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  مقدمة
لم تعد الدعوات إلصالح النظم التعليمية قاصرة على دول العالم الثالـث والنـامي فقـط ، بـل أصـبحت 

غل دول العالم المتقدم والنـامي علـى الـسواء ، وتعـد الواليـات المتحـدة األمريكيـة مـن أوائـل دول اآلن تش
 منـذ -أمة فـي خطـر–العالم المتقدم التي اهتمت بضرورة إصالح نظامها التعليمي حين أصدرت تقريرها 

ل علــى ثمانينيــات القــرن العــشرين لتحديــد بعــض نــواحي القــصور فــي نظامهــا التعليمــي وضــرورة العمــ
تحسين هذه النواحي ، ومنذ ذلك الحين بدأت الدعوات إلصالح األنظمة التعليمية بـدول العـالم المختلفـة 
حتى تتناسب مـع متطلبـات العولمـة وثـورة المعلومـات والتكنولوجيـا وتأهيـل الـشعوب للـدخول إلـى القـرن 

  .الواحد والعشرين
 وتفكـك االتحـاد الـسوفيتي ، عـرف العـالم نظامـا ومع بداية التسعينيات وانهيار النظام الدولي القديم

جديدا محكوما بروابط المصالح االقتـصادية ؛ ومـن ثـم فـإن قـوى الـسوق وآلياتـه باتـت تعيـد رسـم األطـر 
الهيكليـــة القتـــصاديات الكثيـــر مـــن دول العـــالم الثالـــث بـــدعوى تكيفهـــا مـــع المتغيـــرات الجديـــدة وإلنقـــاذ 

 تحـــت وطـــأة انخفـــاض معـــدالت التنميـــة وتفجـــر أزمـــة الـــديون اقتـــصاداتها مـــن خطـــر االنهيـــار الكامـــل
  )١(.الخارجية

ولقد فرضت المتغيرات العالمية واالقتصادية والـسياسية واالجتماعيـة والتنمويـة والتوجهـات التربويـة 
المتسارعة في عصر العولمة وثورة المعرفة تحديات كثيرة على مختلف األنظمة التعليميـة ، األمـر الـذي 

أن الكثيـر مـن األنظمـة التعليميـة قامـت بجهـود متعـددة إلصـالح مؤسـساتها لتتناسـب مـع هـذه أدى إلى 
  )٢(.التطورات والمتغيرات

فــدائما مــا تلقــي المتغيــرات المجتمعيــة علــى التعلــيم عامــة والجــامعي خاصــة بتبعــات تحــتم ضــرورة 
أمـر أصـبح مـن صـميم أي مواكبتها والتكيف مع متطلباتها من قبل أفراد ومؤسسات ونظم المجتمع وهو 

نظام تعليمي ناجح ، ومن ثم فإن قوى السوق التـي تعتمـد علـى التغيـر الـسريع فـي أشـكالها ونظمهـا ال 
تتيح للتعليم الذي يعتمد في عمله على مبدأ التكوين والتراكم المعرفي والمعلوماتي قيادة عمليات التغيير 

لـى إضـعاف الثقـة فـي قـدراتها علـى تـوفير الـسبل بكافة صورها، بـل تعمـل هـذه الـنظم التعليميـة أيـضا ع
  )٣(.الضرورية لخريجيها للتكيف اإليجابي مع عمليات التحديث

 فـالتعليم هـو السواء ، علي ونامية متقدمة دولة أي في األولي التعليم القضية ولقد أصبح إصالح
 قلـب مـن الـضرورة هـذه وتنبـع مجتمـع ، كـل داخـل الحيـاة مجـاالت فـي اإلصـالح ومحـرك التقـدم قـاطرة
 الـدعوات وكـل مفتوحـة ، الـسبل كل تصبح ولحلها التعليم ، في والمتنامية بل والمستمرة اليومية األزمة

 وأزمة نمو أزمة يعاني المتخلفة المجتمعات في وخصوصا فالتعليم .مطلوبة المشاركات وكل مستجابة ،
 ومتطلبات معقدة أزمة أصبحت بل ها ،حل يسهل بسيطة أو عارضة التعليم أزمة تعد ولم وفاعلية، كيف

 تنفيـذ دون تحـول التـي المعوقـات فـإن أخـري جهـة ومـن جهـة ، مـن هـذا ومكلفـة ، متعـددة إصـالحها
 الشغل أصبح التعليم في اإلصالح فإن ولهذا األزمة ؛ وجوه من آخر وجهاً  تجسد فيه والنجاح اإلصالح
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 بـه ويلتـزم التعلـيم فـي المهنـي العمـل ولياتمـسئ مـن أصـبح كمـا العامـة ، وسياسـتها للـسلطة الـشاغل
 دائمـاً  فنهايتـه يتخطـاه ، ال سـقف أو عنـده ، يتوقـف حـد لإلصـالح يعـد ولـم والمعلمـون ، التربويـون
  )٤.(مفتوحة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
يشكل إصالح التعليم تحديا كبيرا للساسة واألكاديميين وعالم األعمال في العديد من البلدان وكذلك 

عديد من المنظمات الوطنية والدولية خاصة في العقدين األخيرين من القرن العشرين ، منذ عام ال
م بدأت الدول الرأسمالية الكبري مثل الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة إصالح نظمها ١٩٨٠

لمال البشري ، ومن التعليمية بما يتماشى مع اقتصاد السوق واالعتراف بأن التعليم مصدر تنمية رأس ا
ناحية أخرى بعد تراجع المعسكر االشتراكي بدأت الدول االشتراكية السابقة تعاني تدهورا كبيرا نتج عنه 
تغيرات منهجية في هياكل الدول االقتصادية واالجتماعية والتعليمية ليس فقط من أجل حماية أنفسهم 

اخل العالم الجديد ، وقد شهدت دول مثل من ضغوط العولمة الشديدة ولكن إليجاد مكان فعال لها د
الصين والهند وروسيا االتحادية عمليات إصالح اقتصادي واجتماعي جذرية لتأمين مقاعدهم في 
النظام العالمي الجديد ، وكانت الغصالحات التعليمية من أهم القضايا المتعلقة بأعباء اإلصالحات 

  )٥(.ل عمليات التغييراالقتصادية وتغيير القيم الوطنية التقليدية خال 

فتحسين أداء نظم التعليم يعد أمرا ضروريا للتنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق المساواة بين 
الجماعات المختلفة في المجتمعات وتحسين أداء المؤسسات الحكومية والديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 لعملية اإلصالح إال أنها تواجه العديد من وبالرغم من أن كل دولة تسعى إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة
  )٦(.العقبات نتيجة الختالف وجهات النظر السياسية

  :ومن ثم تتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي 
  ما اإلطار المفاهيمي لإلصالح التعليمي؟ -١
 ما واقع التعليم الجامعي في مصر الذي يحتم عملية اإلصالح؟ -٢
 ي في مصر؟ما واقع مشروعات تطوير التعليم الجامع -٣
  كيف يمكن تفعيل دور مشروعات تطوير التعليم الجامعي لتحقيق أهدافه؟ -٤

  :أهداف الدراسة 
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي 

  .الوقوف على واقع التعليم الجامعي في مصر الذي يحتم عملية اإلصالح -١
 .توضيح واقع مشروعات تطوير التعليم الجامعي في مصر -٢
 .دور مشروعات تطوير التعليم الجامعي لتحقيق أهدافهوضع رؤية واضحة لتفعيل  -٣
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  :أهمية الدراسة 
  :تنبع أهمية الدراسة الحالية من 

  .إثراء المكتبة البحثية في مجال إصالح التعليم الجامعي -١
 .إمكانية اإلفادة من نتائج هذه الدراسة في تقويم مشروعات التعليم الجامعي في مصر -٢
يميــة ومتخــذي القــرار فــي مــصر علــى تطــوير التعلــيم الجــامعي مــساعدة واضــعي الــسياسات التعل -٣

  .والنهوض به

  :منهج الدراسة 
يــستخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي وذلــك لتناســب طبيعــة هــذا المــنهج مــع طبيعــة 
الدراسـة الحاليـة حيـث يقـوم المـنهج الوصـفي بوصــف الوضـع الـراهن للتعلـيم الجـامعي فـي مـصر وواقــع 

وير التعلــيم الجــامعي ، وتحديــد العوامــل التــي تحــتم إجــراء عمليــة اإلصــالح ، وال يقتــصر مــشروعات تطــ
  )٧(.البحث الوصفي على جمع البيانات وتبويبها فقط ، بل يتضمن قدرًا من التفسير لهذه البيانات

  

  .اإلطار المفاهيمي لإلصالح التعليمي: المحور األول 
  :مفهوم إصالح التعليم 

ر مــن الفعــل الربــاعي أصــلح والمقــصود بــه إزالــة فــساد الــشيء ، فيقــال أصــلح اإلصــالح لغــة مــصد
الشيء أي أزال فساده ، ومن ثم فاإلصالح هو إقامة الشيء بعد فساده ويختلف اإلصالح عن التحسين 
في أن التحسين يقتضي وجود حال معقول ثم يصبح خيرا ممـا كـان ، فتحـسن الحـال معنـاه أصـبح خيـرا 

لتطوير فهو من الفعل الرباعي طّور أي حول من طور إلى طور أو من حال إلى حال ، مما كان ، أما ا
والتطور هو التغّير التدريجي الـذي يحـدث فـي بنيـة الكائنـات الحيـة وسـلوكها ويطلـق أيـضا علـى التغّيـر 

  )٨(.التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العالقات أو النظم أو القيم السائدة فيه
عملية مقصودة وتغيير مخطط يهدف إلى تحسين ما يقدم تعليميا مـن " صالح التعليم بأنه ويعرف إ

حيث الكفاءة والفاعلية ، وأن نجاحه مرهون بمدى واقعية أهدافه ومثابرة منفذيه وتوافر الدعم السياسي 
  )٩(.وتوفير الموارد والكفاءات الالزمة لذلك كله
 واألنشطة التي تقوم بها المؤسسات التعليميـة المـسئولة الجهود" ويعرفه حسين بشير محمود بأنه 

عن التعليم بنوعياته المختلفة في عمليات تطوير التعلـيم وتحديثـه ويتمثـل فـي مـا تحدثـه هـذه العمليـات 
  )١٠(.من تغييرات وتحوالت وتحسين في التعليم

 يتطلـب ياتـهعمل أو حاالتـه معظـم فـي ومقـصود وهـو مخطـط عمـلكما يعرف إصـالح التعلـيم بأنـه 
 مـن فـإن ولهـذا تجديـد أو تغييـر مـن إليـه يـؤدي مـا لممارسـة مهيـأة وبيئـة مـساندة، وثقافة وماالً  جهداً 
  )١١(.نفسها تفرض التي اإلصالح وضرورة األزمة بفعل إال يتحركون ال به يقومون أو إليه يدعون
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هـا الجامعـات ومنظمـات ومن ثم يعرف إصالح التعليم الجامعي بأنـه الجهـود المـشتركة التـي تقـوم ب
المجتمــع المــدني المعنيــة بزيــادة إمكانيــات التعلــيم الجــامعي ورفــع كفاءتــه الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق 

  .التنمية االجتماعية واالقتصادية داخل المجتمع المصري
  :أهداف إصالح التعليم الجامعي

بويـة والمجتمعيـة مـن النظـام إن عملية إصالح التعليم الجامعي عملية مستمرة تحـددها الحاجـة التر 
التعليمي ، فاإلصالح يستهدف بالضرورة تغييرا يمكن من خالله تفعيل نظام التعليم الجـامعي بمـا يحقـق 
ما يصبو إليه المجتمع من إعداد وتأهيل األفراد الالزمين لتنمية المجتمع ، ومن ثم يمكن تحديد أهـداف 

  )١٢(: إصالح التعليم الجامعي تتمثل في
مــن خــالل إعــادة النظــر فــي انتــشار التعلــيم األجنبــي فــي مــصر :  الهويــة الثقافيــة وتطويرهــا تعزيــز -١

والمتمثل في زيادة عدد الجامعات األجنبيـة والخاصـة التـي تتخـذ الطـابع الغربـي فـي التـدريس فـضال 
عــن البــرامج األكاديميــة المميــزة داخــل الجامعــات الحكوميــة ، وتتطلــب عمليــة اإلصــالح ضــرورة أن 

ون نابعا من داخل المجتمع ذاته مع إمكانية االستفادة من الخبـرات األجنبيـة شـريطة أن تتناسـب يك
 .مع طبيعة المجتمع المصري

ويتمثل في حصول كل مواطن على حقه في التعليم بغض النظر عـن البيئـة والـدين : العدل التربوي  -٢
ارتباطـا وثيقـا بالعـدل االجتمـاعي والجنس والوضع االجتمـاعي واالقتـصادي ، ويـرتبط العـدل التربـوي 

بين جميع فئات المجتمع المختلفة ، وهو مـا يفتقـده المجتمـع المـصري بـسبب التبـاين الواضـح بـين 
 .نوع التعليم الذي يتلقاه أبناء األغنياء وأبناء الفقراء داخل مؤسسات التعليم الجامعي في مصر

ة والخارجية لنظـام التعلـيم الجـامعي بـشكل يحقـق وتتمثل في رفع الكفاءة الداخلي: االرتفاع بالكفاءة  -٣
أهــداف المجتمــع التنمويــة واإلنــسانية مــن خــالل إعــداد اإلنــسان المتكامــل والمتــوازن الــذي يحقــق 

 .التنمية المنشودة بعد إعداده وتأهيله

  العوامل التي تحتم ضرورة اإلصالح التعليمي
بل توجد العديد مـن الـدواعي التـي تحـتم علـى ال تأتي الدعوات إلصالح األنظمة التعليمية من فراغ 

  )١٣( : الدول ضرورة البدء في إصالح أنظمتها التعليمية ولقد تم تحديد هذه الدواعي في
التغير الذي شهدته أسواق العمل ونظم التعليم كنتيجة للطلـب علـى القـوى العاملـة القـادرة علـى  -١

  .اإلنتاج بكفاءة وفعالية
 .امة والجامعي خاصةزيادة الطلب على التعليم ع -٢
 .الدعوات لضرورة توفير موارد إضافية لتمويل التعليم -٣
التوسع في إنشاء الجامعـات الخاصـة واألجنبيـة والتـي يقـدم بعـضها مـستوى أفـضل مـن التعلـيم  -٤

 .المقدم بالجامعات الحكومية



            محمد ماهر محمود حنفي          التعليم العاليإصالح التعليم الجامعي المصري في ضوء مشروعات تطوير 
                                                                                       

٢٢٣      ة بورسعيد جامع–   مجلة كلية التربية                               م ٢٠١٣ يناير–الثالث عشر  العدد 

ل المختلفـة التأثيرات المتزايدة والمتضاعفة لعمليات قياس األنظمـة التعليميـة المقارنـة بـين الـدو -٥
 .مثل تصنيف أفضل الجامعات على مستوى العالم

اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات علــى نطــاق واســع ومتزايــد فــي نظــم التعلــيم بهــدف التوســع فــي  -٦
إتاحــة الفــرص التعليميــة لمجموعــات جديــدة مــستهدفة ولتحــسين التــدريس باســتخدام الحاســب 

ــ ك مــن نتــائج إيجابيــة للبــرامج التعليميــة اآللــي وشــبكة المعلومــات الدوليــة ومــا يترتــب علــى ذل
 .تنعكس على المتعلم

 .التغيرات والتحوالت الثقافية وما يترتب عليها من صراع حول معاني وقيم المعرفة -٧

  :معوقات إصالح التعليم 
  .ضعف الدقة في تحديد أهداف عمليات اإلصالح والدور التي تقوم به لتطوير األنظمة التعليمية -١
 .ويم لبرامج إصالح التعليم مما يؤدي إلى ضياع جهود كبيرةضعف عمليات التق -٢
زيادة أعداد الطالب بالجامعات المصرية مما يفوق قـدرتها علـى اسـتيعاب هـذا العـدد الكبيـر خاصـة  -٣

 .في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية الراهنة
امعـات علـى مـصدر واحـد لخدمة العمليـة التعليميـة بـسبب اعتمـاد الجالالزمة قلة اإلمكانات المادية  -٤

 .فقط للتمويل وهو التمويل الحكومي
 . ضعف جدوى الدورات التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -٥
ضعف الدافعية لدى الطالب بـسبب ارتفـاع نـسبة البطالـة وفقـدان التعلـيم الجـامعي دوره فـي تحقيـق  -٦

 .الحراك االجتماعي والمهني داخل المجتمع
ممــا يــؤدى إلــى عــدم اســتفادة ، عــض البــرامج األكاديميــة بالبيئــة المحيطــة بالطالــب ضــعف ارتبــاط ب -٧

 .الطالب بما يدرسه
تقادم األجهزة والمعدات التـي يتـدرب عليهـا الطالـب داخـل بعـض الجامعـات الحكوميـة والتـي لـم يعـد  -٨

 التحاقــه يــستخدمها الــسوق وبالتــالي ال يــستطيع الخــريج الجديــد التعامــل مــع األجهــزة الحديثــة عنــد
 . بسوق العمل

  .واقع التعليم الجامعي في مصر: المحور الثاني 
يعاني التعليم الجامعي في مصر اآلن من العديد من المشكالت التي تفقده دوره في تحقيق التنميـة 
االجتماعية واالقتصادية المنشودة ، كما تفقده دوره في تحقيق الحراك داخل المجتمع المصري ، وتتمثـل 

  :مشكالت في هذه ال
  ازدواجية التعليم وطمس الهوية الثقافية -

عــانى نظــام التعلــيم الجــامعي مــن مــشكلة االزدواجيــة منــذ بــدايات القــرن التاســع عــشر تزامنــا مــع 
النهضة المصرية التي قادها محمد علي وتمثلت هـذه االزدواجيـة فـي وجـود نـوعين مـن التعلـيم أحـدهما 
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ف واآلخـر تعلـيم مـدني حـديث تـشرف عليـه الحكومـة ، وقـد ظلـت تعليم ديني يشرف عليـه األزهـر الـشري
خــريج أزهــري يــدرس العلــوم الــشرعية : هــذه المــشكلة إلــى اآلن ممثلــة فــي وجــود نــوعين مــن الخــريجين 

والدينية والعلوم الحديثة وخريج يقتصر إعداده على العلـوم الحديثـة فقـط ، إال إن المـشكلة الكبـرى التـي 
يم اآلن تتمثل في ازدواجيـة التعلـيم المـدني نفـسه حيـث أصـبح هنـاك نوعـان مـن أصبح يعاني منها التعل

  .التعليم المدني أحدهما تعليم حكومي واآلخر تعليم خاص
وتعــد الجامعــات الخاصــة إحــدى اآلثــار غيــر المباشــرة لــسياسات اإلصــالح االقتــصادي علــى التعلــيم 

صة الـشركات الحكوميـة وشـركات قطـاع الجامعي ، فكما عملـت هـذه الـسياسات االقتـصادية علـى خصخـ
األعمال وتحويلها إلى مؤسسات خاصة وفتح الباب أمام االستثمار الخاص الوطني والعربـي واألجنبـي ، 
فقد انتقلت هذه األفكار إلى ميدان التعليم عامة والجـامعي خاصـة ، وبـشيوع النظـرة إلـى التعلـيم بوصـفه 

ولـة ألبنائهـا بـدأت الجامعـات الخاصـة فـي مـصر مـع بدايـة سلعة تقـدم لألفـراد وليـست خدمـة تقـدمها الد
  .تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين

فقد أدى ظهور الطبقة الرأسمالية في المجتمع المـصري والتـي شـكلت بالتـدريج جماعـات ضـغط فـي 
م خـاص ألبنـائهم يـضمن لهـم ذلـك المجتمع إلى بحثهم عن التميز في كل شيء فاتجهوا إلى تـوفير تعلـي

التميز فكانت الجامعات الخاصة رد فعل طبيعي لظهور هذه الطبقة فـي المجتمـع المـصري ، كمـا ظهـرت 
بعـض الـصيغ التعليميـة الخاصــة داخـل الجامعـات الحكوميــة أيـضا مثـل البــرامج المميـزة وبـرامج الدراســة 

مـا أثـر سـلبا علـى مفـاهيم ديمقراطيـة التعلـيم وتكـافؤ باللغات األجنبية وبرامج التعليم المفتوح وغيرها ، م
الفرص التعليمية ، وبالتـالي تعميـق التمـايز الطبقـي لـصالح األقليـة التـي تملـك كـل شـيء مقابـل أغلبيـة 
تعــاني مــن الفقــر وبــذلك تــضاءل التعلــيم الجــامعي بوصــفه أداة للحــراك االجتمــاعي خاصــة مــع البطالــة 

  )١٤ (.المتزايدة للخريجين
 الرغم من ذلـك فلـم تكـن الجامعـات الخاصـة بالظـاهرة الغريبـة علـى المجتمـع المـصري إذ تـدل وعلى

الجامعـة ( علـى كونهـا جامعـة خاصـة -بداية القـرن العـشرين–النشأة األولى للجامعة المصرية الحديثة 
عـة م بهـدف تنميـة وتطـوير المجتمـع إال إن هـذه الجام١٩٠٨أسسها عدد من رجال األمة عـام ) األهلية

واجهــت العديــد مــن المــشكالت بــسبب انــصراف الطــالب عنهــا بعــد أن تبــين لهــم أنهــا ال تــوفر لهــم أي 
وهو األمـر الـذي لـم يتعـوده " المعرفة من أجل المعرفة ذاتها"مستقبل مهني ، حيث رفعت الجامعة شعار 
الدولـة مـن  تعمـل علـى تلبيـة احتياجـات -فـي ذلـك الوقـت-المصريون حيث كانت المؤسسات التعليمية 
م فـصدر المرسـوم الملكـي بتحويـل الجامعـة األهليـة إلـى ١٩٢٥الموظفين واستمر األمر كذلك حتى عـام 

