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مقدمة

مع بداية القرن احلادي والعشرين يواجه التعليم العالي في مصر 
حتديات غير مسبوقة، نتيجة لتأثيرات العوملة املتدفقة من شتى 
وثورة  للنمو،  األول  احملرك  بوصفها  املعرفة  أهمية  وزيادة  اجلهات، 
املعلومات واالتصاالت. ومع هذا تبرز فرص من بني هذه التحديات، 
ومن بينها الدور الذي يقوم به التعليم بصفة عامة، والتعليم ما 

بعد الثانوي بصفة خاصة، في بناء اقتصاديات املعرفة.

العالي  التعليم  وزارة  أسست  احلقائق،  هذه  إدراك  من  انطالًقا 
في مصر جلنة قومية إلصالح التعليم العالي عام 1997 تسلط 
الضوء على التحديات التي تواجه التعليم العالي في مصر وتضع 
إلى عقد  أدى  الذي  األمر  للتعامل معها،  تعليمية  استراتيجيات 
مؤمتر قومي عام 2000 يهدف إلى تبني برنامج إصالح طويل املدى 
لبرنامج  األساسية  األهداف  تلخصت  عاًما.  مدته  سبعة عشر 
أواًل، رفع مستوى الكفاءة عن طريق منح اجلامعات  اإلصالح في: 
مزيًدا من االستقالل وترشيد االعتمادات املالية احلكومية. ثانيًّا، رفع 
مستوى اجلودة عن طريق تدريب أعضاء هيئة التدريس واإلداريني، 
جودة  حتسني  ثالًثا،  التنافسي.  بالتمويل  العمل  نظام  وتبني 
مناهجه،  وإصالح  شأنه،  ورفع  املتوسط  الفني  التعليم  ونوعية 
األهداف  هذه  ورُتبت  الصغيرة.  مؤسساته  وتعزيز  إدارته،  ودعم 
احلكومة  ودعمت  املالية،  املوارد  لتغير  وفًقا  األولوية  حيث  من 
ستة مشروعات أقيمت في اخلطة اخلمسية )2002–2007(، وهي 
والقيادات، ومشروع  التدريس  مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة 
الكليات التكنولوجية، ومشروع ضمان اجلودة واالعتماد، ومشروع 
تطوير كليات التربية، ومشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

وصندوق مشروع تطوير التعليم العالي.

التخطيط  وحدة  في  ممثلة   — العالي  التعليم  وزارة  اعتمدت 
االستراتيجي — على التجارب التي خاضتها، وأصبحت حترص على 
على  قائًما  يكون  للتعليم  التخطيط  في  منهجي  توجه  تبني 
ومن  وأولوياته،  األكادميي  القطاع  حاجات  حول  دقيقة  معلومات 
املنتظر أن يعزز هذا التوجه كفاءة عمليات صنع القرار. من هذا 
املنطلق بدأت وحدة التخطيط االستراتيجي تقود املسيرة بطرح 
دراسة لقطاع التعليم تكون نقطة انطالق في عملية التخطيط 
باملعايير  والتزاًما  الوثيقة.  هذه  في  لها  ملخًصا  ونقدم  املرجوة، 
الشروط  االستراتيجي  التخطيط  وحدة  فريق  حدد  الدولية 
مع  ناقشها  ثم  ا،  تامًّ حتديًدا  الدراسة  بهذه  املتعلقة  املرجعية 
الدولي،  البنك  خبراء  ومع  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة 
وبصفة عامة اتفق األطراف على أن يقوم فريق وحدة التخطيط 
نلخصه  تقرير  صورة  في  التعليم  لقطاع  بدراسة  االستراتيجي 
التعليم  نظام  حلالة  حتلياًل  التقرير  هذا  يقدم  الوثيقة.  هذه  في 
العالي في مصر ومسئولياته وثماره محاواًل أن يحدد مواطن القوة 
والضعف فيه وفرص التحسني، ويتناول التقرير على وجه التحديد 
األوضاع اخلاصة باملوارد البشرية والتنمية في هذه البلد بدراسة 

الداخلية،  الكفاءة  العالي،  بالتعليم  االلتحاق  التالية:  اجلوانب 
واإلدارة،  التنظيم  والتمويل،  التكاليف  اخلارجية،  الكفاءة  اجلودة، 

احلقوق، االنطالق إلى العاملية.

االقتصادي  التعاون  ومنظمة  الدولي  البنك  سيعمل  كذلك 
رؤية  يقدم  تقرير مشترك،  إعداد  ذلك على  بالتوازي مع  والتنمية 
عامة للتعليم العالي في مصر وحتلياًل لنفس اجلوانب التي انطلق 
االستراتيجي  التخطيط  وحدة  فريق  أعده  الذي  التقرير  منها 
مقارنًة به وباملعلومات التي حصال عليها في اللقاءات التي أجريت 
أثناء الزيارات امليدانية. أُعدَّ هذا التقييم للسياسة التعليمية في 
إطار برنامج عمل إدارة التعليم التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 
البنك الدولي، وبهذا تقطع مصر خطى  والتنمية بالشراكة مع 

رائدة في الشرق األوسط وأفريقيا في هذا الصدد.

ملزيد من املعلومات حول التقرير، يرجى االتصال بـ:
أ. د.  جالل عبد احلميد

مستشار الوزير لشئون التخطيط االستراتيجي
وزارة التعليم العالي

96 شارع أحمد عرابي، املهندسني، اجليزة

تليفون: 10 586 334 02 2+  داخلي 239
فاكس: 10 576 334 02 2+  داخلي 274

http://www.mhe-spu.org :املوقع

فريق إعداد تقرير تقييم التعليم العالي في مصر

مستشار الوزير لشئون التخطيط أ. د. جالل عبد احلميد 
االستراتيجي

مدير وحدة التخطيط االستراتيجيد. رشا سعد

نائب مدير وحدة التخطيط د. هشام وجيه جمعة
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)1-1( مقدمة:
العالي في مصر، ويقدم  الوضع احلالي للتعليم  يعرض هذا الفصل 
نظرًة إجمالية لنظام التعليم في مصر بصفة عامة، ونظام التعليم 
االقتصادي  النمو  إلى  اإلشارة  يتضمن  وهذا  خاصة،  بصفة  العالي 
القوى  وتوزيع  والدستور،  القانوني  والنظام  واالجتماعي،  والثقافي 

العاملة.

)1-2( املعلومات اجلغرافية والدميوغرافية:
يبلغ إجمالي مساحة مصر 1.01 مليون كيلومتر مربع، وأبرز معاملها 
في  السكان  من  باملائة   97 على  يزيد  ما  ويعيش  والصحراء،  النيل 
شريط وادي النيل الضيق وفي الدلتا، وهما ميثالن نحو 5% من إجمالي 
أرض الدولة. تنقسم الدولة إلى 28 محافظة تندرج حتت سبع مناطق 
مليون   71.348 بـ  تعدادها  ر  وُقدِّ  ،)1-1 رقم  الشكل  اقتصادية )انظر 
رجل(.  مليون  و36.509  امرأة،  مليون   34.839(  2006/1/1 في  نسمة 
يبلغ معدل منو السكان السنوي 1.84% وتقدر الكثافة السكانية بـ 
70.7 نسمة/كم². تبلغ نسبة سكان احلضر 42% من إجمالي السكان 
من   %12.9 ونحو   ،)2006 واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  )اجلهاز 

السكان بلغوا سن دخول املدرسة االبتدائية.

شكل )1-1( املناطق االقتصادية السبع في مصر

)1-3( توزيع القوى العاملة:
القوى  إجمالي  فإن   ،2006 لعام  االقتصادية  األنشطة  إلى  استنادًا 
العمل،  عن  عاطل  و20400700  عامل   21017400 بـ  يقدر  العاملة 
الريف  بني  تقريًبا  بالتساوي  موزعة   %9.3 البطالة  نسبة  يجعل  مما 
)كانت   1995 منذ  كبيرًا  حتسًنا  النسبة  هذه  تشهد  لم  واحلضر. 
على  أُجري  الذي  التدريجي  التعديل  إلى  هذا  ويرجع   ،)%11.2 حينها 
نظام العمل احلكومي والذي ُخفض مبقتضاه عدد الوظائف احلكومية 

خفًضا كبيرًا بلغ مليون وظيفة. 

بلغت نسبة بطالة النساء 25.08% من إجمالي األيدي العاملة، وهي 
أسوأ نسبيًّا من النسبة السابقة في منتصف التسعينيات )%20.3(. 
ارتفعت  حيث  الريفية  املناطق  شهدته  األكبر  التحسن  أن  وياُلحظ 
نسبة عمل )النساء( من 17.8% عام 1998 إلى 26.1% عام 2006. ومع 
هذا فإن تقلص دور القطاع العام بوصفه القطاع الذي يغلب أن تعمل 

به النساء تسبب في تراجع معدالت حتسن عمل املرأة.

إذا أخذنا في االعتبار الدرجة العلمية تصبح نسبة البطالة )بني من 
للتعليم  يصلوا  لم  ملن  و%0.9  و%14   %19.8 عشرة(  اخلامسة  جتاوزوا 
الترتيب.  الثانوي، وملن حصلوا عليه، وملن تلقوا تعليًما جامعيًّا على 
ويوضح هذا أن أقل معدالت البطالة توجد بني احلاصلني على درجات 

علمية أعلى.

طريق  عن  وذلك  العمل  سوق  في  كبير  بدور  تقوم  احلكومة  تزال  ال 
العاملة،  القوى  من   %26.5 بنسبة  مليون شخص،   5.58 نحو  تعيني 
إذ كانت حينها %40.  انخفضت عن عام 1982  النسبة  أن هذه  غير 
بذلت  التي  واجلهود  احلكومي  القطاع  خصخصة  سياسة  وتعد 
عامالن  رسمي  قطاع  إلى  الرسمي  غير  اخلاص  القطاع  لتحويل 
من  الكثير  شجعت  جديدة  عمل  فرص  خلق  في  ساهما  أساسيان 
الناس على االنتقال من القطاع العام إلى القطاع اخلاص. وأدى هذا 
إلى  لتصل  التوظيف  في  اخلاص  القطاع  نسبة مساهمة  زيادة  إلى 
14.04 مليون موظف مبا يعادل 68.5% من إجمالي القوى العاملة. منذ 
عام 2001 وحتى عام 2005 )جدول 1-2(، شهدت نسب العاملني في 
العاملني في قطاعات  ارتفعت نسب  بينما  انخفاًضا  الزراعة  قطاع 
توزع   2006/2005 عام  في  واملقاوالت.  والصناعة  والبترول  التعدين 
العاملون بني قطاعات اخلدمات )45.23%( والزراعة )27.29%( والتعدين 
وميثل  الترتيب.  على   )%7.8( واملقاوالت   )%13.45( والصناعة  والبترول 
العاملون في قطاعي التعليم والصحة 6.23% من إجمالي العاملني 

في األنشطة السابقة.

جدول )1-2(: توزيع العاملني وفًقا للنشاط

املصدر: وزارة التنمية االقتصادية

)1-4( نبذة تاريخية للتعليم العالي في مصر:
يعود التعليم العالي في مصر إلى عام 988 امليالدي وافتتاح اجلامع 
أقدم  من  ويعد  الفاطميني  يد  على  األزهر  اجلامع  تأسس  األزهر. 
األزهر  اجلامع  تأسس  خدماتها.  تقدم  تزال  ال  التي  العالم  جامعات 
أقسام  به  وكانت  العلمية  الدرجات  متنح  ليكون جامعة  األصل  في 
والنحو  والفقه  والشريعة  والتوحيد  العقيدة  لتدريس  مستقلة 
العربي والفلك اإلسالمي والفلسفة اإلسالمية القدمية واملنطق في 
علي  محمد  الشهير  الوالي  غيَّر   1816 وعام  اإلسالمية.  الفلسفة 
نظام التعليم تغييرًا جذريًّا حني أخذ على عاتقه بناء ما يُعرف مبصر 
احلديثة، وحتى يلبي محمد علي االحتياجات التي تطلبها حتقيق هذا 
أسس مدارس ابتدائية نظامية ومدارس عليا في مجاالت الهندسة 

واحملاسبة واإلدارة.

التعليم  لنظام  رؤى مختلفة  تبنى خلفاء محمد علي  بعد سنوات 
في مصر. دعا جمال الدين األفغاني ومحمد عبده — اللذان استفادا 
من البعثات التي أرسلت إلى أوروبا — إلى تبني نظام جديدة لتعليم 
سنه  جديد  قانون  شكل  في  الهدف  هذا  وتبلور  املصري،  الشعب 

2002/20012006/2005

27.29%28.40%الزراعة

13.45%12.62%التعدين والبترول والصناعة

7.80%7.78%املقاوالت

6.23%5.61%اخلدمات التعليمية والصحية

45.23%45.59%اخلدمات
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هيكلة  إعادة  مالمح  أهم  من  وكان   .1876 عام  التشريعي  الكيان 
التي  الفنية  املدارس  من  تبقى  وما  الُكتَّاب  دمج  التعليمي  النظام 

أنشأها محمد على في ما يُعرف باملدارس األهلية.

القادة  من  مجموعًة  املصريني  من  متعلمة  طبقة  ظهور  وشجع 
واألعيان املصريني على التبرع لتأسيس أول جامعة وطنية في مصر 
مؤسسة  وبوصفها  القاهرة،  بجامعة  بعد  فيما  عرفت   1908 عام 
والفلسفة  االقتصاد  فتدرس  احلرة  الفنون  على  تركز  كانت  خاصة 
والتاريخ واألدب )ريتشاردز، 1992( وكان يتولى التدريس أساتذة قادمون 
من أوروبا. منح اخلديوي عباس )ملك مصر( دعمه لهذه اجلامعة، وعني 
ابنه فؤاد األول رئيًسا لها. وفيما بعد — عام 1940 — تغير اسم اجلامعة 

ليصبح جامعة فؤاد األول.

وتُوجت مسيرة هذه اجلهود مبا قام به سعد زغلول باشا، وزير املعارف 
العمومية، إذ أسس عددًا من املدارس الزراعية فيما بني عامي 1911 
و1921 )كوتشران، 1986( صار بعضها مدارس عليا. وبالتوازي مع هذا، 
ترددت منذ عام 1914 الدعوة إلرسال الطالب للدراسة في أوروبا، وخاصًة 
وبريطانيا وسويسرا. ولم يكن يطيق حتمل تكاليف هذا  في فرنسا 
سوى األغنياء من املصريني. بدأت مرحلة جديدة من مراحل التعليم 
املهتمني  األمريكيني  من  مجموعة  أسس  عندما   1919 عام  العالي 
األمريكية  اجلامعَة  األوسط  الشرق  في  األمريكية  الثقافة  بنشر 
بأهمية  احلكومة  من  وإميانًا  اإلجنليزية.  باللغة  تدرس  جامعة  لتكون 
التعليم العالي أنشأت جامعتني إحداهما في اإلسكندرية عام 1942 
واألخرى في القاهرة )جامعة عني شمس( عام 1950. وجاء ذلك أيًضا 

استجابة للتزايد املستمر في أعداد خريجي املدارس الثانوية.

استمرت هذه التحركات على نطاق أوسع بعد ثورة 1952، إذ أصبح 
نظام التعليم نظاًما اجتماعيًّا متاًما. وقد ورد هذا بوضوح في تعديل 
وانعكس  مصري.  مواطن  لكل  حق  التعليم  أن  على  نص  دستوري 
اإلطار االشتراكي انعكاًسا واضًحا على النظام التعليمي في صورة 
هذا  إن  بل  كبيرة.  زيادًة  به  امللتحقني  وزيادة  مركزيًّا،  نظاًما  اتباعه 
املفهوم انتقل إلى بالد أخرى عربية وإسالمية وأفريقية عندما وفرت 
مصر منًحا آلالف الطالب املنتمني لهذه البالد رغم ما تعانيه من قيود 
ن مصر من القيام بدور هام في تطوير هذه  اقتصادية. وهذا بدوره مكَّ

البالد.

جاءت االنطالقة احلقيقية لنمو التعليم العالي في مصر عام 1975، 
فحتى ذلك احلني كانت هناك خمس جامعات حكومية في مصر، وفي 
تبنت سياسة  قد  احلكومة  كانت  العشرين  القرن  مطلع ستينيات 
للتوسع في التعليم العالي، وبدأت تفتتح أفرًعا جلامعاتها في أنحاء 
اجلمهورية )جدول 1-3(، وحتولت هذه األفرع إلى جامعات مستقلة عام 
1970. فعلى سبيل املثال، كانت جامعة املنيا فرًعا جلامعة أسيوط. 
أفرع  ثالثة  انفصلت  عندما  التوسع  عملية  اسُتؤنِفت   1995 عام 
جديدة عن جامعة أسيوط، هي أفرع سوهاج وقنا وأسوان، لتشكل 
أصبحت  حني  آخر  انفصال  حدث   2006 وعام  الوادي.  جنوب  جامعة 
جامعة سوهاج جامعًة مستقلة. ومن الواضح أن عملية إحلاق أفرع 
باجلامعات اتخذت اجتاًها أفقيًّا بحيث جتعل التعليم اجلامعي متاًحا 
للطلب  تلبيًة  أماكن مختلفة من مصر  الطالب في  أكبر من  لعدد 
رقم 101  القانون  فتح  العالي. في عام 1992،  التعليم  املتزايد على 
األمريكية  اجلامعة  على  عالوًة  اخلاصة  اجلامعات  عدد  لزيادة  الباب 
اخلدمة  هذه  تقدم  جديدة  كيانات  ظهرت  لهذا  نتيجًة  العريقة. 

وتشجع على ظهور أنواع جديدة من املؤسسات.
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الفصل الثاني: االتاحة بالتعليم العالي
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)1-2( مقدمة:
حتلياًل  ويقدم  العالي  التعليم  بنظام  االلتحاق  الفصل  هذا  يتناول 
ويعطي  به.  امللتحقني  توزيع  على  تؤثر  أن  املمكن  من  التي  للعوامل 
وصًفا للمشاركة املتزايدة في هذا النظام ولتدفق الطالب من مرحلة 

التعليم الثانوي.

)2-2( االتاحة في التعليم العالي واالنتقال إليه:
قبل مناقشة تطور عملية االلتحاق بالتعليم العالي يجب أن ننتبه 
بالتعليم  االلتحاق  وزيادة  العملية  هذه  بني  الوطيدة  العالقة  إلى 
الثانوي، فمراحل التعليم يغلب أن تكون عمليات متصلة يؤثر بعضها 

على بعض.

