
مجمعية العلوم االقتصادية
الثالثاء االقتصادي

 

   التعليم العالي بين العام والخاص

 الدكـتور محمد نجيب عبد الواحد

1

2006نيسان    4



خطة العرض

 مسيرة التعليم العالي في سورية خالل العقود الماضية    

ا  ا ات الت  د  التحديات التي يواجهها  الت

 تحديات داخلية 

 تحديات خارجية  تحديات خارجية 

 قوى التغيير ومعالم التغيير 

ا  ا ال ا  نهوض الجامعات الخاصة   ال

  
ً
 وعربيا

ً
 الظاهرة عالميا

ا ال   ض ال  الوضع الراهن السوري   ال

 النموذج السوري المميز 

 تقويم التجربة السورية 

2

 تقويم التجربة السورية 

استنتاجات 



الجامعات: في سورية التعليم العالي سيرةم

 جامعة
أساسية

التعليم المفتوحالتعليم المفتوح                الطالبالطالب        الھيئة التدريسيةالھيئة التدريسية  عام اإلحداثعام اإلحداث    المدينةالمدينة  الجامعةالجامعة التعليم المفتوحالتعليم المفتوح                الطالبالطالب        الھيئة التدريسيةالھيئة التدريسية  عام اإلحداثعام اإلحداث    المدينةالمدينة  الجامعةالجامعة

جامعةكلية خارج ال

حمم حم م

37012      110000           2123           1923       دمشق   دمشق

حلب 195811506500026552حلب

حمم حم م

37012      110000           2123           1923       دمشق   دمشق

حلب 195811506500026552حلب 26552        65000         1150          1958حلب        حلب          

12145         40000             892             1971تشرين    الالذقية         

ث 19795253000011405ال

26552        65000         1150          1958حلب        حلب          

12145         40000             892             1971تشرين    الالذقية         

ث 19795253000011405ال
3

11405        30000          525            1979البعث      حمص        

87114        245000          4690                                        :المجموع

11405        30000          525            1979البعث      حمص        

87114        245000          4690                                        :المجموع



المعاهد المتوسطة: ف سورية التعليم العال سيرةم المعاهد المتوسطة: في سورية التعليم العالي سيرةم

عدد الطالبالعددالمعاھد
نسبة التسرب 
الوسطية بين 
الطالب

التابعة لوزارة التعليم 
ال %40حوالي3434138ال ي 3434138العالي %40و

التابعة للوزارات 
%35حوالي 12220913األخرى رى أل

4



)1(التقييم : ف سورية التعليم العال سيرةم )1(التقييم : في سورية التعليم العالي سيرةم

خالل من الماضية العقود خالل ملحوظاً ونمواً كبيرة طفرة :حقق طفرة كبيرة ونموا ملحوظا خالل العقود الماضية من خالل:حقق

االستثمار بكثافة في مؤسسات التعليم 

تحقيق مجانية التعليم 

التعليم جماھيرية تحقيق جماھيرية التعليمتحقيق

تحقيق العدالة في فرص االلتحاق لجميع الفئات االجتماعية  

وللنساء   

من بحاجته الوطني التنموي النموذج وزود ملموسة إنجازات حقق
5

حقق إنجازات ملموسة وزود النموذج التنموي الوطني بحاجته من 
األطر
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)2(التقييم : ف سورية التعليم العال سيرةم )2(التقييم : في سورية التعليم العالي سيرةم

الكفاءة معدالت من كبيرة درجات تحقيق ف كبير حد إل نجح إلى حد كبير في تحقيق درجات كبيرة من معدالت الكفاءة نجح
الكمية ضمن األولويات التنموية في ھذه الحقبة التي تمثلت بمركزية 

التنمية عملية في يالدولة ي  ي    و 

لم يحقق سوى معدالت متدنية في مجاالت الكفاءة النوعية الداخلية  
التعليم(والخارجية العملجودة سوق في التعليم من االنتفاع )مدى )مدى االنتفاع من التعليم في سوق العمل–جودة التعليم (والخارجية