  )١٥ (.أطلق عليها اسم الجامعة المصرية ثم جامعة الملك فؤاد األول) حكومية(جامعة أميرية 
امعة خاصة م وحتى مطلع التسعينيات لم توجد في مصر أي ج١٩٥٢ومنذ ذلك الوقت مرورا بثورة 

م والتي لم يكن معترفـا بـشهاداتها حتـى صـدر القـانون ١٩١٩سوى الجامعة األمريكية التي أسست عام 
أغلبيــة م والــذي يــسمح بإنــشاء الجامعــات الخاصــة فــي مــصر علــى أن تكــون ١٩٩٢لــسنة ) ١٠١(رقــم 
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ربح ، ويكـون األموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمـصريين ، وال يكـون غرضـها األساسـي تحقيـق الـ
الهــدف منهــا اإلســهام فــى رفــع مــستوى التعلــيم والبحــث العلمــى ، وتــوفير التخصــصات العلميــة الحديثــة 
إلعـــداد المتخصـــصين والفنيـــين والخبـــراء فـــى شـــتى المجـــاالت بمـــا يحقـــق الـــربط بـــين أهـــداف الجامعـــة 

تــوفر أحــدث األجهــزة واحتياجــات المجتمــع المتطــورة وأداء الخــدمات البحثيــة للغيــر، وعلــى الجامعــة أن 
وعلــى الــرغم مــن ذلــك لــم يــنص هــذا القــانون علــى إيجــاد نظــام لالعتمــاد وضــمان الجــودة أو  .المتطــورة

التقويم الجامعي يكفل الوقوف على مستوى األداء ومراجعته وتطويره وتحقيـق التأكـد مـن التـزام الجامعـة 
  )١٦ (.باألسس العامة للتعليم الجامعي
ف إال إن دور الجامعــات الخاصــة انحــصر فــي الــسماح للمزيــد مــن الطــالب وبــالرغم مــن هــذه األهــدا

االلتحاق بالتعليم الجامعي خاصة من لم يحالفهم الحظ في االلتحاق بـالتعليم الحكـومي بـسبب انخفـاض 
مجموع الدرجات التي حصلوا عليها في امتحانات الثانوية العامة مما يؤثر سلبا علـى العمليـة التعليميـة 

المشكلة الكبرى التي تكمن في كونها تعمل على زيـادة اتـساع حـدة الطبقيـة فـي المجتمـع بـل فضال عن 
إن خطرها يتخطى ذلك بمراحل كثيرة منها فقدان الهوية الوطنية من خالل تعدد مؤسسات إعـداد الطالـب 

  .الجامعي داخل المجتمع الواحد
يمة لــو اســتمرت أوضــاع التعلــيم ومــن ثــم فــال يمكــن تــصور مــا يمكــن أن تــؤول إليــه المواطنــة الــسل

الجــامعي بمــا هــي عليــه اآلن ، فمــسئولية التعلــيم يجــب أن توجــه لرفــع مــستوى الفــرد والمجتمــع فكريــا 
ــة ــارات العولم ــنهم مــن مواجهــة تي ــا يمك ــا وســلوكيا بم ــا وٕايماني ــات ) ١٧ (.ومهاري ــشار الجامع ــد انت ــا يع كم

ي حاولت القـضاء علـى الطبقيـة فـي المجتمـع م والت١٩٥٢الخاصة في مصر ارتدادا لألوضاع قبل ثورة 
حيث أصبح التعليم الجامعي فـي مـصر نخبويـا للـصفوة االجتماعيـة المتميـزة فعلـى الـرغم مـن التوسـعات 
التي شـهدها التعلـيم الجـامعي والتحـسن الملحـوظ فـي أعـداد الملتحقـين بـه إال إن نـسبة القيـد اإلجمـالي 

  )١٨ (). سنة٢٤-١٨( العمرية من مجمل الفئة% ٢٨للملتحقين ال تتجاوز 
قــصور قــدرة الجامعــات الحكوميــة : وٕاذا كانــت مبــررات إنــشاء الجامعــات الخاصــة بمــصر تتمثــل فــي 

على توفير تعليم جامعي لجميع الراغبين فيه ، والحاجة إلى زيـادة عـدد الجامعـات لتـوفير فـرص التعلـيم 
اد السكان وزيـادة أعـداد الفئـة العمريـة مـن الجامعي في المستقبل للراغبين فيه خاصة في ظل تزايد أعد

ومــن ثــم تخفيــف الحمــل عــن الجامعــات الحكوميــة ، فــضال عــن احتيــاج ســوق العمــل )  ســنة١٨-١٥(
إال إن الـشواهد تـدل علـى ضـعف قـدرة ) ١٩ (.وعمليات التنمية الشاملة إلى تخصصات جديدة غير نمطيـة
ا حيــث ال تــسهم هــذه الجامعــات فــي تخفيــف الجامعــات الخاصــة فــي مــصر علــى الوفــاء بمبــررات إنــشائه

الحمل عن الجامعات الحكومية خاصة في ظل زيـادة أعـداد الطـالب الملتحقـين بـالتعليم الجـامعي بـسبب 
زيادة عدد الـسكان إال إن هـذه الجامعـات لـم تـِف بـالغرض التـي أنـشئت مـن أجلـه والـدليل علـى ذلـك أن 

مـن أعـداد الملتحقـين بـالتعليم الجـامعي ، فـضال % ٦نسبة االلتحاق بهـذه الجامعـات الخاصـة لـم تـصل 
عن قلة أعداد خريجي الجامعات الخاصة وبالتالي ال تسهم بشكل فعال فـي سـد احتياجـات سـوق العمـل 
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وخطــط التنميــة مــن القــوى البــشرية المؤهلــة والمدربــة ومــن ثــم فــإن هــذه الجامعــات ال تــستطيع مــساندة 
دتها على استيعاب جزء من األعداد المتزايدة لاللتحاق بالتعليم الجامعات الحكومية في المستقبل ومساع

ــاع الرســوم الدراســية  ــي ظــل ارتف ــي المجتمــع المــصري ف ــر ف ــادة معــدالت الفق ــسبب زي ــك ب الجــامعي وذل
بالجامعات الخاصة والجدول التالي يوضح تطـور أعـداد الجامعـات الخاصـة والحكوميـة فـي مـصر وعـدد 

  .س والطالب والخريجين بهاكلياتها وأعضاء هيئة التدري
  )٣(جدول رقم 

  تطور أعداد الجامعات الخاصة والحكومية في مصر
  وعدد كلياتها وأعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين

  البيان
عدد 
  الجامعات

عدد 
  الكليات

عدد أعضاء 
هيئة 
  التدريس

عدد الطالب 
  المقيدين

عدد 
  الخريجين

  ٢١٠١٩٠  ١١٧٥١٥٥  ٣٠٤٨٦  ٢٦٦  ١٢  حكومية
  م١٩٩٩/٢٠٠٠  ٦٧٠  ١٠٩١٢  ٦٣١  ٣٢  ٤  خاصة
 ٠,٣٢ ٠,٩٣ ٢,٠٧ ١٢,٠٣ ٣٣,٣٣  النسبة
  ٢٥٤٥٨٥  ١٤١٥٦٨٧  ٤٠٧٢٦  ٢٩٢  ١٧  حكومية
  م٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٥٩٨٨  ٣٣٣٣٨  ٢٥٢٥  ٥١  ٩  خاصة
 ٢,٣٥ ٢,٣٥ ٦,٢٠ ١٧,٤٧ ٥٢,٩٤  النسبة
  ٢٣٥٨٥٥  ١٤٣٠١٨٥  ٤١٩٣٣  ٣٠٠  ١٧  حكومية
  م٢٠٠٧/٢٠٠٨  ٥٩٧٦  ٤٩٨٤٦  ١٥٦٢  ٩١  ١٤  خاصة
 ٢,٥٣ ٣,٤٩ ٣,٧٢ ٣٠,٣٣ ٨٢,٣٥  النسبة
  ٢٧٨٠٣٦  ١٣٦٦٤٩٠  ٤٢٢٥٦  ٣١٦  ١٨  حكومية
  م٢٠٠٩/٢٠١٠  ٦٩٣٦  ٧١٧١٥  ١٥٩٥  ١٠٨  ١٩  خاصة
 ٢,٤٩ ٥,٢٥ ٣,٧٧ ٣٤,١٨ ١٠٥,٥٦  النسبة

ــيم العــالي : المــصدر  ــيم العــم٢٠١١النــشرة الدوريــة : وزارة التعل الي ،  ، تــصدرها وحــدة المعلومــات ، مكتــب وزيــر التعل
  .٣٦ ،٩م ، ص،ص ٢٠١١القاهرة، 

ويتضح من الجدول السابق تزايد أعداد الجامعات الخاصة بصورة كبيرة جدا ففي مدة عشر سنوات 
م كـان عـدد الجامعـات الخاصـة ١٩٩٩/٢٠٠٠فقط زاد عدد الجامعات الخاصة عن الحكومية ففي العام 

م زاد ٢٠٠٩/٢٠١٠يــة ، وفـي العــام مــن عـدد الجامعـات الحكوم% ٣٣,٣٣أربعـة جامعـات فقــط بنـسبة 
مـن % ١٠٥,٥٦عدد الجامعات الخاصـة حتـى وصـل عـددها إلـى تـسع عـشرة جامعـة بنـسبة تـصل إلـى 

عدد الجامعات الحكومية البالغ عددها ثمان عشرة جامعة في إشارة إلى رغبة الدولة في االتجاه إلـى أن 
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هيل األفراد في سـن التعلـيم الجـامعي فـي تحل الجامعات الخاصة محل الجامعات الحكومية في إعداد وتأ
المــستقبل ، وعلــى الــرغم مــن هــذه الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد الجامعــات الخاصــة إال إن الكليــات بهــذه 

مــن % ٣٤,١٨الجامعــات لــم تــزد بــنفس الــصورة ، حيــث تبلــغ نــسبة كليــات الجامعــات الخاصــة حــوالي 
ن هـذا ال يعـد ضـعفا فـي هـذه الجامعـات وٕانمـا م ، إال إ٢٠٠٩/٢٠١٠نسبة الكليات الحكومية في العـام 

يعد تخلصا من إحدى المشكالت الكبرى التي تعاني منها الجامعات الحكومية وهي مشكلة تكرار الكليـات 
  .المتشابهة ونمطية الكليات في العديد من الجامعات خاصة الكليات النظرية
لجامعــات الخاصــة والتــي تخطــت ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن القــول إنــه علــى الــرغم مــن الزيــادة فــي ا

أعدادها أعداد الجامعات الحكومية فإن أعـداد الطـالب بالجامعـات الخاصـة اليـزال ضـعيفا مقارنـة بأعـداد 
 آالف طالـب ١٠الطالب بالجامعات الحكومية حيث زاد عدد الطالب المقيدين بالجامعات الخاصة حوالي 

 جدا مقارنة بالزيـادة الكبيـرة فـي أعـداد م ، وهو عدد قليل٢٠٠٩/٢٠١٠م و ١٩٩٩/٢٠٠٠بين عامي 
 طالـب فـي نفـس الفتـرة الزمنيـة ممـا يـشير إلـى ١٩١,٣٣٥الطالب بالتعليم الحكـومي والـذي وصـل إلـى 

عدم استيعاب الجامعات الخاصة لعدد كبيـر مـن الطـالب ويرجـع ذلـك إلـى زيـادة مـصروفاتها خاصـة فـي 
مـن سـكان مـصر ، ممـا يفقـد % ٢٣لغـت حـوالي ظل ارتفـاع نـسبة الفقـر فـي المجتمـع المـصري والتـي ب

الجامعات الخاصة الدور الذي أنشئت مـن أجلـه وهـو معاونـة التعلـيم الحكـومي وتخفيـف العـبء عليـه ، 
و % ٠,٣٢والــدليل علــى ذلــك أيــضا هــو تــدني نــسبة خريجــي التعلــيم الخــاص الــذين ال يمثلــون ســوى 

م ١٩٩٩/٢٠٠٠حكـومي فـي األعـوام من خريجـي التعلـيم الجـامعي ال% ٢,٤٩و % ٢,٥٣و % ٢,٣٥
  .م على التوالي٢٠٠٩/٢٠١٠م و ٢٠٠٧/٢٠٠٨م و ٢٠٠٦/٢٠٠٧و 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الهـــدف مـــن الـــسماح بإنـــشاء الجامعـــات الخاصـــة هـــو تخفيـــف العـــبء عـــن 
الجامعات الحكومية ومساعدتها في تنمية المجتمع المحلي إال إنها أصـبحت علـى العكـس مـن ذلـك فقـد 

  )٢٠ (:عات آثارا سلبية على المجتمع وقد فصلها الدكتور محمد سيف الدين فهمي في تركت هذه الجام
أن بعــض هــذه الجامعــات هــي مؤســسات تــستهدف الــربح ممــا يجعلهــا تــستخدم أســاليب لجــذب  -١

طالب قد ال تتوافر فيهم المقاييس والمواصفات المطلوبة لطالب الجامعة ممـا يـؤثر فـي النهايـة 
  .الجامعات من خريجين ، وهو ما يتنافى مع ما جاء به القانونعلى نوعية مخرجات هذه 

اعتماد بعض هذه الجامعات علـى أعـضاء هيئـة التـدريس مـن الجامعـات الحكوميـة ممـا يـسهم  -٢
 .في إضعاف الجامعات الحكومية وحرمانها من خبرة أعضاء هيئة لتدريس بها

اجـات الحقيقيـة للمجتمـع حيـث قـد أن الجامعات الخاصة قد ال تقـدم بـرامج تعليميـة تلبـي االحتي -٣
 .تهمل بعض التخصصات ذات الكلفة العالية وتهتم بتقديم برامج قليلة الكلفة

أن الجامعات الخاصة تساعد في إيجاد تمايزات طبيقة داخل المجتمع نتيجة التمايز في التعلـيم  -٤
ــون  ــد تخــرجهم يعمل ــزة وعن ــة متمي ــات اجتماعي ــات الخاصــة مــن طبق ــي فمعظــم طــالب الجامع ف
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وظائف واعدة على حساب أبنـاء الطبقـات األخـرى الـذين قـد يكونـوا أفـضل مـنهم فـي اإلمكانـات 
 .والقدرات

كما أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل علـى قـصور الخدمـة التعليميـة فـي الجامعـات الخاصـة 
ألسـنان ، حيـث مثل تجاوز األعداد المقررة للقبول في بعض الكليات مثل كليات الطـب والـصيدلة وطـب ا

يتم قبول أعداد تفوق األعداد المقرر قبولها بكثيـر ممـا يـؤثر سـلبا علـى سـير العمليـة التعليميـة خاصـة 
وأنه يتم قبول بعض الطالب في بعض الجامعات بأقل من الحد األدنى المقرر لمجمـوع درجـات القبـول ، 

مــا يعطــي مؤشــرا علــى ضــعف األمــر الــذي أدى إلــى انتــشار ظــاهرة الــدروس الخــصوصية بــين الطــالب م
  )٢١ (.مستواهم العلمي وعدم تحقيق الجودة بهذه الكليات

ولعل أهم خطر تمثله الجامعات الخاصة على المجتمع المـصري يتمثـل فـي انتـزاع التعلـيم الجـامعي 
مــن إطــاره الثقــافي الــوطني أو القــومي فــوالءات الجامعــات أســاتذة وطالبــا قــد ال تكــون للثقافــة القوميــة 

وية الوطنية ، وذلك بسبب انفتاح بعض هذه الجامعات على الثقافـة العالميـة ممـا يـؤثر علـى وحـدة واله
المجتمع وتماسكه ، هذا فضال عن تعارض هذه الجامعات مع مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية الذي التزمت 

ين اقتـصاديا به الدولة المصرين منذ منتصف القرن العشرين حيث تتيح الجامعات الخاصة فرصا للقادر 
وقد يكونون غير مؤهلين لذلك في حين ال يمكن لطالب لديه االستعدادات والقدرات التي تؤهلـه لمواصـلة 

  )٢٢ (.تعليمه االلتحاق بهذه الجامعات بسبب فقره
وبالفعل تحققت التخوفات القائمة على أن سعي أصحاب الجامعـات الخاصـة إلـى الـربح يعـد تهديـدا 

الال بمبدأ تكـافؤ الفـرص التعليميـة خاصـة وأن العديـد مـن الجامعـات الخاصـة فـي للسالم االجتماعي وٕاخ
 جامعـات ال تهـدف إلـى الـربح وتمـول مـن خـالل الهبــات -الواليـات المتحـدة األمريكيـة–قلعـة الرأسـمالية 

والتبرعات والمنح وما تقدمه لها المؤسسات الصناعية والتجارية الكبرى من دعـم ، ومـن ثـم أصـبح هـذا 
  )٢٣ (.وع من التعليم في مصر هو بوابة الدخول إلى الصفوةالن

ولــم تكتفــي الدولــة بمــا يقــوم بــه انتــشار الجامعــات الجامعــات الخاصــة مــن إيجــاد نــوع مــن الخلــل 
االجتماعي وتعميقه بين الطبقـات االجتماعيـة ممـا يـؤثر سـلبا علـى االنتمـاء والهويـة الوطنيـة واالعتـزاز 

ى إتاحـة بعـض البـرامج المميـزة عاليـة المـصاريف ضـمن بـرامج الجامعـات بالمواطنة بل عملت أيضا علـ
  .والجدول التالي يوضح تطور أعداد الطالب المقيدين بالبرامج المميزة) ٢٤ (.الحكومية

  )٤(جدول رقم 
  تطور أعداد الطالب المقيدين بالبرامج المميزة

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩  م٢٠٠٧/٢٠٠٨  م٢٠٠٦/٢٠٠٧  الجامعة
  ٢٠٢٤  ١٦٠٤  ٧٥٢  القاهرة

  ١٣٥٧  ٩٠١  ٢١٤  االسكندرية
  ٧٤٥  ٢٩٨  ١٠١  عين شمس
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  ٢٠٠  ١٣٥  ٦٠  أسيوط
  ٦٠٦  ٣٠٩  ١٦٠  المنصورة
  ١٦٤  ٩٩  -  الزقازيق
  ٨٨٧  ٥٥٨  ٣١٥  حلوان
  ١٦٩  ١١٨  -  المنيا
  ٦٢  ٦٢  ١٦  المنوفية

  ٥٠٠  ٣٧٤  ٢١٠  قناة السويس
  ١٠٩٥  ٩١٢  ٧٥٩  بني سويف
  ١١٠  ٧٨  ٣٤  بنها
  ٤٥  ٣٥  ١٥  سوهاج
  ٧٩٦٤  ٥٤٨٣  ٢٦٣٦  ياإلجمال

ــات : المــصدر  ــزة بجامعــات ج: المجلــس األعلــى للجامع ع فــي العــام .م.بيــان بأعــداد الطــالب المقيــدين بــالبرامج المتمي
ـــى ٢٠٠٦/٢٠٠٧الجـــامعي  ـــيم الجـــامعي ، إدارة اإلحـــصاء ، صـــورة م ٢٠٠٨/٢٠٠٩م حت ، مركـــز بحـــوث تطـــوير التعل
  .ضوئية

طالب الملتحقين بالبرامج المميزة بصورة مطـردة حيـث زاد ويتضح من الجدول السابق تزايد أعداد ال
م ، كمــا ٢٠٠٦/٢٠٠٧عــن عــام األســاس % ٢٠٢م بنــسبة ٢٠٠٨/٢٠٠٩عـددهم فــي العــام الجــامعي 

يتــضح أيــضا أن إقبــال الطــالب يتزايــد بــصورة كبيــرة فــي جامعــة القــاهرة والتــي تــأتي أعــدادها فــي مقدمــة 
كندرية ، وقــد يرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع المــستوى االجتمــاعي أعــداد الجامعــات األخــرى يليهــا جامعــة األســ

واالقتصادي لبعض الطـالب فـي هـاتين المحـافظتين كمـا أنهمـا مـن أكبـر المحافظـات المـصرية فـي عـدد 
الــسكان ، فــي حــين تعــد جــامعتي ســوهاج والمنوفيــة مــن أدنــى الجامعــات فــي عــدد الطــالب المــسجلين 

ف الحالة االجتماعيـة واالقتـصادية فـي منطقتـي الـصعيد والريـف بالبرامج المميزة وقد يرجع ذلك إلى ضع
  .المصري مما يعد حائال أمام الطالب في االلتحاق بهذه البرامج المميزة

وعلى الرغم من محاوالت مصر نشر التعليم وتوفير فرص متزايدة الستيعاب الطـالب بمراحـل التعلـيم 
يم المصري عجز عن تحقيـق تكـافؤ الفـرص التعليميـة المختلفة منذ منتصف القرن العشرين إال إن التعل

لجميع المواطنين والـشرائح االجتماعيـة فـي نهايـة القـرن ذاتـه وبـدايات القـرن الواحـد والعـشرين ، حيـث 
أدى انتهاج الدولة لـسياسة اإلصـالح االقتـصادي إلـى الحـد مـن اإلنفـاق العـام فـي مجـال التعلـيم وجعلـه 

 إلى وضوح التفاوت االجتماعي في التعليم المصري ممـثال فـي التفـاوت مرتبطا باقتصاديات السوق الحر
  )٢٥ (.بين مؤسسات التعليم الحكومية ومؤسسات التعليم الخاصة
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  تمويل التعليم الجامعي -
إذا كان الدستور المصري ينص على مجانية التعليم بجميـع مراحلـه بمـا فيهـا التعلـيم الجـامعي فـإن 

جامعي فـي مـصر تقـع علـى عـاتق الحكومـات المـصرية إال إن مواصـلة التعلـيم مسئولية تمويل التعليم ال
الجامعي ببعض الكليات أصبحت ترهق العديـد مـن أبنـاء الطبقـات المتوسـطة والفقيـرة مثـل كليـات الطـب 
والهندسة وغيرهما ، كما أن محدودية األماكن المتاحة للطالب بالجامعـات الحكوميـة أثـرت علـى مجانيـة 

