطلفاض ملحوظ يف البحث العلمي .:التحدي  -0
 العلمي .الغاية : زيادة النتاج العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث  -0

 االىداؼ :
 زيادة عدد  وث الدبلـو العايل ، ورسا ل ادلاجيستًن ، واطاريح الدكتوراه  -0
زيػػادة عػػدد  ػػوث الػػدبلـو العػػايل ، ورسػػا ل ادلاجيسػػتًن ، واطػػاريح الػػدكتوراه ادلنجػػزة مػػن  -0

 قبل االناث.
زيػػادة عػػدد  ػػوث الػػدبلـو العػػايل ، ورسػػا ل ادلاجيسػػتًن ، واطػػاريح الػػدكتوراه ادلنجػػزة يف   -3

 التخصصات  االنسانية .
 رفع ادلعدؿ العاـ حلصة الباحثٌن )التدريسٌن( من البحث العلمي . -4
 زيادة عدد البحوث ادلنجزة يف رلاالت علمة . -5
 ات االخرتاع .ءرفع معدالت اصلاز برا -6
 خارج العراؽ. إىليفادات العلمية رفع معدالت ا  -7
 داخل العراؽ.  إىلرفع معدالت ا يفادات العلمية  -8
خػػارج العػػراؽ ضػػمن برنػػامج  إىلزيػػادة عػػدد طلبػػة الدراسػػات العليػػا واسػػاتذ م ادلبتعثػػٌن    -9

 البعثات البحثية .
 اخليارات االسرتاتيجية :

العمل على جعػل سياسػات القبػوؿ بالدراسػات العليػا ، والتعليمػات اخلاصػة هبػا مسػتقرة   -0
 نسبيا ، وعدـ تغيًنىا سنويا.

االستفادة من الطاقات ادلتاحة من محلة الشهادات العليا وذوي اخلػربة يف وزارات الدولػة  -0
 وث .ادلشرتكة يف االشراؼ على طلبة الدراسات العليا ، ومناقشتهم  واجراء البح

 رتقية العملية .ال،   ٌن بألقاهبم  غلاد حوافز للنشرالعمل على ربط التدريس   -3
 اصلازىا. هبدؼتوفًن مستلزمات اجراء البحوث  -4
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عػػدـ اثقػػاؿ التدريسػػٌن بعػػدد سػػاعات تػػدريو كثػػًنة خػػارج النصػػاب .وتكلفػػو بتكليفػػات  -5
 اخرى . ح  يتاح ذلم وقت اكثر ألجراء البحوث 

 البحوث هبدؼ تيسًنىا .متابعة اجراء نشر  -6
 زيادة الرعاية واالىتماـ بادلخرتعٌن .وحتفيزىم . -7
 زيادة تبادؿ اخلربات العلمية مع ادلؤسسات العلمية داخل العراؽ وخارجو. -8
 تعزيز )برنامج البعثات البحثية(. -9
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 تـــــــاخلبمت
البػد ألي عمػل اريػػد لػو النجػاح. واف ػلقػػق التنميػة ادلرجػوة مػػن اف يسػبقو عمليػة ختطػػيط 

ليػات ضػمن ا، حيػث تتحػوؿ الفعدلؤسسػة أواحلافزيػة سػواء لشػخص مػا  أوربرلة حتػوؿ الدفاعيػة م
 أواألىػػػػداؼ الشخصػػػػية  ات ضػػػػمنػػػػػػػػة العمليػػػػػػػػػايػػػػػؼ وىػػػػو غادػػػػػػػػػاى إىل وعةػػػػػػػػػػطط ادلوضػػػػػػػػاخل

 االىداؼ ادلؤسسية .
سػػرتاتيجية التعلػػيم العػػايل يف أي بلػػد لػػن تكػػوف فعالػػة بالشػػكل الػػذي  ػلقػػق التنميػػة اف إ

 إىل( مػػع غيػػاب خطػػط تعمػػل للوصػػوؿ Sustainable Developmentادلسػػتدؽلة )
حتديد مجلة من االسرتاتيجيات الشاملة اليت تأخذ على عاتقها النهوض بواقع ادلؤسسػة التعليميػة 
. وتعد يف ىذه احلالة مطلقة  بالشكل الذي مػن ادلمكػن تعميمهػا علػى سلتلػف ادلسػتويات لػدوؿ 
ط  العػػاا. ومنهػػا الػػدوؿ العربيػػة ، ومبػػا اننػػا جػػزء مػػن منظومػػة عادليػػة ارادت لنفسػػها اف تتبػػع خطػػ