فلسفة االستيعاب الكمي التي قام عليھا النظام التعليمي كانت المرآة  
ذج الن ف الت اك الت ق ط عن الن فة فل ت عك التي عكست فلسفة النمو عن طريق التراكم التوسعي في النموذج الت
التخطيطي التنموي السوري الذي قام على تعبئة عوامل اإلنتاج 

المال(التقليدية التحتية)األرض–العمالة–رأس البنية بناء بھدف
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بھدف بناء البنية التحتية )األرضالعمالةرأس المال(التقليدية
)2005–تقرير التنمية البشرية السوري ( لالقتصاد الوطني



)3(التقييم : في سورية التعليم العالي سيرةم

الصناع):1( القطاع ألداء المريع التدن

بعض مظاهر عدم الكـفاية في تحقيق التنمية االقتصادية

التدني المريع ألداء القطاع الصناعي):1(
مقابل % 7مساھمته في الناتج المحلي اإلجمالي انخفضت إلى  

ألفف ف في األردن، بسبب %13–في المغرب% 17–في تونس19%
ضعف مردود البشري المؤھل لخلق القيم المضافة

في  56/88–في األداء الصناعي التنافسي  75/88: ترتيب سورية 
في حصة  69/88–نصيب الفرد من القيمة المضافة في الصناعة 

ة نا ال ا ا ال االف نت ال ة ف في حصة المنتجات 87/88–الفرد من الصادرات الصناعية
اعتمدت . المتوسطة والعالية التقانة من إجمالي القيمة المضافة

التقادم سريعة وتقانات تعليمياً منخفضة عمالة عل السورية الصناعة
8

الصناعة السورية على عمالة منخفضة تعليميا وتقانات سريعة التقادم 
وھدفت إلى تلبية الحاجة المحلية ضمن شروط حمائية وفرتھا الدولة



)3(التقييم : في سورية التعليم العالي سيرةم

ھجر االختصاصات العلمية): 3(
بعض مظاهر عدم الكـفاية في تحقيق التنمية االقتصادية
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)3(التقييم : في سورية التعليم العالي سيرةم

 2000تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار عام 

بعض مظاهر عدم الكـفاية في تحقيق التنمية االقتصادية

نصيب الفرد من الناتجالسنةنصيب الفرد من الناتجالسنة

)بالليرات( 2002-1990الثابتة خالل الفترة 
جج
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والثروة الفقر بين الفارق يصنع روالتعليم ر و رق بين  ع  يم ي

ا  Thousands ofك
constant 1995 $

كوريا
توسع الجامعات : عقد الخمسينات 

ة ل
Rep. of 
Korea10

12
14 الحكومية

تشجيع الجامعات الخاصة : عقد الستينات 
ن لل د ال ال أ ف ة Koreaاھ

6
8
10 مع مساھمة في رأس المال ودعم للمنح

توسع التعليم : السبعينات والثمانينات 
العاملة القوى متطلبات لتلبية والتقن الھندس

2
4

الھندسي والتقني لتلبية متطلبات القوى العاملة

التركيز على الجودة والقدرات : التسعينات 
والتقانية األداء–البحثية أساس على التمويل
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التعليمالمھارات من المالمطلوبة مجتمع عرفةفي