ث يضطر اآلباء بمختلف مستوياتهم االجتماعية إلى شـراء النجـاح واالرتفـاع بمجمـوع درجـات التعليم حي
أبنــائهم فــي امتحانــات الثانويــة العامــة بالــدروس الخــصوصية التــي تعــاني منهــا غالبيــة األســر المــصرية 

ون وكأن المجانيـة مجـرد شـعارات تحـاول الحكومـة مـن خاللهـا إسـقاط الحـرج عنهـا فـي تـوفير التعلـيم د
  .االهتمام بجودته

وبتطبيق برامج اإلصالح االقتصادي ممثلة في التثبيت الهيكلي وما يتبعها من خفـض إنفـاق الدولـة 
العام على الخدمات التي تقدمها لقطاع كبير من المجتمع المصري لخفض عجز الموازنة العامـة للدولـة 

التعليم الجامعي وتخـصيص مـوارده إلـى فقد ألزم البنك الدولي الحكومة المصرية بضرورة تقليص تمويل 
التعليم األساسي على أساس أن مبدأ المساواة غير متحقق في ظل السياسة الحالية للتوسع في التعليم 
وأن الــدعم الموجــه للتعلــيم الجــامعي للحفــاظ علــى مجانيتــه ال يــصل إلــى الفقــراء وٕانمــا يــستفيد بــه أبنــاء 

حيــث تــدهورت نــسبة اإلنفــاق علــى التعلــيم ) ٢٦ (.بقــة المتوســطةاألثريــاء وأبنــاء الــشرائح العليــا مــن الط
% ٥.٣و% ٥.٣إلــى % ٥.١الجــامعي المــصري مــن جملــة اإلنفــاق العــام للدولــة والتــي انخفــضت مــن 

م علـى التـوالي ٢٠٠٨م إلـى ٢٠٠٠في األعوم مـن % ٢.٨و% ٣.٢و% ٣.٢و% ٣.١و% ٥و% ٥و
 التعليم الجامعي المصري من جملة اإلنفاق العـام ، والشكل التالي يوضح تدهور نسبة اإلنفاق على) ٢٧(

  .للدولة

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

النسبة

  
  )١(شكل رقم 

  نسبة إنفاق الدولة على التعليم الجامعي من نسبة اإلنفاق العام للدولة
 مليـون جنيـه  ١٠٤٣فعلى الرغم من الزيـادة الـشكلية فـي ميزانيـة التعلـيم الجـامعي والتـي زادت مـن 

حـوالي عـشر – مليون جنيه ٩٢٧٩م بزيادة قدرها ٢٠١٠ مليون جنيه عام ١٠٣٢٢م إلى ١٩٩١عام 
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 إال إن هــذه الزيــادة لــم تعــد بالفائــدة علــى نظــام التعلــيم الجــامعي حيــث أدى انخفــاض القيمــة -أضــعاف
ــادة ففــي المقابــل فــإن الميزانيــة عــا ــدوالر إلــى عــدم كفايــة هــذه الزي م الــشرائية للجنيــه المــصري أمــام ال

م ٢٠١٠ مليــون دوالر عــام ١٨٣٦,١ مليــون دوالر بمــا يعــادل حــوالي ٣١٥,١م بغلــت حــوالي ١٩٩١
 مليون دوالر على مدار عشرين عاما فقط ، هذا فضال عن ارتفاع معدالت التضخم ١٥٢١بزيادة قدرها 

لجــامعي وزيـادة األسـعار التـي أثــرت علـى هـذه الزيــادة ، والجـدول التـالي يوضـح تطــور ميزانيـة التعلـيم ا
  .بالعملة المحلية واألجنبية

  )٥(جدول رقم 
  تطور موازنة الجامعات المصرية بالجنيه المصري والدوالر

  السنوات 
ميزانية التعليم الجامعي 

  بالمليون جنيه
سعر صرف الجنيه مقابل 

  الدوالر األمريكي
ميزانية التعليم الجامعي 

  بالمليون دوالر

٣١٥.١  ٣.٣١ ١٠٤٣ ١٩٩١ 
٤٠٣.٣  ٣.٣٣ ١٣٤٣ ١٩٩٢ 
٤٧٧.٢  ٣.٣٧ ١٦٠٨ ١٩٩٣ 
٥٣٠.١  ٣.٣٩ ١٧٩٧ ١٩٩٤ 
٦١٤.٧  ٣.٣٩ ٢٠٨٤ ١٩٩٥ 
٧٢٧.٦  ٣.٤٠ ٢٤٧٤ ١٩٩٦ 
١٠٢٧.١  ٣.٣٩ ٣٤٨٢ ١٩٩٧ 
١١٦٨.٩  ٣.٤١  ٣٩٨٦ ١٩٩٩ 
١١١٢.١  ٣.٦٥  ٤٠٥٩ ٢٠٠٠ 
١٠٦٦.٣  ٤.٠٦  ٤٣٢٩ ٢٠٠١ 
١٠٥١.٨  ٤.٦٣  ٤٨٧٠ ٢٠٠٢ 
٨٩٠.٩  ٦.١٣  ٥٤٦١ ٢٠٠٣ 
٩٤٥.٣  ٦.١٨  ٥٨٤٢ ٢٠٠٤ 
١٠٩١.٢ ٥.٧٩  ٦٣١٨  ٢٠٠٥ 
١١٨٩.٤ ٥.٧٤  ٦٨٢٧  ٢٠٠٦ 
١٣٢٥.٠ ٥.٦٤  ٧٤٧٣  ٢٠٠٧ 
١٤٧٢.٢ ٥.٤٤  ٨٠٠٩  ٢٠٠٨ 
١٨٣٦.٧ ٥.٦٢  ١٠٣٢٢  ٢٠١٠ 

  :المصدر 
  . ، قطاع البحوث والتطوير والنشر ، القاهرةم٢٠١٠م حتى ٢٠٠٣التقرير السنوي للسنوات من : البنك المركزي المصري  -
بيــان بتطــور طــالب المرحلــة الجامعيــة األولــى والدراســات العليــا وأعــضاء هيئــة التــدريس ومعــاونيهم وميزانيــة جامعــات : المجلــس األعلــى للجامعــات  -

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــصر ا : متـــــــــــــــوفر علـــــــــــــــى الموقـــــــــــــــع . م٢٠٠٩/٢٠١٠م إلـــــــــــــــى ١٩٩٨/١٩٩٩لعربيـــــــــــــــة فـــــــــــــــي األعـــــــــــــــوام مـــــــــــــــن جمهوري
/connect/wcm/wps/www.scu.eun.eg//http: م١٥/١٠/٢٠١١ بتاريخ. 

  .٢٠٨مرجع سابق ، ص: السيد محمد ناس  -
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 مليـون جنيـه ٤٣يتضح مـن الجـدول الـسابق تزايـد اعتمـاد موازنـة الجامعـات المـصرية مـن مليـار و
ـــ١٩٩١عـــام  ـــارات و١٠ى م إل ـــه عـــام ٣٢٢ ملي ـــادة االعتمـــاد ٢٠١٠ مليـــون جني ـــي زي م وهـــو مـــا يعن

وتــضاعفه عــشرة مــرات خــالل العــشرين عامــا ، إال إنهــا لــم تــؤثر فــي النهــوض بــالتعليم الجــامعي بــسبب 
ــل الــدوالر األمريكــي ففــي عــام  م كــان ١٩٩١ضــعف القيمــة الــشرائية للعملــة المــصرية وتــدهورها مقاب

 ٨٣٦,٧م وصـل االعتمـاد إلـى مليـار و ٢٠١٠ مليون دوالر وفي عام ٣١٥,١حوالي االعتماد بالدوالر 
مليون دوالر أمريكي وهو ما يعني الزيـادة بحـوالي مليـار ونـصف دوالر فقـط خـالل العـشرين عامـا وهـي 
بالطبع زيادة ال تفي بمتطلبات النهوض بالتعليم الجامعي المصري ، ومما يزيد األمر تعقيدا عـدم توزيـع 

مادات موازنة التعليم الجامعي في مصر توزيعـا عـادال بـين أبـواب الموازنـة ، والجـدول التـالي يوضـح اعت
  .تطور اعتمادات أبواب موازنة التعليم الجامعي في مصر
  )٦(جدول رقم 

  م٢٠٠٤/٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١تطور أبواب موازنة التعليم الجامعي في مصر من 
  )القيمة باأللف جنيه(

بيـــان بتطـــور إجمـــالي موازنـــات جمهوريـــة مـــصر العربيـــة علـــى مـــستوى األبـــواب مـــن العـــام المـــالي :  المجلـــس األعلـــى للجامعـــات :المـــصدر 
  .م١/١/٢٠١٢ ، مركز بحوث تطوير التعليم الجامعي ، إدارة اإلحصاء ، صورة ضوئية ، بتاريخ م٢٠٠٤/٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٠/٢٠٠١

م ٢٠٠٠/٢٠٠١ إجمـالي ميزانيـة التعلـيم الجـامعي فـي العـام ومن خالل الجدول السابق يتـضح أن
 مليــون جنيــه تــم تخــصيص للبــاب األول الــذي يــشمل األجــور والرواتــب ٣٢٩ مليــارات ٤بلــغ حــوالي 

ــآت حــوالي  ــسبة ٦٠٩ مليــار و٢والمكاف ــون جنيــه مــصري بن ــم فــإن هــذا البــاب % ٦٠,٢٩ ملي ومــن ث
ير التعليم ، وعلـى الـرغم مـن زيـادة هـذه النـسبة إال يستحوذ على معظم الموازنة على حساب نفقات تطو 

إنها ال تفي باحتياجات أعضاء هيئة التدريس الماديـة خاصـة فـي ظـل الظـروف التـي يـشهدها المجتمـع 
المصري في الفترات األخيرة نتيجة الرتفاع األسعار وزيادة معدالت التـضخم ممـا يوضـح األهميـة الكبـرى 

ستقرار االقتصادي واالجتماعي لعضو هيئة التدريس ، ومن ناحية أخـرى لهذا الباب ودوره في تحقيق اال
 مليـون ٥٢فإن هذه النسبة تستحوذ على الجزء األكبر من الميزانيـة بينمـا تـم تخـصيص حـوالي مليـار و

للباب الثاني المختص بالنفقات الجارية توزع علـى جميـع الجامعـات الحكوميـة % ٢٤,٣٠جنيه بنسبة  
إلنفاق على تطـوير التعلـيم الجـامعي المـصري ، وقـد اسـتمر توزيـع هـذه النـسب علـى مما يوضح تدني ا

  العام
  األولالباب 

  )األجور والرواتب(
  النسبة

  الباب الثاني
النفقات (

  )الجارية
  النسبة

  الباب الثالث
  )االستثمارات(

  النسبة

الباب 
  الرابع

التحويالت (
  )الجارية

  اإلجمالي  النسبة

  ٤٣٢٩٠٠٦ ٢.٠٤  ٨٨٥٠٧ ١٣.٥٤  ٥٨٥٩٥٨ ٢٤.٣٠  ١٠٥١٩٣٥ ٦٠.٢٩  ٢٦٠٩٨٠٦  م٢٠٠٠/٢٠٠١
  ٤٨٧٠٠٣٩ ٢.٠٠  ٩٧٥٥٦ ١٣.٠٣  ٦٣٤٦٤٥ ٢٣.٨٣  ١١٦٠٤٣٠ ٦١.١٤  ٢٩٧٧٤٠٨  م٢٠٠١/٢٠٠٢
  ٥٤٦٠٥٨٩ ١.٥٧  ٨٥٥٢٨ ١٦.١٧  ٨٨٣١٩٤ ٢٤.٣١  ١٣٢٧٢٦٩ ٥٧.٩٥  ٣١٦٤٥٩٨  م٢٠٠٢/٢٠٠٣
  ٥٨٤٢٢٠٩ ٢.٣٠  ١٣٤٦٤٠ ١٣.١٢  ٧٦٦٦٦٤ ٢٤.١٤  ١٤١٠١٠٩ ٦٠.٤٤  ٣٥٣٠٧٩٦  م٢٠٠٣/٢٠٠٤

  ٦٣١٨٣٢٤ ١.٦١  ١٠١٥٧٢ ١٣.٢١  ٨٣٤٦٥٦ ٢٣.٢٦  ١٤٦٩٨٣٨ ٦١.٩٢  ٣٩١٢٢٥٨  م٢٠٠٤/٢٠٠٥
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% ٦١,٩٢م حيـــث كانـــت نـــسبة اعتمـــاد البـــاب األول حـــوالي ٢٠٠٤/٢٠٠٥هـــذين البـــابين حتـــى عـــام 
  %.٢٣,٢٦ونسبة اعتماد الباب الثاني حوالي 

تعلـيم الجـامعي لـم كما يتـضح مـن الجـدول الـسابق أن النـسبة المخصـصة للنفقـات الجاريـة علـى ال
، % ٢٤,١٤، % ٢٤,٣١، % ٢٣,٨٣، % ٢٤,٣٠فــدائما تقــل النــسبة إلــى % ٢٥تــصل إلــى نــسبة 

فــي الــسنوات الخمــس األول مــن القــرن الواحــد والعــشرين علــى التــوالي ممــا يوضــح ضــعف % ٢٣,٢٦
إمكانيــة التطــوير فــي ظــل هــذه المخصــصات الماليــة المنخفــضة ، كمــا يوضــح صــعوبة المــساس بنــسبة 

ـــم تقـــل عـــن األ ـــث وصـــلت النـــسبة إلـــى ٢٠٠٢/٢٠٠٣إال عـــام % ٦١جـــور والمرتبـــات والتـــي ل م حي
م ٢٠٠٠/٢٠٠١، والشكل التالي يوضـح تطـور أبـواب موازنـة الجامعـات المـصرية مـن عـام % ٥٧,٩٥
  .م٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى 

تطور أبواب موازنة الجامعات من ٢٠٠٠/٢٠٠١م حتى ٢٠٠٤/٢٠٠٥م
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   )٢(شكل رقم 

:  أبـواب تـشمل م تـم زيـادة عـدد أبـواب الموازنـة مـن أربعـة٢٠٠٥/٢٠٠٦وبداية مـن العـام المـالي 
: إلـى ثمانيـة أبـواب تـشمل )  التحـويالت الجاريـة– االسـتثمارات – النفقـات الجاريـة –األجور والرواتب (
 المـصروفات – الدعم والمنح والمزايـا االجتماعيـة – الفوائد – شراء السلع والخدمات –األجور الرواتب (

 سـداد –ة األصول المالية والمحليـة واألجنبيـة  حياز –" االستثمارات" شراء األصول غير المالية –األخرى 
  .والجدول التالي يوضح تطور أبواب الموازنة الجديدة ،) واستهدالك القروض المحلية واألجنبية

   )٧(جدول رقم 
  م٢٠٠٩/٢٠١٠م حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٦تطور أبواب موازنة التعليم الجامعي في الفترة من 

  )القيمة باأللف جنيه(

  م٢٠٠٥/٢٠٠٦  البيان
٢٠٠٦/
  م٢٠٠٧

٢٠٠٧/
  م٢٠٠٨

٢٠٠٨/
  م٢٠٠٩

  م٢٠٠٩/٢٠١٠

  ٦٧٣٥٥٧١  ٥٩١٥٤٣٢  ٥٢٤٤٣١٠  ٤٧١٢٠٦٨  ٤٣٤٣١٢٤  الباب األول
 ٦٣.٠١ ٦٣.٨٨ ٦٥.٥٠ ٦٣.٠٥ ٦٣.٦١  النسبة

  ٢٤٥٦٤١٣  ٢٠٥٥٨٣٣  ١٦٧٤٥١٦  ١٥٨٨٤٢٤  ١٥٥١٩٠٤  الباب الثاني
 ٢٢.٩٨ ٢٢.٢٠ ٢٠.٩١ ٢١.٢٥ ٢٢.٧٣  النسبة



            محمد ماهر محمود حنفي          التعليم العاليإصالح التعليم الجامعي المصري في ضوء مشروعات تطوير 
                                                                                       

٢٣٤      ة بورسعيد جامع–   مجلة كلية التربية                               م ٢٠١٣ يناير–الثالث عشر  العدد 

  ١٣٣٧  ٥٧١٩  ٦٣٠٨  ٦٢٤٥  ٦٠٢٥  الباب الثالث
 ٠.٠١ ٠.٠٦ ٠.٠٨ ٠.٠٨ ٠.٠٩  النسبة

  ٥٥٣٧٩  ٥٠٦٤٧  ٤٤٢٧٥  ٤٣٤٤٤  ٢٢٩٨٨  الباب الرابع
 ٠.٥٢ ٠.٥٥ ٠.٥٥ ٠.٥٨ ٠.٣٤  النسبة

  ٧٧٥٦٣  ١٠٥٠٢٩  ٨١٩٤٠  ١٨٣٣٠٠  ٥٥٥٦  الباب الخامس
 ٠.٧٣ ١.١٣ ١.٠٢ ٢.٤٥ ٠.٠٨  النسبة

  ١٣٤٧٩٩٤  ١١١١٠٣٣  ٩٣٧٤٠٠  ٨٩٤٠١٥  ٨٢٥٨٦٥  الباب السادس
 ١٢.٦١ ١٢.٠٠ ١١.٧١ ١١.٩٦ ١٢.١٠  النسبة

  -  -  -  -  -  الباب السابع
  ١٥٧١٠  ١٧٠٥٠  ١٧٧٣٥  ٤٥٨١٩  ٧١٩٢٣  الباب الثامن
 ٠.١٥ ٠.١٨ ٠.٢٢ ٠.٦١ ١.٠٥  النسبة
  ١٠٦٨٩٩٦٧  ٩٢٦٠٧٤٣  ٨٠٠٦٤٨٤  ٧٤٧٣٣١٥  ٦٨٢٧٣٨٥  اإلجمالي

العربيـــة علـــى مـــستوى األبـــواب مـــن العـــام المـــالي بيـــان بتطـــور إجمـــالي موازنـــات جمهوريـــة مـــصر :  المجلـــس األعلـــى للجامعـــات :المـــصدر 
  .م١/١/٢٠١٢ ، مركز بحوث تطوير التعليم الجامعي ، إدارة اإلحصاء ، صورة ضوئية ، بتاريخ م٢٠٠٩/٢٠١٠م حتى ٢٠٠٥/٢٠٠٦

من اعتمادات ) األجور والمرتبات(يتضح من الجدول السابق زيادة النسب المخصصة للباب األول 
% ٦٥,٥٠م ووصلت إلى حوالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام % ٦٣,٦١ بلغت حوالي الجامعات المصرية حيث

م بينما ٢٠٠٩/٢٠١٠عام % ٦٣,٠١م إال إنها تراجعت مرة أخرى إلى حوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨عام 
، ففي عام % ٢٢ال تتجاوز ) شراء السلع والخدمات(كانت النسب المقررة للباب الثاني 

بينما % ٢٢,٩٨م كانت حوالي ٢٠٠٩/٢٠١٠وفي عام % ٢٢,٧٣م كانت حوالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦
وهو نفس العام الذي وصلت فيه نسبة % ٢٠,٩١م حوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨وصلت هذه النسبة عام 

، وهذا يشير إشارة واضحة إلى إنه كلما كانت هناك ضغوط % ٦٥,٥٠اعتماد الباب األول إلى حوالي 
مر وٕانما يتم استقطاعه من نفقات ملحة لزيادة األجور والمرتبات ال يتم توفير موارد إضافية لذلك األ

  .التعليم مما يؤثر سلبا على أدائه وجودته
كما يتضح من الجدول السابق توزيع الموازنة على ثمانية أبواب يستحوذ البابان األول والثاني 

% ١٥منها على الغالبية العظمى من اعتمادات الموازنة بينما باقي األبواب ال تصل نسبة اعتماداتها 
وأن الباب السابع من أبواب الموازنة لم يتم اعتماد أية مبالغ له ، مما يشير إلى ضياع قيمة خاصة 

  .اعتمادات األبواب الثمانية التي كانت توزع على أربعة أبواب فقط
ومما يؤكد على تـدني نـسبة اإلنفـاق علـى التعلـيم الجـامعي وتـدهورها ضـعف وتـدني تكلفـة الطالـب 

م وهـو مـا يعـد األدنـى بـين ٢٠٠٨/٢٠٠٩ دوالر عـام ١٦٠٠ل إلى حـوالي الجامعي المصري والذي يص
أقرانه من أبنـاء المنطقـة العربيـة فـضال عـن الـدول المتقدمـة ، حيـث تـصل تكلفـة الطالـب الجـامعي إلـى 

 دوالر فـــي ٤٥٠٠ فــي األردن و٤٤٢١ دوالر فـــي المغــرب و٣٤٤٢ دوالر فــي ســوريا و٢٢٣٩حــوالي 
وتبلغ تكلفة الطالب الجامعي في الـدول المتقدمـة عـشرات أضـعاف ) ٢٨( . دوالر في تونس٤٦٣٤لبنان و
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 ضـعف وفـي اليابـان حـوالي ٢٣تكلفة الطالب المصري حيث تبلغ في الواليات المتحدة األمريكيـة حـوالي 
  . والجدول التالي يوضح تطور متوسط تكلفة الطالب الجامعي في مصر)٢٩(. ضعف٢٥

