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 ": انرؤيخ وانتىجهبد 3020انتعهيى انعبني وانجحج انعهًي في انىطٍ انعرثي في أفك "

 

 تمذيى

 اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٙذف اٌّإرّش اٌضبِٓ ػشش ٌٍٛصساء اٌّغإ١ٌٚٓ ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ئٌٝ  ِٕبلشخ  رطٛس إٌّظِٛبد 

اٌّؼزّذح ِٓ لجً  0202فٟ ئؽبس ػًّ اٌزؼ١ٍُ اٌّشعِٛخ األ٘ذاف فٟ ػٛء ٚاٌجؾض١خ اٌؼشث١خ اٌغبِؼ١خ 

رىبفإ اٌفشص ث١ٓ إٌغبء  ئٌٝ ػّبْ 0202خ رذػٛ ثؾٍٛي ٟٚ٘ أ٘ذاف ٔٛػ١خ ٚو١ّّ ، 0202ا١ٌٛٔغىٛ عٕخ 

بٌخ رشاػٟ اٌفشٚق ث١ٓ ٚئٔشبء ث١ئبد رؼ١ّ١ٍخ فؼّ  ،ٚاٌشعبي فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ثّب فٟ رٌه اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

  ٚرٛف١ش اٌّٛاسد ٚإٌّؼ اٌذساع١خ ٌٍطٍجخ ثبٌجٍذاْ األلً ّٔٛا ٌالٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ. ؛اٌغٕغ١ٓ ٚاإلػبلخ

 بٌزؼ١ٍُاالٌزؾبق ثز٠ٕٛغ فشص ؤٜ االعزششاف١خ اٌزٟ ٚػؼزٙب اٌذٚي اٌؼشث١خ ٌٚع١ؼشع اٌّإرّش اٌزغبسة ٚاٌش

ٚاٌغٛدح، ٚرمذ٠ُ خططٙب ٌزط٠ٛش ِٕظِٛبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزغذ٠ذ رىبفإ اٌفشص ٚ إلٔظبفرؾم١مب ٌ اٌؼبٌٟ

اٌزىٌٕٛٛعٟ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ؛ وّب ع١زٕبٚي اٌزؾذ٠بد اٌف١ٕخ ٚاٌّبد٠خ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ ِٛاعٙبرٙب،  ٚاٌؼٛائك 

 اٌزٟ رؾذ ِٓ فؼب١ٌخ ٔظُ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ. 

 3020انتعهيى انعبني وانجحج انعهًي في انىطٍ انعرثي في أفك  يٚر١ّٙذا ٌزٌه ٚلغ ئػذاد ٚص١مخ سئ١غخ ؽٛ

البٌئات من ناحٌة، وتوصٌف  واقع التعلٌم العالً العربً وتحلٌل مقوماته ومقارنته باألوضاع الدولٌةٌّمبسثخ 

وتحلٌلها، من ناحٌة ثانٌة، وتنقسم  البحثٌة العربٌة والسٌاسات والبرامج المعتمدة فً مجال البحث والتجدٌد

 الوثٌقة الرئٌسة إلى جزأٌن:

 

 0202تشخيص واقع التعميم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعميم  -0

 انجحج انعهًي في انذول انعرثيخ : انىالع، انتحذيبد واآلفبق. -3
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 : الرؤية والتوّجهات"0202التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي في أفق "

 

 

 

 واقع التعميم العالي العربي ومقارنته دوليا تشخيص 

 0202في ضوء أهداف برنامج التعميم  

 
 

 إعداد:

 األستاذ الدكتور عدنان األمين

 يةأستاذ العموم التربوية في الجامعة المبنان
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 0202واقع التعميم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعميم  تشخيص
 

 يهخص

صُ رمذَ رشخ١ظب . رظف ٘زٖ اٌٛسلخ ِالِؼ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ِٓ إٌبؽ١ز١ٓ اٌى١ّخ ٚإٌٛػ١خ

اٌزٛط١بد اٌّٛعٙخ اٌٝ ِزخزٞ ٚرٕزٟٙ اٌٝ رمذ٠ُ ػذد ِٓ . ٙزٖ اٌّالِؼاٌٝ رؾذ٠ذ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّفغشح ٠ٌشِٟ 

 .اٌمشاساد، ٚرؾذ٠ذا ٚصساء اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ

ٚ٘زا . رظٙش اٌٛسلخ أٔٗ ؽظً رمذَ وج١ش فٟ ِؼذالد االٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ خالي اٌؼمٛد ٌضالصخ األخ١شح 

مشْ اٌّبػٟ فٟ ٔشش اٌزؼ١ٍُ صّشح اٌغ١بعبد اٌؾى١ِٛخ اٌزٟ اػزّذد فٟ عبئش اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٕز عجؼ١ٕبد اٌ

ٌىٓ اٌزفبٚد اٌىج١ش ث١ٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ِٓ ؽ١ش اٌّٛاسد عؼً اٌّؼذي اٌؼبَ ٌٍّشبسوخ فٟ . ثىبفخ ِغز٠ٛبرٗ

اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ ٘زٖ اٌجٍذاْ أدٔٝ ِٓ ِؼذالد ِٕبؽك ِضً أ١ِشوب اٌشّب١ٌخ ٚأ١ِشوب اٌالر١ٕ١خ ٚششق آع١ب 

 . ٚأٚسٚثب

اٌزٟ  اٌؼشث١خ اْ اٌغبِؼبدرظٙش اٌذساعبد ٚاٌزظ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ  .ألً شأٔب إٌٛػ١خفٟ ِٛػٛع وبْ اٌزطٛس 

. ل١ًٍ، ٚأْ ِالِؼ اٌطبٌت اٌّزخشط ٟ٘ ٚاؽذح ِٓ أثشص ِشبوً إٌٛػ١خػذد٘ب رؾظٝ ثّغز٠ٛبد أداء ػب١ٌخ 
ٌذٜ )ذ اٌؼبٌّٟ ، ئْ ػٍٝ اٌظؼ١خػؼ١ف ِىبٔزٗإٌّزظ اٌجؾضٟ خبطخ فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ، وّب أْ 

 (. ٌذٜ ِزخزٞ اٌمشاساد)أٚ  ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌّؾٍٟ ( اٌغّبػخ اٌؼ١ٍّخ

رمب١ٌذ "رؼضٜ ِىبٔخ إٌّزظ اٌجؾضٟ اٌٝ اٌزمب١ٌذ اٌجؾض١خ اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب غبٌت اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، ٟٚ٘

ٚرشرجؾ ثٙب اٌزمب١ٌذ (. فخثؾضب ػٓ اٌّؼش) أوضش ِّب ٟ٘ رمب١ٌذ اثغزٌّٛٛع١خ (ثؾضب ػٓ اٌّىبٔخ) "اعزّبػ١خ

ٚرؼضٜ اٌّشىالد إٌٛػ١خ ٚاٌى١ّخ ػِّٛب ئٌٝ اٌؾىبِخ . رؼ١ٍُ ا١ٌم١ٓاٌزٍم١ٓ، أٞ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽ١ش ٠غ١طش 

ك ثبٌزٛص١ك ٍرٛط١خ رزؼ 11ثٕبء ػٍٝ ٘زا اٌزشخ١ض رمذَ اٌٛسلخ . ، ؽىبِخ اٌغبِؼبد ٚؽىبِخ اٌمطبع(اٌؾٛوّخ)

 .وبد١ّ٠خ ٚد٠ٕب١ِى١خ اإلطالػٚاٌزمب١ٌذ األٚاٌفشص اٌذساع١خ ٚإٌٛػ١خ ٚاٌؾىبِخ 

 

 مقدمة

ضماف التعميـ الجيد "عمى  2030ينص اليدؼ الرابع مف أىداؼ التنمية المستدامة لمتربية لمعاـ 
ويقوؿ إف ىدؼ تحقيؽ التعميـ  ."المنصؼ والشامؿ لمجميع وتعزيز فرص التعمـ مدى الحياة لمجميع

القناعة بأف التعميـ ىو أحد أكثر الوسائؿ قوة وثباتا لتحقيؽ التنمية يؤكد عمى "الجيد والشامؿ لمجميع 
المستدامة. ويكفؿ ىذا اليدؼ أف يكمؿ جميع البنات والبنيف التعميـ االبتدائي والثانوي المجاني بحموؿ 

. كما ييدؼ إلى توفير فرص متساوية لمحصوؿ عمى التدريب الميني وتكوف في متناوؿ 2030عاـ 
قضاء عمى الفوارؽ في إتاحة التعميـ بسبب الجنس أو الثروة، وتحقيؽ حصوؿ الجميع عمى الجميع، وال

 ."تعميـ عالي الجودة
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 عمى: كما ينص اليدفاف الفرعياف لميدؼ الرابع

ضماف تكافؤ فرص جميع النساء والرجاؿ في الحصوؿ عمى التعميـ التقني والميني والتعميـ  (:4.3)
 ،2030التكمفة، بما في ذلؾ التعميـ الجامعي، بحموؿ عاـ العالي الجّيد والميسور 

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذيف تتوافر لدييـ الميارات المناسبة، بما في  (4.4)
ذلؾ الميارات التقنية والمينية، لمعمؿ وشغؿ وظائؼ الئقة ولمباشرة األعماؿ الحرة بحموؿ عاـ 

2030.1 

الرابع لمتنمية المستدامة، في ما يخص التعميـ العالي، عمى موضوعيف: الفرص إذف يتركز اليدؼ 
أوال. ثـ انتقؿ في القسـ الثاني الدراسية ونوعية التعميـ في البمداف العربية. سوؼ أتناوؿ ىاتيف النقطتيف 

ظيرت في القسـ  إلى ما يشبو "التشخيص"، بحثا عف "العوامؿ" التي يمكف أف تفسر أحواؿ التعميـ العالي التي
 األوؿ. وأنيي الورقة ببعض التوصيات. 

  مالمح الوضع الحاليأوال: 

االعتداد نستدؿ عمى أحواؿ جامعة معينة أو التعميـ العالي في بمد معيف، مف باب الشكوى أو مف باب 
ما عدد الطالب الذي يمتحقوف بالتعميـ العالي اإلنجازات، بما يقدمو ىذا التعميـ لممستفيديف منو، أي الطمبة. ب

( في participationالكمي يتعمؽ بالمشاركة ) الُبعدويتخرجوف منو وما مستوى التحصيؿ الذي يكتسبونو؟ 
كمما ارتفعت ىذه المشاركة وزاد عدد الحاصميف عمى شيادات جامعية كاف ذلؾ داللة عمى . التعميـ العالي

 ىذه ارتفع مستوىكمما البعد النوعي يتعمؽ بمكتسبات الطمبة. في المجتمع.  البشريماؿ الرأس حجـ ارتفاع
 . البشريىذا الرأسماؿ  2جودةكاف ذلؾ داللة عمى المكتسبات 

 (students enrolment) التحاق الطالب بالتعميم العالي .1

موضوع المشاركة في ثة عف أنو مف الصعب عمى أي باحث الوصوؿ الى بيانات محدّ  بداية ال بد مف اإلشارة
 UNESCOفي جميع البمداف العربية. فمف يدخؿ الى بيانات معيد اإلحصاء في اليونسكو )التعميـ العالي 

institute for Statistics)  عبر في البمداف العربية يصطدـ بكثرة الفراغات في معمومات التعميـ العالي

                                                           
1 https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346  

ألٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ٔٛػ١خ ع١ذح )أعزخذَ وٍّخ اٌغٛدح ٌٍذالٌخ ػٍٝ إٌٛػ١خ اٌغ١ذح، ٚاعزخذَ وٍّخ إٌٛػ١خ ِٓ دْٚ دالٌخ ئ٠غبث١خ أٚ عٍج١خ  2

ٚ٘زا ِب اػزجشٖ ١ِضح فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ألٔٗ ال رٛعذ عٜٛ وٍّخ . ٔمٛي ػّبْ اٌغٛدح ٚال ٔمٛي ػّبْ إٌٛػ١خٚثٙزا ٌّؼٕٝ (. ٚٔٛػ١خ ع١ئخ

 (. quality)ٚاؽذح فٟ اٌٍغخ األعٕج١خ 

https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346
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معمومات أكثر وفرة، لكف ىناؾ نواقص  وجدتُ  3تحدةالسنوات. وفي أخر كتاب سنوي إحصائي لألمـ الم
 متنوعة تختمؼ بحسب البمداف ونوع المعمومات والسنة المرجعية. 

 غير متاحة لمعامةأنيا طبعا ثمة في كؿ بمد عربي عمى حدة بيانات عف التعميـ العالي، لكف ىذه البيانات إما 
 البمداف، ما يجعؿ المقارنة صعبة بيف البمداف.منظمة بطريقة مختمفة عف سائر أنيا أو لمباحثيف، و 

أف ، كما عتبر وضع التقارير اإلحصائية دوريا عبئا ال تستطيع تحممويمف المحتمؿ أف بعض البمداف العربية 
 تتعدد .يمر بمرحمة عصيبة مف االضطرابات ما يدفع الدوؿ المعنية الى التغاضي عف ىذا الموضوع يابعض

 لممقارنة ، وىي أف الباحث يجد صعوبة في جمع البيانات وترتيبيا بصورة صالحةواحدةلكف النتيجة األسباب، 
الى إجراء تقديرات استنادا الى سنوات سابقة )معدؿ الزيادة  هيضطر والتحميؿ بصورة موثوقة. وىذا ما 

بيانات عف السنوي(، ورغـ ذلؾ فيو لف يتمكف مف القياـ بمثؿ ىذا اإلجراء في بعض البمداف بسبب غياب أي 
 سنوات قريبة مف السنوات التي يستيدفيا. 

