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  :المقـدمــة  
يم الجامعي باهتمام متزايد في معظم المجتمعات المتقدمة والناميـة علـى حـٍد سـواء باعتبـاره الرصـيد       يحظى التعل

حتاج إليها المجتمع للنهوض بأعباء التنمية في ياإلستراتيجي الذي يغذي المجتمع بكل احتياجاته من الكوادر البشرية التي 
المتخصصة حول مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجـاالت العمـل   مجاالت الحياة المختلفة ويوفر الرؤية العلمية والفنية 

الوطني ويشكل المخزون من الطاقة البشرية في الجامعات أساس التنمية كون هذه المخرجات هي مدخالت التنمية لذلك 
تتواكب مـع  كان استثمار التعليم هو أفضل أنواع االستثمار إذا ما خطط له بالشكل الذي يحقق األهداف المرجوة والتي 

مستجدات العصر والثورة المعرفية والتكنولوجيا ومن هنا تكمن ضرورة دراسة الوضع الـراهن والتنبـؤ باحتياجـات    
المستقبل وبالتالي وضع خطط إستراتيجية وسياسات واضحة للعملية التعليمة في الجامعات الحكومية واألهلية بصـورة  

ق ومتطلبات النمو بحيث يكون هناك تكامل بين الجامعـات الحكوميـة   تضمن بناء كادر على التكيف مع احتياجات السو
والتعليم الجامعي بحكم رسـالته وبحكـم   .واألهلية في تطبيق الخطط والسياسات بما يكفل تحقيق األهداف المرجوة منها

آلن وفـي  األعداد المقبلة عليه وما يخصص له من نفقات في الموازنة المخصصة للتعليم ككل وبحكـم مـا يواجهـه ا   
المستقبل القريب من تحديات جديرة بكل اهتمام وبحيث يحقق األهداف المرجوة منه ويتخلص من بعض المشكالت التي 

 . تكبل حركته وتعيق أداء رسالته التي تزداد أهميتها وخطورتها في المجتمعات النامية

-٢(والتدريب المهنـي  ) سنوات٣-٢(ريب الفني والتد) سنوات ٦-٤(يعد التعليم العالي الذي يتألف من التعليم الجامعي 
فقد بدأ التعلـيم  ). ٢٠٠٠كليتين أنشأت عام ( حديث العهد في اليمن وكليات المجتمع ) سنتين(سنوات ودور المعلمين ) ٥

واليوم هناك سـبعة جامعـات   . ١٩٧٥وجامعة عدن عام  ١٩٧٢الجامعي على سبيل المثال بإنشاء جامعة صنعاء عام 
إضـافة إلـى دار العلـوم    .قسـم  ٤٨٠كلية و  ١١١جامعة تضم  ١٥نية  جامعات خاصة أي ما مجموعه حكومية وثما

الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء وقد شهد التعليم الجامعي تطـوراً ملموسـاً خـالل الخطـة     
كليـة  ) ٨٤(جامعات تضم ) ٧(لية إلى ك) ٣٥(الخمسية األولى حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية من جامعتين تشمل 

كليات تمنح الدبلوم إال أن هذا التوسع لم يكن وفق خطـط ودراسـات تلبـي    ) ٨(كلية تمنح البكالوريوس و) ٧٦(منها 
كلية منهـا فـي الدراسـات    ) ٣٠(ومن إجمالي عدد الكليات نجد أن .احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وسوق العمل

كلية في الوقت الذي تضم كل هذه ) ٣٠(كلية في الدراسات اإلنسانية نصيب كليات التربية منها ) ٥٤( العليمة التطبيقية و
 .قسماً فقط ) ٨٣(قسم متكرر وبالتالي فإن العدد الفعلي لألقسام ) ٣١٣(قسماً منها ) ٣٩٦(الكليات 

اللغـة  (السبع الجامعات وبالذات أقسـام   وأوضحت البيانات لعدد األقسام النمطية المكررة في كليات اآلداب والتربية في
قسماً أي مـا يـوازي   ) ١١١(أن عددها بلغ ) العربية والدراسات اإلسالمية والقرآن الكريم وعلومه والتاريخ والجغرافيا

من إجمالي األقسام تقريباً وهذا التكرار ضمن كليات التربية واآلداب بجميع كليات الجامعات الحكومية دون بقية %) ٣٠(
  .ألقسام المتكررة األخرىا

  : التمويل واإلنفاق لقطاع التعليم العالي 
شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً خالل مسيرة التنمية االقتصادية في الثالثين سنة الماضية انطالقاً من قاعدة أن التعلـيم  

على التطور والنمو الـذي  هو أساس التطور والنهوض ألي مجتمع من المجتمعات ولعل احد ابرز المؤشرات الكمية 
حيث ارتفعـت األهميـة النسـبية    ، شهده قطاع التعليم هو حجم المخصصات المالية سنوياً من الموازنة العامة للدولة

في %) ٢٢.١(م إلى ٢٠٠٢من إجمالي الموازنة العامة للدولة عام %) ٢٠.٧(للموارد التي تتجه نحو قطاع التعليم من 



  

األساس إحداث نقلة نوعية لقطاع التعليم سواء من خـالل التوسـع فـي المنشـآت      والذي استهدف في، م٢٠٠٤عام 
التعليمية والتربوية أو تطوير وتحديث مناهج التعليم وإدارة العملية التعليمية ذاتها أو كذلك تعزيز القـدرات التدريبيـة   

  . المهنية للمدرسين
مـن  ) م٢٠٠٤-م٢٠٠٢(حيـث تزايـد خـالل األعـوام     واتجه تمويل التعليم في اليمن نحو التزايد سنة بعد أخرى 

ويفسر هذا التزايد المتنامي مجموعة %) ٣٢.٨(مليون ريال بنسبة زيادة بلغت ) ١٦٤,٦٢٢(مليون إلى ) ١٢٣,٩٢٦(
من األسباب والعوامل التي من أبرزها اتساع خارطة التعليم ومؤسساته جغرافياً وأفقياً وراسياً حيث شهد التعليم نمـواً  

نتيجة لذلك فقد وصل عدد الملتحقـين فـي   ، وسواء في عدد الملتحقين أو في المنشآت والمؤسسات التعليمية،  مطرداً
. مبنـى مدرسـي  ) ١٣,٥٥٨(التعليم األساسي والثانوي إلى أكثر من أربعة مليون طالب وطالبة يتوزعون في حوالي 

سبع جامعات وقد بلغ عدد الملتحقين فيهـا حـوالي   بينما في جانب التعليم العالي وصل عدد الجامعات الحكومية إلى 
  . م٢٠٠٤/ م٢٠٠٣ألف طالب وطالبة في العام الدراسي ) ١٧٦(

على النحـو الموضـع   ) التعليم العالي، التعليم الفني، التعليم العام( وتتوزع الموارد المالية على التعليم بأنواعه الثالثة 
   -:بالجدول اآلتي
  )مليون ريال(المرحلة                       بحسب ) م٢٠٠٤-٢٠٠٢(قات قطاع التعليم والتدريب لألعوام يبين تطور نف) ١(جدول رقم 

 2004 2003 2002 العام/    نوع التعليم    

 127.240 107.020 111.144 التعليم العام

 6.669 4.247 2.862 التعليم الفني

 30.713 22.954 19.920 التعليم العالي

 164.622 134.221 123.926 اإلجمالي

  م ٢٠٠٥)١٨(نشرة إحصائية مالية الحكومة العدد : المصدر
من المـوارد الماليـة   %) ٨١.٦(استحوذ على حوالي ) إلى أن التعليم العام األساسي والثانوي ) ١(يشير الجدول رقم 

الملحوظ لصالح التعلـيم الفنـي   م إال أن األهمية النسبية له اتجهت نحو التراجع ٢٠٠٢المخصصة لقطاع التعليم عام 
نقاط مئويـة  ) ٤(م أي أن التعليم العام فقد أكثر من ٢٠٠٤في عام %) ٧٧,٢(والتعليم العالي فقد انخفضت إلى حوالي 

وبالمقابل فإن األهمية النسبية للتعليم الفني أخـذت تتزايـد   ، من الموارد المالية التي كانت تخصص له في الموازنات 
م حوالي ٢٠٠٣فبالرغم من ضآلة الموارد المالية الموجهة لقطاع التعليم الفني والتي بلغت في عام  ،بصورة تدريجية 

فـي عـام    إال إنها تزايدت لتصل، من موازنة قطاع التعليم والتدريب%) ٢,٣(مليون ريال وتمثل نسبته ) ٢,٨٦٢(
التزايد واالهتمام بـالتعليم الفنـي    وهي مؤشرات داله على %) ٤١(مليون ريال أي ما نسبته ) ٦٦٦٩(م إلى ٢٠٠٤

  . م٢٠٠١والذي جاء عقب إنشاء وزارة التعليم الفني في عام 
فعلى الرغم من أن الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي بلغت في عام ، ينطبق ذات األمر على التعليم العالي 

م ٢٠٠٤ها اتجهت نحو التزايد حيث وصلت في عام إال إن%) ١٦.١(مليون ريال تمثل نسبة ) ١٩,٩٢٠(م حوالي ٢٠٠٢
  من إجمالي الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم %) ١٨.٧(مليون ريال وتمثل نسبة ) ٣٠.٧١٣(إلى 



  

  
  : وسنتناول مؤشرات مصادر تمويل التعليم العالي ومن ثم مؤشرات اإلنفاق وذلك على النحو التالي

  : مصادر تمويل التعليم العالي -أوال
تتركز مصادر تمويل التعليم العالي في أربعة مصادر تمويلية تندرج في إطار المصادر الهامشـية باسـتثناء التمويـل    

  ). ٢(الحكومي والذي يمثل المصدر الرئيسي على النحو الموضح في الجدول رقم 
  بماليين الرياالت  ) م٢٠٠٤ -٢٠٠٢(الفترة  يبين مصادر تمويل التعليم العالي خالل) ٢(جدول رقم 

 % 2004 % 2003 % 2002 العام/           البيان

 92.4 95.230.713 96.422,954 19,920 التمويل الحكومي 

 2.5 816 2.2 530 2.3 477 التمويل الذاتي 

 1.3 434 0.1 17 0.2 43 التمويل من المنح 

 3.9 1,285 2.5 609 1.1 226 التمويل من القروض الخارجية 

 100 10033,248 10024,110 20,666 اإلجمالي 

   
  : التمويل الحكومي -١

يعتبر التمويل الحكومي المصدر الرئيسي لتمويل التعليم العالي سواء تعلق األمر بالتعليم الجامعي أو دراسات 
  . اليات التعليم العالي الماجستير والدكتوراه أو تمويل االبتعاث الخارجي أو مختلف أنشطة وفع

مليون ريال فـي عـام   ) ١٩,٩٢٠(الماضية حيث زاد من  لفتراتهوقد شهد التمويل الحكومي للتعليم العالي نمواً مطرداً 
من إجمال التمويـل المتـاح   %) ٩٢.٤(م ويمثل ٢٠٠٤مليون ريال في عام ) ٣٠,٧١٣(إلى %) ٩٦.٤(م ويمثل ٢٠٠٢

من إجمالي مصادر التمويـل خـالل الفتـرة    %) ٩٥(حكومي يمثل في المتوسط حوالي للتعليم العالي أي أن التمويل ال
  ) م٢٠٠٤ -٢٠٠٢(
  : التمويل الذاتي -٢



  

من إجمـالي  %) ٤.٤و% ٢.٢(التمويل الذاتي تحصل عليه مؤسسات التعليم الجامعي هامشياً وضئيالً حيث ينحصر بين 
تركز التمويل الذاتي في رسوم الطـالب الـذين يلتحقـون    وي) م٢٠٠٤ -٢٠٠٢(مصادر التمويل المتاحة خالل الفترة 