خصائص العمالة المعرفية

ر يمھ ن  ع وب  ج ري 

امتالك المعرفة المضمرة ورأس  •
المال الفكري الالزمين

الديناميكية وقابلية التكيف مع  •
الموقف، وامتالك التفكير التحليلي 

والنقدي

Knowledge Work 
Characteristics

والنقدي

االتصال مع المجتمع –التعاونية  •
المحيط

لم يعد نظام التعليم القائم يلبي  
متطلبات المرحلة القادمة ي

الولوج اللحظي إلى قواعد المعلومات  •
والمعرفة

انتقل إلى القرن الواحد والعشرين  
المتطلبات، من ثقيلة بتركة محمالً
12

محمال بتركة ثقيلة من المتطلبات، ر
وبتحديات غير مسبوقة



 انخفاض جودة التعليم  على جميعٔ
س تسرب

ٔ
 المال البشري  را

جميع ى يم ضجو

ساتذة وطالب(المستويات 
ٔ
)ا

عداد
ٔ
 ضغط اال

 المتزايدة
 غياب االنسجام بين

ل  تحديات داخلية ا ال
 لطالبي التسجيل

 في الجامعات

 مخرجات التعليم

 وسوق العمل

 تحديات داخلية

يل وانخفاض ل ضعف الت ة ق ا لتط  ة ق ا  ضعف التمويل وانخفاض  تط 

 االنفاق العام على

 التعليم 

سلوب 
ٔ
طبيعة الخريجين واال

 التقليدي الحفظي في التدريس

  تطوير سياسة قبولتطوير سياسة قبول

  باكـتشاف ميولباكـتشاف ميول  تسمحتسمح

  الطالبالطالب  
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  التقدم التقني والمنافسة الدوليةالتقدم التقني والمنافسة الدولية
ا  •• ت نظ

ٔ
ة النظ ف ا ا ل ا ل  اث ال ت نظ
ٔ
ة النظ ف ا ا ل ا ل    حث الدول على ٕاعادة النظر في انظمتهاحث الدول على ٕاعادة النظر في انظمتها  ••  ث ال

  التعليميةالتعليمية

  حث الدول على االستثمار بكـثافة فيحث الدول على االستثمار بكـثافة في  ••

س المال البشري 
ٔ
س المال البشري را
ٔ
  راس المال البشري راس المال البشري   را

  

 تحديات عالمية

 التكـتالت االقتصادية الضخمة
تعمل على بناء قوة اقتصادية وسياسية ذات وزن عالمي كبير  •

  نمو االقتصاد القائم على المعرفةنمو االقتصاد القائم على المعرفة
  يعتمد ٕالى حد كبير على مصادر غير حسية يعتمد ٕالى حد كبير على مصادر غير حسية   ••

  وهي المعرفة والمعلوماتوهي المعرفة والمعلومات

14

وربي: مثال. وسياسات تعليمية وبحثية موحدة
ٔ
  تنامي دور االبتكار كمحرك للتنمية تنامي دور االبتكار كمحرك للتنمية   •• االتحاد اال

  وبروز مفهوم المنظومة الوطنية لالبتكاروبروز مفهوم المنظومة الوطنية لالبتكار



:قوى التغيير ومعالم التغيير
الخا ل الت ض نھ ف اعدت مسوغات ساعدت في نھوض التعليم الخاصغات

المنطقة في التنمية نمط في العام )1(التغيير )1(التغيير العام في نمط التنمية في المنطقة 

:محورية اإلطار التنموي 
نظام التعليم ال يعمل في فراغ وھو جزء من نظام اقتصادي واجتماعي  

وطني وإقليمي، وھناك عالقة وثيقة بين التعليم من جھة والتنمية ونمطھا من 
ى أخ جھة أخرىة

كما أن التعليم يؤثر في التنمية، تؤثر التنمية في التعليم بشكل جوھري ألن  
السائد التنمية لنمط وفقاً تشكل التعليم أھداف التعليم تشكل وفقا لنمط التنمية السائدأھداف

ال يمكن ألي نظام تعليمي أن يصمد من دون نمط تنمية مالئم وحكم رشيد  
الوطنية المصالح على تحافظ التي األھداف ويضع الخارجية المخاطر يعي

15

ي  و ح  ى  ي   ع   رجي وي ر  ي  ي
والقومية



قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع( يير)بع( م و يير وى

المنطقة-1 في التنمية نمط في العام )2(التغيير )2(التغيير العام في نمط التنمية في المنطقة  -1

