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قراءة ي الوضع الحاي- 1
إمانــاً بــأن العدالــة ااجتاعيــة مــن أهــم حقــوق امواطــن، فــإن تلقــي التعليــم الجيــد القــادر عــى تحريــر اإنســان مــن الجمــود الفكــري 
وفتــح آفــاق جديــدة هــو أيضــاً جــزء ا يتجــزأ مــن حقــوق امواطــن. ومــن هنــا جــاءت أهميــة وضــع رؤيــة اســراتيجية للتعليــم بأنواعــه الثاث؛ 
ــم  ــي بالتعلي ــل الجامع ــم قب ــص التعلي ــاي. ويخت ــي أو الع ــم الجامع ــب، والتعلي ــي والتدري ــم الفن ــي(، التعلي ــل الجامع ــم اأســاي )قب التعلي
اابتــداي، واإعــدادي، والثانــوي والتعليــم الفنــي والتدريــب الــذي يشــمل التعليــم الفنــي والتعليــم امهنــي والتدريــب بكافــة أنواعــه ومختلــف 
القطاعــات. كــا ينــدرج تحــت مظلــة التعليــم العــاي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والكليــات وامعاهــد امختلفــة. وقــد نــص دســتور عــام 
2014، وتحديــداً امــادة 19، عــى أن التعليــم إلزامــي حتــى نهايــة امرحلــة الثانويــة أو مــا يُعادلهــا، باإضافــة إى تخصيــص نســب ا تقــل عــن 
4٪ مــن الناتــج القومــي اإجــاي لإنفــاق عــى مؤسســات الدولــة التعليميــة مراحلهــا امختلفــة، عــى ان ترتفــع تدريجيــاً لتتفــق مــع امعــدات 
ــزاد للمعــدات  ــم الجامعــي تُ ــج القومــي اإجــاي لإنفــاق عــى التعلي ــة. كــا نصــت امــادة رقــم )21( عــى تخصيــص 2٪ مــن النات العامي

العاميــة تدريجيــاً.

وفيــا يتعلــق بالنطــاق امؤســي، توجــد أكــر مــن47 ألــف مدرســة تحتــوي عــى مــا يزيــد عــن 450 ألــف فصــل وتســتوعب أكــر مــن 18 
مليــون طالــب. ومتلــك التعليــم الخــاص حــواي ســتة آاف مدرســة تخــدم 1.6 مليــون طالــب مثلــون نحــو 9٪ مــن الطــاب املتحقــن بالتعليــم. 
كــا يشــمل التعليــم الصناعــي 11 صناعــة، ينبثــق مــن كل صناعــة عــدة شــعب. ويشــمل التعليــم التجــاري العديــد مــن التخصصــات والشــعب 
منهــا الشــعبة العامــة، وشــعبة الشــئون القانونيــة، وامشــريات وامخــازن، والتأمينــات، وغرهــا. كــا يشــمل التعليــم الفنــي مــدارس الثانويــة 
الفندقيــة والتــي تضــم عــدة شــعب منهــا اإراف داخــي، والخدمــات الســياحية، وغرهــا. أمــا امــدارس امهنيــة الفندقيــة فتضــم شــعبة إنتــاج 
وخدمــة وشــعبة إراف داخــي ومناطــق عامــة. وأخــراً، تشــمل امــدارس الثانويــة الفنيــة الزراعيــة أيضــاً العديــد مــن امجــاات منهــا اإنتــاج 
ــا إنتــاج  الحيــواي والداجنــي، وإنتــاج الحاصــات البســتانية، والتصنيــع الغــذاي والعجائــن، واســتصاح اأراي واميكنــة الزراعيــة، وتكنولوجي

وتصنيــع اأســاك، وغرهــا. 

ــم العــاي مــن حيــث الكــم  ــم العــاي فقــد شــهدت مــر تطــوراً ملحوظــاً ي الرامــج امقدمــة ي مؤسســات التعلي ــق بالتعلي ــا يتعل أمــا في
والنــوع. ومــن أهــم تلــك الرامــج برامــج التعليــم عــن بُعــد ي مــر، التــي تتوفــر بشــكل جــزي أو كي.  ويطلــق عــى الشــكل الجــزي »النظــام 
امختلــط« والــذي يقــدم تفاعــاً وجهــاً لوجــه، كــا يوفــر مــواد تعليميــة عــن بعــد. بينــا تعتمــد برامــج النظــام الــكي عــى التعليــم عــن بُعــد 
بشــكل كامــل، وقــد شــهد تطــوراً واضحــاً داخــل الســوق امــري. وقــد شــهد التعليــم مجهــودات نحــو تفعيــل الامركزيــة، وتبّنــت الــوزارات 
امعنيــة مبــادرات لتعزيــز فــرص امشــاركة امجتمعيــة مــن خــال تطبيــق معــادات التمويــل عــى امســتوى امحــي ي مجــال التغذيــة امدرســية 
وعمليــات الصيانــة البســيطة. وقــد صاحــب ذلــك مجهــودات بنــاء للقــدرات عــى امســتويات اإداريــة امختلفــة، إا أن هــذه الجهــود مازالــت 

تُعــاي مــن عــرات متعــّددة، عــى الرغــم مــن أهميتهــا الشــديدة.

وتُعــاي منظومــة التعليــم ي مــر مســتوياته امختلفــة مــن عــدد مــن التحديــات التــي ســرد ذكرهــا بشــكل تفصيــي، ولكــن مكــن تلخيصهــا 
ي تحديــات تتعلــق بإتاحــة الخدمــات التعليميــة والتــي ترتبــط بشــكل كبــر بتوفــر التمويــل الــازم مــن خــال اموازنــة العامــة للدولــة أو 
مــن خــال امشــاركة امجتمعيــة، وخفــض نســبة كثافــة الطــاب بالفصــول خاصــة ي مرحلــة التعليــم ااســاي تتطلــب مــا يزيــد عــن 15 مليــار 
جنيــه، باإضافــة إى اســتيعاب الزيــادة ي عــدد الطــاب امرتــب عــى معــدات النمــو الســكاي الحاليــة، كــا أن رفــع مســتوى جــودة التعليــم 
ــة  ــام امتقّدم ــز دول الع ــة. وي حــن ترك ــة التعليمي ــم عــى العملي ــر البــري القائ ــط ايضــاً بالعن ــة، ويرتب ــوارد إضافي ــص م ــب تخصي يتطل
والناشــئة عــى »التعلـّـم« وليــس عــى »التعليــم« وتســتخدم أدوات التكنولوجيــا الحديثــة وامتطــورة ي اارتقــاء بــاأدوات التعليميــة امختلفــة، 
ــات  ــكاي نتيجــة موروث ــة هــذه التطــورات، كــا ا يحظــى التعليــم الفنــي والتدريــب امهنــي بااهتــام ال مازالــت مــر بعيــدة عــن مواكب
ثقافيــة آن اآوان لتغيرهــا لتوفــر فــرص عمــل ائــق لخّريجــي هــذا النــوع مــن التعليــم، باإضافــة إى تحســن أوضاعهــم ااجتاعيــة. كــا أن 

التعليــم الجامعــي أيضــاً يحتــاج إى تطويــر مواكبــة متطلبــات ســوق العمــل مــن خّريجــن قادريــن عــى امنافســة محليــاً ودوليــاً.