بمؤسسات التعليم الجامعي كرسوم التسجيل واألنشطة الطالبية ورسوم االمتحانات ورسوم الحصول على وثائق التخرج 
) ٨٠٠٠(ريال كرسوم تسجيل في الكليات النظرية وحوالي ) ٦,٠٠٠(وهي عبارة عن مبالغ رمزية يصل أقصاها إلى ، 

  . ريال سنوياً رسوماً لألنشطة الطالبية) ٣,٥٠٠(في الكليات  العلمية وحوالي  ريال
الجدير بالذكر أن ثمة مورداً ذاتياً واعداً يتمثل في رسوم النظام الموازي الذي تم إدخاله في برامج الدراسات الجامعيـة  

دوالر فـي  ) ٩٠٠(طالب في كلية الطب ودوالر سنوياً على ال) ١٨٠٠(في الثالث السنوات الماضية والتي تبلغ حوالي 
ألف ريال في الكليات النظرية غير أنه مقتصر على بعض الكليات العلمية والنظريـة التـي   ) ٤٠(كلية الهندسة وحوالي 

وليس هناك معلومـات عـن   ، لديها تخصصات علمية يتزايد الطلب عليها في سوق العمل كالطب والحاسوب والتجارة 
  .لت عليها بعض مؤسسات التعليم الجامعي نتيجة إدخال النظام الموازي الجديدحجم المبالغ التي حص

  : التمويل من المنح -٣
) ٤٣٤(م حـوالي  ٢٠٠٤مثلت المنح الخارجية في إطار التمويل للتعليم العالي مورداً ثانوياً حيث بلغت أقصاها في عام 

لة هذا المصدر إال انه مصدر مؤقت وال يعول عليه من إجمالي مصادر التمويل وبرغم ضآ%) ١.٣(مليون ريال وتمثل 
، كثيراً في دعم جهود التطوير للتعليم العالي خاصة وان المنح الخارجية تتجه في الغالب لدعم التعليم األساسي والثانوي

ختلفـة لهـو   ومع ذلك فإن تنمية هذا المصدر من خالل تنشيط العالقات الثقافية مع مؤسسات التعليم العالي في الدول الم
  . جدير باالعتبار والنظر

  : التمويل من القروض الخارجية -٤
تشكل القروض الخارجية مصدراً تمويلياً ثانوياً وذات طبيعة مؤقتة وقد بلغ إجمالي القروض الخارجية للتعلـيم العـالي   

ساراً ثابتاً بل تشـهد  مليون ريال وتتصف القروض الخارجية بأنها ال تأخذ م) ١,٢٢٠) (م٢٠٠٤ -٢٠٠٢(خالل الفترة 
تغيرات بالزيادة أو النقص األمر الذي يصعب التنبؤ بحجمها في المستقبل كما يصعب االعتماد كمصدر تمويـل التعلـيم   

توجـه  . الدوليين) البنك والصندوق( العالي ألسباب تتعلق بكون القروض الميسرة التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية
األساسي والثانوي أو تقتصر على تمويل بعض التجهيزات الرأسمالية كالمعدات أو بناء القدرات عادة نحو تمويل التعليم 

  . الذاتية لمؤسسات التعليم العالي
  : القيود التمويلية على قطاع التعليم العالي-٥

ية التي يمكن أن توجه يمكن اإلشارة إلى أن التعليم العالي  بصورة خاصة يواجه ثالثة قيود تمويلية تحد من الموارد المال
  : نحو تطويره وهي

إذ أن هناك ضغطاً كبيراً على الموارد العامة للدولة في ظـل  : محدودية الموارد التمويلية من الخزينة العامة للدولة -١
تتمثـل  نمو النفقات العامة للدولة بنسبة أكبر من نمو اإليرادات العامة نظراً العتماد الموازنة على قاعدة موارد محدودة 

  . في عائدات النفط والضرائب والرسوم الجمركية بصورة رئيسية 
كما يواجه التمويل في مجال التعليم ضعف ومحدودية التمويل الخارجي سواء في شكل : محدودية التمويل الخارجي -٢

كما أنـه  ، يهامنح أو قروض يعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة للتمويل الخارجي الذي يخضع لتقلبات يصعب السيطرة عل
  .في نهاية األمر مورداً ثانوياً ومؤقتاً يرتبط بشروط محددة



  

ال يزال إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم العالي غائباً أو يكاد يكون معـدوماً  : ضعف مشاركة القطاع الخاص -٣
الشتراك في مساهمة بعض باستثناء بعض الحاالت الفردية كمساهمة بعض رجال األعمال في تمويل بعض المدارس أو ا

  .مؤسسات التعليم الجامعي
  :العاليمؤشرات اإلنفاق على قطاع التعليم : ثانياً

يحتل التعليم العالي أهمية تفوق أهمية التعليم الفني والمهني باعتباره الرصيد اإلستراتيجي الذي يمـد المجتمـع بكافـة    
 عالياً وقد انعكست هذه األهمية من ناحية مؤسسية حيث تـم  احتياجاته من الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة تأهيالً

م لتنهض بالتعليم العالي وتعمـل علـى توجيـه وتوزيـع     ٢٠٠١استحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 
  . مخرجات التعليم الجامعي بما يتواءم واحتياجات التنمية في شتى المجاالت العلمية والتطبيقية واإلنسانية

وعلى الرغم من أن إنشاء وزارة التعليم العالي قد جاء متأخراً نسبياً األمر الذي ضاعف من حجم المهمة المناطـة بهـا   
السيما في ظل االختالالت التي تواجه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي سواء من ناحية المخرجات النهائيـة أو مـن   

إال أن ، لكليات التي تتم بدون تخطيط ودراسة جدوى اقتصادية وتعليمية ناحية األنماط المكررة لألقسام والتخصصات وا
 %)١٦.١(حيث ارتفعت من ، الموارد المالية التي يتم تخصيصها لمجاالت التعليم العالي أخذت تتزايد على نحو ملحوظ

( م و البالغـة  ٢٠٠٤في عـام   من إجمالي موازنة التعليم  %)١٨.٧(م إلى ٢٠٠٢في عام  من إجمالي موازنة التعليم 
إال أن النتيجة النهائية مرتبطة بكيفية اسـتخدام  ، مليون ريال وهو مؤشر أولي لتزايد االهتمام بالتعليم العالي) ١٦٤٦٢٢

هذه الموارد في تعزيز ورفع كفاءة التعليم العالي وتحسين مخرجاته وارتباط تلك المخرجات بحاجـات سـوق العمـل    
  .  ومتطلبات التنمية

دير بالذكر أن الموارد المالية للتعليم العالي رغم محدوديتها إال أن تخصيصها يتم بطريقة غير رشيدة وغير كفأة ومن الج
بل قد تنفق في بعض األحيان في جوانب ليست هي األكثر أهمية وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلـى بعـض جوانـب    

  : التوظيف غير المالئم لهذه الموارد منها مايلي
فهناك ما ، موارد ال بأس بها إلنشاء كليات وتخصصات علمية ليست نادرة ويتزايد الطلب االجتماعي عليها  توجيه -١

خرى وخاصة في جامعة صنعاء وعدن وتعز وينطبـق األمـر   األيناظرها من أقسام وتخصصات وكليات في الجامعات 
  . وغيرها سواء بسواء..ة والزراعة والتربيةعلى التخصصات العلمية واإلنسانية وعلى كليات الطب والهندسة والتجار

تخصيص بعض الموارد الخاصة بالتعليم العالي نحو مزيد من التوسع األفقـي فـي إنشـاء الجامعـات والكليـات       -٢
وارد بسياسة عامة وواضحة تحكم إنشـاء الجامعـات والكليـات    مواالبتعاث الخارجي دون أن يرتبط ذلك التخصيص لل

األمر الذي أفضى إلى تزايد متطلبات التمويل ال لرفع كفـاءة التعلـيم وتفعيـل أداء المؤسسـات      ،واالبتعاث الخارجي 
الجامعية واالهتمام بجوانب تطوير المناهج التعليمية واستحداث تخصصات نادرة وإدخال معايير ضبط الجودة في التعليم 

  . لتي تم استحداثها دون حاجة حقيقية لهاوإنما للوفاء بمتطلبات تسيير الكليات والتخصصات ا، العالي عموماً
والمتمثلة في خريجي الجامعـات  ، ضعف العالقات االرتباطية بين زيادة تمويل التعليم العالي والمخرجات النهائية له -٣

يتضح من ذلك كله أن الزيادة السنوية في التمويـل تتجـه لتغطيـة نفقـات     ..من مختلف الحقول والتخصصات العلمية
الحديثة في األقسام والكليات التي فرضتها ضغوط المجتمع وقـواه االجتماعيـة والسياسـية ولـم تفرضـها      التوسعات 

  .ضروريات الواقع ومستجدات الثورة المعرفية والتكنولوجية وتقنيات التعليم
  : التوزيع الجغرافي للتمويل العالي-



  

نظراً لما له من أهمية في معرفـة خريطـة   ، غرافييمكن تحليل وتقييم اإلنفاق لمؤسسات التعليم الجامعي على أساس ج
توزيع الموارد المالية بين المحافظات ومناطق الجذب السكاني وعالقة ذلك بالتطور الذي يحدثـه التعلـيم العـالي فـي     

   .المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبما من شأنه الحد من الهجرة الداخلية وإقامة تنمية متوازنة وشاملة
  المبالغ بماليين الرياالت ) م٢٠٠٤-٢٠٠(التوزيع الجغرافي لإلنفاق على مؤسسات التعليم الجامعي للفترة ) ٣(جدول 

 %2004م % 2003م % 2002م العام/  الجامعة

 29.8 6353 33.9 5608 36 5091 جامعة صنعاء

 23.3 4964 21.4 3539 23.8 3369 جامعة عدن

 10.5 2242 11.2 1860 9.8 1381 جامعة تعز

 10.3 2197 9.8 1621 8.4 1193 جامعة حضرموت

 6.3 1335 5.2 863 4.9 690 جامعة إب

 8.6 1838 7.3 1212 8.2 1167 جامعة الحديدة

 11.2 2397 11.1 1839 8.9 1255 جامعة ذمار

 21326100 165422100 100 14146 اإلجمالي

  

  
   -:يمكن استنباط المالحظات اآلتية) ٣(الجدول بالنظر في 

من الموارد المالية المخصصة لمؤسسات التعلـيم  %) ٥٩.٨( برغم أن جامعتي صنعاء وعدن تحصالن على نسبة  -١
لكل منهما على التوالي إال أن األهمية النسبية انخفضت في عام %) ٢٣.٨(و%) ٣٦(م وبنسبة ٢٠٠٢الجامعي في عام 

، لكـل منهمـا  %) ٢٣.٣(و%) ٢٩.٨(من إجمالي المخصصات المالية المتاحة وبنسـبة  %) ٥٣.١(ة م إلى نسب٢٠٠٤
ويرجع السبب في ذلك إلى القيود المالية التي تضعها وزارة المالية أمام نمو وتطور التعليم العالي فضالً عن ما تقوم به 

علـيم الجـامعي ذاتهـا علـى نحـو الزيـادة       وزارة المالية من إعادة تخصيص للموارد المالية في إطار مؤسسات الت
  .للمخصصات المالية للجامعات الناشئة التي بصدد استكمال بنيتها التحتية واألكاديمية



  

نحو الزيـادة حيـث   ) حضرموت وإب، الحديدة ، تعز،ذمار(اتجهت المخصصات المالية للجامعات الخمس األخرى  -٢
نقطة مئوية غير أن الزيادة في ) ٦.٨(م وبفارق ٢٠٠٤عام ) %٤٦.٩(م إلى نسبة ٢٠٠٢في عام %) ٤٠.١(زادت من 

نظراً لما تتطلبه هذه الجامعات من استكماالت لبنيتهـا التحتيـة وتطـوير تجهيزاتهـا اإلداريـة      ، حد ذاتها غير كافية 
  . ومستلزماتها التعليمية وتأهيل فريقها األكاديمي