  )٨(جدول رقم 
  واحد من موازنة الجامعات المصريةتطور نصيب الطالب ال

  العام الجامعي
اعتماد الموازنة 

  باأللف
  عدد الطالب المقيدين

نصيب الطالب 
  بالجنيه

نصيب الطالب 
  بالدوالر

 ٩٣٣.٥٣  ٣٠٩٠  ٣٩٢٦٩٩  ١٢١٣٣٩٢  م٩٠/١٩٩١
 ١,٢٦٣.٠٦  ٤٢٠٦  ٣٨٩٦٣٧  ١٦٣٨٤٩٤  م٩١/١٩٩٢
 ١,٤٢٢.٢٦  ٤٧٩٣  ٤١٠٤٩٦  ١٩٦٧٤٢٤  م٩٢/١٩٩٣
 ١,٤٨٢.٣٠  ٥٠٢٥  ٤٣٣٨١٥  ٢١٨٠٠٩٣  م٩٣/١٩٩٤
 ١,٥١٦.٢٢  ٥١٤٠  ٤٧٨١٠٣  ٢٤٥٧٦٤٥  م٩٤/١٩٩٥
 ١,٤٥٣.٨٢  ٤٩٤٣  ٥٩٤٤٦٧  ٢٩٣٨٦١٤  م٩٥/١٩٩٦
 ١,٤٢٠.٩٤  ٤٨١٧  ٧٢٢٨٧٩  ٣٤٨٢٢٨٤  م٩٦/١٩٩٧
 ١,٣٢٣.٤٦  ٤٥١٣  ٨٠١٠٧٠  ٣٦١٥٥٦٦  م٩٧/١٩٩٨
 ١,٢١٧.٨١  ٤٤٤٥  ٨٩٦٨٧٨  ٣٩٨٦٤٤٨  م٩٨/١٩٩٩
 ١,١١٧.٩٨  ٤٥٣٩  ٨٨١٦٣٧  ٤٠٥٨٩٨٢  م٩٩/٢٠٠٠
 ١,٠٥١.٤٠  ٤٨٦٨  ٨٨٩٣٦٧  ٤٣٢٩٠٠٦  م٢٠٠٠/٢٠٠١
 ٨٧٩.٦١  ٥٣٩٢  ٩٠٣١٤٦  ٤٨٧٠٠٣٩  م٢٠٠١/٢٠٠٢
 ٩٦٠.٠٣  ٥٩٣٣  ٩٢٠٣٠٩  ٥٤٦٠٥٨٩  م٢٠٠٢/٢٠٠٣

 ١,٠٥٥.٤٤  ٦١١١  ٩٥٥٩٦٤  ٥٨٤٢٢٠٩  م٢٠٠٣/٢٠٠٤
 ١,١٠٢.٠٩  ٦٣٢٦  ٩٩٨٧٧٣  ٦٣١٨٣٢٤  م٢٠٠٤/٢٠٠٥
 ١,١٥٩.٢٢  ٦٥٣٨  ١٠٤٤٢١٥  ٦٨٢٧٣٨٥  م٢٠٠٥/٢٠٠٦
 ١,٢٤٩.٨٢  ٦٧٩٩  ١٠٩٩١٧٥  ٧٤٧٣٣١٥  م٢٠٠٦/٢٠٠٧
 ١,٣٠٠.٣٦  ٧٣٠٨  ١٠٩٥٥٤٢  ٨٠٠٦٤٨٤  م٢٠٠٧/٢٠٠٨
 ١,٥٩٤.٣٠  ٨٦٧٣  ١٠٦٧٨٢٨  ٩٢٦٠٧٤٣  م٢٠٠٨/٢٠٠٩
  :المصدر 

 ، عـالم التعليم الجامعي الخاص الواقع وتحديات المستقبل ، النموذج المـصري: عبد الرحمن أبو المجد رضوان  -
  .٢٦م ، ص٢٠٠٦الكتب ، القاهرة ، 

بيــان بتطــور الطلبــة المقيــدين المنتظمــين والموازنــة المعتمــدة لجامعــات جمهوريــة : المجلــس األعلــى للجامعــات  -
 ، مركـز بحـوث تطـوير التعلـيم م٢٠٠٨/٢٠٠٩م حتـى ٩٩/٢٠٠٠مصر العربية ونصيب الطالب منهـا فـي الـسنوات 

 .الجامعي ، إدارة اإلحصاء ، صورة ضوئية
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م ١٩٩٠/١٩٩١متوســط تكلفــة الطالــب الجــامعي فــي مــصر عــام ومــن الجــدول التــالي يتــضح أن 
جنيه واستمرت هذه التكلفة في الزيادة حتى مع زيادة أعـداد الطـالب المقيـدين بالجامعـات ٣٠٩٠حوالي 

المــصرية ، ويرجــع ذلــك إلــى تزايــد اعتمــادات موازنــة التعلــيم الجــامعي المــصري إال إن مــا ينطبــق علــى 
تطور الموازنة ينطبق على تكلفة الطالـب الجـامعي حيـث إن هـذه الزيـادة الخاص ب() تحليل الجدول رقم 

شــكلية وال تمثــل فــي حــد ذاتهــا زيــادة كبيــرة إذا مــا تــم معادلــة هــذه التكلفــة بالــدوالر األمريكــي ففــي عــام 
 ١٦٠٠م حـوالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ دوالر ووصـلت عـام ٩٣٣م كانت تكلفة الطالب حـوالي ١٩٩٠/١٩٩١

 دوالر أمريكـي فقـط وهـي ليـست ٦٠٠ الزيادة خـالل العـشرين عامـا لـم تـزد عـن دوالر مما يشير إلى أن
ــات القــرن الواحــد  ــب الجــامعي خاصــة فــي ظــل تحــديات ومتطلب ــل الطال ــة إلعــداد وتأهي ــادة المقبول بالزي

  .والعشرين

  بطالة خريجي التعليم الجامعي -
 أنـشطة القطـاع العـام منذ منتصف القـرن العـشرين تبنـت الدولـة سياسـة التخطـيط المركـزي وتمويـل

التــي غلبــت علــى مجمــل النــشاط االقتــصادي واالجتمــاعي ، وفــي ســبيل الــسعي إلحــداث تنميــة حقيقيــة 
التزمت الدولة بتوفير برامج التعليم فـي جميـع مـستوياتها وتـوفير فـرص التـشغيل للخـريجين فـي البـرامج 

باطـا كبيـرا باحتياجـات الدولـة مـن القـوى التنموية المختلفة ، وقد جـاء التعلـيم فـي تلـك الفتـرة مرتبطـا ارت
العاملة في مختلف المجاالت التي استطاعت استيعاب الداخلين إلى سـوق العمـل ، إال إن تذبـذب األداء 
االقتصادي خالل فترة الستينيات وبداية السبعينيات بسبب مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية أدى 

 توظيــف الخــريجين بــسبب عجزهــا عــن التوســع فــي المــشروعات إلــى عجــز الدولــة عــن االلتــزام بــسياسة
االســتثمارية واإلنتاجيــة المختلفــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع معــدالت فــائض الخــريجين وٕاعطــاء مؤشــر علــى 

  )٣٠ (.عجز السياسات التعليمية عن المواءمة كما وكيفا مع متطلبات التنمية
لى قبـول تعيينـات جديـدة وفقـا لنظـام تعيـين م لم تعد شركات القطاع العام مجبرة ع١٩٧٦فمنذ عام 

الخريجين الذي ظل مفروضا على القطاع الحكومي والعام خـالل الفتـرة االشـتراكية التـي انتهجتهـا مـصر 
منذ بداية ستينيات القرن العشرين وبالفعل تراجعت معدالت نمـو التوظيـف بالقطـاع العـام الـصناعي مـن 

م ١٩٧٦عـام % ٧,٧بالتالي زادت نسبة البطالة مـن م و ١٩٨٦عام % ٤١,٢م إلى ١٩٧٠عام % ٥٤
  )٣١ (.م١٩٨٦عام % ١٤,٩إلى 

ولذلك فإن مشكلة البطالة في مصر من المشكالت المزمنة وقد أسهمت برامج اإلصـالح االقتـصادي 
بصورة كبيرة في تعميق هذه المشكلة مـن خـالل سياسـات تقليـل الـدعم عـن األسـعار وخفـض االسـتثمار 

كمــا انعكــست بــرامج اإلصــالح ) ٣٢ (.ا تــأثيرا ســلبيا علــى إمكانيــة خلــق وظــائف جديــدةالعــام والــذي أثــر 
االقتصادي على نوعية المهن ومستويات المهارات الالزمة لها فاختفت الكثير من المهن التقليديـة وحـل 

  )٣٣ (.محلها مهن جديدة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة
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لمتغيـــرات التـــي تواجـــه دول العـــالم المختلفـــة والتـــي ال ويتـــصف العـــصر الحـــالي بتعـــدد التحـــديات وا
تستطيع مواجهتها والتعامل معها بل واالستفادة منها إال مـن خـالل قـدرتها علـى إيجـاد الخبـرات واألفكـار 
واألساليب والمهارات واآلليات الجديدة والمتجـددة ولـن يتـأتى ذلـك إال بواسـطة إنـسان قـادر علـى اإلبـداع 

م يكون دور النظام التعليمي فـي إعـداد وتأهيـل هـذا اإلنـسان خاصـة التعلـيم الجـامعي واالبتكار ، ومن ث
  )٣٤ (.الذي يعمل على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة تأهيال عاليا

كما إن عدم وجود رؤية واضـحة وموحـدة حـول كيفيـة النهـوض بـالمجتمع هـي الـسبب فـي انفـصال 
ــالتعليم ي ــيم والعكــس ، ف ــة المجتمــع عــن التعل ــة أنظمــة المجتمــع المختلف ــي عالق ــل قاســما مــشتركا ف مث

ببعضها البعض من خالل اعتماده على هذه األنظمة كمورد لمدخالته المختلفـة بوصـفها الوعـاء الكبيـر 
المستقبل لنواتجه النهائية ، وما لم يحصل نظام التعلـيم علـى مـدخالت تمتلـك قـدرات ولـديها اسـتعدادات 

جات التعليم الجامعي في الوقت والمكان المناسـبين تفـسد العالقـات والتـأثيرات وقابلية لالستفادة من مخر 
  )٣٥ (.والفوائد المتبادلة بين هذه األنظمة ومن ثم تفسد منظومة المجتمع ككل

م برأسـمال ١٩٩١ لـسنة ٤٠وبالرغم من إنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية بالقرار الجمهوري رقم 
ر دوالر على مدى خمس مسنوات بهدف توفير فرص عمل جديدة لشباب  مليا٦١٣مبدئي يقدر بحوالي 

الخريجين واإلسهام في حل مشكلة البطالة والتعامل مع اآلثار الجانبية لبرامج اإلصالح االقتصادي ، إال 
إن هذا الصندوق لم يؤِد دوره على أكمل وجه ألنه لم يصل إلى الفئات األكثر فقرا بل وصل إلـى الفئـات 

 التي لديها من الضمانات ما يمكنها من االسـتفادة مـن قـروض الـصندوق وسـداد فوائـده ، هـذا المنظمة
فضال عن توفير الصندوق لفرص عمل مؤقتة أكثر منها دائمة مما يؤدي إلى ارتداد كثير من الخريجين 

  )٣٦ (.إلى البطالة مرة أخرى بانتهاء المشروع
عقيــد فالــسبب فيهــا لــيس مجــرد ضــعف المــستوى فمــشكلة البطالــة فــي مــصر تعــد مــشكلة بالغــة الت

االقتــصادي للدولــة ممــا يحــد مــن فــرص االســتثمار ومــن ثــم قلــة فــرص العمــل المتاحــة وٕانمــا تــؤثر ســوء 
أحـوال التعلــيم فــي زيــادة حــدة هــذه المــشكلة بــشكل كبيــر حيــث ال يوجــد الخــريج المؤهــل لــشغل الوظــائف 

لعمل فقط وٕانمـا تمكـن أيـضا فـي عـدم رغبـة أصـحاب المتاحة ، فالمشكلة إذن ليست مشكلة ندرة فرص ا
  .العمل في تشغيل أفراد من ذوي المهارات المنخفضة

كما أثر ضعف مستوى النمو االقتـصادي وانخفـاض القـدرة علـى تمويـل التعلـيم الجـامعي فـي مـصر 
لـى على توزيع الطـالب علـى التخصـصات العلميـة واألدبيـة حيـث لجـأت الحكومـات المـصرية المتعاقبـة إ

التوسع في مجاالت الفـروع األدبيـة واالجتماعيـة أكثـر ممـا يقتـضيه التوسـع فـي المجـاالت والتخصـصات 
العلميــة والتكنولوجيــة التــي تتطلــب تمــويال أكبــر ، كمــا أثــر أيــضا علــى الكفــاءة التعليميــة بالجامعــات 

في صفوف الخـريجين المصرية مما أدى إلى انخفاض مهارات الخريجين وبالتالي زيادة معدالت البطالة 
  )٣٧ (.خاصة بين خريجي التخصصات النظرية
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فضال عن أن التعليم الجامعي ال يراعي احتياجات التنمية من القـوى البـشرية المؤهلـة تـأهيال عاليـا 
حيث يزداد عدد الطالب الملتحقين بالدراسات النظرية عن نظرائهم بالكليات العملية والتي بلغـت نـسبتهم 

% ١٨مالي أعداد الطالب الملتحقين بالتعليم الجامعي في حين ال يزيد عددهم عن من إج% ٦٠حوالي 
، ومن ثم فـإن )٣٨ (.في دول أوروبا الغربية% ٢٥في الواليات المتحدة األمريكية و % ٢٣في اليابان و 

 مشكلة بطالة خريجي التعليم الجامعي في مصر تتسم بطبيعة هيكليـة بمعنـى أنهـا تنـشأ بالدرجـة األولـى
من ضعف قدرة االقتصاد على خلق فرص عمل جديدة للخريجين كما أنها تنتج عن ضـعف التوافـق بـين 
مهارات الخـريجين وفـرص العمـل المتاحـة حيـث بلغـت نـسبة العـاملين مـن خريجـي التعلـيم الجـامعي فـي 

علــــى % ٢٠,٧١و% ١٦,٦٣و% ١١,١٩م حــــوالي ٢٠٠٢م و١٩٩٦م و١٩٨٦مــــصر فــــي األعــــوام 
علـــى % ٢٢,٤٧و% ١٢,٢٠و% ١٧,١٨بة العـــاطلين فـــي نفـــس األعـــوام حـــوالي التـــوالي وبلغـــت نـــس

  .والجدول التالي يوضح تطور التوزيع النسبي لخريجي التعليم الجامعي في مصر) ٣٩ (.التوالي
  )٩(جدول رقم 

  تطور التوزيع النسبي لخريجي الجامعات المصرية
  لوم إنسانيةع  علوم أساسية  علوم زراعية  علوم طبية  علوم هندسية  البيان
  %٨٥,٢  %١,٦  %٣,١  %٤,٤  %٥,٨  م٢٠٠٠
  %٨٢,١  %١,٨  %٢,٨  %٦,٣  %٧  م٢٠٠١
  %٧٨,٩  %٢,٢  %٣,١  %٧,٤  %٨,٤  م٢٠٠٢
  %٧٨,١  %٢,٤  %٣,٥  %٧,٦  %٨,٤  م٢٠٠٣
  %٧٨,٩  %٢,٧  %٢,٨  %٧,٦  %٨,١  م٢٠٠٤
  %٨١,٥  %٢,٦  %٢,٢  %٦,٧  %٧  م٢٠٠٥
  %٨١,٣  %٢,٥  %١,٧  %٧,٢  %٧,٣  م٢٠٠٦
  %٨١,٩  %٢,٥  %١,٦  %٦,٩  %٧,٢  م٢٠٠٧
  %٨٢,١  %٢,٥  %١,٥  %٧  %٦,٩  م٢٠٠٨
  %٨٢,٥  %٢,٢  %١,٣  %٦,٨  %٧,٢  م٢٠٠٩

  : ، التعليم ، متوفر على الموقع التالي المؤشرات االجتماعية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  : المصدر
802=pageid?aspx.ar_pages/eg.gov.capmas.www://ttph م                         ٨/٢/٢٠١٢     بتاريخ  

كما أثـر اإلبقـاء علـى نظـام نظـام تقـويم التعلـيم الجـامعي فـي مـصر والـذي يعـد أحـد أسـباب ضـعف 
قـويم األداء أدائه دور كبير في ضعف مخرجاته من الخريجين الذين يمثلون مـدخالت سـوق العمـل ، فلت

الجامعي دور كبير في تطوير التعلـيم الجـامعي خاصـة فـي ظـل إطـار اقتـصاد كـوكبي متغيـر ومتنـام ومـا 
يتطلبه ذلك من منافسة وجودة عالية للتعليم الجامعي ولذلك فإن هنـاك حاجـة ملحـة ألن يمتلـك الطـالب 

لهم ووظـائفهم ممـا يكـون مهارات عالية تضمن لهم التنافس لدخول سوق العمل وتحقيق تقدم فـي أعمـا

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=802
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له مـردود فـي تحقيـق تقـدم اقتـصادي وعلمـي واجتمـاعي خاصـة مـع زيـادة أعـداد الملتحقـين بمؤسـسات 
وبــرامج التعلــيم الجــامعي والمتخــرجين منهــا ، وقــد تــبن دول كثيــرة بــرامج لــإلدارة المؤســسية فــي التعلــيم 

ــة الجــامعي وقيــاس مخرجاتــه ومــن ذلــك علــى المــستوى األوروبــي حيــث تب نــت منظمــة التعــاون والتنمي
ــصادية  ــة OECDاالقت ــات المتحــدة األمريكي ــان واســتراليا والوالي ــة والياب ــضم دوال أوروبي  وهــي منظمــة ت

 Programme on (IMHE)م برنامج اإلدارة المؤسسية للتعليم الجامعي ١٩٦٩وتركيا وٕاسرائيل عام 
Institutional Management in Higher Educationلبرنـامج مـستمرا حتـى اآلن مـن  واليزال ا

منطلــق أن هنــاك تأكيــدات فــي ميــدان التعلــيم الجــامعي علــى التجديــد واإلبــداع وتحــسين نوعيــة التعلــيم 
والتعلم ، مما يجعل قياس أداءات ومخرجات التعلـيم والتنـافس اإلقليمـي والـدولي ضـرورة دعـت المنظمـة 

علـيم الجـامعي لتحقـق هـذه المؤسـسات بالمـشاركة إلى أن تتبنـى هـذا البرنـامج لـإلدارة المؤسـسية فـي الت
الحكوميــة مــستويات أعلــى مــن الممارســات األفــضل وتطبــق نمــاذج وأفكــار تلبــي االحتياجــات التعليميــة 

  )٤٠ (.والبحثية ومتطلبات سوق العمل
ــين خريجــي  ــة ب ــة مــن البطال ــيم الجــامعي بمعــدالت عالي ــم أصــبح ســوق العمــل يعاقــب التعل ومــن ث

ية والنظرية على الـسواء بعـد أن كانـت األخيـرة تحظـى بالنـسبة الكبيـرة مـن البطالـة وكـأن الدراسات العلم
التعليم الجامعي أصبح يؤجل وقوع بطالة الفرد عدة سنوات حتى ينهي دراسته وكأنه يحيل العاطلين مـن 
لي عاطلين عاديين إلى عاطلين مثقفين حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل مـن خريجـي الجامعـات حـوا

، والجدول التـالي يوضـح تطـور معـدل ) ٤١(م ٢٠١٠عام % ١٨,٩ فرد بنسبة بلغت حوالي ٩٣٢٣٠٠٠
  .البطالة في مصر

  )١٠(جدول رقم 
  تطور معدل البطالة وبطالة الشباب وبطالة حملة المؤهالت الجامعية

  معدل بطالة الشباب  معدل البطالة  البيان
معدل بطالة حملة 
  المؤهالت الجامعية

  %١٢,٨  %٢٨,٢  %٩  م٢٠٠٠
  %١٢,٤  %٢٥,٨  %٩,٢  م٢٠٠١
  %١٥,٧  %٢٧,١  %١٠,٢  م٢٠٠٢
  %١٦,٤  %٣٤,٩  %١١  م٢٠٠٣
  %١٦,١  %٣٤,٣  %١٠,٣  م٢٠٠٤
  %١٨,١  %٣٤,١  %١١,٢  م٢٠٠٥
  %١٧,٤  %٢٩,٩  %١٠,٦  م٢٠٠٦
  %١٧,٣  %٢٤,٨  %٨,٩  م٢٠٠٧
  %١٦,٤  %٢٥,٤  %٨,٧  م٢٠٠٨
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  %١٨,٤  %٢٤,٩  %٩,٤  م٢٠٠٩
  %١٨,٩  %٢٤,٨  %٩  م٢٠١٠

 ، العمـل واألجـور فـي مـصر ، متـوفر علـى المؤشـرات االجتماعيـة: الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة واإلحـصاء  : المصدر

  .م٨/٢/١٢٢٠     بتاريخ pageid?aspx.ar_pages/eg.gov.capmas.www://http=802 :الموقع التالي 
إال إن % ١١و% ٩يتـــضح مـــن الجـــدول الـــسابق أن معـــدل البطالـــة العـــام فـــي مـــصر يـــدور بـــين 

م حيـث ٢٠٠٣المشكلة تتضح في زيـادة معـدالت البطالـة بـين الـشباب المـصري والـذي بلـغ ذروتـه عـام 
ممــا يعــد إهــدارا لــدور العنــصر البــشري الــذي يعــد % ٣٤,٩وصــلت نــسبة البطالــة بــين الــشباب حــوالي 

تنميـة الـشاملة فـي المجتمـع ومـا يزيـد المـشكلة تعقيـدا وتـأثيرا فـي المجتمـع هـو زيـادة معـدالت أساس ال
م ، ٢٠١٠عـام % ١٨,٩البطالة بين حملة المؤهالت العليا والذي وصلت معدالت البطالة بينهم حـوالي 

ء الطالب مما يعكس عبًء كبيرا على المجتمع من ناحيتين مختلفتين األولى تتمثل في تكلفة إعداد هؤال
بالجامعات المصرية وٕاهـدار هـذه األمـوال دون االسـتفادة مـن هـؤالء األفـراد فـي تنميـة المجتمـع والثانيـة 
تتمثل في المعاناة االجتماعية التي يئن منها المجتمع نتيجة زيادة معدالت البطالة بين أبنائه ، والـشكل 

  .التالي يوضح تطور معدالت البطالة في مصر
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معدل بطالة الجامعيين

  )٣(شكل رقم 
  معدالت البطالة العام وبطالة الشباب والجامعيين

ومن الشكل الـسابق يتـضح أن معـدالت البطالـة فـي مـصر فـي الفتـرة األخيـرة آخـذة فـي االنخفـاض 
ماعدا معدالت البطالة بين خريجي الجامعات المصرية التـي تتزايـد بـشكل مـستمر ، ومـن ثـم فـإن وجـود 