مربرلػػو للحيلولػػة دوف حػػدوث خلػػل يف مفاصػػل العمليػػة التعليميػػة ، لػػذا فأننػػا وضػػعنا مجلػػة مػػن 
نا علػى اعليػة حتديػد االىػداؼ واالسػػرتاتيجيات يجيات  وضػمن  مجلػة زلػاور اكػدت ضػماالسػرتات

 ادلطلوب اتباعها لالرتقػاء بواقػع ادلؤسسػة  التعليميػة . ومػن الالفػت لالنتبػاه اننػا اكػدنا ضػمنا اف
ين مػػن وػػروؼ اة  يف بلػػد كػػالعراؽ الػػذي عػػا  ومػػا زاؿ يعػػؽلالتنميػػة التعليميػػة ادلسػػتد إىلالوصػػوؿ 

 محلتو على عدـ قدرتو على حتديد االىداؼ واليت تعد غاية ادلؤسسة التعليمية . 
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  ٔاهلٕايش بدرـــــــاملص
 
 . 83،ص 0967والرتبية ن دار النهرة،  ة ادلنطقية يعلطفي بركات امحد ن فلسفة الوض -0
 .00، ص0958علمية  ن مكتبة االصللو ادلصرية،  فلسفة  زكي صليب زلمود ن ضلو  -0
 .04، ادلصدر نفسو، صزكي صليب -3
 .  0668تقرير اليونسكو عن التعليم للجميع عاـ -4

5-Antou ,  Louise . and  Charlotte  Witt , ads . Amend  
of one s  own,  Colorado, boulder : west view , 2006  .  
p36.d    

 . 0606/   9/  00جريدة الصباح العراقية ،  -6
 .  0667تقرير االنفاؽ العادلي على التعليم ، معهد اليونسكو لإلحصاء ، -7
 .   0668 – 0667تقرير التنمية البشرية للعاـ  -8
 العاا .حوؿ وضع االطفاؿ يف   0664تقرير اليونيسف عاـ  -9
 .0669اجمللو العريب للطفولة -06

11-Natonal Expedition civilian  Research and 
development : state of  Israel ministry of science ,2004 
,2005 ,2006 , 2007. 

 . 0667التقرير العادلي لرصد التعليم للجميع . اليونسكو -00
 اجمللو العريب للطفولة .مصدر سابق .-03
 . االنفاؽ على التعليم . 0668،   0667تقرير التنمية البشرية للعاـ  -04
 .مصدر سابق . 0667التقرير العادلي لرصد التعليم للجميع اليونسكو -05
 االنفاؽ على التعليم .. 0668 ، 0667رير التنمية البشرية للعاـ تق -06
 .90ص ، 0667، 0، طادلوارد البشرية ن مطبعة مدبويل امحد دروي  ن ختطيط -07
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18- Source of the Figures and  statistics for all The 
European  countries ,excluding Israel is : Basic science 
and technology stats is tics , OECD. 

 . 0999مؤدتر العلـو الدويل بودابست  -09
20-  unesco   courier 2005  . 

،   0طامحد نعيم ن التعليم العايل على ابواب القرف احلادي والعشرين ن عماف ، -06
 .  69،ص0606
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Abstract 
Stemming from the new challenges that were imposed by the policy of 

economical and cultural global and the technological development that 

happened within the last few years specially within the fields of information and 

communication technology ways which the important one was the information 

technology which has proved great economical  advantages in many countries 

specially in countries don’t have enough natural resources .                                                                                                         

Stemming from the role of education and higher education in moving 

nations to inter the new world and in improving human development levels and 

to strength the national security for countries .                                                                                          

It's necessary to work in order to improve the quality of higher education 

in Arab Home lard on the whole and specially in lrag also in its accordance to 

society and the lab our market , working on putting policy national general and 

special view to the branches of higher education and determined following of 

labor's stages that help in carrying fixed aims emerged from it so as to 

participate in the overall human development for society and to achieve more of 

economical progress .                            

Studying defector of educational in the Arab region remakes that there 

are many challenges like high rate of literacy , and the weak approach to the 

educational establishments , that became a trouble and necessity imposed itself 

as realism for any direction to face it and to find subjective solutions for it  , 

considering that there are obvious differences between Arab countries in 

domain spread this phenomena , that it constraint between poor countries that it 

reach to per cent 60% and reduce in the rich countries to reach within to percent 

10%. That because of that weaknesses of Arab government in this side. That 

pushes many of their citizens to leave the apporchenity of learning and go to 

look for job .                                            

To reduce the effect of this phenomena we have to look for many 

solutions for in order to achieve overall (Iso) .                                                                                                   

                                                                                                  

  