  :أنواع النفقات على التعليم العالي  
  لجارية النفقات ا - ١

) ١٦,٥٤٢(حيـث زادت مـن   ) م ٢٠٠٤ -٢٠٠٢(شهدت النفقات الجارية على التعليم العالي نمواً مطرداً خالل الفترة 
مليون ريال في عـام  ) ٢١,٧٩٠(من إجمالي نفقات التعليم العالي إلى %) ٨٣(م وتمثل نسبة ٢٠٠٢مليون ريال في عام 

في المتوسط مـن إجمـالي   %) ٧٦.٧(نفقات الجارية على حوالي وبالتالي استحوذت ال%) ٧٠.٩(م وتمثل نسبة ٢٠٠٤
النفقات الجاريـة للتعلـيم    إليهوهذا الوضع الذي آلت ) ٤(النفقات خالل الفترة السابقة على النحو الموضح في الجدول 

  : العالي يعكس جملة من الدالالت منها
فاً يترتب عليه بالضـرورة انخفـاض حجـم    ارتفاع نصيب النفقات الجارية على التعليم على النحو الموضح سل .١

النفقات االستثمارية وبالتالي تواضع قدرات مؤسسات التعليم الجامعي والعالي على التوسع في المباني والقاعات 
فضالً عن فتح تخصصات علمية جديدة وهو ، الدراسية والمعامل والمكتبات وجوانب التطور األكاديمي األخرى 

ر إلى تدني مستوى األداء وانخفاض جودة الخدمة التعليميـة وتراجـع دور مؤسسـات    ما يفضي في نهاية األم
  .التعليم العالي عن مواكبة متطلبات التنمية

  ).م٢٠٠٤ -٢٠٠٢يوضح نفقات االبتعاث الخارجي للتعليم العالي وما في مستواه خالل الفترة ) ٤(جدول رقم 
 م2004 م2003 2002 العام/                     البيان                  

 30713 22954 19920 إجمالي نفقات التعليم العالي وما في مستواه 
 21790 18299 16542 النفقات الجارية للتعليم العالي وما في مستواه 

 0.709 0.797 0.83 من إجمالي نفقات التعليم العالي وما في مستواه % 
 7418 6607 6201 نفقات االبتعاث الخارجي 

 0.34 0.361 0.375 من النفقات الجارية % 
 8923 4655 3378 النفقات الرأسمالية 

 0.291 0.203 0.17 من إجمالي نفقات التعليم العالي وما في مستواه % 
 5468 4905 6020 النفقات الجارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 4855 4501 4142 لعلمي نفقات البعثات لوزارة التعليم العالي والبحث ا
 88.8% 0.92 68.8% من إجمالي النفقات الجارية لوزارة التعليم العالي % 
فضالً عن انخفاض اإلنفاق على مكونات العملية األكاديميـة  ، انخفاض اإلنفاق على جوانب الصيانة ونفقات التشغيل . ٢

ت وتنشيط حركة البحث والتأليف والترجمة والفعاليات وخاصة تطوير المكتبات وإدخال أنظمة الحاسوب وتقنيات االنترن
  . العلمية والمشاركة في المؤتمرات الخارجية فضالً عن إقامة مؤتمرات داخلية

  نفقات البحث العلمي والتطوير األكاديمي  -٢



  

ة في المشـاركة  يتركز بصورة رئيسي( تشير المعلومات المتاحة إلى أن اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير األكاديمي 
وهي نسبة متدنيـة ال تسـمح   ) م ٢٠٠٤ -٢٠٠٢(من إجمالي النفقات الجارية خالل الفترة %) ٣(ال يتجاوز ) الخارجية

لمؤسسات التعليم من المشاركة الفاعلة والحضور العملي مع المؤسسات العلمية المناظرة عربياً ودوليـاً كمـا ال تمكـن    
  . علمي وتبادل الخبرات في ميدان البحث العلمي والتطوير األكاديميأعضاء هيئة التدريس من االحتكاك ال

  : نفقات االبتعاث الخارجي -٣
عـام  %) ٣٧.٥(شكلت نفقات االبتعاث الخارجي من إجمالي النفقات الجارية للتعليم العالي وما فـي مسـتواه حـوالي    

كما شكلت نفقات االبتعاث من إجمالي ) ٤(م كما يوضحه الجدول رقم ٢٠٠٤عام %) ٣٤(م إال أنها تراجعت إلى ٢٠٠٢
م وارتفعـت لتصـل إلـى    ٢٠٠٢عام %) ٦٨.٨(النفقات الجارية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوحدها حوالي 

حيث يالحظ أن نفقات البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمـي شـكلت معظـم     ٢٠٠٤عام %) ٨٨.٨(
  .تذهب في مرتبات وأجور التشغيل%) ١١.٢(لنسبة المتبقية والبالغة ميزانيتها فيما عدا ا

  : النفقات االستثمارية والرأسمالية - ٤ 
مليون ريال ) ٣,٥٩١(حيث زادت من ، بالرغم من تزايد النفقات االستثمارية بصورة منتظمة خالل السنوات الماضية

مـن إجمـالي نفقـات    %) ٢٣.٣( وتمثل حوالي  م٢٠٠٤مليون ريال في عام ) ٨,٩٢٣(م لتصل إلى ٢٠٠١في عام 
، إال أنها ال تتناسب مع ما يشهده التعليم العالي من توسع أفقـي  ، التعليم في المتوسط خالل السنوات األربع الماضية 

كما ال تفي بمتطلبات إدخال المفاهيم الحديثة في التعليم العالي كمفاهيم ضبط الجودة وتطوير مهارات أعضـاء هيئـة   
  دريس الت
  : في مؤسسات التعليم العالي) للطالب( التكلفة الجارية للوحدة   - ٥

رياالً في السـنة أي  ) ١١٠,١٥٠(التكلفة الجارية السنوية للطالب والتي بلغت على مستوى الجامعات كمتوسط حوالي 
قارنات الدولية والتي تصـل  دوالراً سنوياً وهي تكلفة منخفضة إلى حد ما إذا أخذنا في االعتبار الم) ٥٨٠(ما يساوي 

  . دوالر سنوياً) ٢٠٠٠(إلى 
  .م٢٠٠٤يبين التكلفة الجارية السنوية للطالب في الجامعات الحكومية لعام ) ٥(جدول رقم 

ــة  الجامعة ــة الجاري التكلف
 بالمليون ريال

  عدد أعضاء
 هيئة التدريس

عضو هيئة / طالب عدد الطالب
 التدريس

ــب   ــة الطال تكلف
 الواحد بالريال

 65070 52 84816 1628 5519 صنعاء 
 144279 17 22713 1335 3277 عدن 
 54756 54 26061 480 1427 تعز 

 221046 11 6519 593 1441 حضرموت
 94384 42 9366 222 884 إب 

 83721 31 14620 473 1224 الحديدة 
 107795 24 11290 467 1217 ذمار 

 - - 175385 5198 - اإلجمالي 
   -:إلى انه) 5(لجدول رقم يشير ا



  

( تباينت التكلفة الجارية للطالب الواحد من جامعة إلى أخرى حيث بلغت أقصاها فـي جامعـة حضـرموت بمبلـغ     * 
ريال وتعتبر تكلفة الطالب الجاريـة فـي   ) ١٤٤,٢٧٨(ريال في حين بلغت تكلفة الطالب في جامعة عدن ) ٢٢١,٠٤٦

ريال أما ) ٦٥,٠٧٠(ألقل بين الجامعات السبع يليها جامعة صنعاء حيث بلغت ريال ا) ٥٤,٧٥٦(جامعة تعز والتي تبلغ 
ريـاالً  ) ١٠٧,٧٩٥( و) ٩٤,٣٨٤( ،)٨٣,٧٢١(فكانت التكلفة الجارية للطالـب  ) ذمار، إب، الحديدة ( بالنسبة لجامعة 
  . حسب الترتيب

، يس في الجامعة وعدد الطالب الملتحقين بها يعود االختالف والتباين الكبيرين في التكلفة إلى عدد أعضاء هيئة التدر* 
علـى  ) ١٧ -١١(حيث بلغ عدد الطالب إلى عضو هيئة التدريس أدناها في كل من جامعة حضـرموت وعـدن إلـى    

عضو هيئة تدريس وهو مؤشر له / طالب) ٤٥ -٤٢(بينما تراوحت في الجامعات األخرى في المدى الطبيعي ، التوالي
جم األمثل ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة الواحدة إذ تتجه بعض الجامعات إلـي سياسـة   داللته من حيث تحديد الح

قبول أو تأهيل أعضاء هيئة التدريس بها بما يفوق احتياجاتها الحقيقية والتي تحدث تأثير ضغوط المجتمع المختلفة التـي  
تساؤالً مهماً عن دور الجهات ذات العالقة فـي   تمارس على الجامعات ومجالسها العلمية واألكاديمية كما يفتح هذا األمر

  .رسم إستراتيجية التعليم العالي وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية
   

  :مدخالت و مخرجات التعليم العالي 
  
                 مدخالت التعليم العالي                                                                          :أوال 

-٢(والتدريب المهنـي  ) سنوات٣-٢(والتدريب الفني ) سنوات ٦-٤(يعد التعليم العالي الذي يتألف من التعليم الجامعي 
فقد بدأ التعلـيم  ). ٢٠٠٠كليتين أنشأت عام ( حديث العهد في اليمن وكليات المجتمع ) سنتين(سنوات ودور المعلمين ) ٥

واليوم هناك سـبعة جامعـات   . ١٩٧٥وجامعة عدن عام  ١٩٧٢نشاء جامعة صنعاء عام الجامعي على سبيل المثال بإ
إضـافة إلـى دار العلـوم    .قسم  ٤٨٠كلية و  ١١١جامعة تضم  ١٥حكومية وثمانية  جامعات خاصة أي ما مجموعه 

عي لعـام  ومن خـالل تحليـل مؤشـرات التعلـيم الجـام     . الشرعية في الحديدة وكلية تحفيظ القرآن الكريم في صنعاء
م ، يتضح انه المستقطب األساسي لمخرجات التعليم الثانوي في ظل محدودية البدائل األخرى المتاحة من ٢٠٠٣/٢٠٠٤

كليـة  ) ٢٩(كلية تتوزع بين ) ٨٧(جامعات تضم ) ٧(الكليات والمعاهد المهنية والتقنية ،إذ بلغ عدد الجامعات الحكومية 
أقسام ) ٠٧في مجال الدراسات التطبيقية يضم ) ٢(دبلوم متوسط منهم ) ٨(فة إلى كلية إنسانية ، باإلضا) ٥٠(تطبيقية و 

 .قسماً ) ٢٠(أقسام تتكرر لتبلغ ) ٦(دبلوم يضم ) ٦(أقسام ، بينما بلغ عدد دبلوم الدراسات اإلنسانية ) ١٠(تتكرر لتصل 
العلوم التطبيقية تتكرر لتصل إلـى   قسماً في كليات) ٥٠(قسماً مكررا يتوزعون إلى ) ٤٢٨(وتحتضن الكليات مجتمعة 

قسما في ظل التماثل القائم بين الجامعات والكليات المتناظرة ، وكذلك األقسام في كليات العلوم اإلنسانية بلغـت  ) ١٨٣(
قسما شامال الدبلوم ، وعلى ضؤ ذلك فقد زاد عدد الطالب الملتحقين بالجامعـات مـن   ) ٢٤٥(قسما تكررت لتبلغ ) ٤١(

أضعاف خالل عشر سنوات وبمتوسـط نمـو    ٤.٢وذلك بمعدل  ٢٠٠٠ألف عام  ١٤٧إلى  ١٩٩٠لب عام ألف طا ٣٥
. ٢٠٠٠عـام  % ٢٥إلـى   ١٩٩٠عام % ١٦وقد أرتفع نصيب اإلناث في التعليم الجامعي من %. ١٥.٤سنوي وقدره 

التعليم الجامعي عـام  من إجمالي الملتحقين ب% ٥إلى نحو  ١٩٩٣وأزداد نصيب الجامعات الخاصة من صفر تقريا عام 
٩٨/١٩٩٩ . 