دة بين خريجي التعليم الجامعي دليل على قصور كفاية التعلـيم وفعاليتـه ويتطلـب ذلـك إعـادة بطالة متزاي
النظر في هياكل التعليم الجامعي وسياساته بما يضمن نوعا من التوازن بين المقبولين في التخصصات 

  )٤٢ (.العلمية والنظرية
 الحرية األكاديمية واستقالل الجامعات المصرية -

 مركـًزا العـالي التعلـيم مؤسـسة تكـون لكـي أوليـان شـرطان الجامعـة واستقالل ديميةاألكا الحرية إن
 العقـد مـن بنـوع الجامعـة أحيطـت إذا إال هـذا كـل يـتم أن يمكـن وتطـويره وال العلمـي المعرفـي لإلنتـاج

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=802
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 المجتمـع قـوى بـه وتلتزم وٕاداريين ، وطلبة أساتذة من األكاديمي المجتمع عناصر كل به األخالقي تلتزم
 ينشر وأن الحقيقة ، عن يبحث أن في التدريس هيئة عضو حرية" هي األكاديمية الحريةفالسياسية ، 

 حريـة وكـذلك مناسـًبا ، يـراه الـذي بالـشكل األكاديميـة معرفتـه نطـاق فـي يفـسرها وأن إليـه، يتوصـل مـا
 أفكـاره عـن التعبيـر وحريـة ضـغوطات ، ألي التعـرض دون تخصـصه ميـدان في ومعلوماته أفكاره إعطاء
 المحلـي المجتمـع فـي التطوعيـة والخـدمات النـشاطات فـي اإلسهام وحرية المحلي ، المجتمع في وآرائه
 وٕايصال والجامعية ،  ارية اإلد التعيينات في الرأي وٕابداء واإلجراءات ، والسياسات التعليمية البرامج ونقد

  )٤٣ (.الجامعية لإلدارة المناسبة القنوات خالل من اقتراحاته
ومن ثم فإن الحرية األكاديمية هي حرية خاصة بأعضاء المجتمع الجامعي من الباحثين واألساتذة 

 يتميزون بها عن سائر المواطنين بحكم طبيعة أعمالهم البحثيـة والعلميـة -أفرادا أو جماعات–والطالب 
لمـشاركة فـي وهي تعطي الفرد األكاديمي حق البحث والتدريس في مجال التخصص ، كما تتضمن حق ا

اتخاذ القرارات الجامعية وتعطي للمجالس الجامعية والهيئات والمؤسسات كـل فـي اختـصاصه حـق اتخـاذ 
القرارات األكاديمية والمشاركة في اتخاذ القـرارات الماليـة واإلداريـة ، كمـا تتـضمن حـق األسـتاذ الجـامعي 

حقـق ديمقراطيـة اتخـاذ القـرار، كمـا أنهـا في المشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت درجته العلمية بمـا ي
تتــضمن أيــضا حــق الجماعــات األكاديميــة علــى مــستوى المجــالس الجامعيــة علــى مــستوى الألقــسام أو 

  )٤٤ (.الكليات أو الجامعات في اتخاذ القرارات األكاديمية والمشاركة في اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية
وضــع قيــود علــى مــا تدرســه الجامعــة ومــا يقولــه أو ينــشره كمــا تــشير الحريــة األكاديميــة إلــى عــدم 

أساتذتها أو ما يعبرون عنه من أداءات علمية أو أكاديمية داخل الجامعة ، ويعني أيضا حيادها الفكري 
وعدم انحيازها ، وهذا يتطلب منها عدم الـدخول فـي األمـور المتعلقـة باأليـديولوجيات الـسياسية واألمـور 

ــديني العقائديــة الدينيــة و  هــذا لــيس معنــاه عــدم اهتمــام الجامعــة بهــذه الجوانــب ، فــالوعي الــسياسي وال
ضــروريان لطالــب الجامعــة ومــن ثــم ينبغــي علــى الجامعــة توعيــة الطــالب سياســيا ودينيــا علــى أســاس 

  )٤٥ (.تحليلي نقدي حتى ال يبتعد الطالب عن العمل الجامعي وينغمسوا في الخالفات السياسية والدينية
 التـي الديمقراطيـة الـسياسة الثقافـة مفهـوم عـن ينفـصل ال األكاديميـة الحريـة مفهـوم  فـإنوبالتالي

 ثابتة  ديمقراطية سياسة بثقافة تتمتع ال العربية الدول إن وحيث والتسلط، االنغالق وتنبذ التطرف، تأبى
 داخـل األكاديميـة ةالحريـ تفعيـل األكاديمية ، كما إن الحرية على قائمة أكاديمية بتقاليد تسمح ال فإنها

 معلومـات وتـوفير والتفكيـر ، النقـد علـى للتـدرب للطلبـة الفرصـة تهيـئ فـي يـسهم التعلميـة المؤسـسات
 للطلبـة الفرصـة وتهيـئ طالبـه ، يحـرزه الـذي التقـدم ومعرفـة تدريـسه أسـلوب وتطـوير لتحـسين لألستاذ
 المحبـة عالقـات تكـوين علـى تـساعد ، لـدى الطلبـة الـضعف نقـاط عـن تكـشف كمـا األسـئلة ، لتوجيـه
 فـي الطلبـة يواجههـا التـي للمـشكالت وحلـوال إجابـات وتقـدم والطلبـة ، األسـتاذ بـين والتقـارب واأللفـة
  )٤٦ (.العلمية المباحث
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 كـل مـن مـأمن فـي تكـون حتـى وسـالمتها ، الجامعـة أمـن فهـو الجامعـة باسـتقالل المقـصود أمـا
 بالحصانة متمتعة الجامعة تكون وأن الجامعية لمهمةبا تخل أن شأنها من التي والضغوطات التهديدات

 إدارة: أساسـيين همـا  بعـدين فـي الجامعـة اسـتقالل مفهـوم األكاديميـة ، ويتبلـور الحرية تقتضيها التي
  شؤونها
 لهـا الجامعيـة الـشؤون أن مـن انطالًقـا الخـارج،  مـن تـدخل دون والماليـة اإلداريـة الداخليـة 

  )٤٧. (بوظائفها المتعلقة األكاديمية القرارات ، والبعد اآلخر يتمثل في إنجازالفنية خصوصيتها

فاستقالل الجامعة من الناحية اإلدارية يتمثل في أن يكون القرار بشأن التعيين في الجامعة في 
كافة المناصب العلمية واإلدارية هو قرار المؤسسات الجامعية وأن تخضع الترقيات في السلك الجامعي 

معايير األكاديمية وحدها وأن يكون تولي المناصب القيادية في الجامعة هو قرار المؤسسات الجامعية لل
ذاتها وليس قرار أية سلطة خارجها ، ومن الناحية االقتصادية ، فعلى الرغم من أن الجامعات في كل 

ة وأنها مضطرة إلى دول العالم ال تملك موارد ذاتية تكفي لتمويل كافة أنشطتها التعليمية والبحثي
االعتماد على موارد خارجية من السلطات العامة المركزية والمحلية ومن المؤسسات اإلنتاجية والخدمية 
التي قد تتعاون معها إلجراء أبحاث لصالحها إال إن االعتماد على هذه األطراف ال ينبغي أن يحول 

 كما أن استقالل الجامعات من الناحية الجامعة إلى أداة تستخدمها الحكومات في الصراع السياسي ،
الفكرية يعني بقاء الجامعة مجاال مفتوحا لكافة اآلراء والتوجهات والمدارس الفكرية ومحفال للحوار 
السلمي والبناء فيما بينها ، ويعني ذلك أن تحترم المؤسسات الحكومية والسياسية واالجتماعية هذا 

ها الخاصة وال تتدخل في الحوار الذي يدور في الجامعة بالضغط االستقالل فال تلزم الجامعة بتبني رؤا
  )٤٨ (.أو التهديد أو االغتيال المعنوي للشخصيات التي ال ترضى عن أفكارها

 للحـد مهًمـا ومـصدًرا األكاديمية الحرية ضمانات  ضمان منأهم للجامعة المالية الموارد تعدد ويعد
 الجامعـة اسـتقاللية زادت التمويـل مـصادر وتنوعـت تعددت فكلما شؤونها ، في والتدخل الضغوطات من

 لتمويـل ووحيـد واحـد مصدر على الجامعة اعتماد ازداد وكلما وظائفها ، تأدية على قدرة أكثر وأصبحت
 ،الجامعية األولوية في والمتحكم الحاكم الموقع في تكون التي الممولة للجهة تبعيتها ازدادت برامجها ،

 سيحقق والذي الذاتي التمويل نحو الصادق واالتجاه األكاديمية ، الحرية هامش من يقلص الذي األمر
 ويوسع المناسبة ، غير الخارجية الضغوطات من يقلل كما والخارجي ، الداخلي االستقالل من قدر أكبر

 سالتـدري هيئة أعضاء يتبادل حيث الفكرية ، للحرية حيز إلى ويحولها فيها األكاديمية الحرية مجاالت
  )٤٩ (.واالطمئنان األمان من جو في والحوار النقاش والطلبة

وقد عانت الجامعات المصرية من تقييد الحرية الـسياسية فـي مـصر منـذ عهـد الـرئيس جمـال عبـد 
الناصر خوفا من قدرة الطالب الجـامعيين واألسـاتذة مـن حـشد الـشارع المـصري والعربـي حيـث كـانوا فـي 

م تظــاهر الطــالب ضــد النظــام الملكــي ١٩٥١لــشارع العربــي ، ففــي عــام معظــم األحيــان مــصدرا إللهــام ا
الدستوري وقد امتد تقييد الحريـة الـسياسية إلـى تقييـد الحريـة األكاديميـة والـذي امتـد إلـى عـصر مبـارك 
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ممــثال فــي الرقابــة علــى المقــررات الدراســية التــي يــتم تدريــسها بالجامعــات حيــث كانــت هنــاك العديــد مــن 
العالقــة بــين األقبــاط والمــسلمين فــي مــصر ، :  يمكــن تناولهــا داخــل الجامعــات مثــل القــضايا التــي ال

والحـــديث عـــن ســـلبيات النظـــام القـــائم أو األنظمـــة الـــسابقة ، وبعـــض القـــضايا المتعلقـــة بعالقـــة مـــصر 
بالواليات المتحدة األمريكية والدول العربية األخرى أو إسرائيل فهذه الموضوعات ال تناقش داخـل قاعـات 
التدريس وبالتالي يؤثر ذلك على تنمية قدرات الطالب علـى النقـد أو الـسؤال ممـا يجعـل مهـارات الطـالب 

  )٥٠ (.التحليلية متخلفة وغير مستغلة
تمتعت الجامعة األهلية بأكبر درجة من االستقالل إذ لم تكن تابعة ألية وزارة إال إن استقاللها 

م ١٩٥٢فمنذ قيام ثورة ) ١٥ (.الموارد المالية التي تحتاج إليهااإلداري لم يكفل لها بعد قيامها وتوسعها 
بادرت حكومة الثورة إلى سن مجموعة من اإلجراءات والقرارات والقوانين التي تحد من حرية وحركة 

م ١٩٥٢ خاصة أنها كانت على علم بأن الجامعة كانت قبل عام -أساتذة وطالبا–الجامعات المصرية 
السياسية متعددة االنتماءات ، وكانت الضغوط التي مارستها الجامعة سواء في زاخرة بشتى التيارات 

المظاهرات الطالبية أو مقاالت األساتذة عامال أساسيا في إضعاف النظام الملكي ، وبالتالي ساعدت 
على قيام الثورة وكان رجال الجامعات أول من أيدوا الثورة إال إن الخالف نشب بينهم بسبب الخالف 

  )٥٢(. تحديد هوية الحكم هل سيكون ديمقراطي أم سيستمر ديكتاتوري؟حول
 مارس ١٩ في ١٢٨م أصدرت حكومة الثورة القانون األول الخاص بالجامعة رقم ١٩٥٢فبعد ثورة 

م للحد من حرية الجامعة من خالل إنشاء لجان لتصفية أعضاء هيئة التدريس ، ثم القانون ١٩٥٣
ديب أعضاء هيئة التدريس بقرارات غير قابلة للطعن وال يجوز م بشأن تأ١٩٥٤ لعام ١٥٢رقم 

م الذي قضى بالكامل على استقالل الجامعة حيث ١٩٥٤ لسنة ٥٠٨معارضتها ، ثم كان القانون رقم 
كان الوزير عسكريا واألمين العام للجامعة عسكريا وألغيت كل القوانين واللوائح التي صدرت إلعطاء 

فألغي نظام انتخاب العميد والوكيل وأصبحت المناصب بالتعيين وأصبح وزير الجامعة استقالليتها ، 
التعليم هو الرئيس األعلى للجامعات الذي له سلطة إقالة رئيس الجامعة ونائبيه في ذلك الوقت ، إال 
إن النظام األكاديمي لم يحدث فيه تعديل حيث سمحت الثورة بالحرية األكاديمية والبحث بعيدا عن نظام 

  )٥٣ (.لسياسة وٕابداء الرأي في المسائل العامةا
م بشأن تنظيم الجامعات والذي مثل صدوره إعادة النظر ١٩٥٨ لسنة ١٨٤ وتال ذلك القانون رقم 

في دور الجامعة وتحديد رسالتها في ضوء التوجه القومي للجمهورية العربية المتحدة ثم كان القانون 
حلة الجديدة حيث انعكس اإلطار السياسي واالقتصادي في م ليكون مالئما للمر ١٩٧٢ لسنة ٤٩رقم 

هذه المرحلة على قانون تنظيم الجامعات والذي أتاح مساحة أوسع من الديمقراطية حيث نص على 
ضرورة انتخاب عمداء الكليات على أن يختار رئيس الجامعة أحد الثالثة الحاصلين على أعلى 

  )٥٤ (.األصوات
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أن تأسيس الجامعات يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض     كما نص القانون على 
وزير التعليم العالي وبموافقة المجلس األعلى للجامعات وكذلك بالنسبة إلنشاء فروع جديدة لتلك 
الجامعات أو إنشاء كليات جديدة بالجامعات يضاف إلى هذه القرارات موافقة مجلس الجامعة المختصة 

  )٥٥ (.الشديدة التي تجمع كافة خيوط العملية التعليمية لتركزها في يد رئيس الدولةمما يعكس المركزية 
ــيم الجــامعي حيــث تعــددت انتهاكــات  ــم فقــد انعكــس المنــاخ الــسياسي فــي مــصر علــى التعل ومــن ث
الــسلطة الســتقالل الجامعــات وٕاهــدار الحريــات األكاديميــة مــن خــالل نــشر وتــرويج الرؤيــة األحاديــة ذات 

يقـة بـالخط الرسـمي للدولـة واضـطهاد مـا سـواها مـن رؤى واتجاهـات ولـم يـسمح للجامعـة أن الصلة الوث
  )٥٦ (.تصبح مركزا من مراكز الحوار الوطني كما كانت منذ بداية نشأتها

وبتطبيق اإلصالح االقتصادي في مصر وما يتطلبه مـن تغييـرات سياسـية فقـد حـدثت مجموعـة مـن 
 مثـل إتاحـة المزيـد مـن -أيـا كـان هـدفها–نظام السياسي في مصر اإلصالحات السياسية التي شهدها ال

حرية الرأي والتعبير وبعض مظـاهر الديمقراطيـة إال إن هـذه المظـاهر تـنعكس علـى التعلـيم الجـامعي بـل 
على العكس فقد شهدت استقاللية الجامعات المـصرية تـدهورا كبيـرا منـذ مطلـع التـسعينيات حيـث تحـول 

  .ليات من االنتخاب إلى التعييننظام اختيار عمداء الك
ويعد المجلـس األعلـى للجامعـات إمعانـا لآلليـة المركزيـة فـي إدارة الجامعـات المـصرية حيـث يرأسـه 
وزير التعليم وعلى الرغم من نص القانون بأن يتـولى إدارة كـل جامعـة مجلـس الجامعـة ورئيـسها إال إن 

 القاهرة يتولى تخطـيط الـسياسة العامـة للتعلـيم القانون ينص أيضا على أن للجامعات مجلسا أعلى مقره
الجــامعي والبحــث العلمــي والتنــسيق بــين الجامعــات فــي أوجــه أنــشطتها وبالتــالي فــإن المجلــس األعلــى 

  )٥٧ (.للجامعات هو اآللية الرئيسية التي تتدخل من خاللها الدولة في شئون الجامعات
   .مشروعات تطوير التعليم الجامعي: المحور الثالث 

تعد مشروعات التعليم الجامعي إحدى المكافآت التي منحتها إدارة البنك الدولي للحكومة المصرية 
نتيجة تنفيذها لحزمة اإلصالحات االقتصادية الجديدة والتي عرفت باسم برامج اإلصالح االقتصادي ، 

صلة الوثيقة بين التعليم واعترافا بأهمية إصالح التعليم الجامعي في تحقيق التقدم االقتصادي ، ونظرا لل
  .الجامعي والتنمية االقتصادية قام البنك الدولي بمنح الحكومة المصرية قرضا لتطوير التعليم الجامعي

حيث أبدى البنك الدولى استعداده لتمويل مشروع تطوير التعليم العالى فى مصر فى ضوء وجود 
أثير مباشر على التنمية فى مصر ، وقد قامت استراتيجية متكاملة لتطوير هذا القطاع المهم والذى له ت

صدور : وزارة التعليم العالى باتخاذ مجموعة من الخطوات نحو إعداد هذه االستراتيجية القومية منها 
م  بتشكيل اللجنة القومية لتطوير التعليم ٣١/١٠/١٩٩٨ بتاريخ ١٤٢٣قرار وزير التعليم العالى رقم 

 مشروع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم العالى وآليات الجامعى والعالى لإلشراف على وضع
م ٩/٣/١٩٩٩ بتاريخ ٢٥٠التنفيذ تمهيدًا لعرضها فى مؤتمر قومى يعقد لهذا الغرض ثم القرار رقم 

بتشكيل ست لجان فرعية لمعاونة اللجنة القومية بهدف وضع اإلطار العام للخطة االستراتيجية وآليات 
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ثم عقد مؤتمر تحضيري من اللجنة القومية لتطوير التعليم العالى ،  ير عن أعمالهاالتنفيذ وتقديم تقر 
م دعى إليه مجموعة من الخبراء العالميين فى كافة مجاالت التطوير ٢٤/٦/١٩٩٩والبنك الدولى فى 

  )٥٨ (.الستعراض الدروس المستفادة من تطوير التعليم العالى على المستوى الدولى
 بتـشكيل اللجنـة التحـضيرية للمـؤتمر ٥٩٧ر قرار وزير التعليم العالى رقم م صد٢٩/٥/١٩٩٩وفي 

القومى لتطوير التعليم العالى ووضع المقترحات والتوصيات فى صورة خطة استراتيجية لتطوير منظومـة 
التعلــيم العــالى لعرضــها علــى اللجنــة القوميــة تمهيــدًا لعرضــها فــى المــؤتمر القــومى ، وتــم وضــع الخطــة 

يجية لتطــوير منظومــة التعلــيم العــالى الــصادرة عــن المــؤتمر القــومى للتعلــيم العــالى المنعقــد فــى االســترات
، م٢٠١٧ مشروعًا للتطوير حتى عام ٢٥م وقد تضمنت االستراتيجية ٢٠٠٠ فبراير ١٤-١٣الفترة من 

م علـــى إدراج مجموعــة مـــن مـــشروعات ٢٢/١١/٢٠٠١ووافــق مجلـــس الــوزراء فـــى اجتماعـــه بتــاريخ 
 مليـون جنيـه يبـدأ فـى تنفيـذها ٧٢٠بإجمـالى تكلفـة حـوالى ) اثنا عـشر مـشروعا( ذات األولوية التطوير

 مــشروعات ٦م ثــم تــم دمجهــا فــى ٢٠٠٦/٢٠٠٧م وحتــى عــام ٢٠٠٢/٢٠٠٣كمرحلــة أولــى مــن عــام 
م وتم االتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولى على وضع خطة لتنفيـذ ٧/٣/٢٠٠٢أساسية بتاريخ 

 PAD  (Project( ألولى من الخطة االستراتجية لتطوير التعليم العالى وردت تفاصيلها فى الـ المرحلة ا
Appraisal Document مليون دوالر أمريكـى كمرحلـة ٥٠ وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية قرض بمبلغ 

  )٥٩ (:أولى لتطوير التعليم العالى ممثلة فى ستة مشروعات ، وهى
  HEEPFالعالىمشروع صندوق تطوير التعليم  �
  FOEPمشروع تطوير كليات التربية �
    ETCP الكليات التكنولوجية المصريةمشروع �
  ICTP مشروع تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى �
   QAAPمشروع تقييم األداء وضمان الجودة �
   FLDP الجامعية أعضاء هيئة التدريس والقياداتتنمية قدراتمشروع  �

ء وحدة إلدارة هذه المشروعات بوزارة التعليم العالي تقوم بالتخطيط والتنسيق والمتابعة وقد تم إنشا
ألنشطة التطوير في المشروعات المختلفة ، كما تم إنشاء صندوق لخدمة هذه المشروعات يسمى 

  وقامت كل جامعة بإنشاء وحدة إلدارة (HEEPF) صندوق تمويل مشروعات تطوير التعليم العالي
 ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة وتتبع اإلدارة  (PMU)ت التطوير على أن تكون هذه الوحدةمشروعا

 وفيما يلي يعرض الباحث لخمسة من هذه المشروعات والتي ترتبط ارتباطا وثيقا )٦٠(.العليا للجامعة
  .بالتعليم الجامعي ، حيث إن المشروع السادس ال يرتبط به وهو مشروع الكليات التكنولوجية
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  HEEPFمشروع صندوق تطوير التعليم العالى .١
The Higher Education Enhancement Project Fund 