كايقــع عــى منظومــة التعليــم عبئــاً كبــراً ي تحقيــق أهــداف التنميــة امســتدامة التــي تســعى هــذه ااســراتيجية لتحقيقهــا، حيــث أن تطويــر 
أي قطــاع مــن القطاعــات ااقتصاديــة أو الخدميــة يرتبــط بشــكل وثيــق بالعنــر البــري، كــا أن اأمــم امتحــدة قــد راعــت تخصيــص هــدف 
منفصــل للتعليــم هــو الهــدف الرابــع. وفيــا يــي عــرض للرؤيــة واأهــداف ااســرايتيجية للتعليــم ومــؤرات قيــاس اأداء وأهــم التحديــات 

التــي تواجــه هــذا امحــور وأهــم الرامــج امســتهدفة لتنفيــذ تلــك ااســراتيجية.

الرؤية ااسراتيجية للتعليم حتى عام 2030- 2
والتدريــب  التعليــم  إتاحــة   2030 عــام  حتــى  للتعليــم  ااســتراتيجية  الرؤيــة  تســتهدف 
للجميــع بجــودة عاليــة دون تمييــز، وفــي إطــار نظــام مؤسســي، كــفء وعــادل، ومســتدام، 
ومــرن. وأن يكــون مرتكــزً علــى المتعلــم والمتــدرب القــادر علــى التفكيــر والمتمكــن فنيــً 
وتقنيــً وتكنولوجيــً، وأن يســاهم أيضــً فــي بنــاء الشــخصية المتكاملــة وإطــاق إمكاناتهــا 
ــة،  ــل للتعددي ــئول، وقاب ــدع، ومس ــتنير، ومب ــه، ومس ــز بذات ــن معت ــدى لمواط ــى م ــى أقص إل
ــخ بــاده، وشــغوف ببنــاء مســتقبلها وقــادر علــى التعامــل  يحتــرم ااختــاف، وفخــور بتاري

ــة. ــة والعالمي ــات اإقليمي ــع الكيان ــيً م تنافس

وتنطبــق هــذه الرؤيــة ااســراتيجية عــى أنــواع التعليــم الثاثــة؛ التعليــم العــام والفنــي أو التعليــم قبــل الجامعــي والتعليــم العــاي. ولكــن 
تختلــف اأهــداف ااســراتيجية لــكل نــوع مــن أنــواع التعليــم وكــذا مــؤرات قيــاس اأداء والرامــج التــي تســاعد عــى تحقيقهــا، ومــن ثــم 
نعــرض اأهــداف ااســراتيجية وامــؤرات والرامــج بشــكل منفصــل لــكل مــن التعليــم العــام والتعليــم الفنــي والتعليــم الجامعــي. وعــى الرغم 
مــن أن اإطــار امؤســي الــذي يحكــم التعليــم قبــل الجامعــي يضــم كل مــن التعليــم العــام والفنــي تحــت مظلــة وزارة الربيــة والتعليــم، 
ــة عــن التعليــم العــام والتعليــم  إا أن تحديــد أهــداف اســراتيجية ومــؤرات قيــاس أداء وبرامــج محــددة لارتقــاء بالتعليــم الفنــي منفصل
الجامعــي. ويرجــع ااهتــام الكبــر بالتعليــم الفنــي والتدريــب امهنــي أهميــة الــدور الــذي مكــن أن يلعبــه ي تأهيــل ريحــة كبــرة مــن 
الشــباب بالقــدرات وامهــارات التــي مكنهــم مــن تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن العالــة امتعلمــة وامدربــة واماهــرة والتــي تتعامــل مــع 
معطيــات التكنولوجيــا الحديثــة. كــا أن تطويــر التعليــم الفنــي والتدريــب امهنــي يســمح لهــؤاء الشــباب بالحصــول عــى فــرص عمــل ائــق 
ي مــر والخــارج، عــى النحــو الــذي يســاهم ي رفــع مســتوى دخلهــم. وفيــا يــي نســتعرض اأهــداف ااســراتيجية ومــؤرات قيــاس اأداء 
وكــذا أهــم الرامــج التــي تتوائــم مــع الرؤيــة ااســراتيجية للتعليــم عــى مســتوى كل مــن التعليــم العــام اأســاي والتعليــم الفنــي والتعليــم 

العــاي أو الجامعــي.

وتتوائــم الرؤيــة واأهــداف ااســراتيجية للتعليــم والتدريــب مــع الهــدف الرابــع مــن اأهــداف اأمميــة للتنميــة امســتدامة، والــذي ينــص عــى 
. وتتوافــق أيضــاً الغايــات امختلفــة للهــدف  »ضــان التعليــم الجيــد امنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى حيــاة الجميــع«1
الرابــع مــع اأهــداف ااســراتيجية ومــؤرات قيــاس اأداء الخاصــة بالتعليــم وإتاحتــه للجميــع ومراعــاة الفــروق امختلفــة ي اإتاحــة، وضــان 
التعليــم لــذوي ااحتياجــات الخاصــة والركيــز عــى التعليــم الفنــي والتدريــب امهنــي عــى النحــو الــذي يؤهــل الشــباب لســوق العمــل، كــا 

تتوافــق اأهــداف الوطنيــة والغايــات اأمميــة بالنســبة لتأهيــل امعلمــن.

التعليم العام اأساي )قبل الجامعي(

اأهداف ااسراتيجية للتعليم العام اأساي حتى عام 2030 - 3
تهــدف الرؤيــة ااســراتيجية إى مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب ومكــن نظــم الحوكمــة وتفعيــل دورهــا ي التخطيــط وامتابعــة والتنفيــذ. 
ومــن امتوقــع أن يــزداد الطلــب عــى الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر امواطنــون بالقيمــة امضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن 
خــال توفــر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة عــى مســتوى امعلــم وامناهــج ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعايــر العاميــة، مــا يزيــد 
مــن تنافســية النظــام التعليمــي. أمــا جانــب العــرض، فيتطــرق إى توفــر التعليــم لجميــع الطــاب دون مييــز ويشــمل اإنــاث والذكــور والريــف 
ــم  ــة والتعلي ــذي يضمــن وضــوح دور وزارة الربي ــدأ الحوكمــة ال ــن، إى جانــب مب والحــر وذوي ااحتياجــات الخاصــة وامتفوقــن واموهوب
والهيئــات امختلفــة ي التخطيــط وامتابعــة والتنفيــذ دون تضــارب ي امصالــح. وي هــذا اإطــار، تــم اختيــار ثاثــة أهــداف اســراتيجية رئيســية 

تحتــوي عــى أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه ااســراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــى عــام 2030. 