ال بد لي مف القوؿ إلييا وعمى نواقصيا، و  البيانات التي توصمتُ التعامؿ بتحفظ مع بناء عميو ال بد لي مف 
فاف مؤتمر وزراء وبناء عميو أيضا  توصمت في موضوع االلتحاؽ احتمالية أو ظنّية. االستنتاجات التي  إف

في البمداف  لجمع بيانات التعميـ العالي العالي في البمداف العربية مدعو الى االتفاؽ عمى قواعد معينةالتعميـ 
ونشرىا إذا ما كاف المؤتمر موافقا عمى مفيوـ مجتمع المعرفة، باعتبار أف الحد األدنى لمثؿ ىذا العربية 

تاحة المعمومات.     المجتمع ىو التوثيؽ وجمع البيانات وا 

مميوف  228مف  %،188بنسبة  بمدا( خالؿ العقود الثالثة األخيرة 22دد سكاف البمداف العربية )ارتفع ع
. في ىذا الوقت ارتفع عدد طالب التعميـ العالي 4(1( )جدوؿ 2020مميوف نسمة ) 428( الى 1990نسمة )
 عربي( بمد 17طالب في الفترة نفسيا )مميوف  121166 طالب الى مميوف 2.386مف %، 509بنسبة 
أو أف . وىذا يعني أنو زادت المشاركة في التعميـ العالي بدرجة كبيرة خالؿ العقود الثالث األخيرة، (2)جدوؿ 

وىذا ثمرة السياسات الحكومية التي اعتمدت التدفؽ االجتماعي نحو الجامعات كاف أكبر مف الزيادة السكانية. 
 .5في نشر التعميـ بكافة مستوياتوفي سائر الدوؿ العربية منذ سبعينات القرف الماضي 

في الجامعات والذي يجسد الحجـ الكبير لمرأسماؿ البشري الجامعي  في أعداد الطالب الكبيرالتقدـ ىذا  رغـ
لمجموع  2017قدر لمعاـ فقط )معدؿ مطالب  21803الطالب لكؿ مئة ألؼ نسمة بمغ  معدؿالعربي فاف 

                                                           
3 United Nation (2019), Statistical Yearbook 209 edition. 

 أٔظش اٌغذاٚي فٟ اٌٍّؾك 4
5 Coffman, James (1996). Current Issues of Higher Education in the Arab World, International Higher 
Education, No 4, p15. DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.1996.4.6195 

https://doi.org/10.6017/ihe.1996.4.6195
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 ومقارنة بمناطؽ أخرى مف العالـ. ى اعتبر منخفضي. وىو معدؿ (لتعذر احتسابو لعاـ الحؽ البمداف العربية
أميركا الشمالية وأميركا الالتينية  معدالت( ولكنو أدنى مف 794.3جنوبي الصحراء )-أعمى فقط مف أفريقيا

 (.  3)جدوؿ )أميركا الشمالية(  51769)شرؽ آسيا( و 31146وشرؽ آسيا وأوروبا، التي تتراوح بيف 

طالبا في  51078.5وصؿ المعدؿ إلى  دقفىذا االنخفاض الى التفاوت الكبير بيف الدوؿ العربية. ويعزى 
يراف والواليات المتحدة  معدالتمف  ، وىو قريب2017المممكة العربية السعودية في العاـ  أميركا الشمالية وا 

في كؿ مف موريتانيا وجيبوتي مئة ألؼ نسمة طالب لكؿ  1000قؿ مف أكاف  المعدؿفي حيف أف  ،األميركية
مئة لكؿ  اطالب 81245 معدؿ تركيا حققت رقما قياسا مع أفوجزر القمر. والالفت في المعطيات العالمية 

وىي أعمى نسبة في العالـ، وحمت بذلؾ محؿ كوريا الجنوبية التي كانت حتى وقت قريب ىي ألؼ نسمة 
يراف وىي ذات أحجاـ سكانية متقاربة، نجد أف  األولى عالميا ذا قارنا بيف مصر وتركيا وا  في ىذا المقياس. وا 

   (. 3مصر بعيدة كثيرا عف البمديف اآلخريف )جدوؿ 

 أقربإما ( ىي ، السودافالى السعودية )الجزائر، العراؽ، المغرب السكاني البمداف العربية األقرب في حجميا
بمداف المغرب العربي حققت وفي حيف أف  .في عدد الطالب لكؿ مئة ألؼ نسمة دونوأو  الى المعدؿ العربي

أما دوؿ  .ف دوؿ المشرؽ العربي مجتمعة ىي أدنى بقميؿ مف المعدؿ العربيفإنسبا أعمى مف المعدؿ العربي، 
 دوف الػ معدالتيافالجنوب العربي )السوداف، اليمف، موريتانيا، جيبوتي، الصوماؿ، جزر القمر( مجتمعة 

  طالب لكؿ مئة ألؼ نسمة. 1000

نجد أف رقـ "شماؿ أفريقيا  2021قارنا ىذه النتائج بما يظيره مؤشر "أىداؼ التنمية المستدامة" لمعاـ  إذا
والشرؽ األوسط" ىو أعمى بقميؿ مف المعدؿ العالمي، واف الفروؽ بيف الدوؿ العربية شديدة. فينا ستة بمداف 

بمداف في المرتبة  4و 120-81بمداف جاءت في المرتبة  7، مقابؿ 80و 41ف حصمت عمى مرتبة ما بي
 . 406و 1بمدا(، ولـ يرد أي بمد عربي في المراتب بيف  165 أصؿ)مف  121-165

ما سبؽ يظير واقعتيف في ىذا الموضوع: انخفاض المعدؿ العربي لاللتحاؽ بالتعميـ العالي نسبة الى 
ف تفرضاف نفسيما عمى جدوؿ أعماؿ مؤتمر وزراء التعميـ اف الواقعتاوىاتدوليا.  السكاف، والتفاوت الشديد بيف

  العالي العربي في أجندتو وتوصياتو. 

 ألخيرة في موضوع االلتحاؽ بالتعميـ العالي في البمداف العربية تتعمؽ بالفروؽ بيف الجنسيف. النقطة ا

                                                           
6 Sustainable Development Report 2021, A decade of Action for the Sustainable Development Goals, 
Includes the SDG Index and Dashboards. Cambridge, P 10-14 
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، أي أف اإلناث ىف عدديا أكثر مف 1.12الذكور ىو  الطالب لىإاإلناث الطالبات المعدؿ العالمي لنسبة 
الذكور بقميؿ، وبالتالي فاف االلتحاؽ بالتعميـ العالي ىو عموما لصالح اإلناث بغض النظر عف الحاؿ في 

. وعمى سبيؿ 1.34وفي الواليات المتحدة إلى  1.22في أوروبا الى  النسبة التعميـ ما قبؿ العالي. وتصؿ
لى  0.91تنخفض الى  فإنياأيضا المقارنة العالمية  في تركيا. وفي الدوؿ العربية نمحظ  0.87في إيراف وا 

في كؿ مف السعودية والمغرب ومصر والسوداف، واضعيف جانبا اإلمارات العربية المتحدة ا االنخفاض مثؿ ىذ
 (.4)جدوؿ وذلؾ لمطبيعة الغامضة لمتركيب السكاني لمطالب فييا 

الواليات المتحدة  أوالى ما يشبو أوروبا  اإلناثلكف بيف البمداف العربية ىناؾ حاالت تقفز فييا حصة 
( 1.95(، والبحريف )1.82(، السمطة الفمسطينية وُعماف )1.32يتجاوزىا. وىذا ما نالحظو في لبناف )و 

العربية ىي في أكثر  (. وبكالـ آخر فاف مشكمة الجنسيف في البمداف1.49( والجزائر )1.77وتونس )
الحاالت مشكمة ذكور وليست مشكمة إناث، بخالؼ ما كانت عميو األمور قبؿ ثالثة عقود مثال. وىذه الواقعة 
االجتماعية الميمة التي يمكف النظر في تفسيرىا، تفرض تغيرا في السردية المتعمقة بتعميـ الجنسيف في العالـ 

 . ، وسبؿ المعالجةـ الذكور عف متابعة الدراسات الجامعيةإحجاأسباب العربي، والتفكير تحديدا في 

مشاركة اإلناث قميمة في التعميـ العالي في عدد مف البمداف العربية، خاصة الفقيرة منيا )موريتانيا:  طبعا تبقى
      ( التعميـ فييا.indicators%(. وىذه تتطمب مقاربة مختمفة تشمؿ جميع مبينات )50

 (quality of education) نوعية التعميم .2

والُمنت ج في التعميـ العالي . )ويسمى أيضا المخرجات( جالُمنت   مالمح ما ييـ "الجميور" مف نوعية التعميـ ىو
يمكف التعرؼ عميو في مالمح الطالب المتخرج. كما ُتعتبر البحوث التي ينتجيا أفراد الييئة التعميمية 

 . وينشرونيا ُمنتجا أيضا

نتج. ويتراوح ىذا المستيمؾ بيف مف يريد أف يستفيد مف يستفيد مف ىذا المُ  أومف يستيمؾ  وروأقصد بالجمي
فرص التعميـ العالي )األىؿ وأبناؤىـ الذيف يريدوف االلتحاؽ بالتعميـ العالي( ومف يريد استخداـ الُمنت ج 

مؤسسات العمؿ واالستخداـ )التي الجامعي في إنتاج أشياء أخرى. وىذا النوع الثاني مف المستفيديف يشمؿ 
)التي تطمب دوائر اتخاذ القرار التطوير و  اإلنتاج تطمب قوى عاممة بمالمح معينة( مثمما يشمؿ مؤسسات

 الُمنتج البحثي(.  

عف  المتخرج( تقييـ مالمح 1إذا فيمنا النوعية بيذا المعنى يكوف التعرؼ عمييا ممكنا مف ثالث طرؽ:  
 واختصاصتوضع ليذه الغاية. وىذا ال يمكف القياـ بو إال في مؤسسة )أو مؤسسات( معينة طريؽ مقاييس 

( تقييـ مالمح المتخرج عف طريؽ استقصاء 2، )أو اختصاصات محددة( بالنسبة لمالمح الطالب الخريجيف
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البحثي  الُمنتجتقييـ مالمح ( 3(، لدى العامة أو في سوؽ العمؿ أو لدى األكاديمييف، reputationالسمعة )
األبحاث المنشورة، لجية نوعيتيا، أو لجية عددىا في الفيارس والمجالت و  عف طريؽ تحميؿ الوثائؽ والبيانات

(. وىذا يمكف القياـ بو impact factor) التأثيرالمرموقة أو لجية مدى االستشياد بيا، أو ما يسمى بمعامؿ 
 عمى نطاؽ واسع. 

نرى  (quality assurance( وضماف الجودة )accreditationيئات االعتماد )ى تقـو بولكف إذا تأممنا ما 
نما باألنت  ( ال تتعمؽ بالمُ standardsأف معاييرىا ) نعمـ أف ىذه الييئات ال تضع  ونحف. 7داء والسيرورةج وا 

بمعنى أف . أشيرادراسات ومقارنات، بؿ "تزور" كؿ مؤسسة عمى حدة وتبقى عمى تواصؿ مع العامميف فييا 
بالنسبة لكؿ مؤسسة عمى  إاليصعب القياـ بو  ، مثمو مثؿ تقييـ مالمح المتخرج،فحص األداء )والسيرورة(

، إال اذا توفرت الموارد الالزمة إلجراء استقصاء عمى المؤسسات كما فعؿ برنامج األمـ المتحدة في حدة
وسأعود الحقا لياتيف  .2014التربوية في العاـ ، أو كما فعمت الييئة المبنانية لمعمـو 2006و 2005العاميف 

  الدراستيف. 

معا:  باألمريفمتخذو القرارات مف جيتيـ، عمى مستوى الحكومات وعمى مستوى القيادات الجامعية ييتموف 
قميميا ودوليا. والسيرورة لكي يعرف اومالءمتي الجامعةمكانة  وانتج والسيرورة. المنتج لكي يعرفالمُ   وامحميا وا 

في تحسيف المنتج. لذلؾ أترؾ  أمالعمى التدخؿ في ىذه السيرورة  واالعوامؿ التي تفسر أحواؿ المنتج ويعمم
 . القسـ الثاني مف ىذه الورقةموضوع العوامؿ إلى 

 والتقارير الدراسات . أ
في جامعة عربية وظيرت نتائجيا  157أجرت الييئة المبنانية لمعمـو التربوية دراسة عمى  2003في العاـ 

مؤشر ب سميمؤشر بعض المعمومات المجمعة الى تـ تحويؿ . وفي موضوع النوعية تحديدا 20058العاـ 
نقطة وما  50. وقد بمغ عدد الجامعات التي حصمت عمى 100"مالمح النوعية"، وىو يتراوح بيف صفر و

جامعة،  24ف نقطة وما دو  25وبمغ عدد الجامعات التي حصمت عمى . 1579جامعة فقط مف أصؿ  19فوؽ 
 في السوداف وثالث في اليمف، واثنتاف في كؿ مف الجزائر وفمسطيف، وواحدة في كؿ مف العراؽ واألردف. 12منيا 

                                                           
اٌزؼ١ٍُ، اٌزؼٍُ ( 6اٌطالة، ( 5اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ، ( 4اٌزٕظ١ُ ٚاٌؾىبِخ، ( 3اٌزخط١ؾ ٚاٌزم١١ُ، ( 2اٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف، ( 1: ِضبي   7

 :إٌضا٘خ، اٌشفبف١خ ٚأػالَ اٌغّٙٛس( 9اٌفؼب١ٌخ اٌزشث٠ٛخ، ( 8اٌّٛاسد اٌّإعغ١خ، ( 7ٚاألوبد١ّ٠ب، 
https://www.neche.org/resources/standards-for-accreditation  

8
 . ، ث١شٚد، ا١ٌٙئخ اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخضًبٌ انجىدح في انجبيعبد انعرثيخ، (2005( )رؾش٠ش)األ١ِٓ، ػذٔبْ،   

9
إٌٙش٠ٓ، د٠بال، اٌغبِؼخ )فٟ اٌؼشاق  3، (عبِؼخ اٌؾىّخ، اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد، عبِؼخ اٌمذ٠ظ ٠ٛعف)فٟ ٌجٕبْ  4ِٕٙب   

عبِؼخ )فٟ اٌى٠ٛذ  1، (اٌمب٘شح، اإلعىٕذس٠خ، إٌّظٛسح، اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ، أع١ٛؽ، اٌضلبص٠ك)ِظش فٟ  6، (اإلعال١ِخ، عبِؼخ ِٛطً

عبِؼخ ع١ذٞ ِؾّذ ثٓ ػجذ )فٟ اٌّغشة  1، (عبِؼخ لطش)فٟ لطش  1، (عبِؼخ اٌجؾش٠ٓ، عبِؼخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ)فٟ اٌجؾش٠ٓ  2، (اٌى٠ٛذ

 (.عبِؼخ اٌض٠زٛٔخ)فٟ رٛٔظ  1، (هللا

https://www.neche.org/resources/standards-for-accreditation
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ثالثة برامج ىي لنتائج التقييـ الذي قاـ بو برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي نشر  2006و 2005يف في العامو 
دارة األعماؿ والتربية جامعة  36في تقييـ ىذه البرامج الثالثة بصورة أو أخرى . شاركت 10عمـ الحاسوب وا 

دولة. بعض الدوؿ شارؾ بجامعتيف، وبعضيا اآلخر شارؾ بجامعة واحدة وىناؾ دوؿ شاركت  14عربية في 
. وبالنسبة لكؿ محور مف ىذه 11بثالث جامعات. وتضمنت مراجعة كؿ برنامج خمسة محاور رئيسية لمنوعية

المحاور )والمحاور الفرعية التي يتكوف منيا( أصدر الفريؽ واحدا مف األحكاـ الثالثة اآلتية: جيد، مرض، 
% في إدارة األعماؿ 21الحاسوب، وفي  البرامج% مف 15فقط  شمؿغير مرض. وقد تبيف أف حكـ "جيد" 

 . 12% في التربية47و

( والمسماة اختبارات حقؿ ETSبيف مضاميف المناىج ومضاميف اختبارات )ة ت الدراسمف جية أخرى قارن
( تغطية المنيج في كؿ Indicatorمنيا مبّيف ) ت( واستخرجMajor Field Tests-MFTاالختصاص )

نتائج ىذا الفحص أف المعدؿ العاـ لمتغطية في عمـ بينت . و 13برنامج محمي لممكونات المعرفية لالختبار
. وأصدر 15جامعات مف أصؿ  6% وما دوف في 60%، وأف ىذا المعدؿ ينخفض إلى 70الحاسوب ىو 

في إدارة األعماؿ،  16التقرير حكـ "جيد" عمى تغطية البرامج لمضاميف االختبارات في جامعتيف مف أصؿ 
 في التربية. 23جامعات مف أصؿ  4وفي 

تقرير وطني  29استنادا الى  2009العاـ في التقرير اإلقميمي الذي وضعو مكتب اليونسكو في بيروت في و 
صورة مشابية. ، 2009حزيراف/يونيو  1-أيار/مايو 31 وعرضو في المؤتمر الذي عقد في القاىرة بتاريخ

( الكثافة الطالبية )كثرة الطالب وقمة 1تحديات النوعية في الجامعات العربية في التالي:  والتقرير يمخص
( 3لمطالب الممتحقيف بالتعميـ )التحصيؿ ما قبؿ الجامعي(،  األكاديميضعؼ المستوى ( 2التسييالت(، 

( نقص في الييئة 4ضعؼ البرامج األكاديمية وعدـ مالمتيا لموعاء الزمني وعدـ مواكبتيا لمتطورات العالمية، 

                                                           
10  UNDP/RBAS (2005), Quality Assessment of Computer Science and Business Administration 
Education in Arab Universities.  A Regional Overview Report.  
 UNDP/RBAS (2006), Quality Assessment of Programmes in the Field of Education in Arab Universities.  
A Regional Overview Report.  