م بـين ٢٠٠٢ لـسنة ٤٦٥٨يعد صندوق مشروع تطوير التعليم العالي جزء من اتفاقية القـرض رقـم 
التعلـيم جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لدعم وتمويل أولويات الخطة االستراتيجية لمشروع تطـوير 

ــة الــصندوق بحــوالي HEEPالعــالي  ــم زيادتهــا بمقــدار مليــون دوال ١٢ ، وقــدرت ميزاني  مليــون دوالر ت
ــم تــشكيل مجلــس إدارة الــصندوق  ــاء علــى قــرار مجلــس إدارة وحــدة إدارة المــشروعات ، وقــد ت أخــرى بن

وء القـرارين م وتـم تعـديلها فـي ضـ٢٠٠٣ لـسنة ١٤١٣وترشيح مدير الصندوق تبعا للقرار الـوزاري رقـم 
ـــم  ـــوزاريين رق ـــاريخ ١٨٢٢ و ١٨٢١ال ـــاون ١٠/٨/٢٠٠٦ بت ـــى التع ـــصندوق عل ـــات ال ـــد آلي م ، وتعتم

  )٦١(.والتنافس بين الجهات المتقدمة من أجل تميز مؤسسات التعليم العالي المصرية
وقد تم تحديد الهدف الرئيس للصندوق فـي دعـم التطـوير والتحـسين لجـودة وكفـاءة وفاعليـة أقـسام 

ات الجامعات المـصرية والمعاهـد العليـا الحكوميـة ، ويتفـرع مـن هـذا الهـدف مجموعـة مـن األهـداف وكلي
  )٦٢ (:تتمثل في 

ـــالي  - ـــيم الع ـــدعم وتطـــوير التعل ـــسية ل ـــة تناف ـــق بيئ ـــة (خل ـــسام العلمي ـــات –األق  المعاهـــد – الكلي
  ).والجامعات

 .ة لجودة التعليمللتنمية المستدام) آلية التطوير الذاتي(تشجيع االتجاه الالمركزي  -
االرتقــاء بقــدرات مؤســسات التعلــيم العــالي والمجتمــع األكــاديمي الســتيعاب التخصــصات العلميــة  -

 .الحديثة والمجاالت البينية واالبتكارية
 .تقوية الروابط والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع والصناعة وسوق العمل -
 .سات التعليم العاليدعم وتطوير نظم المعلومات اإلدارية بمؤس -
 .تعظيم االستفادة من مصادر المعلومات والمعامل والبنية التحتية المتاحة ودعمها -
تمكين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الكتساب المهـارات  -

 .األساسية الالزمة إلدارة وتنفيذ خطط اإلصالح والتطوير
تمويل مشروعا تنافسيا في مختلف :  صندوق تطوير التعليم العالي في وقد تمثلت انجازات مشروع

 مليون دوالر أمريكي لتحسين ١٣,٣٢التخصصات بمؤسسات التعليم العالي بتكلفة إجمالية قدرها 
القدرة على التنافس بين أعضاء هيئة التدريس مما يساعد على تعزيز الجودة في مجاالت تطوير 

األكاديمية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وتطوير أساليب تعليمية جديدة وبث اإلدارة وتطوير البرامج 
كلية من كليات ) ٩٠(روح المبادرة بين أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى تمويل مشروعات في عدد 

كليات تكنولوجية ووزارة التعليم العالي وكان التركيز على طالب مرحلة ) ٥(الجامعات المصرية و
طالب بينما ) ١٢١٧٢٣(وريوس وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع بطريقة مباشرة حوالي البكال

طالب بطريقة غير مباشرة كما عنيت بعض المشروعات بطالب الدراسات العليا ) ٨٩٨٩٩(استفاد عدد 
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ية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين والموظفين بإدارات الجامعة والمؤسسات التعليم
والخريجين والممارسين والمجتمع والمؤسسات الخدمية ، وقد نتج عن تمويل هذه المشروعات 

  )٦٣ (:التنافسية تحقيق ما يلي 
  .استحداث خمسة برامج دراسية جديدة لمرحلة البكالوريوس على مستوى الجامعات المصرية -
 .برنامج دراسات عليا) ٣٥(استحداث  -
 .سيامقررا درا) ٥٠٩(تطوير واستحداث  -
 .برامج دراسية لمرحلة البكالوريوس) ١٠(تطوير لوائح عدد  -
 .برنامج دراسات عليا) ٤٤(تطوير لوائح عدد  -
 .مقررا دراسيا في صورة الكترونية) ٤٥٣(إعداد  -
 .تجربة معملية باستخدام نظم المحاكاة والمعامل االفتراضية) ١٥٥(إعداد عدد  -
) ٧١(معمل كمبيوتر و) ٥١(مشروعا تشمل ) ١٢٢(معمال من خالل ) ١٢٢(إنشاء وتطوير عدد  -

 .معمال متخصصا
 .مشروعا) ١٦(تطوير وتحديث تكنولوجيا المعلومات من خالل  -
 .تطوير وتحديث مصادر المعلومات والمكتبات من خالل سبعة مشروعات -
 .مركزا متخصصا بالجامعات الحكومية) ٥٩(إنشاء عدد  -
) ٨( الجودة بالجامعات الحكومية من خالل نظاما داخليا لضمان) ١٥(إنشاء وتأسيس عدد  -

 .جامعات) ٩(مشروعات في 
 .أنظمة إدارة بالجامعات المصرية) ٩(تطوير وٕاعادة هيكلة عدد  -
 .بحثا علميا) ٥٧(تأليف ونشر عدد  -
 .بروتوكول تعاون مع المؤسسات المجتمعية) ٣٩(عقد عدد  -
 . المشروعاتوحدة ذات طابع خاص لضمان اسمرارية عوائد) ٦٤(إنشاء عدد  -

 ICTP مشروع تطوير نظم و تكنولوجيا المعلومات فى التعليم العالى .٢
Information and Communication Technology Project 

رفـــع كفـــاءة البنيـــة األساســـية لـــشبكات معلومـــات الجامعـــات وشـــبكة : يهـــدف هـــذا المـــشروع إلـــى 
ت وتطبيقـات الحكومـة اإللكترونيـة فـي الجامعات المصرية بالمجلس األعلـى للجامعـات واسـتكمال مقومـا

مؤســسات التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي مــن خــالل تطبيــق بعــض نظــم المعلومــات اإلداريــة بالجامعــات 
المصرية وكذلك إنشاء مركز لنظم المعلومات اإلدارية ودعـم اتخـاذ القـرار بـالمجلس األعلـى للجامعـات ، 

 التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد لتتواكب مع التطوير فضال عن استحداث أنماط جديدة من التعليم مثل
العلمي وتغطى الطلب المتزايد على التعلـيم العـالي ، وتـوفير وٕاتاحـة مـصادر المعلومـات االلكترونيـة مـن 
الكتب واألبحاث والرسائل العلمية المصرية والعالمية لجميع الطالب وأعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات 
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ة إلـى رفـع قـدرات ومهـارات الجهـاز األكـاديمي واإلداري، فـي مؤسـسات التعلـيم العـالي المصرية، باإلضاف
  )٦٤ (.والبحث العلمي، للتعامل مع تقنيات المعلومات واالتصاالت والوسائط المتعددة

 :وقد تم تقسيم محاور العمل بالمشروع إلى خمسة محاور أساسية على النحو التالي
 Network Infrastructureعات البنية األساسية لشبكات الجام -

تمويل مـشروعات تطـوير البنيـة األساسـية لـشبكات المعلومـات بجميـع الجامعـات وتطـوير من خالل 
  .شبكة الجامعات المصرية وربط شبكات معلومات الجامعات مع شبكة الجامعات المصرية

 MISنظم المعلومات اإلدارية المتكاملة  -
نشاء مراكز نظم المعلومات اإلدارية وكـذلك تمويـل مـشروع مويل مشروعات بالجامعات إل من خالل ت

  .مركزي بالمجلس األعلى للجامعات إلنشاء مركز لنظم المعلومات اإلدارية ودعم اتخاذ القرار بالمجلس
 e-Learningالتعلم االلكتروني  -

ث قام تمويل مشروع إلنشاء مركز قومي للتعلم االلكتروني بالمجلس األعلى للجامعات حيمن خالل 
   .eg.edu.nelc.www المركز بإنتاج ونشر بعض المقررات االلكترونية

 Digital Librariesالمكتبات الرقمية  -
إنشاء وحدة للمكتبة الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات وتكـوين تجمـع للمكتبـات الرقميـة من خالل 

 دوريــة ومــستخلص و نــشرات 50,000د علــى عــدد يــصل إلــى أكثــر مــن  بالجامعــات المــصرية والتعاقــ
قياســـــية عالميـــــة يـــــتم إتاحتهـــــا مـــــن خـــــالل بوابـــــة المكتبـــــة الرقميـــــة بـــــالمجلس األعلـــــى للجامعـــــات 

eg.edu.eul.www  ــة باســتخدام نظــام ــات الجامعي ــة المكتب ــل مــشروعات لميكن  ، فــضال عــن تموي
  .مستقبل للمكتبات الذي تم تطويره بمعرفة مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورةال
 ICT Trainingالتدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات  -

إنـشاء وحـدة مركزيـة للتـدريب واالختبـار بـالمجلس األعلـى للجامعـات بهـدف إنـشاء وٕادارة من خالل 
ٕانـشاء وتجهيـز و التدريبيـة وتجهيـز المـادة العلميـة لهـا مراكز للتدريب بالجامعات وٕاعداد محتوى البرامج 

مراكز للتدريب بالجامعات وقد وافق المجلس األعلى للجامعات على تصنيف تلك الـدورات شـرط أساسـي 
  .م ، وحتى اآلن٢٠٠٦وقد بدأ التدريب الفعلي بالجامعات من مارس . للترقي للدرجات األعلى

ــتم تنفيــذ المــشروعات الخاصــة بمحــ ــث ي ــى مــستويينبحي األول مــستوى مركــزي : اور المــشروع عل
بالمجلس األعلى للجامعات لتنفيذ مشروعات تعود على جميع الجامعات بالفائـدة، والثـاني علـى مـستوى 
الجامعات إلتاحـة الفرصـة لإلبـداع وتطـوير إمكانيـات الجامعـات ورفـع كفـاءة العمليـة التعليميـة والبحثيـة 

  )٦٥ (.إلى الحد األقصى الممكن تحقيقه
  
  
  

http://www.nelc.edu.eg/
http://www.eul.edu.eg/
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  FLDPمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  : ٣
  Faculty Members and Leadership Development Project  

 اآلليــة األهــم فــي إحــداث عمليــة تطــوير FLDPيمثــل مــشروع تنميــة قــدرات أعــضاء هيئــة التــدريس 
 العمليــة التعليميــة وهــو المــوارد وتحــديث التعلــيم الجــامعي فــي مــصر ، ألنــه يركــز علــى أهــم مكــون فــي

ــادات الجامعيــة(البــشرية بالجامعــات المــصرية  ، وكــان الهــدف مــن هــذا ) أعــضاء هيئــة التــدريس والقي
المشروع هو تحسين القدرات المؤسسية والمهنية لمؤسسات التعليم الجامعي  من خالل تنميـة وتحـديث 

  )٦٦(: ، ويمكن ترجمة هذا الهدف العام إلي ما يلي المهارات األكاديمية والقيادية للموارد البشرية بها 
فيما يتعلق بأعضاء هيئـة التـدريس ، تحـسين وتحـديث قـدرات ومهـارات أعـضاء هيئـة التـدريس  -

بمؤسسات التعليم الجامعي بما يمكنهم من تحـسين جـودة مخرجـات التعلـيم الجـامعي وتنميـة الخبـرة 
  .م٢٠٠٧لمختلفة بما يحقق استمرارية المشروع بعد الذاتية التي تدعم التطوير المستمر بأنشطته ا

فيما يتعلق بالقيادات األكاديمية واإلدارية ، تنمية وتحديث القدرات اإلداريـة للقيـادات األكاديميـة  -
بما يمكنهم من إحداث التغيير المستهدف بنجاح ، باإلضافة إلـى تطـوير الخبـرات الذاتيـة فـي مجـال 

  . عليم الجامعي التي تحقق استمرارية عملية التطويراإلدارة الجامعية بمؤسسات الت
م تمـت ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣وقد استغرق اإلطار الزمني للمشروع  خمس سنوات امتدت في الفترة مـن 

 شـهرا ، ومرحلـة التنفيـذ والمتابعـة ١٥مرحلة التخطيط واإلعـداد والتـي اسـتمرت : على ثالث مراحل هي 
  )٦٧ (. شهور٣هائي للمشروع وقد امتدت  شهرا ، ومرحلة التقييم الن٤٢واستمرت 

وعلــى الــرغم مــن الجهــود المبذولــة فــي مــشروع تنميــة قــدرات أعــضاء هيئــة التــدريس إال إن دورات 
؛  أي فائدة مهنية أو أكاديمية لهـمالتنمية التي يقدمها المشروع ال تفي بالغرض المرجو منها ولم تحقق

س ومعــاونيهم باإلجبــار كمتطلــب أساســي للتعــين حيــث يــتم عقــدها وفرضــها علــى أعــضاء هيئــة التــدري
والترقي من درجة علمية ألخرى ، كما أن بعض من يقومون بالتـدريب ال يمتلكـون المتطلبـات األساسـية 

  .ومن ثم لم يؤِد هذا المشروع الدور المرجو منه على أكمل وجه) ٦٨ (.للقيام بذلك أكاديميا ومهنيا
 FEEPمشروع تطوير كليات التربية  : ٤

Faculties of Education Enhancement Project 
 قيمـة وتحـددت التربيـة، كليـات لتطـوير قـرض تقـديم على الدولي البنك مع المصرية الحكومة اتفقت
 القـرن مـن التـسعينات نهايـة فـي القـرض هـذا أتـيح وقـد،  دوالر مليـون عـشر ثالثـة يعـادل بما القرض

 تنفيـذ فـي البـدء وقبـل ، م٢٠٠٠ عـام العـالي التعلـيم لتطـوير القـومي المـؤتمر عقـد قبـل العـشرين،
  )٦٩ (.م٢٠٠٢ عام الستة المشروعات

تطـوير كليـات التربيـة مـن خـالل تحقيـق تحـديث شـامل لهـا " وقد حدد الهدف الرئيس للمـشروع فـي 
مواكبا للتطورات العلميـة والمهنيـة العالميـة ، مراعيـا للخـصوصية المـصرية بعامـة وخـصوصية كـل كليـة 
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 بيئتها الخاصة على أساس منظومي من ناحية وفعالية التعلـيم والـتعلم مـن ناحيـة ثانيـة ، والجـودة وفق
  )٧٠ (:الشاملة كمدخل للتطوير من ناحية ثالثة ، وينبثق من هذا الهدف العام أهداف فرعية منها 

لــم بهــا متابعــة التطــورات العلميــة والخبــرات األجنبيــة فــي رؤى كليــات التربيــة ونظــم إعــداد المع -١
ومــسايرة المــستحدثات فيمــا يتــصل بالتخصــصات العلميــة والتكــوين المهنــي مراعيــا الخــصوصية 

  .الثقافية
تبنــي منظــور تربــوي علمــي يزيــل الفواصــل الجامــدة بــين األقــسام العلميــة ســواء داخــل كــل قــسم  -٢

ات علمي أو بين األقسام العلمية بعضها البعض تحقيقا لوحدة المعرفة والتفاعـل بـين التخصـص
 .المختلفة

االهتمــام بالبعــد التطبيقــي العملــي الــذي يؤكــد علــى اكتــساب المهــارات وتكــوين الطالــب المعلــم  -٣
 .القادر على التعامل الفعال مع التالميذ وٕابراز إمكاناتهم وفعاليتهم في عملية التعليم

 .إكساب الطالب المعلم أساسيات البحث في ميدان التخصص ومجال التعليم -٤
 المعلم بقضايا مجتمعـه وبيئتـه وقـضايا العـالم مـن خـالل تقـديم هـذه القـضايا لـه تعريف الطالب -٥

وحثه على التفكير فيها وتحليلها وتفـسيرها وتمكينـه مـن لغتـه واللغـة األجنبيـة التـي تمكنـه مـن 
  .االطالع على تراثه وحضارته

  )٧١ (:شطة في وقد شهدت هذه األهداف مجموعات مختلفة من األنشطة لتحقيقها وتمثلت هذه األن
التربيـة ، فقـد شـهد هـذا الهـدف العديـد  لكليات جديدة رؤية أساسها للتطوير بيئة لخلقبالنسبة  �

ت وعقـد للكليـا التربيـة مـن خـالل عمـل زيـارات لكليـات الراهن الوضع تقويم: من األنشطة منها 
لتحديـد رؤيـة  التـدريس هيئـة أعـضاء مـع لقاءاتمجموعة من المؤتمرات المركزية واإلقليمية وال

 .عامة لرسالة كليات التربية
 ، فقـد قـام القـائمون علـى والتكـاملى التتابعى مكوناته بكافة المعلم إعداد نظام بالنسبة إلصالح �

 ،  المعلـم إعـداد مجـال فـى المتقدمـة األجنبيـة والخبـرات العالميـة االتجاهـات تحليـلالمـشروع ب
 نظام كما تم وضع،  واألداء والبرامج للمعلمstandards المعيارية العالمية  المستويات دراسة
 دبلومـات (العليـا الدراسـات بـرامج و المعلـم إلعـداد جديـدة بـرامج وضـعو  الطـالب الختيـار جديـد
للتخصــصات التربويــة المختلفــة ، كمــا تــم )  دكتــوراه-ماجــستير -خاصــة دبلومــات -مهنيــة
 عقد:  ذ هذه األنشطة من خالل  وقد تم تنفي المحتوى ووضع الدراسية المقررات جميع توصيف
 تطـور لـم التـى الكليـات لـوائح تعـديل المعلم ، ومناقـشة إعداد نظام بدائل لمناقشة قومية لجنة

 .والزيارات المؤتمرات خالل ومن التربوية ، الدراسات قطاع ولجنة الكليات إدارات مع لوائحها
 التـدريس هيئـة أعـضاء تياجـاتاح قيـاس، ومعـاونيهم  التدريس هيئة ألعضاء المهنية التنمية �

 هيئـة أعـضاء التدريبيـة وتـدريب البـرامج أطـر ٕاعـداد و التـدريب مجـاالت ومعـاونيهم وتحديـد
 .ICTPمع مشروع  بالتعاون المعلومات على تكنولوجيا واإلداريين ومعاونيهم التدريس
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 خـالل مـن التربيـة ، كليـات احتياجـات التربيـة وقيـاس لكليـات األساسـية البنيـة نوعيـة تحـسين �
 شـكلتها فنيـة لجان خالل من وتجهيزاتها المعامل توصيف و ، التطوير تحديد الكليات لمتطلبات

 علـى الفنيـين وتـدريب المعامـل اسـتخدام علـى التـدريس هيئـة أعـضاء المشروع ، وتـدريب إدارة
 ضـمان متابعـة  ثـم ومراجعتهـا التدريبيـة البـرامج تقـويم  ، باإلضـافة إلـىوصـيانتها تـشغيلها

  تحديـد ، والطـالب تعلـم مـستوى تحـسين فـي فاعليتهـا وبيـان التـدريس فـي المعامـل سـتخداما
 موافقة تبدى التى الكليات  تزويد ، ووأجهزة معامل من التخصصية المقررات تدريس احتياجات
 ضـمان  متابعـة ، وتكنولوجيـة بأجهزة الدراسة قاعات  تدعيم ، والتخصصية للمقررات بمعامل
 الرقميـة بتحميلهـا المكتبـة فـي االشـتراك ، فـضال عـن الطالبـي التـدريس فـي امـلالمع اسـتخدام
مـع   باالتفـاقERIC-Education Full-Text- PsycINFO .والمـصادر البيانـات بقواعـد
 .ICTP مشروع 

 على واالعتماد الجودة ضمان مشروع مع التربية من خالل االتفاق بكليات األداء جودة ضمان �
 عمل ورش ، وعقد اإلدارة مجلس وموافقة بها الجودة لضمان بية بمشروعاتالتر  كليات اشتراك
بمـشروعات ،  التقـدم لتـشجيع للكليـات للكليـات ، وعمـل زيـارات مـع ممثلـين الجـودة ضمان عن
 .المشروع في والسير الداخلية ، األوضاع تقييم أنشطة وبدء

بالجامعات  عمل ورشة ١٨ عقد لالتربية ، من خال  كليات به تقوم الذاتي لإلصالح مدخل تبنى �
  تنافـسية آلليـة وفقـاً  صالحاإلو  تطوير اللمشروعات نظام بالقاهرة ووضع مركزية  ورش٣ وعقد

الداخليـة ،  لتطوير اللوائح بها التدريس هيئة وأعضاء الكليات عمداء مع لقاءات ، كما تم عقد
 .علمية بآلية  منها٥٤ واختيار المقدمة المشروعات وتحكيم

 هيئـة األخـرى ، حيـث عمـل أعـضاء التطويريـة والمـشروعات بالمـدارس المـشروع أنـشطة ربـط �
 أعـضاء لتـدريب بـرامج وتعلـيم الكبـار ، وتقـديم  األميـة لمحو على التقدم بمشروعات التدريس
 إلعـداد مهنيـة دبلومـات بـرامج الفعالـة ، وتطـوير معلمـي المـدارس تـدريب علـى التدريس هيئة

 ذوي التالميـذ تعلـيم لتطـوير مـشروعات الخاصة ، وتقـديم والتربية كبارتعليم ال في متخصصين
 .العملية التربية برامج االحتياجات الخاصة ، وتطوير

 األدوات والتقـويم ، وتطبيـق للمتابعـة نظـام والتقـويم ، مـن خـالل بنـاء للمتابعـة نظـام إنـشاء �
  .االستطالعية والتدريب المعامل والدراسة وتقويم تشغيل لمتابعة