:تيارات التغيير في خطط التنمية التي سادت في المنطقة 
شھدت تبني معظم األنظمة العربية لمنھج اقتصاد السوق  سنوات التسعينات 

بإعادة ھيكلة اقتصادھا إما ....) الجزائر –المغرب –تونس –مصر –األردن (
ھ ا ق لتط ل الد نك ال ل الد النقد ق ند اتفاق ق بتوقيع اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطبيق ما ھو ت

 Stabilization and Structural)معروف ببرنامج التثبيت والتكيف الھيكلي 
Adjustment Program) أو من دون توقيع مثل ھذا االتفاق بعد أن أصبح ،

أ ھذا المنھج جزًء من مناخ العولمة وأحد أھم تياراتھاأ

شكل ھذا التغيير في خطط التنمية نقطة تحول مھمة في أوضاع التعليم  
ا الت ا األ ة ا ل ة ال ل الت ة أنظ ة ق
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وقدرة أنظمة التعليم العربية على مواجھة األعباء والتحديات



قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع( يير)بع( م و يير وى

المنطقة في السوق ثقافة نھوض ثقافة السوق في المنطقةنھوض
تيارات العولمة وثقافة السوق بدأت تغزو مجال التعليم في الوطن العربي في عقد التسعينات، 

ص:وتجذرت ثقافة السوق في التعليم العالي العام والخاص و م ي يم ي وق ر ج :و

نمو غير مسبوق لمؤسسات التعليم العالي الخاصة حيث أصبح عدد الجامعات 
!!!!الخاصة في عقد التسعينات يمثل حوالي نصف عدد الجامعات الحكومية 

:الجامعات الحكومية تعرضت لغزو ثقافة السوق بأشكال متعددة 

فرض رسوم دراسية متزايدة تدريجياً عال القاعدة العريضة للطالب•

إدخال أنظمة للقبول وأشكال للبرامج الدراسية في الجامعات تستھدف استعادة •
)تعليم ممتاز باللغة األجنبية–تعليم موازي –برامج خاصة مأجورة (التكاليف 

أل أ
17

التعليم المفتوح الذي أصبح قناة متزايدة األھمية الستعادة تكاليف التعليم والحد •
من ضغط الطلب على الجامعات الحكومية 



قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع( يير)بع( م و يير وى

العولمةالعولمة
باإلضافة للبعدين (أصبحت قضية محورية في مجتمع التعليم العالي المعاصر 

ي)االقتصادي والثقافي و )ي

زادت من التحديات الضخمة المفروضة على التعليم العالي

العالي التعليم لمجال العولمة اختراق في ساھمت واالتصاالت المعلومات ي:تقانة يم  ل  ج و  ق  ر ي  ال   ال و و  :

تأثير على أنشطة التعليم والبحث

الموقع أھمية وتضاؤل للشبكات االتجاه تعزيز االتجاه للشبكات وتضاؤل أھمية الموقعتعزيز

ظھور العبين جدد محليين وأجانب

التعليم ف جديدة أنماط ظھور
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ظھور أنماط جديدة في التعليم

تحوالت جوھرية في المناھج وخصائص خريج التعليم العالي



قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع( يير)بع( م و يير وى

العالي التعليم من العائد بمفھوم النظر إعادة النظر بمفھوم العائد من التعليم العاليإعادة
)تأثير اقتصاد المعرفة(

البنك الدولي (تغيير الموقف من قضية العائد االجتماعي للتعليم العالي 
)وسياسة دعم تعليم الصفوة

ال ال ل الت ة ل أ لق ت ال الفك ل فة(ت ال ا اقت ل )ف )بفضل اقتصاد المعرفة(تحول الفكر المتعلق بأولوية التعليم العالي