ٔٛػ١خ اٌفشص )، رمذَ اٌطٍجخ (ٔٛػ١خ اٌفشص اٌذساع١خ)اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ،(ٔٛارظ اٌزؼٍُ، إٌّٙظ، اٌزؾظ١ً، اٌزم١١ُ)اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ  11

 ، ػّبْ اٌغٛدح ٚاٌزؾغ١ٓ(ٔٛػ١خ اٌفشص اٌذساع١خ)، ِٛاسد اٌزؼٍُ (اٌذساع١خ
12

عبِؼخ ػشث١خ، ف١ىْٛ ِغّٛع  15شبسوذ فٟ ِشاعؼخ ثشٔبِظ اٌؾبعٛة : لّذ ثبؽزغبة إٌغت اٌّئ٠ٛخ ػٍٝ أعبط اٌمبػذح ا٢ر١خ  

ؽىّب، ٚفٟ ثشٔبِظ  80عبِؼخ ف١ىْٛ ػذد األؽىبَ ف١ٙب  16، ٚفٟ ثشٔبِظ ئداسح األػّبي (15ِج١ٕبد ػشة  5) ؽىّب  75األؽىبَ ف١ٗ 

ٚلذ اؽزغجذ إٌغت اٌّئ٠ٛخ ػٍٝ أعبط ِغّٛع األؽىبَ فٟ وً ثشٔبِظ ١ٌٚظ ػٍٝ . ؽىّب 115األؽىبَ ف١ٙب عبِؼخ ف١ىْٛ ػذد  23اٌزشث١خ 

 .ٚرٌه اخزظبسا ِٕٟ فٟ رمذ٠ُ طٛسح ػٓ إٌزبئظ. أعبط اٌغبِؼخ وّب فؼً اٌزمش٠شاْ
13

رٕظ١ُ اٌؾبعٛة ( 3أٔظّخ اٌجشِغ١بد، ( 2أعبع١بد اٌجشٔبِظ، ( 1: ثبٌٕغجخ ٌؼٍُ اٌؾبعٛة ِضال عشٜ اٌجؾش ػٓ اٌّىٛٔبد ا٢ر١خ 

 ((UNDP/RBAS, 2005, p21)ِٛاػ١غ خبطخ ( 5س٠بػ١بد ٔظش٠خ ِٚؾٛعجخ، ( 4ٕٚ٘ذعزٗ، 



11 
 

( ضعؼ البنية 6 و ( عدـ مواءمة المخرجات لمتطمبات االقتصاد وسوؽ العمؿ )البطالة(،5التعميمية، 
 الثقافة البحثية. و 

نشر البنؾ الدولي تقريرا اعتبر فيو أف مالمح الطالب المتخرج ىي واحدة مف أربعة مشاكؿ  2019في العاـ 
  . 14"التوترات والتجاذبات"في المنطقة، واف استعمؿ تعبيرا آخر ىو 

صدر كتاباف في أميركا عف التعميـ في البمداف العربية. األوؿ لجوف واتربيري تحت عنواف "الميمات  ومؤخرا
(، والثاني مؤ لؼ مشترؾ بعنواف 2020المستحيمة، التعميـ العالي وصناعة القرارات في العالـ العربي")

يرمي  التعميـ العالي. (، وفيو بعض الفصوؿ عف 2021"االقتصاد السياسي لمتعميـ في العالـ العربي" )
مف الشؾ حوؿ النوعية، إف مف حيث السيرورة أو مف حيث الُمنتج، ويصؿ الى قوية واتربيري ظالال 

وبالمعنى نفسو يقوؿ عالوي  .15قناة السويس أسيؿ مف إصالح التعميـ العالي" ـاالستنتاج باف "تأمي
عمى لتعميـ العاؿ لـ يصاحبو أي تحسيف التطور الذي حصؿ في حجـ ا أفالثاني  في الكتاب وسبرينغبورغ

  . 16التعميـ العالي في البمداف العربيةإلصالح دعـ الذي قدمتو المنظمات الدولية مستوى لنوعية رغـ ال

عقود مشكالتو وتأخره عف الركب خالؿ  ، ىناؾ مئات الدراسات التي طرحتحوؿ المنتج البحثي تحديدا
تركز األمر في البداية عمى األبحاث في مجاالت العموـ الطبيعية والبحتة والتكنولوجية، وكاف  العالمي. 

نعـ يوجد ىناؾ سياسات "أنطواف زحالف رائدا في ىذا الموضوع. وقد ورد عمى لسانو منذ سنوات قميمو قولو 
لألسؼ لـ يحصؿ ىذا، ولـ ينفَّذ  عممية في البمداف العربية. ووافقوا )الوزراء( باإلجماع عمى عّدة مبادئ. ولكف  

شيء أيضًا. فعمينا أف نعمـ األسباب، ولماذا لـ ُتطّبؽ... وىي بالتأكيد مشكمة سياسّية وليست مشكمة 
 . 17عممّية"

وقد طرح حنفي وارفانيتس ىذا الموضوع  الوضع في بحوث العموـ االجتماعية واإلنسانيات أكثر إشكالية.و 
ىي تّجمع عددي مشتت، العربية بأف الجماعة العممية والحظا ضعؼ البحوث في ىذه العموـ وفسرا األمر 

                                                           
 :أٔظش .اٌشٙبداد ٚاٌّٙبساد، االٔؼجبؽ ٚاالعزؼالَ، اٌغ١طشح ٚاالعزمال١ٌخ، اٌزم١ٍذ ٚاٌؾذاصخ: ٟٚ٘ 14

World Bank (2019). Expectations and Aspirations: A New Framework for Education in the Middle East 
and North Africa. Overview booklet. World Bank, Washington, DC. License: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO. doi: 10.1596/978-1-4648-1234-7 

اٌجٕه اٌذٌٟٚ، . وز١ت إٌظشح اٌؼبِخ. األوسظ وشًبل أفريميب إطبر جذيذ نهتعهيى في انشرق: تىلعبد وتطهعبد(. 2019)اٌجٕه اٌذٌٟٚ  

 IGO 0.3 BY C ئعٕبد اٌّشبع اإلثذاػٟ: اٌزشخ١ض. عٟ. ٚاشٕطٓ دٞ
15 Waterbury, John (2020), Missions impossible, Higher Education and Policymaking in the Arab World. 
Cairo-New York, AUC Press, p 305  
16 Alaoui, Hicham and Robert Springborg (editors) (2021), The Political Economy of Education in the Arab 
World, London and Colorado, Lynn Rienner Publishers, p1  

ص (. 2016ِبسط /آراس) 445اٌؼذد . انًستمجم انعرثي". سؤ٠خ ٔمذ٠خ عذ٠ذح: اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٚغزّغ اٌّؼشفخ: ؽٍمخ ٔمبش١خ ؽٛي وزبة" 17

125-140. 
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ضعيؼ، غير ممينف وغير ممأسس، وأفَّ الباحثيف االجتماعييف يتجنَّبوف البحث في قضايا مجتمعيـ 
عرفة المنتجة حوؿ االنتفاضات العربية يتـ إنتاجيا "خارج الوطف المحمِّية، كما يتبّدى مف أفَّ غالبية الم

خالؿ فترة  واألطروحاتوبعد دراسة قمُت بيا عمى آالؼ الدراسات المنشورة . 18العربي" وبالمغة اإلنكميزية
تبيف لي أف المشكمة تكمف في التقاليد البحثية التي يعتمدىا غالب الباحثيف في العمـو طويمة مف الزمف 

. وىذا ما دعاني 19"تقاليد اجتماعية" ىي جتماعية، فيي ليست تقاليد ابستمولوجية )بحثا عف المعرفة( بؿاال
متيا تقع صحيح أف الدراسات التي حمّ . الى االستنتاج باف المنتج البحثي النمطي في ىذه العمـو "فارغ" معرفيا

 . 20العمـو االجتماعية في البمداف العربية في الحقؿ التربوي لكف ىناؾ مف الحجج الكافية لمتعميـ عمى سائر

خالصة األمر أف الدراسات والتقارير، المحمية والدولية، ما زالت خالؿ العشريف سنة األخيرة تطرح وتعيد 
 طرح مشكالت النوعية في الجامعات العربية. 

 خالؿ الفترة نفسيا كانت التصنيفات الترتيبية الدولية قد قدمت أدلة إضافية حوؿ ىذه المشكمة واستمرارىا. 
 الدولية التصنيفات الترتيبية . ب

ضجة عبر العالـ. ولـ تكف ىذه الضجة لتحدث لو لـ يكف  2003أحدث أوؿ تصنيؼ لمجامعات في العاـ 
لمعرفة لدى جامعة شانغياي ساس كاف األمر مجرد مشروع ىذا التصنيؼ يتمتع بقدر مف الصدقية. في األ

لمعرفة السبؿ التي تسمح ليا بأف تصبح و منو،  نفسيا تستفيد الجامعة أفسمات الجامعات الجيدة، مف أجؿ 
لى البينات إنوعية يمكف االىتداء لمبحثا عف معايير المشروع كاف في األساس  أفجامعة عالمية. بمعنى 

ولما ُنشر التقرير وأحدث الضجة التي أحدثيا راء.  اآلاستقصاء  تحميؿ البيانات مف دوفتوثيؽ و العمييا عبر 
 بؿ أصبحسنويا، وقد اكتسب مع الوقت صفة مرجعية عالمية،  تقميداقررت جامعة شانغياي جعؿ التصنيؼ 

ىو عبارة عف  تصنيؼ شنغياي أفالميـ  .21موقع التصنيؼ مقصدا لمزيارة مف قبؿ المالييف عبر العالـ
                                                           

 .ث١شٚد، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ. رؤيخ َمذيخ جذيذح: انجحج انعرثي ويجتًع انًعرفخ (.2015)ؽٕفٟ، عبسٞ ٚس٠غبط أسفب١ٔزظ  18
 307، 230، 207، 206، 194، 154ص 

أ٠ٌٛٚخ اٌؼبئذ االعزّبػٟ ٌٍجؾش، اٌظب٘شح فٟ اٌغؼٟ اٌغش٠غ ئٌٝ اٌزشلّٟ فٟ ( 1: "رمَٛ اٌزمب١ٌذ االعزّبػ١خ فٟ اٌجؾش ػٍٝ أسثؼخ أسوبْ 19

اٌؾشص ػٍٝ ( 2اٌغٍُّ إٌّٟٙ فٟ اٌغبِؼخ، ٚاٌغٍُّ االعزّبػٟ ػِّٛبً، ٚاٌغؼٟ ٔؾٛ اٌشبسح االعزّبػ١خ ٚاٌّغبٍِخ، ٚ٘زٖ ٟ٘ اٌّظٍؾخ، 

ٌزمب١ٌذ ٚاألػشاف ٚاٌزبثٛ٘بد االعزّبػ١خ، ٚاٌزغُّٕت، أٞ رغٕت اٌجؾش اٌّمج١ٌٛخ االعزّبػ١خ، ٌذٜ أً٘ اٌغٍطخ ِٚزّخزٞ اٌمشاساد، ِٚشاػبح ا

رُُّٛ٘ ِخبؽجخ اٌغّٙٛس اٌٛاعغ ٚاٌغٍطخ اٌغ١بع١خ، ػٓ ؽش٠ك سفغ اٌزٛط١بد أٚ ػٓ (  3فٟ اٌمؼب٠ب اٌّض١شح اعزّبػ١بً، ٚ٘زٖ ٟ٘ االِزضب١ٌخ، 

ارخبر (  4. ٓ ؽش٠ك اٌّؼ١بس٠خ االعزّبػ١خ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌٛعٛاطؽش٠ك رمذ٠ُ أػّبي رمَٛ ػٍٝ اٌششػ، أٚ ِب ٠شجٗ رمبس٠ش اٌخجشاء أٚ ػ

خ أٚ ل١ّب ِؼ١ٕخ  ِشعؼ١خ فٟ فؾض اٌٛالؼخ اٌّذسٚعخ ثذالً ِٓ ( د٠ٓ، ِز٘ت د٠ٕٟ، عّبػخ، ؽضة ع١بعٟ، أٚ غ١ش٘ب)أ٠ذ٠ٌٛٛع١ب ِؼ١َّٕ

ة ٚاٌّؼ١بس٠خ االعزّبػ١خ)إٌظش٠بد االعزّبػ١خ، ٚ٘زا ٘ٛ االٔخشاؽ االعزّبػٟ  إَتبج انفراغ، انتمبنيذ ، (2021)األ١ِٓ، ػذٔبْ  (".اٌزؾضُّ

 107ص . ث١شٚد، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبششْٚ. انجحثيخ انعرثيخ
ٕ٘بن ِٓ عٙخ رشبثٗ فٟ اٌششٚؽ اٌّإعغ١خ إلٔزبط اٌّؼشفخ االعزّبػ١خ، ٚرشبثٗ فٟ ِالِؼ اٌغّبػخ اٌؼ١ٍّخ ٚرشبثٗ فٟ ػؼف اٌؾؼٛس   20

 .  َ االعزّبػ١خاٌؼبٌّٟ ٌٍجؾٛس اٌؼشث١خ فٟ اٌؼٍٛ
21 Wildavsky, Ben (2010). The Great Brain Race. How Global Universities Are Reshaping the World. 
Princeton and Oxford, Princeton University Press. 
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وكؿ  22يجمعيا أنيا تنتمي الى فئة المنتجات البحثية (indicators) مبينات ستة( مكّوف مف indexمؤشر )
)ىارفرد(  2020فالجامعة األولى في العالـ لمعاـ . 23في احتساب المؤشر )مف مئة( (weight)مبيف لو وزف 
 أفنقطة.  وبما  74.2نقطة مثال بينما حصمت جامعة ستانفورد التي حمت ثانية عمى  مئةحصمت عمى 

ذف النموذج إت األولى في تصنيؼ جميع السنوات التي صدر فييا تقرير شانغياي فيي جامعة ىارفارد حمّ 
 في ىذا التصنيؼ. 24المثالي لمجودة

 أفظير سوى الجامعات األلؼ األولى، في حيف جامعة في العالـ، لكنو ال يُ  2000يفحص التصنيؼ 
( لـ تظير أي 2003المتابعيف ييتموف بصورة خاصة بالجامعات الخمسمئة األولى. في النسخة األولى منو )

)وقد نالت وقتيا  جامعة وىي جامعة القاىرةأوؿ لتظير  2006جامعة عربية. كاف يجب االنتظار حتى العاـ 
عدد األبحاث نقطة عمى  22.5، واألوؿ-الحاصميف عمى جوائز جيفالخريعدد نقطة عمى مبيف  25

جامعتاف مف السعودية، ثـ زاد عدد الجامعات  2010وقد انضمت إلييا في العاـ  الخامس(. -المفيرسة
جامعات سعودية  4، وما زاؿ الوضع عمى حالو الى اليوـ )2013سعودية الى أربع ابتداء مف العاـ لا

 . (25وجامعة مصرية

والكميات العميا سبعمائة جامعة )خاصة وحكومية( ىذا عدا المعاىد ربما يزيد عدد الجامعات العربية عف 
تصنيؼ شانغياي  بيف أوؿ خمسمئة جامعة فيالمستقمة. مف بيف ىذه الجامعات ىناؾ خمس فقط ظيرت 

  خالؿ السبع عشر سنة األخيرة. 