  

م ٢٠٠٤في عـام  %) ٥(وبرغم ذلك نالحظ أن عدد الملتحقين في الجامعات الحكومية بمختلف الكليات قد تراجع بنسبة 
، فضال عن إن معدل االلتحاق في التعليم الجامعي سيظل منخفضا إذا ما قيس بعدد السـكان   م ٢٠٠٣ عن العام السابق

وهذا المعدل يقل كثيرا عن المعدالت السائدة في العديد من دول . ، %) ٨(سن والبالغ نحو ) ٢٤-١٩(في الفئة العمرية 
 .فأكثر %) ٢٠(م، كما يبلغ في الدول متوسط الدخل ٢٠٠٠عام %) ١٢.٦(المنطقة إذ يبلغ مثال في عمان 

  م٢٠٠٠/٢٠٠٤يبين الطالب المقيدين على مستوى الجامعات الحكومية للفترة )  ٦( جدول رقم 
 2004 2003 2002 2001 2000 السنة/        البيان  

 جامعة صنعاء

 66953 67964 71765 68816 58052 ذكور

 17822 17133 16670 16122 13839 إناث

 84775 85097 88435 84938 71891 إجمالي

 جامعة عدن

 12677 9988 14681 13092 11403 ذكور

 7950 7337 8466 7583 5793 إناث

 20627 17325 23147 20675 17196 إجمالي

 جامعة الحديدة

 9479 10174 9353 8861 7872 ذكور

 5136 5071 4450 5801 4248 إناث

 14615 15245 13803 14662 12120 إجمالي

 جامعة تعز

 16664 19271 19982 17116 14412 ذكور

 9408 9966 9808 8333 6864 إناث

 26072 29237 29790 25449 21276 إجمالي

 جامعة إب

 7226 7660 8029 3699 6269 ذكور

 2122 2209 2172 896 1853 إناث

 9348 9869 10201 4595 8122 إجمالي

 جامعة حضرموت

 5007 4990 4140 4140 3469 ذكور

 1512 1465 1225 1225 1061 إناث

 6519 6455 5365 5365 4530 إجمالي

 جامعة ذمار

 9161 10979 10872 10710 10710 ذكور

 2129 2096 2093 1336 1336 إناث

 11290 13075 12965 12046 12046 إجمالي

 اإلجمالي

 127167 131026 138822 126434 112187 ذكور

 46079 45277 44884 41296 34994 إناث

 173246 176303 183706 167730 147181 إجمالي

  :حقين بالتعليم الجامعي في اليمن يرجع لعدة أسباب منهاومع ذلك فان انخفاض المعدل للملت
انخفاض دخل األسر وتفشي ظاهرة الفقر مع تراجع مستويات المعيشة لدى كثير من السكان والمصاحب الرتفاع نسـبة  

ل إال أن البعض يرى بان التوسع الكمي في التعليم الجامعي الغير مخطط أصبح يشك%) . ٥٥.٧(أالمية التي تصل إلى 



  

عبئاً كبيراً على إمكانيات وقدرات المجتمع التنموية وان العديد من خريجـي الجامعـات وبالـذات ذوي التخصصـات     
  .اإلنسانية أصبحوا يشكلون عبئاً كبيراً على الدولة وعلى سوق  العمل الذي لم يعد بحاجة لمثل هذه التخصصات 

من تدني وضعف الكثير من الهياكل التنموية المختلفة األمر  غير أن المؤشرات تعكس واقع البالد المتخلف والتي تعاني
الذي يتطلب العديد من مخرجات التعليم الجامعي في مختلف التخصصات ذات األولوية والذي يحتاج إلى إعادة النظـر  

امعـة  ج( في سياسات القبول بالجامعات الحكومية ذات األعداد المنخفضة ولديها طاقة استيعابية غيـر مسـتغلة مثـل    
، وان الكوادر من الخريجين المؤهلين الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل بكثيـر  ) حضرموت وإب وذمار والحديدة 

من العاطلين غير المتعلمين وغير المؤهلين ، وان ظاهرة البطالة ال يعاني منها خريجو الجامعات فقط بل يعـاني منهـا   
المتعلمة وغير المتعلمة ، من جانب أخر فإننا إلنـزال ننظـر إلـى    الكثير من األفراد في مختلف األوساط االجتماعية 

الحكومة على أنها المسئولة عن التوظيف متناسين الدور الكبير والهام الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص فـي هـذا   
فقط ، في حـين  الجانب ، ناهيك عن تركز الوظائف العامة لمخرجات التعليم الجامعي في عواصم المحافظات الرئيسية  

من إجمالي موظفي الدولة الـذين يبلـغ   %) ١٦(يشكل الخريجون الجامعيون في الوظائف العامة للدولة نسبة تصل إلى 
ألف موظف تقريباً وهذا ما يؤكد الضرورة في إعادة النظر للتوسع فـي القبـول وبالـذات فـي     ) ٤٥٠(عددهم حوالي 

  .ات التي تتطلبها خطط التنمية وسوق العمل الجامعات الناشئة وفي التخصصات ذات االحتياج
  :م ٢٠٠٣/٢٠٠٤الطالب المستجدون للعام الجامعي  •

على الرغم من التطورات الكبيرة التي شهدتها مؤسسات التعليم الجامعي إال أن قدراتها االستيعابية ال تزال غير كافيـة  
فـي الجامعـات الحكوميـة واألهليـة     %) ٣٢(ة م إال بنسب٢٠٠٢ولم تتمكن من استيعاب خريجي الثانوية العامة عام 

يـل مـنهم   لحق عدد قتوالمبتعثين للدراسة في الخارج حيث يحرم نحو الثالثة أرباع من فرص التعليم الجامعي ، بينما يل
ن بالكليات والمعاهد التقنية أو الكليات والمدارس العسكرية واألمنية والباقون منهم يذهبون أما إلى سوق العمل أو يضافو

بالمستوى التقنـي التـابع لـوزارة     وإلى مخزون البطالة ، نتيجة لمحدودية الفرص المتاحة أمامهم في كليات المجتمع أ
م وتحتاج إلى فترة لتأسيس بناها التحتيـة وقـدرتها االسـتيعابية    ٢٠٠١التعليم الفني والتدريب المهني التي أنشئت عام 
  .د الكادر المؤهل بتلك المؤسسات وتزويد مؤسساتها بالتجهيزات الالزمة وإعدا

األعظم مـن  _ إما القبول في الجامعات األهلية فهو غير متاح إال لعدد محدود من السكان ميسوري الدخل بينما السواد 
  .الراغبين في مواصلة الدراسة غير قادرين على دفع تكاليف الدراسة فيها 

  م٢٠٠٣/٢٠٠٤حسب مجال الدراسة والنوع في الجامعات الحكومية للعام الجامعي  يوضح عدد الطالب المستجدين وتوزيعاتهم) ٧(جدول رقم 
  الجامعة         
 المجال

 المجموع إب حضرموت ذمار الحديدة تعز عدن صنعاء

 ١٧١٠٩ ٥٥٢ ٦٧٩ ١٠٠٤ ١٢٤٨ ١٧١٩ ٢٣٤٧ ٩٥٦٠ ذكور  الكليات اإلنسانية 

 ٦٣١٠ ١٩٦ ٢٧٣ ٣٧٩ ٦٦٥ ٩٧٤ ٨٨٧ ٢٩٣٦ إناث 

 ٢٣٤١٩ ٧٤٨ ٩٥٢ ١٣٨٣ ١٩١٣ ٢٦٩٣ ٣٢٣٤ ١٢٤٩٦ إجمالي 

 ٧٤١٩ ٥١٠ ٤١٤ ٨٣٢ ٦٣٨ ٩٩٢ ١٠٠٨ ٣٠٢٢ ذكور  الكليات التطبيقية 

 ٣٢٤٩ ٢٠٨ ٧٦ ٢٥٥ ٤٠٣ ٧٨٥ ٣٥٠ ١١٧٢ إناث 

 ١٠٦٦٨ ٧١٨ ٤٩٠ ١٠٩٠ ١٠٤١ ١٧٧٧ ١٣٥٨ ٤١٩٤ إجمالي 

 ٢٤٥٢٨ ١٠٦٢ ١٠٩٣ ١٨٣٩ ١٨٨٦ ٢٧١١ ٣٣٥٥ ١٢٥٨٢ ذكور  اإلجمالي العام 



  

  الجامعة         
 المجال

 المجموع إب حضرموت ذمار الحديدة تعز عدن صنعاء

 ٩٥٥٩ ٤٠٤ ٣٤٩ ٦٣٤ ١٠٦٨ ١٧٥٩ ١٢٣٧ ٤١٠٨ إناث 

 ٣٤٠٨٧ ١٤٦٦ ١٤٤٢ ٢٤٧٣ ٢٩٥٤ ٤٤٧٠ ٤٥٩٢ ١٦٦٩٠ إجمالي 

 ١٠٠ ٤.٣ ٤.٢ ٧.٣ ٨.٧ ١٣.١ ١٣.٥ ٤٨.٩ %النسبة 

طالباً في جامعـة عـدن ،   ) ٢٤٢٠(طالباً وطالبة مستجدين في الدبلوم لم يتضمنهم الجدول منهم ) ٢٦٣٠(هناك عدد  -
  .طالباً في جامعة ذمار ) ٥٥(باً في جامعة حضرموت وطال) ١٥٥(

  
  : اآلتي ) ٧(يالحظ من الجدول 

طالباً وطالبة من غير ) ٣٤,٠٨٧(م ٢٠٠٣/٢٠٠٤إن عدد الطالب المستجدين في الجامعات الحكومية للعام الجامعي  - ١
لبـاً فـي العـام    طا) ٣٥,٨٨٠(، مقابـل  %) ٢٨(الطالب المستجدين بالنظام الموازي ، شـكلت اإلنـاث مـنهم    

، أي أن هناك انخفاض في أعداد القبول بالجامعات الحكوميـة فـي   %) ٢٦.١(، شكلن اإلناث بواقع ٢٠٠٢/٢٠٠٣
  %).٥(طالباً أي بنسبة تراجع بلغت ) ١،٧٩٣(م مقارنة بالعام السابق بواقع ٢٠٠٣/٢٠٠٤العام 

لطـالب واألكثـر اسـتيعاباً وبمعـدل بلـغ      تحتل جامعة صنعاء المركز األول من حيث األهمية النسبية في قبول ا - ٢
، وجامعة تعز بنسبة %)١٣.٥(من إجمالي القبول في الجامعات السبع ، تليها في ذلك جامعة عدن بنسبة %) ٤٨.٩(
، في حين %) ٤.٣(، وجامعة إب بنسبة %) ٧.٣(،جامعة ذمار بنسبة %) ٨.٧(، جامعة الحديدة بنسبة %) ١٣.١(

وذلك من إجمالي الطالب الذين تم اسـتيعابهم لـنفس   %) ٤.٢(تبة األخيرة بنسبة جاءت جامعة حضرموت في المر
  .العام 

والشك إن هذا التراجع في قبول الطالب قد جاء بفعل سياسة القبول االنكماشية التـي حـددها المجلـس األعلـى     
، في ظل ضعف البـدائل   للجامعات ، وهذا يعني المزيد من حرمان أعدادا كبيرة من الطالب الراغبين في االلتحاق

األخرى للتعليم الجامعي والمتزامن مع محدودية فرص توليد وظائف في سوق العمل مما يؤدي إلى انخراط بعـض  
الشباب في مجتمع الجريمة أو الجماعات المتطرفة التي تتخذ من بعض الشعارات التنظيمية والدينية المضللة للشباب 