1 ..2015 ،1/70/A/RES ،»2030 اأمم امتحدة، »تحويل عامنا: خطة التنمية امستدامة لعام

D. Elkashef
Rectangle
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11- اأهداف ااسراتيجية للتعليم الجامعي أو العاي حتى عام 2030
تهــدف هــذه ااســراتيجية إى مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب وتفعيــل نظــم الحوكمــة وتعزيــز دورهــا ي التخطيــط وامتابعــة والتنفيــذ. 
حيــث أن زيــادة الطلــب عــى خدمــات التعليــم العــاي تســتلزم أن يكــون التعليــم مرغوبــاً فيــه نتيجــة لوجــود قيمــة مضافــة حقيقيــة وواضحــة 
مــن العمليــة التعليميــة مــن خــال توفــر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة عــى مســتوى أعضــاء هيئــة التدريــس وامناهــج ومســايرة نظــم 
التعليــم والتعلــم للمعايــر العاميــة، مــا يزيــد مــن تنافســية التعليــم. أمــا جانــب العــرض فيتطــرق إى توفــر التعليــم العــاي لجميــع الطــاب 
دون مييــز شــاماً اإنــاث والذكــور والريــف والحــر أخــذاً ي ااعتبــار التوزيــع الجغــراي. ذلــك إى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح 
دور الــوزارة والهيئــات امختلفــة ي التخطيــط وامتابعــة والتنفيــذ دون تضــارب ي امصالــح. لذلــك تــم وضــع ثــاث أهــداف اســراتيجية رئيســة 

تحتــوي عــى أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه ااســراتيجي للتعليــم العــاي. 

التعريفالهدف

تحسن جودة النظام التعليمي ما 
يتوافق مع النظم العامية

· تفعيل قواعد ااعتاد والجودة امســايــرة للمعـاييــر العـاميـــة 	

· مكـن امتعلم من متطلبـات ومهـارات القــرن الحادي والعشــريـن 	

· دعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات	

· تطوير الرامج اأكادمية واارتقاء بأساليب التعليم والتعلم وأماط التقويم مع اابتكار 	
والتنوع ي ذلك 

· تطوير البنية التنظيمية للوزارة ومؤسسات التعليم العاي ما يحقق امرونة وااستجابة 	
وجودة التعليم

· التوصل إى الصيغ التكنولوجية واإليكرونية اأكر فعالية ي عرض امعرفة امستهدفة 	
والبحث العلمي وتداولها بن الطاب وامعلمن ومن يرغب من أبناء امجتمع

إتاحة التعليم للجميع دون مييز
· زيادة فرص اإتاحة مؤسسات التعليم العاي 	

· تطوير سياسات ونظم القبول بامؤسسات التعليمية 	

تحسن تنافسية نظم ومخرجات 
التعليم

· تحسن الدرجة التنافسية ي تقارير التعليم العامية 	

· تفعيل العاقة الديناميكية بن مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل 	

يختــص الهــدف اأول بجــودة العمليــة التعليميــة ككل. ويشــمل ذلــك تطبيــق قواعــد ااعتــاد والجــودة العاميــة مــن خــال ااعتــاد امحــي 
مؤسســات التعليــم العــاي مــن هيئــة ضــان واعتــاد الجــودة. ويتمثــل هــذا الهــدف ي تكويــن طالــب قــادر عــى اإبــداع واابتــكار ومواكبــة 
ســوق العمــل وخلــق فــرص عمــل لتحريــك ااقتصــاد للوصــول إى اقتصــاد مبـــني عــى امعرفــة وااســتدامة. ويختــص الهــدف الثــاي بزيــادة 
فــرص االتحــاق بالتعليــم العــاي وذلــك عــن طريــق توفــر الفصــول ي الريــف والحــر وللذكــور واإنــاث ولجميــع طبقــات امجتمــع. ومــن 
خــال زيــادة الجــودة واإتاحــة، تتحقــق التنافســية والتــي هــي الهــدف الثالــث. وتهــدف هــذه ااســراتيجية إى تفعيــل العاقــة الديناميكيــة 
بــن العمليــة التعليميــة ومتطلبــات ســوق العمــل مــن خــال تخريــج طــاب قادريــن عــى اقتنــاص فــرص العمــل بــل وخلقهــا حتــى تتحقــق 

التنميــة ااقتصاديــة امســتدامة امبنيــة عــى امعرفــة واابتــكار. 

12- مؤرات قياس أداء التعليم العاي أو الجامعي حتى عام 2030

امؤرات الكميةأ- 

طبيعة م
الوضعتعريف امؤرامؤرامؤر

الحاي
هدف 
2020

هدف 
2030

1

نتائج 
اسراتيجية

مؤر التنافسية العامية 
»محور التعليم العاي 

والتدريب«

يشر إى ترتيب مر امقارن دولياً 
ي عدة عوامل تأخذ ي ااعتبار 
معدل االتحاق بالتعليم العاي 

وجودة التعليم امتاح

الرتيب 
148/118

3.1  درجة )1(
الرتيب 45 الرتيب 75 

2

نسبة امتعطلن من 
خريجي مؤسسات 
التعليم العاي من 

إجاي امتعطلن حسب 
التخصص

يقيس حجم الفجوة بن مخرجات 
التعليم العاي واحتياجات سوق 

العمل

)2( ٪35.1٪30٪20

3

عدد الجامعات امرية 
امدرجة ي ترتيب أفضل 

500 جامعة ي العام 

)مؤر شنغهاي(

يقيس قدرة واستجابة منظومة 
التعليم العاي للطلب العامي 

امتزايد عى برامج التعليم العاي 
وخدماته

جامعة واحدة)3(
 3

جامعات

 7

جامعات
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طبيعة م
الوضعتعريف امؤرامؤرامؤر

الحاي
هدف 
2020

هدف 
2030

4

مخرجات

معدل مو اأبحاث 
العلمية امنشورة ي 

دوريات عامية محكمة

يقيس نسبة الزيادة ي البحوث 
العلمية امنشورة ي شتى امجاات 

عى مستوى العام

)2( ٪13.6٪15٪20

5

نسبة مؤسسات التعليم 
العاي الحاصلة عى 

ااعتاد من هيئة ضان 
الجودة

يأخذ ي ااعتبار امؤسسات الحديثة 
امتقدمة للحصول عى ااعتاد 

وامؤسسات امعتمدة

)4( ٪7.50٪30٪80

6
نسبة االتحاق بالتعليم 
العاي من سن 18 إى 

22 سنة

نسبة السكان ي امرحلة العمرية 
من 18-22 الذين التحقوا بالتعليم 

العاي

)2( ٪31٪35٪45

7

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الحاصلن عى 
منح بحثية ي جامعات 

عامية

يقيس مجهودات تطوير امعلمن 
وأعضاء هيئة التدريس من خال 
امنح البحثية سواء أكانت بعثات 

خارجية أو إراف مشرك

)2(٪0.2

)البعثات 
الخارجية( 

٪1٪3

8

نسبة الطاب الوافدين 
من إجاي امقيدين 
ي الجامعات امرية 

حسب التخصص

يُستَدل عى مدى تنافسية منظومة 
التعليم العاي وقدرتها عى جذب 
الطاب الدولين لالتحاق بالرامج 
التعليمية امختلفة عى اختاف 

التخصصات التي تقدمها

)2(٪2٪3٪6

9

مدخات

نصيب الطالب من 
اإنفاق العام عى 

التعليم العاي 

)وفقاً للتخصص(

يعر عن مدى أولوية التعليم عند 
الدولة، حيث إن نسبة اإنفاق 

تشمل ااستثار وامرتبات

7600 جنيه 
للطالب 
)متوسط 
)2()2012

* يتم وضع اأهداف 
بامواءمة مع محور 

ااقتصاد ووزارة التعليم 
العاي لتحديد متطلبات 

التخصصات امختلفة

معدل الطاب إى كل 10
عضو هيئة التدريس بناءاً 

عى التخصص

يقيس اأثر امبار للتحصيل 
العلمي للطاب ويقيس اأعباء 

الدراسية عى أعضاء هيئة التدريس 
من جهة أخرى

1:42
)متوسط( )2(

 1:38
)متوسط(

 1 :35
)متوسط(*

11
عدد مؤسسات التعليم 

العاي طبقاً للكثافة 
والتخصص والتوزيع 

الجغراي

يقيس القدرة ااستيعابية للتعليم 
العاي من خال عدد الجامعات 
والكليات امتاحة ي امحافظات 
امختلفة والتخصصات امختلفة 

)الرامج(

50 جامعة44 جامعة **)2(
64 جامعة 

***

تقرير التنافسية العامية، 2014.. 1

اإطار العام للخطة ااسراتيجية للتعليم العاي، 2013/12.. 2

ترتيب شانغهاي.. 3

قاعدة بيانات هيئة ضان الجودة، 2014.. 4

عى أن يكون الحد اأقى 60: 1 ي التخصصات النظرية، و1:25 ي التخصصات العملية.  *

23 حكومية تشمل 371 كلية و21 جامعة خاصة تشمل 126 كلية.  **

20 جامعة جديدة عامة وخاصة وأهلية، 7 جامعات إليكرونية جديدة، 200 برنامج جديد.  ***

 امؤرات امستحدثة:	- 

طبيعة م
آلية القياستعريف امؤرامؤرامؤر

1
مخرجات

عدد 
الطاب 

الحاصلن 
عى منح 
دراسية ي 
جامعات 
عامية 
حسب 
التخصص

يقيس مدى 
ااعراف بالجامعات 

امرية وجودة 
التعليم العاي 
وقدرته عى 

التنافس، ويجب 
تحديد التخصصات 

معرفة الرامج 
اأكر جذباً للطاب 
امرين لتطوير 

نظرها محلياً

وضع آلية ونظم لجمع امعلومات ورصد البيانات عن الطاب الذين 
يدرسون بالخارج وتحديد نسبة الحاصلن منهم عى منح دراسية من 

الحكومة

13- التحديات اأساسية التي تواجه التعليم الجامعي أو العاي 
تنقســم التحديــات إى ثــاث مجموعــات، تتميــز امجموعــة اأوى منهــا بتأثرهــا العــاي والســهولة النســبية للتحكــم فيهــا، ولذلــك تعــد ذات 

اأولويــة اأوى، وتتضمــن. 

· القصــور ي رصــد مــؤرات وإحصائيــات ســوق العمــل والتعليــم؛ حيــث يــؤدي غيــاب آليــة لجمــع امعلومــات عــن ســوق العمــل 	
ــة  ــاات امختلف ــنوياً وامج ــث نســب التخــرج س ــن حي ــاي م ــم الع ــن التعلي ــات ع ــوه أو معلوم ــدل م ــة ومع ــات امختلف والصناع

ــات. ــات بشــكل ممنهــج وإى وجــود التضــارب ي اإحصائي للمشــتغلن إى نقــص امعلومــات والبيان

· غيــا	 قانــون ملــزم بااعتــاد ي فــرة محــددة؛ حيــث ا يشــمل اإطــار التريعــي الحــاي إلــزام مؤسســات التعليــم العــاي بالتقــدم 	
والحصــول عــى ااعتــاد، مــا يضعــف مــن أهميــة ااعتــاد ي نظــر مؤسســات التعليــم العــاي وا يرســل الرســالة الصحيحــة عــن 

كونــه أولويــة للدولــة، خاصــة ي إطــار الامركزيــة واســتقالية مؤسســات التعليــم العــاي.

· ضعــف القــدرة ااســتيعابية مؤسســات التعليــم العــاي الحاليــة ورورة التوســع ي عــدد مؤسســات التعليــم العــاي الحاليــة وإنشــاء 	
مؤسســات تعليــم عــاي جديــدة اســتيعاب معــدات االتحــاق امتزايــدة دون التقصــر ي توفــر بيئــة مشــجعة وصحيــة للطــاب.

· ــاي، ســواء عــى 	 ــم الع ــل مؤسســات التعلي ــام تدوي ــاً أم ــة لبعــض امعلمــن والطــا	  يشــكل عائق ــات اأجنبي ــان اللغ ــدم اتق ع
مســتوى امعلــم أو عــى مســتوى الطالــب. ويؤثــر ذلــك عــى نســب الوافديــن وكذلــك عــى جــودة اأبحــاث العلميــة وعــدد البحــوث 

امنشــورة ي دوريــات عاميــة محكمــة.

تليها من حيث اأولوية التحديات اآتية، وذلك يرجع إما إى اانخفاض النسبي ي التأثر أو ي قدرة التحكم فيها:

· ضعــف نظــم التقويــم وامتابعــة والحوافــز؛ حيــث تعــاي نظــم التقويــم لهيئــة التدريــس مــن الضعــف وعــدم الوضــوح وتتطلــب 	
ــة التدريــس، وعــى مســتوى  ــات مثــل نســب حضــور أعضــاء هيئ وجــود معايــر واضحــة ومــؤرات قيــاس عــى مســتوى العملي
ــس عــى  ــة التدري ــز ا يشــجع أعضــاء هيئ ــن بالحواف ــم امعلم ــج تقيي ــط نتائ ــدم رب ــا أن ع ــج الطــاب. ك ــل نتائ امخرجــات مث

ــر امســتمر. التطوي

· ــم العــاي 	 ــة عــى الرغــم مــن وجــود بعــض مؤسســات التعلي ــة التعليمي تقلــص دور امجتمــع امــدي والقطــاع الخــاص ي العملي
ــاء  ــع ي انش ــاص ي التوس ــدي والخ ــع ام ــم دور امجتم ــى تعظي ــل ع ــة تعم ــح، إا أن الحكوم ــة للرب ــر هادف ــرى غ ــة وأخ الخاص
مؤسســات التعليــم العــاي ووضــع برامــج أكادميــة مشــركة وجامعــات إلكرونيــة لتحقيــق اإتاحــة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص وتخفيــف 

اأعبــاء عــى الدولــة.

· غيــا	 سياســة واضحــة لتســويق نتائــج البحــث العلمــي؛ حيــث ا يوجــد سياســة أو آليــة لتســويق البحــث العلمــي ونتائجــه مــا 	
يعتــر تحديــاً أمــام تعظيــم دور البحــث العلمــي ي امجتمــع ككل ومؤسســات التعليــم العــاي، كــا أن تجاهــل أهميــة اأبحــاث 
ــاض نســبة اأبحــاث امنشــورة ي  ــؤدي إى انخف ــة ي ــة التعليمي ــادة جــودة العملي ــة ودورهــا ي زي ــات امختلف ــة ي القطاع العلمي

دوريــات عاميــة متميــزة.
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· معيــار الدرجــات هــو امعيــار الوحيــد للقبــول؛ حيــث تعتمــد نظــم التنســيق والقبــول ي التعليــم العــاي عــى نتائــج اختبــارات 	
امرحلــة الثانويــة اعتــاداً كليــاً مــا ينتــج عنــه طــاب غــر شــغوفن بتخصصاتهــم، حيــث ا تأخــذ ي ااعتبــار رغبــات ومهــارات 
الطــاب. كــا تعتــر نظــم القبــول الحاليــة مــن أســباب عــدم كفــاءة العمليــة التعليميــة أنهــا تعتــر نتائــج الطــاب ي ااختبــارات 
ــل ومارســة النشــاطات  ــل مــن الفهــم والتحلي ــة ويقل ــق الدرجــات العالي ــز عــى تحقي ــد الركي ــدة، مــا يزي ــة الوحي هــي اأولوي

الطابيــة مــا يــؤدي إى انخفــاض ي جــودة العمليــة التعليميــة.

· ضعــف الروابــط بــن مؤسســات التعليــم العــاي وســوق العمــل )الصناعــة(؛ إى جانــب غيــاب آليــة لجمــع امعلومــات عــن ســوق 	
العمــل وضعــف العاقــة بــن امناهــج ومتطلبــات ســوق العمــل، فــإن اافتقــار إى وجــود كيــان قومــي مســئول عــن ربــط خريجــي 

مؤسســات التعليــم العــاي بجهــات التوظيــف يضعــف الروابــط بــن مؤسســات التعليــم العــاي والصناعــة.

· مــدى اســتعداد مؤسســات التعليــم العــاي لاعتــاد؛ حيــث تعمــل الحكومــة عــى توفــر امــوارد اماليــة الازمــة لتجهيــز مؤسســات 	
ــزة  ــية متمي ــوادر تدريس ــر ك ــة إى توف ــعى الدول ــا تس ــاد. ك ــى ااعت ــول ع ــة للحص ــوارد الازم ــا بام ــاي وتزويده ــم الع التعلي
ومديريــن مدربــن لــي يتــم تحقيــق مبــادئ اإدارة الرشــيدة وزيــادة جــودة مؤسســات التعليــم العــاي مــا ييــر الحصــول عــى 

ااعتــاد.

· محدوديــة قــدرة هيئــة ضــان الجــودة للقيــام بدورهــا ي ااعتــاد؛ حيــث أن هنــاك أشــكال عديــدة وبرامــج كثــرة ي التعليــم 	
العــاي مــن جامعــات ومعاهــد وكليــات مــا يتطلــب معايــر محــددة لــكل منهــا. وتحتــاج هيئــة ضــان واعتــاد الجــودة الحاليــة 

إى مــوارد ماليــة وكــوادر متميــزة لتقــوم بدورهــا ي ااعتــاد عــى أفضــل وجــه.

· ــبة 	 ــة نس ــن معرف ــع الخريج ــتمر م ــل امس ــيلة للتواص ــد وس ــث ا توج ــن؛ حي ــع الخريج ــل م ــة والتواص ــة للمتابع ــا	 سياس غي
ــات. ــة البيان ــدم دق ــؤدي إى ع ــا ي ــتغلن م ــدات دوران امش ــم ومع ــي تواجهه ــات الت ــن والتحدي امتعطل

· ضعــف الجــدوى ااقتصاديــة والربويــة مــن الحصــول عــى ااعتــاد؛ وي ســبيل تحفيــز مؤسســات التعليــم العــاي للتقــدم لاعتــاد، 	
تســعى الحكومــة أن تكــون هنــاك قيمــة مضافــة واضحــة مــن الحصــول عــى ااعتــاد مقابــل الوضــع الراهــن الــذي يشــهد ضعــف 

ــدوى ااقتصادية. الج

· ــة التدريــس 	 ــار أعضــاء هيئ ضعــف الحوافــز لتشــجيع امــوارد البريــة اأكــر كفــاءة؛ حيــث هنــاك حاجــة إى وضــع آليــة اختي
تتضمــن معايــر تشــمل التفــوق اأكادمــي ولكــن ا تعتمــد عليهــا كليــاً، وذلــك مــن أجــل رفــع كفــاءة أعضــاء هيئــة التدريــس. كــا 

تســعى الدولــة إى توفــر حوافــز مثــل رفــع امرتبــات لجــذب الكفــاءات وامهــارات امطلوبــة.

· ضعــف امراكــز البحثيــة الحاليــة واعتادهــا عــى أعضــاء هيئــات التدريــس؛ حيــث تعتمــد مراكــز البحــوث الحاليــة عــى أعضــاء 	
ــا  ــادة مصادره ــا وزي ــع فيه ــا والتوس ــة إدارته ــح لكيفي ــام واض ــد نظ ــا، وا يوج ــة عدده ــم بقل ــا تتس ــا أنه ــس ك ــات التدري هيئ

ــا. ــتفادة منه ــم ااس ــتدامتها وتعظي ــة واس التمويلي

· ضعــف الــدور الرقــاي عــى امناهــج التعليميــة واإلــزام بتطويرهــا؛ حيــث يقــوم أعضــاء هيئــة التدريــس بوضــع امناهــج، ونتيجــة 	
اســتقال مؤسســات التعليــم العــاي أصبــح مــن الــروري تفعيــل الــدور الرقــاي عــى امناهــج التعليميــة لضــان تحقيــق الجــودة 

عــى مســتوى الطــاب ي امحافظــات والتخصصــات امختلفــة.

أما امجموعة الثالثة من التحديات فتشمل تلك التي يسهل التعامل معها عى الرغم من محدودية أهميتها، عى النحو التاي: 

· ضعــف التمويــل وقلــة مصــادره؛ حيــث يعــد التمويــل الحكومــي هــو امصــدر الرئيــي لتمويــل مختلــف اأنشــطة الخاصــة بالتعليم 	
العــاي ي مــر، ســواء تعلــق اأمــر مرحلــة التعليــم العــاي أو الدراســات العليــا أو مويــل البعثــات الخارجيــة. وعــى الرغــم مــن 
زيــادة التمويــل الحكومــي، ارتفــع أيضــاً كل مــن معــدات التضخــم ومعــدات القيــد مــا يجعــل هــذا التمويــل غــر كاف للتوســع 

ي إنشــاء مؤسســات التعليــم العــاي.

· نقــص مهــارات الخّريجــن بالنســبة متطلبــات ســوق العمــل نتيجــة غيــاب التحديــث امســتمر للمناهــج مواكبــة متطلبــات ســوق 	
العمــل وغيــاب الركيــز عــى النشــاطات الطابيــة مــا يتطلــب التدريــب عــى متطلبــات الوظائــف امختلفــة.

· انخفــاض نســبة اأبحــاث امنشــورة ي دوريــات عاميــة متميــزة؛ حيــث أدى اعتــاد البحــث العلمــي عــى الدراســات العليــا وضعــف 	
مراكــز البحــوث إى قلــة عــدد اأبحــاث امنشــورة ي دوريــات عاميــة متميــزة.

· النــدرة النســبية للمــوارد امتاحــة وعــدم اســتغالها بشــكل أمثــل؛ حيــث توجــد نــدرة ي امــوارد اماليــة امتاحــة لتوفــر التجهيــزات 	
مؤسســات التعليــم العــاي مــن فصــول وورش عمــل ومعامــل ومستشــفيات. هــذا إى جانــب غيــاب مبــدأ ااســتخدام اأمثــل للمــوارد 

مــا يــؤدي إمــا إى إهــدار امــوارد أو عــدم اســتخدامها وتخزينهــا وعــدم إتاحتهــا للطــاب.

· تقــادم الهيــاكل التنظيميــة لبعــض امؤسســات التعليميــة مــا ا يواكــب طبيعــة العــر ورورة وضــع آليــات واضحــة لتحقيــق 	
الشــفافية، والرقابــة الداخليــة والخارجيــة مــن خــال الحوافــز وامكافــآت ونظــم التدقيــق وااضطــاع عــى الوثائــق.

· ارتفــاع تكلفــة إنشــاء مؤسســات التعليــم العــاي وتزويدهــا بامصــادر الازمــة إى جانــب تكلفــة إنشــاء مؤسســات التعليــم العــاي، 	
تتطلــب تلــك امؤسســات الكثــر مــن التمويــل مثــل امــوارد الازمــة لبنــاء الــورش وامعامــل ومراكــز البحــوث وامستشــفيات لــكل 

تخصــص، مــا يزيــد مــن التكلفــة. 

14- برامج تطوير التعليم الجامعي أو العاي حتى عام 2030 
باإضافــة إى مــا ورد ي برنامــج الحكومــة ي الفــرة مــن 2016 – 2018 مــن سياســات وبرامــج ومروعــات تتعلــق بتنميــة التعليــم، نعــرض فيــا 

يــي أهــم الرامــج التــي تــم اختيارهــا والتــي مــن امتوقــع أن تســهم بشــكل كبــر ي تحقيــق هــذه الرؤيــة واأهــداف وامــؤرات:  

برامج تتعلق بآليات التنفيذ:أ- 

التوسع ي إنشاء مؤسسات للتعليم العاي بامشاركة مع القطاع اأهي والخاص:

· وصــف الرنامــج: يهــدف هــذا الرنامــج إى تخفيــف العــبء امــادي عــى الدولــة ي التوســع ي انشــاء مؤسســات التعليــم العــاي 	
ــة نظــراً ارتفــاع التكلفــة. يعــد هــذا الرنامــج ضمــن  ــدة والتوســع ي امؤسســات الحالي ســواء مــن خــال إنشــاء مؤسســات جدي

الرامــج متوســطة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي تنفيــذه عــام 2015 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2025. 

· العنار اأساسية للرنامج:	

 تحديــد جهــة منــوط بهــا التواصــل مــع القطــاع الخــاص والكيانــات الدوليــة وتحديــد ااحتيــاج إى التوســع ي مؤسســات التعليــم – 
العــاي وتطويــر خريطــة وطنيــة للتوزيــع الجغــراي للمؤسســات الحاليــة بنــاء عــى التخصــص.

 وضــع نظــام للتوســع ي توفــر منــح للطــاب امتفوقــن ي الجامعــات الخاصــة: تحفيــز الجامعــات الخاصــة اســتقبال الطــاب مــن – 
خــال توفــر مميــزات مثــل تقديــم الدعــم الــازم لتلــك الجامعــات ي الحصــول عــى منــح مــن جهــات مانحــة نظــر اعتادهــا.

 التوســع ي إنشــاء الرامــج الجديــدة مثــل نظــام الســاعات امعتمــدة لتوفــر التمويــل وإعــادة توزيــع الدعــم وتخفيــف العــبء عــى – 
ــج الحالية  الرام

 التوسع ي إنشاء بعض الجامعات امرية اأجنبية امشركة ي تخصصات تخدم سوق العمل كالتعاون مع الجانب الصيني – 

ــد مــا يوفــر تكاليــف إنشــاء فصــول ويحقــق تغطيــة –   التوســع ي إنشــاء الجامعــات اإلكرونيــة وتشــجيع نظــام التعلــم عــن بُع
أوســع 

بناء كوادر تدريسية متميزة مؤسسات التعليم العاي:

· ــا 	 ــاي له ــم الع ــس مؤسســات التعلي ــة التدري ــث إن هيئ ــم، حي ــر عــى امعل ــاي بشــكل كب ــم الع ــد التعلي وصــف الرنامــج: يعتم
صاحيــات منهــا وضــع امناهــج وتحديــد نظــم التقييــم ومــا إى ذلــك، وبالتــاي أصبــح بنــاء كــوادر تدريســية ميــزة أساســية لزيــادة 
جــودة التعليــم العــاي وتأثــره عــى الطــاب. ويعــد هــذا الرنامــج ضمــن الرامــج عاليــة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي تنفيــذه 

عــام 2015 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2020. 