بالمغة اإلنكميزية، وأنو ييمؿ و تعرض تصنيؼ شانغياي النتقادات عديدة، أبرزىا أنو يركز عمى النشر، عالميا 
عناصر النوعية األخرى. كما ظيرت انتقادات لبعض الجامعات التي تتعاقد مع باحثيف أجانب بحيث يظير 

 مبينات التصنيؼ. اسـ الجامعة المتعاقدة في أبحاثو المنشورة فتزيد نقاطيا في عدد مف 

                                                           
ػذد اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ عبئضح ٔٛثً ( 2، (Alumni) ػذد اٌؾبط١ٍٓ ػٍٝ عبئضح ٔٛثً ١ِٚذا١ٌبد ف١ٍذص ِٓ اٌخش٠غ١ٓ( 1: ٘زٖ اٌّج١ٕبد ٟ٘ 22

ػذد اٌز٠ٓ رُ ( 4؛ (Nature & Science-N&S)ػذد اٌجبؽض١ٓ اٌز٠ٓ ٔششٚا أثؾبصب فٟ ِغٍزٟ ( 3؛ (Award) ١ِٚذا١ٌبد ف١ٍذص ِٓ األعبرزح

ػذد األثؾبس اٌّفٙشعخ فٟ اٌمبئّخ اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعؼخ ( 5؛ (HiCi) رخظظب ػ١ٍّب 21االعزشٙبد ثأثؾبصُٙ ثشىً ِىضف ِٓ لِجً آخش٠ٓ فٟ 

(SCIE)6
ؽّٛد، )(. PCP)أداء اٌّإعغخ ٌٍفشد ( 6ٚ ،(ARHI( )PUB)أٚ لبئّخ ا٢داة ٚاإلٔغب١ٔبد ( SSCI)أٚ فٟ لبئّخ األثؾبس االعزّبػ١خ  

. ١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزفشغ١ٓٚ٘زا األخ١ش ١ٌظ عٜٛ لغّخ ؽبطً اٌجٕٛد اٌخّغخ اٌغبثمخ ػٍٝ ػذد أفشاد اٌٙ(. 779، ص 2014
(ShanghaiRanking.) 

 %(. 10)، ٚاٌّج١ٓ اٌغبدط %(20ٌىً ِٕٙب )، اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ٚاٌشاثغ ٚاٌخبِظ %(10)اٌّج١ٓ األٚي   23
ألٔٗ ٠ّىٓ اٌمٛي ٔٛػ١خ ع١ذح )أعزخذَ وٍّخ اٌغٛدح ٌٍذالٌخ ػٍٝ إٌٛػ١خ اٌغ١ذح، ٚاعزخذَ وٍّخ إٌٛػ١خ ِٓ دْٚ دالٌخ ئ٠غبث١خ أٚ عٍج١خ   24

ٚ٘زا ِب اػزجشٖ ١ِضح فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ألٔٗ ال رٛعذ عٜٛ وٍّخ . ٚثٙزا ٌّؼٕٝ ٔمٛي ػّبْ اٌغٛدح ٚال ٔمٛي ػّبْ إٌٛػ١خ(. ٚٔٛػ١خ ع١ئخ

 (. quality)ح فٟ اٌٍغخ األعٕج١خ ٚاؽذ
، عبِؼخ اٌٍّه (150-101ِشرجخ )عبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض : 2020ٟ٘ ػٍٝ اٌزٌٟٛ ثؾغت رشر١جٙب ِٓ األػٍٝ اٌٝ األدٔٝ ؽجمب ٌزظ١ٕف  25

 (.500-401اٌّشرجخ )، عبِؼخ اٌٍّه فٙذ ٚعبِؼخ اٌمب٘شح (300-201اٌّشرجخ )، عبِؼخ اٌٍّه ػجذ هللا (200-151اٌّشرجخ )عؼٛد 

https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2020
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ثالثة أمور: األوؿ: أف الدخوؿ في سوؽ التنافس قد تكوف في ىذه االنتقادات وجية نظر مقبولة، لكنيا تيمؿ 
العالمي في التصنيؼ التنافسي فرض عمى الكثير مف الجامعات في العالـ زيادة اإلنفاؽ عمى البحث العممي 

نو مف المستحيؿ إجراء مقارنات الثاني، أ. 26غير عربية والنشر العالمي وىذا ليس محصورا بدولة عربية أو
عالمية في موضوع النوعية استنادا الى األداء والسيرورة، مف ىنا أف الُمنتج البحثي يتمتع بقابمية المقارنة 

-Worldأف الجودة طبقا ليذا التصنيؼ تعني العالمية، أو ما يطمؽ عميو الجامعة العالمية ) الثالث،عالميا. 
class university .ومف مكونات العالمية النشر بالمغة اإلنكميزية التي ىي المغة العالمية األولى ،) 

 
بين العامين في تصنيف شانغهاي عدد الجامعات العربية التي صنفت بين الخمسمائة جامعة األولى : 2رسم بياني رقم 

  0202و 0220

 
 

لكف المنتج البحثي ظؿ ، عف محكات شانغياي ( اعتمدت محكات مختمفةQSكيو إس ) منظمة صحيح أف
. أما 28% مف المقياس40النشر العالمي أحد المبينات الثالث مع وزف  شكؿ، حيث 27ىو لب الموضوع

                                                           
26 Slaughter, Sheila and Barett J. Taylor (editors) (2016) Higher Education, Stratification, and Workforce 
Development Competitive Advantage in Europe, the US, and Canada, Springer, p 2 

١ف رؾذ ِظٍخ ِغٍخ اٌزب٠ّض اٌجش٠طب١ٔخ ٚرٌه ثؼذ عٕخ ِٓ رؼًّ فٟ اٌزظٕ( Quacquarelli and Symonds Ltd-QS)ثذأد و١ٛ ئط  27

األ١ِشو١خ اٌزٟ رشعغ ئ١ٌٙب اٌش٠بدح ( US News)ٚلذ اػزّذد أعٍٛة االعزمظبء اٌزٞ رطجمٗ ِغٍخ ٠ٛ ئط ١ٔٛص . ظٙٛس رظ١ٕف شبٔغٙبٞ

رظ١ٕف ػٍٝ اٌّغزٜٛ )ٌىٓ ػٍّٙب وبْ ِؾظٛسا داخً اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األ١ِشو١خ ( 1983اثزذاء ِٓ اٌؼبَ )فٟ رظ١ٕف اٌغبِؼبد 

عبِؼخ فزٕشش ٔزبئظ األٌف األٌٚٝ ِٓ  2000اٌُّٙ أْ و١ٛ ئط اعزمٍذ ػٓ اٌزب٠ّض ٚثذأد ثاطذاس رظ١ٕفبرٙب اٌخبطخ اٌزٟ رشًّ (.  اٌٛؽٕٟ

 . ِج١ٓ ػٍٝ ؽذح ثبإلػبفخ اٌٝ اٌّغّٛع اٌؼبَ ٚاٌّشرجخدْٚ ٔمبؽ أِب اٌخّغّئخ األٌٚٝ فزظٙش إٌمبؽ اٌزٟ ٔبٌزٙب ػٍٝ وً 
28 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 
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التبادؿ العالمي: نسبة األساتذة األجانب ونسبة عدا ثانيا لمعالمية ىو اختارت بُ  أنيااالختالؼ فيكمف في 
( كأحد المبينات. وىذا ما أدى الى الحصوؿ reputationاعتمدت "السمعة" ) أنياالطالب األجانب. كما 

جامعات عربية، بينيا ثالث جامعات )سعودية( مشتركة مع  10عمى نتائج مختمفة جزئيا عف شنغياي: 
ماف واإلمارات الخميجية )في عُ  الحكومية جامعاتالتفوؽ يفسر كما أف اعتماد مبيف التبادؿ العالمي . شنغياي

ما أخرج جامعة أيضا واألميركية )في القاىرة وبيروت والشارجة( عمى غيرىا. وىذا  29والسعودية وقطر(
  .  كيو إس القاىرة مف الخمسمائة جامعة األولى في نتائج

، وفيو 30والمنتج البحثي اإللكتروني" األداء"جمع أيضا بيف  (Webometrics) ويبومتريكس"تصنيؼ "
الممؾ ( 333الممؾ سعود )فقط بيف الخمسمائة األولى عالميا:  عربية جامعات ثالث 2021ظيرت في العاـ 

  جامعة القاىرة ىنا أيضا مف التصنيؼ.حيث خرجت  (.356) ، الممؾ عبد العزيز(346عبد اهلل )

الجامعات العربية تعاني عموما مف الترتيبات التصنيفية أف و مف وجية نظر "عالمية" تظير أنخالصة األمر 
  واف تمؾ التي تحمؿ "سمات عالمية" ُتعد عمى أصابع اليد الواحدة. في النوعية  مشكالت جدية

طبعا يمكف التعميؽ عمى ىذه النتائج بانو ليس مف العدؿ الحكـ عمى النوعية في الجامعات العربية مف خالؿ 
لتبادؿ األساتذة والطالب  يعالم " أو "فضاء"معايير العالمية. ذلؾ أف "العالمية" تفترض التنافس في "سوؽ

صحيح أف الجامعات العربية مرتبطة بيذا الفضاء بصورة أو أخرى لكنيا قد ال تطرح عمى نفسيا . والمعارؼ
 . 31ىذا النوع مف التنافس، وبالتالي فاف الحكـ عمى النوعية مف ىذه الزاوية قد يكوف ظالما، أو منحازا

عتماد معايير عربية لمنوعية، أو النظر الى الموضوع مف زاوية ربما كاف ىذا سببا لمدعوات الشائعة الى ا
تأممنا مناطؽ أخرى في العالـ طورت نظـ ومعايير  إذا"الفضاء العربي". وىي دعوات تبدو منطقية خاصة 

إقميمية، وأنشأت عمميا فضاءات إقميمية. وأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىو المثالي األوروبي. فقد تمكنت أوروبا مثال 
( وىو مجرد إطار عاـ لتعريؼ الشيادات، قابؿ Bologna processمف وضع ما سمي بػ "مسار بولونيا" )

                                                           
، لطش، خ١ٍفخ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚعبِؼخ اإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح، اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض، اٌٍّه فٙذ، (ػّبْ)عبِؼبد اٌغٍطبْ لبثٛط   29

 .اٌٍّه عؼٛد
، أٚ (transparency)، أٚ ِؾزٜٛ اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍغبِؼخ، اٌشفبف١خ (visibility)اٌّشئ١خ : ٠مَٛ ٘زا اٌزظ١ٕف ػٍٝ صالصخ ِج١ٕبد  30

 27األوضش روشا وبعزشٙبداد فٟ % 10، أٚ ػذد األٚساق ث١ٓ اي(excellence)ِإٌف١ٓ، ٚاالِز١بص  210ػذد االعزشٙبداد ألفؼً 
 .اخزظبص

 Ranking Web of Universities: Webometrics ranks 30000 institutions | Rankings updated every January 
and July: Universities, Webometrics, Bibliometrics, Altmetrics  

ثٍذاْ ػشث١خ، رج١ٓ أْ اٌغبِؼبد  7عبِؼخ فٟ  300فٟ اٌذساعخ اٌزٟ أعشرٙب ا١ٌٙئخ اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ِٚؼٙذ اٌزشث١خ اٌؼب١ٌّخ ػٍٝ   31

 : أٔظش%. 43رشىً ( ٔمطخ 18ؽبصد ٔمطز١ٓ ػٍٝ عٍُ ِٓ )فٟ ؽ١ٓ أْ اٌغبِؼبد ػؼ١فخ االٔخشاؽ % 19إٌّخشؽخ ػب١ٌّب ال رض٠ذ ػٓ 
Bhandari, Rajika and Adnan ElAmine (2012). Higher Education Classification in the Middle East and North 
Africa, Institute of International Education (IIE) and Lebanese Association for Educational Studies (LAES) 

https://www.webometrics.info/en
https://www.webometrics.info/en
https://www.webometrics.info/en
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نتجت عنو مفاعيؿ كثيرة دوف أف تتدخؿ أي دولة بشؤوف دوؿ أخرى، لكف  لدوؿ فعال،لمتطبيؽ والتزمت بو ا
أشبو بمفعوؿ العصا  ،كما يقوؿ كوشتاؿمسار بولونيا،  بؿ كاف فعؿأو تكوف واحدة عبئا عمى األخرى. 

 ىذا مثاؿ معروؼ.  32توى القارة األوروبية ككؿسالسحرية في إحداث إصالحات في التعميـ العالي عمى م
حوؿ أحد المعاني الممكنة لمجيود اإلقميمية، التي يمكف لمدوؿ العربية أف تستفيد مف دروسيا. وبالمناسبة لـ 

بؿ تركت األمر لكؿ بمد عمى حدة. وفي العموـ فقد قامت كؿ  ،تنشئ أوروبا ىيئة أوروبية لضماف الجودة
ستعانة بالييئات التي تريد مف خارج دولة بإنشاء ىيئتيا الوطنية لضماف الجودة، أو تركت لمجامعات اال

 الحدود. 

، إف مف أجؿ إنشاء فضاء عربي يسوغ وضع في بمورة إطار عربي اآلفواقع الحاؿ انو لـ تثمر الجيود حتى 
لتقييـ النوعية. حتى فكرة الفضاء العربي لمتعميـ العالي أصبحت معايير عربية لمتصنيؼ أو قاعدة مشتركة 

ؿ يمكف القوؿ إف مثؿ ىذا الفضاء كاف موجودا ثـ تقمص تباعا. في نياية الستينات مع الزمف أبعد مناال. ب
ومطمع السبعينات مثال كاف الطالب يتنقموف "طمبا لمعمـ" بيف البمداف العربية وكانت دمشؽ والقاىرة وبيروت 

ت اآلف طالبا وغيرىا مقصدىـ. وكانت "البعثات" التي تقررىا الحكومات تنحو ىذا المنحى أيضا. إذا سأل
عربيا اليـو عف الجامعة التي سيدرس فييا فاف الخيارات التي يطرحيا تكوف إما احدى جامعات بمده أو 
إحدى الجامعات خارج العالـ العربي، إذا كانت لديو منحة أو بعثة أو قدرة عمى تغطية نفقات الدراسة في 

أف يبحث عف طموحو الدراسي في ثانوية، المتخرج مف ال أوالطالب الجامعي  الخارج. ال يخطر في باؿ
حدة عمى مستوى  أكثروال ُتطرح أمامو مثؿ ىذه الفرص. والمشكمة تصبح  احدى البمداف العربية األخرى. 

الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( حيث الحاجة ماسة الى االنفتاح المعرفي خارج الحدود الوطنية 
ضمور الفضاء العربي لمتعمـ ثمة أسباب كثيرة وميمة وراء ىذا ودة. والحدود اإلقميمية ضمف شروط الج

التنافس محفز لتحسيف . ياب التنافسالعالي، لكف النتيجة أف نوعية التعميـ ىي أوؿ مف يدفع الثمف مع غ
 النوعية. 

إما باتجاه الفضاء العالمي )واف بصورة محدودة كما الحظنا أعاله( أو باتجاه  اليوـ يبدو لي أف النزعة األقوى
فاف ، البمداف العربية متفاوتة بشدة مف حيث أحجاميا ومواردىا وسياساتياوبما أف االنكفاء المحمي الوطني. 

تعني أي صياغة مقررات أو توصيات عربية "موحدة" حوؿ الجودة ىي عرضة دائما لمتجريد والعمومية ال 
في نياية المطاؼ تعود  .بعد إعالف توصيات المؤتمراتنسى أمرىا ما يُ  مف المرجح أفدولة بعينيا، وبالتالي 

 كؿ دولة الى ظروفيا الخاصة وتنطمؽ منيا. 

                                                           
32 Kohstal, Florian (2021). University Reform in Egypt and Morocco, in Alaoui, Hicham and Reobert 
Springboorg, op. cit., Policy in P 68 
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كؿ حكومة ليا سياساتيا. لكف ىذا االنكفاء يطرح نوعا آخر مف فاالنكفاء نحو المستوى المحمي لو مسوغاتو، 
حيح أف كؿ دولة عربية عمى حدة معنية بتطوير معايير لمجودة تتعمؽ بمالمح الُمنتج وباألداء صالمشكالت. 

عمى المستوى الوطني، لكف المشكمة تحدث عندما تتداخؿ معايير الجودة مع المعايير السياسية واأليديولوجية 
ارات الجودة. فاذا كاف لمحكومة. وىذا التداخؿ يفضي عموما الى تغميب االعتبارات السياسية عمى اعتب

التوظيؼ مثال في اإلدارات الحكومية )والخاصة( تغمب عميو االعتبارات السياسية أو األيديولوجية أو 
أما االعتبارات  دة، أو يجري التقميؿ مف أىميتيا.الرعائية، فسوؼ يحصؿ غض النظر عف اعتبارات الجو 

مف حيادية المعايير واالعتبارات في الحكـ عؿ النوعية. الخارجية )اإلقميمية والعالمية( فتوفر قدرا ضروريا 
، ىي معايير عالمية،  إف بالنسبة لخريجي الجامعات أو بالنسبة لممستيمكيف مف عمميا، معايير الجودة اليـو

نتاج أو جميور. وعندما أقوؿ "عالمية" فيذا ال يعني أف جامعة ىارفرد ىي المثاؿ  مؤسسات استخداـ وا 
رة، ىناؾ نماذج ناجحة أخرى في العالـ في أوروبا وآسيا واألميركتيف، إسالمية، أو مسيحية، النموذج بالضرو 

 أو بوذية، أو غير دينية، يمكف التأمؿ فييا واستخراج الدروس منيا. 

اني مف ثلة مرىونة بالسياسات الحكومية المحمية. وىذا موضوع الجزء الأف "عوامؿ" النوعية ىي مسلذلؾ فإ
  ىذه الورقة.  

 ثانيا: التشخيص

 عزى إلييا انخفاض النوعية التي حاولت أف أبيفيسأتوقؼ في ىذا القسـ عند العوامؿ الكبرى التي يمكف أف 
 . األكاديميةالتقاليد : الحكامة و أحصرىا في عامميف فقطفي القسـ األوؿ. وىذه العوامؿ عالماتيا 

العوامؿ، لجية توافر الموارد والقدرة عمى اإلنفاؽ وبنية اإلنفاؽ. لكف ىذا كاف يمكف إدراج التمويؿ بيف ىذه 
أحواؿ التعميـ العالي في البمداف العربية الغنية  إفصح التعبير. فمف جية أولى يمكف القوؿ  إذار العامؿ محيّ 

مف حيث نوعية  أومما في البمداف العربية الفقيرة، إف مف حيث معدالت االلتحاؽ بالتعميـ العالي  أفضؿىي 
البمداف العربية الغنية ىي أفضؿ مف ىذه أحواؿ التعميـ في  إفالتعميـ. لكننا مف جية ثانية ال نستطيع القوؿ 

األوروبية، عمما باف الدوؿ العربية الغنية تستقطب أساتذة مف الدوؿ العربية أحوا ؿ التعميـ العالي في الدوؿ 
ألميركية بسبب ارتفاع الرواتب فييا. لذلؾ نفيـ كيؼ أف بعض ومف آسيا وحتى مف الواليات المتحدة ا

. بالمقابؿ فاف دراسات أخرى تشير الى 33الدراسات المقارنة العالمية تنفي أىمية التمويؿ في تحسيف النوعية

                                                           
33 Chiang, LC. (2004, September). The relationship between university autonomy and funding in England 
and Taiwan. Higher Education, 48(2), 189-212. 
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أىمية تتكمـ عف وزمالئو بؿ أف دراسة أغيوف  34أىمية الحكامة في تفسير التصنيؼ الترتيبي لمجامعات مثال
معرضة وفي كؿ األحواؿ فاف القوؿ بأىمية عامؿ التمويؿ . 35ؿ وليس عف أىمية حجـ التمويؿالتموي حكامة

حتى يكوف الحؿ المنطقي ىو توفير المزيد مف التمويؿ. شكو مف نقص التمويؿ يكفي أف تمتفكير الدائري: ل
شديدة التفاوت في ذه الدوؿ وىذا المطمب، زيادة الموارد، يفقد معناه إذا شمؿ الدوؿ العربية مجتمعة ألف ى

مف  العربي والمغرب العربيالمشرؽ دوؿ الخميج العربي مف جية ودوؿ  تحديد بيفلوباظروفيا االقتصادية، 
 ىو تفاوت اقتصادي يعززه تفاوت سكاني معاكس. جية ثانية ودوؿ الجنوب العربي مف جية ثالثة. 

زيادة الموارد وحسف استعماليا ف ؿ الحكامة. بمعنى أيمكف بناء عمى أغيوف وزمالئو إدراج التمويؿ تحت عام
والحكامة تفسر أيضا اإلصالح نفسو الذي يشمؿ مروحة واسعة مف وزيادة العائد منو ىي قضية حكامة. 

بنظري  ستحؽي الذيوالرئيسي مؿ األوؿ ااألمور ذات العالقة بالجانبيف الكمي والنوعي. الحكامة ىي الع
، في كؿ دولة عمى حدة اتخاذ القرارات، القابمة لمتبديؿ والتغيير. وىو يضع القضية عمى مستوى التوقؼ عنده

ىو مف قبؿ القائميف عمى ىذه القرارات، أتعمؽ األمر بالحكومات أو بالقيادات الجامعية أو بالييئة التعميمية. و 
  .البمداف العربية، الغنية والفقيرة، الصغيرة والكبيرةيصح عمى جميع 

العامؿ الثاني يتعمؽ جزئيا بالحكومات ولكنو يقع بدرجة أكبر عمى عاتؽ االكاديمييف، أي أفراد الييئة 
ي ىذا العامؿ بالتقاليد األكاديمية ألنو يقوـ عمى عادات شائعة سمّ أباف عمميـ التعميمي والبحثي. و إالتعميمية 

بينيـ يتناقمونيا أفقيا في ما بينيـ وعاموديا مف جيؿ الى جيؿ.  ىو عامؿ "ثقافي" إذا صح التعبير، وبالتالي 
 تقصر عنو القرارات الحكومية واف كانت ىذه القرارات توفر شروطو المؤسسية. 

 (governanceالحكامة )الحوكمة( ) .2

 التعميـ العالي ككؿ. تشمؿ الحكامة جانبيف، الجانب المتعمؽ بالجامعة والجانب المتعمؽ بقطاع

 حكامة الجامعات . أ

معظـ الجامعات الحكومية العربية تعتبر "مستقمة" بحسب القوانيف النافذة. وتستعمؿ في ىذا الصدد تعابير 
مثؿ "شخصية اعتبارية" و"شخصية معنوية" و"شخصية قانونية". غالبا ما تذكر العبارتاف معا )شخصية 

 استقالؿ( وقميال ما تستعمؿ كممة مستقمة وحدىا. -معنوية
                                                           
34 World Bank (2012). Universities through the Looking Glass: Benchmarking University Governance to 
Enable Higher Education Modernization in MENA. Washington, DC: World Bank 
35 Aghion, Philip., Mathlas Dewatripont, Caroline Hoxby, Andro Mas-Colell, Andre Sapir and Bas Jacobs 
(2010). The Governance and Performance of Universities: Evidence from Europe and the US. Economic 
Policy 25 (61): 7–59. 
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وىذا ينطبؽ عمى الجامعات . بيذه االستقاللية إلطاحةالى في الكثير مف الحاالت إضت الممارسات أف لكف
الكممة معنى العالقة ؿ ُتحمّ  عندماالحكومية والخاصة عمى السواء. وىناؾ سوء فيـ لمعنى االستقاللية 

التي تنفؽ عمى الجامعات تابعة لمحكومة  ألنياالجامعة العامة غير مستقمة  أفجرى االفتراض يبالحكومة و 
جرى االفتراض مف جية ثانية أف يري المثؿ الفرنسي "مف يدفع يأمر"(، و ا)عمى جوتتخذ بشأنيا القرارات 

الجامعات الخاصة مستقمة الف قراراتيا وتمويميا مستقميف عف الحكومة. وسوء الفيـ ىذا نجده في الكثير مف 
 فقط في موضوع االستقاللية. الكتابات التي تصوب عمى الجامعات الحكومية 

فاذا كاف مالؾ ترتبط استقاللية المؤسسات الجامعية بصورة رئيسة بكيفية اتخاذ القرارات في الجامعات، 
. وىي )تصبح تابعة( بنفسو وطبقا لقناعاتو ومصالحو، تفقد الجامعة استقالليتياجامعتو  جامعة خاصة يدير

غيرىا مف القرارات يتـ  أوتوزيع الموارد،  أوإقرار المناىج،  أو الب،الطكاف قبوؿ  إذاتفقد استقالليتيا أيضا 
اجتماعية وأحيانا أخرى مف  أوحيانا لمصمحة سياسية أبمشيئة صاحب المؤسسة، أحيانا لمصمحة شخصية، و 

جود معايير )أو محكات( وقواعد وبروتوكوالت وأنظمة ذلؾ أنو مف شروط االستقاللية و الربح. تقاسـ أجؿ 
فتح يا يمنع التعسؼ ويسمح بتحمؿ المسؤولية والمحاسبة و بممعمنة )شفافة( يمتـز بيا الفاعموف في المؤسسة، 

، مف قبؿ المجالس والقيادات األدنى المشاركة في اتخاذ القرارات ومف الشروط أيضاالتظمـ. سبؿ الباب أماـ 
كما يمكف يا. تمثيمية وقانونية تحاسب استنادا الى المعايير والقواعد المتفؽ عميىيئات جود جيات و رتبة، مع 

صح وما يفي اتخاذ القرارات. والحياد رفية المجوء الى جيات خارجية تعطي رأييا لتوفير القدر األعمى مف الح  
 عمى الجامعة الخاصة يصح عمى الجامعة الحكومية. 

ووجدت  مف الدراسات بحثا عف نطاؽ تدخؿ الحكومات في التعيينات ألغراض سياسيةلقد راجعت العديد 
)في أوروبا وأميركا( يقوموف فور استالميـ السمطة بتعييف مئات األشخاص في البالد التالي: رؤساء 

وتستخدـ . بما يخدـ سياساتيـالوكاالت والييئات العامة ذلت الحساسية السياسية، المناصب العميا في 
( و"التحزب" ally principle"مبدأ التحالؼ" )لوصؼ ىذا النوع مف التعيينات عبارات مثؿ: 

(partisanship) ( "و"المحسوبيةpatronage والوالء )(loyalty )الى أف ىذه  السياسي. لكف لـ يشر أحد
أخرى تشير دراسات بالمقابؿ . (الجامعات والمدارس)التعيينات تطاؿ موظفي القطاع العاـ والقطاع التربوي 

عمى قاعدة المحسوبية والوالء الجامعات والمدارس التدخؿ السياسي في التعيينات في القطاع العاـ و أف  إلى
والمتصفح لكتاب "سير عشر  .36وزيمبابوي وغيرىاشائع في بمداف مثؿ ىنغاريا وغانا والبرازيؿ والصيف وكينيا 

كما يزخر كتاب واتربيري  قوة ىذه الظاىرة في البمداف العربية.يممس بوضوح  37جامعات حكومية عربية"
                                                           
36 ElAmine, Adnan (2021). Political Governance in Higher Education, The Case of Arab Public Universities. 
Contemporary Arab Affairs, 14 (2): 97–117. https://doi.org/10.1525/caa.2021.14.2.97 

 اٌّشوض اٌؼشثٟ ٌألثؾبس ٚدساعخ اٌغ١بعبد: ث١شٚد. سيرح عشر جبيعبد حكىييخ عرثيخ(. 2018(. )ئػذاد)األ١ِٓ، ػذٔبْ   37

https://doi.org/10.1525/caa.2021.14.2.97
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يرافبالعديد مف األمثمة عف التدخؿ السياسي في شؤوف الجامعات في تركيا  والصيف ومصر وسوريا ولبناف  وا 
 .38والعراؽ

اختيار رؤساء الجامعات عمى أساس الوالء السياسي لمحاكـ أو لمجيات أو األحزاب ب الموضوعتمخص يو 
، ثـ يقوـ رؤساء الجامعات باختيار أو "ترجيح" اختيار المواليف وصوال الى السياسية المشاركة في الحكـ

عية في اختيار القيادات الجام ري أف المغرب ينفرد وحده بيف الدوؿ العربيةييعتبر جوف واتربو رؤساء األقساـ. 
خطتيـ ألربع سنوات ومف تتضمف  عف طريؽ اإلعالف عف وظيفة شاغرة وتقدـ المرشحيف بممفات ترشيح

تعمؿ في المغرب الجامعات الحكومية  إفويقوؿ يفوز بالموقع يوقع عقدا لتنفيذ الخطة بتمويؿ مف الحكومة. 
ف اأف تمبسو في بمدطمب مف الجامعات الحكومية جميعا ، بخالؼ "الثوب الواحد" الذي يبخطط مختمفة

 . 39أخرى

التدخؿ السياسي يأتي عادة مف فوؽ، لكنو يمكف أف يأتي "مف تحت"، مف القوى السياسية الفاعمة في صفوؼ 
في  الترشيحات والتعيينات واالنتخاباتعبر الطالب والييئة التعممية. وفي لبناف مثال يأتي في االتجاىيف معا 

السياسية تتبع بدورىا الخريطة لجامعة المبنانية في االييئات الطالبية في الكميات وفروعيا . و الجامعة الحكومية
 األداة النقابية ليـ.، ذةاتنفسيا التي تتبعيا مجالس الكميات ومجمس الجامعة ومجمس الوزراء، ورابطة األس

إقرار في لبناف مثال يتـ   يمكف أيضا أف نجد حاالت يتـ فييا تعييف أفراد الييئة التعميمية عمى أسس سياسية.
المكوف مف ( 1997العاـ  أ ذلؾ فيابتدفي مجمس الوزراء )في الجامعة المبنانية الئحة افرد الييئة المتفرغيف 
في الكثير مف و  .الجامعة في كمياتالسياسية نفسيا بناء عمى لوائح تعدىا األحزاب ممثمي األحزاب السياسية 

قبموف في الجامعة، واختصاصاتيـ مف خارج الجامعة )الوزارة(، البمداف العربية يأتي قرار عدد الطالب الذيف يُ 
دفع رواتب وتُ وتجري ترقية األساتذة عف طريؽ ترتيبات وتدابير )بما فييا امتحاف األساتذة( مف الوزارة أيضا. 