  .هدامة والتي تهدد أمن واستقرار البالد ومكاسبها الوطنية والتنموية وسيلة لتحقيق أهدافها المغلوطة وال
  :الباقون لإلعادة  •

ون لإلعادة عبئاً إضافياً على مؤسسات التعليم الجامعي ، ونظراً لعدم توفر بيانات البقاء لجميع المستويات يشكل الباق
ألـف طالـب وطالبـة دون جامعـة     )  ١٦(فإننا سنقتصر على ما هو متاح بالمستوى األول البالغ عددهم أكثر من 

  .السبع   من الطالب المستجدين بالجامعات%) ٤٨(حضرموت ، شكلوا ما يوازي 
 يوضح عدد الطالب الباقين في المستوى األول بالجامعات الحكومية حسب النوع والمجال العلمي) ٨(جدول رقم 

 اإلجمالي العام الكليات التطبيقية الكليات اإلنسانية المجال
 النسبة

 إجمالي  إناث  ذكور إجمالي  إناث  ذكور إجمالي  إناث  ذكور الجامعة 

 62.9 10163 1042 9121 1264 121 1143 8899 921 7978 صنعاء 
 4.4 717 162 555 324 71 253 393 91 302 عدن 



  

 8.5 1380 354 1026 279 69 210 1101 285 816 تعز 
 9.3 1505 392 1113 495 137 358 1010 255 755 الحديدة 

 8.9 1431 127 1304 568 61 507 863 66 797 ذمار 
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- حضرموت 

 5.9 953 128 825 316 64 252 637 64 573 إب 
 100 16149 2205 13944 3246 523 2723 1203 1682 11221 المجموع

  

  
  : اآلتي ) ٨(يوضح الجدول 

إنـاث ، يـوزع هـذا العـدد بـين      ) ٢،٢٠٥(طالباً وطالبة مـنهم  ) ١٦،١٤٩(إجمالي عدد الطالب الباقين لإلعادة -١
  .في التخصصات التطبيقية %) ٢٠.١(مقابل %) ٧٩.٩( التخصصات اإلنسانية بما نسبته 

%) ٨٠.٥(هناك تفاوت في نسب البقاء بحسب المجال العلمي والذكور واإلناث ، حيث بلغت نسبة الباقين من الذكور -٢
في مجـال  %) ٧٦.٣(اإلناث نحو في مجال العلوم التطبيقية في حين بلغت نسبة %) ١٩.٥(في مجال العلوم اإلنسانية و

  .في مجال العلوم التطبيقية %) ٢٣.٧(العلوم اإلنسانية ونحو 
مما سبق نالحظ أن المؤشرات تؤكد أن معدالت البقاء تتركز في مجاالت العلوم اإلنسانية ، وفي أوسط الذكور أكثر مما 

دادا كبيرة من الطالب الباقين لإلعادة تضاف ومهما يكن فإن المؤشرات توحي بأن هناك أع. هو عليه في أوسط اإلناث 
من إجمـالي عـدد الطـالب المسـتوعبين     %) ٣٢.١(أعباؤهم إلى أعباء الطالب المستجدين ، حيث يشكلون ما نسبته 

األمر الذي يضاعف من حجم متوسط تكلفة نفقات تعليم الطالب الجـامعي مـن   .م ٢٠٠٣/٢٠٠٤بالمستوى األول للعام 
  .يادة الفرص أمام الراغبين في االلتحاق من ناحية أخرى ناحية ، ويقلل من ز

  
  : االلتحاق  •

طالبـاً  ) ٣٨٥،١٧٥(م بلـغ  ٢٠٠٣/٢٠٠٤تشير البيانات اإلحصائية إلى أن إجمالي الملتحقين بالجامعات الحكومية 
منهم ) الثانوية  سنتين بعد(طالباً وطالبة في مرحلة الدبلوم )٣،٣٧١(إناث ، ومن بينهم أيضاً %) ٢٦.٤(وطالبة منهم 

. م٢٠٠٢/٢٠٠٣من طالل الدبلوم عـام  ) ٢،٧٨٨(طالباً وطالبة منهم ) ١٨١،٣٥٠(إناث ، وذلك مقابل %) ١٣.٤(
عـن عـام   %) ٣.٣(م بلغـت نسـبة   ٢٠٠٣/٢٠٠٤وهذا يعني أن هناك تراجعاً فـي إجمـالي الملتحقـين عـام     

 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣
جامعات الحكومية حسب التخصصات اإلنسانية والتطبيقية والنوع للعام يبين إجمالي عدد ونسب الملتحقين بال) ٩(جدول رقم 

  *م٢٠٠٣/٢٠٠٤
  النوع                               

 المجال العلمي 
 المجموع  إناث ذكور

 النسبة 

 إناث  ذكور

 %٢٤.٦ %٧٥.٤ ١٢٥١٣٤ ٣٠٨٣٢ ٩٤٣٠٢ بك العلوم اإلنسانية 

 %١٤.٣ %٨٥.٧ ٢٥٥٣ ٣٦٦ ٢١٨٧ دبلوم 

 %٢٤.٤ %٧٥.٦ ١٢٧٦٨٧ ٣١٩٨ ٩٦٤٨٩ أجمالي 

 %٣٢.٤ %٦٧.٦ ٤٦٨٨٠ ١٥١٧١ ٣١٧٠٩ بك العلوم التطبيقية 



  

 %١٠.٥ %٨٩.٥ ٨١٨ ٦٨ ٧٣٢ دبلوم 

 %٣٢ %٦٨ ٤٧٦٩٨ ١٥٢٥٧ ٣٢٤٤١ أجمالي 

 %٢٦.٥ %٧٣.٥ ١٧٥٣٨٥ ٤٦٤٥٥ ١٢٨٩٣٠ اإلجمالي العام

 القيمة 
 --- --- %٧٣ %٦٧ %٧٥ إنسانية 

 --- --- %٢٧ %٣٣ %٢٥ عملية 
  

 
  

رسم بياني يوضح الطالب الملتحقين بالجامعات الحكومية في تخصصات العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية للعام 
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤الجامعي 

  
  

  ـ: نجد ما يلي) ٩(بحسب البيانات الواردة في الجدول 
إناث تركز معظمهم فـي  %) ٢٤.٤(طالباً وطالبة منهم ) ١٢٧،٦٨٧(دراسات اإلنسانية بلغ إجمالي عدد الملتحقين في ال

قسماً ، اإلسـالمية  ) ٣٩(خمسة أقسام نمطية متكررة في كليات اآلداب والتربية في جميع الجامعات وهي اللغة العربية 
قسماً ، في حين بلغ عـددهم فـي   ) ١٦(قسماً ، والجغرافيا ) ٢٢(قسماً ، تاريخ ) ١٥(قسماً ، قران كريم وعلومه ) ٢٥(

من إجمالي عدد %) ٢٧(إناث ، وهذا العدد يمثل ما نسبته %) ٣٢(طالباً وطالبة بينهم ) ٤٧،٦٩٨(مجال العلوم التطبيقية 
الملتحقين في جميع التخصصات اإلنسانية  والتطبيقية ، وغالبيتهم يتركزون في األقسام العلمية التطبيقية لكليات التربيـة  

  .مختلف الجامعات في 
وعلى مستوى كل جامعة تشير البيانات إلى أن جامعة صنعاء تحتل الصدارة بين الجامعات الحكومية من حيـث أعـداد   

إناث ، أي أن هذا العدد شكل ما نسبته %) ٢١(طالباً وطالبة منهم ) ٨٤،٨١٦(الطالب الملتحقين بها ، حيث بلغ عددهم 
دراسـات إنسـانية و   %) ٨٠.٤(في الجامعات الحكومية السبع ، موزعين بمعدل  من إجمالي عدد الملتحقين%) ٤٨.٤(
من إجمالي الملتحقـين فـي الدراسـات    %) ٣٥(،%) ٥٣.٤(دراسات تطبيقية ، وهؤالء يشكلون ما نسبته %)  ١٩.٩(

مـن  %) ١٥(بلـغ  اإلنسانية والتطبيقية على التوالي في جميع الكليات بالجامعات الحكومية ، يليها جامعة تعز بمعـدل  



  

وأخيـرا حضـرموت   %) ٥.٣(وإب %) ٦.٤(، ثم ذمـار  %) ٨.٣(، ثم الحديدة %) ١٣(إجمالي الملتحقين ، ثم عدن 
)٣.٧. (%  

تتباين مشاركة اإلناث من جامعة إلى أخرى إذ تحتل جامعة صنعاء المرتبة األولى بين الجامعات من حيث عدد اإلنـاث  
، %) ٢٠(جمالي الملتحقات في الجامعات الحكومية ، تليها جامعة تعز بمعـدل  من إ%) ٣٨(الملتحقات وذلك بمعدل بلغ 

، %) ٥(، ثم كل من جامعة إب وذمار بمعدل حـوالي  %) ١١(، جامعة الحديدة بمعدل %) ١٨(ثم جامعة عدن بمعدل 
  %)  .٣(وتأتي جامعة حضرموت في المرتبة األخيرة بمعدل 

تفاوت واضح في نسب أعداد اإلناث إلى الذكور إلى إجمـالي الملتحقـين    أما على مستوى كل جامعة على حدة ، هناك
%) ٦٣(لإلناث مقابـل  %) ٣٧(على مستوى كل جامعة ، وفي هذا الجانب تأتي جامعة عدن في المرتبة األولى بمعدل 

%) ٣٥(ة بمعدل على التوالي ، وتحتل جامعة الحديدة المرتبة الثاني%) ٦٤(و%) ٣٦(للذكور ، تليها جامعة تعز بمعدل 
على التوالي ، ثم جامعة صنعاء %) ٧٧(،%) ٢٣(على التوالي ، ثم كل من جامعتي حضرموت وإب بنسبة %) ٦٥(و 

علـى التـوالي   %) ٨١(و%) ١٩(على التوالي وتأتي جامعة ذمار في المرتبة األخيرة بنسبة %) ٧٩(و %) ٢١(بنسبة 
النسبة اإلجمالية على المستوى الكلي ، إال أنها تحتل المرتبة قبـل  ومع أن جامعة صنعاء تحتل المرتبة األولى من حيث 

  .األخيرة من حيث قلة نسبة اإلناث إلى الذكور 
  

  مخرجات التعليم العالي -ثانيا
يعتبر خريجو الجامعات المنتج النهائي لمحصلة عملية التعليم الجامعي الرافد الحقيقي والهام للعملية التنموية ، وقـد  

إناث وذلك مقابل %) ٣٣.٦(طالباً وطالبة منهم ما نسبته ) ٢٣٣٢٩(م ٢٠٠٣/٢٠٠٤ي عدد الخريجين للعام بلغ إجمال
إناث ، مما يعني أن هناك زيادة في إجمالي %) ٣٥.٤(م منهم ما نسبته ٢٠٠٢/٢٠٠٣طالباً وطالبة عام ) ٢٠٠٠٨(

زيـادة عـن العـام    %) ٤٤.٧(سبته خريجاً أي ما ن) ٧،٢٠٤(م بلغت ٢٠٠٣/٢٠٠٤عدد الخريجين للعام الجامعي 
  السابق 

من إجمالي الخـريجين  %) ٧٣.٢(وعلى مستوى مجال التخصص بلغت نسبة الخريجين في التخصصات اإلنسانية 
  إناث ، %) ٣٧.٦(منهم ما نسبة %) ٢٦.٨(إناث ، في حين كانت في التخصصات التطبيقية %) ٣٢.١(بينهم 