وبرغم التسليم بأهمية تطوير البنيـة التحتيـة لكليـات التربيـة مـن معامـل وأجهـزة إال إن هـذه األجهـزة 
، ال فقدت قيمتها وجدواها مـع الـزمنتعتمد على برامج تشغيل متقدمة يجب تحديثها وترقيتها باستمرار وإ 

 نقــص تــوافر مثــل هــذه باإلضـافة إلــى قلــة أهميــة تــدريب طــالب كليــات التربيــة علــى هــذه األجهــزة بــسبب
األجهزة في بيئـة عملهـم ممـا يـستلزم تطـويرا موازيـا لمنظومـة التعلـيم العـام وٕامـدادها بـاألجهزة والوسـائل 
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التعليمية الحديثة ، كما لم يهتم المشروع بتحديث المكتبات وتزويدها باألثاث الالزم وبالكتـب والـدوريات 
  )٧٢ (.ذه الكليات وتحديثهاودوائر المعارف الحديثة كما لم تهتم بمباني ه

  QAAP .مشروع ضمان الجودة واالعتماد : ٥
Higher Education Enhancement Project Quality Assurance and 

Accreditation Project .  
أدركت الحكومة المصرية حاجة الجامعات الحكومية إلـى اإلصـالح ومـن ثـم دعـت الجهـات المانحـة 

م الحالي ووضـع بعـض التوصـيات ، وفـي إطـار برنـامج البنـك الـدولي لتطـوير كالبنك الدولي لتقييم النظا
التعليم الجامعي تـم وضـع معـايير العتمـاد الجامعـات المـصرية الحكوميـة والخاصـة اسـتنادا إلـى نمـوذج 

  )٧٣ (.الجامعات البريطانية
مــصر ومـن ثـم كـان مـشروع ضـمان الجـودة واالعتمـاد ضـمن مـشروعات تطـوير التعلـيم العـالي فـي 

ويهدف مشروع ضمان الجودة واالعتماد إلى تمكين مؤسسات التعليم الجامعي من تأسـيس نظـم الجـودة 
وٕاعدادها وتأهيلها للتقدم للحصول على االعتماد من قبل الهيئـة القوميـة لالعتمـاد وضـمان الجـودة مـن 

 واإلعـداد إلنـشاء خالل استحداث وتطوير نظم الجودة واالعتماد في مؤسسات التعليم الجامعي في مصر
ــدرة  ــة فــي الق ــة جوانبهــا ممثل ــاول ضــمان الجــودة بكاف ــضمان الجــودة ، والمــشروع يتن ــة ل ــة القومي الهيئ

  )٧٤ (.المؤسسية والفاعلية التعليمية
 واالعتماد الجودة لضمان القومية اللجنة بإنشاء واالعتماد الجودة ضمان مشروع في العمل وقد بدأ

 مليون ٦ بمبلغ المشروع تمويل تمم  ٢٠٠٣ عام وفي فورد ، ةمؤسس من بتمويل ، م٢٠٠١ سنة
 التمويل اعتماد تم المشروع استمرارية ولضمان ، سنوات خمس لمدة الدولي البنك قرض من دوالر
  وقد بدأل ،كك التعليم تطوير من الثانية للمرحلة العلمي للبحث والدولة العالي التعليم وزارة من الالزم
- ٢٠٠٧الخمسية  الخطة إطار في مستمراً  مازال والذي م ٢٠٠٧ عام منذ الثانية مرحلةبال العمل فعلياً 

  )٧٥ (.م٢٠١٢
اســتحداث وتطــوير نظــم ضــمان الجــودة واالعتمــاد فــي مؤســسات التعلــيم : وقــد هــدف المــشروع إلــى 

ة نــشر ثقافــ ، ومــن ثــم العــالي فــي مــصر ، واإلعــداد إلنــشاء الهيئــة القوميــة لــضمان الجــودة واالعتمــاد
الجـودة فـي مجتمـع مؤسـسات التعلـيم العـالي ووضـع آليـات لـضمان جـودة خريجـي الجامعـات المــصرية 

إنـشاء معـايير قوميـة أكاديميـة مـن خـالل وقدراتهم التنافسية علي المـستوي القـومي واإلقليمـي والـدولي 
 ألعـضاء هيئـة مرجعية ووسائل القياس تتوافق مع المعايير العالمية ، فضال عن بناء القدرة المؤسـسية
 )٧٦ (.التدريس بالجامعات المصرية لضمان رفع وتطوير واستمرارية الجودة في التعليم العالي

على  مستويات ٣ شملت مشروع ٢٠٣ عدد تمويل واالعتماد الجودة ضمان مشروع وقد استطاع
  )٧٧ (:النحو التالي
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 الدعم وتقديم بتمويل وعالمشر  قام ، حيث القطاع لجان يشمل المستوي وهذا، األول  المستوى �
 .مختلفة وأدبية علمية قطاعات ١٠ لعدد األكاديمية المعايير لوضع مشروعات ١٠ لعدد الفني
  .تعليمي برنامج ٤٩ عدد بإجمالي علمية قطاعات ٧ وعدد أدبية قطاعات ٣ عدد شملت والتي

 تم امشروع ٣٠ عدد على شمل والذي الجامعات يشمل المستوي وهذا ، الثاني المستوى �
 المشروعات هذه تحتوي حكومية جامعة ١٧ عدد شملت والتي لها الفني الدعم وتقديم تمويلها
 منها مول والتي الحكومية بالجامعات واالعتماد الجودة لضمان مراكز إلنشاء مشروعا ١٣ عدد

  استراتيجية خطط لوضع مشروعا ١٧ عدد بتمويل المشروع قام كما مركزا ١٣ عدد المشروع
 والتي االستراتيجية الخطط وضع من انتهت التي الجامعات وعدد الحكومية للجامعات للجودة
 .الممولة الجامعات من % ٨٢ نسبة تمثل

 الفني الدعم وتقديم بتمويلها المشروع قام التي الكليات يشمل المستوي الثالث ، وهذا المستوى �
 هذه وطرحت المصرية الجامعات لكليات للجودة داخلي نظام إلنشاء مشروع ١٥٠ لعدد

 الدورة في مشروع ٦٢ عدد بتمويل المشروع قام حيث للتمويل دورات ٣ خالل من المشروعات
  .الثالثة بالدورة مشروع ٦٤ وعدد الثانية بالدورة مشروع ٢٤ وعدد األولي

 )٧٧ (: فيما يلي واالعتماد الجودة ضمان مشروع إنجاز وقد تمثلت مؤشرات
 الندوات خالل من الثقافة نشر تم حيث .المصري األكاديمي جتمعالم في الجودة ثقافة نشر .١

 والقيادات تدريس هيئة عضو ٥٨٠٠لعدد  الجودة مراكز وأنشطة العمل وورش والمؤتمرات
 .األكاديمى المجتمع فى الجودة ومكونات ثقافة بنشر اآلن معظمهم ويقوم الجامعية

 . كلية ١٥٠ في للجودة داخلي نظام إنشاء .٢
 نشأت أخرى مراكز ألربعة الفني الدعم وتقديم متابعة وكذلك ومتابعتهم مركزا ١٣ دعد إنشاء .٣

 الحكومية المصرية الجامعات جميع فإن وبالتالي ، التعليم تطوير صندوق مشروع من بتمويل
  .بالكليات الجودة نظم استمرارية لمتابعة جودة مراكز بها أصبح

 في البدء و المختلفة ، التعليمية ببرامجها قطاعات ١٠ لعدد المرجعية األكاديمية المعايير وضع .٤
  .الحكومية المصرية الجامعات في االستراتيجية الخطط تنفيذ

وعلى الرغم من تنفيذ مشروع ضمان الجودة واالعتماد إال إن هذا المشروع لم يأتي بأثر كبير على 
عية الحاصلة على االعتماد في التعليم الجامعي في مصر والدليل على ذلك هو قلة عدد الكليات الجام

 كلية وبذلك ٣١٦كلية جامعية فقط من أصل ) ١٦(م ٢٠١٢ سنوات ، حيث وصل عددها عام ١٠فترة 
  .فقط من إجمالي عدد كليات الجامعات الحكومية% ٥,٠٦تكون نسبة الكليات المعتمدة حوالي 

مج التطوير المستمر وقد شمل المشروع العديد من المشروعات الفرعية التي تندرج تحت برنا
  )٧٨ (:والتأهيل لالعتماد والتي تمثل المراحل الثالثة للمشروع فيما يلي 
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 Quality مشروع متابعة استمرارية نظم ضمان الجودة الداخلي بالكليات للمرحلة األولى -١
Assurance and Accreditation Project) QAAP1 ( ويهدف إلى تحقيق فاعلية ،

كلية ) ١٦٧(مان الجودة التي بدأت في المرحلة األولى عدد واستمرارية مشروعات ض
واستكمال تطبيق نظم الجودة الداخلية في جميع كليات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 

  .الحكومية
 Quality مشروع استكمال تنفيذ نظم الجودة الداخلية في باقي الكليات الجامعية -٢

Assurance and Accreditation Project 2 )QAAP2 ( ويهدف إلى الوصول ،
باقي الكليات الجامعية إلى قدرة مؤسسية تنافسية تؤهلها من التطوير المستمر في إطار 

 .معايير جودة مقننة
  Continuous Improvement andمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد -٣

Qualification for Accreditation Project) CIQAP(  صول إلى ، ويهدف إلى الو
قدرة مؤسسية ذاتية الحركة لتطوير مستمر على مستوى جودة عالية يضمن دوما التأهل 

 .لالعتماد
 Developing Academic Programs forمشروع تطوير البرامج األكاديمية لالعتماد -٤

Accreditation Project (DAPAP)  ويهدف إلى دعم منظومة التعليم العالي عن ، 
لتطوير برامج أكاديمية متكاملة بمعايير اعتماد قومية تتفق مع المعايير طريق حفز مؤسساتها 

الدولية كنموذج فاعل يتم تبنيه داخليا لتكراره لباقي البرامج األكاديمية في عملية التطوير 
 .المستمر والتأهيل لالعتماد

 HEI Labs Certification Projectمشروع اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي -٥
(HLCP) ويهدف إلى دعم مؤسسات التعليم العالي العتماد المعامل في المجاالت التطبيقية ، 

من جهات دولية كأحد مكونات التأهيل للتقدم لالعتماد األكاديمي والمؤسسي ورفع مستوى 
 .أدائها طبقا للمعاير الدولية في إطار عملية التطوير المستمر

   'Development of Studentsتحاناتمشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالم -٦
Assessment Systems Project) DSASP (  ويهدف إلى تطوير نظم التقويم ،

واالمتحانات للطالب في مؤسسات التعليم العالي لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة 
 .عتمادللبرامج األكاديمية بما يتوافق مع المعايير األكاديمية كأحد متطلبات الجودة واال

 Development of Faculties of Basicمشروع تطوير كليات العلوم األساسية -٧
Science Project) DFBSP ( ويهدف إلى الوصول إلى قدرة مؤسسية ذاتية وديناميكية ،

 .لكليات العلوم لتطوير مستمر لمعايير الجودة والوفاء بمتطلبات االعتماد األكاديمي
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 Monitoring and Evaluation of New الجديدةمشروع متابعة وتقييم البرامج -٨
Programs Project) MENPP ( ويهدف إلى متابعة وتقييم األداء للبرامج الدراسية ،

الجديدة التي تعتمد على أحدث النظم التعليمية وذلك بهدف نشر ثقافة التعليم القائم على 
ريج متميز قادر على المنافسة في التميز واألخذ بالنظم الجديدة في التعليم والتقييم إلعداد خ

سوق العمل على أن يسهم الطالب في هذه البرامج بجزء من تكاليف هذا النوع الخاص من 
التعليم وتشمل هذه البرامج جميع البرامج الجديدة التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة وبرامج 

 مؤسسات تعليمية أجنبية أو التعليم باللغة االنجليزية أو الفرنسية أو البرامج المشتركة مع
 .البرامج التي يلتحق بها الطالب الوافدون

إال إن إعمال نظام االعتماد وضمان الجودة يفترض أن إدارة الجامعة والكليات يكون لها صالحيات 
نظـم ومعـايير : كاملة في األمور المحورية ذات التأثير على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وأهمهـا 

لطالب ، ونظم وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وتقويم أدائهم وٕانهاء خـدماتهم ، ومـن ثـم ال قبول ا
ــسبب األعــداد  ــد المقومــات الالزمــة للدراســة ب ــات تفتق ــي كلي ــيم الجــودة واألداء ف ــق نظــم تقي يمكــن تطبي
ان المتزايـــدة التـــي ال تـــسمح بقيـــام عمليـــة تعليميـــة ذات معنـــى ترضـــى عنـــه أيـــة هيئـــة لالعتمـــاد وضـــم

  )٧٩(.الجودة
وبالتالي مازالت مظاهر الضعف واضـحة فـي جـودة مؤسـسات التعلـيم الجـامعي فـي مـصر ، ويمكـن 

  )٨٠ (:إجمال مظاهر ضعف جودة التعليم الجامعي في مصر فيما يلي  
اعتماد معظم الطالب واألساتذة على المذكرات الدراسية بشكل رئيس في التـدريس بـسبب نقـص  -١

تبـــات ممـــا يجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى تـــوفير الكتـــب والمراجـــع التكميليـــة التمويـــل الخـــاص بالمك
 .للمذكرات الدراسية

ضــعف مرتبــات أعــضاء هئيــة التــدريس بالجامعــات المــصرية حيــث يحــصل الفــرد علــى حــوالي  -٢
 دوالر شهريا في حين يتقاضى ضعف هـذا المبلـغ عـشر مـرات فـي دول الخلـيج العربـي ، ٢٥٠

 . ألف عضو هيئة تدريس بالجامعات إلى دول الخليج٥٠ن مما أدى إلى هجرة ما يزيد ع
مـن ميزانيـة التعلـيم الجـامعي فـي مـصر ممـا أدى إلـى نقـص % ٦٠تبلغ نسبة المرتبات حوالي  -٣

 .األموال المتاحة لجوانب أخرى من التعليم
ال يتم تصنيف أعضاء هيئة التدريس تبعا ألدائهم البحثي والتدريسي أو معدالت نجاح ورسـوب  -٤

 .همطالب
ــدافع لــدى بعــض أعــضاء هيئــة التــدريس للوصــول إلــى مــستوى متميــز مــن العمليــة  -٥ ضــعف ال

  .التدريسية بسبب تدني الرواتب وعدم وجود آلية محددة وواضحة للتراجع عن أدائهم السيء 
ــيم الجــامعي  ــإن حــال التعل ــسابقة ف ــرغم مــن مــشروعات التطــوير ال ــى ال ــه عل وممــا ســبق يتــضح أن

حيث ركزت جميع المشروعات الـسابقة فـي را عما كان عليه أواخر القرن العشرين المصري لم يتغير كثي
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المقام األول على توفير البنية األساسية لمؤسسات التعليم الجامعي دون أن تعطي أدنى اهتمام لتطوير 
المهارات طالب وخريجي التعليم الجـامعي فـي مـصر كمـا فعلـت بعـض الـدول التـي خصـصت مـشروعات 

التـي تبنتـه كوريـا الجنوبيـة ) مشروع عقـل كوريـا(ية مهارات وقدرات الطالب والخريجين مثل محددة لتنم
والذي كان أحد الطرق إلصالح التعليم الجـامعي وتطـويره ومـن ثـم تطـوير المجتمـع ككـل حيـث اسـتهدف 

ريــة المــشروع رفــع كفــاءة التعلــيم الجــامعي الكــوري مــن خــالل تعزيــز الكفــاءة األكاديميــة للجامعــات الكو 
إلعداد الموارد البشرية من أجل متطلبات القرن الواحـد والعـشرين وتزويـدهم بالقـدرات اإلبداعيـة الالزمـة 

  .لمجتمع قائم على المعرفة
أما بالنسبة لتطوير مهارات وقـدرات أعـضاء هيئـة التـدريس بالجامعـات المـصرية فقـد تـم تخـصيص 

ف قدرتـه علـى تحقيـق أهدافـه وجعـل الـدورات مشروع لذلك إال إن ما وجه إلى هذا المـشروع بـسبب ضـع
التدريبية وسيلة للترقي دليل على ضعف جدوى هذا المشروع بالرغم من األموال الطائلة التي أنفقت فـي 
ســبيل ذلــك ، وبالتــالي تحولــت هــذه المــشروعات مــن وســيلة للتطــوير إلــى غايــة فــي حــد ذاتهــا يــسعى 

ات من األنشطة والممارسات دون االهتمام بالتأكد من القائمون على هذه المشروعات إلى تنفيذ مجموع
  .جدية المردود وأهميته والدليل على ذلك ما حدث في إنجاز هذه المشروعات منفصلة غير مجتمعة

 التعلـيم نظـام م انتهى تقرير البنك الدولي عن التعلـيم الجـامعي فـي مـصر إلـى أن٢٠١٠ففي عام 
 النطاق واسع اإصالح يشهد لم وٕان ، بصورة مرضية الراهنة جاتاالحتيا يخدم اليزال ال المصري العالي
مجموعـة مـن  إجـراء ، خاصـة بعـد مـصر فـي واالجتمـاعي االقتـصادي التقـدم دون يحـول فـسوف

 فـي الجـامعي التعلـيم ال يزال نظـام اإلصالحات االقتصادية طبقا لسياسات اإلصالح االقتصادي، ومن ثم
) ٨١ (.الماضـي اقتـصاديات نحـو كبيـر حـد إلـى موجهـا إنتاجه يزال ال؛ حيث  بناء إعادة إلى ماسة حاجة

 وفــي -ومنهــا الجامعــة–كمــا إن شــيوع مظــاهر الفــساد اإلداري المختلفــة فــي جميــع قطاعــات المجتمــع 
عملية اختيار بعض القيـادات اإلداريـة التـي تتـولى وضـع وتنفيـذ بـرامج اإلصـالح تـؤثر سـلبا فـي عمليـة 

مناخ التعليمي الذي يحيط بالنظام الجامعي ال يسمح للتطوير بالحدوث أو حتـى  خاصة وأن الاإلصالح ،
ــــة  ــــد اإلجــــراءات اإلداري ــــوائح وتعق ــــدم الل ــــى ق ــــب عل ــــك لتواجــــد مــــشكالت تترت ــــه إن حــــدث وذل تدعيم

  )٨٢(.والبيروقراطية
م أنــه بــالرغم مــن المبــادرات التــي تتخــذها الحكومــة ٢٠١٠كمــا يــشير تقريــر البنــك الــدولي لعــام 

 يركـز جوهريا إصالحا تستلزم مجاالت عدة صرية لتطوير التعليم الجامعي إال إن األسلوب المتبع فيالم
مـن  الهيكلـي لإلصـالح االهتمـام مـن المزيـد إعطـاء مـن بـد وال اإلجرائيـة، التغييـرات علـى رئيـسية بـصفة

 القومية فـضال عـن األهداف تحقيق في اإلسهام على النظام قدرة وزيادة المؤسسية الثقافة خالل تغيير
والثانويـة ، فـالتعليم الجـامعي المـصري مـازال يواجـه  االبتدائيـة الدراسة وفعالية لجودة المستمر التحسين

العديد من المشكالت التي تتطلـب حتميـة اإلصـالح لتحقيـق التقـدم العلمـي واالقتـصادي واالجتمـاعي فـي 
 الوظيفيــة الممثلــة فــي قلــة خــتالالتمــصر حيــث إن مؤســسات التعلــيم الجــامعي تواجــه العديــد مــن اال
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 التعليميـة وقـصور والعمليـات المـدخالت نوعيـة إليها ورداءة الوصول وفرص للطالب المتاحة االتلمجا
 تطـوير كفايـة وعـدم العمـل سـوق التعلـيم الجـامعي مقارنـة باحتياجـات مخرجـات بـين التـوازن واخـتالل
  )٨٣ (:إلى  فهي مازالت في حاجة ، وبالتالي الوطنية كاراالبت نظم مع والروابط الجامعية البحثية القدرات
 أخـرى بلـدان تكثـف حيـث المعرفـة، علـى القـائم العـالمي االقتـصاد في التنافسية قدراتها تحسين .١

 .المعرفة وٕانتاج البشري المال رأس في تهااستثمارا
 .الطالب من ومتنوع متزايد لعدد المناسب النحو على التعليمية الخدمات توفير .٢
  .التعليم فرص في االختالفات عن الناشئة االجتماعية التفاوتات من الحد .٣

  تفعيل دور مشروعات تطوير التعليم الجامعي لتحقيق أهدافهكيفية : المحور الرابع 
إن لمشروعات تطـوير التعلـيم الجـامعي بكـل دولـة مـن دول العـالم دورا كبيـرا فـي االرتقـاء بمـستوى 

، حيـــث تركـــز هـــذه )  مخرجـــات– عمليـــات –مـــدخالت ( الجـــامعي بأكملهـــا جـــودة أداء منظومـــة التعلـــيم
ـــة الطـــالب الملتحقـــين  ـــة جديـــدة للجامعـــات واالهتمـــام بنوعي ـــى إضـــافة مـــصادر تمويلي المـــشروعات عل
بمؤسسات التعليم الجـامعي فـضال عـن االهتمـام بالبنيـة التحتيـة الـساسية للجامعـات بحيـث تـوفر البيئـة 

التعليمية ، فلم تغفل هذه المشروعات أي جانب من هذه الجوانب مثلما حدث في الالزمة إلتمام العملية 
ــا علــى البنيــة األساســية للجامعــات  ــي مــصر والتــي ركــز معظمه مــشروعات تطــوير التعلــيم الجــامعي ف

  .والتنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بغض النظر عن العائد منها
هـذه الـدول بجـودة أداء العمليـة التعليميـة داخـل الجامعـات مـن كما اهتمت مشروعات التطوير فـي 

ــة مــن المنافــسة الداخليــة والخارجيــة بــين الجامعــات المحليــة والعالميــة ممــا أدى إلــى  خــالل إيجــاد حال
االرتقــاء بمــستوى أداء هــذه الجامعــات إلــى المــستوى العــالمي ، ومراعــاة المهــارات التــي يتطلبهــا ســوق 