  قبؿ وزارة المالية مباشرة.األساتذة واإلدارييف في الجامعة مف 

 توفرجامعة ومع المحاسبة في أوروبا )فرنسا، ألمانيا، إنكمترا، الخ( مور تتنافى مع استقاللية الاألىذه كؿ 
شؤونيـ، الوظيفية  وتدير جميعيف في الجامعة، لكف الجامعة ىي التي تدفع الموظفو األساتذة الدولة رواتب 

واألكاديمية، ىي التي تسائميـ وىي التي تجازييـ بموجب نظاـ خاص بأساتذة التعميـ العالي، منفصؿ عف 
نظاـ سائر الموظفيف. والجامعة ىي التي تقرر حاجتيا مف األساتذة والطالب والموظفيف والتجييزات، 

 وقيادات الجامعات تتحمؿ مسؤولية ىذه األعماؿ ومضاعفاتيا أماـ الحكومة.

                                                           
38 Waterbury, John (2020). Missions Impossible, Higher Education and Policymaking in the Arab World, 
Cairo, AUC Press, pp 105-124 
39 Ibid. p 164-165, 186. 
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االستقاللية عمى جميع الجامعات العربية. ىي فقط صورة مبسطة أو عف ضعؼ صورة ىذه اليصعب تعميـ 
، وىذه النزعة تنسحب أيضا عمى 40لكف النزعة العامة ىي أقرب الى ما ذكرتومجردة، ولكؿ بمد خصوصيتو. 

 .  41الييئات الوطنية لضماف الجودة التي بدأت بالظيور منذ تسعينات القرف الماضي

والحكامة تشمؿ إدارة الشؤوف األكاديمية  .42ة لمحكامة الجامعيةياصية القو االستقاللية ىي الخالميـ أف 
ذاواإلدارية والمالية والمشاركة في اتخاذ القرارات.  أخذنا جميع النقاط المثارة أعاله في موضوعي الفرص  وا 

 الدراسية ونوعية التعميـ نجد أنيا تقع جميعا، في قوتيا أو ضعفيا، تحت باب الحكامة. 
  القطاعحكامة  . ب

االلتحاؽ بالتعميـ مبدأ المساواة )في فرص في معظـ البمداف العربية تعتمد السياسات المعمنة لمتعميـ العالي 
عموما تجنب الكالـ عف النخب، باعتبار أف مثؿ ىذا التعبير قد يحمؿ داللة التمييز فييا . ويجري 43العالي(

، عمما بأف النخب موجودة واقعيا في كؿ المجتمعات، حتى في أعتى العامة(مقابؿ أو الالمساواة )النخب 
   .المساواتية )االشتراكية أو الشيوعية(األنظمة 

التمييز بيف النخب االجتماعية والنخب المعرفية يزيؿ االلتباس والحذر في الموضوع. نحف ىنا عمى أف 
 العالي. بصدد تكويف النخب المعرفية الذي يقع في صمب وظيفة التعميـ 

مبدأ المساواة، قاعدة قبوؿ الطالب استنادا الى مجموع عالماتيـ في ل ادد مف الدوؿ العربية، تطبيقيعتمد ع
المرحمة الثانوية، مف خالؿ نظاـ وطني لمقبوؿ تديره الوزارة وتصدر نتائجو في وسائؿ اإلعالـ.  ويجري في 

التحرؾ الجغرافي خشية مف النزوح السكاني مف المناطؽ األقؿ الى المناطؽ األكثر جذبا. تقييد ىذا النظاـ 
فرص أماـ مساواة الجميع، ميما اختمفت انتماءاتيـ االجتماعية والجغرافية والجنسية، والمساواة تعني ىنا 
امعة وفي كمية معينة أو أف الفرؽ بيف طالب وآخر، في قبوؿ طمب التحاقو بالج ، وتعنيارتياد التعميـ العالي

 يتعمؽ بالنجاح في امتحانات المرحمة الثانوية ومجموع العالمات التي ناليا.  ،عدـ قبولو

العالمة و %( 60أو  50العالمة الدنيا لمنجاح ) تتراوح بيفعالمات النجاح في المرحمة الثانوية وبما أف 
ال يقبؿ في اختصاصات معنية إال : تراتبية فاف الوزارة ترتب فرص القبوؿ في فئات (%100القصوى )

                                                           
40 Masri, S. and Katherine Wilkens (convener) (2011). Higher Education Reform in the Arab World, 
Brookings, U.S.-Islamic World Forum Papers, pp 6-7 

 اإلِبساد ٚغ١ش٘بفٟ ِظش ٚاٌغٛداْ ١ٌٚج١ب ٚاألسدْ ٚاٌى٠ٛذ ٚاٌجؾش٠ٓ ٚاٌغؼٛد٠خ ٚ  41
42 Alaoui, Hicham and Robert Springborg (editors) (2021), op cit., p71 
43 Bukner, Elizabeth (2011), The Role of Higher Education in the Arab state and Society: Historical 
Legacies and Recent Reform Patterns, Comparative & International Higher Education Patterns, No 3, pp 
21-26 
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-50) العالمة الدنياميف عمى عالمات قريبة مف صالحا أف، في حيف %100و 95لعالمة بيف أصحاب ا
، وبيف الطرفيف توضع سائر %( ال يسمح ليـ التقدـ إال الى اختصاصات أخرى محددة في النظاـ60

 . 44االختصاصات

 ( إلى األدنى )تبخيسا، وصعوبةبيف االختصاصات، مف األعمى )تثميناعمميا ينشئ ىذا النظاـ تراتبية 
 باعتبار أف، المرتبة المعرفيةفي ة الجامعات الحكومية متساوي ىذا النظاـ يجعؿ(. وفي الوقت نفسو وسيولة

. وبما أف مع فروؽ طفيفة بيف الجامعات في سنة معينة النظاـ نفسو يطبؽ فييا جميعا في الوقت نفسو
االختصاصات المرموقة )التي تتطمب عالمات عالية( ىي اختصاصات العمـو البحتة والطبيعية، 

، فاف النخب تصبح محصورة واالختصاصات السيمة ىي اختصاصات العموـ االجتماعية واإلنسانيات
 .باختصاصات العمـو الطبيعية والبحتة

الجامعات ليست ي كؿ بمداف العالـ. لكف في كؿ الجامعات وفموجودة تراتبية بيف االختصاصات الطبعا 
يكوف مجموع العالمات المطموب عندما الجامعات متراتبة أيضا،  تكوف فييابمداف ىناؾ متساوية دائما. 
اختصاصات العموـ االجتماعية واإلنسانية في الجامعة "أ" أعمى مف مجموع العالمات لمقبوؿ في أحد 

، نخب في العمـو امعات لمنخب، تشمؿ جميع االختصاصاتأي أف ىناؾ جالمطموب في الجامعة "ب". 
. في معظـ البمداف العربية ال توجد جامعات نخب الطبيعية والبحتة ونخب في العمـو االجتماعية واإلنسانية

ذا حكومية،   فتكوف خاصة، أي محصورة بالنخب االجتماعية. معرفية وجدت جامعات نخب وا 

منحازة لمفيـو ثقافة عشرات السنيف في عدد مف البمداف العربية مع  أصبح عمره يترافؽ ىذا النظاـ الذي
أىؿ العمـو الطبيعية والبحتة، وأف "العمـ" يتعمؽ بيذه العموـ. تتكوف مف النخبة  أفالنخبة. وفييا يشيع 

لؾ عصر ويتماشى ذلؾ مع اعتقاد شائع بأف تقدـ الغرب سببو العموـ البحتة والطبيعية وُينسى في كؿ ذ
أف األنظمة السياسية في ُينسى أيضا . و في أوروبا التنوير الذي قاـ عمى الفمسفة والعموـ االجتماعية والمغوية

، ونظـ اإلدارة واالقتصاد والتعميـ نفسيا ىي مف منتجات العمـو الغرب، والمفاىيـ المتعمقة باإلنساف
 االجتماعية.

                                                           
ٟٚ٘ رشًّ % 90-80ٟٚ٘ رشًّ اٌزخظظبد اٌطج١خ ٚثؼغ اٌفشٚع إٌٙذع١خ، ٚفئخ % 100-90فئخ : ٕ٘بن ػِّٛب أسثغ فئبد ػالِبد 44

خ، ػٍَٛ ربس٠خ، عغشاف١)ٟٚ٘ رؼُ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ % 80-70االلزظبد ٚئداسح األػّبي ٚثؼغ اٌفشٚع إٌٙذع١خ، ٚفئخ 

ؽجؼب اٌؾذٚد ث١ٓ وً . ٟٚ٘ رؼُ رخظظبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌذ٠ٓ 70-60، ٚفئخ (ع١بع١خ، ػٍُ اعزّبع، لبْٔٛ، فٍغفخ، ٌغخ أعٕج١خ، ٚرشث١خ

فئز١ٓ ِزغبٚسر١ٓ ِفزٛؽخ عضئ١ب، أٞ رزجذي األِٛس ث١ٓ عبِؼخ ٚأخشٜ ٚثٍذ ٚآخش عضئ١ب، ٌىٓ اٌّغبفخ ث١ٓ االخزظبطبد اٌّشِٛلخ 

ٕٚ٘بن ثٍذاْ رغشٞ اِزؾبٔبد دخٛي ٌالخزظبطبد اٌّشِٛلخ ٚرجمٟ اٌزغغ١ً ؽشا أٚ ِفزٛؽب فٟ . اٌجخغخ رجمٝ لبئّخ ٚاالخزظبطبد

 .   اٌى١ٍبد االعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ
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لوزراء ييمش العموـ االجتماعية، بما في ذلؾ مؤتمرات اكما يترافؽ ىذا النظاـ مع موقؼ رسمي مضمر 
تقارير . تصدر عف ىذه المؤتمرات مثال ف عف التعميـ العالي والبحث العممي في الوطف العربييالمسؤول

"البحث العممي لمواجية تحديات القرف الحادي بالعموـ والبحث العممي، ومصطمحات مثؿ  وتوصيات تتعمؽ
العمـو  بيا المقصود، وكميا يكوف و"العمماء العرب" و"دعـ البحث العممي" "العقوؿ العربية"والعشريف"، أو 

عبير العمـو اإلنسانية واالجتماعية، التقارير المذكورة ت البحتة أو الصمبة. وفي الحاالت النادرة التي يرد في
 .45يكوف ذلؾ في سياؽ الكالـ عف اليوية

في التعميـ العالي وتكويف النخب،  يميش العموـ االجتماعية واإلنسانيةينعكس ىذا النظاـ، الذي يتمخص بت
 عمى أمور كثيرة في الجامعات المعنية. 

وكثافة فصوؿ وشروط  مف مختبرات وقاعات وتسييالت، )حكامة( منيا تخصيص الموارد المالية والتجييزية
وبما يفوؽ الطاقة االستيعابية  بأعداد غفيرةىكذا يرسؿ الطالب الى الكميات االجتماعية واإلنسانية . الحضور

 لمقاعات، في حيف يجري احتراـ حدود "القدرة االستيعابية" في الكميات المرموقة.

محصورة بالنشر في المجالت العالمية في االختصاصات عادة ومنيا معايير ترقية األساتذة، التي تكوف 
. وفً موضوع الهٌئة التعلٌمٌة ٌمكن التعاقد مع 46المرموقة ومفتوحة لالختصاصات اإلنسانية في المجالت المحمية

 ا ٌجريكم، وعالمٌة ، وتخصص ألساتذتها موارد تموٌل بحوث محلٌةالعلمٌة والتكنولوجٌةأساتذة من دول غربٌة فً االختصاصات 
غير وارد عموما مثؿ ىذه األمور االستعانة بمراجعيف خارجييف لتقييـ المشاريع والبحوث فييا، وما إلى ذلؾ. و 

   .في العمـو االجتماعية واإلنسانية

البوف المذكور بيف مجالي عموـ التعميـ العالي، في المدخالت، مف طالب وىيئة تعميمية وموارد مالية  إف
ينتج عنو بوف في المخرجات )الخريجوف، والنواتج ، لو تعابيره عمى مستوى السيرورة، و ومادية )فيزيائية(

جامعة عربية معينة ضمف الخمسمائة ظيور  أفالبحثية(. وىذا يعني تفاوتا في النوعية بيف المجاليف، ويعني 
ة ككؿ عالية، بؿ ، ال يدؿ عمى نوعية عالية في الجامعالتصنيفات الدوليةجامعة األولى عالميا في احدى 

يدؿ عمى الحجـ الكبير لمنشر في العموـ البحتة والطبيعية عالميا. بالمقابؿ يمكف القوؿ إف جامعة يابانية أو 
، 300-201، أو 200-101فرنسية أو ألمانية أو أميركية تحتؿ المرتبة نفسيا التي تحتميا جامعة عربية )

                                                           
 اٌؼشثٟ، صِإعغخ اٌفىش : ، ث١شٚدانتمرير انعرثي األول نهتًُيخ انثمبفيخ، "اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ( "2008)األ١ِٓ، ػذٔبْ  45

113-114 
ِٓ اٌشبئغ أْ ٔمغ ػٍٝ ِغٍخ أوبد١ّ٠خ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ أٚ اإلٔغب١ٔخ رظذس ػٓ و١ٍخ ِؼ١ٕخ، ٠ىْٛ ػ١ّذ : ٔغذ اٌؾىبِخ ٕ٘ب أ٠ؼب  46

رشل١زُٙ ثٕبء  اٌى١ٍخ سئ١ظ رؾش٠ش٘ب ٚسؤعبء األلغبَ أػؼبء ١٘ئخ اٌزؾش٠ش ف١ٙب، ٠ٕٚشش ف١ٙب أعبرزرٙب، ٚرم١ُ أثؾبصُٙ إٌّشٛسح ف١ٙب ٚرغشٞ

 .   ٚػبدح ِب ٠ىْٛ األعزبر اٌّؼٕٟ ِٓ خش٠غٟ اٌى١ٍخ فٟ اإلعبصح ٚاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ. ػٍٝ ٘زا اٌزٞ ٔششٖٚ
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أي العاـ قريبة مف الصورة التي حققتيا عالميا. أي جامعة تكوف صورتيا لدى المجتمع األكاديمي والر الخ.( 
     نخبة أكاديمية، في كافة االختصاصات. 