سياسة االستيعاب (تحول الفكر العالمي باتجاه التعليم العالي الجماھيري 
لمة للع اإليجابية التأثيرات أھ من احدة أخيراً )بدت أخيرا واحدة من أھم التأثيرات اإليجابية للعولمة)بدت

االعتراف  بالتعليم العالي كأحد المفاتيح الرئيسية من أجل التعامل مع 
والمستقبل الحاضر تحديات

19

تحديات الحاضر والمستقبل



قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع( يير)بع( م و يير وى

قضغوط التمويل والبدائل المطروحة في ظل اقتصاد السوق ي
في الدول المتقدمة (السياسات الحكومية السائدة في أوائل التسعينات 

:سيطر عليھا اعتباران أساسيان) والنامية

تخفيض اإلنفاق العام للطالب في مؤسسات التعليم العالي1.

يسد الحاجة إلى زيادة الموارد بتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تأمين 2. م ع
:موارد ذاتية وفق سياسات وبدائل متعددة

فرض رسوم دراسية في الجامعات الحكومية أو زيادتھا إن كانت قائمة

االستعانة بنظام المنح الدراسية والقروض للطلبة كسياسة مكملة للرسوم 
الدراسية

قف ال لنظا الت ال ال ل الت ا ل ا الت تش
20

تشجيع التبرعات لمؤسسات التعليم العالي والترويج لنظام الوقف

تنمية أنشطة كسب الدخل الذاتي للجامعات



مقوى التغيير ومعالم التغيير)تابع(

خدمات التعليم العالي العابرة للحدود والجنسيات 
ضغوط تحرير التجارة لخدمات التعليم العالي مھدت الطريق لكي تستقبل 

Transnational HEالبلدان النامية التعليم العالي العابر للحدود 

:الجامعات األجنبية بدأت تسلك سلوك الشركات متعددة الجنسيات بعدة أشكال

فروع محلية لجامعات أجنبية•

(Franchise)امتياز مقدم من جامعة أجنبية لمؤسسة محلية •

)(Joint Venture)شراكة بين مؤسسة أجنبية ومؤسسة محلية• )

توأمة إلنشاء برامج مشتركة•

برامج للتعلم عن بعد•

21

ن م ج ر

برامج دراسية وتدريبية من الشركات الكبرى•



التغيير)تابع( ومعالم التغيير قوى قوى التغيير ومعالم التغيير)تابع(

العالي التعليم خدمات في التجارة (GATS)تحرير (GATS)تحرير التجارة في خدمات التعليم العالي
:المسوغات

ل ال ق ة ل عولمة سوق العمل•

انتشار الشركات متعددة الجنسيات في االقتصادات الوطنية •

يالتطورات في مجال التجارة والحكومة االلكترونية• رو و و ر ج ج ي ور

ظھور األنماط الجديدة للتعليم العالي•

تحول مؤسسات التعليم العالي الوطنية والعالمية إلى مؤسسات تجارية•

أصبح التعليم العالي إحدى مكونات االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 1995في عام 
(GATS)   قطاعاً للخدمات من بينھا قطاع التعليم 12حيث تضمنت ھذه االتفاقية  .

اقتصاد وتعزيز الحرة التجارة تعظيم إلى تسعى التي العالمية التجارة منظمة حالياً تديرھا

22

تديرھا حاليا منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تعظيم التجارة الحرة وتعزيز اقتصاد 
السوق في قطاع التعليم العالي في ظل العولمة

  تلقى مقاومة كبيرة في األوساط األكاديمية، على الرغم من أنھا اتفاقية اختيارية



الخاصة الجامعات نھوض الجامعات الخاصةنھوض

التكاثرالتكاثر
الجامعات الخاصة ھي الحل : الترويج من قبل المتحمسين القتصاد السوق

العامة الموارد عجز لمشكلة الجذري لمشكلة عجز الموارد العامةالجذري

باإلضافة لذلك، يتم الترويج لھذه المؤسسات الخاصة من قبل المتحمسين 
أھداف جميع تحقيق على قادرة مثالية مؤسسات أنھا على السوق يع  القتصاد يق ج ى  ر  ي  ؤ  ھ  ى  وق   