)2-3( التعليم الثانوي:
في قطاع التعليم الثانوي املؤهل لاللتحاق بالتعليم العالي، بلغ عدد 
الطالب امللتحقني بالتعليم الثانوي العام في 2006/2005 1.2 مليون 
ترتفع  )وبهذا  املعنية  العمرية  الفئة  ربع  نحو  يعادل  ما  أي  طالب، 
نتاج  وهذا   ،)1-2 جدول   ،%28 إلى   2002/2001 عام   %25 من  النسبة 
اجلهود القومية التي بُِذلت لزيادة الوعي وبناء عدد كبير من املدارس 

على مدار العقد املاضي.

كانوا  الطالب(  من   %56 أي  طالب،  مليون   2 )نحو  الطالب  أغلبية 
يلتحقون بالتعليم الثانوي الفني، في حني التحق نحو 279.963 من 
الفئة  باقي  الطالب(.  من   %8 )أي  األزهري  الثانوي  بالتعليم  الطالب 
يعكس  اإلطالق.  على  الثانوي  بالتعليم  تلتحق  لم   )%22( العمرية 
باملدارس  امللتحقني  التالميذ  عدد  في  انخفاًضا   )2-2( رقم  اجلدول 
إلى  التجاري  الفني  التعليم  مدارس  من  عدد  لتحول  نتيجة  الفنية 

مدارس ثانوي عام )وزارة التربية والتعليم، 2006(.

يعطي اجلدول )2-2( مزيًدا من التفاصيل حول زيادة االلتحاق بالتعليم 
إلى  الطالب  منه  يتدفق  الذي  األساسي  املصدر  وهو  العام،  الثانوي 

التعليم العالي.

جدول )1-2( إجمالي نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي العام 
2006-2001

2002-20012006-2005

املدارس 
احلكومية

10579341145174عدد الطالب

إجمالي نسبة 
االلتحاق)%(

%23.10%25.80

املدارس 
اخلاصة

10494594015عدد الطالب

إجمالي نسبة 
االلتحاق )%(

%2.30%2.10

اإلجمالي

11618791239189عدد الطالب

إجمالي نسبة 
االلتحاق)%(

%25.40%27.90

املصدر: اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.

بصفة عامة لم يلتحق باملدارس اخلاصة عام 2006/2005 سوى نحو 
2.3% من الفئة العمرية، ويؤكد هذا هيمنة التعليم احلكومي على 
نظام التعليم املصري. واعتياد األسر والطالب على التعليم احلكومي 
العالي  التعليم  في  للتوسع  دعوة  أية  يقوض  أن  املمكن  من  اجملاني 

اخلاص.

جدول )2-2( عدد الطالب في التعليم الثانوي في العامني الدراسيني 2002/2001 و2006/2005

2005-20012006-2002املدارس

مدارس 
حكومية

اإلجماليمدارس خاصة
النسبة 

من إجمالي 
امللتحقني

مدارس 
حكومية

اإلجماليمدارس خاصة
النسبة من 

إجمالي امللتحقني

املدارس الثانوية 
الفنية بأنواعها

20286901207182149408%59.918322591289031961162%56.4

35.6%32.41145174940151239189%10579341039451161879الثانوية العامة
8.0%279963--7.8279963%279969--279969األزهر

100%10032573962229183480314%33665932246633591256اإلجمالي

إجمالي االلتحاق باملدارس الثانوية الفنية وفًقا لنوع التخصص واملؤسسة 2006-2001

2005-20012006-2002املدارس

اإلجماليخاصةحكومية
نسبة 

امللتحقني
نسبة امللتحقنيإجماليخاصةحكومية

50.6%43.49887293328992057%9301593716933875صناعية
11.4%10.52233860223386%2253110225311زراعية
38.0%46.1620144125575745719%873220117002990222جتارية

املصدر: اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم.
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)2-4( التعليم العالي:
للعوامل  نتيجًة  سريعة  زيادة  العالي  التعليم  على  الطلب  يشهد 
اآلتية: )أ( الزيادة الدميوغرافية في الفئة العمرية امللتحقة بالتعليم 
العالي، )ب( الزيادة الكبيرة في االلتحاق باملراحل قبل اجلامعية )انظر 
خلريجي  االجتماعية  النظرة  )جـ(  العام(،  الثانوي  التعليم  توجهات 
التعليم العالي، )د( الدعم الكبير املوجه لطالب اجلامعة الذي يشمل 
على سبيل املثال مجانية اإلقامة والغذاء. إضافًة إلى هذا، فواقع أن 
مناهج التعليم الثانوي ال تزود الطالب باملهارات الالزمة لسوق العمل 
اجلامعية  بالدراسة  االلتحاق  يستطيعون  ال  الذين  الطالب  يجعل 
يواجهون صعوبة في كسب معايشهم، ولهذا فإن االلتحاق ببرامج 
التعليم العالي هو السبيل الوحيد الكتساب هذه املهارات الهامة. 
أعلى من  العالي يكسبون دخاًل  التعليم  أن خريجي  إلى ذلك  أضف 
االلتحاق  إلى  السعي  األفراد على  أكبر من  مما يشجع عددًا  غيرهم، 
نسبة  إجمالي  مضاعفة  إلى  العوامل  هذه  أدت  العالي.  بالتعليم 
املاضية  والعشرين  اخلمس  السنوات  في  العالي  بالتعليم  االلتحاق 
إجمالي  قفز  إذ  و2003/2002،   1983/1982 عامي  بني  فيما  خاصة 
نسبة االلتحاق من 16% إلى 24% في الفئة العمرية فيما بني 18عاًما 
و23 عاًما، وذلك مع التحاق 2.2 مليون طالب مبعاهد التعليم العالي 
 2003/2002 عامي  بني  أخرى  زيادة  حدثت   .)2007 الرئيسية،  )اخلطة 
و2007/2006، إذ ارتفع عدد الطالب إلى 2.5 مليون طالب وبلغ إجمالي 

نسبة االلتحاق 27.3% )جدول رقم 3-2(.

جدول )2-3( التحاق الطالب بالتعليم العالي في مصر 2006-2002
2003/20022007/2006

إجمالي نسبة 
االلتحاق

عدد 
امللتحقني

إجمالي نسبة 
االلتحاق

عدد 
امللتحقني

12.041104105%10.4918934%اجلامعات احلكومية

اجلامعات احلكومية )نظام 
جديد(

%4.3377383%4035398977

3.82350236%3.5309921%األزهر

0*0.00%0.214510%املعاهد العليا احلكومية

0.5248057%0.434620%اجلامعات اخلاصة

1048136041%1.5131173%الكليات الفنية

4071431959%308336400%املعاهد العليا اخلاصة

0.3531974%0.541658%املعاهد املتوسطة  اخلاصة

427.29250349%24.42164559%اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي.

* أُدمجت معاهد التعليم العالي احلكومية في اجلامعات احلكومية.

)2-1/4( االنتقال للتعليم العالي:
يوضح جدول )2-4( أن نحو 100% من الطالب الذين جنحوا في اجتياز 
في  العالي  التعليم  مبؤسسات  التحقوا  العامة  الثانوية  امتحان 
مصر. في عام 2007/2006 بلغ إجمالي نسبة الطالب الذين التحقوا 
بالتعليم العالي إلى نسبة الطالب الذين جنحوا في اجتياز امتحان 
الثانوية العامة عام 2006/2005 نحو 103%، مما يشير إلى أن أغلبية 
طالب السنة الثالثة من التعليم الثانوي التحقوا بالتعليم العالي. 
من  العالي  بالتعليم  امللتحقني  الطالب  نسبُة  انخفاض  ويعزى 
أن  إلى   )%13.5 من  أقل  بلغت  )إذ  الفني  الثانوي  التعليم  مؤسسات 
أغلب هؤالء اخلريجني يدخلون سوق العمل دون السعي إلمتام التعليم 

العالي.

جدول )2-4( املصادر التي يتدفق منها الطالب امللتحقني بالتعليم العالي
الشهادات الفنيةالثانوي العام

2.6%73.6%اجلامعات احلكومية
--*0.1%*األزهر

0.0%*0.6%*اجلامعات اخلاصة
5.5%20.2%املعاهد العليا اخلاصة

5.2%7.1%الكليات الفنية
0.3%1.5%املعاهد املتوسط اخلاصة

13.5%103.1%اإلجمالي
املصدر: مكتب التنسيق املركزي.

*قاعدة بيانات اجمللس األعلى للجامعات

اجلامعات  إلى  العامة  الثانوية  من  االنتقال  معدل  أن  هو  األهم  أمر 
احلكومية ال يتجاوز 73.6%، في حني أن  معاهد التعليم العالي اخلاصة 
التعليم  تقدم  أخرى  مبعاهد  قورنت  ما  إذا  نسبيًّا  كبير  نصيب  لها 
العالي إذ بلغت نسبة االلتحاق بها 20.2%، ويعكس هذا أهمية الدور 
احلالي الذي تقوم به معاهد التعليم العالي اخلاصة. في نفس الوقت، 
الطالب  من  ا  جدًّ ضئيلة  نسبة  سوى  اخلاصة  اجلامعات  تستقبل  ال 
)0.6%( مع أنها تأسست منذ عام 1996، ومع كل ما يدور من نقاشات 
حول زيادت تأثيرها على نظام التعليم العالي. إذا ألقينا نظرة فاحصة 
الطالب  نسب  أن  سنرى   )5-2 رقم  )جدول  احلكومية  اجلامعات  على 
ال  الثانوي  التعليم  إمتامهم  بعد  باجلامعة  املقبولني  املستجدين 

تختلف تقريًبا في السبعة عشر جامعة.
بصفة عامة، 91.5% من الطالب املقبولني باجلامعات احلكومية يأتون 
)الكليات  األخرى  املصادر  أن  حني  في  العامة،  الثانوية  املدارس  من 
الفنية، واملعاهد املتوسطة اخلاصة، واملدارس الثانوية الفنية، واملدارس 
ا، غير أن هذه النسبة تكون  الثانوية األجنبية( نسبتها هامشية جدًّ
أكبر في جامعة مثل جامعة حلوان، على سبيل املثال، ألنها تشجع 
الطالب الذين تلقوا تعليًما فنيًّا على االلتحاق بها، إذ إنها تأسست 

في األصل لتكون جامعة تكنولوجية.

جدول )2-5( التحاق الطالب باجلامعات احلكومية بناًء على نوع 
التعليم الثانوي الذي تلقوه، عام 2007/2006

نسبة امللتحقني

الدبلومات اجلامعة
الفنية

الثانوية 
الفنية

الثانوية 
األجنبية

الثانوية 
العامة

92.0%5.5%0.1%2.4%القاهرة
93.0%4.3%0.0%2.7%االسكندرية
93.1%4.6%0.0%2.3%عني شمس

94.4%3.2%0.1%2.3%أسيوط
92.3%3.7%0.9%3.1%طنطا

92.2%3.9%0.0%3.9%املنصورة
92.7%3.5%0.2%3.6%الزقازيق

86.2%3.7%1.7%8.4%حلوان
93.2%3.3%0.3%3.2%املنيا

92.5%2.7%0.2%4.5%املنوفية
83.9%4.4%1.4%10.3%قناة السويس
94.1%1.1%0.0%4.8%جنوب الوادي
85.7%2.1%5.0%7.3%بني سويف

93.0%3.9%0.1%3.0%الفيوم
88.5%3.5%0.5%7.4%بنها

91.3%2.1%1.1%5.5%كفر الشيخ
93.5%1.0%2.7%2.8%سوهاج

91.5%3.8%0.6%4.1%اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي
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)2-5( مقارنات عاملية:
إذا ما قارنا إجمالي نسبة االلتحاق باجلامعات في مصر )التي بلغت 
27.8% في العام الدراسي 2007/2006( بغيرها من البالد العربية )بلغ 
النامية بصفة  متوسط هذه النسبة فيها 21% عام 2005( وبالبالد 
 )2005 عام   %17 فيها  الاللتحاق  نسب  إجمالي  متوسط  )بلغ  عامة 
عام  للجميع  التعليم  حركة  أصدرته  الذي  للتقرير  وفًقا   — سنجد 
بالطاقة  يتعلق  فيما  الصدارة  مركز  حتتل  تزال  ال  مصر  أن   —  2008
االستيعابية لنظام التعليم العالي. على اجلانب اآلخر بلغ متوسط 
إجمالي نسب االلتحاق باجلامعات في الدول املتقدمة 66% عام 2005 
مصر  على  يتعني  التي  اجلهود  حجم  يكشف  مما   ،)6-2 رقم  )جدول 

بذلها للوصول إلى نسب مماثلة. 

جدول )2-6( إجمالي نسب االلتحاق بالتعليم العالي وفًقا للمناطق 
اجلغرافية في عامي 1999 و2005

إجمالي نسب االلتحاق)%(
19992005

18.324.3العالم
120416.8الدول النامية

50.566.1الدول املتطورة
37.556.5دول متر مبرحلة انتقالية

4.45.1أفريقيا السوداء
21.721.4الدول العربية

20.126.5أسيا الوسطى
15.623.8شرق أسيا واحمليط الهادئ

15.223.4شرق أسيا
4.350.3دول احمليط الهادئ

9.210.5جنوب أسيا وغربها
20.229.2أمريكا الالتينية والكاريبي

4.86.5الكاريبي
20.630أمريكا الالتينية

وأوروبا  الشمالية  أمريكا 
الغربية

54.870.1

3657أوروبا الوسطى والشرقية
املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ال)2-6( توزيع الطالب وفًقا لتخصصاتهم:
وفًقا  باجلامعة  املسجلني  الطالب  توزيع   )7-2( رقم  اجلدول  يوضح 
معظم  كان   2007/2006 عام  في  يدرسونها.  التي  العلمية  للفروع 
طالب اجلامعات واملعاهد العليا يدرسون إما العلوم االجتماعية )%43( 
والعلوم األساسية  الهندسة والطب  أما  الثقافة واألدب )%19.7(،  أو 
فجذبت نسًبا أقل كثيرًا من الطالب )8.4% و6.3% و1.9% على الترتيب(. 
التعليم  مبؤسسات  امللتحقني  الطالب  من   %79 فإن  عامة  وبصورة  
متثل  ال  حني  في  االجتماعية،  العلوم  أو  اإلنسانيات  يدرسون  العالي 
نسبة العلوم التطبيقية سوى 21% من إجمالي نسب االلتحاق. هذه 
اإلصالح  االعتبار سياسة  أخذنا في  إذا  نسبة ضئيلة نسبيًّا خاصًة 
االقتصادي التي تدعو إلى التركيز على البحث العلمي واالبتكار. وهذه 
التوجهات لم تشهد تغيرًا ملحوًظا منذ عام 2003/2002. وميكن إرجاع 
هذا إلى اآللية التي يتبعها مكتب التنسيق املركزي في حتديد أعداد 
املقبولني، وتعتمد في األغلب على عدم زيادة أعداد املقبولني في كل 
عام عن العام السابق إال قلياًل إذا دعت احلاجة. تعد هذه الطريقة حالًّ 
إلتاحة أماكن في اجلامعة لعدد كبير من خريجي املدارس الثانوية مما 
قد يؤثر على مستوى التعليم. فضاًل على أن الكثير من الطالب يرون 
العلوم  دراسة  من  أسهل  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  دراسة  أن 
اخلاصة  املتوسطة  واملعاهد  الفنية  الكليات  وتشهد  التطبيقية، 
اإلنسانية.  العلوم  دراسة  الطالب  معظم  يفضل  إذ  مماثلة  توجهات 
معظم  يفضل  إذ  الثانوي  التعليم  في  أيًضا  التوجهات  هذه  تظهر 

الطالب )70%( الدراسات اإلنسانية.

جدول )2-7( توزيع الطالب وفًقا لتخصصاتهم 
2007/2006-2003/2002

2003/20022007/2006
اجلامعات واملعاهد العليا )اخلاصة واحلكومية(

8.4%8.1210021%174890العلوم الهندسية
6.3%6.6158389%141834العلوم الطبية

2.1%2.652857%55285الزراعة والطب البيطري
1.9%2.348299%48962العلوم األساسية

19.7%18.4491742%398625الثقافة واألدب
0.6%0.614159%13363الفنون/ اآلداب

11.3%12.1283105%262745التربية
43.0%41.41074762%896064العلوم االجتماعية

الكليات الفنية واملعاهد املتوسطة اخلاصة
2.1%2.051964%42370اجملال الهندسي

4.6%6.0116051%130461مجال العلوم االجتماعية
100.0%1002501349%2164599اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي.

)2-7( التوزيع اجلغرافي للتعليم العالي:
أن  البالد  أنحاء  في  العالي  التعليم  مؤسسات  توزيع  يعكس 
 %45 بلغ  القاهرة  منطقة  في  باجلامعات  االلتحاق  نسب  إجمالي 
منطقتي  في  االلتحاق  لنسب  إجمالي  أقل  وجاء   ،2007/2006 عام 
الوادي )16%(، وتعد هذه النسب مؤشرًا  الوادي )22%( وجنوب  شمال 
امللحوظات  من  املناطق.  هذه  في  العالي  التعليم  مؤسسات  لعدد 
ا أن 43% من الطالب امللتحقني بالتعليم العالي في عام  الهامة جدًّ
2007/2006 يتركزون في منطقة واحدة فقط هي منطقة القاهرة، 
إذ  باجلامعات،  التحاق  أعلى نسب  واجليزة  القاهرة  وشهدت منطقتا 
بلغت هذه النسبة في القاهرة %26.6 وفي اجليزة 12.8% )انظر جدول 
رقم 2-7(. وهذا يعكس التفاوت في توزيع التعليم العالي في أنحاء 
البالد، ويؤكد أن املناطق الواقعة فيما يعرف بصعيد مصر ال تزال في 
حاجة للدعم حتى يتسنى لها جذب الطالب للتعليم العالي، وتعزيز 
مؤسسات التعليم العالي بصفة عامة. ومع هذا فيجب توخي احلذر 
عند قراءة مدلول هذه البيانات، إذ إن نسب االلتحاق التي تقوم عليها 
وبدون  الدولة.  داخل  وهجرتهم  الطالب  تنقل  عن  معلومات  توفر  ال 
للتعليم  املستحيل وضع سياسة جيدة  املعلومات يصبح من  هذه 

العالي تقوم على تخطيط مؤسسات التعليم العالي.

يوجد سوى 74 كلية  ال  القاهرة 278 كلية، في حني  تضم منطقة 
في منطقة شمال الوادي و56 كلية في منطقة جنوب الوادي )انظر 
اجلدول 2-8(، ويؤكد هذا أن منطقة القاهرة بوصفها مقر العاصمة 
واحلكومة املركزية جتذب معظم االستثمارات، وتتمتع باألولوية فيما 
موقع  بُعد  فإن  أخرى،  ناحية  من  التعليمية.  اخلدمات  بتوفير  يتعلق 
منطقتي شمال الوادي وجنوبه الواقعَتني في اجلنوب دائًما ما يعوق 
بدور في تشكيل  العوامل تقوم  احلكومة عن تقدمي خدماتها. وهذه 
توجهات االلتحاق باجلامعات في أنحاء البالد. في عام 2007/2006، لم 
تشهد نسبة االلتحاق باجلامعات في هاتني املنطقتني حتسًنا كبيرًا 
عما كانت عليه عام 2003/2002 حني ُقدرت بنسبة 15%، وذلك على 
مياثل  هذا  الزيادة  ومعدل  احلكومية.  اجلامعات  عدد  زيادة  من  الرغم 
جهد  يُبذل  لم  أنه  إلى  يشير  مما  البالد،  أنحاء  في  التوجهات  تقريًبا 

كبير إلعادة توزيع الطالب امللتحقني باجلامعات.