  م٢٠٠٠/٢٠٠٤العالي بحسب التخصصات للفترة  يوضح لنا خريجي التعليم) ١٠( جدول رقم 

 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات  /        البيانات                   

 6252  3209 1792 1747 1375 عدد الطالب الخريجين من الكليات التطبيقية

 17077  16799 16385 1484215733 عدد الطالب الخريجين من الكليات اإلنسانية

 23329 20008 18177 1621717480 جمالياإل
  



  

%) ٤١.٢(خريجاً ، أي بما نسـيته  ) ٩،٦٢٠(احتلت جامعة صنعاء الصدارة بالنسبة إلجمالي عدد الخريجين بمقدار 
من خريجـي  %) ٣٤.٥(من خريجي العلوم اإلنسانية مقابل %) ٤٣.٧(من إجمالي عدد الخريجين ، شكلوا ما نسبته 

  .العلوم التطبيقية 
، الحديـدة  %) ٧.٩(، ثم ذمـار  %) ١٦.٥(ا احتلت كل من جامعتي عدن وتعز بالتساوي المرتبة الثانية بمعدل كم
  %) .٤.٦(وأخيراً حضرموت %) ٥.٦(، وجامعة إب %) ٧.٦(

وعلى الرغم من إن هناك زيادة في إجمالي عدد الخريجين تضاف إلى سوق العمل وإلى زيـادة الكـادر البشـري    
مع ، غير إنها ال تزال منخفضة وال تفي بمتطلبات التنمية وسوق العمل في ظل االحتياجات الراهنة المؤهل في المجت

  .للجميع وتطويره والمعطيات الحالية لمؤشرات التنمية البشرية في هذا الجانب 
  

  
  :التعليم الجامعي األهلي 

وبعـد أن   –تسعينات القرن الماضي ظل دور القطاع الخاص يتركز في التعليم األساسي والثانوي ، ومنذ منتصف 
إذ وصل .أصبح له مساهمة في التعليم الجامعي وبصورة متسارعة  –هيأت الحكومة المناخ المناسب للقطاع الخاص 

عدد الجامعات األهلية إلى ثمان جامعات تشارك الجامعات الحكومية في استيعاب جزء قليل مـن األعـداد الكبيـرة    
ومن ثم تخفيف الضغط المتزايد على الجامعات الحكومية وقدراتها االستيعابية ، غيـر أن  لمخرجات التعليم الثانوي، 

هذه الجامعات تسمح بالقبول للطالب الذين لم يتمكنوا من االلتحاق بالجامعـات الحكوميـة دون العمـل بالشـروط     
لوم والتكنولوجيا ،الجامعة اليمنية جامعة الع( والضوابط التي يتم تطبيقها في الجامعات الحكومية، والجامعات األهلية 

، الجامعة الوطنية ، جامعة الملكة أروى ،جامعة العلوم التطبيقية واالجتماعية ، جامعة سبأ ، جامعـة االحقـاف ،   
وعلى الرغم من تكـرار  . تخصصا في كلياتها اإلنسانية ) ٢٤(تخصصاً منها ) ٣٨(جميعها تضم ) وجامعة اإليمان

لمكررة بالجامعات الحكومية ، إال أن هناك بعض التخصصات الجديدة التي فتحت أخيـراً ،  التخصصات المماثلة وا
: قسم نظم المعلومات اإلدارية ،وفي الكليات التطبيقيـة  : قسم التجارة اإللكترونية : منها في كليات العلوم اإلنسانية 

  .قسم نظم المعلومات اإللكترونية وقسم تقنية المعلومات
العلوم والتكنولوجيا ، اليمنية ، ( ت المتاحة عن عدد الطالب المستجدين في خمس جامعات أهلية هي وبحسب البيانا

نجد إن إجمـالي عـدد المقبـولين بهـذه الجامعـات      ) العلوم التطبيقية واالجتماعية، الملكة سبأ، وجامعة األحقاف 
، %)٤٤(جامعة العلوم والتكنولوجيا : تالي إناث ، موزعين على النحو ال%) ٢١.١(طالباً وطالبة منهم ) ٣.٢٥٧(بلغ

 %) .٦.٧(، األحقاف %)٧.٨(، الملكة أروى %) ١٩.٢(، سبأ %) ٢٢.٣(اليمنية

طالباً في ) ٣٣١(طالباً وطالبة منهم ) ١٧٠٥٤(أما إجمالي عدد الطالب الملتحقين في الجامعات األهلية الثمان فيبلغ 
من إجمـالي الملتحقـين ، كمـا بلغـت نسـبة الملتحقـين       %) ٢٣.٩( دبلوم علوم تطبيقية، شكلت اإلناث ما نسبته

، يتوزعون بنسب متفاوتة فيما بين الجامعات األهلية حيث تحتل جامعـة  %) ٢٩.٢(بالتخصصات العلمية التطبيقية 
أ ، سـب %)١٩.٣(يليها جامعة العلوم التطبيقيـة واالجتماعيـة   %) ٤١.٩(العلوم والتكنولوجيا المرتبة األولى بواقع 

، وأخيـراً  %) ٦.٥(على التوالي ، ثـم اليمنيـة   %) ٩.١(و %) ٩.٣(، ثم الوطنية والملكة أروى بنسبة %)١١.٧(
  .وذلك من إجمالي الملتحقين بالتخصصات التطبيقية في الجامعات األهلية%) ٢.٢(األحقاف 



  

إناث %) ٢٢.٨(ريجاً بينهم خ) ٢.٢٩٥(فقد بلغ : م٢٠٠٤/م٢٠٠٣أما بالنسبة لعدد الخريجين من هذه الجامعات عام 
فـي  %) ٣٥.٦(م بينهم ٢٠٠٢/٢٠٠٣خريجاً عام ) ١.٣٨١(في التخصصات التطبيقية وذلك مقابل %) ٤٧(ونحو 

  .التخصصات التطبيقية
عن عام %) ٦٦.١(خريجاً بنسبة زيادة ) ٩١٤(م بلغت ٢٠٠٣/٢٠٠٤مما يعني أن هناك زيادة ملحوظة في خريجي 

  .م ٢٠٠٢/٢٠٠٣
ت الملحوظة في إنشاء الجامعات والكليات األهلية وتشعب أقسامها األدبية والعلميـة ، إال أن إجمـالي   ورغم التوسعا

المدخالت والمخرجات ما تزال متدنية والتي تتقارب من حيث المقارنة على سبيل المثال بأعداد ونسب المـدخالت  
  .قتصاد بجامعة صنعاءوالمخرجات بكلية واحدة في الجامعات الحكومية وهي كلية التجارة واال

إن الجامعات األهلية في اليمن لم تأخذ مكانتها العلمية واألكاديمية ولم تؤهل بنيتها المادية والبشرية بالشكل المطلوب 
م إال إنها لم تسع إلى إعداد كوادرها التدريسـية  ١٩٩٣وبالرغم أن معظم الجامعات األهلية قد بدأت نشاطها منذ عام 

من أرض ومباني وتجهيزات ومعامل ومكتبات وخدمات وإدارة وبناء هياكلها األكاديمية واإلداريـة   وبنيتها األساسية
وظلت تعتمد إعتماداً كبيراً على أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من الجامعات الحكومية بـل إن معظـم هـذه    . 

ي فروع الجامعات األهلية المنتشـرة  الجامعات تعتمد على حملة البكالوريوس في تغطية األعباء التدريسية وخاصة ف
  .في كثير من المحافظات

ومما يزيد الوضع قتامه لهذه الجامعات وتوسعها في فتح تخصصات هامة تتطلب  إمكانيات عالية كالطب البشـري  
  .وطب األسنان وهي تفتقر إلى ابسط المكونات األساسية لمثل هذه التخصصات

ت تمارس نشاطها قرابة عشر سنوات في ظل غياب قانون ينظم نشاطها وفي وعليه فإن معظم الجامعات األهلية ظل 
م بدأت معه وزارة التعليم العالي والبحث ٢٠٠٥لسنة ) ١٣(ظل غياب الضوابط والمعايير حتى صدور القانون رقم 

القائمـة   العلمي والمجلس األعلى لتخطيط التعليم والمجلس األعلى للجامعات في دراسة أوضاع الجامعات األهليـة 
واإلختالالت المصاحبة لمزاولة نشاطها وتشكلت اللجان المتخصصة و المحايدة للوقوف على واقع العملية التعليميـة  

  .و األكاديمية واإلدارية والبنية األساسية والهيكلية لهذه الجامعات
  

  :الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعات الحكومية  
لذات المتقدمة منها بالدراسات العليا والبحث العلمي وتخصص الكثير من األموال في سبيل تهتم معظم دول العالم وبا

تطويرها لما لذلك من مكاسب ومردودات اقتصادية وتنموية واسعة ، وتكوين المزيـد مـن الدارسـين والبـاحثين      
الدراسات إلى انه يوجد والخبراء في إطار التخصص العلمي  واألكاديمي وفي مجال تقسيم العمل حيث تشير بعض 

فقط في البلدان ) ٩(عالما وخبيرا متخصصا لكل ألف من السكان في  البلدان المتقدمة ، مقابل ) ١٢٠(في المتوسط 
من السكان في البلدان المتقدمة من الحاصلين على مؤهالت جامعية في البلدان النامية %) ٣٥(النامية ، كما نجد أن 

  .فقط تلقي منهم دراسات عليا%) ١(ونسبة %) ٥(ال تتعدى 
وبمقارنة ذلك مع البيانات لواقع الدراسات العليا  والبحث العلمي في اليمن نجد إن هذا الواقع ال يزال متواضعاً جداً  

ويتركز في الغالب على نظام الدبلوم في بعض الجامعات ، وعلى نظام الماجستير في ثـالث جامعـات ، ونظـام    
  .دة الدكتوراه في جامعة واح



  

نشاء معظم الجامعات الحكوميـة  إولعل السبب في تخلف الدراسات العليا والبحث العلمي في اليمن يرجع إلى حداثة 
والى ضعف إمكاناتها المادية والبشرية وضعف المقومات الدافعة و الالزمة للولوج في المجال بكل اقتدار وفعالية  ، 

سية المتخصصة ذات الخبرة والمؤهالت العليـا واكتمـال البنـي    وعلى األخص في ظل عدم اكتمال الكوادر التدري
األساسية الهيكلية ، باإلضافة إلى عدم توفر الدعم المادي والمعنوي الكافي واالفتقار للبيئة والمناخ المشـجع للعلـم   

راسـة والبحـث   والعلماء وللدارسين أو الباحثين مع غياب وجود المكتبات والمعامل والتجهيزات الحديثة الالزمة للد
والمجاالت العليمة والبحثية التي ينبغي أن  تكون في متناول الدارسين والباحثين والتي  .العلمي بما في ذلك االنترنت

  .تخلق البيئة والمناخ المالئم للدراسة والبحث العلمي 
  

التخصص والدرجة العلمية والنوع للعام  يبين توزيع الملتحقين بالدراسات العليا في الجامعات الحكومية حسب مجال) ١١(جدول رقم 
  م٢٠٠٤/ م٢٠٠٣
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ن إجمالي عدد طالب الدراسات العليا في الجامعات الحكومية حسب الملتحقين ببـرامج الـدبلوم   يبي) ١١(والجدول 
إناث يشـكلن نسـبة    ٣٣٧طالباً وطالبة بينهم ) ١٢٠٨(والتمهيدي ماجستير ، والماجستير والدكتورة ،والبالغ عددهم 

لعلميـة التطبيقيـة يشـكلون    طالباً وطالبة في مجـال التخصصـات ا  ) ٢٣٧(من إجمالي المقيدين %) ٢٨(حوالي 
  .ويتوزعون على برامج متشابهة في معظم الجامعات %) ١٩،٦(



  

وتحتل جامعة عدن المرتبة األولى في هذا المجال سواء من حيث إجمالي عدد الطالب الملتحقين أو من حيث اتساع 
طالبـاً  ) ١٨(بيانات إلـى وجـود   حجم البرامج والدرجات العلمية التي تمنحها ، كونها الجامعة الوحيدة التي تشير ال