بؿ يمكف الظف أف ىذا البوف بيف المجاليف يمكف أف يفضي الى ثنائية أيضا بيف البحث والتعميـ، كمما جرى 
كمؼ بو "مختصوف" ، وياة األكاديميةالتعامؿ مع البحث عمى انو "إنتاج مف أجؿ التصدير" ال عالقة لو بالحي

اذا أخذنا بعيف االعتبار أف و  المناخ األكاديمي لمجامعة.غابت تبعات البحث عف الدولي، أي كمما بالنشر 
ىي الغالبة عدديا في الجامعات الحكومية )كميات، أقساـ، االجتماعية التي يتـ فييا النشر محميا العموـ 

ـ الذي ينشروف في الخارج ى وـ الطبيعيةالباحثيف النشطيف في أقساـ وكميات العم أساتذة، طالب، الخ( واف
الجودة في الجامعة الحكومية النمطية )أي  إفالقوؿ ، يمكف أقمية، واف بعض ىؤالء منكب عمى إنتاج البحوث
ذا  ة.محاطة بمحيط تتراخى فييا عناصر النوعي قد تكوف األكثر شيوعا( محصورة في جزر، وىذه الجزر وا 

التي  األكاديميةصح ذلؾ يكوف المناخ األكاديمي متسقا مع الحكامة الموصوفة أعاله ومتسقا مع التقاليد 
 سنتوقؼ عندىا أدناه.  

مف قضايا حكامة القطاع قضية التعميـ العاـ )الحكومي( والخاص. في معظـ الدوؿ العربية يتسـ التعميـ 
في حيف أف الجامعات الحكومية ىي جامعات شاممة  47(market orientedالخاص بانو موّجو لمسوؽ )

وموجية لممواطنة. "تقسيـ العمؿ" ىذا يكمؿ الثنائية المذكور أعاله بيف العموـ الطبيعية والعموـ االجتماعية 
، باعتبار أف القطاع الخاص الموجو نحو السوؽ ال يتضمف أقساما في حدوث التباس في تكويف النخبلجية 
     .  االجتماعية واإلنسانيةالعمـو 

  األكاديميةتقاليد ال . ت

تشمؿ التقاليد األكاديمية األساليب واألعراؼ المعتمدة في البحث وفي التعميـ، أي الوظيفتيف الرئيسيتيف ألي 
تطرقت الى موضوع البحث في القسـ . 48، بغض النظر عف الجداؿ القائـ حوؿ مكانة كؿ منيماجامعة

األوؿ، باعتباره منتجا داال عمى النوعية. لكف يمكف النظر إليو أيضا باعتباره "عامال" بقدر ما يقع تحت 
 عنواف "إنتاج المعرفة". 

درس في مناىج وكتب تضعيا جيات أخرى، فاف األساتذة في بخالؼ التعميـ ما قبؿ الجامعي حيث يعمـ المُ 
لمعرفة، وبيذا المعنى تكوف بحوثيـ عامال مف عوامؿ النوعية. وبما أف التقاليد اينتجوف جامعي التعميـ ال

                                                           
ٟ٘ ِإعغبد سثؾ١خ، رمزظش ػٍٝ االخزظبطبد ا١ٌّٕٙخ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌغٛق، ٚرمً ف١ٙب اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ٚاإلٔغب١ٔخ، ٠ٚؼٍُ ف١ٙب أعبرزح  47

 . خ األٌِٚٝزؼبلذْٚ ثبٌذسع
48 Friedman, Hereshey and Linda W. Freidman (2021). Has Higher Education Fallen Down the Rabbit Hole 
and Landed in the Bizarro World? You Bet it Has! Academia Letters. Article 2655. 
https://doi.org/10.20935/AL2655. 
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تقاليد معرفية إال بصورة ىامشية، يصح  ليستالبحثية السائدة ىي تقاليد اجتماعية، كما أسمفُت أعاله، أي 
)يعممونيا، ويؤلفوف كتبا  المعرفةينقموف نفسيـ بحوثيـ ىذه عامؿ معيؽ لمنوعية. وبما أنيـ أىـ  أفالظف 

مقارباتيـ التعميمية مرتبطة بمقارباتيـ البحثية. فبدال مف بناء التعميـ عمى صبح ت فييا( textbooksجامعية 
 . يبنى ىذا التعميـ عمى نقؿ اليقيف، أي عمى التمقيف( inquiryالسؤاؿ والتقصي )

والمقررات وطرؽ التعميـ وأساليب التقييـ، وما الى ذلؾ. وىذه أقصد بالتقاليد التعميمية، تمؾ المتعمقة بالمناىج 
أمور شديدة التعقيد والتنوع مف جية، ومف جية ثانية تتعمؽ بعدد ىائؿ مف البرامج )الجامعة تشتمؿ عمى 
كميات، والكميات عمى أقساـ، واألقساـ عمى برامج، منيا جامعية ومنيا دراسات عميا(، وفي كؿ برنامج 

عد التقاليد التعميمية، مدرجا ضمف محكات عد، بُ لمقررات والحمقات الدراسية. لذلؾ لف نجد ىذا البُ عشرات مف ا
، وىذا فقط ىيئات ضماف جودة البرامج تدخؿ تعاريج ىذا الموضوعأو مبينات ىيئات التصنيؼ الدولية. 

لرصد ىذا التقاليد والتقديـ يتطمب أشيرا مف العمؿ الكثيؼ مف قبؿ الييئة ومف قبؿ القائميف عمى البرنامج 
. 49استنادا الى الئحة معايير مفصمة البرىاف عمى قدرة القائميف عمى البرنامج عمى التحسيف خالؿ أمد معيف

 وكما ىو معمـو فاف عمؿ ىيئات االعتماد األكاديمي لمبرامج محصورة بالبرامج المينية. 

ى التعميـ فيو، فانو مف الصعوبة أيضا تجاىؿ ىذا رغـ الصعوبة الجمة في تناوؿ ىذا الموضوع والقدرة عمو 
وجوده )التعميـ(. لذلؾ ل األصمي سببالالعامؿ الميـ في عمؿ الجامعة، الذي يشكؿ قمب العمؿ الجامعي و 

 . )ما يقولو بعض الدراسات( سوؼ أقوـ بجمع بعض "العينات" عنو أو حولو

 ال جامعة عربية( 36)في  ومدراء ورؤساء أقساـبّيف أبو شديد أف قيادّيي الجامعات مف رؤساء وعمداء 
)التعمـ التعاوني، حؿ المشاكؿ، التفكير  بيداغوجيا التقّصي والمداولة في التعميـ العالييتناولوف في خطبيـ 

شيادات كثيرة عمى شيوع األساليب القائمة عمى وقدـ آخروف . 50جداالنقدي والنقاش/المناظرة( إال نادرًا 
أو العمـو  52برامج معينة، كإدارة األعماؿ أو في، 51، عمومارات في الدراسات الجامعيةالتمقيف والمحاض

                                                           
( 4ٔٛارظ اٌطٍجخ، ( 3أ٘ذاف اٌجشٔبِظ، ( 2أداء اٌطٍجخ، ( 1: ِضال رشًّ( ABET)اٌّؼب١٠ش اٌضّب١ٔخ اٌزٟ رشٍّٙب ٌغٕخ اػزّبد ثشاِظ إٌٙذعخ   49

 : أٔظش ؽٛي اٌزفبط١ً. اٌذػُ اٌّإعغٟ( 8اٌزغ١ٙالد، ( 7ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ( 6إٌّب٘ظ، ( 5اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش، 
https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-
programs-2020-2021/  

اٌششاوخ اٌؼ١بد٠خ ( 2اٌّؾزٜٛ ٚاٌّؼشفخ اٌج١ذاغٛع١خ، ( 1: فزؼُ ِب ٠ٍٟ( CAEP)أِب اٌّؼب١٠ش اٌغزخ ٌّغٍظ اػزّبد ئػذاد اٌّشث١ٓ 

ٔظبَ ػّبْ اٌغٛدح فٟ اٌجشٔبِظ ( 5أصش اٌجشٔبِظ ػٍٝ أداء اٌّزخشع١ٓ ِٕٗ، ( 4اخز١بس اٌّششؾ١ٓ ٚرمذُِٙ ٚدػُّٙ، ( 3ٚاٌّّبسعخ، 

 :أٔظش ؽٛي اٌزفبط١ً. اٌمذساد اٌّب١ٌخ ٚاٌجشش٠خ( 6ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش، 
http://caepnet.org/standards/2022-itp/introduction  

خش٠ف ) 37-36اٌؼذداْ . إضبفبد". ث١ذاغٛع١ب اٌزمظٟ ٚاٌّذاٌٚخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ(. "2017)ثٛ شذ٠ذ، وّبي أ  50

 .228-204ص (. 2017-2016ٚشزبء 
51

 Alaoui, p71 
لضبيب انُىعيخ (. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". لؼب٠ب إٌٛػ١خ فٟ ثشاِظ ئداسح األػّبي فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ(. "2014)ط١ذأٟ، ٠ٛعف  52

   .  50، 47، ص . اٌٍجٕب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخث١شٚد، ا١ٌٙئخ . في انتعهيى انعبني في انجهذاٌ انعرثيخ

https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2020-2021/
https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2020-2021/
http://caepnet.org/standards/2022-itp/introduction
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،إلخ. 57أو في المغرب 56أو في الجامعة بصورة عامة، في مصر  55أو الطب، 54، أو التربية53السياسية
أو ضعؼ  58ىناؾ شيادات عف ممارسات اإلشراؼ عمى مستوى الماجستير والدكتوراه تتحدث عف التعسؼو 

عالقة بيف ، ووصؼ لم59اإلعداد واإلشراؼ والمتابعة وقّمة فائدة حمقات البحث في إعداد طالب الدكتوراه
 .  60األستاذ والطالب عمى مستوى الماجستير والدكتوراه بالزبائنية والتسمُّطية واالستغاللية

)تعميـ تقميدي يقـو عمى الكتاب  معاتما زاؿ الكالـ عف الطرؽ التقميدية في التعميـ الذي يمارسو أساتذة الجا
، وقد أضيفت عمى موضوع 61قائما اليـووالتمقيف والحفظ مقابؿ التعميـ القائـ عمى التفاعؿ والتقصي والمداولة( 

أو ميارات  62صاالت في التعميـمدى استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتالطرؽ تباعا مسائؿ جديدة مثؿ 
 ، وغيرىا.64أو معايير متداولة عالميا 63القرف الحادي والعشريف

                                                           
. اٌّشعغ ٔفغٗ(. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". لؼب٠ب إٌٛػ١خ فٟ ثشاِظ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ(. "2014. )اٌّفزٟ، وش٠ُ  53

 .91ص 
. 67 ، صاٌّشعغ ٔفغٗ(. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". لؼب٠ب إٌٛػ١خ فٟ ثشاِظ اٌزشث١خ فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ(. "2014)اٌؾشٚة، أ١ٔظ  54

اٌّشعغ (. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". ِظش-ِؼٙذ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ فٟ عبِؼخ اٌمب٘شح(. "2014)ؽٛاٌٗ، ع١ٙش : أٔظش أ٠ؼبً 

 .511ص  .ٔفغٗ
يجهخ انعهىو انُفسيخ  . ِمزشؽخ ٌزط٠ٛش٘بٚالغ ِٕب٘ظ و١ٍبد اٌزشث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ ٚرظٛساد (. 2016. )ٌغؼت، ٔبفز ع١ٍّبْ: أٔظش أ٠ؼب

  . search.shamaa.orgرُ اعزشعبػٗ ِٓ 205-186. ص ص. 2016، 2. ، ع3. ِظ. وانترثىيخ
55 Alghamdi, Nasim Ibrahim A.. (2020). Providing insight into assessment practices in medical school at 
one Saudi higher education institution: an interpretative phenomenological analysis (Ph.D.). University of 
Glasgow School of Education ،Scotland. ِٓ ٗرُ اعزشعبػ search.shamaa.org . 

(. 2018)دعٛلٟ، ٔف١غخ : أٔظش أ٠ؼبً . 158ص . اٌّشعغ ٔفغٗ(. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". عبِؼخ ؽٍٛاْ(. "2014)ؽغٟ، أؽّذ  56
سث١غ  –شزبء ) 42-41اٌؼذداْ . إضبفبد". دساعخ ؽبٌخ ٌمغُ اعزّبع، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ اٌمب٘شح: اإلٔزبط اٌّؼشفٟ ٌطالة اٌذوزٛساٖ"

 .51-31ص (. 2018
 .  272، صاٌّشعغ ٔفغٗ(. رؾش٠ش)ػذٔبْ األ١ِٓ : فٟ". اٌّغشة-عبِؼخ ِؾّذ األٚي(. "2014)وؼٛاشٟ، ػجذ اٌؼبٌٟ  57
رمش٠ش ػٓ . انذور انًذَي نهجبيعبد انعرثيخ: فٟ". ِزوشاد ؽبٌجخ عبِؼ١خ ؽٛي أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌغبِؼخ(. "2016)أثٟ طبٌؼ، ٘ال   58

ص . اٌغبِؼخ األ١ِشو١خ فٟ ث١شٚد-ٚأٚساق ثؾض١خ، ث١شٚد، ا١ٌٙئخ اٌٍجٕب١ٔخ ٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ِٚؼٙذ ػظبَ فبسط ٌذساعخ اٌغ١بعبداٌّإرّش 

54-57. 
أسبنيت انتُشئخ األكبديًيخ نهجبحثيٍ (. 2014)ٚدعٛلٟ، ٔف١غخ . 42، 41، 38، 32، اٌّشعغ اٌّزوٛس ص (ة-2018)دعٛلٟ، ٔف١غخ  59

 .سعبٌخ ِبعغز١ش، و١ٍخ ا٢داة، عبِؼخ اٌمب٘شح. دراسخ استطالعيخ: يصرفي عهى االجتًبع في 
أوزٛثش  18-16ٔؾٛ ّٔٛرط أخاللٟ ٌٍزٕشئخ اٌؼ١ٍّخ، ٚسلخ لُذِذ ئٌٝ ِإرّش أخالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٟ االعزّبػٟ (. 1995)صا٠ذ، اؽّذ   60

، انًعرفخ، حبنخ عهى االجتًبع في انجبيعبد انًصريخ األثعبد االجتًبعيخ إلَتبج واكتسبة، (2009)ثذٚٞ، أؽّذ ِٛعٝ : ، روش1995ٖ

 .118-117ث١شٚد، ِىض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ، ص 
اٌّشىالد األوبد١ّ٠خ اٌّإصشح ػٍٝ رؾظ١ً ؽٍجخ عبِؼخ ٔغشاْ ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘ فٟ (. 2020. )اٌؼبٌؼٟ، صث١ذح ػجذ هللا ػٍٟ طبٌؼ  61

  search.shamaa.orgرُ اعزشعبػٗ ِٓ 192-141. ص ص. 2020، 2. ، ط22. ع. يجهخ انعهىو انترثىيخ .ِزغ١شٞ إٌٛع ٚاٌى١ٍخ
دساعخ : ِذٜ رؾىُ أعبرزح اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ فٟ اعزؼّبي رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ ثبٌغبِؼخ اٌغضائش٠خ(. 2020. )غ١بد، ثٛفٍغخ ِؾّذ 62

رُ  209-194. ص ص .2020، د٠غّجش 2. ، ع4. ِظ. روافذ نهذراسبد واألثحبث في انعهىو االجتًبعيخ واإلَسبَيخِغٍخ  .اعزطالػ١خ

  . search.shamaa.orgاعزشعبػٗ ِٓ
63  Alqahtani, Jasem. (2020). An examination of the higher education curriculum for meeting labor 
market demands of 21st century skills in students :$ba case study of a university in Dubai, UAE (Master). 
The British University in Dubai Faculty of Education ،United Arab Emirates. ِٓ ٗرُ اعزشعبػ 
search.shamaa.org . 
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 ثالثا: التوصيات

تمت صياغة ىذه التوصيات عمى فرضية أف المؤتمر سوؼ يدعو الدوؿ األعضاء الى اتخاذ قرارات كؿ 
في ما يخص التعميـ العالي والبحث  2030جؿ تحقيؽ أىداؼ أعمى حدة وبما يوفر نطاقا عربيا لمعمؿ مف 

 العممي. 