أساسية  استثماراته بصفة  اخلاص  القطاع  يركز  الوقت نفسه  في 
من   %75 نحو  بهما  يوجد  إذ  واإلسكندرية،  القاهرة  منطقتي  على 
كلية   161( مصر  في  اخلاصة  العالي  التعليم  مؤسسات  إجمالي 
خاصة ومعهد خاص في القاهرة، و29 كلية خاصة ومعهد خاص في 

9



التعليم العالي في مصر -  التقرير  الوطني - ملخص                                                                                                                                                                    وحدة التخطيط االستراتيجي - وزارة التعليم العالي          

يوجد سوى سبع عشرة كلية  ال  األخرى،  الناحية  اإلسكندرية(. في 
خاصة ومعهد خاص في املناطق اجلنوبية، أي ما يعادل أقل من 7% من 
إجمالي عدد هذه املؤسسات. ومبقارنة توزيع هذه املؤسسات بخريطة 
املناطق  تركيزًا عاليًّا في هذه  يتركز  الفقر  أن  يتبني  الفقر في مصر 

اجلنوبية أيًَضا )تقرير التنمية البشرية في مصر، 2008(.

جدول )2-8( الطالب امللتحقني بالتعليم العالي في كل منطقة

احملافظاتاملنطقة

2003/20022007/2006

الطالب امللتحقون بالتعليم العاليالطالب امللتحقون بالتعليم العالي

إجمالي 
الذكور

إجمالي 
اإلناث

نسبة 
اإلناث

إجمالي 
عدد 

الطالب

النسبة 
املرجحة

إجمالي 
الذكور

إجمالي 
اإلناث

نسبة اإلناث
إجمالي 

عدد 
الطالب

النسبة 
املرجحة

26.45%43.77661512%27.02371951289561%43.90584922%328360256562القاهرةالقاهرة
12.82%41320778%12.41188890131888%43.10268701%152938115763اجليزة

3.80%4595174%4.145210143073%43.3089709%5083638873القليوبية
8.29%50.07207432%8.63103576103856%53.1186771%8766199110االسكندريةاالسكندرية

2.17%47.6354300%2.172843925861%46.8047010%2502321987البحيرة
0.07%54.031849%0.06850999%43.801374%772602مرسى مطروح

5.32%44.73133163%5.237360159562%46.10113183%6102152162الغربيةالدلتا
7.05%52.59176341%7.018359792744%52.70151704%7182979875الدقهلية

1.32%47.5733024%1.251731415710%45.9027097%1467212425دمياط
3.84%44.2896016%3.755349742519%41.3081191%4763333558املنوفية

2.59%53.7664786%2.582995634830%47.4055846%2940026446كفر الشيخ
6.25%48.55156241%6.448037975862%46.70139376%7425365123الشرقيةقناة السويس

0.95%51.6923770%1.111148312287%44.1023968%1340310565اإلسماعيلية
1.73%48.8043360%1.922220021160%44.2041548%2318018368بورسعيد
0.62%56.6415394%0.6766758719%35.7014513%93295184السويس

0.18%50.464437%0.1621982239%53.703418%15831835شمال سيناء
0.02%0.1211009545%0.0047966%0--00جنوب سيناء

4.85%35.77121385%5.08779643422%33.00110013%7368736326أسيوطأسيوط
0.09%63.092170%0.108011369%62.002090%7941296الوادي اجلديد

1.87%52.7646896%1.702215324743%475036842%1934517497املنياشمال الوادي
2.26%45.2656625%1.933099825627%24.5041858%2408917769بني سويف

0.91%58.3122833%0.86952013313%52.5018615%88489767الفيوم
2.15%44.2153824%1.713003023794%43.0036933%2105615877قناجنوب الوادي

1.35%39.5033798%1.292044713351%36.5027845%1767210173أسوان
0.21%56.035351%0.123532998%32.102268%1540728األقصر

2.76%55.2868986%2.623085238134%56800%264903031053.40سوهاج
0.05%58.351359%0.05566793%68.701004%314690البحر األحمر

100.00%132501349%100.0013528691148480%45.202164599%1185728978871اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي.
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صادية، 2003/2002 و2007/2006
م االقت

القالي
ي وفًقا ل

عال
م ال

علي
ب بالت

ال
ط

حاق ال
جدول )2-9( الت

كومية
حل

ت ا
جلامعا

ا
األزهر

املعاهد الفنية
املعاهد العليا

صة
خلا

ت ا
جلامعا

ا
صة

خلا
املعاهد العليا ا

صة
خلا

طة ا
س

املعاهد املتو

طقة
املن

عدد 
ت

سا
س

املؤ
ب

طال
عدد ال

ب 
طال

عدد ال
م 

ظ
)ن

جديدة(

عدد 
ت

سا
س

املؤ
ب

طال
عدد ال

عدد 
ت

سا
س

املؤ
ب

طال
عدد ال

عدد 
ت

سا
س

املؤ
عدد

ب
طال

ال
عدد 

ت
سا

س
املؤ

ب
طال

عدد ال
عدد 

ت
سا

س
املؤ

ب
طال

عدد ال
عدد 

ت
سا

س
املؤ

ب
طال

عدد ال

عام 2003-2002

القاهرة
75

332367
189332

22
123307

15
49443

2
5883

38
34620

65
189857

7
18523

كندرية
س

اإل
25

103404
45719

4
21191

5
18443

0
0

0
0

17
44168

2
2230

الدلتا
69

214463
70324

17
75694

10
26164

0
0

0
0

11
33995

5
8381

س
سوي

قناة ال
43

110484
32417

5
26999

11
15389

1
4260

0
0

9
27773

3
5501

ط
سيو

أ
19

48145
15047

9
38519

3
4968

0
0

0
0

2
4578

1
846

شمال الوادي
36

67400
18072

1
2569

2
4351

1
3254

0
0

1
954

1
715

ب الوادي
جنو

19
42671

6472
5

21642
13

12415
1

1113
0

0
6

35075
3

5462

ي
جمال

اإل
287

918934
377383

63
309921

59
131173

5
14510

38
34620

111
336400

22
41658

عام 2007-2006

القاهرة
79

395788
192258

23
134029

15
44901

0
0

75
46849

79
251043

7
12596

كندرية
س

اإل
29

128076
45237

4
25467

5
8271

0
0

5
752

22
52982

2
2796

الدلتا
73

253271
76428

17
82966

9
34003

0
0

0
0

17
50172

5
6490

س
سوي

قناة ال
45

124418
32569

6
31967

11
18207

0
0

6
456

14
32160

3
3570

ط
سيو

أ
19

54532
15809

9
43687

3
5426

0
0

0
0

3
3657

1
444

شمال الوادي
41

91057
21306

1
3410

2
7953

0
0

0
0

2
2051

1
577

ب الوادي
جنو

27
56563

15370
6

28710
13

17280
0

0
0

0
7

39894
3

5501

ي
جمال

اإل
313

1104105
398977

66
350236

58
136041

0
0

86
48057

144
431959

22
31974
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الفصل الثالث: اجلودة فى التعليم العالى
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)3-1( مقدمة:
وجهت احلكومة دعًما كبيرًا لتحسني جودة التعليم العالي في مصر 
نظام  يشهد   2002 عام  ومنذ  املاضية،  القليلة  السنوات  مدار  على 
ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي وجامعاته تغيرًا جذريًّا، وذلك 
العالي. يتضمن  التعليم  املرحلة األولى من مشروع تطوير  في إطار 

نظام ضمان اجلودة اجلديد ما يلي:
	نظام داخلي لضمان اجلودة تديره مؤسسات التعليم العالي 
عناصر  كافة  يوضح  تقريرًا سنويًّا  مبقتضاه  وتُصدر  نفسها، 
جميع  عليها  تسير  التي  العالي  التعليم  عملية  في  اجلودة 

البرامج األكادميية واملؤسسة نفسها.
الهيئة  تديرها  واعتمادها  اجلودة  لتقييم  خارجية  	عملية 
بها  القيام  ويلزم  واالعتماد،  التعليم  جودة  لضمان  القومية 
)سواء  العالي  التعليم  مؤسسات  من  مؤسسة  كل  في 
أكانت كلية أم معهًدا عالًيا أم كلية فنية...( على أن تكرر كل 

خمس سنوات.
	نظام خارجي مستقل لتقييم اجلودة يقوم على نظام مراجعة 

النظراء وتديره الهيئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد.
األنظمة  هذه  شرح  يتناول  الفصل  هذا  في  نقدمه  الذي  التحليل 
الثالثة ثم تقييم جودة نظام التعليم العالي في مصر فيما يتعلق 
ختامية  بتوصيات  التحليل  وننهي  ومخرجاته،  وأنظمته  مبدخالته 

تتعلق بسبل حتسني جودة التعليم.

)3-2( جودة مدخالت العملية التعليمية:

)3-1/2( أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم:
يعد أعضاء هيئة التدريس عنصرًا هاًما من عناصر مدخالت التعليم 
العالي، وفي عام 2008، بلغ عدد أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات 
زيادة  العدد  هذا  ألف شخص، وشهد   63 في مصر  العالي  التعليم 
و2007/2006،   1991/1990 الدراسيني  العامني  بني  فيما  ملحوظة 
حيث ارتفع من 46300 ليصل إلى 82300، أي أنه زاد بنسبة 78% في 
مؤسسات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  شهد  كذلك  املدة.  هذه 
من   %7.6 إلى  نسبتهم  وصلت  إذ  زيادة،  اخلاصة  العالي  التعليم 
إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس عام 2007/2006 نتيجة لتزايد عدد 
اجلامعات اخلاصة التي تأسست حديًثا )مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار، مجلس الوزراء املصري، تقرير أبريل 2008، اجمللد السادس عشر(. 
يلخص اجلدول رقم )3-1( بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي حول 
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى معاوني أعضاء هيئة التدريس في 
بعض مجاالت نظام التعليم العالي في مصر عن السنة الدراسية 

.2007/2006
يوضح اجلدول رقم )3-1( أن أعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 
في اجلامعات احلكومية تتخذ منًطا هرميًّا معكوًسا، أما في املعاهد 
اجلامعات احلكومية  األعداد منًطا هرميًّا مختلًفا عن  اخلاصة فتتخذ 
بصفة عامة إال في مجالي: “الثقافة واألدب” و”العلوم الزراعية والطب 
البيطري” حسبما يتضح في جدول رقم )3-1(. في جامعة األزهر أيًضا 

تتخذ األعداد منًطا هرمًيا معكوًسا.

جدول )3-1( اجلامعات احلكومية: أعضاء هيئة التدريس وفًقا للقطاع، 2007/2006

القطاعات
نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس إلى أعداد معاونيهم

اجلامعات 
احلكومية

املعاهد العليا 
اخلاصة

جامعة األزهر

0.6:1--0.8:1التربية

0.5:1--0.5:1العلوم األساسية

0.6:17.7:10.4:1الطب

0.8:11.7:10.2:1الهندسة

0.5:1--0.6:1الثقافة واألدب

--0.9:11.1:1الفنون

0.6:11:10.5:1الزراعة والطب البيطري

0.9:11.4:10.5:1العلوم االجتماعية

0.7:11.4:10.5:1اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي.
بصورة عامة، النسبة املقبولة ألعضاء هيئة التدريس إلى معاونيهم 
هي 1.5:1 وفًقا ملا حددته وزارة التعليم العالي في مصر، ومن دواعي 
األسف أن أغلب مؤسسات التعليم العالي املدرجة في اجلدول رقم 
العليا  املعاهد  حققته  ما  باستثناء  النسبة،  لهذه  تصل  لم   )1-3(
النسبة  وصلت  إذ  الطبية،  والعلوم  الهندسة  قطاعي  في  اخلاصة 

فيها إلى 1.7:1 و7.7:1 على الترتيب.

)3-2/2( الطالب:
الزيادة السريعة في أعداد الطالب باجلامعات خالل سبعينيات  أثرت 
فيما  التعليم  جودة  على  سلبيًّا  تأثيرًا  العشرين  القرن  وثمانينيات 
والقدرة  التدريس  هيئة  أعضاء  أعداد  في  العجز  مثل  بأمور  يتعلق 
 )2-3( رقم  اجلدول  يوضح  العمل...إلخ.  ألماكن  احملدودة  االستيعابية 
نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب في مختلف مجاالت التعليم 
العالي في العام الدراسي 2007/2006. في اجلامعات احلكومية تقل 
عن  كبيرة  بدرجة  الطالب  نسبة  إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة 
والعلوم  التربية  علوم  مجاالت  في   )25:1( عامليًّا  املقبولة  النسبة 

األساسية واآلداب والعلوم االجتماعية.
جدول )3-2( نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب وفًقا لنوع 

التعليم العالي والقطاع، 2007/2006

القطاعات/اجملاالت العلمية

نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب

اجلامعات 
احلكومية

اجلامعات 
اخلاصة

املعاهد العليا 
اخلاصة

جامعة 
األزهر

127:1-44:17:1التربية

13:1-9:19:1العلوم األساسية

8:116:1348:14:1الطب

31:18:1146:121:1الهندسة

57:116:1246:195:1الثقافة واألدب

-20:18:18:1الفنون

البيطري والطب  811:114:1-9:1الزراعة 

158:110:1429:1133:1العلوم االجتماعية

29:113:1273:155:1اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي.
اجلامعات  في  النسبة  هذه  أن  يكشف  اجلدول  فإن  أخرى  جهة  من 
مجاالت  جميع  في  الدولية  املعايير  عن  كثيرًا  تبتعد  ال  اخلاصة 
الدراسة. بيد أنه في املعاهد العليا اخلاصة تبتعد هذه النسبة كثيرًا 
عن املعايير الدولية في جميع القطاعات باستثناء قطاع الفنون، وفي 
جامعة األزهر ال تطابق النسبة املعايير الدولية في قطاعات التربية 

واألدب والعلوم االجتماعية.
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)3-3/2( املصادر التعليمية:
في معظم اجلامعات احلكومية يُِعد أعضاء هيئة التدريس محاضرات تكون 
مجاالت  في  وخاصة  الطالب،  يتلقاها  التي  للمعلومات  األساسي  املصدر 
برامج  معظم  تتبنى  حني  في  االجتماعية،  والعلوم  اإلنسانية  الدراسات 
العلوم التطبيقية منهًجا مختلًفا، إذ يرشح القائمون بتدريس املادة مراجع 
معينة للطالب، وقد تتاح بعض هذه الكتب في مكتبة الكلية، مع أن عدد 
مكتبات  في  احلال  هو  هذا  أن  شك  ال  قليل.  منها  كل  من  املتوفرة  النسخ 
معظم اجلامعات املرموقة في جميع أنحاء العالم، إذ ال توفر اجلامعات مرجًعا 

لكل طالب، ويُطلب من معظم الطالب شراء مراجعهم اخلاصة.
املواد  إعداد  في  مادة  كل  بتدريس  القائمون  يشترك  األقسام  جميع  في 
تقييم  خارجيون  ُمقيِّمون  ويتولى  سنويًّا،  وحتديثها  بها  اخلاصة  التعليمية 
هذه املواد التعليمية في إطار عملية ضمان اجلودة. غير أن معظم اجلامعات 
احلكومية لم تتنَب بعد نظاًما داخليًّا رسميًّا لضمان اجلودة.واملواد التعليمية 
محدودة بصفة عامة، مع أن مشروع تطوير التعليم العالي أسهم في توفير 
مكتبات رقمية واشتراكات إلكترونية في الكتب والدوريات العلمية لتعويض 

هذا القصور )جدول 3-3(.
جدول )3-3( املكتبات الرقمية واالشتراكات اإللكترونية في الكتب والدوريات 
التعليم  تطوير  مشروع  بفضل  احلكومية  اجلامعات  في  املتاحة  العلمية 

العالي
مصادر التعلم

مصدرهاعددهاطبيعتها

2.4Proquest مليونأطروحات ورسائل علمية كاملة

5120Springer Linkدوريات علمية وكتب الكترونية كاملة

2000Science Directدوريات كاملة

10000ASCدوريات كاملة وملخصات

500LISTAدوريات كاملة 

دوريات كاملة وملخصات وملخصات 
براءات  االختراعات

4800MEDLINE

388700GreenFILEدوريات علمية كاملة وملخصات

1243000ERICدوريات كاملة

دوريات كاملة وملخصات وملخصات 
براءات االختراعات

13014050Scopus

500Wilson Humanitiesدوريات كاملة وأعمال أدبية

128IEEEدوريات كاملة

3500Global Healthملخصات

11000CAB Abstractsملخصات

5200Medlineدوريات كاملة وملخصات

30022ASME Collectionدوريات كاملة

LWW( Current(22دوريات كاملة

LWW( Archive(200دوريات كاملة

1200JSTORدوريات كاملة

غيرها من املوارد 5000دوريات كاملة 
املتاحة للجميع

املصدر: احتاد املكتبات الرقمية املصرية

)3-3( جودة العملية التعليمية:

)3-1/3( التفاعل بني األساتذة والطالب:
التطبيقية،  العلوم  لفهم  املعامل  دخول  أو  العملية  احملاضرات  عن  غنى  ال 
الطالب  ومينحان  النظرية،  املعرفة  تطبيق  سبل  على  الضوء  يلقيان  فهما 
مختلف  في  التجريبي  التعليم  وفرص  العملية  مهاراتهم  تطوير  فرصة 
التخصصات، وتلجأ بعض الكليات أيًضا إلى الرحالت التعليمية حتى توفر 
املناهج  بيئة مالئمة. تتضمن بعض  تعليم جتريبي في  تلقي  للطالب فرص 

باملهارات  تزودهم  حتى  اآللي  احلاسب  استخدام  على  الطالب  جميع  تدريب 
التي يحتاجونها في احلياة اليومية. غير أنه في مجالي العلوم االجتماعية 
واإلنسانيات قد ال تتاح للطالب فرصة احلصول على التدريب املالئم لصقل 
مهاراتهم العملية، فكبر عدد الطالب في الكليات — كما هو احلال في كليتي 
احلقوق والتجارة — يحول دون حدوث تفاعل مناسب بني الطالب واألساتذة أثناء 
اخلريجني.  مستوى  حتسني  أمام  مالية  صعوبات  ويضع  التعليمية،  العملية 
في الدراسة التي أجريت لتقييم آثار مشروع تطوير التعليم العالي، ُعقدت 
مقارنة بني أساليب التدريس الفعالة قبل املشروع وأثناءه وبعده )جدول 4-3(، 
وتعكس املقارنة زيادًة ملحوظة في نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين جلأوا 
إلى التدريس جملموعات صغيرة، واالستعانة بوسائل اإليضاح املتطورة، وتبادل 

األدوار، وطرق التقييم القائمة على حل املشكالت.
جدول )3-4( التغير الذي طرأ على أساليب التدريس بفضل مشروع 

تطوير التعليم العالي
النسبة املؤشرات

اإلجمالية
النسبة 

قبل 
املشروعات

النسبة أثناء 
املشروعات 

وبعدها

معدل 
التغيير

20.2%48.4%28.2%59.6%أساتذة يدرسون جملموعات صغيرة

أساتذة يستعينون بالتكنولوجيا 
أثناء التدريس )كجهاز عرض البيانات 

واحلواسيب اآللية...إلخ(

%53.5%14.7%44.5%29.8

2.4%15.4%13.0%23.7%أساتذة يستعينون باألفالم في التدريس

11.7%24.1%12.4%34.1%أساتذة يلجأون لطرق جديدة أخرى

 2007 العالي،  التعليم  تطوير  مشروع  نتائج  تقييم  تقرير  املصدر: 
)عينة من الدراسة(.