· العنار اأساسية للرنامج:	

ــة وخراتهــم ي امجــاات –  ــة امطلوب ــاءات امهاري ــوي والكف ــن تســمح بتضمــن العنــر الرب ــار امعيدي ــدة اختي ــة جدي  وضــع آلي
ــن. ــدراي لضــان الجــودة الشــاملة للمعيدي امختلفــة وليــس فقــط تفوقهــم ال

 تطوير منظومة تدريب امعيدين لتنمية القدرات البحثية والكفاءة التدريسية وآليات التقييم.– 

ــم أثرهــا عــى –  ــك لتعظي ــم امعلمــن وذل ــس ي نظــم تقيي ــة التدري ــات الطــاب أعضــاء هيئ ــة لدمــج آراء وتقيي  اســتحداث آلي
الطــاب.

ــادل أعضــاء هيئــات التدريــس بالخــارج –  ــة لتب ــادة أعــداد امنــح والبعثــات الخارجيــة وتفعيــل ااتفاقيــات الدولي  وضــع نظــام لزي
ــة لتقييــم فاعليتهــا. بهــدف النهــوض بالتعليــم والبحــث العلمــي واســتحداث آلي

 وضع آلية اعتاد مراكز تنمية مهارات هيئة التدريس والقيادات دولياً لتحسن كفاءة هيئة التدريس.– 

 إعادة هيكلة النظام الحاي للرقيات لدمج نظم التقييم والركيز عى البحث العلمي. – 
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تحسن الجودة مؤسسات التعليم العاي:

· وصــف الرنامــج: يهــدف هــذا الرنامــج إى تعزيــز الامركزيــة ي التعليــم العــاي مــن خــال تعظيــم قــدرة مؤسســات التعليــم العــاي 	
عــى تحقيــق الكفــاءة واالتــزام معايــر الجــودة. ويعــد هــذا الرنامــج ضمــن الرامــج متوســطة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي 

تنفيــذه عــام 2015 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2020. 

· العنار اأساسية للرنامج:	

 وضــع قانــون يلــزم مؤسســات التعليــم العــاي بالحصــول عــى ااعتــاد خــال فــرة معينــة لضــان الرعــة ي التنفيــذ ومســايرة – 
جميــع مؤسســات التعليــم العــاي معايــر الجــودة. كــا يجــب أن ينــص هــذا القانــون عــى الفــرة الازمــة لتجديــد ااعتــاد.

 تحديد معاير الجودة امطلوبة بناًء عى امعاير العامية ما يتوافق مع البيئة امرية.– 

 وضــع برامــج تحفيزيــة لتشــجيع مؤسســات التعليــم العــاي للتقــدم لاعتــاد مثــل برامــج تقديــر أو نظــام حوافــز أعضــاء هيئــة – 
التدريــس والقيــادات اإداريــة مرتبــط بحصــول امؤسســة عــى ااعتــاد مثــل دورات تدريــب منخفضــة الســعر نظــر ااعتــاد.

 تحديــد كيــان قومــي معتمــد دوليــاً لتنميــة مهــارات وقــدرات اإداريــن والقيــادات اإداريــة لتحقيــق الكفــاءة ي مؤسســات التعليــم – 
العــاي وااســتغال اأمثــل للمــوارد اماديــة وامــوارد البريــة وتحقيــق معايــر الجــودة مــا يزيــد قــدرة امؤسســات عــى ااســتقال 

ويحقــق الامركزيــة.

برامج تتعلق موضوعات بعينها:	- 

تفعيل دور مراكز البحوث مؤسسات التعليم العاي:

· وصــف الرنامــج: يشــر البحــث العلمــي إى قــدرة الطالــب عــى التعلــم الــذاي وعــى جــودة التعليــم الــذي يتلقــاه، كــا يشــر 	
إى تطــور أعضــاء هيئــة التدريــس. يهــدف هــذا الرنامــج إى ترســيخ وتعظيــم البحــث العلمــي، حيــث أنــه يعتــر هــو الطريــق إى 
اســتمرارية العمليــة التعليميــة وعــدم اشــراطها عــى مراحــل التعليــم فقــط، كــا ان هــذه امراكــز هــي حلقــة الوصــل بــن النظريــة 
والتطبيــق وتعتــر الجــر الــذي يدعــم ااقتصــاد مــا يقدمــه مــن ابحــاث تفيــد التطويــر والتجديــد ي الحيــاة العمليــة. ويعــد هــذا 

الرنامــج ضمــن الرامــج عاليــة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي تنفيــذه عــام 2015 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2020.

· العنار اأساسية للرنامج:	

توفر الدعم اماي الازم إنشاء مراكز البحوث ي جميع مؤسسات التعليم العاي والتوسع ي مراكز البحوث الحالية.– 

وضــع نظــم لتحفيــز مؤسســات التعليــم العــاي للتوســع ي مراكــز البحــوث مثــل برامــج تقديــر أفضــل مركــز بحثــي ي امحافظــة أو – 
.)most cited( ًأكــر مركــز بحثــي شــارك ي إنتــاج أبحــاث علميــة وأكــره ذكــراً واطاعــا

وضــع آليــة لتحفيــز أعضــاء هيئــة التدريــس ومديــري امراكــز البحثيــة لتحقيــق الرعــة ي تفعيــل دور مراكــز البحــوث وتحقيــق – 
ااســتخدام اأمثــل لهــا.

وضــع نظــام لدمــج امؤلفــات اأكادميــة ي امناهــج لتشــجيع الطــاب عــى البحــث العلمــي واســتخدام مراكــز البحــوث ي امراحــل – 
. مختلفة ا

ــق –  ــي ي الش ــث العلم ــادئ البح ــل مب ــي أي تفعي ــث العلم ــج البح ــاي لدم ــم الع ــل التعلي ــج ي كل مراح ــة امناه ــادة هيكل  إع
ــي.  التطبيق

ــوث –  ــز البح ــوارد مراك ــادة م ــات لزي ــة امكتب ــة وميكن ــات الرقمي ــة وامكتب ــات اإلكروني ــع ي البواب ــل والتوس ــام لتفعي ــع نظ وض
ــا. ــم دوره وتعظي

ــازم –  ــم ال ــم الدع ــة لتقدي ــات امانح ــال والجه ــال اأع ــات رج ــز وجمعي ــذه امراك ــع ه ــات م ــد اتفاقي ــهيل عق ــام لتس ــع نظ وض
واســتغال معرفــة وقــدرات هيئــة الدريــس وتطبيــق النظــم الحديثــة لســد الفجــوة بــن الحيــاة النظريــة والتطبيقيــة ويكــون ذلــك 

نظــر مقابــل مــادي يدعــم أنشــطة هــذه امراكــز البحثيــة.

ربط الخريجن مؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً:

· وصــف الرنامــج: يهــدف هــذا الرنامــج إى ترســيخ العاقــة الديناميكيــة بــن خريجــي التعليــم العــاي وســوق العمــل مــا يضمــن 	
تأهيــل الخريجــن. ويعــد هــذا الرنامــج ضمــن الرامــج عاليــة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي تنفيــذه عــام 2015 واانتهــاء مــن 

تنفيــذه بحلــول عــام 2020.

· العنار اأساسية للرنامج:	

إنشــاء هيئــة قوميــة مختصــة تكــون مثابــة ملتقــى للتوظيــف يربــط بــن الطــاب والجهــات اموظفــة ســواء مــن القطــاع الخــاص – 
أو الحكومــي.

توفر اموارد الازمة للهيئة من كوادر مدربة وموارد مالية للقيام بدورها عى نحو سليم.– 

ــة أوســع –  ــق تغطي ــم العــاي امختلفــة لتحقي ــات الازمــة إنشــاء فــروع ي امحافظــات ومؤسســات التعلي ــة بالصاحي ــد الهيئ  تزوي
ــج أرع. ونتائ

 وضــع نظــم تطويــر برامــج اإرشــاد الوظيفــي مؤسســات التعليــم العــاي لتوفــر امشــورة للطــاب بشــأن فــرص العمــل امتاحــة – 
وكيفيــة التقــدم إليهــا.

 وضــع آليــات تدريبيــة للمســاعدة عــى إعــداد خريــج قــادر عــى التواصــل والتفكــر اإيجــاي واقتنــاص وخلــق فــرص عمــل تائــم – 
تخصصــه.

 وضــع نظــم لتوفــر ااستشــارات للطــاب ي مراحــل التعليــم العــاي اأوى بشــأن اختيــار التخصــص ونــوع فــرص العمــل امتوفــرة – 
للتخصصــات امختلفــة للحصــول عــى خريــج شــغوف بتخصصــه وحريــص عليــه. 

تطبيق نظام معادات الشهادات امرية وااعراف بالشهادات العليا )التدويل(:

· وصــف الرنامــج: يهــدف هــذا الرنامــج إى تدويــل الجامعــات امريــة مــن خــال معادلــة الشــهادات وهــي تعتــر مبــادرة فعالــة، 	
حيــث يتــم تحديــث منظومــة التعليــم العــاي باســتمرار. ويعــد هــذا الرنامــج ضمــن الرامــج عاليــة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي 

تنفيــذه عــام 2020 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2025.

· العنار اأساسية للرنامج:	

تطويــر وحــدة تكــون مســؤولة عــن إبــرام اتفاقيــات راكــة وتوأمــة فعالــة بــن الجامعــات امريــة ونظراتهــا اأجنبيــة امتميــزة ي – 
برامــج أكادميــة مشــركة تناســب احتياجــات ســوق العمــل امحــي والــدوي.

ــة –  ــاي كمرحل ــم الع ــا ي مراحــل التعلي ــة ودمجه ــات امعادل ــي تؤهــل الطــاب امتحان ــية الت ــج الدراس ــر الرام ــام لتوف وضــع نظ
ــة. اختياري

توفر برامج تدريبية أعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من تدريس الرامج الدراسية امطلوبة للمعادات.– 

وضع سياسات للحصول عى الصاحية لتطبيق امتحانات امعادلة ي مر.– 

تطوير مراكز ي الجامعات تساعد الطاب عى التقدم للحصول عى منح دراسية ي جامعات دولية.– 

وضع آلية لتحديد امتطلبات وتوجيه الطاب.– 

وضع نظام لتوعية للطاب بامنح الدراسية امتاحة.– 

تطوير امناهج استناداً إى اإطار القومي للمؤهات:

· وصــف الرنامــج: يهــدف هــذا الرنامــج إى تحســن جــودة التعليــم العــاي مــن خــال التطويــر امســتمر للمناهــج بنــاء عــى اإطــار 	
القومــي للمؤهــات مواكبــة متطلبــات ســوق العمــل وامعايــر الدوليــة. ويعــد هــذا الرنامــج ضمــن الرامــج عاليــة التكلفــة ومــن 

امتوقــع البــدء ي تنفيــذه عــام 2020 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2025.

·  العنار اأساسية للرنامج:	

ــة امناســبة –  ــاًء عــى متطلبــات ســوق العمــل وامعايــر الدولي ــة بن ــد معايــر اإطــار القومــي للمؤهــات مــع الجهــات امعني تحدي
ــة. ــة امري للبيئ

وضــع التريعــات امطلوبــة إلــزام تطويــر الرامــج الدراســية ونظــم التقويــم بنــاًء عــى اإطــار القومــي للمؤهــات ودمجهــا بامــواد – 
مختلفة. ا

ــم –  ــج لتعظي ــات ي امناه ــي للمؤه ــار القوم ــر اإط ــج معاي ــة دم ــى كيفي ــس ع ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض ــات الازم ــر التدريب توف
ــورة. ــج امط ــن امناه ــتفادة م ااس
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تحديث نظم القبول مؤسسات التعليم العاي:

· وصــف الرنامــج: يعالــج هــذا الرنامــج قلــة كفــاءة نظــم القبــول الحاليــة واعتــاد التنســيق كليــاً عــى درجــات الطــاب مــع إغفــال 	
رغباتــه، وهــو أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه التعليــم العــاي بالتــاي أصبــح تحديــث نظــم القبــول وســيلة أساســية للحصــول 
ــد هــذا  ــاي. ويع ــم الع ــة ي التعلي ــز الامركزي ــج ي تعزي ــا يســاهم هــذا الرنام ــم، ك عــى خريجــن ناجحــن وشــغوفن مجااته
الرنامــج ضمــن الرامــج منخفضــة التكلفــة ومــن امتوقــع البــدء ي تنفيــذه عــام 2020 واانتهــاء مــن تنفيــذه بحلــول عــام 2025.

· العنار اأساسية للرنامج:	

وضــع نظــم للتنســيق تأخــذ ي ااعتبــار قــدرات الطالــب ورغباتــه وا تعتمــد كليــا عــى معيــار الدرجــات معالجــة الفجــوات وأســباب – 
قلــة الكفــاءة ي الوضــع الحــاي.

وضع نظام لتفعيل نظم التنسيق والقبول امستحدثة بشكل تدريجي ومتكامل.– 

وضــع سياســات للقبــول بالجامعــات متوافقــة مــع قــدرات الطالــب الحقيقيــة ورغباتــه مثــل مقابــات مــع متخصصــن ومناقشــة – 
النتائــج مــع الطــاب.

وضــع آليــة لعــرض التخصصــات امتاحــة وتعريفهــا وتوضيــح امــواد التــي تنــدرج تحــت كل تخصــص، وااســتعانة بــآراء عينــة مــن – 
الطــاب والخريجــن مــن كل تخصــص حتــى يتمكــن الطالــب مــن تحديــد التخصــص الــذي يتــاى مــع قدراتــه بنــاًء عــى مجموعــة 

مــن امعلومــات الدقيقــة وامتكاملــة.
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