فـي  %)٣٦.٢(مقابـل  %)  ٥٢.٣( ملتحقاً لنيل درجة الدكتوراه ، عالوة على ذلك فإن نسبة الملتحقين بها يشـكل  
%) ١.٢(تعـز ، %) ٣.٧( على بقية الجامعات بواقع%) ١١.٥( في حين تتوزع بقية النسبة البالغة -جامعت صنعاء

  .بإ%) ١.٤٢(حضرموت،%) ٥.١(الحديدة ، 
ونتيجة لضعف اإلمكانات ومقومات الدراسات العليا والبحث العلمي محلياً تضطر الحكومة في ظل تزايد االحتياجات 
المتنامية للدراسات العليا والبحث العلمي إلى تغطية مثل هذه القصور إلى االبتعاث إلى الخـارج إذ تشـير بيانـات    

رة التعليم العالي والجامعات الحكومية السبع والجهـات الحكوميـة   المبتعثين للدراسات العليا في الخارج من قبل وزا
رغم ما يكلفها ذلك من أعباء مالية كبيرة يمكن للحكومـة أن  % ٨٣األخرى يفوق أعداد الدارسين في الداخل بنسبة 

اسات العليا توظفها ليس في اإلعداد الكامل لتوفير وتأمين المقومات الالزمة والداعمة الستحداث وتطوير مجال الدر
والبحث العلمي في الداخل ، وإنما يمكن لها أيضاً أن توفر مثل هذه المخصصات التي هي في أمس الحاجـة إليهـا   
إلعادة توظيفها في مجاالت تنموية أخرى أكثر أهمية وذات األولوية األمر الذي يتوجب على الجامعـات ضـرورة   

تشمل العديد من التخصصات والمستويات التأهيلية العليا في إطار التوسع في فتح برامج الدراسات العليا وتطويرها ل
خطة تضعها وزارة التعليم العالي تلبي مجمل االحتياجات األكاديمية التنموية من الكوادر المتخصصة ذات المؤهالت 

تصار االبتعـاث علـى   الدراسية العليا، ذات الكفاءات والخبرات التقنية التي تتطلبها فعاليات التنمية ، والعمل على اق
التخصصات النادرة ،ومن ثم إعادة توظيف جزء كبير من مخصصات نفقات االبتعاث لتأمين مطالب واحتياجات فتح 
الدراسات العليا وتهيئة البيئة والمناخ المالئم والمشجع للبحث العلمي وإيجاد المقومات الدافعة والداعمـة للدراسـات   

  .العليا وتطويرها في الداخل
  تعاث الخارجياالب 

ما يزال االبتعاث الخارجي يمثل رافداً رئيسياً وفاعالً لمتطلبات المجتمع واحتياجاته التنموية من الكـوادر العلميـة   
والفنية والمتخصصة والمؤهلة تأهيالً عالياً سواء ألغراض أكاديمية تدريسية وبحثية تلبـي االحتياجـات المتزايـدة    

ات مرجعية للبحث العلمي أو لألغراض التنموية وإعداد الكـوادر المؤهلـة التـي    والمتجددة للجامعات وتكوين قياد
  .تحتاجها الوزارات والمصالح الحكومية

م بلـغ  ٢٠٠٤/م٢٠٠٣وتشير البيانات أن اإلجمالي العام للموفدين للدراسات الجامعية والعليا فـي الخـارج لعـام    
دولة شقيقة وصديقة وسنتناول التحليل على ضـوء  ) ٤٠( جهة حكومية إلى أكثر من) ٢٣(موفداًُ من قبل ) ٧.٠٥٦(

  -:البيانات إلى ثالث جهات موفدة وذلك على النحو التالي
  :الموفدون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:أوالً 

راسات العليـا  موفداً للدراسات الجامعية والد) ٥٣٣٥(بلغ عدد الموفدين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  -:ويتوزعون على النحو التالي) دكتوراه/ ماجستير ( 

موفداُ في الدراسات التطبيقية شكلوا ما نسـبته  ) ٣٠٥٤(موفداُ منهم ) ٣٨٢٠(بلغ عدد الموفدين للدراسات الجامعية 
  .من إجمالي الموفدين للدراسات الجامعية%) ٨٠(

  ) سنتين بعد الثانوية(خصصات فنية متوسطة موفداُ في ت) ١٠٢(بلغ عدد الموفدين في الدبلوم 



  

موفداً من إجمالي موفدي الدراسات الجامعية ال توجد لهـم أيـة بيانـات توضـح المسـتوى أو      ) ٤٨٠(هناك عدد 
  .التخصص لكل واحد منهم 

موفدي من إجمالي %) ٢٦(موفداً شكلوا ما نسبته ) ١٤١٣) (دكتوراه /ماجستير ( بلغ عدد الموفدين للدراسات العليا
من إجمالي %) ٤٧(موفداً في الدراسات التطبيقية شكلوا ما نسبته ) ٦٦٤(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منهم 

  .موفدي الدراسات العليا
موفداً من إجمالي موفدي الدراسات العليا ال تتوفر أية بيانات عنهم من حيث التخصـص والدرجـة   ) ١٣١(هناك   

  .م ألجلهاالعلمية التي تم إيفاده
 -:الموفدون من قبل الوزارات والمراكز والمؤسسات الحكومية: ثانياً

جهة حكومية من غير وزارة ) ١٥(تعددت الجهات الحكومية التي تقوم بعملية اإليفاد الخارجي حيث يوجد أكثر من 
فاد للدراسات الجامعية العليـا  التعليم العالي والبحث العلمي والسبع الجامعات الحكومية وهذه الجهات تقوم بعملية اإلي

دراسات جامعيـة  ) ٢٥(موفداً في الدبلوم و) ١١(إناث ويتوزعون إلى ) ٦٤(موفداً منهم ) ٣٩٤(وبلغ عدد موفديها 
  .موفداً في الدكتوراه ) ٣٨(موفداً في الماجستير و) ١٩٩(في دراسة البورد وموفداً واحداً في الزمالة و) ١٢٠(و

  :ل الجامعات الحكومية الموفدون من قب: ثالثاً
م وكانـت هنـاك   ٧٥/١٩٧٦بدأت جامعتا صنعاء وعدن بعملية اإليفاد إلعداد أعضاء هيئة التدريس اعتبـاراً مـن   

محددات وضوابط في اختبار وترشيح من يعينوا أعضاء هيئة تدريس و مساعديهم وكانت الجامعات التي يتم اإليفاد 
ة وسمعتها العلمية واألكاديمية مما انعكس على النوعية العالية ألعضـاء هيئـة   إليها تحدد مسبقاً وفقاً لمكانة الجامع

التدريس الذين انهوا دراساتهم العليا في هذه الجامعات ، بريطانيا ، ألمانيا، وكذلك الواليات المتحدة األمريكية وإلـى  
ول العربيـة كانـت مصـر ومكانـة     وبعض دول أوربا الشرقية ومن الد) االتحاد السوفيتي سابقاً( روسيا االتحادية

  .جامعتها العلمية المرموقة في قائمة الدول العربية األولى يليها العراق
وظلت عملية اختبار الجامعات والدول التي يتم اإليفاد إليها مستمر لفترة طويلة ، إال انه مع بداية إنشاء الجامعـات  

الدرجات المالية لإلبتعاث التي تعيرها أهمية أكثر مما م والتي أصبحت تتسابق في الحصول على ١٩٩٦الجديدة عام 
تعير الجامعة أو الدولة التي سوف يوفد إليها الطالب وأصبح المعيد أو المدرس هو الذي يقـوم بتحديـد الجامعـة    
والدولة التي سوف يوفد إليها وذلك عن طريق مراسلته الشخصية والحصول على القبول الذي يتقدم به إلى الجامعة 

لمنتسب إليها الستكمال إيفاد دون الخضوع للمعايير والضوابط واختيار الجامعات ذات المكانة العلميـة ممـا أدى   ا
بجامعتي صنعاء وعدن إلى أن تحذو حذو الجامعات الناشئة في عملية اإليفاد وانعكس ذلـك فـي ضـعف نوعيـة     

  .وقدرات عضو هيئة التدريس ومكانته العلمية
موفداً للماجستير والدكتوراه من جامعة صـنعاء أوفـدوا إلـى    ) ٤٦(هناك عدداً يصل إلى  وتجدر اإلشارة إلى أن

م وعدد أخر غير قليل قد يصل إلى حوالي ١٩٩٦جامعات عربية أنشئت بعد إنشاء الجامعات األهلية اليمنية في عام 
  .طالباً أوفدوا إلى جامعات أجنبية غير معترف بها) ٦٠(

خمس الناشئة فقد استمرت بنفس أسلوب اإليفاد الذي انتهجته فيما عدى القليل من موفدي هذه أما بالنسبة للجامعات ال
  .الجامعات الذين حظوا بفرصة إيفاد إلى جامعات عريقة وذات سمعة علمية وأكاديمية عالية



  

اً يتوزعون بين موفد) ١٣٢٧(وتوضح البيانات أن عدد الموفدين من الجامعات الحكومية للماجستير والدكتوراه بلغوا 
موفداً في الدراسات اإلنسانية،كما بلغ عـدد موفـدو   ) ٢٤٢(موفداً منهم ) ٥٥٦(موفدي الماجستير الذين بلغ عددهم 

موفداً في الدراسات اإلنسانية ، في حين بلغ عدد الموفـدين فـي الدراسـات    ) ٣٨٢(موفداً منهم ) ٧٧١(الدكتوراه 
من إجمالي موفدي الجامعات الحكومية السبع وذلك كما يوضـحه  %) ٥٣(ه موفداً يشكلون ما نسبت) ٧٠٣(التطبيقية 
  )١٢(الجدول

  
  م٢٠٠٣/٢٠٠٤يبين موفدي الجامعات الحكومية حسب الجامعة ومجال الدراسة لعام ) ١٢(جدول رقم 

 اإلجمالي العام دكتوراه ماجستير الجامعة 

إجماليتطبيقيإنسانيتطبيقيإنسانيتطبيقيإنساني
 ٥٧٦ ٣٠٧ ٢٦٩ ١٩٠ ١٦٩ ١١٧ ١٠٠ ءصنعا

 ١٥٨ ٨٢ ٧٦ ٥٧ ٦٠ ٢٥ ١٦ عدن 

 ١٤٤ ٥٥ ٨٩ ٣٠ ٥٠ ٢٥ ٣٩ تعز

 ١٤٤ ٦٧ ٧٧ ٢٣ ٤٠ ٤٤ ٣٧ الحديدة

 ٩٠ ٥٨ ٣٢ ٢٤ ١٥ ٣٤ ١٧ إب 

 ١٠٧ ٨٤ ٢٣ ٣٦ ١٥ ٣٨ ٨ ذمار

 ١٠٨ ٥٠ ٥٨ ٢٩ ٣٣ ٢١ ٢٥حضرموت

١٣٢٧ ٧٠٣ ٦٢٤ ٣٨٩ ٣٨٢ ٣١٤ ٢٤٢ اإلجمالي
من إجمـالي موفـدي   %) ٤٣(موفداً أي ما نسبته ) ٥٧٦(من حيث عدد موفديها الذين بلغوا  تتصدر جامعة صنعاء

في حين تتساوى كـل  %) ١٢(موفداً أي ما نسبته ) ١٥٨(الجامعات السبع يليها جامعة عدن حيث بلغ عدد موفديها 
) ١٠٨(، )١٠٧(بواقـع  موفداً لكل منهما وكذلك جامعتي ذمار وحضرموت ) ١٤٤(من جامعتي تعز والحديدة بواقع 

  .موفداً) ٩٠(موفداً بحسب الترتيب وتأتي جامعة إب في المرتبة األخيرة التي بلغ عدد موفديها 
كما يالحظ أن عدد موفدي الدراسات اإلنسانية في الجامعات السبع يتقاربون من أعداد موفدي الدراسات التطبيقيـة  