)3-2/3( التقييم الذاتي:
مؤشر  جودة  حيث  من  دولة   133 بني  من   119 املرتبة  مصر  حتتل 
للمتطلبات  التعليمي  النظام  مواكبة  مدى  يعكس  الذي  التعليم 
التي يجب الوفاء بها حتى يصبح االقتصاد قادرًا على املنافسة )االحتاد 
 .)2008/2007 العاملية،  التنافسية  القدرة  تقرير  الدولي،  االقتصادي 
غير أن هناك اهتماًما متزايًدا بجودة التعليم العالي في جميع أنحاء 
اجلمهورية، وقد ساعد مشروع ضمان اجلودة واالعتماد على زيادة عدد 
وحدات ضمان اجلودة في كليات اجلامعات احلكومية واملعاهد، وتركز 
أنشطة هذه الوحدات بصفة أساسية على إجراء تقييم ذاتي سنوي 
والتقارير،  الدراسية  واملواد  البرامج  مواصفات  وإعداد  للمؤسسة، 
وتطبيق معايير ضمان اجلودة الداخلية واخلارجية. ويتولى إعداد تقارير 
التقييم الذاتي أعضاُء هيئة التدريس املؤهلني لهذا والذين هم على 

دراية مبفاهيم اجلودة وممارساتها.
من  وغيره  هو   — منه  االنتهاء  فور  الذاتي   التقييم  تقرير  يُسلَّم 
يزور  بعدها  واالعتماد.  اجلودة  ضمان  مشروع  إدارة  إلى   — املستندات 
الذي  التعليم  جودة  لتقييم  املؤسسة  النظراء  املراجعني  من  فريق 
تقدمه تقييًما خارجيًّا، ولتحديد ما إذا كانت املؤسسة مؤهلة لطلب 
النظراء  املراجعني  النهائية من  املسودة  وبعد استالم  ال،  أم  االعتماد 
التحسينات  إدخال  أجل  من  العمل  خطة  إعداد  في  املؤسسة  تبدأ 
حتى تصبح مؤهلة لطلب االعتماد. من اجلدير باملالحظة أن القطاع 
الطبي يتقدم على القطاعات األخرى في الوفاء مبعايير ضمان اجلودة 
لة للحصول على االعتماد، إذ قدمت اثنتا عشرة كلية من كلياته  املؤهِّ

خطط العمل، وراجعها مشروع ضمان اجلودة واالعتماد.
يوضح اجلدوالن )3-5( و)3-6( أعداد الكليات التي تتبع مشروع ضمان 
وتقاريرها  األولى  تقاريرها  بتسليم  قامت  والتي  واالعتماد  اجلودة 
 2010 عام  بحلول  االعتماد  لطلب  التي تستعد  والكليات  السنوية، 
تطوير  مشروع  وساعد  تعليمي.  وقطاع  حكومية  جامعة  كل  في 
كليات التربية خمسة عشر كلية أخرى من كليات التربية على وضع 

نظم ضمان اجلودة الداخلية.
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جدول )3-5( عرض حالة ضمان اجلودة واالعتماد في اجلامعات احلكومية
الكليات التي تطبق اجلامعة

مشروع ضمان 
اجلودة

كليات التربية التي 
تطبق مشروعات 

تطوير كليات 
التربية

الكليات التي تطبق 
مشروعات ضمان 

اجلودة وجتاوزت مرحلة 
DE

عدد اجلامعة
الكليات

نسبتها 
من 

إجمالي 
الكليات

عدد عدد الكليات
الكليات

نسبتها 
من 

إجمالي 
الكليات

7294686قناة السويس

155611387املنصورة

34313100سوهاج

12751866أسيوط

138721185عني شمس

126301192املنوفية

5293480جنوب الوادي

10631880الزقازيق

178501377القاهرة

124301083االسكندرية

32313100طنطا

8420788حلوان

6460583بنها

14881965املنيا

53805100الفيوم

4440250بني سويف

450000كفر الشيخ

مالحظة:1* كلية البنات )قسم التربية(
املصدر: تقرير سير عمل مشروع ضمان اجلودة واالعتماد، يوليو 2008.

جدول )3-6( الكليات التي تطبق نظم ضمان اجلودة الداخلية وفًقا 
للقطاع التعليمي

عدد 
الكليات 
في كل 

قطاع

عدد الكليات 
التي تطبق 
مشروعات 
ضمان اجلودة

عدد الكليات 
التي ال تطبق 

مشروعات 
ضمان اجلودة

نسبة الكليات التي 
تطبق مشروعات 

ضمان اجلودة إلى عدد 
الكليات في كل قطاع

االقتصاد والعلوم 
السياسية

110%100

100%110اإلعالم
100%11110الصيدلة

100%110العالج الطبيعي
89%19172العلوم

80%20164الهندسة
81%21174الطب

58%1275الطب البيطري
71%21156الزراعة

38%835الفنون التطبيقية
56%1697التمريض
43%734السياحة

40%20812التجارة
احلاسبات 

واملعلومات
1055%50

50%211االقتصاد املنزلي
35%20713التربية النوعية

38%1358احلقوق
41%321319اآلداب

28%18513التربية الرياضية

املصدر: تقرير سير عمل مشروع ضمان اجلودة واالعتماد الصادر في يوليو 2008.

)3-4( مخرجات العملية التعليمية:

)3-1/4( إجنازات الطالب ومعارفهم ومهاراتهم:
من املتوقع أن يتدهور اإلجناز الذي يحققه الطالب فيما يخص نتائج 
للزيادة  نتيجًة  التعليمية  البرامج  مختلف  من  املقصودة  التعلم 
املستمرة في معدل التحاق الطالب مبؤسسات التعليم العالي. وقد 
كشفت املراجعة الداخلية التي قام به مشروع ضمان اجلودة واالعتماد 
عام 2007 أن اخلريجني يعانون قصورًا في املهارات الشخصية، واملهارات 
املتعلقة باملواد التي درسوها، واملهارات الالزمة للعمل، وأظهر أيًضا أن 
الكليات في حاجة ألن تنسق تنسيًقا أفضل مع خريجيها حتى تلبي 
احتياجات سوق العمل على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي. ظهر 
أيًضا أن البرامج الدراسية ال تفتح الباب أمام فرص عمل كافية وأن 
وزيادة مشاركتهم مبا  زيادة وعي أصحاب املصلحة  إلى  هناك حاجة 
النتائج  كشفت  والنقابات.  احملتملني  العمل  وأرباب  اخلريجني  فيهم 
أيًضا أن الكليات ال تلتزم التزاًما كافيًّا باتباع طرق التعلم والتدريس 
التي متكن الطالب من حتقيق نتائج التعلم املقصودة، وأنها ال تلتزم 
أيًضا بتوفير مواصفات املواد على نحو منتظم، وبإطالع الطالب على 
معايير التقييم. )تقرير املراجعة الداخلية الذي أعده مشروع ضمان 

اجلودة واالعتماد، 2007(.
التعاون  الذي تشرف عليه منظمة  الدولي للطلبة  التقييم  برنامج 
االقتصادي والتنمية هو تقييم ذو معايير عاملية يجرى لطالب املدارس 
في  الطالب  كان  إذا  ما  يقيم  االختبار  هذا  عاًما1.   15 بلغوا  الذين 
الالزمة  واملهارات  املعارف  اكتسب  قد  االجباري  التعليم  نهاية  قرب 
مجاالت  االختبار  ويغطي  فعالة.  مشاركة  اجملتمع  في  للمشاركة 
حل املشكالت والقراءة واإلملام بالرياضيات والعلوم، ليس فقط فيما 
يتعلق باستيعاب املنهج الدراسي وإمنا فيما يتعلق باملعارف واملهارات 
امتحانات كهذه  إجراء  يكبر.  الطالب عندما  يحتاجها  التي  الهامة 
الختبار معارف ومهارات الطالب الذين بلغوا خمسة عشر عاًما في 
مصر من املمكن أن يساعد في الكشف عن أي حتسن طرأ على اإلجناز 
الذي حققوه فيما يخص نتائج التعلم املقصودة، ويفيد في استهداف 

العناصر التي يجب حتسينها في املراحل التالية من تعليمهم.

 www.pisa.oecd.org 1  رجاء الرجوع إلى
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الفصل الرابع: تكافؤ الفرص والعدالة
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)4-1( مقدمة:
تعد قضية املساواة من القضايا بالغة األهمية لقطاع التعليم العالي 
في مصر، فهي هامة للفئات واملناطق احملرومة، ومن بينهما: سكان 
االحتياجات  ذوو  والطالب  الريف،  وسكان  املدن،  في  الفقيرة  األحياء 
وأية فئة  التعليم،  التي تقل فيها فرص  اخلاصة، واملناطق اجلغرافية 
من املمكن أن تقع ضحية للتمييز ألي سبب، سواء عن قصد أم عن 
 2000 العالي  التعليم  إصالح  استراتيجية  حددت  وقد  قصد.  غير 
التحديات األساسية التي تواجه التعليم العالي في مصر، وكان من 
العالي،  بالتعليم  يلتحقون  الذين  الطالب  بني  املساواة  غياب  بينها 
ومن صور غياب املساواة انخفاض عدد الطالبات بالنسبة إلى الطالب 
وقد  العلمية،  والدرجة  والتخصصات  اجلغرافية  املناطق  بعض  في 
إلى  هذا  وتُرجم  املشكالت،  هذه  حلل  قومية  سياسات  الدولة  تبنت 
العالي. في عام 2004  التعليم  اجلامعات ومعاهد  برامج خاصة في 
وكانت قضية  العالي،  التعليم  إصالح  استراتيجية  في  النظر  أُعيد 
عدم املساواة من القضايا التي تركز االهتمام عليها. وحتقق تطور في 
هذا الصدد لكنه طفيف، مما يستدعي وضع عدد أكبر من السياسات 

واالستراتيجيات التنفيذية.

)4-2( مشكالت عدالة التوزيع على املستوى احمللى:
ال يزال توزيع طالب قطاع التعليم العالي في أنحاء املناطق اجلغرافية 
غير متساو )شكل 4-1(. على سبيل املثال بلغ عدد الطالب امللتحقني 
في  عاًما  و23  عاًما   18 بني  أعمارهم  تتراوح  ممن  العالي  بالتعليم 
محافظة الفيوم 7%، وفي البحيرة 7%، وفي املنيا 9%، في مقابل %64 
التخطيط  )وحدة  اجليزة  في  و%41  بورسعيد،  في  و%56  القاهرة،  في 
إلى  ننظر  حني  املساواة  عدم  صور  وتتجلى   .)2007 االستراتيجي، 
إلى  بالنسبة  االقتصادية  املناطق  مستوى  على  االلتحاق  معدالت 

إجمالي عدد امللتحقني على مستوى الدولة )شكل 2-4(.

شكل )4-1( نسبة املقبولني بالتعليم العالي من الفئة العمرية 
)18-23 عاًما( في العام الدراسي 2007/2006 حسب احملافظة

شكل )4-2( نسبة امللتحقني بالتعليم العالي في كل منطقة 
اقتصادية إلى إجمالي امللتحقني بالتعليم العالي في مصر

يوضح الشكل )4-2( أن امللتحقني بالتعليم العالي في صعيد مصر 
)في مناطق شمال الصعيد وجنوبه وأسيوط( ال ميثلون سوى 16% من 
العالي، مما يلقي مزيًدا من الضوء على  بالتعليم  إجمالي امللتحقني 

عدم تساوي توزيع فرص التعليم العالي في أنحاء مصر.

)4-3( مشكالت عدالة التوزيع  بني اجلنسني:
يؤثر عدم تساوي توزيع التعليم العالي بني احملافظات تأثيرًا أساسيًّا 
فهناك   ،)3-4 )شكل  العالي  التعليم  بقطاع  النساء  التحاق  على 
مصر  صعيد  في  خاصًة   — واقتصادية  وثقافية  اجتماعية  عوامل 
أو  بعيدة  ملسافات  بالسفر  لإلناث  األسر  تسمح  أال  في  تتسبب   —
االبتعاد عن مدنهن لطلب العلم. إضافًة إلى هذا، جتد األسر الفقيرة 
العالي  التعليم  في  التخصص  مجاالت  بعض  في  الفرص  تكلفة 
إذ  اجلمهورية،  في  األفقر  هي  الصعيد  ومحافظات  نسبيًّا.  مرتفعة 
يبلغ متوسط إجمالي الناجت احمللي احلقيقي 3757 دوالرًا أمريكيًّا لكل 
الدولة 4151  احمللي على مستوى  الناجت  إجمالي  ويبلغ متوسط  فرد، 
دوالرًا أمريكيًّا، في حني يصل إلى 9070 دوالرًا أمريكيًّا في بورسعيد، 
و7622 دوالرًا أمريكيًّا في القاهرة )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومعهد 
إلى  األسر  متيل  فقرًا  األشد  املناطق  في   .)2005 القومي،  التخطيط 
إحلاق اإلناث إما بالتخصصات النظرية التي ال تتطلب تكلفة إضافية 
لتوفير موارد التعلم، أو بالتخصصات التي ال تستغرق دراستها سوى 

سنتني.
شكل )4-3( نسبة اإلناث إلى الذكور بني امللتحقني بالتعليم العالي 

في كل منطقة اقتصادية في العام الدراسي 2007/2006
يوضح الشكل )4-3( أن عدد اإلناث امللتحقات بالتعليم العالي أكثر 
وقناة  وأسيوط  )العاصمة(  الكبرى  القاهرة  مناطق  في  انخفاًضا 
السويس، ورمبا يرجع هذا إلى ندرة املؤسسات األزهرية اخملصصة لإلناث 
عدد  يعتمد  املثال،  سبيل  على  الثقافية.  األسباب  بعض  جانب  إلى 
على  كبيرًا  اعتمادًا  الكبرى  القاهرة  في  العالي  بالتعليم  امللتحقني 
الطالب القادمني من احملافظات األخرى الذين يكون معظمهم ذكورًا 

يستطيعون السفر وترك محافظاتهم لاللتحاق بالتعليم العالي.
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ال  العالي  بالتعليم  النساء  التحاق  نسبة  أن   )4-4( الشكل  يظهر 
حني  في  فقط،  احلكومية  اجلامعات  في  إال  الذكور  نسبة  عن  ترتفع 
أنها تنخفض عنها انخفاًضا كبيرًا في األنواع األخرى من مؤسسات 
التعليم العالي. ميكن زيادة فرص الفتيات عن طريق التوسع في فتح 
باب القبول لهن في مؤسسات التعليم العالي التابعة لألزهر، وخاصة 
ويفضلون  الديني  التعليم  اآلباء  ر  يقدِّ حيث  اجلنوبية  املناطق  في 

املدارس املنفصلة.
يعكس الشكل )4-5( ميل الفتيات إلى االلتحاق بأقسام التربية 

واإلنسانيات واآلداب أكثر من اجملاالت العلمية والتطبيقية. 

شكل )4-4( نسبة امللتحقني بالتعليم العالي من اجلنسني في 
األنواع اخملتلفة من مؤسسات التعليم العالي في العام الدراسي 

2007/2006

ويعود هذا إلى عدد من األسباب ،منها على سبيل املثال العوامل 
االجتماعية التي ترجح إحلاق اإلناث مبجاالت دراسية معينة ،والفقر 
وتكلفة الفرص املتاحة جتعالن األسر الفقيرة أكثر ميلًا إلى إرسال 
الذكور إلى أفضل املدارس على حساب اإلناث ،فأكثر من50 % من 
الطالبات امللتحقات باجلامعات احلكومية غير األزهرية يأتني من 
مناطق فقيرة ،وبصفة أساسية من األربعني في املائة األشد فقرًا 

(جلنة التعليم.)2007 ،

شكل )4-5( نسبة امللتحقني بالعليم العالي من اجلنسني حسب 
التخصص في العام الدراسي 2007/2006

وتتبنى مؤسسات التعليم العالي سياسات وآليات جلذب الطالبات 
تتضمن  االستراتيجيات  هذه  الدراسة.  تركهن  معدل  وخفض 
تتوفر  الذي  اجلامعي  السكن  للطالبات من  أكبر  تخصيص مساحة 
 60 الطالب  )يدفع  تكاليفها  حتمل  تستطعن  معيشية  أوضاع  فيه 

وتناول ثالث  اإلقامة  أمريكيًّا سنويًّا نظير  دوالرًا  أو 12  جنيًها مصريًّا 
وجبات يوميًّا(.

يوضح الشكل )4-6( نسبة اإلناث املقيمات في السكن اجلامعي.
شكل )4-6( نسبة اإلناث إلى إجمالي عدد الطلبة املقيمني في املدن 

اجلامعية في العام الدراسي 2007/2006

)4-4( الطالب ذوو االحتياجات اخلاصة والطالب 
املوهوبون:

املوهوبني  الطالب  مبخصصات  بعد  كافيًّا  اهتماًما  احلكومة  توِل  لم 
في  العالي  بالتعليم  امللتحقني  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  والطالب 
العالي غير مهيأة بحيث جتعل  التعليم  مصر، فمعظم مؤسسات 
املباني ومصادر املعرفة واألجهزة ودورات املياه مالئمة لذوي االحتياجات 
اخلاصة. إضافًة إلى هذا، ال تتوافر معلومات لقطاع التعليم العالي 
بوجه عام عن عدد الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة أو عن إعاقاتهم، وال 
توجد برامج خاصة تهدف إلى تعزيز القدرات الفائقة التي يتمتع بها 
الطالب املوهوبون. تُعطى منحة تفوقة تبلغ نحو 84 جنيًها مصري 
)أي نحو 15 دوالرًا( للطالب الذين يحصلون على أعلى متوسط نقاط 
تقدير أثناء السنة الدراسية، وقد ُحددت قيمة هذه املنحة عام 1975 

)مبوجب قانون اجلامعات( ولم تتغير إلى اليوم.
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الفصل اخلامس: الكفاءة اخلارجية
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5-1( مقدمة:
العالي  التعليم  الكفاءة اخلارجية لنظام  يتناول هذا الفصل تقييم 
وفي  واجتماعيًّا،  اقتصاديًّا  البالد  تنمية  في  بإسهامه  يتعلق  فيما 
الواقع العملي ثبت أنه يصعب قياس مدى إسهام التعليم في النمو 
ينحصر  املقترح  التحليل  فإن  ولهذا  االجتماعي،  والرخاء  االقتصادي 
مالءمة  حيث  من  النظام  هذا  تنفيذ  بآليات  املتعلقة  القضايا  في 
التعليم للوفاء بحاجات البالد التنموية وبالتفاعل بني نظام التعليم 

العالي وسوق العمل.

)5-2( التوظيف:
زيادة  إلى  مصر  دميوغرافية  على  مؤخرًا  طرأت  التي  التغيرات  أدت 
شريحة السكان الذين هم في سن العمل، فقد انخفضت معدالت 
سنة  الثالثني  في   %78 بنسبة  واألطفال   %70 بنسبة  الرضع  وفيات 
املصريني  الذي  صار فيه 51% من  احلالي  الوضع  إلى  أدى  مما  املاضية، 
يقعون ضمن الفئة العمرية )15-64( التي هي في سن العمل. ونحو 
35% من السكان الذين هم في سن العمل )15-64( تتراوح أعمارهم 
هذه  من  حديًثا  العمل  سوق  دخلوا  الذين  ومعظم  عام،   24-15 بني 
 %2.9 مبتوسط  منت  الشباب  السكان  نسبة  أن  ومع  العمرية.  الفئة 
فيما بني عامي 1990 و2005، فإن نسبة الشباب من إجمالي السكان 
وصل إلى ذروتها )21.5%( عام 2005، وستنخفض حصتها من سوق 
العمل إلى نحو 20% بحلول عام 2050 )منتدى البحوث االقتصادية، 
سيخف  العمل  سوق  على  الضغط  أن  إلى  يشير  هذا  وكل   ،)2004
عام  في  البطالة  وضع   )1-5( جدول  يوضح   .2005 عام  بعد  تدريجيًّا 

2004 )تقرير التنمية البشرية في مصر، 2005(.

جدول )5-1(: البطالة )مصر(

نسبة البطالة حسب املستوى 
التعليمي )ملن تزيد أعمارهم عن 

15 عاًما( 

0.9%2004تعليم دون الثانوي

19.8%2004تعليم ثانوي

14.0%2004تعليم جامعي

نسبة إحالل قوة العمل في 
املستقبل

190.1%2004اإلجمالي

املصدر:تقرير التنمية البشرية 2006.

)5-3( التعليم العالي وسوق العمل:
في  العالي  التعليم  ونظام  العشرين  القرن  سبعينيات  أواخر  منذ 
مصر يعاني من أشكال متعددة وخطيرة من عدم الكفاءة اخلارجية، 
سوق  وطلب  اجلامعات  خريجي  من  العرض  بني  التوازن  غاب  فلطاملا 
العمل على خدماتهم، وساهم جزئيًّا في خلق هذا اخللل وتغطيته 
صورة  اتخذ  الذي  العمل  فرص  لتوفير  احلكومة  ضماُن  مؤقتة  ملدة 
حتفيز  إلى  أدت  السياسة  فهذه  اخلريجني،  جميع  بتعيني  تعهدها 
الطلب على التعليم العالي واستجابة اجلامعات لهذا عن طريق زيادة 

امللتحقني بها وبالتالي زيادة خريجيها )ريتشاردز، 1992(.

مع أن التطورات االقتصادية التي شهدتها اخلمسة عشر عاًما املاضية 
الوظائف  احلكومة هي مصدر  تظل  العمالة،  على  الطلب  في  أثرت 
األول في مصر؛ فأكثر من 42% من الوظائف التي توفرت في تسعينيات 
القرن العشرين كانت في القطاع احلكومي. وأدى هذا إلى أن ارتفعت 
أن  بعد   %28.6 إلى   2003 عام  الوظائف  إجمالي  من  احلكومة  حصة 
العاملي،  االقتصادي  )الوضع   1990 عام   %2201 النسبة  هذه  كانت 
2006(. لكن اخللل سابق الذكر يظل قائًما،  ليس بسبب نقص الطلب 
على العمالة، وإمنا ألن القوى العاملة لم حتصل على التدريب املالئم 

لتفي بطلبات السوق. من الضروري وضع مناهج جديدة تستند إلى 
حاجات السوق احلقيقية وتوفير طرق تدريب متطورة ومدربني مهرة. 
ويجب أيًضا بذل مزيد من اجلهود وخاصة ملساعدة اخلريجات والشباب 

الباحثني عن العمل نظرًا ملا يتمتعون به من مهارات كثيرة مهدرة.

على اجلانب اآلخر، ال تستوعب الهجرة حالًيا سوى 102 مليون )%5( 
كان  العشرين  القرن  ثمانينيات  في  مصر.  في  العاملة  القوى  من 
أن  غير  املصريني،  على  اجملاورة  العمل  أسواق  في  كبير  طلب  هناك 
مهاراتهم لم تتطور بحيث تواكب التكونولوجيا احلديثة املستخدمة 
التعليم  سياسة  دفع  يجب  لذا  واخلدمات.  الصناعة  قطاعي  في 
والتدريب نحو زيادة صالحية العمالة للهجرة، وتعزيز مهارات العمالة 
قطاع  مثل  قطاعات  إلى متكني  النحو سيؤدي  هذا  على  وإنتاجيتها 
استعادة  من  والصناعة  واملعلومات  االتصاالت  وتكنولوجيا  اإلنشاء 

قدرتها التنافسية اإلقليمية والعاملية، أو كسب هذه القدرة. 

ترك سوق العمل العاملي اآلخذ في التوسع آثارًا على نظام التعليم 
واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  من  كثير  بادرت  إذ  مصر،  في  العالي 
جامعات  مع  توأمة  ومشروعات  مشتركة  مشروعات  في  بالدخول 
للطالب  مواد  تدريس  على  احلكومية  اجلامعات  جتربة  تقوم  أجنبية. 
اخلاصة  اجلامعات  أما  أجنبية،  جامعات  وتقيمها  تراجعها  احملليني 
توفر  التي  والتوأمة  املشتركة  االتفاقيات  على  أكبر  بدرجة  فتعتمد 
برامج مرحلية، وهي بهذا تخلق فرًصا لطلب الدرجات العلمية في 
فرًصا  هذا  يوفر  أن  املمكن  من  عليها.  واحلصول  باخلارج  مؤسسات 
عمل  فرص  على  يحصلوا  أن  احملتمل  من  يجعل  إذ  للطالب،  جديدة 

مجزية بدرجة أكبر في بالد املانح األجنبي.

)5-4( البرامج الدراسية وسوق العمل:
التعليم  مؤسسات  على  الدراسية  البرامج  تدشني  مسئولية  تقع 
دراسة  االعتبار  في  تأخذ  ما  نادرًا  أنها  األسف  دواعي  ومن  العالي، 
األعلى  اجمللس  يشرف  ما  فعادًة  الطالب،  أو  العمل  سوق  احتياجات 
للجامعات على طرح برامج جديدة أو إنهاء العمل ببرامج قائمة، وعادًة 
األعلى  االقتراحات على اجمللس  العالي  التعليم  ما تطرح مؤسسات 
للجامعات وتنتظر موافقة القطاع األكادميي اخملتص. من أكبر مواطن 
تقدمي  يستطيع  محدد  كيان  وجود  عدم  التعليم  نظام  في  القصور 
نصيحة قيمة فيما يتعلق بحاجات العرض في مختلف القطاعات 
الصناعية والتجارية، وقد أخذت وحدة التخطيط االستراتيجي التي 
تأسست حديًثا زمام املبادرة في هذا الصدد عن طريق  نشر دراسَتني 
املؤسسات  خريجي  من  العمل  سوق  بحاجات  تتعلقان  ريئسيتني 
املؤسسات  مع  األعمال  أصحاب  ما يشترك  نادرًا  والعليا.  املتوسطة 
اجملاالت،  مختلف  في  للطالب  وظائف  وإيجاد  املناهج،  تطوير  في 
ممثلًة   — العالي  التعليم  وزارة  قامت   2008 عام  في  العاملني.  وتبادل 
رسمية  اتفاقيات  بتدشني   — مصر  في  الفنية  الكليات  مشروع  في 
أصحاب  كبار  من  اثنني  بطلب  تفي  جديدة  برامج  بتطوير  متعلقة 

األعمال في مجالي الهندسة والسياحة.

)5-5( أمناط التخصص:
األعلى  اجمللس  يد  في  تتمركز  الدراسية  املواد  على  املوافقة  أن  مع 
ميكن  معينة  مبادة  متعلقة  مشكلة  وجود  حال  ففي  للجامعات، 
للنقابات أن تتدخل بدراسة األمر بهدف ضمان سالمة األساس الذي 
تقوم عليه القرارات التي اتخذتها اجلامعات أو الكليات. غير أن عدم 
مالئمة،  غير  مواد  تشكيلة  وضع  إلى  يؤدي  قد  دقيقة  بيانات  وجود 
بتدشني  مؤخرًا  قامت  االستراتيجي  التخطيط  وحدة  فإن  ولهذا 
توجه مختلف جلمع البيانات، وأخذت في االعتبار مجموعة كبيرة من 
املؤشرات العاملية حتى تعيد توزيع أمناط التعليم في مصر بناًء على 
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التخطيط  وحدة  أكدت  املثال،  سبيل  على  بالثقة.  جديرة  توجهات 
احلاجة  على  العالي  للتعليم  الرئيسية  اخلطة  في  االستراتيجي 
في  أكادمييني  باحثني  ليكونوا  متميزين  دكتوراة  طالبي  تخريج  إلى 
أن هذا عنصر أساسي من  املستقبل وأساتذة جامعات، وقد وجدت 
عناصر جناح مؤسسات التعليم العالي في املستقبل، كذلك أوصت 
التي  احلالية  النسبة  التطبيقية عن  العلوم  بزيادة  الرئيسية  اخلطة 
تبلغ 30% من إجمالي الطالب املسجلني بنظام التعليم العالي في 
إلى 50% بحلول عام 2022/2021. ومع هذا يجب  مصر بحيث تصل 
طرح آليات مثل توفير حوافز مجزية لطالب الدراسات العليا وتشجيع 

طلبة التعليم الثانوي على دراسة العلوم التطبيقية.

في نفس الوقت تقوم وحدة التخطيط االستراتيجي بدراسة إكساب 
اخلريجني املهارات التي حتتاجها مجاالت الهندسة والسياحة واإلدارة، 
وستنشر التقارير التي تعدها الوحدة عن هذه الدراسة  بحلول يونيو 

.2009

)5-6( املهارات األساسية في البرامج األكادميية:
معظم مؤسسات التعليم العالي ال تدرج تعلم املهارات األساسية 

التي يطلبها أصحاب األعمال في البرامج األكادميية، 

ومؤسسات  األعمال  أصحاب  بني  التنسيق  غياب  إلى  هذا  ويعزى 
التعليم العالي. ومع أن بعض املؤسسات تشجع طالبها على تلقي 
بناًء  جترى  التدريبات  هذه  فإن معظم  الصيفية،  األجازة  في  تدريبات 
على التواصل الشخصي بني الطالب وأصحاب األعمال دون أن يتوفر 

إطار واضح للتنسيق في هذا الصدد.

مشدد  لتشريع  خضوعه  مصر  في  العالي  التعليم  خصائص  ومن 
مينع مؤسسات التعليم العالي من تقدمي برامج تعتمد على املزج بني 
التعليم النظري والتدريب العملي ومتكن الطالب من قضاء مدة تصل 
معظم  فإن  ولهذا  الدراسي،  ببرنامجهم  يتعلق  عمل  في  عام  إلى 

اخلريجني ال يكونون مؤهلني للعمل.

)5-7( اإلرشاد الوظيفي:
تقدمها  التي  الوظيفي  اإلرشاد  خدمات  في  واضح  نقص  هناك 
معلومات  توفر  ال  املؤسسات  فهذه  العالي،  التعليم  مؤسسات 
تفي بحق الطالب في التعليم الوظيفي، وهذا بدوره يؤدي إلى غياب 
احملتمل  االستراتيجي  الدور  وغياب  األعمال،  أصحاب  مع  التواصل 
أن  ويالحظ  املؤسسات.  هذه  في  الوظيفية  اخلدمات  به  تقوم  الذي 
العمل وحتليلها  املؤسسات ال تقوم بجمع معلومات عن سوق  هذه 
ونشرها، وبالتالي فإن معظم املؤسسات ال تستند إلى بيانات دقيقة 

عندما تتخذ القرارات املتعلقة بتطوير البرامج.
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الفصل السادس: تكلفة ومتويل التعليم العالي
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)6-1( مقدمة:
تنبع املشكالت املالية التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي من 
مصدرين: أولهما كبر وتزايد حجم تكاليف تعليم الطالب في مرحلة 
التعليم  إلى حاجة  أصلها  يعود  قد  وهي مشكلة  العالي،  التعليم 
العالي على مر تاريخه إلى رؤوس األموال الكبيرة والعمالة الكثيرة، 
وإلى أنه أثبت في جميع أنحاء العالم أنه باألخص ال يقبل أساليب 
توفير األيدي العاملة. أما العنصر الثاني الذي يزيد بصورة ملحوظة 
من حدة املشكالت املالية التي تواجهها مؤسسات ووزارات التعليم 
العالي في العديد من الدول، فهو الضغوط التي تتولد عن احلاجة إلى 
زيادة أعداد املقبولني في اجلامعات، خاصة حيث يقترن ارتفاع معدل 
دراستهم  يتمون  الذين  الشباب  نسبة  في  سريعة  بزيادة  املواليد 
أساسًيا  اعتمادًا  العالي  التعليم  يعتمد  الدول،  أغلب  في  الثانوية. 
على احلكومات في احلصول على الدخل الالزم لتغطية تلك التكاليف 
الضخمة املتزايدة، لكن ما لم تتناسب زيادة هذا الدخل مع ضغوط 
التكاليف التي يواجهها التعليم العالي، تكون النتيجة على األغلب 

هي انخفاض كفاءة النظام التعليمي وضعف قدرته.

العالي  للتعليم  احلالية  والتمويل  اإلنفاق  الفصل ظروف  هذا  يدرس 
في مصر ويسلط الضوء بوجه خاص على اجلامعات احلكومية، نظرًا 

لنقص البيانات عن ميزانيات اجلامعات اخلاصة.

)6-2( التكاليف والتمويل:
ينص الدستور املصري على أن التعليم في مصر مجاني للجميع من 
مراحله األساسية حتى التعليم العالي، وتوفر الدولة اجلزء األكبر من 
التمويالت الالزمة له. يوضح اجلدول رقم )6-1( النفقات للطالب الواحد 
في مؤسسات التعليم العالي التي متولها احلكومة بالكاملتضح من 
احلكومية  اجلامعات  في  لكل طالب  التكاليف  قيمة  أن  اجلدول  هذا 
قد تضاعفت خالل األعوام اخلمس املاضية، لكنها ظلت ثابتة تقريًبا 
في جامعة األزهر واملعاهد الفنية. أما فيما يتعلق باجلامعات اخلاصة، 

فلسوء احلظ ليست هناك معلومات دقيقة متوفرة عن ميزانيتها.

في  العالي  التعليم  متويل  مسئولية  رسميًّا  تتحمل  الدولة  أن  مع 
اجلامعات هبطت في  بها في متويل  التي تشارك  النسبة  فإن  مصر، 
 %15 تدبير  مسئولية  للجامعات  ترك  مما   ،%85 إلى   1995/1994 عام 
لتنويع  شتى  استراتيجيات  طريق  عن  املطلوب  التمويل  حجم  من 
في  والرواتب  لألجور  اخملصصة  النسبة  تزايد  الحظ  دخلها.  مصادر 
ميزانية التعليم العالي املوضحة في جدول )6-2(. )ارتفعت النسبة 
من 58% عام 1995 إلى 64% عام 2005(. وفي نفس الفترة ظلت حصة 
االستثمارات في امليزانية ثابتة تقريًبا )عند 19%(. تبني تلك املؤشرات 
يؤدي  وتوضح كيف  والبحث،  التعليم  على مستوى  السلبي  التأثير 

هذا إلى عرقلة األهداف السياسة التعليمية احلالية.

.

)6 -1/2( تنويع مصادر التمويل:

وزيادة  دخلها  مصادر  لتنويع  استراتيجيات  الدولة  جامعات  تبنت 
مواردها املالية.

)6-2/2( مراكز ووحدات متخصصة تابعة للجامعات:
مختلف  في  املتخصصة  املراكز  من  كبيرًا  عددًا  اجلامعات  أسست 
تقدم  بالصناعة. وهي  التعليم  ارتباط  وتعزيز  اجملتمع،  اجملاالت خلدمة 
اجملتمع،  في  تنبثق  التي  للمشكالت  العلمية  واحللول  االستشارات 
تغطية  في  وتساعد  مقبولة،  رسوم  مقابل  له خدمات جيدة  وتوفر 
تكاليف اجلامعات. يأتي دخل هذه املراكز والوحدات املتخصصة من: 
تعليم   )3( الفكرية،  امللكية  حقوق   )2( الصناعات،  مع  التعاون   )1(

معاملها  استخدام  إتاحة   )4( الصناعة،  بقطاع  العاملني  وتدريب 
وأجهزتها العلمية، )5( تصنيع منتجات صناعية وسيطة.

)6-3( اإلنفاق احلكومي:

استقرار  على  احلفاظ  وجه  في  تقف  التي  املشكالت  أهم  إحدى 
أوضاع التعليم العالي املالية هي الزيادة الهائلة التي تشهدها أعداد 
امللتحقني  أعداد  ارتفعت  املثال،  سبيل  على  باجلامعات.  امللتحقني 
إلى  أدى  مما  و1999/98،   1998/97 عامي  بني   %42 بنسبة  باجلامعات 
خفض التكاليف للطالب الواحد بنسبة 8%، وزيادة التفاوت في توزيع 

املوارد على الكليات )البنك الدولي، 2002(.

جدول )6-1( التكاليف للطالب الواحد في مؤسسات الدولة للتعليم العالي
)األسعار عن عام 2007(

العام

املعاهد الفنيةجامعة األزهراجلامعات احلكومية

امليزانية

)مباليني اجلنيهات 
املصرية(

التكلفة للطالب 
الواحد )باجلنيه 

املصري(

 امليزانية

)مباليني اجلنيهات 
املصرية(

التكلفة للطالب الواحد 
)باجلنيه املصري(

امليزانية

)مباليني اجلنيهات املصرية(

 التكلفة للطالب 
الواحد )باجلنيه 

املصري(

2003/20024443287557918685604269

2004/20034806377960617937425206

2005/20045284402166918017725206

2006/200557634178*716*19547775377

2007/200676205265*766*19287495706

املصدر: وزارة التعليم العالي، اخلطة الرئيسية للتعليم العالي في مصر )2007-2022(، 2007، ص 28
*القيمة التقديرية بناء على منوذج انحدار يستخدم رسًما بيانًيا نصف لوغاريتمي.
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مع أن نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي الناجت احمللي ارتفعت من 
3.9% عام 1991 إلى 5.9% عام 1998، وبلغ ما أنفق مها على التعليم 
العالي في نفس العام 28%، فإن الزيادة الهائلة التي تشهدها أعداد 
طالب مرحلة التعليم العالي متثل مشكلة خطيرة على متويله. كذلك 
تشهد حصة التعليم العالي في ميزانية الدولة انخفاًضا مستمرًا 
الناجت  الذي يدل عليه هبوط نسبتها في إجمالي  )جدول 6-3(، األمر 
بالتعليم  امللتحقني  أعداد  الرتفاع  ونظرًا  عام 2007.   %1.2 إلى  احمللي 
العالي، فإن حتقيق أهداف السياسة الرسمية الرامية إلى اإلبقاء على 
نصيب الفئة العمرية ما بني 18-23 عاًما عند مستواه احلالي )%28( 
في  املتوسط  في  إضافي  طالب   100000 باحتياجات  الوفاء  يتطلب 
وال متلك  القادمة،  العشر  األعوام  العالي على مدى  التعليم  مرحلة 
احلكومة القدرة املالية على هذا. والنسبة التي متثلها نفقات التعليم 
العالي من إجمالي الناجت احمللي مبصر تضاهي نفس النسبة في بعض 
الدول مثل ماليزيا، لكنها أدنى من املتوسط في دول منظمة التعاون 
هناك  أن  إلى  اإلشارة  أنه جتدر  إال   .)4-6 )جدول  االقتصادية  والتنمية 
فجوة كبيرة بني قيمة إجمالي الناجت احمللي في مصر وقيمته في الدول 

املتقدمة مثل أملانيا.

جدول )6-2( بنود ميزانية اجلامعات )2005-1995(

تكاليف األجورالعام
التشغيل

حتويالت رؤوس االستثمارات
األموال

1996/199557.9321.1518.442.48

1997/199649.0521.1516.922.88

1998/199760.2021.7815.252.77

1999/199861.8121.7214.951.53

2000/199962.1419.8816.111.87

2001/200063.7220.4715.270.54

2002/200164.9218.8315.820.43

2003/200262.3818.0019.130.48

2004/200362.9317.6018.910.55

2005/200463.6016.2519.610.53

املصدر: وزارة التعليم العالي، اخلطة الرئيسية للتعليم العالي في مصر )2022-2007(

 جدول )6-3( اإلنفاق احلكومي على التعليم العالي في مصر )2002 
)2007 –

النسبة املئوية لإلنفاق على التعليم العالي من إجمالي الناجت العام
احمللي 

20021.43

20031.35

20041.33

20051.26

20061.26

20071.24
املصدر: وزارة التعليم العالي، اخلطة الرئيسية للتعليم العالي في مصر 

)2022-2007(

اجلدول )6-4( اإلنفاق احلكومي على التعليم العالي في دول مختلفة

النسبة املئوية لإلنفاق على التعليم العالي من الدولة
إجمالي الناجت احمللي

2.5الدمنارك

2.1فنلندا

1.2أملانيا

2.4كوريا اجلنوبية

2.2السويد

1.5الواليات املتحدة

املتوسط في دول منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية

1.7

2.8ماليزيا

 2006 ,Glance a at Education :املصدر
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الفصل السابع: ادارة وحوكمة 
التعليم العالي
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)7-1( مقدمة:
يتحكم في نظام التعليم العالي في مصر مجموعة من املؤسسات 
من بينها هيئات حكومية يأتي في مقدمتها: وزارة التعليم العالي، 
االقتصادية،  التنمية  ووزارة  والتعليم،  التربية  ووزارة  املالية،  ووزارة 
باإلضافة إلى اجمللس األعلى للجامعات، وهو هيئة حكومية لإلشراف 
على اجلامعات احلكومية، ومجلس اجلامعات اخلاصة، ومجلس املعاهد 
العالي  التعليم  مؤسسات  وأخيرًا  الفنية،  املعاهد  ومجلس  العليا، 

احلكومية واخلاصة.

أو مستويات إلدراة  أدوار  أربعة  أهم  الضوء على  الفصل  يسلط هذا 
االستراتيجي  املستوى  وهي:  أال  مصر،  في  العالي  التعليم  نظام 

واإلدراي واملعرفي والتشغيلي.

)7-2( التخطيط االستراتيجي:
أُعلنت عام 2000 استراتيجية قومية توضح مواطن الضعف والقوة 
في نظام التعليم العالي في مصر، وتطرح  خمسة وعشرين برنامًجا 
إلصالح قطاعه. استهدفت تلك البرامج جميع عناصر نظام التعليم 
العالي ملعاجلة املشكالت التي كان يعاني منها قطاعه آنذاك، لكن 
الضغوط املالية لم تسمح إال بالتصديق على ستة برامج فقط منها 

في اخلطة اخلمسية التي تشمل األعوام من 2002 إلى 2007 وهي:

	مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

	مشروع املعاهد الفنية  

	مشروع ضمان اجلودة واالعتماد

	مشروع تطوير كليات التربية

	مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

	صندوق مشروع تطوير التعليم العالي

الستة  البرامج  وتنفيذ  إدارة  العالي  التعليم  تطوير  مشروع  تولى 
)التي تناول الفصل الثالث وصف الكثير منها(، وجرى تطبيقها في 
الفنية  املعاهد  مشروع  عدا  أساسية،  بصفة  احلكومية  اجلامعات 
وبعض املشروعات التي موَّلها مشروع تطوير التعليم العالي. انتهى 
آخر  عاًما  متديده  بعد   ،2008 عام  األول  ديسمبر/كانون  في  املشروع 

لتسليم إدارة البرامج.

في عام 2004 جرى حتديث اخلطة االستراتيجية، وتشجيع مؤسسات 
التعليم العالي على تبني اخلطة القومية، والوفاء مبتطلبات التنمية 

القومية. وأصبحت االستراتيجية تضم ثالثة أركان:

	التشريعات

	اخلطة القومية الرئيسية للتعليم العالي

	التنظيم

سياسات  يوجه  أن  فقط  ميكنه  الدولة  مستوى  على  التخطيط 
قطاعات  في  التنمية  خطط  تدعم  التي  القومية  العالي  التعليم 
التخطيط على املستوى احمللي،  إلى  متعددة، ومن ثم فهناك حاجة 
إلى  مصر  تنقسم  العمل.  بسوق  أقوى  روابط  تكوين  ميكن  حيث 
محافظات(،  )خمس  الكبرى  القاهرة  هي:  اقتصادية  مناطق  سبع 
واإلسكندرية )ثالثة محافظات(، والدلتا )خمس محافظات(، ومنطقة 
قناة السويس )ست محافظات(، ومنطقة شمال صعيد مصر )ثالث 
محافظات(، ومنطقة أسيوط )محافظتني(، ومنطقة جنوب صعيد 
مصر )خمس محافظات(. وحاليًّا يجرى استطالع جتريبي في منطقة 
اإلسكندرية ومنطقة جنوب صعيد مصر االقتصاديتني؛ حيث تدرس 

فرق من احملافظات ومن مؤسسات التعليم العالي أحوال سوق العمل 
وجتري الدراسات التتبعية وجتمع البيانات التي متكنها من التخطيط 

بصورة أكثر فاعلية ملا يفي بحاجات سوق العمل.

التعليم  االستراتيجي على مستوى مؤسسات  التخطيط  لم يكن 
واألنشطة  الوظائف  ببعض  يتعلق  فيما  إال  خططها  يوجه  العالي 
اجلامعية، خاصة تلك املتعلقة بتأسيس املباني واملشروعات اجلديدة، 
ال املتعلقة بالسياسات واألهداف املستقبلية. لكنه صار واحًدا من 
لضمان  القومية  الهيئة  لدى  التعليمية  املؤسسات  اعتماد  شروط 
جودة التعليم واالعتماد، ولهذا كان التخطيط االستراتيجي جزًءا من 
مشروع قومي إلعداد اجلامعات احلكومية للحصول على االعتماد. وقد 
دعمت احلكومة املصرية املشروع ورصدت له مليار جنيه مصري في 
اخلطة اخلمسية من عام 2007 إلى عام 2012، وبدأ تنفيذه في يناير 
إلى تطوير وحتديث  اجلامعات احلكومية  الذي دعا جميع  األمر   ،2008

خططها االستراتيجية.

)غير أنه ليست هناك آلية لتحفيز أو إجبار مؤسسات التعليم العالي 
— أيًّا كان مستواها — على الوفاء بحاجات قطاع التعليم العالي سواء 
على مستوى الدولة أو املنطقة التابعة لها. فضاًل على أن تلك اآللية 
السابقة  واالستراتيجيات  السياسات  تقييم  على  قائمة  تكون  لن 

التي انتهجتها املؤسسات.

)7-3( اإلدارة:
ومجلس  للجامعات  األعلى  واجمللس  العالي  التعليم  وزارة  تعمل 
اجلامعات اخلاصة وفًقا إلطار تنظيمي وإداري مركزي. وفي الوقت نفسه 
لتشريعات  واخلاصة  احلكومية  العالي  التعليم  مؤسسات  تخضع 
وقواعد مالية متباينة، في حني أن الوضع األمثل هو أن تعمل جميع 
وفًقا لتشريعات موحدة جتعلها تخضع  العالي  التعليم  مؤسسات 
لقواعد مشتركة، نظرًا ألنها جميًعا تعمل في إطار النظام القومي 

التعليم العالي.

أحد العناصر الهامة األخرى في إدارة قطاع التعليم العالي هي القيادة. 
وتتولى احلكومة املصرية تعيني رؤساء اجلامعات؛ فيرشح وزير التعليم 
أن  إال  أحدهم.  بتعيني  رئاسي  أمر  يصُدر  ثم  مرشحني،  ثالثة  العالي 
تلك اإلجراءات ال تطابق قواعد وإجراءات التعيني املنصوص عليها في 
»قانون تنظيم اجلامعات«. تهدف بعض آليات السيطرة إلى الكشف 
عن أي خرق في النظام، لكنها في املقام األول تدابير إحصائية ومالية، 
مستقلة  منظمة  وهو   — للمحاسبات  املركزي  اجلهاز  يراقب  حيث 
تقارير   —  )2004 للمحاسبات،  املركزي  )اجلهاز  اجلمهورية  رئيس  تتبع 
ال  لكنه  الفساد،  عن  للكشف  التعليمية  للمؤسسات  املالي  األداء 
ينظر في العالقة التي تربط الوضع املالي للمؤسسة بأدائها الكلي 

أو حتقيقها ألهدافها.

إحدى املشكالت املهمة األخرى هي حجم الكيانات اإلدارية في قطاع 
التعليم العالي بصفة عامة، وفي اجلامعات احلكومية بصفة خاصة. 
تتراوح نسبة املديرين إلى الطالب في اجلامعات ما بني 1 : 4 )في جامعة 
بني سويف( إلى 1 : 16 )في جامعتي أسيوط وقناة السويس(. وميثل 
املديرون في املستويات اإلدارية العليا 46% من هؤالء، حيث يشكلون 

هرًما إداريًّا ذا قمة كثيفة.1

1  هذه احلسابات ال تشمل املسئولني اإلداريني الذين 
يعملون بعقود قصيرة األجل.
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)7-4( إدارة املعلومات:
يعد توافر املعلومات املفيدة أمرًا محوريًّا من أجل إدارة أي من أنظمة 
التعليم العالي إدارة واعًية. ولم يشهد التعليم العالي املصري نظام 
إدارة معلومات قبل عام 2002 الذي شهد إطالق مشروع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت. وسوف تقتصر املرحلة األولى من هذا املشروع 
مبركز  املعلومات  ربط  يجري  أن  املقرر  ومن  احلكومية،  اجلامعات  على 
األعلى  اجمللس  في  القرار  دعم  وأنظمة  املعلومات  إدارة  أنظمة 
له  يُتوقَّع  وال  بعد،  يبدأ  لم  النظام  بهذا  العمل  أن  غير  للجامعات. 

البدء قبل عام 2010.

العالي  بالتعليم  اخلاص  املعلومات  إدارة  نظام  تغطية  تقتصر  إذن 
على اجلامعات احلكومية، وال تشمل جامعة األزهر أو املعاهد الفنية 
العالي، فضاًل  التعليم  أو مؤسسات  اخلاصة  اجلامعات  أو  احلكومية 
اجلامعات  في  التقليدية  اإلدارية  باألدوار  شبيًها  دورًا  يؤدي  أنه  على 
احلكومية، وتنقصه كثير من املعلومات الالزمة لدعم القرارات على 

املستوى االستراتيجي.

جتمع وزارة التعليم العالي بيانات سنوية عن أعداد الطالب املسجلني 
التعليم  مؤسسات  جميع  في  املوظفني  وأعداد  العالي  بالتعليم 
الوزارات  على  يوزع  سنويًّا  إحصائيًّا  كتابًا  ويصدر  مصر،  في  العالي 
قطاع  عن  بيانات  قاعدة   2007 عام  أنشئت  وقد  املعنية.  واألجهزة 
التعليم  بوزارة  االستراتيجي  التخطيط  وحدة  في  العالي  التعليم 
العالي، وضمت جميع البيانات اخلاصة بالتعليم العالي من عام 2002 
معلومات  نظام  في  تلك  البيانات  قاعدة  وأدرجت   ،2007 عام  حتى 

جغرافي لدعم اتخاذ القرارات.

صارت معاجلة البيانات وحتليلها وإعادة توزيعها )منذ عام 2006( مهمة 
تختص بها وحدة التخطيط االستراتيجي التي تقدم للمجتمع تقريرًا 
الدراسات  العالي في مصر، وذلك خلدمة  التعليم  سنويًّا عن أوضاع 

التقنية واألبحاث وصنع القرار.

)7-5( اإلدارة التشغيلية:
يشار إلى اجلامعات احلكومية في مصر على أنها كيانات مستقلة، 
لكن ثمة عناصر تشريعية وتنظيمية ومالية وعوامل تتعلق بالقيادة 
حتد من درجة االستقاللية التي تتمتع بها تلك املؤسسات وتتحكم 
بها  تتمتع  التي  االستقاللية  درجة  بني   )1-7( اجلدول  يقارن  فيها. 
دول  في  اجلامعات  استقاللية  ودرجة  مصر  في  احلكومية  اجلامعات 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ودولة ماليزيا.

مؤشرات االستقاللية
اململكة 
املتحدة

مصرماليزيافنلنداالدمنارك

××فاملباني واملعدات

القدرة على اقتراض 
التمويل

××

القدرة على اإلنفاق 
من امليزانية لتحقيق 

األهداف
×××××

القدرة على وضع املناهج 
وحتديد الهيكل األكادميي

××

القدرة على تعيني 
وفصل املوظفني

×××××

القدرة على حتديد 
الرواتب

×

القدرة على حتديد عدد 
الطالب املقبولني

×

ملحوظة: × تعني أن اجلامعة تتمتع باالستقاللية التي متكنها من أداء هذه الوظيفة

 Policy Education املصدر: املعلومات عن دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مصدرها

Analysis )2003(. أما املعلومات عن ماليزيا فمستقاة من تقرير البنك الدولي لعام )2007(. 
اثني  مع  االستراتيجي  التخطيط  وحدة  أجرتها  مقابالت  على  قائمة  مصر  عن  واملعلومات 

عشر رئيس جامعة حكومية )سابق أو حالي( في عام 2008.

السيطرة  متلك  ال  مصر  في  احلكومية  اجلامعات  أن   )1-7( جدول  يوضح 
فيسمح  أدائها؛  عن  اجملتمع  أمام  ولكنها مسئولة  مواردها،  على  التامة 
للملكية  خاضعة  تظل  ولكنها  واملعدات،  واملباني  األراضي  بامتالك  لها 
من  مبنى  أو  أرض  قطعة  استبدال  أو  ببيع  لها  يسمح  وال  احلكومية، 
مبانيها إال مبوافقة اجمللس الوزاري. كذلك تُخصص ميزانيتها لبنود محددة 
ا على تغييرها ألنها بنود تضعها عدة جهات  ال متلك إال قدرة محدودة جدًّ
)على سبيل املثال تضع وزارة املالية بنود تكاليف املوظفني في حني تضع 
للجامعات  ميكن  أنه  ومع  االستثمار(.  ميزانية  االقتصادية  التنمية  وزارة 
توزيع  تتولى  التي  اإلدارية هي  التنمية  وزارة  فإن  املوظفني،  وفصل  تعيني 

املناصب فيها.

األدوار  ألداء بعض  تعبر عن استعدادها  أن  احلكومية  اجلامعات  تستطيع 
كوضع املناهج والبرامج التعليمية، أو حتديد عدد الطالب املقبولني بها، 
لكن القرار يرجع إلى وزارة التعليم العالي أو اجمللس األعلى للجامعات أو 
كليهما. في الوقت نفسه كثيرًا ما تقابل مطالب اجلامعات بسلبية. “إن 
التغيير،  اجمللس األعلى للجامعات يتمتع بقدرة هائلة على إبطاء عجلة 
اجلديدة،  واملؤسسات  البرامج  في  والتنويع  االبتكار  على  القيود  وفرض 
وفرض معايير اجلودة بناًء على مناهج جامعة القاهرة وغيرها من اجلامعات 
التي  األكادميية  باملؤهالت  لالعتراف  يتبعها  التي  واإلجراءات  الشهيرة. 
يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس والطالب خارج مصر تتسم بالتعقيد 
ا للحوار بني األكادمييني، وأنه  والبطء. لكن ال شك أنه ميثل أيًضا منبرًا هامًّ
اجلهاز الذي يتحمل املسئولية الكبرى في احلفاظ على استقرار نظام 

)2006,Gholam& ,MacTaggart ,Novak(. ”التعليم املصري
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الفصل الثامن: البحوث والتنمية
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)8-1( مقدمة:
يدرس هذا الفصل أوضاع قطاع البحث والتطوير في مصر، ويصف 
املمارسات اإليجابية والسيئة فيه، ويقدم موجزًا عن اإلصالحات التي 

تبناها.

)8-2( هيئات البحث العلمي في مصر:
والتطوير  البحث  إدخال اإلصالحات، اضطلع بتطبيق سياسات  قبل 
ومعاهد  العالي،  التعليم  مؤسسات  هي:  جهات  ثالث  مصر  في 
البحث  أكادميية  فيها  مبا  العلمي  البحث  لوزارة  التابعة  البحوث 
اخلاضعة  البحوث  معاهد  من  ذلك  وغير  والتكنولوجيا،  العلمي 
إلشراف وزارات أخرى. ومع أن مسئولية تطوير عملية البحث توزعت 
على هذه اجلهات، فإن احلكومة املركزية هي من ميلك السيطرة التامة 

على نظام البحث.

تلك  الثالث  البحث  جهات  بني  التعاون  عام  بوجه  احلكومة  تشجع 
ومجاالت عملها  والتمويلية  اإلدارية  أنظمتها  تباين  من  الرغم  على 
طريق  عن  يتم  كان  األغلب  في  بينها  التعاون  أن  غير  وأهدافها. 
مجلسني أعليني منفصلني للتنسيق بني اجلامعات ومعاهد البحوث 

بصورة مستقلة عن األخرى.

فمن ناحية، اضطلع اجمللس األعلى ملراكز ومعاهد البحوث بالتنسيق 
بني جميع أنشطة البحوث وإدارتها، وتولى عادًة اتخاذ القرارات املركزية 
املتعلقة بتخطيط األبحاث، وانعكس هذا على نظام البحث العلمي 
في مصر الذي يتميز باملركزية والهرمية. يرشح وزير الدولة للبحث 
العلمي رؤساء معاهد البحوث، وتتخذ كثير من القرارات مركزيًّا، حتى 
إنه ميكن اعتبار معاهد البحوث وحدات فرعية لوزارة البحث العلمي.

العلمي والتكنولوجيا متويل  البحث  من ناحية أخرى، تولت أكادميية 
عامة  بصورة  تعد  البرامج  فهذه  عليها،  واإلشراف  البحوث  برامج 
فرصة للتعاون في األبحاث بني اجلامعات أو املعاهد احمللية والدولية، 
فضاًل على أنها تتيح فرًصا ألنشطة بحثية أخرى مع جهات استثمار 
على  البرامج  تلك  طرحت  وقد  والصناعات.  احمللية  كاجملالس  جديدة 
املستوى القومي، وطرحت لتنافس جميع أنواع معاهد البحوث وحتى 

الوزارات األخرى.

جتري اجلامعات اخلاصة واملعاهد اخلاصة العليا بعض البحوث األخرى 
إال أن مساهمتهما ضعيفة. 

)8-1/2( إصالحات هامة:
سعًيا إلى التقدم االقتصادي، تبنت احلكومة املصرية برنامًجا إصالحيًّا 
يشمل قطاع البحث والتطوير بالكامل، إميانًا منها بأن التمتع بقطاع 
التنافس  إلى ساحة  للوصول مبصر  املفتاح  وتطوير متميز هو  بحث 
في مجال االقتصاد املعرفي العاملي ودفع عجلة التنمية االقتصادية، 
وأهم ما اشتمل عليه هذا البرنامج هو إعادة هيكلة قطاع العلوم 
جديًدا  مجلًسا   2007 عام  في  احلكومة  فأسست  والتكنولوجيا، 
عملية  توجيه  بهدف  والتكنولوجيا  للعلوم  األعلى  باجمللس  يدعى 
البحث ووضع سياسات وخطط جديدة لها، ويرأس هذا اجمللس رئيس 
من  وثالثة  البارزين  العلماء  من  ستة  وزراء؛  تسعة  وأعضاؤه  الوزراء، 
أعضاء اجملتمع املدني، وهو يشرف حاليًّا على جميع مؤسسات البحث 
)انظر الشكل رقم 8-1(، مبا في ذلك وزارة البحث  العلمي في مصر 
لتمويل  مركزية  سياسة   2007 عام  احلكومة  وضعت  كما  العلمي. 
العلوم  بصندوق  يدعى  ما  فأسست  والتكنولوجيا،  العلوم  قطاع 
الذي يسمح بتبني خطط متويل جديدة في  التكنولوجية  والتنمية 
العلمي  البحث  وزارة  تبنت  حني  في  القومية،  األولوية  ذات  اجملاالت 

خطًطا قومية جديدة تتضمن:

الطاقة  وهي  القومية،  األولوية  ذات  البحث  مجاالت  	حتديد 
املتجددة، وإدارة املوارد املائية، والقضايا ذات األولوية في مجاالت 

الزراعة والغذاء والصحة.

والتنمية  العلوم  صندوق  طريق  عن  املشروعات  بعض  	متويل 
خطوات  بالفعل  املصرية  احلكومة  اتخذت  وقد  التكنولوجية، 

بناءة في ذلك حيث وضعت ثالث خطط متويلية جديدة.

	تبني خطة قومية لتنمية االبتكار خاصة باالشتراك مع االحتاد 
األوربي عن طريق برنامج البحوث والتنمية واالبتكار.

	تبني خطة قومية لرفع مستوى الوعي العلمي والتكنولوجي 
في اجملتمع.

بالتوازي مع اخلطط السابقة، اتُِّخذت خطوات جادة منها حتويل مدينة 
الوراثية،  للهندسة  علمية  منطقة  إلى  العلمية  لألبحاث  مبارك 
وتأسيس  والتكنولوجيا،  للعلوم  اليابانية  املصرية  اجلامعة  وإقامة 
آي  مع مجموعة شركات  باالشتراك  النانو  تكنولوجيا  أبحاث  مركز 

بي إم الدولية.

)8-3( متويل األبحاث:
بعيد  حد  إلى  مصر  في  لألبحاث  احلكومي  التمويل  نظام  زال  ما 
نظاًما مركزيًّا، حيث يذهب التمويل احلكومي مباشرة إما للجامعات 
املقام  في  ويوجه  الوزارات،  مختلف  في  اخملتلفة  البحوث  ملعاهد  أو 
العلوم  صندوق  متويل  ه  يُوجَّ حني  في  األساسية،  األبحاث  إلى  األول 
إلى  واالبتكار  والتنمية  البحوث  وبرنامج  التكنولوجية  والتنمية 
زيادة سنوية  للبحوث  السنوي  التمويل  التطبيقية. يشهد  األبحاث 
التمويل اخملصص  إال أن صغر حجم  إلى %15،  تتراوح من 10  بنسبة 
للبحث العلمي قد أثر باستمرار على جودة ناجت عملية البحث، األمر 
الذي أدى إلى إضعاف ارتباط عملية البحث باجملتمع على مر األعوام، 
لدى  خاصة  عامة  بصورة  البحوث  ومعاهد  الباحثني  صورة  وتشويه 
االستثمار في  األعمال عن  إلى عزوف قطاع  أيًضا  وأدى  املستثمرين. 

مجال البحوث.

يوضح اجلدول رقم )8-1( أن نسبة اإلنفاق احلكومي على األبحاث قد 
اإلنفاق  تزال نسبة  ال  و2006، لكن  زادت مبقدار 28% بني عامي 2004 
 %0.27 بني  ما  تراوحت  التي   — احمللي  الناجت  إجمالي  األبحاث من  على 
مع  مبقارنتها  خاصة  للغاية  ضئيلة   —  2006 عام  و%0.23   2004 عام 
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النسب املماثلة على مستوى العالم. على سبيل املثال أنفقت كوريا 
البحث  قطاع  على  احمللي  ناجتها  إجمالي  من   %2.6 نحو   2004 عام 
والتطوير. وتعكس هذه األرقام حاجة احلكومة املصرية ألن تولي املزيد 
من االهتمام إلى قطاع البحث والتطوير فيما يتعلق باملسائل املالية 
وتعبئة املوارد؛ فيجب أال تقتصر جهود إصالح القطاع على التنظيم 

واإلدارة.

جدول )8-1( النفقات على البحث العلمي من عام 2003 إلى عام 
2007

القيمة )مباليني الدوالرات العام
األمريكية(

نسبة اإلنفاق إلى إجمالي 
الناجت احمللي

2004/2003245%0.27

2005/2004251%0.25

2006/2005299%0.26

2007/2006314%0.23

املصدر: وزارة البحث العلمي

)8-1/3( التمويل:
باخلطط  الدولة  ميزانية  في  العالي  التعليم  مخصصات  تتأثر  ال 
االستراتيجية للقطاع، وال ترتبط باحتياجات مؤسساته اخملتلفة، وال 
األبحاث  ومعاهد  العالي  التعليم  ملؤسسات  احلكومة  متويل  يعتمد 
احلكومية على أدائها، ومع أن اجمللس األعلى للجامعات ووزارة التعليم 
املالية  وزارة  فإن  اجلامعات،  إدارة  عن  املسئولتان  اجلهتان  هما  العالي 
)املسئولة  التخطيط  ووزارة  اجلارية(  امليزانية  حتديد  عن  )املسئولة 
حتديد  عن  املسئولتان  وحدهما  هما  االستثمار(  ميزانية  حتديد  عن 
قوائم  على  بناء  للجامعات  امليزانيات  تُرَصد  عام  وبوجه  ميزانيتها. 
األبحاث  نفقات  أن  املذهل  ومن  معينة،  بنود  حتت  مدرجة  نفقات 
فضاًل  التعليمية  املؤسسات  متلك  وال  البنود،  هذه  من  بنًدا  ليست 
د  على ذلك حرية تغيير النفقات املدرجة في أي من القوائم؛ حيث يُحدَّ
التمويل اخملصص لكل جامعة بناء على ميزانية العام السابق واملبلغ 
ويشمل  ثابتة،  آلية  زيادة  إليها  املالية مضاًفا  وزارة  من  تطلبه  الذي 
فُتوزع  الكليات  مستوى  على  أما  البحوث.  ميزانية  التمويل  هذا 
ميزانية اجلامعة على كل من كلياتها بناء على حاجتها. غير أنه ثمة 
تقصير شديد في االستجابة إلى تلك احلاجات، ففي العادة تخصص 
للكليات نفس امليزانية ما لم تُتَّخذ قرارامتركزية بإقامة مبان جديدة 
املفروضة  القيود  إلى  القدمية. ومن جديد يعود هذا  املباني  ترميم  أو 
وخططها.  حاجتها  حسب  ميزانياتها  تخطيط  في  اجلامعات  على 
وتُطبَّق نفس السياسة مع معاهد البحوث، غير أن نفقات األبحاث 

والتطوير متثل بنًدا واضًحا في ميزانيتها. 

)8-2/3( اإلنفاق على معاهد البحوث:
شهدت  البحوث  معاهد  أغلب  ميزانية  أن   )2-8( رقم  اجلدول  يوضح 
هذه  فتفوق  اجلامعات  ميزانيات  أما  و2006.   2004 عامي  بني  تراجًعا 
جنيه  مليارات  سبعة  إجماليها  يبلغ  إذ  ملحوظة،  بصورة  احلدود 
سنويًّا. غير أن هذه امليزانية تُوزَّع على العديد من األنشطة، ومن بينها 

البحوث.

جدول )8-2(: نفقات املراكز واملعاهد التابعة لوزارة البحث العلمي 
بني عامي 2004 و2007 )مباليني اجلنيهات(

2005/042006/052008/07مراكز/معاهد البحوث

35.515.811.1مكتب وزير الدولة للبحث العلمى

6456.664.4أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا

166.7146.9162.7املركز القومي للبحوث

بعد  عن  لالستشعار  العامة  الهيئة 
وعلوم الفضاء

63.561.364.6

31.122.128.8مدينة مبارك لألبحاث العلمية

الفلكية  للبحوث  القومي  املعهد 
واجليوفيزيقية

26.925.323

24.224.526.7املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد

24.218.519.5املعهد القومي للقياس واملعايرة

27.32331.3معهد بحوث البترول

علم  وتطوير  لبحث  املركزي  املعهد 
التعدين

25.623.522.6

16.212.815.6معهد بحوث اإللكترونيات

32.825.629.6معهد تيودور بلهارس لألبحاث

22.721.423معهد بحوث أمراض العيون

2.11.52.2اجمللس األعلى ملراكز ومعاهد البحوث

562.8478.8524.9اإلجمالي

املصدر: وزارة البحث العلمي، تقرير املؤشرات.

)8-3/3( برامج التمويل:
ُوِضعت أخيرًا بعض البرامج لتمويل أنشطة قطاع البحث والتطوير 
وتشجيعها. فعلى سبيل املثال رصد االحتاد األوربي منحة مقدارها 11 
مليون يورو لتمويل برنامج مدته أربعة أعوام )برنامج التنمية والبحوث 
من  األوربية  األبحاث  منطقة  في  باالشتراك  ملصر  يسمح  واالبتكار( 
خالل تشجيع وحتفيز االبتكار، واحلث على إقامة عالقات  بني معاهد 
األبحاث والعلماء في مصر واالحتاد األوروبي. كما أنشأت وزارة البحث 
في  البحث  عملية  لتمويل  والتكنولوجيا  العلوم  صندوق  العلمي 
الدولة. تخدم تلك البرامج في تأسيس مشروعات قادرة على التنافس 
يطلقها الباحثون ومتولها املنح التي تسمح أيًضا مبشاركة الطالب 
في عملية البحث، وهو ما من شأنه أن يرفع من كفاءة تدريب الطالب. 
وتوفر تلك السياسات التمويلية لألبحاث  مصدر دعم مستقل حر 

بصفتها جزًءا من البرامج احلكومية.

)8-4( العاملون في مجال األبحاث:
العلمي  البحث  لوزارة  التابعة  واملعاهد  احلكومية  اجلامعات  تشكل 
أكبر جتمع للباحثني في مصر، حيث تضم 88% من الباحثني في مصر، 
وجند األنشطة البحثية األخرى في وزارات أخرى كوزارة الزراعة )التي 
يعمل بها 8% من باحثي مصر( ووزارة املوارد املائية والري، لكن أغلب 
)اجلدول  البحوث  القليل من معاهد  إال  الوزارات بخالف ذلك ال تضم 

رقم 3-8(.
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جدول )8-3( عدد حملة الدرجات العلمية العليا في وزارات مختلفة

الوزارة
الدكتوراهاملاجستير

الذكوراإلناثالذكوراإلناث

914739وزارة الصناعة والتجارة

444122وزارة البترول

4228وزارة اإلعالم

0202وزارة اإلنتاج احلربي

وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة 
املعلومات

881011

31732وزارة االستثمار

والتنمية  واملرافق  اإلسكان  وزارة 
العمرانية

17643815

31172644وزارة التربية والتعليم

29488391وزارة الثقافة

10291010وزارة الدولة لشئون البيئة

22162858وزارة الدولة للتنمية اإلدارية

واستصالح  الزراعة  وزارة 
األراضي

66512109092852

3071060110331وزارة الصحة واإلسكان

10031وزارة القوى العاملة والهجرة

3610432158وزارة املوارد املائية والري

92635وزارة النقل

1373254وزارة التخطيط

218120وزارة الطيران املدني

175219333473وزارة الكهرباء والطاقة

املصدر: وزارة البحث العلمي، تقرير املؤشرات

ميثل الباحثون من أقسام الهندسة والعلوم 32% من مجموع الباحثني 
في اجلامعات احلكومية، األمر الذي يعد ملَمًحا في غاية األهمية؛ إذ 
قد يخدم بدرجة كبيرة في حتقيق التنمية وفتح الباب أمام االبتكار 
أعداد  الذي شهدته  النسبي  التزايد  الرغم من  في مصر. لكن على 
اخلريجني من األقسام العلمية والفنية بني عامي 1996 و2006، فإن 
عدد الباحثني والعاملني بقطاع البحث والتطوير ما زال غير كاف ألن 

يحدث حتواًل حقيقيًّا في االقتصاد املصري.

)8-1/4( مشاركة الطالب في البحوث:
تقتصر مشاركة الطالب في أبحاث مؤسسات التعليم العالي على 
طالب الدراسات العليا من طلبة الدبلومات أو املاجستير أو الدكتوراه، 
فضاًل على أنه ال يفي باحلاجات االقتصادية واجملتمعية إال نسبة ضئيلة 
من تلك األبحاث، فأغلبها يجريه الطالب للحصول على الشهادات 
العلمية التي تسمح لهم بالتقدم في مسارهم األكادميي أو املهني. 
أما الطالب اجلامعيون فال يشاركون في األنشطة البحثية احلقيقية 

ا. — بخالف مشاريع التخرج — إال بصورة نادرة جدًّ

إحدى مزايا نظام البحث احلالي هي أن نسبة الطالب الذين يتقدمون 
للدراسات العليا نسبة معقولة )اجلدول رقم 8-4(، )12% منهم يجري 
الدراسات في مجال العلوم األساسية والتطبيقية، و13% في مجال 
احلكومية  اجلامعات  من  وأغلبهم  واالجتماعية(،  اإلنسانية  العلوم 
وجامعة األزهر. وتنخفض هذه النسب في اجلامعات واملعاهد اخلاصة، 
ففي اجلامعات اخلاصة لم يتقدم للدراسات العليا من مجموع الطالب 
)في مجال  و%1  والتطبيقية(  األساسية  العلوم  )في مجال   %0.1 إال 

املعاهد  النسب في  بلغت  واالجتماعية(، في حني  اإلنسانية  العلوم 
العليا اخلاصة 2.5 % و1.8% في نفس اجملاالت العلمية على الترتيب.

جدول )8-4( النسب املئوية لطلبة الدراسات العليا وأعدادهم في 
مؤسسات التعليم العالي اخملتلفة 2007

العلوم األساسية 
والتطبيقية

العلوم اإلنسانية واالجتماعية

عدد 
الطلبة 
املسجلني

النسبة 
املئوية من 

إجمالي عدد 
الطلبة*

عدد الطلبة 
املسجلني

النسبة املئوية 
من إجمالي 
عدد الطلبة

اجلامعات 
احلكومية

74394%15.62103031%12.84

3.05%14.9810308%12196جامعة األزهر

اجلامعات 
اخلاصة

37%012247%1.43

املعاهد 
العليا 
اخلاصة

3895%2.525121%1.81

12.84%12.16118707%90522اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي

*حتسب هذه النسبة من إجمالي عدد الطلبة املسجلني في كل 

قطاع )الطلبة اجلامعيون وطلبة الدراسات العليا مًعا(.

ال جتري مؤسسات التعليم العالي األخرى أي أبحاث، لذا ال يلتحق بها 
طلبة الدراسات العليا؛ وفي العادة يلتحق الدارسون فيها باجلامعات 
احلكومية الستكمال دراساتهم العليا. ويوضح اجلدول رقم )8-3( أن 
هناك باإلضافة إلى كبار الباحثني الذين يحملون درجة الدكتوراه نحو 
209229 باحًثا يعمل منهم في مجال العلوم األساسية والتطبيقية 
 118707 واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  مجال  وفي  باحًثا،   90522

باحًثا، وميكن اعتبار هذا ثاني أكبر جتمع للباحثني في مصر.

تعتمد جودة تدريب طلبة املاجستير والدكتوراه — الذين يعتبرون قادة 
املستقبل في جميع املؤسسات االقتصادية ومؤسسات الدولة — على 
مستوى البحث العلمي في قطاع التعليم العالي؛ لذا على احلكومة 
املصرية أن تتخذ اخلطوات الضرورية لتوسيع قاعدة األنشطة البحثية 

في قطاع التعليم العالي ورفع مستواها.

لتنمية  جديًدا  برنامًجا  العلمي  البحث  وزارة  تبنت  الشأن  هذا  وفي 
قدرات الباحثني حديثي التخرج احلاصلني على منح أكادميية األبحاث 
ملدة  مكثًفا  تدريًبا  للباحثني  البرنامج  يقدم  والتكنولوجيا.  العلمية 
الدولية  البحوث  لزيارة معاهد  السفر  ستة أشهر، ومينحهم فرصة 
-Partnership والشراكة  امللكية  يدعى  تكميلي  برنامج  خالل  من 

.)Own-Par( Ownership

)8-5( سفر الباحثني:
ظلت احلكومة املصرية على مدى عقود تقدم منًحا دراسية سنوية 
البالد.  العليا خارج  الدراسات  بإجراء  الباحثني للسماح لهم  لصغار 
ومعاهد  احلكومية  العالي  التعليم  املنح على مؤسسات  تُوزع هذه 
لكن  معينة،  مجاالت  على  تركز  خمسية  خطة  على  بناء  البحوث 
وفًقا  دراستهم  مواد  يغيرون  والباحثني  املؤسسات  من  الكثير 
ملصاحلهم، األمر الذي يضر بخطة البحث القومية. كذلك تقدم منح 
تسعة  إلى  ثالثة  بني  ما  بإمضاء  لهم  تسمح  الباحثني  لكبار  أخرى 
تلك  حجم  أن  غير  البالد،  خارج  املشتركة  األبحاث  إجراء  في  أشهر 

املنح محدود للغاية وعدد املستفيدين منها قليل نسبيًّا.
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حول  شكوًكا  هناك  أن  التعليم  مؤسسات  في  الباحثون  يزعم 
شفافية توزيع تلك املنح نظرًا ألنه ال توجد معايير واضحة لتوزيعها، 
لتوزيع  جديدة  2006 خطة  عام  أطلقت  العالي  التعليم  وزارة  أن  إال 
املنح تدعى امللكية والشراكة تستهدف شباب الباحثني في جميع 
على  واضحة  بصورة  اخلطة  تلك  أثرت  وقد  بالدولة،  البحوث  معاهد 
حركة الباحثني على الرغم من قصر مدتها )فهي تستغرق من ثالثة 

إلى ستة أشهر( وقلة عدد املستفيدين منها.

البالد،  داخل  الباحثني  حركة  تسهيل  في  هامة  خطوات  تتخذ  لم 
واملؤسسات  احلكومية  اجلامعات  بني  جادة  تبادل  برامج  توجد  فال 
التعليمية األخرى في البالد؛ نظرًا ألن التشريعات احلالية تفرض قيودًا 
البحثية.  بالسلب على األنشطة  أثر هذا  الباحثني، وقد  على حركة 
ففي العادة يضطر الباحثون إلى استيفاء إجراءات شديدة التعقيد 

إلجراء البحوث أو التدرب في مؤسسات تعليمية أخرى.

الباحثني إلجراء  القليل من  إلى مصر سوى  أخرى، ال يفد  ناحية  من 
األبحاث، حيث ميثل نقص املعلومات حول اجلامعات ومعاهد البحوث 
لدى  احلافز  ونقص  اجلودة،  إلى  واملعدات  املعامل  وافتقار  املصرية، 

الباحثني املضيفني والزائرين؛ عائًقا قويًّا لألنشطة البحثية.

)8-6( إصدار األبحاث:
يبدو حجم إصدارات الباحثني في مصر جيًدا إلى حد ما إذا قورن بالدول 
اجلدول  يوضح  املتقدمة.  بالدول  قورن  إذا  ليس  لكن  األخرى،  العربية 
بأكبر عدد من اإلصدارات بني  املركز األول  رقم )8-6( أن مصر احتلت 
الدول العربية )27237(، وتالها في الترتيب في نفس الفترة اململكة 

العربية السعودية مبجموع 21596 إصدارًا.

جدول )8-5( األبحاث املنشورة في الدوريات الدولية

عدد اإلصداراتالعام
19982866
19992770
20002940
20013198
20023352
20033941
20044306
20054469
20064582
20074802

املصدر: تقرير وزارة البحث العلمي

جدول )8-6( عدد اإلصدارات في الدول العربية اخملتلفة )2005-1995(

عدد اإلصداراتالدولة
5900اجلزائر

1070البحرين
27237مصر

840العراق
7453األردن

6513الكويت
10035لبنان

586موريتانيا
1683املغرب
4984ُعمان
772قطر

21596السعودية
1432السودان

1961سوريا
9149تونس

املصدر: تقرير وزارة البحث العلمي.

غير أنه في عام 2005 أصدرت أملانيا 100000 إصدار، واليابان 95144 
لم  حني  في   ،)7-8 رقم  اجلدول  )انظر  إصدار   31574 وكوريا  إصدار، 
تنتج مصر في نفس العام سوى 4469 إصدار. لكن مع أن مصر حتتل 
عامي  بني  إصداراتها  فإن  املتقدمة،  الدول  بني  نسبيًّا  مركزًا ضعيًفا 
1998 و2005 شهدت معدل تزايد بلغ 55%، في حني بلغ معدل تزايد 
اإلصدارات في أملانيا 21%، وفي اليابان 20%، وفي كوريا 158%، في نفس 
الفترة. ومع أن معدل تزايد اإلصدارات في مصر يبدو واعًدا، فما زالت 

هناك حاجة إلى بذل جهود جادة.

جدول )8-7( إصدارات العلماء من دول مختلفة )2005-1998(

اإلصدارات

الدولة

199820022005
العدد 

اإلجمالي
لكل 

مليون 
نسنة

العدد 
اإلجمالي

لكل 
مليون 
نسمة

العدد 
اإلجمالي

لكل 
مليون 
نسمة

79781631.182316660.295144743.6اليابان

1454.8<824291004.7793821021.3100000أملانيا

57774989.354836953.4690131136.2فرنسا

29688202.127197181.828072196.1روسيا

9864255.112239390.317006445.6بولندا

183081.32192112.53005138.9رومانيا

12096261.318750516.631574653.8كوريا

مع أن مصر حتتل مركزًا ضعيًفا نسبيًّا مبقارنتها مع الدول املتقدمة 
إال أن إصداراتها في الفترة من عام 1998 و2005 شهدت معدل تزايد 
بلغ 55% في حني بلغ معدل تزايد اإلصدارات في أملانيا 20% وفي اليابان 
21% وفي كوريا 158%. وهذا يدل على أنها حققت تقدًما حقيقيًّا منذ 
أواخر التسعينيات فيما يتعلق بإصدار األبحاث، لكن ما زالت هناك 

حاجة إلى بذل جهود جادة.
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الفصل التاسع: دولية التعليم العالي
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)9-1( مقدمة:
ا على جودته وتأثره بأنظمة  يعد تدويل النظام التعليمي مؤشرًا هامًّ
التعليم العاملية وتواؤمه معها. وال شك أن مصر تسعى إلى تطوير 
مظاهر التدويل في نظام التعليم العالي اخلاص بها، السيما في إطار 

جهودها لتحقيق معايير اجلودة العاملية وزيادة رأسمالها البشري.

)9-2( احلراك على املستوى الدولي:
مؤشرين:  خالل  من  التعليمي  النظام  تدويل  عملية  قياس  ميكن 
احلركة نحو الداخل )انتقال أعضاء هيئات التدريس والطالب األجانب 
أعضاء  )انتقال  اخلارج  نحو  واحلركة  املعارف(  تبادل  بهدف  مصر  إلى 
التدريس والطالب املصريني إلى خارج مصر(. وهذان املؤشران  هيئات 
ميكن تناولهما بناء على بعض املقاييس مثل مستويات حركة أعضاء 

هيئات التدريس والطالب، واملناهج التعليمية، واللغات األجنبية.

)9-1/2( حراك أعضاء هيئات التدريس املصريني:
هيئات  ألعضاء  ميكن  وتعديالته،   1972 لعام  اجلامعات  لقانون  وفًقا 
التبادل  برامج  إطار  في  البالد  خارج  إلى  السفر  املصريني  التدريس 
الطويلة أو القصيرة، سواء وفًقا ملنحة أو بعثة دراسية بعد الدكتوراة 
في  قصيرة  مشاركة  فترة  أو  طويلة  إلجازة  أو  زائرين  كمدرسني  أو 
املؤمترات أو تدريب أو أي شكل آخر من أشكال تنمية القدرات. يوضح 
إطار  في  البالد  خارج  إلى  املصريني  األكادمييني  حركة   )1-9( الشكل 

أنشطة متنوعة وبرامج مختلفة.
جدول )9-1( عدد أعضاء هيئات تدريس اجلامعات احلكومية املوفدين 

إلى اخلارج حسب مصدر التمويل

2001/20002002/20012003/20022004/20032005/2004

251102947230البعثات

منح االحتاد 
األوربي

00569113

مشروع 
تطوير 

التعليم 
العالي

0001031

25110215018374اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وحدة التخطيط االستراتيجي

هيئة  ألعضاء  املمنوحة  البعثات  عدد  أن   )1-9( رقم  اجلدول  يوضح 
شهدت  حني  في  و2005،   2000 عامي  بني  تناقًصا  شهد  التدريس 
نفس الفترة زيادة كبيرة في حجم التمويل املمنوح من االحتاد األوربي 
ومشروع تطوير التعليم العالي. والهدف األساسي من انتقال الطالب 

هو الدراسة في اخلارج.

شكل )9-1( عدد منح الدكتوراه املقدمة من احلكومة املصرية إلى 
طالب الدراسات العليا حسب التخصص )2005-2002(

يوضح  كما  االتفاقيات،  من  مجموعة  املعارف  تبادل  برامج  وتدعم 
اجلدول )2-9(.

جدول )9-2( اتفاقيات مصر مع الدول األخرى

القارة/املنطقة
املعاهدات 

الدولية
برامج تبادل 

املعارف

االتفاقات 
الثنائية بني 

اجلامعات

39219أفريقيا

1811158آسيا

3320252أوروبا

أمريكا 
الشمالية

5293

1295أمريكا اجلنوبية

2117192الدول العربية

12880709اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي

املصريني  التدريس  هيئات  أعضاء  بعض  احلكومية  غير  املنح  تخدم 
في زيارة الواليات املتحدة واململكة املتحدة وغيرهما من الدول، وقد 
يقوم بتمويل هذه املنح مؤسسات تعليمية كهيئة فولبرايت واجمللس 
الثقافي البريطاني ومؤسسة فورد  واملعهد الدولي للتعليم، غير أن 
ا. على سبيل املثال،  عدد املنح التي تقدمها تلك املؤسسات ضئيل جدًّ
يبلغ عدد املنح املقدمة من هيئة فولبرايت للدارسني املصريني نحو 
م  80 منحة سنويًّا. أما بالنسبة للمجلس الثقافي البريطاني، فُتقدَّ
منح شيفننج إلى نحو 40 دارًسا وباحًثا مصريًّا كل عام )موقع اجمللس 

الثقافي البريطاني(.

)9-2/2( حراك أعضاء هيئات التدريس األجانب:
على نحو مماثل، يشارك أساتذة اجلامعات واخلبراء األجانب في مختلف 
األنشطة التعليمية في قطاع التعليم العالي مبصر )انظر الشكل 
الواليات  يفدون من  اجلامعات  أغلب أساتذة  أن  الشكل  9-2(. يوضح 

املتحدة واململكة املتحدة، في العادة كمدربني.

شكل )9-2(: احلركة الدولية للباحثني وأعضاء هيئات التدريس 
األجانب املشاركني في إصالح التعليم العالي في الفترة من 2004 

إلى 2006

يفد 
عدد 

أصغر من أعضاء هيئات التدريس األجانب إلى مصر في إطار برامج 
تبادل تدعمها مؤسسات غير حكومية كهيئة فولبرايت، ولو أن عدد 
نحو  يبلغ  فولبرايت  مبنحة  مصر  إلى  الوافدين  األمريكيني  الباحثني 
املنتفعني  والباحثني  الدارسني  مجموع  بلغ  وقد  سنويًّا.  باحث   100
املاضية  بتلك املنحة من املصريني واألجانب على مدى الستني عاًما 

نحو 5000.
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)9-3/2( حراك الطالب اجلامعيني املصريني:
خارج  يدرسون  الذين  املصريني  اجلامعيني  الطالب  عدد  إجمالي  يبلغ 
البالد في إطار منح حكومية 3289 طالًبا موزعني كما يوضح الشكل 

)3-9(

شكل )9-3( توزيع الطالب املصريني الذين يدرسون خارج البالد

يوضح الشكل أن عدد اخلريجني، الذين ميثلون معاوني هيئات التدريس 
أما  وأوربا.  الشمالية  أمريكا  في  أقصاه  يبلغ  احلكومية،  باجلامعات 
الطالب في مرحلة الدراسة اجلامعية، فيبلغ عددهم أقصاه في العالم 
يتعلق  فيما  أما  أسرهم.  مع  إقامتهم  إلى  يعود  هذا  ولعل  العربي، 
باملنح غير احلكومية، فال تسهم إال بصورة محدودة في دراسة الطالب 
ا الختيار مستحقي املنح.  باخلارج، كما أنها تضع معايير تنافسية جدًّ
على سبيل املثال، بني عامي 2003 و2008، بلغ إجمالي عدد املنتفعني 
الدولية ودعم  برنامج مؤسسة فورد للمنح  املقدمة من  املنحة  من 

أميديست 123 طالًبا فقط )موقع مؤسسة فورد(.

)9-4/2( حراك الطالب اجلامعيني األجانب:
مصر،  في  األجانب  الطالب  أغلبية  العربي  العالم  من  الطالب  ميثل 
ويوضح اجلدول رقم )9-3( التزايد الذي شهدته أعداد الطالب األجانب 

على مدى اخلمسني عاًما املاضية.

جدول )9-3( عدد الطالب األجانب املسجلني في اجلامعات احلكومية 
املصرية بني عامي 1952 و2007

عدد الطالب األجانبالعام
1953/19521599
1962/19617122
1972/197117602
1979/197836530
1982/198126541
1992/19917469
2002/20017052
2006/20057659
2007/20068277

املصدر: قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي

اجلامعات  إلى  الوافدين  األجانب  الطالب  عدد  أن  اجلدول  هذا  يوضح 
املصرية احلكومية شهد ارتفاًعا كبيرًا في أواخر السبعينيات، لكنه 
ظل يتراجع منذ ذلك احلني. غير أن إنشاء اجلامعات اخلاصة في مصر 
خارج  من  العرب  الطالب  من  املزيد  جذب  في  بدأ  التسعينيات  في 

البالد.

كما يوضح الشكل رقم )9-4(، بلغ عدد الطالب األجانب املقيدين في 
مؤسسات التعليم العالي املصرية في عام 2004/2003 29297 طالًبا 

موزعني على املؤسسات التعليمية اخملتلفة.

شكل )9-4( عدد الطالب األجانب املقيدين في مختلف مؤسسات 
التعليم العالي في عام 2004/2003

ويوضح الشكل )9-4( أن عدد الطالب األجانب املقيدين في اجلامعات 
حني  في  احلكومية،  اجلامعات  في  األجانب  الطالب  عدد  فاق  اخلاصة 
األجانب، وخاصة  الطالب  األكبر من  بالعدد  األزهر  احتفظت جامعة 
هؤالء  معظم  ويحصل  اآلسيوية.  الدول  من  الدينية  العلوم  طلبة 
الطالب على منح للدراسة في جامعة األزهر تغطي تكاليف الدراسة 
واإلقامة. ونالحظ أيًضا أن جامعات القاهرة وعني شمس واإلسكندرية 

هي اجلامعات األكثر جذبًا للطالب األجانب.

شكل )9-5( توزيع الطالب األجانب املقيدين في اجلامعات احلكومية 
في عام 2004/2003

)عدد الطالب(

يوضح اجلدول )9-4( منابع تدفق الطالب األجانب على مصر.

جدول )9-4( توزيع الطالب األجانب في اجلامعات احلكومية حسب 
املناطق التي يفدون منها )2008-1988(

1989/881994/931999/982004/032008/07

113156521740560666854الدول العربية

دول جنوب 
صحراء إفريقيا

196164230460950

8017925312781362آسيا

أوروبا 
واألمريكتني

3073556881

املصدر: قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي

في  األجانب  الطالب  أغلبية  ميثلون  العرب  الطالب  أن  اجلدول  يوضح 
جنوب  دول  طالب  ثم  آسيا،  دول  طالب  ويليهم  احلكومية،  اجلامعات 
صحراء أفريقيا. لكن فيما يشهد عدد طالب الدول العربية تناقًصا، 
يشهد عدد طالب دول آسيا تزايًدا، خاصًة في عدد الطالب من ماليزيا 
وإندونيسيا والهند والصني. وهو ما يعكس تزايد االتفاقيات الثنائية 
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والعلوم اإلنسانية  الدول، خاصة في مجاالت الطب  بني مصر وهذه 
والهندسة )جدول 5-9(.

جدول )9-5( توزيع الطالب األجانب في مصر حسب اجملال من الفترة 
2004 إلى 2008

2005/20042006/20052007/20062009/2008اجملال

5%5%5%9%العلوم األساسية

6%6%8%8%التعليم

18%20%22%28%العلوم اإلنسانية

الزراعة والطب 
البيطري

%8%5%6%9

49%48%42%26%الطب

14%16%17%22%الهندسة

100%100%100%100%اإلجمالي
املصدر: قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي

اجلامعات  في  األجانب  الطالب  متويل  مصادر   )6-9( اجلدول  يوضح 
احلكومية.

جدول )9-6( مصادر متويل الطالب األجانب في اجلامعات احلكومية
)عدد الطالب(

مصدر التمويل لنوع 
الدراسة

املنح 
املصرية

منح الدول 
الوافد منها 

الطالب

الطالب 
أنفسهم

اإلجمالي

طالب املرحلة 
اجلامعية

668--32903958

طالب الدراسات 
العليا

16645422742894

طالب آخرون )دارسو 
اللغة العربية(

237----237

110745455647125اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات وزارة التعليم العالي
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