:التعليم العالي
إدارتھا أكثر كفاءة وبعداً عن البيروقراطية الحكومية•

يمكن لھا وحدھا أن ترتقي بجودة التعليم بعد تدھورھا في الجامعات الحكومية•

وھي وسيلة لتحقيق العدالة االجتماعية إلتاحتھا فرصاً أكبر لاللتحاق بالتعليم العالي كون •
عل تقت ية ك ال ات ا ة“ال ف فقط”ال

23

فقط”الصفوة“الجامعات الحكومية تقتصر على

نمو غير مسبوق في عدد الجامعات الخاصة: النتيجة



العربي الوطن في الخاصة الجامعات عدد تطور

80

تطور عدد الجامعات الخاصة في الوطن العربي

77

60
70
80

40
50
60

26
20
30

4
8

0
10

قبل 1950 1973 1993 2003

24
محيا زيتون. د: المصدر



ورينھوض الجامعات الخاصة في سورية ي ج ھوض

ق التش ا36ال 2001ل 2001لعام36المرسوم التشريعي رقم
)تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية(

يجوز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة في الجمھورية العربية 
السورية، تساھم مع الجامعات والمعاھد الحكومية في تقديم التعليم النوعي 

فرص زيادة العلم البحث العال التعلي ى مست رفع ف والمتميز وفي رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة فرص المتميز
التعليم الجامعي وتلبية احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، وتدرس برامج 
عربية أو أجنبية معترف بھا من دولھا، كما يجوز إحداث فروع لمؤسسات 

أل أ أ تعليمية عربية أو أجنبية حكومية أو خاصة تخضع ألحكام ھذا المرسوم أ
.التشريعي ولألحكام الواردة في مراسيم ترخيصھا

اكةال ش ق ض ا أف ة أ ا ةأف ا ت كة ش
25

–شركة تجارية –أفراد أو مجموعة أفراد ضمن عقد شراكة :المؤسسون
مؤسسة مدنية



الوضع الراهن للجامعات الخاصة في سوريةالوضع الراهن للجامعات الخاصة في سورية

/8/ محدثة ومفتتحة  عددھا  اتجامع

ع عددھاصلتاتا داث اإل عل ة دئ افقة /18/عل

/.2/محدثة ولم تفتتح بعد عددھا  اتجامع

26

/18/على موافقة مبدئية على اإلحداث  عددھاحصلتاتجامع

/15/ طلب إحداث عددھا بقدمت ت اتجامع



محدثةمحدثةالجامعات الخاصة الالجامعات الخاصة ال

عدد الطـالباالختصاصاتالموقعالجامعة

علوم إدارية ومالية •

المأمون الخاصة للعلوم 
والتكنولوجيا

)رئيسي(الحسكة –القامشلي 
)فرعي(ريف حلب  -تادف 

 الھندسة والتكنولوجيا •
اللغات الحية والعلوم  •

  اإلنسانية
اإلعال علو

2098

  علوم اإلعالم•
الفنون التطبيقية •

والفنون للعلو حلبالخاصة مدينة
  ھندسة معمارية •
جميلة• 417فنون  فنون جميلة •مدينة حلبالخاصة للعلوم والفنون
آثار •

417

علوم دبلوماسية وعالقات  •
دولية

ريف دمشق–دير عطية القلمون الخاصة

دولية
خدمات طبية  •
ھندسة  •
أعمال وإدارة•

1766
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ر وإ
علوم تطبيقية •
لغات ولسانيات •