تاحتيا لمجميور عامة العمؿ عمى نشر وث .1 حصاءاتو في كؿ دولة عربية وا  ائؽ التعميـ العالي وا 
ولمباحثيف والميتميف استنادا الى مبدأ الشفافية وتعزيزا لمجتمع المعرفة ومواكبة لقواعد المشاع 

 الفكري،
 الفرص الدراسية:

طالب لكؿ مئة  21800االستمرار في زيادة معدالت االلتحاؽ بالتعميـ توصال الى حد أدنى بمقدار  .2
% مف الفئة العمرية المقابمة لسف التعميـ العالي 40ألؼ نسمة في أي بمد عربي، أو ما ال يقؿ عف 

 )أو المعدؿ الخاـ لاللتحاؽ(.

حجاـ  .3 البحث في العوامؿ االجتماعية والتربوية المؤدية الى إحجاـ الذكور عف متابعة التعميـ العالي، وا 
اإلناث عف متابعة التعميـ، كؿ بمد بحسب وجية االختالؿ الجندري بالتعميـ العالي، والعمؿ عمى 

% لكؿ 50الي تحقيؽ معدالت التحاؽ لكؿ مف الجنسيف بصورة متسقة مع التركيب السكاني )أي حو 
 مف الجنسيف(.   

 النوعية:

ثة تأخذ بعيف قياـ كؿ بمد عربي بعممية واسعة لتقييـ نوعية التعميـ العالي فيو استنادا الى معايير محدّ  .4
االعتبار القواعد العالمية في التقييـ الخارجي والداخمي، بما يشمؿ المخرجات البشرية )مالمح 

المنشورة واألطروحات(، واستعماؿ كافة سبؿ القياس بما في ذلؾ الخريجيف( والمعرفية )البحوث 
 السمعة وحاجات النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي.

                                                                                                                                                                                           
رم٠ُٛ أعئٍخ االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ ٌمغُ اٌغغشاف١ب ثى١ٍخ اٌزشث١خ، عبِؼخ ػّشاْ ٚفك رظ١ٕف (. 2020. )إٌّظٛسٞ، ػبسف ِؾّذ ػٍٟ  64

 رُ اعزشعبػٗ ِٓ 291-257. ص ص. 2020د٠غّجش  -، 1ٛ١ٌٛ٠. ، ِظ16. ع. يجهخ جبيعخ انُبصر .خ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍِبسصأٛ ٚو١ٕذاي ٌأل
search.shamaa.org .  

اٌزشث١خ األعبع١خ ثبٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ ػٍٝ ٚفك ِؼب١٠ش رم٠ُٛ أعئٍخ ِبدح إٌؾٛ ٌمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ و١ٍخ (. 2019. )ؽّضح، ػٕب٠خ ٠ٛعف

  search.shamaa.orgرُ اعزشعبػٗ ِٓ 280-253. ص ص. 2019، وبْٔٛ األٚي 80. ع. يجهخ انفتح .خاٌغٛدح اٌشبٍِ
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قياـ كؿ بمد عربي برصد أحواؿ العوامؿ التي تساىـ في تحسيف مخرجات التعميـ العالي النوعية  .5
 ومكانتو العالمية ودوره في التنمية. 

العربي لمتعميـ العالي" والنظر في عوائؽ قيامو وفرص فتح نوافذ تواصؿ  إعادة التفكير في "الفضاء .6
 بيف الجامعات العربية.

 الحكامة:

النظر في حكامة الجامعات الخارجية )مف الحكومة الى الجامعة( والداخمية )مف القيادات الجامعية  .7
زمة في تقييـ أوضاعيا الى سائر المعنييف والشركاء(. والعمؿ عمى منح الجامعات االستقاللية الال

ووضع خطط تطويرية تنافسية عمى المستوى الوطني، في سياؽ تعزيز السمطة المعرفية والمؤسسية 
 في اتخاذ القرارات في جميع شؤوف الجامعة. 

جراء اإلصالحات الالزمة التي  .8 فضي الى تنويع أدوار تالنظر في حكامة قطاع التعميـ العالي وا 
ا في نظاـ متكامؿ، وخاصة بما يسمح بتنافس الجامعات ويعزز التفوؽ الجامعات ومكانة كؿ مني

 ويفضي الى تكويف نخب عالية المعرفة في العمـو الطبيعية واالجتماعية عمى السواء.  
 التقاليد األكاديمية: 

أفراد الييئة التعميمية في -طرح قضية البحث العممي في العموـ االجتماعية وتشجيع الباحثيف .9
، ونقدىا، بؿ عمى القياـ بثورة بيف  الجامعات عمى مراجعة الممارسات البحثية الشائعة في ىذه العمـو

( تحمي المعايير scientific communitiesأنفسيـ بما يفضي الى تكويف جماعات عممية )
 المعرفية في البحث في كؿ اختصاص.  

ساليب التي يعتمدونيا في دعوة أفراد الييئة التعميمية الى طرح األسئمة حوؿ الطرؽ واأل  .10
التعميـ وفي اإلشراؼ عمى الرسائؿ واألطروحات الجامعية، وحوؿ طبيعة الكتب الجامعية التي 

نشاء وحدات جامعية يديرىا األساتذة مف  جؿ التداوؿ في أيؤلفونيا وحوؿ طرؽ التقييـ المعتمدة، وا 
حر واالنفتاح الفكري وقبوؿ التنوع في سبؿ تبني أساليب التقصي والتوثيؽ والتفكير النقدي والنقاش ال

 التعميـ.   
 توصية عامة:
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ديناميكية تذىب و إطالؽ ديناميكية إصالح التعميـ العالي في البمداف العربية بطريقة بنيوية   .11
أبعد مما يقدمو الخارج مف مساعدات ومنح، إف مف حيث المدى الزمني أو مف حيث نطاؽ 

 ص في كؿ بمد عمى حدة استنادا الى معايير دولية ومحمية. لتشخيااإلصالح، وتستجيب لمتطمبات 
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 65مالحق

 (0229-2992: تطور عدد السكان في البمدان العربية )بالماليين( )2جدول 
 **0229 **0222 *0222 *2992 البمد #
 10.10 7.26 4.80 3.17 األردف .1
 100.39 82.76 67.29 55.67 مصر .2
 6.86 4.95 3.77 2.97 لبناف .3
 17.07 21.36 16.81 12.84 سوريا .4
 39.31 29.74 24.09 18.51 العراؽ  .5
 4.98 4.06 2.97 1.97 فمسطيف .6
 4.98 3.04 2.44 1.84 ُعماف .7
 1.64 1.24 0.67 0.49 البحريف .8
 34.27 27.42 20.66 16.38 السعودية .9

 2.83 1.86 0.61 0.47 قطر .10
 4.21 2.99 2.19 2.13 الكويت .11
 9.77 8.55 3.25 1.77 اإلمارات .12
 43.05 41.39 30.46 25.29 الجزائر .13
 36.47 32.34 28.47 24.17 المغرب .14
 11.69 10.64 9.56 8.15 تونس .15
 6.78 6.20 5.31 4.33 ليبيا .16
 42.81 34.55 32.90 26.07 السوداف .17
 29.16 23.15 17.94 12.09 اليمف .18
 4.53 3.49 2.64 2.03 موريتانيا .19
 0.97 0.84 0.71 0.56 جيبوتي .20
 15.44 12.04 7.01 6.67 الصوماؿ .21
 0.85 0.69 0.54 0.44  جزر القمر .22

 601.22 022.62 284.55 228.01 م: البمدان العربية
                                                           

 :سئ١غ١١ٓٚػؼذ ٘زٖ اٌغذاٚي اعزٕبدا اٌٝ ِظذس٠ٓ  65
، انتمرير انعرثي األول نهتًُيخ انثمبفيخ: اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ، فٟ، (2008)األ١ِٓ، ػذٔبْ : 2000ٚ 1999ثبٌٕغجخ ٌٍؼب١ِٓ 

 206-13ث١شٚد، ِإعغخ اٌفىش اٌؼشثٟ، ص 
 : 2020، 2017، 2010ثبٌٕغجخ ٌألػٛاَ 

UN, Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Statistical Yearbook 2019 edition. 
Statistical yearbook 2019. (un.org) 

https://digitallibrary.un.org/record/3846782?ln=en
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 (0202-2992العربية )في البمدان  : تطور عدد الطالب الممتحقين بالجامعات0جدول 
 0202 0222 2000 1990  البمد #
 299.9 247 142,190 80,442 األردف  .1
  3,339           2,646  1,723,100 819,000 مصر .2
 229.1 202 116,014 84,849 لبناف .3
 749.7 574  272,215 221,628 سوريا .4
 892,364.0 -  288,670  200,686 العراؽ .5
 227.0 197 71,207  11,618 فمسطيف .6
 155.1 78 18,290 6,208 عماف .7
 49.4 28 11,741 6,868 البحريف .8
  1,982.7       904 404,094 153,967 السعودية .9

 38.3 14 8,893  6,485 قطر .10
 -  -   33,132  20,400 الكويت .11
 184.9 102 43,459 10,196 اإلمارات .12
  1,718           1,144 528,332 285,930 الجزائر .13
  1,251.3       447 276,375 255,667 المغرب .14
 244.3 370 180,044 68,535 تونس .15
 -  -  290,060 61,700 ليبيا .16
 768.7 523 204,114 65,400 السوداف  .17
 -  272 173,130  21,112 اليمف .18
 20.7 15  8,534 5,339 موريتانيا .19
 6.4 3 190 175 جيبوتي .20
 -  -  - - الصوماؿ .21
 9.0 4 714 173 جزر القمر .22

  12,166.2        7,770 4,794,498 0801280,1 م: البمدان العربية
 
 
 
 
 
 



32 
 

 (,022نسمة ) 2228222: معدل الطالب الى كل 0جدول 

 عدد الطالب عدد السكان )بالمميون( البمد #
 باآلالف

 222822عدد الطالب لكل 
 نسمة

  2,900.9                      284 9.79 األردف .1
  2,451.3                      2,364 96.44 مصر .2
  3,240.5                      221 6.82 لبناف .3
  4,076.0                      697 17.10 سوريا .4
  1,804.3                      677.5 37.55 العراؽ  .5
  4,589.5                      218 4.75 فمسطيف .6
  2,826.6                      132 4.67 عماف .7
  2,885.9                      43 1.49 البحريف .8
  5,078.5                      1,681 33.10 السعودية .9

  1,139.7                      31 2.72 قطر .10

 -  4.06 الكويت .11
                               - 

   
  1,686.0                      160 9.49 اإلمارات .12
  3,735.2                      1,546 41.39 الجزائر .13
  2,838.7                      1,010 35.58 المغرب .14
  2,467.2                      282 11.43 تونس .15
   -                              -  6.58 ليبيا .16
  1,696.4                      695 40.97 السوداف .17
 -  -  27.83 اليمف .18
  443.9                         19 4.28 موريتانيا .19
  574.5                         5.4 0.94 جيبوتي .20

 -  14.59 الصوماؿ .21
                               - 

   
  925.9                         7.5 0.81  جزر القمر .22

  2,803.5                      10,073.417 359.32 البمداف العربية مجموع
 - -  مناطؽ ودوؿ مختارة 
  794.3                         8,034 1,011.43 الصحراءجنوب -أفريقيا 
  5,769.7                      20,883 361.94 أميركا الشمالية 
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  4,307.7                      27,407 636.23 أميركا الالتينية والكاريبي 
  3,146.4                      52,223 1,659.77 شرؽ آسيا 
  3,903.9                      29,100 745.41 أوروبا 
  3,824.8                      2,480 64.84 فرنسا 
  5,389.9                      4,348 80.67 إيراف 
  6,270.1                      3,204 51.10 كوريا الجنوبية 
  1,848.8                      1,054 57.01 جنوب أفريقيا 
  8,245.8                      6,689 81.12 تركيا 
  5,933.3                      19,288 325.08 الواليات المتحدة 
 

 : نسبة الذكور الى اإلناث في التعميم العالي6جدول 
 نسبة اإلناث الى الذكور البمد #
 1.15 األردف .1
 1.02 مصر .2
 1.32 لبناف .3
 1.19 سوريا .4
 - العراؽ  .5
 1.82 فمسطيف .6
 1.82 عماف .7
 1.95 البحريف .8
 0.99 السعودية .9

 7.75 قطر .10
 - الكويت .11
 0.94 اإلمارات .12
 1.49 الجزائر .13
 0.97 المغرب .14
 1.77 تونس .15
 - ليبيا .16
 1.02 السوداف .17
 - اليمف .18
 0.50 موريتانيا .19
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 - جيبوتي .20
 - الصوماؿ .21
 -  جزر القمر .22

   المجموع
  مناطؽ ودوؿ مختارة 
 0.72 جنوب الصحراء-أفريقيا 
 1.34 أميركا الشمالية 
 1.31 أميركا الالتينية والكاريبي 
 1.15 شرؽ آسيا 
 1.22 أوروبا 
 1.24 فرنسا 
 0.91 إيراف 
 0.78 كوريا الجنوبية 
 1.4 جنوب أفريقيا 
 0.87 تركيا 
 1.34 الواليات المتحدة 
 1.12 العالـ  
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 : الرؤية والتوّجهات"0202"التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي في أفق 

 

 

 واقع التعميم العالي العربي ومقارنته دوليا تشخيص 

 0202في ضوء أهداف برنامج التعميم  

 
 

 إعداد:

 عبد المجيد بن عمارةاألستاذ الدكتور 

 مدير عام بوزراة التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي


