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 :  تقديم 
بأنه عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجي، والثورة المعلوماتية، التي فرضت على   عصر العولمة الحالي يتميز  

المتقدمة، واالستخدام التكنولوجية  على المعرفة العلمية  باالعتماد  دول العالم العديد من التحديات والتغيرات المتسارعة،  
 .األمثل للمعلومات 

بالبحث العلمي، ليكون مستعدًا   في بلداننا  تعليم الجامعيوفي ضوء متطلبات هذا العصر، أصبح لزامًا أن يهتم ال 
، خاصة في ظل عالم    لمواجهة تلك التغيرات غير المتوقعة على الصعيدين المحلي )الفلسطيني والعربي( والعالمي

شديد المنافسة، القوي فيه من يمتلك العلم والمعرفة، فالقرن الحادي والعشرون هو قرن المعرفة، ولن يتطور 
فك عالقات التبعية واالستقالل  لى جانب  إمن ناحية،    والتقدم العلميال من خالل االعتماد على المعرفة  إتصاد الدول  اق

 .مدخل لبناء وتطوير اقتصادي حقيقي من ناحية ثانيةوالسيادة الوطنية كشرط للتحكم بالموارد الطبيعية ك 
مضامين   تغيير  إلى  العولمة سيؤدي  عمليات  تسارع  "العدالة إن  "التقدم"  الثالث"  "العالم  مثل  المفاهيم  من  الكثير 

االجتماعية والتنمية االقتصادية" وحوار الشمال والجنوب" إذ أن هذه المفاهيم لم يعد لها معنى مع تزايد البطالة والفقر 
%  80درات  % من سكان الكوكب بمق20وتحرر األسواق واالنفتاح والتخلي عن كل الضوابط التي أدت إلى تحكم  

 .من سكانه، ما يؤكد على االستغالل البشع لثروات الشعوب الفقيرة
ربما يكون من المالئم أن "ُنَذك ِّر باالكتشافات العلمية النوعية، التي شهدتها العقود األخيرة من في هذا الجانب،  

أن   على  خالف  ثمة  يعد  لم  حيث  والعشرين،  الحادي  القرن  وأوائل  العشرين  النوعية  القرن  العالمية،  المتغيرات 
المتدفقة، التي ميزت العقدين األخيرين من القرن العشرين، في السياسة واالقتصاد والتطور العلمي، شكلت في  
مجملها واقعًا تاريخيًا معاصرًا ورئيسيًا وضع كوكبنا األرضي على عتبة مرحلة جديدة، في القرن الحادي والعشرين، 

تشاؤمًا وأقربهم  أو    يتنبأ بمعطياتها ووتائرها المتسارعة أشد الساسة والمفكرين استشرافالم يعهدها من قبل، ولم  
  إلى صناع القرار، خاصة ذلك االنهيار المريع في كل من المنظومة االشتراكية العالمية و منظومة التحرر القومي 

نائية القطبية التي سادت طوال حقبة  ، األمر الذي أخل بكل توازنات القوة والمصالح وفق مفاهيم وأسس الثالعربي
العولمة، التي اقترنت باإلمبريالية األمريكية  أو  الحرب الباردة السابقة، ووفر معظم مقومات بروز األحادية القطبية

استطاعت   الراهنة–التي  اللحظة  أنها   -حتى  ادعائها  بحكم  الكوكب،  هذا  مقدرات  على  هيمنتها  فرض  استكمال 
وب الوحيد،  المرحلة المنتصر  في  الدولية  العالقات  طبيعة ومسار  وتحديد  رسم  الرئيسي في  الحق  صاحبة  التالي 

الفيلسوف حرًا في أن يتجاهلها أو    الجديدة وفق آليات ومفاهيم الليبرالية الجديدة، وهي متغيرات لم يعد المفكر
، األمر الذي يفرض وضعية البشريةويغـض الطرف عنهـا، ذلك ألن تطبيقاتـها قد أحدثت انقالبا كبيرا في أحوال ال

في بلدان الوطن العربي عمومًا والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بالدنا خصوصًا، متابعة تلك  على المثقفين  
عداد وإنتاج األبحاث العلمية  إلى إالتفاعل معها، من خالل المبادرة  أو  المتغيرات ووعي منطلقاتها وسبل مواجهتها
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في مجال ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ومن ثم استخدامها في عملية النهوض   المعرفيةالنظم    بامتالك  الكفيلة
  العلمي والمجتمعي في بلداننا.

في سياق هذا التحول المادي الهائل الذي انتشر تأثيره في كافة أرجاء كوكبنا األرضي، بتأثير هذا التطور النوعي  ف
بد   وثورة المعلومات والتكنولوجيا، وقيام التكتالت االقتصادية العالمية العمالقة، كان ال الهائل في مجال االتصاالت  

من تطوير وإنتاج النظم المعرفية، السياسية واالقتصادية التي تبرر وتعزز هذا النظام العالمي األحادي في ظل حالة 
وروبية واليابان وروسيا االتحادية، شجعت على من البلدان األ   التكييف السلبي، بل والمشاركة أحيانا  أو    من القبول

األطراف، الذي  أو    المنكسر في بلدان العالم الثالث أو    لى هذا المناخ العام المهزومإتطبيق شروط العولمة، إضافة  
مأزومة  أوضاع  عبر  الجديدة  والمادية  الفكرية  واالقتصادية،  السياسية  للمعطيات  واالمتثال  لالستقبال  أصبح جاهزا  

كادت، وقامت بتمهيد تربة بالدها للبذور التي استنبتها النظام  أو    نظمة فقدت في غالبيتها الساحقة وعيها الوطنيأل
والليبرالية   واالنفتاح  والخصخصة،  والتكيف،  الهيكلة،  إعادة  العالمية،  التجارة  تحرير  عناوين  تحت  "الجديد"  العالمي 

يمقراطي" الليبرالي وحقوق اإلنسان، هدفه الضغط على دول العالم الجديدة تحت ستار زائف من الشكل األحادي "الد 
 .عموما، والعالم الثالث على وجه الخصوص 

في هذا السياق، يقول البروفيسور بول كندي، "أحد كبار علماء االستراتيجيا في الواليات المتحدة، في بحث بعنوان  
تها وأسبابها، فمن المعلوم أن العلوم والتكنولوجيا والتقدم  لن أعود هنا إلى أصول العولمة ونشأ"  "توّعك في العولمة"

وهنا ،  ر"المادي غيرت أنماط إنتاجنا، وتبادالتنا، واستهالكاتنا. ثم جاءت اآلن الثورة المعلوماتية لكي تغّير حياتنا أكث
النوعية في التقنية والمعلومات لى والدة وظهور القفزات  إبد من التأكيد على أن تلك الثورة المعلوماتية التي أدت    ال
الطابع الجوهري للنظام االقتصادي العالمي القائم على تقسيم العمل العالمي    نهِّ لم تُ   الخ.  ...االتصاالتمنظومات  و 

لشعوب  ما أسميه االستيالء على فائض القيمة لأو   ء ونهب القيمة الزائدة على مستوى عالميىوالتبادل الالمتكاف
مر الذي يعني بوضوح استمرار تطور وانتشار مريكا الالتينية، األ أفريقيا و إكما هو حال بلداننا العربية وبعض بلدان  

المجتمع ما بعد الصناعي  مرحلة  أو    ، على الرغم من دخول البشرية مرحلة الثورة المعلوماتيةسمالية المتوحشةالرأ
والتقنية ومنظومات   ، بما في ذلك استغالل المعلوماتاالستغالليأسمالي  خفاء الطابع الر إالتي لم تنجح أبدًا في  

 سمالية. ، باعتبارها في التحليل العلمي قوى منتجة يتم تسخيرها في خدمة عالقات االنتاج الرأاالتصاالت
تعتمد على المعرفة فهذا يعني أن البلدان النامية )أو الفقيرة( أصبحت أقل   المؤسسات أو    لدى الدول  إذا كانت القدرةف

البلدان  قدرة وسلطة مما كانت عليه قبل ثالثين سنة، هكذا نالحظ أن العولمة تؤدي إلى تعميق الهوة والشقة بين 
 . المتطورة والبلدان المتخلفة

والنقدي العلماني الديمقراطي التقدمي الرافض لكل   علميالنتاج المعرفي  وهنا بالضبط تتجلى الحاجة إلى متابعة اإل 
أشكال الهيمنة واالستغالل السائدة في مجتمعاتنا العربية، والتواصل معه على طريق تحقيق األهداف اإلنسانية المشتركة 

العلمي ر المسار  وذلك بشرط امتالكنا الواعي العميق لجوه،  كما قدمها ودافع عنها فالسفة العقالنية والتنوير والحداثة
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والثقافية    العقالني واالقتصادية  واالجتماعية  العلمية  واالكتشافات  للتطورات  امتالكنا،  جانب  إلى  التاريخي،  التقدمي 
 .السائدة اليوم

الخصوصية    إن قضية التعليم تأخذ في الحالة الفلسطينية، بعدًا وأولوية أساسية، في ضوء، فتقدمفي ضوء ما  
العلم والمعرفة   -المتمثلة بالصراع المصيري   الكثير من أدوات  يمتلك وينتج  الذي يخوضه ضده عدو  الوجودي 

والتكنولوجيا المتطورة، ويعد من أكثر الدول تطورا على مستوى الشرق األوسط، والعديد من جامعاته تأخذ موقعًا 
بالتعليم ومؤسساته، وأبرزها تصنيف شنغهاي، وهذا بدوره ما   متقدمًا في التصنيفات والمقاييس الدولية المعنية 

بيننا وبين العدو من سد  ل  ة،ضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق مؤسسات التعليم الفلسطينييُ  الفجوة القائمة 
بشوق    مصالح شعبنا الذي يتطلعحاجات علمية معرفية ملحة ومتزايدة في خدمة  جهة، ومن جهة أخرى، تلبية  

 .والنهوض، والخالص من كل أشكال التخلف والتبعية واالستبداد  واالستقالل للتحرر
أيمن صبح القائم بأعمال رئيس جامعة األقصى   د.وال يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر والتقدير لألصدقاء األعزاء  

حاضر غير المتفرغ في  المفقعاوي  الوسام    د.  جامعة بيت لحم و-المحاضر في علم االجتماعاألستاذ وسام رفيدي  و 
على ما قدموه   /جامعة فلسطين،  األكاديميالنائب أبو شرخ   ر د. نادو ورئيس تحرير مجلة الهدف  جامعة األقصى 

 من مالحظات ومقترحات موضوعية ساهمت في إثراء الدراسة.
 
 
 

 ازي الصوراني ــغ
 2022حزيران//8
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 : االندماج يف السوقالتعليم العايل الفلسطيني من التحررية اىل  
ول أي مؤسسة تعليم عال، ولعل  أ  في فلسطين الخارجة من حقبة طويلة جدا من الحكم العثماني، لم تكن هناك"

 ن للمدارسي عداد معلمإ ، بهدف  1918العربية في القدس والتي اسست عام    مؤسسة تعليم عال في فلسطين كانت الكلية
 . االبتدائية

عام واحد على صدور وعد بلفور،   انشاء جامعة عبرية، وبعد   1913المؤتمر الصهيوني عام  في تلك الفترة قرر  
عدم  أو    ، في مقابل فشل1925المشارف شرقي القدس، ليتم افتتاحها عام    ساس لها، على جبلتم وضع حجر األ

»جامعة المسجد ية باسم  تمكن القيادة الفلسطينية بزعامة الحاج أمين الحسيني من تحقيق مخطط انشاء جامعة فلسطين
، 1"ن الحسينييسلطات االنتداب طلب الحاج أمبسبب رفض ، 1925 األقصى« ردا  على إنشاء الجامعة العبرية عام

 . 1948وبالتالي استمر حرمان شعبنا الفلسطيني من تأسيس أية مؤسسة جامعية حتى ما بعد نكبة العام 
تعويضيا    ذا  الحيث شكل التعليم م  ،1948  الفلسطينيين حصلت بعد النكبة عامالطفرة في التعليم العالي لدى  "لكن  

مما   ، التشرد، وترافق ذلك مع احتياج دول الخليج للعمالة الماهرة ونصف الماهرة  لفقدان مصادر الرزق، والعمل بعد 
ياجات مدارس انشأتها وكالة على العمل االول هو احت  من الطلب   ا  دفع الى استخدام التعليم العالي كوسيلة لتحقيق نوع 

السوق الخليجي، وبالتالي    واحتياجات التعليم في شرقي االردن والضفة الغربية، والثاني هو احتياجات   ن،يالغوث لالجئ
وخاصة في نفس مجال التعليم والحاجة الى    ،كاستجابة لطلب السوق   ،فقد ولد التعليم العالي في فلسطين ما بعد النكبة

بدا  ، ني حكومين  يوموظف   نيمعلم العالي خصوصاً   وبالنهاية  والتعليم  للتكيف    التعليم عموما  كآلية هامة واساسية 
باعتبار التعليم العالي   ،النكبةوالَتَميُّز ردًا على    ،الى جانب الحرص على امتالك بعض مظاهر القوة  ،االجتماعي

 خدمة النهوض التحرري الوطني من ناحية ثانية. من ناحية ووسيلة فعالة في    االنتاج االساسيةوسيلة من وسائل  
المتوسط،   تحولت بعض المدارس الخاصة الى كليات تعطي الدبلوم  ففي خمسينات وستينيات القرن الماضي،

وبيرزيت، النجاح،  مدرسة  من  كل  بيرزيت   وهما  جامعة  تحولت  الصف   حيث  تعطي  كلية  الى  ثانوية  مدرسة  من 
  ، اما مدرسة النجاح 1972حتى تحولت الى جامعة عام    1961الثاني عام    والصف،  1953الجامعي االول عام  

 الى جامعة بعد ذلك. ن، ثم تحولت يركزت على اعداد المعلم ،1965فتحولت الى كلية متوسطة عام  
حيث أن القطاع استفاد من قرار أصدره الرئيس الراحل جمال  ،ع غزة فلم تنشأ معاهد متوسطة فيهما في قطاأ

منح الطلبة الفلسطينيين ابناء قطاع غزة المساواة الكاملة بينهم وبين الطلبة المصريين   1954الناصر عام عبد 
 أصبحما يعني أن التعليم الجامعي بالنسبة لطالب قطاع غزة   ،الكاملة من الرسوم الجامعية لإلعفاءاتبالنسبة 

 . بموجب ذلك القرار الناصري تعليمًا مجانياً 
وفي هذا الجانب أشير الى أن قرار مجانية التعليم المشار إليه تم إلغاؤه وتم إلغاء كافة االعفاءات من الرسوم  

الذي لم يكتفي أنه فرض على الطالب الفلسطينيين دفع    ،1979الجامعية بقرار من الرئيس أنور السادات عام  

 
 2018 -فلسطين  –رام هللا  –مركز بيسان للبحوث واالنماء  -اعداد: جبريل محمد و هند بطة  -التعليم العالي الفلسطيني بين الحق فيه وفوضى السوق  1
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بل أضاف على ذلك القرار حرمان طالب قطاع غزة من القبول في ما أسماه "قرار رئيس   ،عية بالكاملالرسوم الجام
وللتاريخ أشير الى    ،االقتصاد والعلوم السياسية والصحافة  ، الهندسة  ،الصيدلة  ،الطب  : السادات كليات القمة" وهي

بة "لكليات القمة" وسمح للطالب الفلسطينيين أن الرئيس األسبق حسني مبارك ألغى قرار سلفه الرئيس السادات بالنس
 . دون اعفائهم من الرسوم 2000عام  بدخولها

ل عبد إن عالقة الفلسطينيين عموما وطالب قطاع غزة خصوصا بالنظام المصري في عهد الرئيس الراحل جما
من الرسوم الجامعية    ذاك حين أصدر الرئيس عبد الناصر بإعفاء الطلبة الفلسطينيينالناصر تذكرني بما تردد آن 

ففي تلك االيام تردد بأن أحد المقربين   ،الخ. .  وغير ذلك من االعفاءات الخاصة بالفلسطينيين بالنسبة للتملك والتجارة
"انت مش مالحظ يا ري س انو باإلعفاءات من رسوم الجامعة إنك بتدلع    :من الرئيس عبد الناصر خاطبه قائال

ولطالما   ،"ياما حيعانوا الفلسطينيين من بعدي"  :الفلسطينيين أوي" فرد عليه القائد الراحل عبد الناصر من فوره قائال
   .عانينا من بعده ولم نزل

نشأ العالي  التعليم  القول ان  يمكننا  الفلسطيني  والوطني  الطموح الذاتيتأثير  ب  اذن  الشباب  الحاجة   وبفعل  ،لدى 
  ( التعليم   ألجلتعليم  )في قطاع التعليم نفسه    وباألخص ن  يالمتعلم  والطلب على  ،وكآلية للتكيف االجتماعي  ،التنموية

وكانت   ،وليس في السوق نفسه  والتي هي حاجات تنمو على هامش السوق   ،لحاجة التعليم في بلدان الخليج  استجابةأو  
الحكومات   الخاصة  أكثرترعاها  الهيئات  القوى  واأل  من  في  االستثمار  من  جزءا  العالي  التعليم  شكل  حيث  هلية، 

 . 2" البشرية
استجابات عشوائية ناتجة سلفا، بل هي    هنا ال نستطيع القول ان التعليم العالي موجه لخدمة السوق بطريقة مخططة

المنتجة،   والمحدودة، وغير القادرة على التوسع والنمو بسبب طبيعتها الخدمية غير  عن تحسس اتجاهات السوق المتقلبة
في  أو    خاصة في مجال التشييد والبناء  ،جيدا    كما ان كثيرا من احتياجات هذه السوق ال تتطلب قوى عاملة مؤهلة

 استيعابا للقوة العاملة بعد القطاع الحكومي. أكثروالتي هي قطاعات  والنقل والمواصالت مجال الفندقة، 
أو    العشوائية سواء في اختيار البرامج  حالة من  -تلك أو    بهذه الدرجة- حكمتها  بالتالي فان عملية التعليم العالي  

إيجابية  عرض افكار    خاللستثمار من  اال  القدرة على توجيهأو    التخطيط والقدرة على قراءة توجهات السوق المحلي
 . مفيدة عبر األبحاث العلمية

االجابة على السؤال   خاللمن    تقييم تجربة التعليم العالي في ظل السلطة،  إلعادةهذا يعني ان هناك ضرورة  
التحررية  محدود، ام توفير نوعية تعليم تتالئم مع االحتياجات الوطنية    ايهما اوال: االستجابة لحاجات سوق خدماتي

ن للعلوم  ينسبة الدارسأو    البيطرة في الجامعات،أو    ن للزراعةيفرق كبير كما تشير نسبة الدارس  وفي هذا  ،والتنموية
  .3الخدمي كثيرا  التطبيقية وهي نسب ضئيلة جدا، وال يحتاجها السوق 

 
 المصدر السابق. 2
 المصدر السابق. 3
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: َمْن  من أبرزها  بتقييم تجربة التعليم العالي  مرتبطةجابة على سؤال إضافي، تتبعه تساؤالت،  حاجة لإلتبرز الوهنا   
ن الجهات الحق بوضع تلك م  (ص)أو    (س)وَمْن منح    ؟تصنيفية( لمؤسسات التعليم العاليالمخول بوضع )معايير  

وهل من المنطقي والمنهجي الفصل بين واضع   ؟ر وعلى اية منطلقات تعتمد تلك الجهات واضعة المعايي  ؟ المعايير
يملكها   التي  السلطة  القدرة على وضعالمعايير وبين  وهل   ؟ وفرضها بطرق عديدة  لمعاييرا  والتي تمكنه من حيازة 

 كلها أسئلة تفتح المجال لنقاش  ؟ستعمار تتناسب معايير التصنيف والتقييم مع وضعية جامعاتنا كمؤسسات في ظل اال
صريح المؤسسةيتناول    موضوعي  مكونات  بين  والعالقات  التدريس  وطرق  والمناهج  التخصصات  ودمقرطة   واقع 
التعليم وبالتالي    ،الصهيوني  بتخريجه كطالب في مجتمع تحت االستعمار  والطالب الذي نرغب مجتمعيا    مؤسسات 

تبع في تصنيف مؤسسات وكلها قضايا ال تتناولها معايير التصنيف العالمية التي ت    ،  ومواصفاته  تنطرح سمات الخريج
نها  بل وتحاول اللحاق بتلك التصنيفات العالمية وكأ  ،عالي وتلتزم بها تلك المؤسسات وكأنها "كتاب مقدس"التعليم ال

ن في بناء تعاونيات زراعية  ان ينشط الطلبة الخريجي  اعتقد ان من المفيد   :اقتراح/  مثال  !   الغاية التي ما بعدها غاية
  40وهناك اليوم حوالي  ،مليون دونم 1.5 في الضفة الغربية حيث تبلغ مساحة األراضي الزراعية فيها حواليانتاجية 
في خدمة شركات رجال االعمال   يعملون    ITأفضل من تخريج طلبة    ،حيث أن ذلك التوجه التعاوني للخريجين  ،تعاونية

وهذا   ،عالقة الهيمنة مع سوق االنترنت الصهيونيوكبار التجار الكومبرادوريين الذين ال يرون أي غضاضه في تنظيم  
 .ال يعني أبدا  عدم االهتمام بتدريس التخصصات العلمية التكنولوجية الحديثة والمعاصرة

% من مساحة 7)حوالي  االراضي الزراعية فيه عن مائة ألف دونم  أما بالنسبة لقطاع غزة الذي ال تزيد مساحة  
األراضي الزراعية في الضفة( ما يعني ان القطاع بحاجة الى ان يكون تركيز التعليم العالي فيه على التخصصات 

 .وذلك لرفع مستوى الموارد البشرية من الشباب الفلسطيني ، العلمية التكنولوجية المتقدمة
 : 1967يف األراضي احملتلة   التعليم العايل 

 –واحدًا من التحديات األساسية اإلستراتيجية، يوفر لنا    ،يشكل التطور العلمي والبحث الحثيث في العلوم والمعرفة
مدخاًل وأداة في مواجهة سلبيات التحديات التاريخية الموروثة والمعاصرة من جهة، ومواجهة تحديات   –عبر تحققه  

ووقف هذا التدهور الذي تعرض له   ،والتخلف من جهة أخرى، وهو أمر مرهون بتطوير النظام التعليميالتبعية  
وبسبب استمرار االنقسام   ،بسبب استمرار االحتالل الصهيوني وممارساته العدوانية في الضفة وقطاع غزة من ناحية

 والصراع على السلطة بين فتح وحماس من ناحية ثانية.
واالنطالق بالعملية التعليمية والتربوية في الضفة والقطاع صوب أهدافها الوطنية    ،التدهوروفي مواجهة هذا  

وأن   ال بد فإنني أرى أن الرؤية الموضوعية في الحكم على النظام التعليمي في بالدنا،    ،والمجتمعية الديمقراطية
 : معايير أساسية أربعةنطلق من ت

بمعنى توسيع قاعدته االجتماعية بما ُيؤم ِّن مجانية مشاركة أبناء الفقراء الذين ،  ديمقراطية التعليم  :المعيار األول
يمثلون األغلبية الساحقة لشعبنا، في العملية التعليمية بكل مراحلها، وهي قضية ال تقتصر على كونها  
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تبار هذه المشاركة هي أصل من  األساسي في العدالة االجتماعية فحسب، وإنما أيضًا باع  بالمبدأمرتبطة  
ذلك التي ننادي بها كمشروع حضاري اقتصادي اجتماعي وثقافي،    ،أصول ومكونات التنمية المجتمعية  

العدالة    إن مبادئ  على  المستندة  الحقيقية  للتنمية  واحدة  تجربة  يعرف  لم  للبشرية  المعاصر  التاريخ 
إللزامي المجاني للعشر سنوات األولى، وتوفير سبل  االجتماعية دون التوسع الحقيقي في قاعدة التعليم ا

   .التعليم الجامعي المجاني للطالب عمومًا والفقراء بصورة أولية
إن انطلقت من حقيقة    واهمه  طوباويةأو    وفي هذا الصدد فإن مجانية التعليم الجامعي ليست مستحيلة          

القطاعين الخاص والعام    وأعنيأن القطاعات الثالثة المستفيدة من منتج العملية التعليمية، اي الخريج،  
ات إعادة النظر دعم التعليم العام ناهيك عن ممكن  والمؤسسات غير الحكومية هي عليها تقع مسؤولية 

تطغ التي  العامة  الموازنة  توزيع  عليها  في  المخصصات ى  من  ذلك  وغير  األمن  تكاليف  مخصصات 
 . لصالح التعليم والصحة والزراعة مثالً  ،والمصاريف الكمالية

، هو أيضا   التقدميةعن ديمقراطية التعليم، بقدر ما يجسد رؤية وتطلعات القوى الديمقراطية    يإن حديث 
الحقيقي من الناحية االجتماعية في تركيبة  تعبير عن رؤية موضوعية أكثر شموال ، تستهدف خلق التوازن  

كشرط ضروري لالستقرار االجتماعي والسياسي، وذلك أمر لن   ،الحكمأو  متخذي القرار في أجهزة السلطة
بالجامعات   لاللتحاق  المطلوبة  القبول  الحاصلين على معدالت  الفقراء  المجال ألبناء  إفساح  دون  يتحقق 

العليا، إذ أن استمرار للقبول في الجامعات راهنا ، وخصوصا  في    والدراسات  بالنسبة  العقبات والتعقيدات 
الكليات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة والكمبيوتر وغيرها من الكليات سيراكم ويعمق الخلل في التوازن 

يعدمون وسيلة   الذين ال  العليا،  الطفيليين من األثرياء والشرائح  الداخلي لحساب مصالح  في  االجتماعي 
 .خارج البالد رغم محدودية قدراتهم وضعف معدالتهمأو  إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة في داخل

وهي   ،الفلسطينية  ان العبء االكبر من تكلفة التعليم العالي تقع على االسرة"  أشير الى  ،في هذا السياق
ن  يدوالر، في ح  1400حوالي لهذه األسر  الشهري    االنفاقمتوسط   يعتبر  حيث  ،أسر فقيرة في معظمها

كلفة باهظة    دوالر، االمر الذي يعني ان التعليم العالي يشكل  900الشهري يبلغ حوالي    جرن متوسط األأ
رأس  ،الفلسطينية  سراألُ تلك  على   على  شخصان  بها  توفر  لو  افترضنا    حتى  فاذا  سرة أُ ن  أعملهما، 

محلية يدفع    دوالر ولديهما طالب واحد في جامعة  1600  متوسطة يعمل بها الزوجان ويبلغ دخلهما
حولي    رسوماً  المواص  1200سنوية  حساب  دون  والكتبالدوالر  نصيب   ت  فان  االخرى،  والمصاريف 

دوالر شهريًا، واذا اضيفت المصاريف االخرى بمعدل    100 من الدخل الشهري حوالي  4الرسوم الجامعية 

 
% من ايرادات الجامعات،  80  –  40ينية فهي تغطي ما نسبته  تشكل الرسوم واالقساط الجامعية المصدر الرئيس لتمويل التعليم الجامعي في االراضي الفلسط  4

 120مليون دوالر وهذا يعني ان كلفة التعليم العالي تعادل حوالي    6حوالي    2016والذي كان عام    ،% من االيرادات5ويساهم صندوق اقراض الطلبة بما نسبته  
غير ثابتة، وموجهة نحو اهداف محددة ربما ال تكون ضمن اولويات احتياجات الجامعة او مليون دوالر سنويا، هذا اضافة الى المنح والهبات والتي هي مصادر 
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فان   ،على سؤال بعض الطلبة ممن يسكنون رام هللا ويتعلمون في جامعة بيرزيت  يوميا بناء  دوالر  7
وهذا يعني ان تعليم طالب    ،دوالر  150يوما دراسيا تبلغ حوالي    22التكاليف الشهرية للمصروف في  

فكيف اذا قتصرت    ،من دخل االسرة الشهري   %16نسبته    دوالرا اي ما  250متوسطة يكلف    ألسرةواحد  
االسرة   من دخل  %27دوالر، فان تكلفة الطالب تصبح حوالي    900دخل واحد قيمته    االسرة على مصدر

 التعليم الجامعي احد دوافع ادخارها.  وهذا يشكل عبئا كبيرا على االسرة الفلسطينية والتي عادة ما يكون 
إال أنني ال أستطيع تجاوز األوضاع المالية المأزومة في معظم جامعات الضفة    ،مما تقدموعلى الرغم  

األمر الذي فرض على الجامعات تركيز اعتمادها    ،بسبب تراجع الدعم الحكومي والخارجي  ،وقطاع غزة
 . على األقساط والرسوم الجامعية بشكل رئيسي

تعاني منها    الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ان »من أهم أسباب األزمة المالّية التي  في هذا الجانب، " ترى 
االقتصادي الوضع  سوء  هي  متفاوت،  وبشكل  العامة،  وتراكم    الجامعات  عام،  في  بشكل  المالي  العجز 

  أو /و  وضعف  انتظامها،  وعدم  الجامعات   هتقدمها الحكومة لهذ   موازناتها، وقلة المخصصات المالية التي
الخارجي المباشر،   الدعم المالي  القطاع الخاص، وعدم كفاية العائد من األقساط الجامعية، وقلةدور    غياب 

ح و/أو في ظل واالرتفاع المستمر في التكاليف التشغيلية والتعليمية،  عدم وجود استثمارات وعوائد مادية    ش 
  .5" ذاتية للجامعات 

الديموقراطية سواء في    المنطلقات واآلليات  بناء المؤسسة التعليمية وفقمن التأكيد على أن    ال بد  هنا
في تتطلب التفكير الجاد بصورة موضوعية في إشراك العاملين    ،اتخاذ القرارأو   تشكيل هياكلها القيادية

وهذا يعني أيضًا التفكير الجاد بأن   ،اطية متفق عليهاتعيين رئيس الجامعة عبر آلية ديموقر بالجامعة  
من    ال بدوقبل كل ذلك بالطبع    ،يقوم االكاديميين في كافة أقسام الجامعة وكلياتها بانتخاب عميد الكلية

يمقراطية ومأسستها في أوساط الطالب وتوفير كافة الفرص لتحقيق االنتخابات للهيئات الطالبية  تفعيل الد
   .بصورة دورية ودائمة

 : 6الجامعات منابر للتحرر الوطني  :الثانيالمعيار 
الضفة الغربية وقطاع  منه في    عند الحديث عن بنية الجامعة من حيث نوع الجسم الطالبي الذي تشكلت 

غير القادرة على تغطية تكاليف التعليم في    بناء الطبقات الشعبيةأمن    -غلبيتها أ في  -  نجد انها مكونة  ،غزة
الغالبة على نوعية الحركة الطالبية  ،خارجية  الحصول على منحأو    الخارج، في سبعينيات    هذه الصفة 

وطني، دعمها في ذلك  المستوى السياسي ال  وثمانينيات القرن العشرين، خلقت اجواء جامعية نشطة على

 

مركز   –التعليم العالي    –تغطية النفقات الجارية، فيما ال توجد مصادر اخرى ناتجة عن العمل البحثي واالستشاري للجامعات اال ما ندر. )جبريل محمد هند بطه  
 (2018 -رام هللا  – بيسان للبحوث 

 جبريل محمد وهند بطة. -المصدر السابق  5
 جبريل محمد وهند بطة. -المصدر السابق  6
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وتوفر ادارات جامعية    ،م.ت.ف لموازنات الجامعات في ذلك الوقت ودعم     امتداد الحركة الوطنية جماهيريا
الجامعات    المد الوطني فهي على االقل ال تستطيع الوقوف في وجهه، وبالتالي شكلت   ان لم تكن متناغمة مع

 .النقابات المهنية، والنقابات العمالية ه اضافة الىللتعبير عن اساسيا   حاضنة للعمل الوطني، ومركزا  
كانت قد    ،معظم الجامعات الفلسطينية عمومًا وجامعة بيرزيت خصوصاً أعتقد أن    ،في هذا الجانب 

ودعمها    التحرير الفلسطينية عموماً منظمة  بتأثير الدعم المادي من  التقدمية  و   مكانتها الوطنية  تعززت
  الى ازاحةذلك  وبالتالي أدى    ،ابناء الريف والمخيمات لتمكينهم من دخول الجامعةالمطلوبة من    لألقساط

 .على الجامعةبرجوازية ال عائالتالأبناء استبعاد هيمنة أو 
  عن الهم الوطني   لم يكن التعليم العالي منعزال    ،ففي تلك المرحلة من التعاون بين الجامعات و م.ت.ف

لبلورة الهوية الوطنية   منخرطة فيه بشكل مباشر، وكانت مصنعا الجامعات العام، وعن المجتمع، بل كانت 
وكان طبيعيا  قيام  كلها في عملية التحشيد الوطني،    والتي صبت   ،بنشاطاتها الثقافية والفنية واالجتماعية

ورغم   ،ر والمضايقات والحواجزالعديد من وسائل الحصا خاللالنشاطات من   من  االحتالل بتعطيل الكثير
 . التحدي للعدو الصهيوني رغم كل ممارساته العدوانيةيملكون ارادة  ذلك كان الطلبة

جاء    لم يأت تلبية لحاجة السوق، بل  ،العالي قبل قيام السلطة الوطنية  من اإلشارة الى ان التعليم   ال بد هنا  
مقاومة خلفية  واالستالب ا  ومقاومة  ،المحتل   على  المنظمة    لتجهيل  دعمت  ولذا  التوجه،    ذلكالوطني، 

ن واالدارات معا في يالطلبة والعامل   واستطاعت الجامعات ان تستمر، وتصمد وتتطور بفعل تالحم كل من
 . مواجهة سياسة التجهيل االحتاللية

أو    حصلت اضرابات طالبية  ال يعني ان الجسم الجامعي لم يعان من مشاكل داخلية، بل كثيرا ما"هذا  
لهم، وكانت اغلب هذه القضايا تحل عبر الحوار الديمقراطي.   ن في الجامعة ناتجة عن قضايا مطلبيةيللعامل

 مجلس التعليم العالي.  لالمن خ أو  الجامعة بن اجسام
مراحل تطور التعليم العالي في    كانت نهاية مرحلة من  ،1994فعلى تخوم قيام السلطة الفلسطينية عام  

  ، بعد قيام السلطة الفلسطينية، وعليه فإن التحوالت التي مرت بها الجامعات الفلسطينية،  االراضي الفلسطينية
واالقتصاد،    ن ثالثية السياسة، المعرفة،ي المؤسسية ال يمكن قراءتها إال ضمن التقاطعات ب  على مستوى البنية

 خالل جامعات، من  في ال  -السياسية    السلطة  –السياسة مدى تدخل الدولة    -حيث يمثل العنصر األول  
على قطاع التعليم العالي، وسياسات الدولة بشكل عام التي قد تعيد    السياسات المتعلقة باإلنفاق الحكومي

 .7" التعليم العالي صياغة
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على البحوث العلمية وتوجهاتها، أي يرتبط    المعرفة فينصب في سياسات اإلنفاق  -العنصر الثاني  "أما   
  المؤسسة األكاديمية، وعالقات القوة التي تحكم هذا القطاع، والتي تحكم أو    الداخلية للجامعةبالسياسات  

 أهداف االنتاج المعرفي، المعرفة لذاتها أم لخدمة المجتمع. 
لالندماج في    االقتصاد، يدرس عالقة الجامعة بالسياق العالمي وتوجهاتها  -واألخير    أما العنصر الثالث 
ن  ي المؤسسي والتعليمي جراء ضغوط قوان   لعالمي، وإصالحاتها الداخلية على المستوى المجتمع المعرفي ا

 . نيالقوان السوق، ومدى تماشيها مع هذه
منذ    أدوار مؤسسات التعليم العالي يرتبط بشكل أساسي بتغير شكل الحكم وفلسفته   هناك تحوال واضحا في

تحرر وطني، إلى مؤسسة خدماتية    للتغيير االجتماعي، وأداة نشأة الجامعات الفلسطينية لغاية اآلن، فمن أداة  
 .8"ال  ن عن العمل فعيالعاطلأو  ني الموظف ن السوق، وت خّرج أفواجا  مني تخضع لقوان

تواجه تحديات    ،مؤسسات التعليم العالي في فلسطين على اختالف توجهاتهافي هذا الجانب، أشير إلى أن  
كبيرة تتطلب تطويرا جذري ا لتتمكن من أداء رسالتها في ظل بناء مجتمع المعرفة والتحول إلى االقتصاد القائم  

الجامعات تحقيق قدر كبير من التوازن بين  أو    على المعرفة، ويتطلب تحقيق هذه المهمة من هذه المؤسسات 
ع ما يعرف بالجامعات البحثية والتي تؤدي رسالتها في التعليم أنشطة التعليم والبحث والتطوير، وذلك لتتوافق م

البحثية األنشطة  على  التركيز  خالل  من  ونشرها  المعرفة  وإثراء  المجتمع  الجامعات   ،وخدمة  وأن  خاصة  
من الغياب الكامل للمنافسة فيما بينها، وضعف تقديم حوافز مالية إضافية للجامعات األكثر  الفلسطينية تعاني  

شبه منعدم  أو    بكونه ضعيف اللجامعات الفلسطينية يتميز  اإلنتاج العلمي  وبالتالي فإن    ،ا للبحوث العالميةإنتاج  
  :وهذا يعود لألسباب التاليةالدول المتقدمة   فيأو  دولة العدو الصهيوني مقارنة باإلنتاج العلمي في

اإلنتاج،   .1 ومؤسسات  الجامعات  بين  العالقة  المطلوبة  غياب  و ضعف  العلمية  وإنتاج    إلعداد الخطط 
مما أـدى الى انتاج العديد من األبحاث التي لم تكن ضمن مستوى    ،األبحاث في معظم الجامعات 
ودون مستوى الدور المنوط لتلك األبحاث في تطوير بعض جوانب   ،وشروط البحث العلمي عموما  
 .المجتمع الفلسطيني خصوصا  

لل .2 التكاملية  العالقة  القطاع  غياب  وانعدام مساهمة  والخاصة  العامة  اإلنتاجية  القطاعات  جامعة مع 
 .الخاص في تمويل البحث العلمي

والضعف الشديد لدى معظم األساتذة في متابعة التطورات الثقافية والعلمية  غياب ثقافة البحث العلمي   .3
 . الحديثة
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البحث العلمي في الجامعات   عدم تبني السلطة الفلسطينية سياسات وآليات واضحه ومحددة ، لدعم .4
الفلسطينية من ناحية ولتأسيس وإلنشاء مراكز وطنية للبحث العلمي كما هو الحال في جامعات دولة  

 العدو االسرائيلي من ناحية ثانية . 
أو   الفكرية،وذلك أمر عسير المنال بدون فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم الحداثة  ،  تحديث التعليم  :الثالثالمعيار  

الخطاب الفكري المعرفي العقالني، وأساليب التفكير التي انبثقت في عصر النهضة األوروبية منذ القرنين  
 .السادس والسابع عشر وامتدت بتواصلها إلى يومنا هذا

وعينا بأن عقيدة التنوير شكلت في المراحل األولى محور الحداثة، إال أن هذه العملية   فعلى الرغم من 
نويرية نمت وازدهرت في سياق انتقال المجتمعات األوروبية من المجتمع اإلقطاعي محدود األفق، إلى  الت

-المجتمع الصناعي الرأسمالي المفتوح، هذا االنتقال لم يكن عملية سهلة ولم يتم دفعة واحدة، فقد استلزم
لم نمتلك مقوماتها وجوهرها  رات  ثالثة أنماط من الثو   -عبر فترة طويلة امتدت حتى نهاية القرن التاسع عشر

   :العلمي الحداثي في بالدنا العربية حتى اللحظة
الثورة االقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة وما صاحبها من تراكمات داخلية وتوسع جغرافي    -

 . استعماري خارجي
 الديمقراطية والدستورية. الثورة السياسية البورجوازية التي حققت وأنجزت التحوالت والمهام  -
الثقافية   - مجتمع  أو    الثورة  من  التحديثي  االنتقال  حققت  التي  الديني  واإلصالح  األوروبية  النهضة 

الطبيعة إلى المجتمع المدني، وما رافقها من ثورة علمية حررت البحث المعرفي من سلطة السلف 
 .لحساب سلطة العقل واالستكشاف والتحليل

  نامية خاضعة   الدراسات التي تناولت موضوع التعليم العالي في دول"تشير العديد من  وفي هذا السياق،  
هيكلة وبناء، وتشير هذه   إلعادةجامعاتها    خضعت لالستعمار، بأنها كما غيرها من دول العالم ت خضعأو  

  امعات، بل تطال المنطق الحاكم ال تقتصر فقط على طرق إدارة تمويل الج  الدراسات أن هذه التغيرات العميقة
معرفي موحد يتم الترويج له    لألنشطة األكاديمية وغير األكاديمية فيها، ويعزى ذلك لسياق عالمي وخطاب 

الدول   كما ي الحظ أن العديد من الدراسات التي تناولت موضوع التعليم العالي في  ،على المستوى العالمي
للتوجه نحو السوق العالمية، باإلضافة    الدولة، وإعادة توجيه السياسات االقتصاديةالنامية أشارت لتراجع دور  

نتيجة لبرامج  ي على حساب تراجع الطبقات العاملة والفالح  مثقفة و   ثرية،لنمو طبقة وسطى   إعادة  ن، وذلك 
ليص القطاعات  القروض والبرامج في تق  الهيكلة التي فرضتها المؤسسات المالية الدولية، ومن هنا ساهمت هذه

إلى إعادة توجيه الصناعة والزراعة نحو التصدير للخارج. ويتفق العديد    التي تتدخل فيها الدولة، باإلضافة
التغير في السياسات التعليمية    على أن ما سبق هو األرضية التي يمكن الوقوف عليها لتفسير  نالباحثي   من
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اإلدارية والمعرفة الشاملة، وإنتاج أيدي عاملة ذات    المهارات   التي باتت تصمم لسوق عمل مجزأة، تركز على
 . 9" المعارف التخصصية مستوى متدني من

غيره من جوانب التطور االجتماعي، هو التحرر  أو    التحديث في التعليمأو    مما سبق فإن شرط الحداثة 
تعميم الوعي بالهوية الوطنية والحقوق التاريخية  الى جانب ضرورة    ،من كافة المعوقات الخارجية والداخلية

بما يستجيب    ،المناهجتلك  في المناهج التعليمية، ورفض االستجابة لمطالب العدو الصهيوني في تعديل  
لعملية التطبيع السياسي والثقافي من جهة، وبما يستهدف شطب كل ما يتعلق بحقوق شعبنا التاريخية 

المشكلة هي مجرد تحديث المناهج فحسب، وإنما في تغيير الواقع من  فليست    ،في وطننا من جهة أخرى 
أجل التحرر واالستقالل وتأسيس النظام السياسي الديمقراطي وفق قواعد التنوير والعقل والحداثة في خدمة  

وتوفير أسس   ،واستعادة الوحدة الوطنية التعددية  ،الهوية الوطنية، بما يمكننا من إنهاء االنقسام الراهن
إذ أن استمرار بقاء هذه القيود سيحول دون تحديث المناهج    ،ومقومات الصمود ومقاومة المحتل الصهيوني

التعليمية في بالدنا من جهة، ويعزز بقاء عوامل الخلل وغياب التوازن االجتماعي الداخلي لصالح أبناء  
، مقابل استمرار حرمان أبناء  رموز وشرائح الفساد والتحالف الطبقي الطفيلي الكومبرادوري البيروقراطي

الفقراء )األغلبية الساحقة( من الحصول على فرص التعليم وممارسة دورهم اإليجابي الرائد في المشاركة  
 .السياسية االجتماعية الفعالة في توجيه وقيادة المجتمع

استجابتها، من حيث مخرجات عملية التعليم، مدى  و    تقييم المؤسسة التعليميةويرتبط بعملية     :رابعالمعيار  ال 
لحاجات بناء اقتصاد تنموي مقاوم، فالتنمية المقاومة على مختلف تفرعاتها هي الكفيلة بتحقيق القدرة 

ا واساليب تدريسها  دور الجامعات بأن تنظم منهاجهيتجلى  وهنا    ،على بناء مجتمعي قادر على الصمود
لتخريج افواج وظيفتها    بديالً   والصناعية  الزراعية  خراط في التنمية وتحديداً خذ على عاتقها االنلبناء أجيال تأ

والبنوك واالتصاالت  التأمين  قطاعات  في  المال  رأس  خدمة  قطاعات  ،فقط  معظمها-  معنيه  وهي    -في 
  .الربح وليست معنيه أبدًا بعملية التنميةأو   باالستغالل الرأسمالي واالستيالء على فائض القيمة

 مة التعليم العايل الفلسطيني: حول أز
إن أية محاولة جادة للتغلب على اآلثار السلبية في ميدان التعليم والتعليم العالي، ال يمكن أن تقتصر على هذا  