ةةمحدثمحدثالجامعات الخاصة الالجامعات الخاصة ال

عدد الطـالباالختصاصاتالموقعالجامعة

زراعية• ھندسة

االتحاد الخاصة
)رئيسي(الرقة 

)فرعي(حلب  -منبج 

ي   زر
ھندسة معلوماتية •
ھندسة  •
علوم إدارية•

956

م

الخاصة انية األل ية و ال ةتلكلخ(الواد النضا ص)واد ح

طب أسنان  •
صيدلة •
ھندسة •

148 حمص)وادي النضارة–تلكلخ (الوادي السورية األلمانية الخاصة
تقنيات معلومات •
علوم إدارية •
آداب وعلوم •

148

درعاالدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
علوم إنسانية  •
علوم إدارية واقتصادية •
ھندسة •

365
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الجامعات الخاصة المحدثةالجامعات الخاصة المحدثة

عدد الطـالباالختصاصاتالموقعالجامعة

طب بشري •

السورية الدولية الخاصة للعلوم 
والتكنولوجيا

ريف دمشق لكليات الطبية
األخرى لالختصاصات درعا

ي
طب أسنان  •
صيدلة •
ھندسة حاسوب  •

ة
363 وجي و ومعلوماتيةدرعا لالختصاصات األخرىوا

ھندسة بترول •
إدارة أعمال •

لة

ة الخا ة األ ة عاال د

صيدلة•
إدارة أعمال •
علوم معلوماتية •

فنادق ة 701ا سياحة وفنادق•درعاالعربية األوربية الخاصة
علوم إنسانية  •
فنون  •
إعالم•

701
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إعالم•
لم تفتتح بعدمحافظة حلبالعربية األمريكية الخاصة

لم تفتتح بعدمحافظة طرطوساألندلس الخاصة للعلوم الطبية



جالنموذج السوري المميز للجامعات الخاصة يز وري ج و

المعدل السريع في النمو

دة د ال ابية تي اال القدرة االستيعابية المحدودةالقدرة

قطاع تعليمي خاص ربحي

الرسوم الدراسية ھي المصدر الرئيسي لإليرادات

األجنبية باللغات تنافسية(التعليم )ميزة )ميزة تنافسية(التعليم باللغات األجنبية
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وريتقويم التجربة السورية  جرب ويم

األھداف المرجوة
ل ل أ أن تكون أكثر قدرة على تقديم خدمة تعليمية متميزة وممارسة أ

إدارة كفء ومرنة مقارنة بالجامعات الحكومية

أن تستوعب جانباً من الطلب االجتماعي وتخفف العبء عن 
الجامعات الحكومية

31



وريتقويم التجربة السورية  جرب ويم

األھداف سورية في الخاصة الجامعات ستحقق أل ھل وري  ي  ج   ق  ل 
المرجوة منھا؟

ة؟ ك ال ا ا ال ف الق ا ھل ستعوض نواحي القصور في الجامعات الحكومية؟ل

الحكومية؟ للجامعات العلمية المكانة ستبلغ يھل و ج  ي  غ   ب ل 

الواقع من المستقاة األولية المؤشرات عام، بشكل عام، المؤشرات األولية المستقاة من الواقع بشكل
 ً :المحلي والعربي المحيط ال تدل على ذلك مطلقا
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) 1(تقويم التجربة السورية وري جرب )(ويم

المسيرة في البارزة الجوانب يربعض ي  رز  ب ب  جو ض  ب

النمو السريع والتكاثر غير المخطط

لوحظ في اآلونة األخيرة فتح الباب في بعض البلدان “ 
تتمتع ال خاصة ومعاھد جامعات إلنشاء ع العربية ء ج و    ربي إل

بالمؤھالت المطلوبة وال تستحق ھذه التسمية، بل العكس 
غطاء تحت تجارية عملية كونه يتعدى ال بعضھا ري   فإن ج ي  و  ى  ھ  ي إن ب