ي مــن خريجــي الجامعــات وبالتــالي زاد الطلــب علــى الخــريجين وانخفــضت معــدالت العمــل المحلــي والعــالم
ــا كا ــا وٕانم ــي حــد ذاته ــة ف ــن هــذه المــشروعات غاي ــم تك ــنهم ، فل ــة بي ــيم البطال ــت وســيلة لتطــوير التعل ن

  :، ومن ثم يمكن لمشروعات تطوير التعليم الجامعي في مصر تحقيق ذلك من خالل ما يلي الجامعي
 .ف وبرامج كل مشروع من مشروعات تطوير التعليم الجامعيإعادة هيكلة أهدا -١
تحديــد أهــداف وتوصــيف أنــشطة مــشروعات التعلــيم الجــامعي بوضــوح مــن خــالل التنــسيق بــين  -٢

ــيم العــالي ووحــدات إدارة المــشروعات بالجامعــات ومــديري  وحــدة إدارة المــشروعات بــوزارة التعل
  .مشروعات التطوير

  .ارات وقدرات طالب وخريجي الجامعات المصريةرصد مشروعات تنافسية لتنمية مه -٣
ضرورة التكامل والترابط بين مشروعات تطوير التعلـيم الجـامعي المختلفـة حتـى ال تتكـرر بعـض  -٤

األنشطة والممارسات عن طريق وضع سياسة موحدة بين أنشطة مشروعات التطوير المختلفـة 
  .وتوحيد فئات الصرف بين أنشطة المشروعات المختلفة
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ل من اعتماد تقييم جودة الجامعات على البيانات الكمية مثل عدد األساتذة ونـسبتهم إلـى التحو -٥
الطالب أو حجم مكتبة الكليات والجامعات إلى االعتمـاد علـى نتـائج العمليـة التعليميـة والبحثيـة 
مــن خــالل تقيــيم المخرجــات عــن طريــق بيانــات ومؤشــرات جديــدة إلثبــات إتقــان الطــالب معــارف 

  .حددة ناتجة عن تعليمهم داخل الجامعةومهارات م
تقيــيم الجامعــات فــي ضــوء أهــدافها المعلنــة والمحــددة ولــيس تبعــا لنمــوذج تحــدده هيئــة ضــمان  -٦

 .الجودة واالعتماد
طــرح مــشروعات تطــوير تنافــسية تهــدف إلــى تقيــيم الكفايــة الداخليــة والخارجيــة لجميــع الكليــات  -٧

ــث ا ــيم مخرجاتهــا مــن حي ــة مــن خــالل تقي لمهــارات والمعــارف ومــدى مالءمــة برامجهــا الجامعي
  .األكاديمية لقطاعات العمل واإلنتاج
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اجع والهوامشر الم  
 ، المكتـــب اإلصـــالح التربـــوي مداخلـــه وبرامجـــه وكلفتـــه الماليـــة: عبـــد اللطيـــف محمـــود محمـــد  .١

 .٥٠م ، ص ٢٠١١الجامعي الحديث ، األسكندرية ، 
ــا: حــسين بــشير محمــود  .٢ ــة للجــودة ، حــول اإلصــالح التعليمــي الق ــى المــستويات المعياري ئم عل

" دراسة تحليلية ، بحث مقـدم للمـؤتمر الـدولي الخـامس للمركـز العربـي للتعلـيم والتنميـة بعنـوان 
المنعقد في الفترة من  " مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة ، تجارب ومعايرر ورؤى

 .٦٩م ، ص ٢٠١٠سكندرية ، م ، المكتب الجامعي الحديث ، األ٢٠١٠ يوليو ١٥-١٣
 .١٦٣ ، ١٣٣ص .عبد اللطيف محمود محمد مرجع سابق ، ص .٣
معوقاتـه ، بحـث مقـدم  – فعالياتـه – مـصر ، ضـروراته فـي التربـوي اإلصـالح: قمبـر  محمـود .٤

للمؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية بالمنصورة بالتعاون مع مركز الدراسـات المعرفيـة بالقـاهرة 
م ، ص ٢٠٠٤ أكتـوبر ٣-٢المنعقد في الفتـرة مـن  " اإلصالح التربوي في مصرآفاق " بعنوان 
١٤.  

5. Gülsün Atanur Baskan and Yücel Erduran (2009) ; Reforming 
education in developing economies of the world: major issues of 
educational reform in China and Russian Federation , Procedia 
Social and Behavioral Sciences , 1 ,  (2009) , p.347. 

6. Ibid , 1 ,  (2009) , p.348. 
ــنفس: جــابر عبــد الحميــد جــابر وأحمــد خيــري كــاظم  .٧ ــم ال دار  ، منــاهج البحــث فــي التربيــة وعل

  .١٣٤. ص،  م ١٩٨٩، القاهرة ، النهضة العربية 
ربية ، طبعة خاصة بوزارة التربية  ، مجمع اللغة العالمعجم الوجيز: جمهورية مصر العربية  .٨

 .٣٦٨ ، ٣٩٦ ، ١٥١ص .م ، ص٢٠٠٠والتعليم ، 
 .١٤٥-١٤٤ص .مرجع سابق ، ص: عبد اللطيف محمود محمد  .٩
  .٧٠مرجع سابق ، ص : حسين بشير محمود  .١٠
  .١٠مرجع سابق ، ص : قمبر  محمود .١١
ص .م ، ص٢٠٠٧ثقافـة اإلصـالح التربـوي ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ، :  علـي إسـماعيلسعيد  .١٢

٣٠-٢٤.  
الالمركزية رؤية لإلصـالح المؤسـسي فـي التعلـيم قبـل الجـامعي فـي مـصر : محمد توفيق سالم  .١٣
، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السابع للمركز القومي للبحـوث والتنميـة ) إطار نظري(
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-٢٦لفترة من المنعقد في ا" اإلصالح المؤسسي للتعليم قبل الجامعي في الوطن العربي"بعنوان 
  .٤٣٣م ، ص٢٠٠٧م ، المركز القومي للبحوث والتنمية ، القاهرة  ٢٠٠٦ أغسطس ٢٧
ــيم الجــامعي الخــاص فــي ضــوء : شــريف أحمــد حلمــي حــسين اللمعــي  .١٤ التخطــيط لتطــوير التعل

احتياجـــات التنميـــة ، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منـــشورة ، كليـــة التربيـــة ، جامعـــة عـــين شـــمس ، 
 .٨٤، صم٢٠٠٧

التعليم العالي في مصر الحديثة بـين المـدارس العليـا والجامعـات الحديثـة ، :  رزق يونان لبيب .١٥
التعليم العالي في مصر "بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية بعنوان 

م ، مركـز ٢٠٠٥ فبرايـر ١٧-١٤، المنعقـد فـي الفتـرة مـن " خريطة الواقع واستشراف المـستقبل
  .١٧٣-١٧١ص .م ، ص٢٠٠٦ات السياسية ، جامعة القاهرة ، البحوث والدراس

التعلـيم العـالي والجـامعي المقـارن حـول العـالم ، : أحمد إسماعيل حجي ولبنـى محمـود شـهاب  .١٦
، عـــالم الكتـــب ، القـــاهرة ، جامعـــات المـــستقبل واســـتراتيجيات التطـــوير نحـــو مجتمـــع المعرفـــة 

 .٢٢٤م ، ص٢٠١١
ــي: محمــد صــبري الحــوت  .١٧ ــداخل وضــغوط الخــارجإصــالح التعل ــع ال ــين واق ــو م ب ــة األنجل  ، مكتب

 .٢٤م ، ص٢٠٠٨المصرية ، القاهرة ، 
 ، مرجـع سـابق ، الحـق فـي التعلـيم رؤى وتوجهـات: المركز القومي للبحوث التربويـة والتنميـة  .١٨

 .٢٨ص
 .١٤٧-١٤٤.ص.مرجع سابق ، ص: حسين بشير محمود  .١٩
 المبــررات والمحــاذير ، ورقــة عمــل خصخــصة التعلــيم الجــامعي ،: محمــد ســيف الــدين فهمــي  .٢٠

خصخـصة " مقدمة إلـى المـؤتمر التربـوي الثـاني لكليـة التربيـة جامعـة الـسلطان قـابوس بعنـوان 
م ، مطبعـة جامعـة ٢٠٠٠ أكتـوبر ٢٥ – ٢٣المنعقـد فـي الفتـرة مـن  " التعليم العـالي والجـامعي

  .٧٠-٦٨.ص.م ، ص٢٠٠١السلطان قابوس ، مسقط ، سلطنة عمان ، 
  .١٦٦-١٦٥.ص.مرجع سابق ، ص: شير محمود حسين ب .٢١
  .٧٠-٦٩.ص.مرجع سابق ، ص: محمد سيف الدين فهمي  .٢٢
 .٢٢٣مرجع سابق ، ص: أحمد إسماعيل حجي ولبنى محمود شهاب  .٢٣
 .٤٧مرجع سابق ، ص: محمد صبري الحوت  .٢٤
 .٢٢-٢١ص.مرجع سابق ، ص: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  .٢٥
مـستقبل التربيـة  سياسات التعليم العالي فـي ظـل توجهـات التنميـة ، مأزق: محمد نعمان نوفل  .٢٦

، يوليـو ) ٣( ، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية بالتعاون مع جامعـة حلـوان ، العـدد العربية
 .٢٩م ، ص١٩٩٥
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ــة العامــة واإلحــصاء المركــزيالجهــاز  .٢٧ ــة:  للتعبئ ــى المؤشــرات االجتماعي ــوفر عل ــيم ، مت  ، التعل
  :لي الموقع التا

٢٨. 802=pageid?aspx.ar_pages/eg.gov.capmas.www://http     
  .م ٨/٢/٢٠١٢بتاريخ 

تقييم سياسات اإلنفاق العام علـى التعلـيم فـي مـصر فـي ضـوء معـايير الكفايـة :  العربي أشرف .٢٩
أولويــات اإلنفــاق العــام بالموازنــات "ة لـــ المــؤتمر الــدولي بعنــوان والعدالــة والكفــاءة ، ورقــة مقدمــ
 ديـسمبر، شـركاء التنميـة ٢٤-٢٣، المنعقـد فـي الفتـرة مـن  " العامة فـي مـصر والـدول العربيـة

 .١٢م ، ص٢٠٠٩للبحوث واالستشارات والتدريب ، القاهرة ، 
حديات المستقبل ، النمـوذج التعليم الجامعي الخاص الواقع وت:  أبو المجد رضوان الرحمنعبد  .٣٠

  .٢٧م ، ص٢٠٠٦ ، عالم الكتب ، القاهرة ، المصري
 ، الـدار المـصرية اللبنانيـة العولمة ورسالة الجامعة رؤيـة مـستقبلية: لمياء محمد أحمد السيد  .٣١

 .٧٢-٧٠.ص.م ، ص٢٠٠٢، القاهرة ، 
 فــي مــصر ، سياســات اإلصــالح االقتــصادي ومــشكلة البطالــة:  عبــد الغنــي إبــراهيم حــسننجــاة  .٣٢

م ، ٢٠٠١رسالة ماجستير غير منشورة، قـسم االجتمـاع ، كليـة اآلداب ، جامعـة األسـكندرية ، 
 .١٦٩-١٦٨ص.ص
، رســـالة ) م١٩٩٨-١٩٤٥(العالقـــة بـــين مـــصر والبنـــك الـــدولي :  ســـعد غـــالي إســـحقوفـــاء  .٣٣

رة ، ماجستير غير منـشورة ، قـسم االقتـصاد ، كليـة االقتـصاد والعلـوم الـسياسية ، جامعـة القـاه
 .١٢٣م ، ص٢٠٠٤

  .٨٢مرجع سابق ، ص: شريف أحمد حلمي حسين اللمعي  .٣٤
 .١٦مرجع سابق ، ص: محمد صبري الحوت  .٣٥
 .٣٣المرجع السابق ، ص .٣٦
 .١٧٩ ،١٧٤ص.مرجع سابق ، ص: نجاة حسن عبد الغني إبراهيم  .٣٧
 .٢٩مرجع سابق ، ص: المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية  .٣٨
 .٢٤٣ مرجع سابق ، ص :لمياء محمد أحمد السيد  .٣٩
  .٩٤-٨٩ص.مرجع سابق ، ص: شريف أحمد حلمي حسين اللمعي  .٤٠
 .٧٨-٧٧ص.مرجع سابق ، ص: أحمد إسماعيل حجي ولبنى محمود شهاب  .٤١
معدل البطالـة والتقـديرات الـسنوية للعمالـة والبطالـة :  للتعبئة العامة واإلحصاء المركزيالجهاز  .٤٢

ــــــي  ــــــوع ف ــــــة والن ــــــة التعليمي ــــــا للحال ــــــالي م٢٠١٠تبع ــــــع الت ــــــى الموق ــــــوفر عل  : ، مت
/eg.gov.capmas.www://http  م٨/٢/٢٠١٢ بتاريخ.  

http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=802
http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=802
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 ) العائـد–نظريـة الكلفـة (النظرية في اقتصاديات التعليم الجـامعي : سمير عبد الوهاب الخويت  .٤٣
 .٢١ ، صم٢٠٠٤، دلتا للطباعة ، طنطا ، 

ــا لطفــي حمــدان  .٤٤ ــة : دان ــدى أعــضاء الهيئ ــوالء التنظيمــي ل ــة وال ــة األكاديمي ــين الحري ــة ب العالق
التدريسية في الجامعـات الفلـسطينية ، رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة الدراسـات العليـا ، 

 .٢٧ ، ٢١ص.م، ص٢٠٠٨جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ، 
نحو تعليم متميز في القرن الحادي والعشرين رؤى استراتيجية ومـداخل  :رضا إبراهيم المليجي  .٤٥

 .١٤٣م ، ص٢٠١١ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، إصالحية
 .١٤٣مرجع سابق ، ص: رضا إبراهيم المليجي  .٤٦
  .٢١مرجع سابق ، ص: دانا لطفي حمدان  .٤٧
 .٢٧المرجع السابق ، ص .٤٨
ظــرة مقارنــة ، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر حــول اســتقالل الجامعــات ، ن:  الــسيد مــصطفى كامــل .٤٩

ــوان  ــسياسية بعن ــامن عــشر للبحــوث ال ــسنوي الث ــع "ال ــي مــصر ، خريطــة الواق ــالي ف ــيم الع التعل
م ، مركــــز البحــــوث ٢٠٠٥ فبرايــــر ١٧-١٤المنعقــــد فــــي الفتــــرة مــــن " واستــــشراف المــــستقبل

  .٦٤٤-٦٤٣ص.م ، ص٢٠٠٦والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، 
 .٢٨مرجع سابق ، ص: ان  حمدلطفيدانا  .٥٠

51. Mary Tyler E. Holmes (2008) : Higher Education Reform in Egypt : 
Preparing Graduates for Egypt’s Changing Political Economy , 
Education , Business and Society , Contemporary Middle Eastern 
Issues , Vol. (1) , No. (3) , p.179. 

  .٦٤٥مرجع سابق ، ص:  السيد ملكامصطفى  .٥٢
ــومحمــد  .٥٣ ــار أب ــة ، ، صإهــدار اســتقالل الجامعــات:  الغ ــع كتــب عربي ــى . ٣٢ ، موق ــوفر عل مت

 com.kotobarabia.www   :الموقع التالي 
 .٤٤ ، ٤٢ص.المرجع السابق ، ص .٥٤
  .٣٨٣مرجع سابق ، ص: ناهد عز الدين  .٥٥
  .٣٨٥-٣٨٤ص.السابق ، صالمرجع  .٥٦
 .٣٥.مرجع سابق ، ص: هشام يوسف مصطفى علي العربي  .٥٧
  .٤٢٥مرجع سابق ، ص: ناهد عز الدين  .٥٨
 ، وحــدة إدارة تقريــر جمــاعى عــن تقــدم ســير العمــل بمــشروعات التطــوير: وزارة التعلــيم العــالي  .٥٩

  .٢م، ص٢٠٠٥المشروعات ، يونيو 
  .٢المرجع السابق ، ص: وزارة التعليم العالي  .٦٠

http://www.kotobarabia.com/
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وحـدة ،  F L D Pمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  : وزارة التعليم العالي .٦١
  .٣م ، ص٢٠٠٥إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ، القاهرة ، أبريل 

 ، صـندوق مـشروع )م٢٠٠٦سـبتمبر (تقرير تقـدم األعمـال الربـع سـنوي : وزارة التعليم العالي  .٦٢
  .٢م ، ص٢٠٠٦وحدة إدارة المشروعات ، سبتمبر تطوير التعليم العالي ، 

 ، مشروع تطوير التعلـيم العـالي رؤية شاملة عن التعليم العالي في مصر: وزارة التعليم العالي  .٦٣
ـــى الموقـــع  ـــوفر عل   htm.fo/eg.edu.heep.www://http، وحـــدة إدارة المـــشروعات ، مت

  .م٢٩/١٢/٢٠١١ بتاريخ
الجامعـة والتنميـة البـشرية ، أصـول نظريـة : أحمد إسماعيل حجي وحسام حمدي عبـد الحميـد  .٦٤

  .١٣٨-١٣٧ص.م ، ص٢٠١٢، عالم الكتب ، القاهرة ، وخبرات عربية وأجنبية مقارنة
 ، مــشروع تطــوير نظــم و رؤيــة شــاملة عــن التعلــيم العــالي فــي مــصر: وزارة التعلــيم العــالي  .٦٥

ـــا ال ـــع تكنولوجي ـــى الموق ـــوفر عل ـــالى ، وحـــدة إدارة المـــشروعات ، مت ـــيم الع ـــى التعل معلومـــات ف
htm.fo/eg.edu.heep.www://http م٢٩/١٢/٢٠١١  بتاريخ. 

 ، مــشروع تطــوير نظــم و رؤيــة شــاملة عــن التعلــيم العــالي فــي مــصر: وزارة التعلــيم العــالي  .٦٦
  .لمعلومات فى التعليم العالى ، مرجع سابقتكنولوجيا ا

وحـدة ،  F L D Pمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  : وزارة التعليم العالي .٦٧
  .٣م ، ص٢٠٠٥إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي ، القاهرة ، أبريل 

مرجع ،  F L D Pدات مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيا : وزارة التعليم العالي .٦٨
  .٥سابق ، ص

ــداخل وضــغوط الخــارج: محمــد صــبري الحــوت  .٦٩ ــع ال ــين واق ــيم ب ــو إصــالح التعل ــة األنجل  ، مكتب
  . ٨٨م، ص٢٠٠٨المصرية ، القاهرة ، 

 م٣١/٣/٢٠٠٧عـن مـشروع تطـوير كليـات التربيـة حتـى  مـوجز تقريـر : وزارة التعلـيم العـالي .٧٠
  .٢م ، ص٢٠٠٧لي ، القاهرة ، أبريل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العا،
 .٨٥-٨٤ص.مرجع سابق ، ص: محمد صبري الحوت  .٧١
 م٣١/٣/٢٠٠٧عـن مـشروع تطـوير كليـات التربيـة حتـى  مـوجز تقريـر : وزارة التعلـيم العـالي .٧٢
  .١٣-٥مرجع سابق ، ص،
  .٨٨مرجع سابق ، ص: محمد صبري الحوت  .٧٣

74. Mary Tyler E. Holmes (2008) : opcit , p.p.176-177. 
 .٤٨٥مرجع سابق ، ص: أحمد إسماعيل حجي ولبنى محمود شهاب  .٧٥
مــشروع توكيــد الجــودة واالعتمــاد ، التقريــر النهــائي ، الجــزء األول ،  : العــالي التعلــيم وزارة .٧٦

  .٢م ، ص٢٠٠٨وحدة إدارة المشروعات ،  ، QAAPمشروعات 

http://www.heep.edu.eg/fo.htm
http://www.heep.edu.eg/fo.htm
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ع توكيــد الجــودة  ، مــشرو رؤيــة شــاملة عــن التعلــيم العــالي فــي مــصر: وزارة التعلــيم العــالي  .٧٧
ـــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــى الموق ـــــــــــــــــــوفر عل ـــــــــــــــــــشروعات، مت ـــــــــــــــــــاد ، وحـــــــــــــــــــدة إدارة الم واالعتم

htm.fo/eg.edu.heep.www://http م٢٩/١٢/٢٠١١  بتاريخ.  
مــشروع توكيــد الجــودة واالعتمــاد ، التقريــر النهــائي ، الجــزء األول ،  : العــالي التعلــيم وزارة .٧٨

  .١٣-١٢ص.مرجع سابق ، ص ، QAAPت مشروعا
  .١٨المرجع السابق ، ص .٧٩
  .١٦٥-١٦٠ص.مرجع سابق ، ص:  إسماعيل حجي وحسام حمدي عبد الحميد أحمد .٨٠
ــة مــصطفى  .٨١ لــى إالمــسار واإلشــكاليات ، بحــث مقــدم : فــي خبــرة تطــوير التعلــيم العــالي : نادي

عالي في مـصر خريطـة الواقـع التعليم ال"المؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية بعنوان 
ـــشراف المـــستقبل ـــرة مـــن " واست ـــي الفت ـــد ف ـــر ١٧-١٤، المنعق م ، مركـــز البحـــوث ٢٠٠٥ فبراي

 .٣٢٩م ، ص٢٠٠٦والدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، 
82. Mary Tyler E. Holmes (2008) : opcit , p.178. 

 التعـاون  ، منظمـةمـصر لي فيالعا العالي ، التعليم التعليم لسياسات مراجعات : الدوليالبنك  .٨٣
م ، ٢٠١٠ الـدولي، البنـك/والتعميـر لإلنـشاء الـدولي والبنـك االقتـصادية الميـدان فـي والتنميـة

  .٩ص
 .٣٢ ، ٢٦مرجع سابق ، ص: محمد صبري الحوت  .٨٤
 .١٠-٩ص.مرجع سابق ، ص : الدوليالبنك  .٨٥

 
  

http://www.heep.edu.eg/fo.htm