 الميدان وحده، وإنما ينبغي أن تتعداه إلى مجمل السياسات االجتماعية واالقتصادية والنظام السياسي العام. 
الحديث عن أزمة التعليم والجامعات في بالدنا هو جزء من الحديث العام الذي يتداوله أبناء  على أي حال إن  

شعبنا في تناولهم لألزمة العامة على صعيد المجتمع الفلسطيني كله، وهي أزمة تمتد تفريعاتها في االقتصاد والسياسة  
  والعديد من مظاهر   ،جتماعي واالنقسام السياسيالتراجع والتفكك اال  والمجتمع والثقافة والتعليم، حيث تتبدى مظاهر

الثراء الطفيلي والفجوات الطبقية بصورة لم يعرفها مجتمعنا من قبل، ولذلك فإن أية محاولة جادة للتغلب على اآلثار  
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ى مجمل السلبية في ميدان التعليم والتعليم العالي، ال يمكن أن تقتصر على هذا الميدان وحده، وإنما ينبغي أن تتعداه إل
السياسات االجتماعية واالقتصادية والنظام السياسي العام، إذ أن مواجهة عوامل الخلل في النظام التعليمي والجامعات 

االنقسام  و   مظاهر التفكك  عموما، ترتبط بعملية تفعيل ومراكمة الضغط الجماهيري الديمقراطي من أجل تجاوز وانهاء
في مفاقمة هذه   ،عتباره سببا  رئيسا ، إلى جانب الحصار والعدوان الصهيونيوكل أشكال الصراع التناحري الداخلي با

 . الديمقراطي المقاوم الوطني األزمة البنيوية الشاملة، بما يمهد الستعادة وحدة النظام السياسي
س التشريعي،  تقرير "لجنة التربية والقضايا االجتماعية" في المجل  أشير هنا الى   ،أما بالنسبة ألزمة التعليم العالي

تتمحور حول "غياب   10التقريرالتي تتمحور حسب    ،عناصر االزمة  أبرز  الذي حددحول التعليم العالي الفلسطيني،  
بهدف  ،التخطيط الشامل للجامعات الفلسطينية، وقيام كل جامعة بتخطيط منفرد، مما يتطلب إعداد الدراسة التفصيلية

يني ترتكز إلى فلسفة تعليمية واضحة تخدم التنمية"، كما الحظ التقرير صياغة خطة شمولية للتعليم العالي الفلسط
فيما يخص الدراسات العليا بما يوفر التكاملية    "غياب التنسيق الكافي بين الجامعات وبين وزارة التعليم العالي، وتحديدا  

التنافس على التخصصات ذاتها" ودعا التقرير إلى "خفض نسبة اإلعفاءات لتصبح    أيضا    بين الجامعات بدال من 
لألوضاع االقتصادية الصعبة،    مقتصرة على الطلبة المستحقين لها فقط" وطالب "بعدم رفع األقساط الجامعية نظرا  

ودعا الجامعات إلى تأسيس وتبني مشاريع مدرة للدخل" وأكد على "إعادة النظر في هيكلية الجامعات وفق سياسة  
  ر الترهل اإلداري وااللتزام بنسب القبول المقررة من وزارة التعليم العالي".وإزالة كل مظاه ،مدروسة

بالمعنيين االقتصادي واالجتماعي  لي من التوضيح بأنه من المستحيل تحقيق الخطط التنموية الشاملة    ال بدهنا  
امكانية تحقيق  ذلك إن    ،شعبناهيمنة االحتالل الصهيوني على مقدرات  وفي ظل    ،االنقسام الكارثيفي ظل استمرار  

أبعادها بكل  التنموية  الكاملة على    تتجلى  االهداف  في ظل سلطة وطنية تمتلك كافة شروط االستقالل والسيادة 
وبالتالي توفير المقومات المطلوبة   ،رضها وموانئها ومواردها وسمائها بما سيخدم بالتأكيد مصالح الجماهير الشعبيةأ

  .امعات في الضفة وقطاع غزةلتطوير التعليم في الج
فهناك أعداد    ،درك أيضا خطأ التعميمأ  يفي الجامعات، إال أنن  العديد من المظاهر السلبية  لوجود  يومع إدراك

غير قليلة من األساتذة واألكاديميين الحريصين على االلتزام بالقواعد األكاديمية العلمية التربوية الصحيحة بارتباطها 
عن المظاهر السلبية، إال محاولة لعرض بعض مظاهر   يبالرؤية العقالنية التنويرية والمصالح الوطنية، وما حديث

ا األكاديمية واإلدارية والمالية، دون إغفال أهمية الحديث عن البعد األشمل لألزمة،  األزمة في جامعاتنا ضمن أبعاده
المتمثل في عدم فعالية مراكز البحث العلمي والمجتمعي الجامعية، ودورها في إنتاج المعرفة والبحوث والدراسات 

االجتماعية والعلمية … الخ، وذلك يعود  التي يمكنها تلبية احتياجاتنا الوطنية بكل تفريعاتها السياسية واالقتصادية و 
ألسباب متنوعة، من بينها االنتماءات الحزبية ذات اللون إلى طبيعة الجامعات وبنيتها المأزومة    -ي في تقدير –

بلدان العالم، وقد أدى هذا الوضع أو    ، وهو أمر لم تعرفه أي من جامعات البلدان العربيةالواحد لبعض الجامعات

 
 25ص– 2000( شباط 3العدد رقم )   -المراقب االجتماعي–معهد ماس  10
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التخلف واالستزالم والمحسوبيات في  إلى استشراء هيم الذي عمق مظاهر  نة االنتماء الحزبي األحادي الشكلي، 
، وغيَّب إمكانية اعتماد األسلوب الديمقراطي الصحيح المستند إلى قوائم التمثيل النسبي التي  تلك الجامعات  رحاب

 ات قطاع غزة. خاصة في جامع ،تشكل مدخال أوليا نحو تفعيل العمل الديمقراطي بين الطالب
على ضرورة إعادة النظر في هيكلية النظام التعليمي األساسي والجامعي كله، وتطبيق مفاهيم    ي إذ أؤكدإنن

وآليات ديمقراطية التعليم، وتحديثه وفق خطة شمولية ترتكز إلى رؤية فلسفية عقالنية، ومنهجية علمية واضحة 
ؤكد أيضا على التزامنا بالعمل على إلغاء قواعد ي أوالمستقبلية، فإننتخدم احتياجات مجتمعنا الفلسطيني اآلنية  

الديني الذي تنفرد به بعض جامعاتنا بصورة نقيضه ألبسط المعطيات والمفاهيم  أو    االنتماء الحزبي األحادي الوطني
 . األكاديمية العصرية عدا عن مخالفتها للقواعد واألسس المتعارف عليها في جامعات العالم

تشكيل لجنة من أصحاب الكفاءة العلمية والنزاهة والثقة من كبار األساتذة إلعادة    أدعو الى ي هذا السياق  وف  
النظر في النظم الجامعية وهيكلياتها اإلدارية العليا وهيئات تدريسها ومنهجها وفق قواعد العلم والتنوير والحداثة،  

 فق أحدث المناهج العلمية والتعليمية، آخذين في االعتباربما يحقق نهوض وتقدم الجامعات الفلسطينية وتطورها و 
العمل الجامعي أساسه التطور والتجدد المستمرين، وأن األستاذ الجامعي الذي يتوقف نشاطه اإلبداعي وال يواصل 

يصلح مطلقا لهذه المهمة السامية، وهي مهمة بناء المستقبل المتجدد لتخصصه العلمي    إنتاجه البحثي والعلمي ال
من أن يشارك في صنعها   ال بدالجامعي ليس مجرد ناقل للمعرفة بل    فاألستاذوتربية جيل جديد من المبدعين فيه ؛  

 .11" وتجديدها باستمرار
ه التعليم الجامعي من مشكالت ومعوقات قد يعود إلى أن الكثير مما يعاني منإلى "  أشير   ،لى ما تقدمإباإلضافة  

على التفكير العلمي، وكذلك على التفكير  حيث لم يتدرب الطالب  نوعية الطالب الذي يأتيه من التعليم قبل الجامعي  
  العقلي المستقل ولم يتلق معارفه إال بطريقة التلقين والحفظ، وقد يعود إلى نظام القبول بالجامعات الذي يستند 

ما يعادلها، كما يستند إلى ثقافة عامة خاطئة أو    الثانوية العامةفي    حتى اآلن إلى معيار ثابت هو مجموع الطالب
لكنها شائعة وهى ثقافة التمييز بين كليات القمة وكليات القاع بدال عن االستناد إلى ثقافة أن لكل طالب قدراته  

 .12" معين يمكنه االبداع والتفوق فيهتؤهله لدراسة تخصص التي  ومهاراته وهواياته
لو تتبعنا نتاج حقل التربية والتعليم في العالم العربي نجد أنه قد اتصف بصورة عامة بفقر النوعية وانعدام ف

فالمشكلة األساسية في الدول العربية هو عدم وجود الربط بين خطط   ،العالقة بينه وبين ظروف البلد المحلية
 .وبين احتياجات سوق العمل 13في البلدان العربية تعليمي العام والتعليم العاليالتعليم في النظام ال

 
 2016/ 2/ 12 -  واقع ومشكالت التعليم العالي  -حول أزمة الجامعات الفلسطينية:  -د. مصطفى النشار 11
 د. مصطفى النشار. –المصدر السابق  12
جامعة    286جامعة حكومية، و  264، من بينها  1164ل العربية بلغ حوالي  ، فإن العدد اإلجمالي للجامعات والمعاهد في الدو 2018وفق ا إلحصاءات عام    13

 .مليون  11.52بلغ فيه عدد الطالب الجامعيين، وطالب الدراسات العليا   ي مؤسسة تعليمية أخرى، في الوقت الذ  616خاصة، باإلضافة إلى 
 .جامعات 106جامعات ومعاهد عليا في مصر، والعراق  209بحرين، وبال  16جامعات في الجزائر، و 106وتتوزع الجامعات في الدول العربية بواقع: 
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الخاصة  لى اكتشاف وسائل وأساليب التجديد في األطر والنظم  إالحاجة اصبحت ملحة    فإن  ،وفي كل األحوال   
بل أيضا  لضمان تعليم    ،فحسب لتنمية الموارد البشرية في جميع المؤسسات التعليمية    ليس  ،بمؤسسات التعليم العالي

األساليب   بأحدث  الجامعيين  الطالب  الوطنية    التدريسية وتربية  روح  تعزز  تعليميه  ومساقات  تربوية  مناهج  عبر 
يشهد تحوالت وتغيرات تؤثر  اآلن    آخذين بعين االعتبار أن العالم  ،والديمقراطية وكافة مفاهيم الحداثة والنهوض الوطني

بعمق ومن ثم تطبيقها على واقعنا السياسي االجتماعي  ووعيها  فال بد من مواكبة التغيرات    ،في مختلف مجاالت الحياة
 .الثقافي على مجتمعنا الفلسطيني عموما  وفي جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية خصوصا  

 :واجلامعات يف بالدنا بعض جوانب التشخيص ملظاهر األزمة التعليمية 
كشف هذه الجوانب يستهدف  لبعض جوانب التشخيص لمظاهر األزمة التعليمية والجامعات في بالدنا،    يتناول  إن

عبر محاولة فهم طبيعة األزمة ومكوناتها في هذا المجال الهام، مدركين أن الخروج من هذه األزمة مرهون   ،السلبية
بالموقف الجماعي الوطني الواعي لضرورات تغيير الكثير من جوانب اإلطار التعليمي العام، وغايتنا التي نسعى 

التفكير وال عمل من أجل إصالح األوضاع في كافة القطاعات إلى الوصول إليها، التأكيد دومًا على حاجتنا إلى 
،  الوطنية األخرى بجانب قطاع التعليم، إذا أردنا أن يكون اإلصالح في التعليم مستمرًا ومتصاًل وغير قابل لالنتكاس

يُ  الوطنية  نه  ك ِّ مَ بما  الهوية  تفكيك  إلى  دومًا  يسعى  الذي  الصهيوني  العدو  ومخططات  استهدافات  مواجهة  من 
العلمي   التخلف  والتنمية وتكريس  والحرية واالستقالل  العودة  استمرار  الفلسطينية، وتبهيت شعارات حق  لضمان 

ذا الجانب سأتحدث أواًل عن مظاهر وفي ه  ،االحتالل وتفعيل العملية االستعمارية االستيطانية العنصرية في بالدنا
 . ثم في ثانيًا سأقدم مجموعه من االقتراحات حول سبل الخروج من األزمة ،أزمة التعليم العالي

  :أواًل: مظاهر أزمة التعليم العالي الفلسطيني
التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أزمات  األزمة   بينها متعددة، من    بنيويه ومنهجيه  يعاني قطاع 

المالية المزمنة من جهة، ومستوى الخريجين الذين يعايشون نسبة عالية من البطالة من جهة أخرى، إضافة إلى وجود 
لكن على  ،  االنقسام من جهة واالحتالل الصهيوني من جهة ثانيةأزمة هوية مرتبطة بعملية إنتاج المعرفة في ظل  

وتطورت بسرعة حتى وصل عدد مؤسسات ال أن الجامعات والكليات الفلسطينية نمت  إالرغم من كل هذه العوامل،  
 

، وفى  30، وعمان  50جامعات، والمغرب    8جامعة، وموريتانيا    98، وتمتلك ليبيا  49، ولبنان  15جامعة، والكويت    36ويصل عدد الجامعات في األردن إلى  
 .51فلسطين 

 .48باإلمارات، واليمن  74، و55، وتونس 34جامعات، وسوريا  107، والسودان 18الصومال ، و 60جامعة، والسعودية  16ويبلغ عدد الجامعات في قطر 
 943مليون، والسودان    1.6مليون، ثم الجزائر    2.07مليون طالب، تليها السعودية    2.7أما فيما يتعلق بالطالب الجامعيين فتحتّل مصر المرتبة األولى بواقع  

 .ألف 887.2ألف ا، فالمغرب 
ألف ا،    289ألف، واألردن    294.5ألف، وتونس    347.7ألف، وليبيا    511.8ألف، وسوريا    677.2دد الطالب بمرحلة التعليم الجامعي في العراق  ويبلغ ع

الماضي، لكن  في المائة مقارنة بعددهم في بداية الثمانينيات من القرن  220)زاد عدد طالب التعليم العالي العربي ألف ا  274ألف، وفلسطين  282.8واليمن 
في المائة. والزيادة في أعداد طلبة مرحلة الدراسات العليا في البلدان    250التوسع في هذا العدد يبدو منخفضًا، ألن معدله في الدول المتقدمة وصل إلى  

ل المتقدمة، وهو المستوى الكافي لتكوين  في المائة في الدو   20  –  10في المائة للدكتوراه مقارنة بنسبة    4.1في المائة للماجستير و  4العربية ال تتجاوز  
   .ألف طالب 191.8، ولبنان رأس المال البشري(.
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جامعة وكلية جامعية    51( إلى  2022- 2021التعليم العالي المرخصة في الضفة وقطاع غزة في العام الدراسي )
يكون له قدرة آخذين بعين االعتبار أهمية الوعي الموضوعي بأن العدد بالنسبة النتشار الجامعات لن  ،  ومتوسطة

التطور المنشود للتعليم الجامعي بكل اقسامه في ظروف االحتالل من أو    ملموسة على مجابهة االزمات المتراكمة
التي تتحكم في العديد من جامعاتنا التي بات بعضها ناحية وفي ظروف االنقسام والصراعات المذهبية والحزبية  

يتناقض مع التوجهات الوطنية والعقالنية والحداثية السياسية  وهو أمر مستهجن    ،ذاكأو    محسوبًا لهذا الحزب
ال استطيع    ،لكنني رغم االشارة الى تلك السلبيات الخطيرة  ،من ناحية ثانية واالكاديمية المطلوبة لتطوير الجامعات  

المتراكمة  الزمات تجاوز الحديث عن عدد كبير من الجامعات الفلسطينية استطاعت اثبات وجودها رغم العديد من ا
   :التي يمكن أن نستعرضها فيما يلي

نمو وتطور الجامعات الفلسطينية من ناحية وخلق المعوقات التي تحول    ة محاوالت العدو الصهيوني محاصر  .1
إعاقة التطور النوعي للتعليم الفلسطيني، إلى جانب  والعمل على    ،-تثقيف الشباب بالمناهج الوطنية   –دون  

لى تطوير البنية التحتية للتعليم العالي الفلسطيني، وذلك انسجاما  من العدو مع رؤاه قمع المحاوالت الهادفة إ
 وافكاره الصهيونية القائمة عل االستعمار االستيطاني. 

 للمنظومة التعليمية في الجامعات والكليات.الحداثيه تبلور الفلسفة التربوية أو  عدم وضوح .2
التكامل بين  أو    المطلوب في تفعيل عملية البحث العلمي، وغياب التنسيقالضعف الشديد بالنسبة لالهتمام   .3

الجامعات في هذا المضمار، إلى جانب غياب الموازنات المطلوبة لتشجيع البحث العلمي، وضعف الدوريات 
 والمجالت ودور النشر المتخصصة. 

جامعات في الضفة  % من أساتذة ال70وفي هذا الجانب، أعتقد أن نسبة عالية تصل إل أكثر من  
ويبدو    وقطاع غزة ال يبذلون الجهد المطلوب منهم باعتبارهم باحثين متخصصين عالوة على كونهم أساتذة،

العمل في التدريس الى جانب المهام اإلدارية واإلشراف  ضغط  لي أن أحد االسباب في ذلك القصور يعود الى  
 .ي في متابعة التطور العلميعالوة على التراجع الثقافي والضعف المعرف على الطلبة 

تدريس والبحث  ال  :بمهماته الرئيسية الثالث وهي  القيام  األستاذ الجامعي  فمن المتعارف عليه أن من واجب 
وخدمة المجتمع، ما يعني االهتمام الجاد من االستاذ ومن ادارة الجامعة بضرورة انتاج االبحاث المطلوبة  

 ال بد وبالتالي    ،لكن واقع الحال في جامعاتنا ال يلبي الحد األدنى من تلك المهمات   ،وفق خطة كل جامعة
 ال بد وبالطبع    ،في اعداد االبحاث المطلوبة  مقصورهو   على كسلهم وتقاعسهم  األساتذةمن المطالبة  بمحاسبة  

  ، ساتذة ومحاسبتهممن ان تتحمل ادارة الجامعة جزء من المسؤولية في ذلك التقصير بسبب عدم متابعتها لأل
حيث اننا نتفق بأن الجامعات غير المنتجة لألبحاث، ال قيمة لها أكاديميا ، األمر الذي يفرض على وزارة  

إال    يتحققم الذي لن  التعليم العالي، وإدارة الجامعة تفعيل البرامج البحثية وتحفيز األساتذة على حسن أدائه
 ي ميادين تخصصهم. فجديد لاعبر مواكبة 



19 
 

يزيد عددهم عن ستة  االساتذة الذين يحملون شهادات الدكتوراه  لى أن  إفي هذا الصدد تشير االحصاءات  
ثر  أحصائي لمعرفة  إكمقياس    -وضاع التعليمية الجامعية المتميزةفي األ – هذا الرقم يفرض نفسه  و   ،آالف

جامعاتنا ليست على تلك الدرجة من معظم  لكن يبدو أن    ،الثقافيةبحاث العلمية والنشرات  ذلك على األ
 االحصاءاتن  أما يعني    ،كاديمي فيما يتعلق بإنتاج االبحاث وغير ذلك من التصنيفات العالميةالتمي ز األ 

ال قيمة لحامل الدكتوراة إن لم  إذ    ،بالتحديد رقم ستة آالف أستاذ جامعي هو توصيف كمي ال قيمة لهأو  
مرتبطًا فقط  نتاجه ان كان هدفة  وإن أنتج ال قيمة إل   ،الجامعة  ووفق خطة  ،وفق تخصصه ينتج معرفيًا  

 !   في تصنيف الجامعة  كأحد أهم المقاييسة ُيعتمد الكارثة ان عدد حملة الدكتوراو  ،الترقيةبالحصول على 
ال أو    السياسة الفلسطينية قد يكون له مبرراتتعثر  و   ،االقتصاد نتيجة الحصارعلى أي حال إن تراجع  

حيث يعزز    ،فهو أمر أكثر من خطير،  تأثيرهاالعلمية، وضعف    تراجع الجامعات وانحسار قدراتهاما  أيكون،  
 .المزيد من تخلف مجتمعنا الفلسطيني ومشروعنا الوطني التحرري الديمقراطي

دولة العدو   من وقفه نقدية موضوعية أمام استمرار تراجع جامعاتنا مقابل تقدم جامعات   ال بد   ،وفي هذا السياق
العالم  االسرائيلي إذ    ، تحتل ستة جامعات اسرائيلية مواقع مختلفة في افضل خمسمئة جامعة على مستوى 

إعادة النظر جذريا   ية وفكرية، ال مبررات لها سوى  قل وع  يشكل هزيمة ذهنيةوهو أمر  ونحن خارج المعادلة  
وصياغة استراتيجيات جديدة الستنهاض جامعاتنا عبر مجلس  التعليم العالي    ،بخطط التعليم العالي من ناحية

بالكفاءة العلمية الى جانب عدد من    ،ومجالس أمناء الجامعات ورؤسائها وعدد من األساتذة المشهود لهم 
   .المثقفين المتميزين من ناحية ثانية

طالب وطالبة في العام    75,700يم العالي من  ازداد عدد الملتحقين بالتعل  :االهتمام بالكم على حساب الكيف .4
وتخّرج مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية    ،(2021-2020في العام )  214.765( إلى  2001- 2000)

أستاذ جامعي لم يساهم معظمهم  عالوة على وجود حوالي ستة آالف    ،ألف طالب وطالبة  41سنوي ا حوالي  
كما لم يساهموا في  تطوير المناهج وأساليب   ،خالل بحوث نوعيه متخصصهفي االرتقاء بالتعليم العالي من  

وبالتالي ظل التعليم العالي في الجامعات    ،والتكنولوجية المعاصرة  العلميةالتدريس بما يتناسب مع التطورات  
وهي على    ، الفلسطينية عموما ذو طبيعة تقليدية من حيث المناهج والبرامج والمساقات والمتطلبات التعليمية

 .رؤى ومنطلقات تراثيه نقيضه لمفاهيم الديمقراطية والتقدم والحداثةلفي بعض جوانبها العموم انحكمت 
  لم تتمكن مؤسسات التعليم العالي في الضفة والقطاع من اعتماد   ،لمثل هذه األوضاع المشار إليها آنفا  ونتيجة  

التي انتشرت في في عدد المؤسسات التعليمية،  نجد زيادة  حيث    ،بمنهجيه علمية واضحةإستراتيجية وطنية  
عالوة على تكدس الطلبة في    ،مع تكرار التخصصات وغياب التنافسية  ،مسبقةالضفة والقطاع دون خطط  

لتخصصات دون  الخارجي  أو    المحليدون النظر إلى حاجة سوق العمل    ،تخصصات معينة دون غيرها
 . غيرها
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  ت مبرر خفض العبء على الميزانية تحيأتي هذا التقليص  :  التعليم العاليتقل ص دور الحكومة تجاه قطاع   .5
االوروبي   االتحاد  قام  أن  وبعد   ، سنوات –عموما   عشر  حوالي  الفلسطينية    -قبل  للجامعات  دعمه  بوقف 

وبالتالي    ،سنوات بدفع مخصصات الجامعات عدة  لم تلتزم الحكومة منذ  "  وبحسب د. سامية البطمةخصوصا  ،  
من أهمها اضطرار الجامعات لرفع أقساطها من   ،تقليص دور الحكومة أّثر بدوره على مستويات عدة فإن  

حرمان المجتمع من االستفادة من  و   ،جهة، ما قاد إلى حرمان غير الميسورين من إكمال مسيرتهم التعليمية
لمقبولين في التخصصات المختلفة لسد قدراتهم ومساهماتهم المتوقعة، ومن جهة أخرى زيادة عدد الطلبة ا

العجز في ميزانيات الجامعات، وهذا أّثر بشكل مباشر على نوعية وجودة التعليم، عالوة على تسليع التعليم  
ا عن    14عبر انتشار الجامعات الخاصة والتعليم الموازي  الذي يخضع لمفاهيم السوق )عرض وطلب( بعيد 

فلسطينية فشلت حتى اللحظة في بلورة سياسة التكامل فيما بينها لتحقيق  ولكن الجامعات ال  ،الجانب األخالقي
أحد أهم جوانب استراتيجية التعليم العالي، وهي االسهام في محاربة البطالة عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة  

ت مجتمعنا  حيث اننا نتفق تماما  على أن عدم تلبية الجامعات الحتياجا  ،"بكل أقسامها وأبعادها ومناهجها
  ،استمرار تخريج طلبة يحملون مؤهالت ال تتالءم مع فرص العمليعود الى  الفلسطيني، االقتصادية والثقافية،  

إلى مزيد من المشاكل االجتماعية في ظل استمرار هشاشة وضعف االقتصاد   -وسيؤدي  –األمر الذي أدى 
 .واق العربية واألجنبية من ناحية ثانيةالفلسطيني من ناحية وعدم توفر إمكانية عمل الخريجين في األس

تسعى الحكومة الفلسطينية كغيرها من الحكومات في العالم العربي    :تغلغل األجهزة األمنية في قطاع التعليم .6
للسيطرة على قطاع التعليم رغبة ورهبة، رغبة في ترويج مواقفها السياسية وتحقيق  "  - كما يقول صالح الزرو-

توظيف المزيد من طالبي العمل، باإلضافة  أو    اقتصادية من خالل االستثمار العقاري في قطاع التعليم عوائد  
إلى رهبتها من تحول الجامعات لبؤر ساخنة تطالب بالتغيير، وهذا ما دفعها لمحاولة التغلغل والسيطرة على  

تعيين رؤساء الجامعات ومجالس  قطاع التعليم العالي بواسطة أدوات عدة، على رأسها التحكم بالتمويل، و 
 . 15" األمناء، عالوة على سن قوانين وتشريعات هدفها إحكام قبضة السلطة التنفيذية على قطاع التعليم العالي

ارتفاع معدالت البطالة بين الخريجين من الذكور واإلناث في معظم التخصصات، ونجد أن أعلى تخصص   .7
%، بينما األعلى عند اإلناث هو  52العلوم اإلنسانية بنسبة  من حيث نسبة البطالة بين الذكور هو تخصص  

% من العاطلين عن العمل في قطاع غزة  70مع العلم بأن    ،%88.7تخصص الصحافة واإلعالم بنسبة  

 
ة ونوعية التعليم،  برنامج التعليم الموازي، يعتبر من أهم الوسائل التي استخدمتها الجامعات لتقليص العجز المالي فهي تنصب على وسائل تؤثر سلبا على جود   14

فيما يعوض الجامعة ماليا في هذا المجال    منها فتح برنامج التعليم الموازي الذي يشكل ضربا لمبدأ تكافوء الفرص القائم على الكفاءة االكاديمية، من جهة قانونية،
 قيمة. اال ان ندرة عدد المتقدمين لبرنامج التعليم الموازي ال تجعل من هذه الوسيلة اسلوبا ناجعا يعتمد عليه في توفير كمية من االموال ذات 

لعربي، مؤتمر "التحديات المركبة أمام الجامعات الفلسطينية: هل من صالح الزرو التميمي، إشكالية العالقة بين السلطة السياسية والتعليم العالي في العالم ا  15
 .2016/ 9/ 30مخرج"، جامعة بيرزيت، 



21 
 

أي أن عدد الخريجين العاطلين عن العمل في القطاع يبلغ    ،( ألف270حوالي )  2022البالغ عددهم عام  
 .( ألف189حوالي )

فشل معظم الجامعات الفلسطينية في اعداد المناهج وإنشاء الكليات العلمية المتخصصة لتحقيق  أو    قصور .8
وبلورة "اقتصاد المعرفة" عالوة على عجزها في تطوير مجتمعنا الفلسطيني صوب مفهوم "مجتمع المعرفة" 

لرؤى والمناهج واألفكار  العقالني، العلمي، بما يمكن مجتمعنا من حماية وترسيخ ا  ي القادر على اإلنتاج الفكر 
التقدمية   الديمقراطية  والقومية  الوطنية  وألالمناهضة    والتحرريةالحداثية  ناحية،  من  الصهيوني  فكار  للعدو 

 . من ناحية ثانية التخلف والتبعية واالستبداد 
حادة    تزايد انتشار الصراعات السياسية الفصائلية في معظم الجامعات، التي تتخذ في بعض األحيان أوضاعا   .9

إلى جانب بعض الصراعات العنيفة ليس ضد الطالب فحسب، بل أيضا    ،تعصبية نقيضة للحوار الديمقراطي
ضد إدارة الجهاز الجامعي دون أي احترام لرئاسة الجامعة واساتذتها ومجلس امنائها من ناحية ودون احترام  

 لألسس األخالقية األكاديمية الديمقراطية من ناحية ثانية.
والرؤى  التنافس   .10 البرامج  في  المنهجي  التكامل  عملية  لتفعيل  اهتمام  أي  دون  الفلسطينية  الجامعات  بين 

في خدمة السوق  أو    واالستراتيجيات المطلوبة للبحث العلمي ولعملية التكامل االكاديمي في البرامج من ناحية،
ثانيةأو    المحلي ناحية  إلى عدم  ،األجنبي من  الجانب، أشير  الجامعات    وفي هذا  بصورة جدية    –اهتمام 
بصياغة واعداد االختبارات الهادفة قياس قدرات الطلبة في ضوء تجربة التعليم االلكتروني على أثر    -ملموسة

إلى جانب قياس نسبة نجاح كل جامعة في هذه التجربة، لكي تقرر الجامعات سبل    ،انتشار "فيروس كورنا"
وبالتالي توفير المختبرات    ،"كورونا"  أوضاع طارئه شبيهة بأزمةساند خالل  اعتماد التعليم االلكتروني كتعليم م

االفتراضية في إطار عملية رقمنة التعليم العالي، ومواصلة تدريب وتطوير الطلبة وفق أسس وتقنيات التعليم  
 بلية قابلة للتحقق واالستدامة.االلكتروني ضمن رؤية وبرامج مستق

إلى زيادة الحاجة الذي يدفع  ر  األم  ،فيها  زيادة أعداد الطلبةمن أبرز السلبيات في الجامعات الفلسطينية،   .11
مما دفع أيضا  إلى زيادة الحاجة وباستمرار إلى ضرورة تنمية الكفاية التدريسية لألستاذ الجامعي    ،لألساتذة

الجامعات بذل جهود مضاعفة وحثيثة للعمل  هذه فرض على وهذا ي ،تحقيقا  لمستوى أكاديمي الئق للخريجين
   .تدريسيةعلى تطوير قدرات أعضاء هيئاتها ال 

مجلس التعليم عدم اهتمام وزارة التعليم العالي، والجامعات، بدرجات متفاوتة، في التطبيق الفعال لتوصيات   .12
وأهمها تشديد العقوبات ضد مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات ،  2021المعقود في أول ديسمبر  العالي  

مساندة   في  األمن  دور  وتعزيز  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  أشكالها  بكل  واللفظية  الجسدية  واالعتداءات 
البيضاء، وتهديد من ي ضبط سالح  أو    منع حمل كل أشكال األسلحة الناريةلعناصر األمن في الجامعات،  

با أيفي حوزته  التعامل مع  النظام في  نهائيا  وتطبيق  المجلس أيضا     ،مخالفات أخرى   ةلفصل  كما أوصى 
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العالي، والعمل بضرورة   التعليم  التي تطبقها مؤسسات  أنظمة مجالس الطالب والعقوبات  النظر في  إعادة 
 .ومنع أي تدخل خارجي في الجامعات وتعزيز أمنها الداخلي ،إلعداد نظام أساسي موحد لها

الهوة العميقة بين ما يتعلمه الطالب في الجامعات، وما يحتاجه سوق العمل من مهارات حسب تصريح وزير   
بتاريخ   مويس  أبو  محمود  العالي  شدد  18/10/2020التعليم  حيث  البرامج  ،  تتواءم  أن  ضرورة  على 

ق العمل من  والتخصصات في الجامعات مع حاجة السوق، موضحا  أن الحل هو الجمع بين الجامعات وسو 
  نتاج ما يسمى "البرامج الثنائية" إخالل تشجيع الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، و 

المهارات فعليا ، من أجل الحصول على مخرج تعلمي لطالب   باكتساب التكاملية حيث يتكامل تلقي العلوم أو 
وأضاف، "نحارب البطالة بالتقننة ونواكب الثورة الصناعية بالرقمنة    ،بسوق العمل بتميز واقتدار  لالنخراطجاهز  

وهذا هو شعار حكومتنا، وكالهما بحاجة إلى خارطة طريق قاعدتها علم البيانات، الذي بات يعتبر من العلوم  
ل الرائدة الذي يمنح فرصة جيدة للشباب المبدع، للمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، من خال

من أن أشير    ال بد وهنا    ،"إثراء منظومة التعليم العالي في فلسطين بمهارات علم البيانات في كافة المجاالت 
الجامعي من جهة وبين متطلبات التنمية الوطنية التي تجسد المشروع بين التعليم  مجددا  الى ضرورة الربط  

 . الصهيوني من جهة ثانيةالوطني الحضاري بما يخدم االهداف الوطنية في مقاومة العدو 
في احتالل مكان متميز وفق    األكاديميعن االرتقاء بمستواها    -بدرجات متفاوتة-فشل وعجز جامعاتنا   .13

لة العدو  و وغيرهما( في مقابل نجاح جامعات د  QSشنغهاي ومقياس  المعتمدة عالميًا، )مقياس  التصفيات  
الحصوف اإلسرائيلي   ا  لي  الجامعة  مثل  التصنيفات،  تلك  في  نسبيًا  متقدمة  درجات  ومعهد  على  لعبرية، 

 . وايزمن، والتخنيون 
بالطبع فإنني لست من الداعين لالنجرار خلف تلك التصنيفات بدون الرؤية الموضوعية والخطط االكاديمية  

تمايزها   لضمان  جامعاتنا  من  جامعة  كل  في  تخليص    األكاديميالمطلوبة  على  العمل  ضرورة  يعني  ما 
 . التمايزعاقة ذلك إلى إسباب التي أدت جامعاتنا في الضفة والقطاع من كافة العوامل واأل

ألسباب ذاتية  عدم كفاءة نسبة غير قليلة من أعضاء هيئة التدريس للقيام بمهامهم التدريسية والبحثية،   .14
قل ة البرامج التدريبية والتطويرية لهم وعدم مواكبة التطورات في  من ناحية، وألسباب موضوعية مرتبطة ب

الذاتية قدراتهم  ُتَنم ي  التي  باألشكال  التخصص  إلىمجاالت  المالئمةجانب    ،  البرامج  الرؤى أو    غياب 
الواضحة لتدريب أعضاء هيئة التدريس وبناء قدراتهم، حيث أن النسبة العالية منهم ال يملكون اإلمكانية  
المعرفية وال حتى الرغبة في التغيير والتطوير نحو األفضل تماشيًا مع الثورات العلمية الهائلة والسريعة  

وأثر ذلك الوضع على   ،إتقان معظم هيئة التدريس في الجامعات للغة اإلنجليزية ، إلى جانب عدم  في العالم
 . األبحاث العلميةضعف وهشاشة 
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ال يرتقي الى المستوى المرموق الذي يجب أن   فلسطينيةالجامعات المعظم  ما يزال واقع الدراسات العليا في   .15
على مستوى الصراع مع العدو أو    سواء على المستوى العلمي التكنولوجي الحديث والمعاصر  تكون عليه،
ويشير هذا الواقع الى التدهور الملحوظ في رصانته الى جانب الضعف الواضح في المستويات   اإلسرائيلي،

التعميم    ية نوعا  وتدريسا ، وكذلك البحوث العلمية التي غالبا  ما تقتصر علىالعلمية من حيث المناهج الدراس
تجارب أولية بسيطة لمواضيع مكررة ال ت غني  أو    جمع البيانات   السياسي والنظريات اإلنسانية والدينية، وعلى

 وال تذر وال تأتي بجديد. 
والنهج الرؤى  في  الواضحة  اإلستراتيجية  غياب  الى  ي عزى  ذلك  ضعف    كل  الى  إضافة  والمستقبلي،  اآلني 

الخطط الواضحة والرصينة في فلسفتها وتصّوراتها لهذا الركن المهم من أركان التعليم    امتالكالقدرات على  
العلمي مما جعل   العليا وسيلة سهلة للحصول على    االنخراط العالي والبحث  الدراسات  بهذه  المبرمج  غير 
 لى سرقة نتائج لبحوث منشورة سابقا . إلعلمي الرصين، بل ولجوء البعض الشهادات بعيدا  عن تطّور البحث ا

يمكن االستنتاج بطبيعة   ،م العالي في الجامعات الفلسطينيةيلعوامل السلبية ألزمة التعلل  استعراضنافي ضوء  
تعدد وتنوع األسباب، خصوصًا تلك المرتبطة بأداء كل األمر الذي أدى إلى  ،األزمة النوعية المتفاقمة في جامعاتنا

حدة، إلى جانب االستنتاج بأن هناك قصورًا واضحًا من وزارة التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي جامعة على  
لجودة بصورة منهجية ودورية، إلى جانب وضع الخطط الالزمة للجامعات بهدف تجسير  بالنسبة لمتابعة معايير ا

مسح القوى -الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
ق ألكثر من ( ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل، في مقابل عدم استيعاب السو40العاملة، إلى دخول حوالي )

عالوة على ان نسبة العاطلين عن العمل بين خريجي الجامعات تزيد عن   ،( آالف فرصة عمل بالحد األقصى8)
العلوم االنسانية، والصحافة واالعالم، النسبة االعلى من حيث البطالة بين الخريجين،    تخصصات حتل  ت"حيث    ،70%

يليهما تخصص العلوم 83% و82% على التوالي بين الذكور، و 32% و60بنسبة   % على التوالي بين االناث، 
% بين  37الدارية بنسبة % بين االناث، فاألعمال التجارية وا81% بين الذكور و51التربوية واعداد المعلمين بنسبة  

% بين االناث، فعلم الحاسوب 78% بين الذكور و40% بين االناث، فالعلوم االجتماعية والسلوكية بنسبة  80الذكور و
% بين اإلناث، فالهندسة 73% بين الذكور و40% بين االناث، فالعلوم الطبيعية بنسبة  75% بين الذكور و43بنسبة  

% بين االناث، 69% بين الذكور و 29% بين االناث، فالقانون بنسبة  69ن الذكور و% بي39والمهن الهندسية بنسبة  
% للذكور 38% بين االناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة  63% بين الذكور و49فالرياضيات واالحصاء بنسبة  

بنسبة  60و والصحة  لإلناث،  و %39  للذكور  بنسبة  %59  الشخصية  الخدمات  واخيرا  لإلناث،  للذكور   % %36 
 . 16" % لإلناث 58و
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في جودة التعليم الجامعي،   ملحوظا    تراجعا    نالحظلى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل،  إضافة  إو 
حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجاالت يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، "

خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض   وسعي الجامعات الى الربح المادي،
التي يلجأ اليها الطالب إلعداد   األبحاث"مراكز  "االلتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، اضافة الى انتشار  

والتحرري لمؤسسات الوطني والتنموي    الدوراالمر الذي أدى الى اضعاف    ،17" الدراسات واالبحاث ومشاريع التخرج
  الهم األساسي واالولوية   حيث بات   ،الرئيسية للجامعات عندنا  ولويات اللم يعد من ا  صبح باهتا  أ  الذي  التعليم العالي

لى إ نشدادها إو االدارة وتطويرها  في جودة واهتمامهامعالجة أزماتها المالية ينحصر في لمؤسسات التعليم العالي حاليا 
  ضرورة اعادة النظر في دور التعليم العالي الوطني من جامعاتنا في الضفة والقطاع    وهذا يتطلب   ،اليوميةمشاكلها  

 . بامتيازوطنية  ةومسؤوليذلك مهمة  واعتبار ،الديمقراطيوالتحرري 
نزوع إن ما تقدم ال يعني أنني أدعو الى شطب العلوم االنسانية واالجتماعية وذلك انعكاسًا لقناعتي بأن هناك 

وهيمنة الذكاء   صوب إبراز وتفعيل أهمية علوم التكنولوجيا الحديثة  ،االمبريالية  العولمة  طبيعة  عالمي ينسجم مع
حيث نتفق تماما على   ،حساب العلوم االنسانية والمجتمعيةعلى  الصناعي والتقنيات والروبوت في كل المجاالت  

انعدام حاجة العولمة واقتصاد السوق المعولم بالنسبة لتشغيل الخريجين من اقسام العلوم االنسانية واالجتماعية  
 ،(اإلنسان الروبوتخريجي العلوم الطبيعية لكي يمنحهم )  على  المعولم  التركيز  وبالتالي    ،المحيطةفي االسواق  

 االستغالل والعولمة والهيمنة والسلطة والتفكير النقديالحرية و المهني الذي ال يمتلك األسئلة الكبرى حول    ،التقني
  توفر   في حالتوفره مساقات العلوم االنسانية واالجتماعية،    وهذا إجماالً   ،والديمقراطي  والثورة والتغيير االجتماعي

وهنا    ،من جهة ثانية  تلك المفاهيم  ألهميةاالستاذ المحاضر المدرك    رالرؤية الوطنية في الجامعة من جهة وتوف
جامعاتها لكن الطالب اليابان قبل سنوات شطب العلوم االنسانية واالجتماعية من  أشير الى محاولة    ،للتذكير فقط

 .تلك المحاولة فشلواأ
المرتبط التعليم المهني    وتفعيل  تطوير وضع الخطط الكفيلة بتحديث و ضرورة    على االطالق  طبعا هذا ال ينفي 

الحديثة وعلومها كاالتصاالت  ،بالتكنولوجيا  المال  رأس  شركات  لخدمة  البديلةأو    ال  الطاقة  لتطوير    ،شركات  بل 
منها   ال بدكضرورة  ، من ناحية ولخدمة السوق المحلي واالسواق الخارجية من ناحية ثانية  نتاج الحرفي البسيطاإل 

  .بالضعف الشديد للموارد الطبيعية في الضفة وانعدامها في قطاع غزة كنا جميعاً دراإمن  انطالقاً 
 

 

 : ثانيًا: سبل الخروج من األزمة وتطوير الجامعات الفلسطينية واستنهاضها
زمة لن  فإن الحديث عن الخروج من األ ،السنوات الماضيةطوال   ،في ضوء تراكمات أزمة التعليم العالي الفلسطيني

ال يمكن معالجته بقرارات إدارية فقط بل يحتاج العالج الى رؤية تحليليه ونقديه   ها خاصة وان تفاقم  ،يكون امرا  سهال  
 

 المصدر السابق. 17
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بما يمكن المعنيين بإنتاج البرامج واألساليب العلمية الالزمة للخروج من االزمة، وهنا    ،عميقة الوعي بجوانب االزمة 
ترح تشكيل لجنة من العلماء األكفاء يمكن اختيارهم من الجامعات ومن أوساط المثقفين الفلسطينيين باإلضافة الى أق

مجلس التعليم العالي لوضع الدراسات الكفيلة بتشخيص عناصر االزمة وسبل الخروج منها صوب النهوض بعملية  
 .هداف الوطنية والمجتمعية المنشودةالتعليم العالي وتمكين الجامعات من أداء دورها في خدمة األ

 : سأقدم عددا  من االقتراحات في إطار السبل المطلوبة للخروج من االزمة وفق ما يليفيما يلي 
وضع إستراتيجية واضحة للجامعات والمعاهد والمراكز البحثية من ِقَبل لجان متخصصة عالية المستوى لها دراية  .1

تعيين أو    ، الذي يجب أن يصبح معيارا  وشرطا  رئيسيا  في تشغيلوالبحث العلميواسعة لمحاور التعليم العالي  
ا نظري ا، بل نتائج تعود على المجتمع بالتقدم والرقي، فال قوة  أساتذة الجامعات خاصة وأن البحث لم   يع د درس 

المنافسة إال من خالل  اقتصادية، وال مشاركة عالمية، وال وجود في األسواق الخارجية، وال قدرة على الصمود و 
التقدم العلمي والتكنولوجي، والبحث العلمي هو الوسيلة التي ال بديل عنها لتحديث الدول، إذا ما توفرت له خطط 

العموميات  عن  وبعيدة  ومفصلة،  وشاملة  بدقة  ومحددة  لخدمة    ،موضوعة  وتوجيهه  بالجامعة  العلمي  فالبحث 
تكر  إنه  بل  ترفا،  يعد  لم  وتنميته  المجتمع، المجتمع  في  للمعرفة  الحقيقي  المنتج  للجامعة،  السليم  للمفهوم  يس 

 .18والمشرف على تطبيقها  
لجودة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي وكل ما يرتبط بهما من َمهام، وتشكيل  امعايير  تفعيل تطبيق   .2

 .19مجلس التعليم العالي ، وذلك بإشراف وبقرار لجان مركزية لمتابعة تنفيذها على جميع األصعدة
مبدأ ديمقراطية العمل الجامعي لكل منتسبيه بعيدا  عن الصراعات السياسية وما يرتبط بها من تدخالت    اعتماد  .3

، وتأمين أجواء ومناخات ومقومات الحرية األكاديمية التي تسهم في البعد المجتمعي للطلبة وتعزز  حزبية وغيرها
وحقوقه الديمقراطية، بما يضمن توفير مقومات الدراسة   لدورهنتمي لوطنه، الواعي  ن الفلسطيني المطبناء الموا  قدرة

الجامعية وتشجيع الحوار والنقاش والنقد والبحث وفق معايير علمية وديمقراطية توفر أجواء الحرية االكاديمية  
 

تصور مقترح لجامعة بحثية    -  2017ديسمبر    -العدد الثامن    - رنة والدولية  مجلة التربية المقا  - د. محمد جاد حسين أحمد / د. أشرف محمود أحمد محمود    18
   -مصرية على ضوء خبرة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات المتحدة االمريكية وجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا 

لي.  المؤسسة: كل مؤسسة تعليم عاٍل تقدم خدماتها في مجال التعليم  م بشأن التعليم العالي.. المجلس: مجلس التعليم العا2018( لسنة  6قرار بقانون رقم )   19
. يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ. ستة  2بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس للتعليم العالي في فلسطين،    يشكل . 1: (6) العالي.. مادة 

ال اختيارهم من مجلس رؤساء  يتم  الجامعات،  الوزير  أعضاء من رؤساء  قبل  اختيارهما من  يتم  بالتناوب. ب. عضوين من رؤساء مجالس األمناء،  جامعات 
إحدى الكليات    بالتناوب. ج. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة يمثل الشتات الفلسطيني. د. عضو ذي مكانة أكاديمية مرموقة من الداخل الفلسطيني. ه. عميد 

ة بالتناوب. و. ممثل عن مجلس البحث العلمي. ز. رئيس هيئة االعتماد والجودة في التعليم العالي. ح. ثالثة أعضاء  الجامعية وكليات المجتمع المهنية والتقني
زارة المالية.  ذوي مكانة أكاديمية مرموقة. ط. أربعة أعضاء، عضوين من مؤسسات المجتمع المدني، وعضوين من القطاع الخاص. ي. وكيل الوزارة. ك. وكيل و 

إقرار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين،  .  1: يمارس المجلس الصالحيات اآلتية:  (7) لمساعد لشؤون التعليم العالي.. مادةل. الوكيل ا
المؤسسة لقرارات المجلس المتعلقة  . مراقبة تنفيذ 4. وضع األسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في المؤسسة. 3. اصدار معايير حوكمة المؤسسة. 2وتطويرها. 

. اتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير  7. التنسيق بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي.  6. اقتراح مشاريع قوانين التعليم العالي.  5بقبول الطلبة وتحديد اعدادهم.  
. توحيد المعايير األكاديمية والمالية واإلدارية  10التعليم العالي.  . وضع سياسات تمويل لدعم قطاع  9. رفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء.  8اداء المؤسسة.  

 والبحثية في المؤسسة.
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عية الحقيقية بدون توفر بصورة واقعية واضحة، وذلك انطالقا  من المبدأ التالي: من الصعب توفر الدراسة الجام
 أجواء الحرية االكاديمية. 

 .20خصصات المالية الكافية والمناسبة ضمن الموازنة العامة المخصصة للتعليم العالي والبحث العلميمرصد ال .4
قراراتها في سبل    واتخاذ تاّمة للجامعات والمراكز البحثية التابعة لها في التخطيط في سياساتها    استقالليةمنح   .5

 . ها، ضمن اإلستراتيجية العامة المرسومة مسبقا  تنفيذ 
، والتطورات العالمية بكل مضمار  وافقوإعادة النظر بمفرداتها بما يت  ،تحديث المناهج الدراسية لكل تخصص  .6

رؤساء الجامعات ومجالس  األكاديميين المختصين و وذلك عبر اللجان االكاديمية المختصة بالتعاون والتنسيق مع  
 . األمناء

ختيار العناصر العلمية واإلدارية الكفوءة المخلصة التي تحمل الرؤى الواضحة لواقع التعليم الجامعي والبحث  ا .7
من رئاسات الفروع واألقسام العلمية وعمادات الكليات والمعاهد   ابتداء  تجاهاته المستقبلية لتتبوأ المناصب  االعلمي و 

 .ورؤساء الجامعات 
لفتح الجامعات األهلية من غير الحاجة الفعلية لها شرط تأهلها بتخصصها ضمن   الحد من التوّسع في الموافقات  .8

 المواصفات السليمة وحاجة سوق العمل الفعلية لخريجيها.
زيادة البعثات للطلبة والخريجين المتميزين في التخصصات المختلفة بصورة عامة والنادرة بصورة خاصة الى  .9

ى العلوم الحديثة والثقافات المختلفة ليعودوا للجامعات الفلسطينية ورفدها  الجامعات العالمية الرصينة للحصول عل
تباعا  بما هو جديد ومتطور، األمر الذي يتطلب استحداث مراكز بحوث علمية رصينة متخصصة مهمتها دراسة 

مة الواقع الم عاش وتشخيص سلبياته وإيجاد الحلول الناجعة لكل مشكلة وحسب تخصص كل مركز بحثي، وتوأ
المراكز البحثية مع نظيراتها في بلدان العالم المتقدم كل حسب تخصصه، إلى جانب االهتمام الشديد بالدراسات  

 . المستقبلية
عتمادا  على تحصيلهم الدراسي الثانوي ورغباتهم ومهاراتهم الشخصية  ا تحديد أعداد قبول الطلبة بكل تخصص   .10

 .وحاجة أسواق العمل
خالل   .11 من  كفاءآتهم  وتطوير  التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل  وخاصة    االستفادةإعادة  العالمية  التجارب  من 

 الجامعات الغربية. 
  فلسطينية المغتربة وحّثهم للمساهمة في إعادة الثقة بالجامعات ال  فلسطينيةال  الكفاءات ستفادة القصوى من  اال .12

 والعمل على تقدمها وتطويرها.

 
دوالر    2000-1000)   توجد فجوة واسعة في تكلفة اإلنفاق على الطالب الفلسطيني. وبحسب د. خليل الهندي، رئيس جامعة بيرزيت سابق ا، تبلغ التكلفة فلسطيني ا   20

 دوالر سنوي ا(. 40,000-15,000سنوي ا(، وهي قليلة بالمقارنة مع دول أخرى ) 
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ديثة المتطورة ورفدها بأحدث الكتب والمجالت العلمية وربطها إلكترونيا  بالمكتبات الرصينة  توفير المكتبات الح .13
 المعروفة بالعالم، كالمكتبة البريطانية ومثيالتها. 

، لتقوم على التوجه  21ضرورة تبني إدارة الجامعات الفلسطينية استراتيجية التنمية المستمرة لرأس مالها الفكري  .14
ا بالعقول  لصالح  لالهتمام  لتسخيرها  ومعرفة،  وإبداعات  وقدرات  مهارات  من  يمتلكون  بما  ورعايتها  لمتميزة 

 . بعنصر رأس المال البشري  إلى جانب االهتمام  الجامعة،
أو   نظام يجعل اما الحكومة  الفقراء الى  عائالت الطالب   تمويل التعليم العالي من جيب   العمل على وقف .15

بتمويل التعليم   وفق نظام ثابت كضريبة معارف تحول الى صندوق خاص  التعليمالمجتمع مسؤوالن عن هذا 
 . عبر رفع موازنة التعليم العاليأو  العالي،

 للبحث   ،بإشراف وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع المجلس األعلى للتعليممؤتمر وطني عام  التحضير لعقد   .16
وليس مع حاجة فوضى   االحتياجات التنموية التحررية  التعليم العالي بما يتفق مع  في اعادة صياغة محتوى 

ليصبح   العالي التعليمدراج االى جانب  ،ن عن العملي ن العاطلي جيوش الخريج السوق التي اثبتت فشلها عبر
االنتاجي وحاجاته    وطنية شاملة، عنوانها الصمود والمقاومة، ومحتواها تغليب   يةو جزء اساسي من خطة تنم

  .لمجلس التعليم العالي في هذا المجال أكبر الذي يستدعي دورا   البشري على الخدماتي، االمرمن الكادر 
الجامعة، سبق   .17 الراحل  حول منصب رئيس  الكبير  كبار    الدكتور  األستاذ للصديق  أحد  أنيس،  العظيم  عبد 

 ، أكثر من خمسة عشر عاما   شرحه لي في احدى زياراتي له قبل    قدم اقتراحا    األساتذة الجامعيين في مصر أن
 ممثال  أو    بقرار من السلطة  من األساتذة وليس معينا    أن يكون رئيس الجامعة منتخبا    ويتلخص االقتراح في

– ذاك، إن اللجوء إلى هذا الحل الديمقراطي سوف يدفع  أو    مصالح هذا الحزب أو   لمصالح األجهزة األمنية

 
أن هذا المصطلح وما يحتويه   ، من المصطلحات المستخدمة التي بدأت تأخذ حيزا  مهما  في الفكر اإلداري  pital) (Intellectual Caمصطلح رأس المال الفكري   21

ليصبح محور اهتمام المؤسسات التي اهتمت بوسائل قياسه وطرق حسابه كأصل من األصول،    ،من مضامين جديدة ساد، بشكل واضح في األدب اإلداري 
 .سات في تحقيق أهدافهاوالبحث عن أث ره في هذه المؤس 

فإنه يجب تمييزه عن رأس المال المادي الذي يتمثل في الموارد التي تظهر في    ،إذا أردنا أن نحدد بدقة مفهوم رأس المال الفكري مفهوم رأس المال الفكري:  
ومن خالل    ، ت والخبرات المتراكمة للعنصر البشري في المؤسسة كالعقارات والتجهيزات وغيرها، بينما يمثل رأس المال الفكري المهارات واإلبداعا  ، ميزانية المؤسسة 

وبالتالي يمتلك مفهوم رأس المال    ،استعراض الدراسات التي تناولت هذا المفهوم فإنه يمكن القول إن الباحثين لم يقدموا إجماعا  نحو تعريف رأس المال الفكري 
 .لباحثين للمفهومالفكري تعريفات متعددة ومختلفة تعكس اجتهادات العلماء وا 

بأنه "المادة الفكرية، المعرفة، المعلومات، الملكية الفكرية والخبرة التي توضع قيد االستخدام من   ، الذي أطلق مصطلح رأس المال الفكري  Stewart و يعرفه
و عرف أيضا  بأنه "مجموعة من األفكار والمعارف اإلبداعية التي يمتلكها    ، ألن اقتصاد اليوم يختلف في األساس عن اقتصاد األمس  ، أجل خلق الثروة الرابحة 

ومن ثم تسهم في تطوير أداء المؤسسة،    ،لسفة المجتمع، وتنسجم مع أهداف المؤسسة، وال تتوفر لنظرائهم في المؤسسات المماثلة األخرى وتنطلق من ف   ،األفراد
 وتحقق لها عوائد مالية ومعنوية تميزها عن غيرها من المؤسسات المناظرة".

ي المؤسسة التي تتمتع بمعرفة واسعة، تجعلها قادرة على جعل المؤسسة عالمية من خالل  كما يعرف رأس المال الفكري أيضا  بأنه "مجموعة المهارات المتوافرة ف
 االستجابة لمتطلبات العمالء والفرص التي تتيحها التكنولوجيا.

لمتراكمة والمستمرة، التي  إذن رأس المال الفكري يتمثل بأنه مجموعة من موارد المؤسسة غير الملموسة والتي تتضمن المعارف والقدرات والمهارات والخبرات ا
 (2018/ 2العدد  –مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث   –واقع تنمية رأس المال الفكري  –)أشرف محمد مشمش    يمكن تحويلها إلى قيمة.
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اتذة وأكثرهم استقامة واستقاللية إلى المناصب اإلدارية العليا  "بأفضل األس  -كما يقول د.عبد العظيم أنيس
 . 22بالجامعة، ويحمي ظهورهم عندما يقولون ال لمن هم فوقهم" 

أ نِشئت وزارة التَّعليم العالي والبحث    1996في العام    : عادة النظر في تشكيل مجلس التعليم العالي ومهماتهإ .18
م بشأِن  1998( لسنة  11العلمي، واستمرَّ مجلس  التَّعليم العالي بمواصلة مهامه، إلى أْن صدر القانون رقم )

هو  التَّعليم العالي، والذي خال من أيَّة ن صوٍص ت شير إلى وجود مجلس التَّعليم العالي وتكوينه وصالحيَّاته، و 
(  6صدر القرار بقانون رقم )ما أثَّر على فاعليَّة المجلس وحضوره المعهود لسنوات طويلة استمرَّت حتَّى  

( منه القانوَن رقم  45/1م بشأن التَّعليم العالي، والذي ألغى صراحة بموجب أحكام المادة ) 2018لسنة  
( 7لس التَّعليم العالي، وفي المادة )( منه على تشكيٍل جديٍد لمج6م، ونصَّ في المادة )1998( لسنة  11)

ح صالحيَّات المجلس، ويأتي في ُمقدمتها اقتراح مشاريع قوانين التَّعليم العالي وتعديلها على ضوءِّ   منه وضَّ
ياسات العامَّة في الدولة، واقتراحِّ األنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء إلصدارها  رِّ الس ِّ  .23تطوُّ

بب وراء تأخير تشكيل مجلس "  -كما يطرح د. خالد تالحمة -  طح هناوالتَّساؤل الذي يطفو للسَّ  ما هو السَّ
التَّعليم العالي أكثر من سنة وثالثة أشهر؟ وهل هناك من تقييم لآلثارِّ التي ترتَّبت على عدمِّ انعقاده طوال 

الحيات الُمهمَّة الُموكلة لهذا المجلس بموجب المادة   ة؟ السيما وأَّن الصَّ ( من القرار بقانون  7)هذه الُمدَّ
 . "م، ال ُيمكُن أن تقوَم بها أي  جهة غير المجلس ذاته2018( لسنة  6رقم )

ارتفع   -كما يضيف د. خالد التالحمه-  ُيالحُظ أنَّ عدد أعضاء مجلس التَّعليم العالي الحاليمن ناحية ثانية،  
عف العدد الذي كاَن عند تأسيس المجلس    24إلى   م، وُيقارُب ضعف  1977في العام  عضوًا، وهو أكثر من ضِّ

ول العربيَّة، ُيمث ِّل  1994المجلس الذي ُشك ِّل في العام   م، كما أنَّه بُمقارنته مع ما هو معموٌل به في عدد من الدُّ
( أعضاء، وفق ما  9هذا العدد أيضًا أكثر من ضعف عدد أعضاء مجلس التَّعليم العالي في األردن البالغ عددهم )

م، وضعف عدد أعضاء 2018( لسنة  17/أ( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 5)  نصت عليه المادة
 .24" م2016( عضوًا حسب المرسوم الملكي الصادر سنة 12مجلس التَّعليم العالي في البحرين البالغ عددهم )

تك  أْن  ل  المفض  ومن  جًدا،  كبيرٌة  المجلس  أعضاء  عدد  في  الز ِّيادة  فإنَّ  ال وبالتَّالي  وأن  تدريجي،  بشكٍل  ون 
، األمر الذي عضوًا في كل ِّ األحوال؛ لضمان سهولة عقد االجتماعات وات ِّخاذ القرارات في الوقت المناسب  15تتجاوز

 :25الدعوة إلجراء تعديالت على تشكيل المجلس، أهمُّهاأدى إلى بروز 

 
 . 148ص 1995 – القاهرة  – دار المستقبل العربي  –د.عبد العظيم أنيس "التعليم في زمن االنفتاح"  22
 .2020/ 8/ 12 – جامعة بيرزيت  –أستاذ القانون الخاص   –د. خالد التالحمه  23
 المصدر السابق. 24
 المصدر السابق  25
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فت  ضرورة استثناء الجامعات العريقة ذات التَّصنيف   .أ م في أبرز التصنيفات العالمية، والحضور الالَّ الُمتقد ِّ
تكون عضويتها  المجلس بحيث  التَّناوب في عضويَّة  قاعدة  من  بيرزيت  ولي كجامعة  الدَّ المستوى  على 

 مستمرة فيه، لما لها من مكانٍة وخبراٍت معرفيٍ ة ُمتراكمة يحتاج إليها المجلس.
في مجلس .ب الممثلة  الجامعات  في    زيادة عدد  الجامعات  كافة  تمثيل  إمكانية  تتوفر  لم  إن  العالي  التعليم 

 المجلس . 
ل ِّ وجود الوزير الذي يستعين بهم بالتأكيد. .ج  تخفيض ممثلي الوزارة، في ظِّ
رورُة حضوَره، يمكُن دعوُته في االجتماعات  .د إعادة النظر في عضويَّة وكيل وزارة الماليَّة، وإِّذا دعتِّ الضَّ

ة )التي تتطلَّب ذلك،   ادسة من المادَّ ة وأنَّ الفقرة السَّ ( َمحلَّ الن ِّقاش ُتجيُز للمجلس الحقَّ في دعوة  6خاصَّ
دة من اجتماعات المجلس لالستئناس برأيهم في الموضوعات الُمدرجة   من يراه ُمناسبا لحضور جوانب متعد ِّ

 على جدول أعماله.
  من أربعة.تخفيض تمثيل الُمجتمع المدني والقطاع الخاص بعضوين بدالً  .ه
تخفيض عدد األعضاء من ذوي المكانة األكاديمية الذين يختارهم الوزير إلى عضٍو واحد بداًل من ثالثة،   .و

ال سيما في ظل ِّ وجود عضوين آخرين من ذوي المكانة األكاديمية أحدهما من الشتات، واآلخر من الداخل  
 الفلسطيني يتمُّ تنسيبهما من مجلس رؤساء الجامعات.

فتتعلَُّق بصالحيَّات مجلس التَّعليم العالي، فقد جاء    - كما يضيف د. خالد التالحمه-  لمسألة الثَّانية،أم أ ا
ة ) ه:" ُيمارُس المجلُس  2018( لسنة  6( من القرار بقانون رقم ) 7في المادَّ م بشأن التَّعليم العالي ما نصُّ

الحيات اآلتية .  2عالي والبحث العلمي في فلسطين، وتطويرها  . إقرار السياسة العامَّة للتَّعليم ال1:الصَّ
سة   . اقتراح األنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء إلصدارها". 3إصدار معايير َحْوكمة الُمؤسَّ

 ِّ مدى أهميَّة دور مجلس التَّعليم العالي في رسم   -كما يستطرد د. خالد التالحمه-  واضٌح من هذا النَّص 
ياسة العامَّة للتَّعليم الع الي، وفي إصدار معايير َحْوكمة مؤسسات التَّعليم العالي، واقتراح مشاريع  الس ِّ

األنظمة، وتنسيبها لمجلس الوزراء إلصدارها. كما أنَّ هناك مسؤوليَّة على رئيس المجلس )وزير التَّعليم 
تين ) ( من القرار  9( و)8العالي( بالدَّعوة إلى عقدِّ اجتماعاتِّ المجلس العاديَّة وغير العاديَّة سندًا للمادَّ

م بشأن التَّعليم العالي، لتفعيَل دوره في ممارسته لصالحيَّاته التي كفلها 2018( لسنة  6بقانون رقم )
( منه، وفي مقدمتها عمل التَّوازن المنشود ما بين  7م في المادة )2018( لسنة  6القرار بقانون رقم ) 

اتهم العليا من جهٍة، والُمحافظة على مخرجات التَّعليم  اتاحة الُفرصة للطَّلبة للتعليم الجامعي وإكمال دراس
 .26العالي المرجوة من جهٍة ُأخرى 

 
 المصدر السابق  26
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كما يقول جبريل محمد وهند  -  فلسطين  يمكن استخالص قانون عام يحكم التعليم العالي في  في ضوء ما تقدم
والموجهة لهذا القطاع العام من قطاعات   اال وهو قانون الفوضى والتنافس وغياب الرعاية الحكومية الفاعلة  - بطه

لدور   ل الرؤية السلطويةال تخل واال ناتج عن ظروف نشأة الجامعات في ظل االحتوهو قانون    ،التنمية الفلسطينية
ل في الفترة التي سبقت  ال مقومات مقاومة االحتكإحدى التعليم العالي في الحياة الفلسطينية، فاذا نشأت الجامعات 

ن  يالجماهيري  من القادة  جياالً أمهما في النضال التحرري الوطني، وخرجت    ولعبت دوراً   قيام السلطة الفلسطينية،
ن هذه إتشريعيين ووزراء وقادة اجهزة ومؤسسات، ف  لى كثير من المناصب العليا في السلطة بن إوالسياسيين ارتقوا  

  ساسيين في تقديم رؤية تنموية وطنية، واكتفت ن األيقيام السلطة من الفاعل ن تكون بعدأالجامعات قد اخفقت في 
الجامعات في الماضي دور التعاضد   نين تدفع بهم الى البطالة. فيما كان يحكم العالقة ب يبدورها كمفرخة للخريج

 من التحالف وبناء كتلة مجتمعية وازنة في المجتمع.  أكثرة ظل السلط من التنافس، فقد حكمها التنافس في أكثر
 ل حظيت برعاية منظمة الن الجامعات في ظل االحتألى  إيعود ذلك  "  -كما يقول جبريل محمد وهند بطه-والسبب  

اعادة هيكلة بينما لعب تخلي السلطة عن تمويل التعليم العالي في  ،  للتمويل  ، ومصدرا  التحرير الفلسطينية غطاء سياسيا  
ب الجبائية قائمة على توسيع عدد الط  الجامعات لدورها، حيث بات همها البحث عن التمويل واستخدام سياسات   ورؤية

األمر الذي يتطلب   ،"الجامعية التي ال زالت تشكل العمود الفقري لتمويل الجامعات   وزيادة عدد البرامج مع رفع الرسوم
وأهداف مجلس   النظر في مهام  نقابات إعادة  تمثيل  أهمية  الجديدة  الصياغة  تأخذ  بحيث  الفلسطيني  العالي  التعليم 

 .العاملين ومجالس الطلبة في المجلس
 :توضحها الدراسة واستنتاجات  دالالت 

 غياب االستراتيجية الموحدة عن مؤسسات التعليم العالي بشكل جماعي وكذلك كل جامعة بشكل منفرد.  .1
الفعال بين الجامعات، مما يعني في أحد جوانبه غياب القدرة على التخطيط المشترك غياب التنسيق والتواصل   .2

 لما فيه خدمة الطالب وشعبنا في آن. 
على صعيد أو    غياب التنسيق والتواصل مع الجامعات العربية سواء على صعيد البحث العلمي وتبادل الخبرات .3

 خلق فرص عمل للمتميزين والكفاءات من الطالب. 
 تقييم لجدوى العملية التعليمية وإن وجد فهي شكلية وال تؤخذ على محمل الجد من قبل إدارات الجامعات.غياب ال .4
استحداث  .5 في  واإلبداع  االبتكار  عن  بعيدا  المادية،  للمسألة  مجاراة  التخصصات  لذات  الجامعات  استنساخ 

 تخصصات ذات قيمة علمية وبحثية. 
بين الجامعات من ناحية وقطاعي االنتاج الرئيسيين )الصناعة ضرورة العمل على اغالق او تجسير الفجوة   .6

والزراعة( من ناحية ثانية ، بحيث يصبح التكامل بينهما واضحًا عبر الممارسة ، األمر الذي سيؤدي الى المزيد 
 من حفز وتشجيع القطاع الخاص لدعم الجامعات واالبحاث العلمية النظرية والعملية التطبيقية في جامعاتنا .
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 2021/202027ملخص إلحصاءات مؤسسات التعليم العايل الفلسطيني للعام األكادميي 
 

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:  51مدة والمرخصة عتبلغ عدد المؤسسات الم : أوال: المؤسسات 
 . قليديةجامعة ت  16 •
 .  جامعة تعليم مفتوح 2 •
 . ةي كلية جامع 16 •
   .كلية مجتمع متوسطة 17 •

 موزعة كالتالي:  يلامؤسسة تعليم ع 32يوجد في الضفة الغربية   الغربية:الضفة 
 نتان خاصتان(؛ ثة عامة، اتجامعات تقليدية )اثنتان حكومية، س 10 •
كلية جامعية )خمسة حكومية، أربعة خاصة، واحدة عامة، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل   11 •

 (  الجئينال
عامة، أربعة خاصة، وواحدة تحت إشراف وكالة غوث وتشغيل  ه تس) ة طكلية مجتمع متوس 11 •

 (. الجئينال
 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:  17د في القطاع جيو  قطاع غزة:

 ثة خاصة( الوث ،اثنتان عامتانجامعات تقليدية )واحدة حكومية،  6 •
 اصتان( خ، واثنان حكومية ثالثةكليات جامعية ) 5 •
)واحدة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، واثنتان تحت إشراف وكالة ة طت مجتمع متوسلياک 6 •

 (.الجئينغوث وتشغيل ال
مركز   22ع مراكزها ما بين الضفة وغزة بواقع  ز أما التعليم المفتوح فيوجد جامعتان: جامعة القدس المفتوحة تتو 

 . في رام هللا ( مراكز في عرة، والجامعة العربية المفتوحة5الضفة و)  ( مركز فـي17)
 . توزيع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية حسب نوع المؤسسة والمنطقة وجهة اإلشراف

مالحظة : عالوة على االحصاءات الواردة أعاله حسب الكتاب السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الصادر 
سسات تعليم عالي جديدة في الضفة الغربية منها  ، تبين أن هناك ثالثة مؤ   2021عن وزارة التعليم العالي في أيلول  

( مؤسسة كما في هذا 54)جامعتين وكلية جامعية واحدة( ، وبالتالي يصبح مجموع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة )
 رام هللا( .-)المصدر : الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية  2022العام 
 

  

 
 vص  - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  –المصدر: وزارة التعليم العالي  27
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 التعليم العايل الفلسطينية حسب نوع املؤسسة واملنطقة وجهة اإلشراف جدول: توزيع مؤسسات 
 

 
 

 viص  - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 2021/ 2020الفلسطينية جدول: توزيع الطلبة املسجلني يف اجلامعات 

 521476=  132586  و االناث  82179مالحظة: الذكور 

 ذكور(.  33349 –إناث  44496% )منهم 36.2في قطاع غزة بنسبة  77845مجموع الطلبة المسجلين 
 )حسب الدليل االحصائي( كما يلي:  2020هام: أعداد المتخرجين عام 

 طالب(.  15228ذكو   ، طالبة 25909طالب وطالبة )منهم إناث  41137 -

 المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية   
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في حين أن سوق العمل ال   ،طالب وطالبة  15632من اإلجمالي( % 38الخريجين من قطاع غزة )حوالي  -
 . 2000يستوعب أكثر من 

في قطاع غزة و   144800ألف طالب وطالبة ) 400سيلتحق بالتعليم العالي حوالي  2030حتى عام  -
ال  بلية من خالل التخصص االكاديمي وإمن توفر الدراسات المستق  ال بد ، لذلك  في الضفة الغربية( 255200

بتفعيل وتطوير دور الشباب  االهتمام ، األمر الذي يعني بالضرورة   وضع شديد الخطورة م سيكون قطاع غزة أما
 الجامعي خصوصًا ، باعتبارهم موردًا رئيسيًا من الموارد البشرية .  

 
 2019/ 2020توزيع اخلرجيني من مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية حسب التخصص واجلنس، جدول: 

 كال الجنسين  التخصص 
نسبة  

 مئوية 
 اناث  ذكور 

 5,767 1,538 17.76 7,305   التعليم
 2,936 1,065 9.73 4,001  الفنون والعلوم االنسانية

والصحافة  االجتماعية  العلوم 
 2,293 واالعالم

5.57 
851 1,442 

 7,759 5,783 32.92 13,542  األعمال واالدارة والقانون 
والرياضيات   الطبيعية  العلوم 

 1,027 واالحصاء 
2.50 

202 825 

 851 843 4.12 1,694 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
 1,354 2,218 8.68 3,572  الهندسة والتصنيع والبناء

ومصائد   والحراجة  الزراعة 
 198 االسماك والبيطرة

0.48 
137 61 

 4,752 2,131 16.73 6,883 الصحة والرفاه
 162 460 1.51 622 الخدمات 

 25,909 15,228 100 41,137 مجموع
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 2020/ 2021توزيع الطلبة امللتحقني يف مؤسسات التعليم العايل الفلسطينية حسب التخصص واجلنس، 

 اناث ذكور نسبة مئوية  كال الجنسين التخصص
 22,922 6,049 13.49 28,971 التعليم 

 16,730 5,098 10.16 21,828  والعلوم االنسانيةالفنون 
 7,524 3,215 5.00 10,739 العلوم االجتماعية والصحافة واالعالم 

 31,070 26,267 26.70 57,337  األعمال واالدارة والقانون 
والرياضيات  الطبيعية  العلوم 

 7,063 واالحصاء 
3.29 

1,826 5,237 

 7,408 9,358 7.81 16,766 والمعلومات تكنولوجيا االتصاالت 
 8,127 13,042 9.86 21,169  الهندسة والتصنيع والبناء

االسماك   ومصائد  والحراجة  الزراعة 
 1,558 والبيطرة 

0.73 
956 602 

 31,350 14,325 21.27 45,675 الصحة والرفاه 
 672 1,217 0.88 1,889 الخدمات 

 944 826 0.82 1,770 تخصصات أخرى 
 132,586 82,179 100 214,765 مجموع 

.  2020/ 2021الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي   .2021المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،   
 فلسطين. –رام هللا 

 : ثانيا: الطلبة اجلدد 
( طالبا وطالبة 57,112( )2020/ 2021بمؤسسات التعليم للعام األكاديمي )بلغ عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا 

 عين كالتالي: ذكرا( موز  22,704 و  أنثى 34,408)
لوم  بد  31ماجستير،  3,226دكتوراه،  223منهم ) %(،65.7) ( طالبا37.523الجامعات التقليدية: )   •

دبلوم مهني متخصص،  10، تأهيل تربوي   274دبلوم متوسط،   3,074بكالوريوس،  30.684عالي، 
 .فرعي( 1

 دبلوم متوسط(.  2,748بكالوريوس،  1,356منهم )%(، 7.1)( طالبا 4,104الكليات الجامعية: )   •
دبلوم مهني   21لوم متوسط، بد  4.926منهم )  %(، 8.6) ( طالبا  4,947كليات المجتمع المتوسطة: ) •

 متخصص(.
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  1,616بكالوريوس،  8,250ماجستير،  204منهم )  %(،18.4) ( طالبا10,538التعليم المفتوح: ) •
 شهادة تأهيل تربوي(.  468سنة تحضيرية، 
 ثالثا: الطلبة املسجلون: 

(  2021/2020بلغ عدد الطلبة المسجلين والمنتظمين على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام األكاديمي ) 
 ( ذكرا موزعين كالتالي: 82179و ) ( انثى 132586( طالبا وطالبة ) 214765)

 ، دبلوم عالي  101  ،ماجيستر  9468  ،دكتوراه   563منهم )%(،  68.5)( طالبا  147231الجامعات التقليدية: ) •
 فرعي(.  5دبلوم مهني متخصص،  33تأهيل تربوي،  551  ،دبلوم متوسط 6829 ،بكالوريوس 129681

دبلوم    13  ،دبلوم متوسط  7006  ،بكالوريوس  4581)منهم    %(،5.4)  ( طالبا11600الكليات الجامعية: ) •
 مهني متخصص( 

• ( المتوسطة:  المجتمع  طالبا  11144كليات   )(5.1  ،)%( متوسط  11123منهم  مهني    21  ،دبلوم  دبلوم 
 متخصص( 

المفتوح:   • ) %(،  20.8)طالبا    44790التعليم  سنة    1616بكالوريوس،    41983ماجستير،    436منهم 
 دبلوم مهني متخصص(  48 ،هيل تربوي شهادة تأ  707تحضيرية، 

 رابعًا: الطلبة املتخرجون: 
( طالبا  وطالبة 41,137( )2019/ 2020بلغ عدد الطلبة المتخرجين في مؤسـسـات التعليم العالي للعام الدراسـي )

 موزعين كالتالي: (   15,228وأنثى   25,909)
• ( التقليدية:  طالبا   26,350الجامعات  عالي،    61ماجستير،    2,634دكتوراه،    9)  م منه%(،  64)(  دبلوم 

 فرعي(. 3تأهيل تربوي،  309متوسط،   دبلوم 1,682بكالوريوس،    21,652
 دبلوم متوسط (.  1,452بكالوريوس،  819منهم ) %(، 5.5)( طالبا 2,271الكليات الجامعية: )  •
 . %(6.8) طالبا دبلوم متوسط(   2,812ة: )كليات المجتمع المتوسط •
شهادة تأهيل    649بكالوريوس،    8,989ماجستير،    66منهم )   %(،23.5)   ( طالبا9,704التعليم المفتوح: ) •

 تربوي(.
 خامسًا: العاملون: 

( عامال  وعاملة 17,048( )2021/2020بلغ عدد العاملين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام الدراسي )
 منهم: 
  1,869مكتبي،    2,562إداري،    1,149أكاديمي بحثي،    19أكاديمي إداري،    635أكاديمي تعليمي،    7,103 

وتدريس،   اختصاصي،    1,247مسـاعد بحث  الدرجات   1,998تقني وحرفي،    466مهني  أما من حيث  عامال (. 
 العلمية فكان توزيعهم كالتالي: 
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بكالوريوس،    3,249دبلوم عالي،    23ماجستير،    2,903اه،  دكتور   3,356)  12,383الجامعات التقليدية:   •
 غير معرف( 137دون الثانوية،  1,299ثانوية عامة،  513دبلوم مهني،   46دبلوم متوسط،  857

دبلوم    226بكالوريوس،    820دبلوم عالي،    10ماجستير،    571دكتوراه،    233) 2,150الكليات الجامعية:   •
 دون الثانوية العامة  192عامة،    ثانوية  52دبلوم سهني،   46متوسط، 

دبلوم    133بكالوريوس،    365دبلوم عالي،    17ماجستير،    341دكتوراه،    56)  1035الكليات المتوسطة:   •
 دبلوم مهني(. 9دون الثانوية،   68ثانوية عامة، 46متوسط، 
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فلسطينيني والنمو السكاني يف الضفة والقطاع وخدمات التحوالت الدميغرافية لل
 2050/ 2030املستقبلية  التعليم 

 
 : 2050و  2030النمو السكاني يف الضفة وقطاع غزة كما يف 

 حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: 2021الفلسطينيين في نهاية عام أواًل: عدد 
حوالي    2021فـي نهاية عام    -حسب تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر  

الضفة  و  قطاع غزة ألف من الفلسطينيين يعيشون في 300ماليين و  5أن نحو  التقرير وأضاف  ،مليون فلسطيني 14
 .سالغربية بما فيها شرقي القد 

ألف في   100ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، ونحو مليونين و  200أن ثالثة ماليين و   التقرير  وذكر
" )المناطق 1948ألف فلسطيني يعيشون "في أراضي    700ذكرت معطيات اإلحصاء أن مليونا و كما    قطاع غزة

 .العربية داخل إسرائيل(
إن عددهم يبلغ نحو الى  الجهاز المركزي لإلحصاء،    أشارص الفلسطينيين الذين يعيشون في الشتات،  أما بخصو 

 .ألفا في الدول األجنبية  750ألف منهم، يعيشون في الدول العربية، ونحو    300ماليين و  6نحو    في مقابل  ،ماليين  7
 

 :التحول الديموغرافي في فلسطينثانيًا: 

وال سيما المكون الخاص بالخصوبة، "  -"2030كما ورد في تقرير "فلسطين  -  الديموغرافي في فلسطيناليزال التحول  
يتأخر عن العديد من البلدان األسيوية، ومنها البلدان العربية، ففلسطين تشغل المرتبة الخامسة بين البلدان األعلى  

 لكنها ظلت أعلى في قطاع غزة مما هي في الضفة الغربية. خصوبة، 
تتضمن المحددات المباشرة الرئيسية لمستوى الخصوبة الحالي  "  : لمحددات االجتماعية االقتصادية للخصوبةا

انتشار الزواج، والزواج المبكر، وانخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة، وخاصة الوسائل الحديثة حيث بلغت 
التعليم باألساس، والسيما تعليم اإلناث، هو الذي   كما يوجد دور مهم لمستوى الثروة في األسرة، ولكن  ،%44النسبة  

يحدد معدل الخصوبة، فاالنخفاض الحاد في الخصوبة الذي يحدث عندما تتحسن مستويات التعليم من األساسي إلى 
ة  الثانوي ومن ثم إلى التعليم العالي يشكل نمطا  مشتركا  في فلسطين، وبالتالي، فإن النمو السكاني والهيكلية السكاني 

 . 28" سنة المقبلة سيتأثران باألساس بمدى التقدم في مستويات التعليم في فلسطين  ٢٥لفترة  

 
بعنوان   -2016كانون اول /ديسمبر  –" الصادر عن صندوق األمم المتحدة للسكان بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية  2030تقرير "فلسطين   المصدر:  28

 :التغّير الديمغرافي : فرص للتنمية 
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 :2050-2030السكان يف الفرتة  -مستقبل فلسطني  

في    6.9إلى    2015مليون في سنة    4.7أن ينمو عدد السكان في فلسطين من  "  2030"تقرير فلسطين  يتوقع  
سيتضاعف عدد السكان خالل هذه الفترة، على  و   ،2050مليون في سنة    9.5ويتوقع أن يتضاعف إلى    ،2030سنة  

 وهذا سبب   .٢٠٥٠في سنة    2.17طفل لكل امرأة إلى    4.06الرغم من االنخفاض الحاد المتوقع في الخصوبة من  
الزخم السكاني الداخلي الناتج عن كون الهيكلية العمرية ال تزال فتية جدا وعن النسبة الكبيرة للنساء في سن اإلنجاب 
فمن المحتم أن يكون هناك على المدى المتوسط عدد متزايد من الوالدات بسبب النسبة الكبيرة للنساء اللواتي سيبلغن  

االج القطاعات  أن  يعني  وهذا  اإلنجاب،  ومع سن  للسكان  المتزايد  العدد  مع  للتدبر  ستحتاج  االقتصادية  تماعية 
 . احتياجاتهم

مرة ( بسبب   2.4بأكثر من الضعف )  فيه حسب التقرير المشار إليه    سيزداد عدد السكان  ،بالنسبة لقطاع غزة
مليون في   3.1ى  إل  2020مليون في سنة    2خصوبته األعلى وزخمه السكاني الداخلي، إذ يتوقع أن يرتفع العدد من  

  3.8مليون الى    2.9في المقابل،  سينمو سكان الضفة الغربية من    ،2050مليون في سنة    4.8ثم    ٢٠٣٠سنة  
% من الفلسطينيين، 50.3سيشكل عدد سكان غزة    ،بالتالي  ،2050مليون في سنة    4.7ثم إلى    2030مليون في سنة  

  بالمتوسطمتجاوزا  عدد سكان الضفة الغربية بقليل وسيظل فتيا 
 :2030املتغريات حىت سنة 

بمقدار   غزة  قطاع  سكان  عدد  إضافية  1.3سيزداد  نسمة  بمقدار و   ، مليون  الغربية  الضفة  سكان  عدد  سيزداد 
 . شخص إضافي 860.000

%( 49.7٪ من الفلسطينيين، متجاوزا  عدد سكان الضفة الغربية )50.3سنة، سيشكل عدد سكان غزة   35خالل  
 .يا  بالمتوسط بقليل، وسيظل فت

 : اإلسقاطات السكانية يف احملافظات 
لن تتغير تراتبية محافظات الضفة الغربية حسب عدد سكانها بشكل كامل، حيث ستتقدم الخليل والقدس ورام 

على نابلس، وفي قطاع غزة، تشير اإلسقاطات الى حدوث زيادة كبيرة جدًا في سكان محافظة غزة، والتي    .هللا
مع ذلك، سيحدث انخفاض طفيف في حصتها من السكان من  .2030سيبلغ عدد سكانها مليون نسمة في سنة 

ستصبح   ككل،  فلسطين  مستوى  وعلى  غزة،  شمال  محافظة  لصالح  وذلك  النسبية،  أكثر  الناحية  غزة  محافظة 
إذ سيزيد عدد سكانها حتى عن سكان الخليل )والتي    ،2050المحافظات حجمًا من ناحية عدد السكان في سنة  

 . مليون نسمة( 1.4بدورها سيرتفع عدد سكانها إلى حوالي 
 :2030النمو السكاني و سوق القوى العاملة يف سنة 

مكونا بارزا في اإلمداد بالموارد البشرية، وإذ يتوقع أن ينمو عدد يعد النمو السكاني في دولة سريعة النمو كفلسطين  
مليون في سنة   7.2الى   2020مليون في سنة  3سنة من  15الفئة السكانية في المرحلة العمرية النشطة فوق عمر  
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بالمقارنة  إن هذا التحول في الهيكلية العمرية واالنخفاض النسبي للمعالين    .مّرة  2.5أي ستتضاعف بمقدار    2050
مع الفئات السكانية النشطة يولد فرصة لتحقيق عائد ديمغرافي )فرصة لتعزيز النمو االقتصادي(، ولكنها بحاجة ألن  

 . تترافق مع تدابير اجتماعية اقتصادية حتى تكون فعالة
وإلى   2030مليون في    2.3الى    2020مليون عامل عام    1.5يتوقع أن يزيد حجم القوى العاملة في فلسطين من  

  .2050مليون في سنة  3.8
 .هذه الزيادة تفوق كثيرا في معدلها معدل الزيادة في مجموع السكان والذي سيؤدي الى مضاعفة عددهم

مع ذلك ستظل حصة االناث في القوى   .وسيكون الرتفاع معدل مشاركة االناث العامل الرئيسي في هذه الزيادة 
 .العاملة متواضعة الى حد ما وسيكون هناك اكثر من ذكرين نشطين لكل انثى نشطة 

مليون في   2.3الى    2020مليون في سنة    1.5من    :سيزداد حجم القوى العاملة بمقدار مليون   2030حتى سنة  
ترجع هذه الزيادة الى   ،ن شخص مرشح للعململيو   3.8تتكون القوى العاملة من    2050وبحلول سنة    2030سنة  

 . الدفعة الكبيرة من صغار السن الذين سيلتحقون في سوق العمل
  :عدد الوظائف اجلديدة املطلوبة

مع مراعاة التغيرات الديمغرافية في حجم السكان وتركيبتهم والزيادة في معدالت المشاركة وخاصة بين النساء فإن 
حيث   2035- 2030ألف في الفترة    72ألف االن الى    58فيرها كل سنة سيزداد من  عدد الوظائف التي ينبغي تو 

عن   مكانه  في  متراوحا  العدد  الفترة    76سيبقى  في  أيضا   2050-2045ألف  االعتبار  في  يأخذ  أن  يجب  ولكن 
رص  االحتياطي الضخم من األشخاص في صفوف البطالة والعمالة الناقصة والذين هم أيضا يتطلعون الى توفر ف

 . العمل
ستزداد القوى العاملة في غزة بقدر أكبر بكثير مما في الضفة الغربية بسبب ارتفاع الخصوبة في غزة نسبيا . لذلك، 
سيتمثل أحد التحديات البارزة في كيفية التدبر مع عدم التوازن في سوق العمل في غزة، والذي يعاني من معدالت 

%  50( و  2015% في سنة  41وبلغت ذروة جديدة عند    2001سنة  ٪ منذ  30بطالة متذبذبة )قلما انخفضت عن  
 . 2021في سنة  

وفي هذه األثناء، فإن غالبية الوظائف الجديدة الالزمة )للملتحقين الجدد لسوق العمل فقط وبدون اعتبار األعداد 
البطالة( ستكون في الضفة الغربية، وهذا الوضع سيتغير بشكل سريع بعد سنة   حيث   ،2030الكبيرة في صفوف 

 .سيكون الطلب على أكثر من نصف الوظائف الالزمة في قطاع غزة
 : اإلعالة االقتصادية

إن الزيادة في حجم الفئات النشطة بالمقارنة مع مجموع المكان لها مغزى فيما يتعلق بالعائد الديموغرافي، تتيح 
  ، نسبة اإلعالة االقتصادية ) أي التناسب بين فئات المعالين اقتصاديا وفئات السكان النشطين( رؤية أفضل للعبء

ستهبط    ،2015شخص معال لكل شخص نشط في سنة    3.5الذي تمثله اإلعالة، وهكذا، فيما كان هناك أكثر من  
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إلى   االقتصادية  اإلعالة  سنة    2.5نسبة  االدخارات   ،2050في  تحسين  في  االتجاه  هذا  يساهم  أن  األرجح  وعلى 
 .واالستثمارات وتعزيز النمو االقتصادي إذا رافقته تدابير سياساتية مالئمة

يشكل عائقا  بارزا ، فالعديد من الراغبين في   ،2015% في سنة  26يظل معدل البطالة المرتفع للغاية، والذي بلغ  
  15العمل ذكورا  وإناثا  ال يستطيعون الوصول إلى سوق العمل، ينطبق هذا األمر بشكل خاص على الشباب في عمر  

 . %39%، وعلى النساء، حيث تبلغ البطالة بينهن  40.7سنة، والذين تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم  24 -
 : مو السكاني وخدمات التعليمالن

يتوقع أن ينمو حجم الفئات السكانية في سن المدرسة في فلسطين بسبب العوامل الديموغرافية والتحسن في  
معدالت االلتحاق بالتعليم من مرحلة التعليم ما قبل األساسي إلى التعليم الجامعي لكل من الذكور واإلناث، بالتالي، 

  3.1وإلى   2030مليون في سنة   2.4مليون حاليًا إلى  2.1السكانية في سن المدرسة من  سيزداد حجم الفئات 
%، وهي أقل من معدل النمو في مجموع السكان، بالنظر إلى  48تبلغ هذه الزيادة نسبيًا  ،2050مليون في سنة 

في سن المدرسة.  أن االنخفاض المتوقع في الخصوبة سيبطئ النمو في عدد الوالدات ومن ثم في حجم السكان  
االقتصادية    -لذا فإن تأثير التحول الديموغرافي سيتحقق في التعليم مبكرا قبل أن يتحقق في القطاعات االجتماعية 

 . األخرى 
سنة وسيلتحق    17-4سيلتحق بالمدارس حوالي مليوني طالب وطالبة في عمر    ،2030حتى سنة  

 . طالب وطالبة  400.000بالتعليم العالي حوالي 
ع أعداد الملتحقين بالتعليم في جميع المراحل بشكل معتدل فحسب في الضفة الغربية، ولكنها ستتضاعف سترتف 
أن طبيعة سكان غزة فتية بقدر أكبر في لحظة بدء اإلسقاطات وتتسم    ،سبب ذلك  ،مرة في قطاع غزة  2.8بمقدار  

سبة تراكم الوالدات وصغار المتعلمين  بمعدل خصوبة وزخم سكاني أعلى مما في الضفة الغربية، وبالتالي ستكون ن
 .أعلى في غزة بالمقارنة مع الضفة الغربية

مع التحسين المتوقع في جودة التعليم على نحو ما ينعكس في نسبة التالميذ للمعلم الواحد، سينمو العدد الالزم من  
تعليم قبل األساسي والمرحلة بالنسبة لمرحلة ال  2050المعلمين في فلسطين بسرعة، بحيث يكاد يتضاعف بحلول سنة  

معلم  32000، سيلزم وجود 2030الثانوية، وسيكون الطلب أعلى في قطاع غزة مما في الضفة الغربية، فحتى سنة 
يصل عدد التالميذ للمدرسة الواحدة في قطاع    ،في قطاع غزة  23000في الضفة الغربية و    9000إضافي، بواقع  

نظيره ف أكثر من ضعف  إلى  وفي غزة حاليا  االستثمار حاليا   إلى  أكبر  وجود حاجة  يعني  الغربية، مما  الضفة  ي 
  .المستقبل

معلم إضافي   23000حيث سيلزم    ،2030كما سيتضاعف عدد المعلمين لتلبية احتياجات الطلبة في غزة في سنة  
 . معلم إضافي في الضفة الغربية 9000بالمقارنة مع  



41 
 

منها في   750  ،2030مدرسة جديدة في فلسطين بحلول سنة    1620ر  للحفاظ على النسبة الراهنة، سيلزم توفي
 .في قطاع غزة 900الضفة الغربية و

 : العائد الدميوغرايف يف فلسطني

إن التحول الديمغرافي، مع ما يرافقه من انخفاض في الخصوبة ووصول أعداد كبيرة من الفئات الشابة إلى سن 
 . تسخيرها لتحقيق عائد ديموغرافيالعمل، يزود فلسطين بفرصة سانحة يمكن  

مع ذلك، سيكون من غير الحكمة تجاهل واقع أن االقتصاد الفلسطيني مكبل من االحتالل اإلسرائيلي المستمر وأن 
الحكومة الفلسطينية تفتقر إلى السيطرة على التجارة الدولية. والموارد الطبيعية ) المياه، والغاز الطبيعي، إلخ(، بما في 

ل والعمل بحرية في المناطق االستراتيجية الكبيرة في المنطقة )ج(، وأن قطاع غزة ال يزال تحت الحصار، ذلك الوصو 
فمن المرجح أن    ،إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية التعددية والنظام السياسي الوطنيوما لم يتم التوصل إلى  

ص عمل وتنشيط المزيد من الناس ليصبحوا منتجين  يظل االقتصاد المحلي يعاني من انخفاض قدرته على خلق فر 
 .فعالين مما سيحد من القدرة على تحقيق العائد الديمغرافي

العائد الديموغرافي، هو الفائدة االقتصادية التي يمكن أن تنشأ عندما يتسم المجتمع بحصة كبيرة نسبيا  من األشخاص 
 .وتشغيلهمفي سن العمل وسيستثمر بفاعلية في تمكينهم وتعليمهم 

 : تتبع العائد الدميوغرايف لفلسطني وأثره على النمو االقتصادي 

( 2030% من مجموع السكان في سنة  61إن وجود هيكلية عمرية مواتية ونسبة أكبر من السكان في سن العمل )
ينت لما  الثابتة  القيمة  اعتمدنا  المحلي اإلجمالي، وإذا  الناتج  الفرد من  جه كل عامل، يتيح بعض األفضلية لنصيب 

سيؤدي ارتفاع حصة السكان في سن العمل إلى زيادة في    .ومعدالت المشاركة في القوى العاملة، ومعدالت البطالة 
المخرجات لكل فرد، وهذه الهبة الديموغرافية، هي ما يوصف بأنها العائد الديموغرافي األول، إن الفرصة الديموغرافية  

إذ ستشهد هذه   ،2045ين وعلى األرجح أن تبقى مفتوحة إلى ما بعد سنة  السانحة قد أصبحت مفتوحة أمام فلسط
الفترة نمو فئة السكان في سن العمل بقدر أكبر من النمو في الفئات العمرية األخرى، مع ذلك، وبسبب ارتفاع معدل  

سكان في سن  البطالة في فلسطين وانخفاض معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة، سيشمل النمو في فئات ال
تبلغ نسبة العاملين الفعالين إلى المستهلكين الفعالين في فلسطين    ،%25العمل نسبة من العاملين غير الفعالين، 

والتي تزداد مع االنخفاض في معدل الخصوبة ومع دخول المزيد من الشباب   ،وتحدد هذه النسبة على أنها نسبة الدعم
 .عالينفي القوى العاملة وتحولهم إلى عاملين ف

ويتوقع أن    .% في فلسطين25نسبة الدعم هي عدد العاملين الفعالين إلى عدد المستهلكين الفعالين، وتبلغ اآلن  
وفيما يدخل المزيد من الشباب في القوى العاملة  2.9فيما تنخفض الخصوبة إلى  ،%30إلى  2030ترتفع في سنة  

 .ويصبحون عاملين فعالين
 عالون نسبة الدعم =  العاملون الف
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  المستهلكون الفعالون               
بالنظر إلى اإلسقاطات السكانية ولكن مع افتراض بقاء معدل البطالة الحالي المرتفع على حاله، ستتضاعف نسبة 

فيما أن نسبة المستهلكين الفعالين ستتقلص إلى النصف،    ،2050- 2015المنتجين الفعالين ثالث مرات في الفترة بين  
ويتوقع أن يكون العائد   .2050% في سنة  34.5وإلى    2030% في سنة  30، سترتفع نسبة الدعم إلى  تبعا  لذلك

% في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، بزيادة سنوية قدرها  31.7اإلجمالي للفترة بأكملها بمثابة زيادة بنسبة  
 .% في الناتج المحلي اإلجمالي1

%، مع حدوث زيادة 41فسترتفع نسبة الدعم إلى    ،%7إلى المعدل الطبيعي    أما إذا انخفضت البطالة تدريجيا  
% في الناتج المحلي اإلجمالي، هذه األرقام تصور المكتسبات االقتصادية التي يمكن جنيها من  1.7سنوية قدرها  

العائد الديموغرافي   التغير البنيوي في الهيكلية العمرية، كما أنها تظهر االهمية الحاسمة لتخفيض البطالة في تعزيز
لذا ينبغي إعطاء األولوية للسياسات التي ترفع من معدالت   . األول وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 .وال سيما بين الشباب  ،التشغيل
إن المكسب الديموغرافي اإلجمالي الذي يمكن تحقيقه من ارتفاع نسبة الدعم )زيادة نسبة السكان في سن العمل 

بالمتوسط في    1لقادرين على اإلنتاج وانخفاض نسبة الفئات السكانية المعالة( يقدر على شكل زيادة سنوية بمقدار % ا
- 5الناتج المحلي اإلجمالي، فيما إذا ظل معدل البطالة ثابتا . أما إذا انخفضت البطالة تدريجيا إلى معدلها الطبيعي 

 .% بالمتوسط في الناتج المحلي اإلجمالي1.7زيادة سنوية قدرها    % فسيكون المكسب الديموغرافي أعلى، على شكل7
المجتمع ألفراده  تحقيقها على كيفية دعم  يعتمد  الثاني فرصة سانحة  الديموغرافي  العائد  يتيح  ذاته،  النحو  على 

المحلي اإلجمالي، المسنين، فمع تقدم السكان في العمر، سيزداد العبء الواقع على األسر والحكومة بالمقارنة مع الناتج  
ولكن العائد الديموغرافي الثاني يتيح لألعداد المتزايدة من العاملين الذين في متوسط العمر أن تزيد من رأس المال 
بقدر كبير بالمقارنة مع الناتج المحلي اإلجمالي إذا شجعت السياسات العاملين على االدخار لصالح تقاعدهم، بالتالي، 

 . نحو االستثمار بنظام الضمان االجتماعي الذي يساهم في تعبئة االدخارات الخاصةبإمكان فلسطين أن تتجه 
 : الفرص والتحديات

يقول التقرير "ال تزال فلسطين في مرحلة مبكرة من العائد الديموغرافي، والذي يتوقع أن ينتهي في   ،في هذا الجانب 
تعزز   2045سنة   أن  السياسات  وعلى  المتنامية،  العاملة  لقواها  المنتج  التشغيل  تكفل  أن  فلسطين  على  وسيتعين 

 .ب والنساءاالستثمار في رأس المال البشري وفي توفير فرص العمل، وال سيما للشبا
 ." يتطلب تحقيق العائد الديموغرافي بذل استثمارات متعددة ومتقاطعة لتمكين الفئات الشابة وتعليمها وتشغيلها

 العائد الديموغرافي = تمكين + تعليم + تشغيل 
 عامل رئيسي في تحقيق العائد الديموغرافي  -تميكن النساء 
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بالمساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة وحمايتها االجتماعية، بما تكتسب السياسات أهمية بالغة في النهوض  
يشمل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع االجتماعي، كما أن من الضروري االستثمار في 

اجة غير الملباة  بما يشمل تنظيم األسرة، من أجل تلبية الح  ،تحسين الوصول إلى خدمات الصحة االنجابية ذات جودة
وتوسيع القدرة على االختيار، مما يتيح للنساء واألزواج اتخاذ القرار بشأن توقيت إنجاب األطفال وعددهم والمباعدة 

 .بينهم
 : الشباب هم األمل ملستقبل فلسطني

مدخال    ،هممن تحقيق طاقاتهم والتمتع بحقوق اإلنسان الخاصة ب  ،وال سيما الفتيات المراهقات   ،يعد تمكين الشباب 
لتحقيق هذه الغاية كما يقول التقرير " تقوم السياسات بدور أساسي في تخفيض    ،رئيسيا  لتسخير العائد الديموغرافي

وزيادة إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة والتعليم النوعي من أجل   ،الزواج المبكر واإلنجاب المبكر
يجب تعزيز االستراتيجيات لتشغيل الشباب مع ضمان    ، عالوة على ذلك  .ضمان تكافؤ الفرص في األمن الوظيفي

 . ة"التكافؤ في وصول الشبان والشابات إلى وظائف منتجة وإلى المواطنة النشط
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 : ))التخصص البرنامج  حسب الجدد الطالب توزيع
  التخصص  حسب  الجدد  الطلبة أعداد  يوضح التالي الجدول

 :  29د اسك ختصصات  حسب  2020/2021اجلدد  الطلبة جدول: توزيع 
 البرنامج العام الرقم

النسبة  المجموع التعليم المفتوح  كليات مجتمع كليات جامعية جامعات التقليدية
 المجموع أنثى  المجموع أنثى  المجموع أنثى  المجموع أنثى  المجموع أنثى  المئوية 

 %10 5717 4552 1543 1348 256 195 333 296 3585 2713 التعليم  .1

والعلوم   الفنون   .2
 %10 5726 4426 1038 813 391 272 489 301 3808 3040 االنسانية 

االجتماعية  العلوم  .3
 واالعالم  والصحافة

1211 1760 34 68 4 9 439 535 1688 2372 4% 

واإلدارة  االعمال  .4
 %26 14801 8165 4026 2308 1356 825 689 299 8730 4733 والقانون 

5.  
الطبيعية  العلوم

والرياضيات  
 واالحصاء 

959 1304 0 0 0 0 352 698 1311 2002 4% 

6.  
تكنولوجيا االتصاالت  

 %10 5916 2479 501 240 852 334 792 221 3771 1684 والمعلومات 

الهندسة والتصنيع   .7
 والبناء

1588 3826 39 271 202 810 25 30 1854 4937 9% 

8.  
الزراعة والحراجة  
ومصائد األسماك  

 والبيطرة
126 401 3 14 0 0 26 57 155 472 1% 

 %22 12754 8638 494 294 1148 834 1381 809 9731 6701 الصحة والرفاه   .9
 %1 716 244 0 0 125 56 67 30 524 158 الخدمات   .10
 %3 1699 896 1616 834 0 0 0 0 83 62 مجاالت أخرى   .11

 %100 57112 34408 10538 6679 4947 2722 4104 2032 37523 22975 المجموع
 viiiص  - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 
 .   2011عام   -منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة-تعني التصنيف الدولي الموحد للتعليم صادر عن معهد اليونسكو  أسكد : 29



46 
 

 2020/2021واجلنس   العلمية والدرجة املنطقة  حسب  اجلدد الطلبة توزيع  : جدول

 
 ixص  - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 
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 توزيع الطالب المسجلين حسب البرنامج )التخصص(: 
للتخصصات  العالمي  المعياري  للتصنيف  وفقا   التخصص  المسجلين حسب  الطلبة  أعداد  يوضح  التالي  الجدول 

 للتصنيف: ( المستوى األول 2013)اسكد 
 العامة( واجلنس  اسكد )ختصصات الربنامج  حسب املسجلني الطلبة أعداد  : جدول

 
 xص - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020سات التعليم العالي الفلسطينية الكتاب االحصائي السنوي لمؤس – المصدر: وزارة التعليم العالي 
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 2020/2021واجلنس    العلمية والدرجة  املنطقة حسب املسجلني الطلبة توزيع  : جدول

 
 xiص - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 
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 توزيع الطالب المسجلين حسب البرنامج )التخصص(: 
حسب التخصص وفقا  للتصنيف المعياري العالمي للتخصصات   المتخرجينالجدول التالي يوضح أعداد الطلبة  

 ( المستوى األول للتصنيف: 2013)اسكد 
 2019/2020 واجلنس العامة(  اسكد )ختصصات  التخصص حسب  املتخرجني  أعداد  : جدول

 
 xiiص - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

 41137ذكر =  15228انثى +  25909اجمالي الخريجين:  -
 : 2020/   2019توزيع الطلبة الخريجين حسب الشهادة لعام  -

 0009دكتوراه  •
 2700ماجستير  •
 0061دبلوم عالي  •
 31460بكالوريوس  •
 5946دبلوم متوسط  •
 958تأهيل تربوي  •
 3فرعي  •
  41137المجموع =   •

 xiiص  - 2021/  2020الدليل االحصائي  – المصدر: وزارة التعليم العالي 
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 2019/2020واجلنس    العلمية والدرجة  املنطقة حسب   اخلرجيني الطلبة جدول: توزيع 

 
 xiiiص - 2021الصادر في أيلول /  – 2021/ 2020الكتاب االحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  – المصدر: وزارة التعليم العالي 

  



51 
 

 
 مالحـــق
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 2022كما يف عام   جامعة األقصىوأقسام كليات  :    (  1ملحق رقم ) 
 

 كلية التربية البدنية والرياضة: 
 . سم التدريب الرياضيقسم التربية الرياضية، ق 

 كلية التربية: 
 . االشراف التربوي  ، علم النفس،  واالدارة التربوية  صول التربيةأ   ،المناهج والتدريس 

 داب والعلوم االنسانية: كلية اآل
اللغة اإلنجليزية،   اإلسالمية، اللغة العربية،الدراسات    ،التاريخ، علوم المكتبات، علم االجتماع  ،قسم اللغة الفرنسية 

 .  الجغرافيا
 كلية العلوم التطبيقية: 

 .  الفيزياء، الكيمياء، االحياء، الرياضيات  
 كلية العلوم الطبية:  

 . قسم العلوم الطبية المخبرية، قسم التمريض 
 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 

 ، تكنولوجيا المعلومات التطبيقية . الهواتف النقالةو  الشبكات  تكنولوجيا ،علوم الحاسوب  
 كلية اإلدارة والتمويل: 

 .  ادارة اعمال، المحاسبة، نظم المعلومات اإلدارية والتجارية المعاصرة 
 كلية االعالم: 

 . اإلذاعة والتلفزيون  ،قسم الصحافة، قسم العالقات العامة
 كلية الفنون الجميلة: 

 . الديكور والتصميم الداخلي، تصميم جرافيك، التربية الفنية  -ية  الفنون التشكيل 
 : كلية مجتمع االقصى للدراسات المتوسطة 

علوم المالية والمصرفيه ، السكرتاريا الدولية ، ادارة االعمال ، ادراة م، علوم التربية البدنية، الالعلوم اإلدارية، االعال 
كترونية ، العالقات العامة واالعالم ، تربية الطفل ، تكنولوجيا المعلومات ، المنظمات غير الحكومية ، الصحافة االل

 الوسائط المتعددة ، برمجة تطبيقات الهواتف الذكية .
  



53 
 

 كليات واقسام غري متوفرة يف جامعة األقصى جدول:  ( : 2ملحق رقم )
  

 كلية العلوم  كلية الزراعة  كلية الطب 
كلية الفنون  
 والتصميم

 األداب كلية 

الجامعة   •
 االردنية 

 الهندسة الكيميائية  .1
 الهندسة الكهربائية  .2
الهندسة   .3

 الميكانيكية 
هندسة   .4

 الميكاترونكس
 الهندسة الصناعية  .5
 هندسة العمارة  .6
 الهندسة المدنية .7

التشريح و   .1
 األنسجة 

علم وظائف  .2
األعضاء و  

 الكيمياء الحيوية 
علم االمراض و   .3

الدقيقة و   االحياء 
 الطب الشرعي 

 علم االدوية  .4
االمراض   .5

 الباطنية 
 الجراحة العامة  .6
التخدير و العناية   .7

 الحثيثة 
 االطفال  .8
النسائية و   .9

 التوليد 
 األشعة  .10

البستنة و   .1
 المحاصيل 

االراضي و المياه   .2
 و البيئة 

التغذية والتصنيع   .3
 الغذائي 

 االنتاج الحيواني  .4
االقتصاد الزراعي   .5

االعمال   و ادارة
 الزراعية 

 وقاية النبات  .6

 االحياء البحرية  .1
 البيئة الساحلية  .2
 العالج الطبيعي  .3
 العالج الوظيفي  .4
االطراف االصطناعية و   .5

 األجهزة المساعدة 
 علوم السمع و النطق  .6
 

 الفنون البصرية  .1
 الموسيقى  .2
الفنون   .3

 المسرحية 

 الفلسفة  .1
العمل   .2

 االحتماعي 
 

الجامعة   •
العربية  

 االمريكية 

هندسة الكهرباء و   .1
 الطاقة 

هندسة   .2
 الميكاترونكس

 هندسة االتصاالت  .3
الهندسة المعمارية   .4

 بالتكنولوجياالرقمية  
 الهندسة المدنية .5
هندسة انظمة   .6

 الحاسوب 
هندسة المعدات   .7

 الطبية 

 ادارة البيئة و التدوير  .1  
االطراف الصناعية و   .2

 االجهزة المساعدة 
 العالج الطبيعي  .3
 المخبرية العلوم الطبية  .4
اضطرابات النطق و   .5

 اللغة و السمع 
 التصوير الطبي  .6
 العالج الوظيفي  .7
 البصريات  .8
 الصحة الرقمية  .9
 الهندسة المالية  .10
التسويق  .11

 الرقمي 
 

  

جامعة عين  •
 شمس 

 نظم الحاسبات  .1
 حسابات علمية  .2
 

 قسم الجيوفيزياء  .1  
 قسم الميكروبيولوجيا  .2
 قسم النبات  .3
 قسم علم الحشرات  .4
 الجيولوجيا قسم  .5
 قسم علم الحيوان  .6
 قسم الكيمياء الحيوية  .7

قسم التربية   .1 
 الموسيقية 

قسم االقتصاد   .2
 المنزلي 

 

جامعة   •
 بيرزيت 

 هندسة الكهرباء  .1
هندسة   .2

 الميكاترونكس
 الهندسة المدنية .3
 هندسة الحاسوب  .4
 الهندسة المعمارية  .5

 االقتصاد  .1  
 العلوم السياسية  .2
العلوم المالية و   .3

 المصرفية 
الفلسفة و الدراسات   .4

 الثقافية 
العلوم االجتماعية و   .5

 السلوكية 
 التاريخ و االثار  .6
االحياء و الكيمياء   .7

 الحيوية 
 التغذية والحمية  .8
 عالج النطق والسمع  .9
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المناهج و   .10
 التعليم

 

 

جامعة   •
بوليتكنك 
 فلسطين 

 الهندسة الكهربائية  .1
هندسة الطاقة   •

 الكهربائية 
هندسة االتصاالت   •

 االلكترونيات و 
هندسة االجهزة   •

 الطبية 
هندسة االتمتة   •

 الصناعية 
هندسة االنظمة  و   •

 االجهزة الذكية 
 
الهندسة   .2

 الميكانيكية 
 هندسة السيارات  •
هندسة   •

 الميكاترونكس
هندسة التكييف و   •

 التبريد
 الطاقة المتجددة  •
 
 الهندسة المدنية .3
 هندسة المباني  •
هندسة المساحة و   •

 الجيوماتكس
تكنولوجيا  هندسة  •

 البيئة
 هندسة مدنية  •
 الهندسة المعمارية  .4
 هندسة معمارية  •
الهندسة المعمارية/   •

العمارة الداخلية و  
 الديكور 

     

 : اقتراح بضرورة افتتاح
 كلية الدراسات المستقبلية -
 كلية الذكاء االصطناعي  -
  تكنولوجيا النانو بأقسامه المتعددة .كلية علوم  -
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 2021للجامعات العاملية    30تصنيف التاميز  :اجلامعات عاملياً ترتيب  ( :  3ملحق رقم ) 
، يعد تصنيف التايمز للجامعات العالمية أحد أبرز قوائم تصنيفات الجامعات 2010منذ إصدار أول نسخة منه عام 

 . بالخارجبشكل عام وأحد أهم مصادر الطالب الدوليين لتقييم اختياراتهم الجامعية لكل من يرغب في الدراسة 
 

 ؟2022جامعة في تصنيف التايمز للجامعات العالمية  20ما هي أفضل 
 :2022جامعة عالمية طبقا  لتصنيف التايمز لعام    20يوضح الجدول التالي أفضل  

 الدولة  الجامعة  الترتيب 
 المملكة المتحدة  جامعة أكسفورد  1
 أمريكا  معهد كاليفورنيا للتقنية  2=
 أمريكا  جامعة هارڨرد  2=
 أمريكا  جامعة ستانفورد  4
 المملكة المتحدة  جامعة كامبردج  5=
 أمريكا  معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  5=
 أمريكا  جامعة پرينستون  7
 أمريكا  جامعة كاليفورنيا في بيركلي  8
 أمريكا  جامعة يال  9
 أمريكا  جامعة شيكاغو  10
 أمريكا  جامعة كولومبيا  11
 المملكة المتحدة  إمپيريال كولدج لندن  12
 أمريكا  جامعة جونز هوپكنز  13=
 أمريكا  جامعة پنسيلڨانيا  13=
 سويسرا  المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ  15

 
 ما هو تصنيف التايمز للجامعات العالمية ؟  30

ب للجامعات على مستوى العالم، حيث  هو أكبر وأضخم ترتي Times Higher Education World University rankings تصنيف التايمز للجامعات العالمية
 .دولة حول العالم 99جامعة من  1600أكثر من  2022يضم التصنيف في نسخة عام 

مجاالت    4مؤشر أداء تقيس مدى تميز الجامعة أو المؤسسة التعليمية في    13في ترتيب أفضل الجامعات على    2022يعتمد جدول التايمز للجامعات العالمية لعام  
 . ي: التدريس، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدوليةرئيسية، وه

https://www.idp.com/middleeast/universities/california-institute-of-technology/iid-us-00085/
https://www.idp.com/middleeast/universities/harvard-university/iid-us-00065/
https://www.idp.com/middleeast/universities/stanford-university/iid-us-00182/
https://www.idp.com/middleeast/universities/massachusetts-institute-of-technology/iid-us-00090/
https://www.idp.com/middleeast/universities/princeton-university/iid-us-00088/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-california-berkeley/iid-us-00265/
https://www.idp.com/middleeast/universities/yale-university/iid-us-00086/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-chicago/iid-us-00214/
https://www.idp.com/middleeast/universities/columbia-university/iid-us-00231/
https://www.idp.com/middleeast/universities/johns-hopkins-university/iid-us-00239/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-pennsylvania/iid-us-00097/
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 الصين  جامعة بكين  16=
 الصين  جامعة شينغوا  16=
 كندا  جامعة تورنتو  18=
 المملكة المتحدة  جامعة كولدج لندن  18=
 أمريكا  جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس  20

 2022تصنيف التايمز للجامعات العالمية لعام   :المصدر 
 2022للجامعات العالمية لعام  أفضل الدول في تصنيف التايمز  

، فإن الدول التالية هي أفضل الدول من حيث عدد جامعاتها التي احتلت   لموقع تصنيف التايمز للجامعات العالمية  طبقا  
 :جامعة عالمية   200ة في قائمة أفضل  مرتبات متقدم 

 جامعة   200عدد مؤسساتها في أفضل   الدولة 
 57 أمريكا 

 28 المملكة المتحدة 
 22 ألمانيا 
 12 أستراليا 
 10 الصين 
 10 هولندا 
 7 كندا 

 7 سويسرا 
 6 كوريا الجنوبية 

 5 فرنسا 
 5 هونج كونج 

 5 السويد 
 
 
 

  

https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-toronto/iid-ca-00764/
https://www.idp.com/middleeast/universities/university-of-california-los-angeles/iid-us-00199/
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2022-results-announced
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 2020جامعات عربية لعام   10أفضل   :(4ملحق رقم ) 
 2020ديسمبر  25

 
تصنيف   اخترنا  ومنها  الرائدة،  التعليمية  المؤسسات  بعض  تقدمها  التي  العالمية  التصنيفات  العالمي    QSأهم 

 :31للجامعات 
 . بمدينة جدة العزيز جامعة الملك عبد .1
 .الجامعة األمريكية في بيروت .2
 .الظهرانجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة  .3
 .جامعة قطر .4
 .في مدينة العين جامعة اإلمارات العربية المتحدة .5
 .جامعة الملك سعود بالرياض .6
 . الجامعة األمريكية بالشارقة .7
 .جامعة السلطان قابوس بمسقط .8
 .الجامعة األمريكية بالقاهرة .9

   .الجامعة األردنية .10
 
 

  

 
البريطانية المتخصصة في مجال التعليم، ويتمتع    Quacaquarellu Symondsهو تقرير سنوي يقدم تصنيفا  للجامعات على مستوى العالم، من ِقبل مؤسسة  31

وعة من آالف األكاديميين والمختصين، بجمع وتحليل وتوثيق المعطيات والبيانات  مع مجم QS بالمصداقية والثقة الكبيرة في رصد المعلومات؛ حيث تعمل مؤسسة 
 .الخاصة بكل جامعة من الجامعات
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 2021جامعات عربية لعام   10قائمة أفضل    : (  5ملحق رقم )  
، حيث حلت  2021جامعة على مستوى العالم لعام   1000أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها الجديد ألفضل  

 . عالميا 650و  143جامعات عربية ما بين المراتب   10أفضل 
جامعات عربية، فيما تحتضن اإلمارات جامعتين،   10جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل  3واستحوذت 

 .واحدة لكل من مصر واألردن ولبنانوقطر واحدة، وجامعة 
عالميا، استحوذت الجامعات األميركية على المرتب األربع األولى، حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في 

 .المرتبة األولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة
 :جامعات عربية 10وتاليا أفضل  

 :جامعة الملك عبد العزيز .1
 . عالميا  143حصلت على المرتبة األولى عربيا و 

 :جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .2
 . عالميا  186حصلت على المرتبة الثانية عربيا و 

 : جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا .3
 .2007عالميا، وكانت قد تأسست في  211حلت في المرتبة الثالثة عربيا، و

 :الجامعة األميركية في بيروت  .4
في   1866عالميا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في   220حلت في المرتبة الرابعة عربيا و 

 .منطقة راس بيروت 
 :جامعة قطر .5

 .1973عالميا، وكانت قد تأسست في   245حصلت على المرتبة الخامسة عربيا و 
 :جامعة اإلمارات العربية المتحدة .6

 .1976عالميا، وكانت قد تأسست في   284المرتبة السادسة عربيا، و حصلت على 
 : جامعة الملك سعود  .7

 .1957عالميا، وكانت قد تأسست في  287حصلت على المرتبة السابعة عربيا، و
 :الجامعة األميركية في الشارقة .8

 .1997عالميا، وكانت قد تأسست في   348حلت في المرتبة الثامنة عربيا، و 
 : ن قابوسجامعة السلطا .9

 .1986عالميا، وكانت قد تأسست في عام  375حلت في المرتبة التاسعة عربيا، و
 الجامعة األميركية بالقاهرة  .10
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 .1919عالميا، وكانت قد تأسست   411حلت في المرتبة العاشرة عربيا، و 
 تصنيف الجامعات العربية  

جامعة عربية. وتحتل السعودية المرتبة    100, للتعرف على أفضل    2021وبحسب تصنيف الجامعات العربية  
  المرتبة واألردن    األولى ولبنان المرتبة الثانية وقطر المرتبة الثالثة واالمارات المرتبة الرابعة وعمان المرتبة الخامسة

والعشرين  المرتبةومصر    ،العاشرة الحادية  والكويت  عشر  التاسعة  والعراق  عشر  الرابعة    ،الحادية  المرتبة  فلسطين 
  ، والسودان الحادية والستين  ،( وسوريا المرتبة الحادية والخمسين71اإلسالمية غزة    ،51وبيرزيت    46واألربعين )النجاح  

 . 91والجزائر   81والمغرب  22تونس  
الجامعات المعترف بها في السعودية تصنيف قائمة أفضل الجامعات   حسب تصنيف تايمز تصدرت جامعتان من 

واألولى عربيًا، بينما احتلت   201. فجاء تصنيف جامعة الملك عبد العزيز عالميا في المرتبة  2021العربية لعام  
 :عالميًا والثانية عربيًا وجاءت المراكز األخرى على النحو التالي 251جامعة الفيصل المرتبة  

 الملك عبدالعزيز )المملكة العربية السعودية(  جامعة •
 جامعة الفيصل )المملكة العربية السعودية(  •
 الجامعة األمريكية في بيروت )لبنان(  •
 جامعة قطر )قطر( •
 جامعة خليفة )اإلمارات( •
 جامعة العلوم والتكنولوجيا )األردن( •
 جامعة الملك سعود )المملكة السعودية( •
 جامعة أسوان )مصر(  •
 نصورة )مصر( جامعة الم •
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )المملكة السعودية( •

 إسرائيل:الجامعات في  
، QSحصلت الجامعة العبرية في القدس على لقب أفضل جامعة في إسرائيل بحسب تصنيف الجامعات العالمي  

 مؤسسة أكاديمية. 1000، من بين أفضل 162لكنها تراجعت بثماني نقاط على مستوى العالم، لتحتل المركز ال
القائمة، في حين تراجعت ، ثالثة منها تقدمت ف2020ظهرت ست جامعات إسرائيلية في أحدث تصنيف لعام   ي 

 .الثالثة األخرى في التصنيف 
عالميا،  257معهد إسرائيل التكنولوجي” بعشرة مراكز، عاما بعد عام، ليصمل إلى المركز  –وتراجع “التخنيون  

مركزا إلى   11ما يجعل منه ثالث أفضل جامعة في إسرائيل، بعد الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب، التي تقدمت  
 عالميا.  219كز المر 
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عالميا؛ وهي أيضا    206الجامعة العبرية هي األكثر شهرة من حيث السمعة األكاديمية، حيت احتلت المركز  
 .153حصلت على أقوى تصنيف من هيئة التدريس/الطالب، حيث احتلت المركز الـ 

الذي   –االقتباسات لكل كلية  مؤسسة تعليم عالي في العالم في مؤشر    20ودخلت جامعة تل أبيب قائمة أفضل  
في هذه الفئة. من حيث سمعة صاحب العمل، حصلت   19يقيس البحوث التي يتم إجراؤها. واحتلت الجامعة المركز الـ  

الـ   عالميا في هذا المؤشر. في الشرق   253الجامعة على أعلى عالمة بين الجامعات اإلسرائيلية واحتلت المركز 
 .عة إلى المركز الخامساألوسط وأفريقيا وصلت الجام

في فئة االقتباسات لكل كلية، وصلت التخنيون إلى المركز السابع في الشرق األوسط وأفريقيا، واحتل المركز الـ 
 .عالميا  96

مقارنة بالمركز   2020في تصنيف الجامعات لعالم    219جامعة بن غوريون في النقب، التي وصلت إلى المركز  
لمؤسسة التي حصلت على أعلى تصنيف في صفوف أعضاء هيئة التدريس العالميين  في العام السابق، هي ا  207

 .في إسرائيل
، مقارنة بالعام السابق  560- 551وتقدمت جامعة بار إيالن في التصنيف إلى مجموعة الجامعات في المراكز  

 . 700- 651(، في حين حافظت جامعة حيفا على موقعها في 650- 601)
جامعة   200وجد أي جامعة في منطقة الشرق األوسط استطاعت التواجد في قائمة أفضل  الجدير بالذكر أنه ال ت

 . حول العالم؛ إذ جاءت أفضل جامعة في المنطقة من نصيب إسرائيل، وهي الجامعة العبرية في القدس
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 معايري تصنيف اجلامعات العاملية  : (  6ملحق رقم )  
للجامعات وفق معايير خاصة بكل منها حيث تعتبر السمعة  تقوم بعض المؤسسات العالمية بتصنيف سنوي  

األكاديمية للجامعة ومكانتها ورأي الخبراء في مستوى الجامعات في العالم كله، باإلضافة إلى سمعة الجامعة لدى 
أرباب العمل من خالل تفوق الطالب الخريجين من هذه المؤسسات، من أهم المعايير حسب تصنيف “كيو اس”. 

ة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس من طالب الجامعة والجودة العالية في مجال البحث العلمي، وهناك من باإلضاف
 يعتمد أيضا على عدد الجوائز العالمية التي فاز بها أعضاء الهيئة التدريسية حسب تصنيف شنغهاي.

تصني نجد في  المثال  للجامعات حسب كل مؤسسة، على سبيل  العالمي  التصنيف   Financialف  ويختلف 
Times   اهتماما اكبر بالبرامج الدراسية خاصة ماجستير إدارة اإلعمال، و هناك من يعطي تقييما لجميع تخصصات

( وتصنيف شنغهاي وتصنيف  QS( و ) US Newsومراحل التعليم العالي في مختلف جامعات العالم مثل تصنيف )
 مجلة تايمز للتعليم العالي. 

 2020جامعات عالمًيا  10أفضل 
 جامعة أكسفورد المملكة المتحدة •
 معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الواليات المتحدة األمريكية  •
 جامعة كامبريدج المملكة المتحدة •
 جامعة ستانفورد الواليات المتحدة األمريكية  •
 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )إم آي تي( الواليات المتحدة األمريكية  •
 الواليات المتحدة األمريكية جامعة برينستون  •
 جامعة هارفرد الواليات المتحدة األمريكية  •
 جامعة ييل الواليات المتحدة األمريكية  •
 جامعة شيكاغو الواليات المتحدة األمريكية  •
 إمبيريال كولدج لندن المملكة المتحدة •
 2021جامعات عالمًيا  10أفضل أما 
 بريطانيا - جامعة أكسفورد  •
 ا أمريك-جامعة ستانفورد  •
 أمريكا -جامعة هارفارد  •
 أمريكا -معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا   •
 أمريكا -معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا   •
 بريطانيا - جامعة كامبريدج  •
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 بيركلي أمريكا  –جامعة كاليفورنيا  •
 أمريكا -جامعة ييل •
 أمريكا -جامعة برينستون  •
 .أمريكا-جامعة شيكاغو  •
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 يف جامعة الزرقاء يف األردن   لقسم الذكاء االصطناعي اخلطة الدراسية  :  (  7ملحق رقم )  
 

 المتطلب السابق  الساعات إسم المادة  رقم المادة 

 ساعة  18 متطلبات الجامعة اإلجبارية 

  3 التربية الوطنية  0200104

 0200150,0201001 3 ( 1مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية  0200105

 0200151,0202001 3 ( 1مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية  0200106

  3 العلوم العسكرية  0200110

  3 الثقافة االسالمية وقضايا العصر  0200111

  0 تنمية المجتمع والعمل التطوعي  0200115

  1 المهارات الحياتية 0200153

  1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 0200154

  1 الريادة واالبتكار 0400202

 ساعة  9 متطلبات الجامعة اإلختيارية 

  3 تاريخ االردن وفلسطين  0200113

  3 القدس تاريخ وحضارة  0200114

 0200105 3 ( 2مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية  0200116

  3 مبادئ علم التربية  0200122

  3 القانون مبادئ علم  0200125

  3 اخالقيات الطالب الجامعي  0200127

  3 جرائم االرهاب  0200130

  3 التنمية والبيئة 0200156

  3 مبادئ علم الفلك  0300123

  3 الثقافة العلمية  0300124

  3 الثقافة الرقمية  0300157

  3 االسعافات االولية  0300161

 ساعة  21 متطلبات الكلية اإلجبارية 

  3 1برمجة الحاسوب  1501110

  1 1مختبر برمجة  1501111

 1501110 3 2برمجة الحاسوب  1501112

 1501111 1 2مختبر برمجة  1501113

 1501110 3 رياضيات متقطعة  1501220

 1501112 3 تراكيب البيانات 1501221

 1501110 3 مقدمة لهندسة البرمجيات  1503270
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 1501110 3 1برمجة ويب   1504180

 1501111 1 1مختبر ويب   1504181

  0 حلقة بحث  1509999

 ساعة  63 متطلبات التخصص اإلجبارية 

 1501112 3 لغة برمجة مختارة  1501210

  3 تصميم المنطق الرقمي  1501230

 1501221 3 تصميم وتحليل الخوارزميات  1501321

 1501221 3 شبكات الحاسوب  1501340

 1501221 3 نظم التشغيل  1501430

 1501221 3 نظم قواعد البيانات  1502351

 1501221 3 معالجة الصور الرقمية  1502365

 1502351 3 التنقيب في البيانات ومستودعاتها 1502452

 1502351 3 استرجاع المعلومات  1502461

 1502351 3 البيانات الضخمة  1502496

 1501112 3 الهواتف الذكية برمجة  1504385

 1501340 3 انترنت األشياء 1504493

 1501221 3 مقدمة في الذكاء االصطناعي 1505201

 1501221 2 برمجة الذكاء اإلصطناعي  1505221

 1501221 1 مختبر برمجة الذكاء اإلصطناعي  1505222

 1505201 3 تعلم االلة  1505311

 0300103,1505311 3 رياضيات تعلم االلة  1505315

 1502351 3 مقدمة في علم البيانات  1505332

 1505201 3 مقدمة في الروبوتات  1505381

 0000000 0 تدريب ميداني في الذكاء االصطناعي 1505391

 1505311 2 التعلم العميق 1505412

 1505311 1 مختبر التعلم العميق 1505413

 1502365 3 الرؤية الحاسوبية 1505461

 0000000 3 مشروع في الذكاء االصطناعي  1505495

 ساعة  9 متطلبات التخصص اإلختيارية 

  3 مناهج واخالقيات البحث العلمي  1502360

 1501112 3 لغات خاصة في البرمجة  1505211

 1501220 3 المنطق الضبابي 1505303

 1505201 3 علم اإلدراك  1505351

 1505311 3 االلة التطبيقيتعلم  1505414
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 0000000 3 1موضوعات خاصة في الذكاء االصطناعي  1505435

 0000000 3 2موضوعات خاصة في الذكاء االصطناعي  1505436

 1505311 3 معالجة اللغات الطبيعية 1505441

 1505381 3 برمجة الروبوتات  1505482

 ساعة  9 المتطلبات المساندة 

  3 ( 1التفاضل والتكامل )  0300101

  3 االحصاء واالحتماالت  0300103

  3 1الجبر الخطي  0301241
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 يف مدينة زويل يف مصر  برنامج علم النانو:  (  8ملحق رقم )  
 

   :السنة الثانية في علم النانو
 ساعات معتمدة  3 مقدمة في العلوم والتكنولوجيا 

 ساعات معتمدة  3 مقدمة في علم الحاسوب 
 ساعة واحدة معتمدة  ندوة

 ساعات معتمدة  3 الجبر الخطي وهندسة الناقالت 
 ساعات معتمدة  4 الفيزياء الحديثة 

 ساعات معتمدة  3 (I) أساسيات علوم المواد والهندسة
 ساعات معتمدة  3 المعادالت التفاضلية العادية 

 ساعات معتمدة  4 الموجية والبصريات مقدمة في الديناميكا الحرارية والحركة 
 ساعات معتمدة  4 الكيمياء العضوية 
 ساعات معتمدة  4 الكيمياء الفيزيائية 

 ساعات معتمدة  3 العلوم االجتماعية واإلنسانية 
  ساعة معتمدة 35 :إجمالي الساعات المعتمدة

   :السنة الثالثة في علم النانو 
 ساعات معتمدة  3 (II) والهندسةأساسيات علوم المواد 

 ساعات معتمدة  3 التحليل الطيفي 
 ساعات معتمدة  3 (I) تقنيات التوصيف الحديثة
 ساعات معتمدة  3 المواد النانوية البيولوجية 

 ساعات معتمدة  4 كيمياء الجزيئات 
 ساعات معتمدة  3 التحفيز وعلوم األسطح 

 معتمدة ساعات  3 كيمياء الحالة الصلبة 
 ساعات معتمدة  3 البيولوجيا النانوية 

ب مختبرات البحوث   ساعة واحدة معتمدة  تناو 
 ساعات معتمدة  3 األخالقيات العلمية والسالمة 
 ساعات معتمدة  6 العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 ساعة واحدة معتمدة  ندوة
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  ساعة معتمدة 36 :إجمالي الساعات المعتمدة
   :الرابعة في علم النانو السنة 

 ساعات معتمدة  4 طرق حسابية 
 ساعات معتمدة  4 الديناميكا الحرارية 

 ساعات معتمدة  4 تجميع / تصنيع المواد النانوية 
 ساعات معتمدة  4 المواد النانوية الناشئة 

 ساعات معتمدة  6 مشروع بحثي متقدم في علم النانو 
 معتمدة ساعات  3 علوم النانو الغروية 

 ساعة واحدة معتمدة  ندوة طالب علم النانو 
 ساعات معتمدة  3 العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 ساعة واحدة معتمدة  ندوة
 ساعات معتمدة  3 المواد االختيارية في علم النانو 

    
ويجب على طالب السنة الرابعة اختيار تخصص واحد من 

  :التخصصات التالية
  

    :العالج بالنانوتخصص 
 ساعات معتمدة  3 العالج بالنانو 

    :تخصص تقنية النانو الحيوية
 ساعات معتمدة  3 تقنية النانو الحيوية 

    :تخصص كيمياء النانو، وفيزياء النانو
 ساعات معتمدة  3 المواد المغناطيسية، والمواد اإللكترونية الدورانية، واألجهزة النانوية 

  ساعة معتمدة 36  :الساعات المعتمدةإجمالي 
  ساعة معتمدة 141  :إجمالي الساعات المعتمدة للبرنامج

  

 
 