وال بد من وقف ھذا النھج من االنفالت ... أكاديمي
الخاص القطاع في مقدسي”التربوي سمير 2001الكاتب
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ص ع  ي  ي  ربوي  ير  2001ب 



) 2(تقويم التجربة السورية وري جرب )(ويم

المسيرة في البارزة الجوانب يربعض ي  رز  ب ب  جو ض  ب

طبيعة الملكية تعبر عن أھداف تجارية بحتة

تداخل االختصاصات وتكرارھا

ا كا اإل :محدودية اإلمكاناتة
)االعتماد على الجامعات الحكومية(ھيئة التدريس •

الدراسات العليا والبحث العلمي•

)خارج نطاق المنافسة(المستوى العلمي للطلبة

34

ي ق(و )رج



) 3(تقويم التجربة السورية وري جرب )(ويم

المسيرة في البارزة الجوانب يربعض ي  رز  ب ب  جو ض  ب

:الضغوط والتجاوزات
السعي المتكرر إلى تخفيض الحد األدنى لمجموع الدرجات الالزمة •

للقبول 

تجاوز الحد األقصى المسوح به ألعداد الطلبة المقبولين•

قبول طلبة محليين وعرب دون استيفاء متطلبات االلتحاق•

ضغوط أصحاب رأس المال على إدارات الجامعات•

35



) 4(تقويم التجربة السورية وري جرب )(ويم

المسيرة في البارزة الجوانب يربعض ي  رز  ب ب  جو ض  ب

يوجد تداخل بين رأس المال واإلدارة داخل الجامعات “ 
ف ة األكا ة ا ال ا ا ق ة ة ا الخاصة يحد من حرية قيادات الجامعة األكاديمية في ال

اتخاذ القرار، حيث تتحكم الملكية في كل ما يتم داخل 
ثل الك ال إل ال اً ف اً ا إ ة ا الجامعة إداريا وفنيا ويتم الرجوع إلى المالك ومن يمثله ال

”  !!! قبل اتخاذ أي قرار
)  صرخة استغاثة من لجنة التعليم في مجلس الشعب المصري(

2003حزيران 
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يمالحظات ختامية 

يبعض الجوانب البارزة في المسيرة
الجامعات الخاصة التي اعتبرت من جانب البعض أحد السبل المھمة لحل 

لمشاكل منظومة التعليم العالي، ھل أصبحت ھي ذاتھا أحد أھم مشاكل ھذه  م ھ ي ب ل ي يم و ل
المنظومة؟

في االنتشار المتزايد المناخ من أيضاً نفوذھا الخاصة الجامعات ي تستمد ر  ي  ز خ  ن  ي  و  ج    
المجتمعات العربية الذي يجعل من تصاعد دور القطاع الخاص ضرورة 

حتمية مھما كانت طبيعة النشاط الذي يمارسه، علماً أن معظم المجتمعات 
ل ا ال ل الت ال ف الخا القطا ل خ ت ل ة األوربية لم تسمح بدخول القطاع الخاص في مجال التعليم الجامعي على األ

الرغم من أن عماد ھذه الدول ھو االقتصاد الرأسمالي والحرية االقتصادية 
الخاص القطاع !!!وريادة

37

ص ع  !!!وري 

أھمية الدور الرقابي والسيادي للدولة في قطاع التعليم



المشهد المرجو للتعليم العالي 

وزارة التعليم العالي

مجلس التعليم العالي

اط ت ا
من االستيعاب

جامعات 
أھلية

ارتباط مع
خطط 

التنمية 
المستدامة

جامعات 
حكومية

مختلطة 
 -أهلية 
حكومية

جامعات 
حكومية 
مأجورة

قبول عدد من   
الطالب برسوم

في الجامعات 
الحكومية إلى 

االستيعاب 
في الكامل فيالكامل

جامعات الوطن

اد واالعت الجودة ان وض ضبط
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ضبط وضمان الجودة واالعتماد
مناط حصراً بھيئة وطنية مستقلة