ا ما يؤكد أن الجامعات الحكومية دون استثناء ال زالت توفد ممن موفداً لصالح الدراسات التطبيقية وهذ) ٧٩(بفارق 
هم في تخصص الدراسات اإلنسانية دون األخذ في االعتبار قرارات مجلس الوزراء والتوجهات الجديدة نحو إيقاف 

الكليـات  اإليفاد الخارجي في الدراسات اإلنسانية والتركيز على التخصصات التطبيقية التي تحتاج إليهـا األقسـام و  
  .العلمية التطبيقية في الجامعات

  
  :الكادر التدريسي بالجامعات الحكومية 

  م١٩٩٠عضوا في العام ) ١٤٣٨(ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس الجامعي ومساعديهم من 
  غير يمنيين% ١٧م بينهم ٢٠٠٤عضوا في العام ) ٤٨٨٠( غير يمنيين ليصل إلى% ٢٨بينهم 

حسب النوع في الجامعات ) يمنيين وغير يمنيين(ء هيئة التدريس ومساعديهم يبين توزيع أعضا) ١٣(جدول 
  .م٢٠٠٤/م ٢٠٠٣الحكومية للعام 



  

  
 اإلجمالي العام غير يمنيون يمنيون لجنسية

 إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور  إجمالي إناث ذكور  النوع/ الجامعة

 ١٥٤٥ ٢٢٦ ١٣١٩ ٢٨٤ ١٩٠١٢٦١٢٤٨٣٦ ١٠٧١ صنعاء

 ١٣٣٥ ٢٧٧ ١٠٥٨ ٧٠ ٥ ٢٧٢١٢٦٥٦٥ ٩٩٣ دنع

 ٤٩٤ ٩٩ ٣٩٥ ٧١ ١٠ ٦١ ٤٢٣ ٨٩ ٢٣٤ تعز

 ٤٥٦ ٧١ ٣٨٥ ٩٨ ١٤ ٨٤ ٣٥٨ ٥٧ ٣٠١ الحديدة

 ٣٩٥ ٣٣ ٣٦٢ ٨٩ ١٢ ٧٧ ٣٠٦ ٢١ ٢٨٥ ذمار

 ٤١٥ ٥٠ ٣٦٥ ١٣٣ ١١٧١٦ ٢٨٢ ٢٤ ٢٤٨ حضرموت

 ٢٤٠ ٣٠ ٢١٠ ٩١ ٩ ٨٢ ١٤٩ ٢١ ١٢٨ إب

 ٤٨٨٠ ٧٨٦ ٤٠٩٤ ٦٧٤٤٠٤٤٧٣٤١٠٢٨٣٦ ٣٣٦٠ المجموع

  
  :يتبين أن) ١٣(من الجدول

غيـر يمنـي مـنهم    %) ١٧(عضوا مـنهم  ) ٤.٨٨٠(إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية بلغ 
من إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السبع، ثم %) ٣١.٧(إناث ، تحتل جامعة صنعاء ما نسبته %) ٦١.١(

وأخيراً جامعة %) ٨.٥(، وحضرموت %)٩.٣(يليها جامعة الحديدة %) ١٠.١(عة تعزفجام%) ٢٧.٤(جامعة عدن 
ورغم هذا التفاوت الواضح في توزيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية لصالح كـل  %) . ٤.٩(إب بواقع 

الكليات واألقسـام  من جامعتي صنعاء وعدن ،إال أن ذلك يعود إلى قدم وعراقة هاتين الجامعتين وبحكم زيادة أعداد 
التخصصية الرئيسية والفرعية بهما ، مقارنة بمثيالتهما من الجامعات الناشئة،وإذا تم مقارنة أعداد أعضـاء هيئـة   
التدريس في كل جامعة بأعداد الطالب الملتحقين لوجدنا أن هناك تفاوتاً كبيراً في العبء التدريسي سواء من حيـث  

ية لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس ليس على مستوى الجامعات فحسب بـل  عدد المحاضرات أو الكثافة الطالب
على مستوى الكليات واألقسام التخصصية في كل جامعة حيث نجد أن نسبة أعداد الطالب لكـل عضـو تدريسـي    

،  طالبـاً ) ٣١(طالباً ، والحديدة ) ٥٤(طالباً وفي تعز ) ١٧(طالباً وفي جامعة عدن) ٥٢(بجامعة صنعاء تصل إلى 
  .طالباً) ٤٢(طالباً ، وإب ) ١١(طالباً، وفي حضرموت ) ٢٤(وذمار 

  
  .م٢٠٠٤/م ٢٠٠٣يبين توزيع أعضاء هيئة التدريس اليمنيين حسب الدرجة العلمية بالجامعات الحكومية للعام ) ١٤(جدول 

  الجامعة
 القسم العلمي

 القيم النسبية المجموع إبحضرموت ذمار الحديدة تعز  عدن صنعاء 

 ٤ ١٥٨ ٠ ٥ ١ ٣ ٧ ٣١ ١١١ ستاذأ

 ٩.١ ٣٦٩ ٢ ١٣ ٥ ٤ ٩ ١٤٦ ١٩٠ أستاذ مشارك

 ١٦٥٥٤٠.٩ ٤٥ ١٣٥ ٥٠ ١١٠٧٣ ٥٩٠ ٦٥٢ أستاذ مساعد

 ١٤.٦ ٥٩١ ١٨ ٣٧ ٧٤ ١٠٥٥٥ ٢١٠ ٩٢ مدرس

 ١٢٧١٣١.٤ ٨٤ ١٩٢٢٢٣١٧٦٩٢ ٢٨٨ ٢١٦ معيد



  

 ١٤٩٤٠٤٤١٠٠ ١٢٦١١٢٦٥٤٢٣٣٥٨٣٠٦٢٨٢ إجمالي

  
%) ٤(توزيع أعضاء هيئة التدريس اليمنيين حسب الدرجة العلمية حيث يتوزعون بما نسـبته  ) ١٤( يوضح الجدول

معيد ، وتتركـز معظـم   %) ٣١.٤(مدرس، %) ١٤.٦(أستاذاً مساعد، %) ٤٠.٩(أستاذا مشارك %) ٩.١(أستاذا 
في جامعة صـنعاء إلـى    في جامعتي صنعاء وعدن ، وبأعداد تصل) أستاذ، أستاذ مشارك( الدرجات العلمية العليا 

أستاذ مشارك ، أما بالنسبة لبقية الجامعـات  ) ١٤٦(أستاذ،) ٣١(أستاذ مشارك ، وفي جامعة عدن تصل إلى ) ١١١(
الخمس الناشئة ما تزال تفتقر للعديد من الكوادر التدريسية ذات الدرجات العلمية العالية وتحتاج إلى تأهيل كوادرهـا  

ها تعتمد حالياً اعتماداً واسعاً على هيئات التدريس المساعدة من اليمنيين وعلى قدر مـن  كماً ونوعاً ، على اعتبار أن
وتـرى انـه مـن    . أعضاء هيئة التدريس غير اليمنيين بحكم حداثة نشأتها وضعف مخصصات التأهيل واالبتعاث 

وي الخبرة التدريسية والبحثية الممكن لهذه الجامعات أن تستعين بعدد من جملة المؤهالت والدرجات العلمية العليا وذ
وذلك من خالل نظام تعده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع من يرغـب  . الواسعة من جامعتي صنعاء وعدن

منهم وإعطائهم الحوافز الكافية والمشجعة لتغطية العجز في الجامعات الخمس وذلك بما ال يتعـارض مـع جـداول    
  .محاضراتهم في الجامعات

  
  :قـاتالمعـو 

  .إن التعليم الجامعي يواجهه في الوقت الراهن مجموعة من المعوقات منها على سبيل المثال
يواجه التمويل في مجال التعليم ضعف ومحدودية التمويل الخارجي سواء في شكل :  محدودية التمويل الخارجي -١

كمـا  ، تقلبات يصعب السيطرة عليهامنح أو قروض يعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة للتمويل الخارجي الذي يخضع ل
  .انه في نهاية األمر مورداً ثانوياً ومؤقتاً يرتبط بشروط محددة

ال يزال إسهام القطاع الخاص في تمويل التعليم غائباً أو يكاد يكـون معـدوماً   : ضعف مشاركة القطاع الخاص -٢
عض المدارس أو االشتراك في مسـاهمة  باستثناء بعض الحاالت الفردية كمساهمة بعض رجال األعمال في تمويل ب

  .بعض مؤسسات التعليم الجامعي
االفتقار إلى التنسيق بين تخطيط القوى العاملة والتخطيط التعليمي الذي أدى بالتالي إلـى عـدم التجـانس بـين     -٣

 .مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل

  .جتمع ومتطلبات سوق العملتم فتح جامعات وفروع جديدة ال تساير احتياجات الم-٤
غياب سياسة واضحة للقبول في الجامعات ووجود خلل هيكلي قائم في توزيع الطالب على الكليـات اإلنسـانية   -٥

  .والتطبيقية
تدني جودة التعليم ودرجة التحصيل العلمي عند الطالب وعدم قدرتهم على التعليم الذاتي واالستقاللية واإلبـداع  -٦

  .وب بشكل كبيروارتفاع نسبة الرس
جمود المناهج التعليمية وعدم مواكبتها للتطورات العلمية وتخلفها عن مجاراة التنوع المصرفي وتطبيقاته وضعف -٧

  .األسس العلمية والتكنولوجية في مجاالت البحث والتطوير
دريس وغيـاب  ضعف كمي وكيفي في هيئة التدريس وعدم االهتمام باإلعداد التربوي والمضي ألعضاء هيئة الت-٨

 .التقويم إلى جانب تزايد أعداد الطالب لألستاذ الواحد



  

غلبة مخرجات التخصصات النظرية واإلنسانية على مخرجات التخصصات العلمية والتطبيقية وبالتـالي زيـادة   -٩
 .البطالة والهدر برأس المال البشري

والخـدمات التعليميـة مـن مكتبـات وورش     نقص كبير في الموارد المالية التي تنفق على التجهيزات العملية -١٠
 .ومعامل ومواد أولية ووسائل إيضاح وغيرها

 
 :السياسات واإلجراءات  

إن التعليم الجامعي يواجهه في الوقت الراهن تحديات ومتغيرات عديدة توجب مراجعة أهدافـه وفلسـفته وتنظيماتـه    
جامعي لهذه التحديات ليس الغرض منه االقتصار فقـط  ومواجهة التعليم ال،ومناهجه وعالقته بالمجتمع الذي يوجد فيه 

على حل مشكالته الحاضرة وإنما أيضاً لمواجهة مشكالت المستقبل خاصة وأن التعليم في جوهرة عملية مستقبلية لذلك 
 :نوصي باآلتي

به االسـتقاللية  تجديد أهداف التعليم الجامعي من خالل تعليم الطالب كيفية التعليم الذاتي والتقويم الذاتي وإكسـا  -
االبتكارية والقدرة على اإلبداع والتحكم في التعبير والمشاركة في تنمية مجتمعة، وتنميـة شخصـية وإكسـاب    

 .الرغبة في االستمرار في التعليم

تحديث العملية التعليمية الجامعية بإنشاء مركز لتقنيات التدريس يشمل على دوائر مغلقة لإلذاعـة والتلفزيـون    -
تر ووحدة للوسائل التعليمية السمعية والبصرية تضم خبراء ومتخصصين في اإلخـراج واإلنتـاج   وشبكة كمبيو

والتعليم الذاتي والبرنامج إلى جانب تطوير وتحديث المناهج التعليمية بحيث تالحظ النمو المعرفي المتزايد وتجد 
هذا التقويم إلى الفهم والتحليـل   مكاناً للتخصصات الجديدة وتحديث طرق التدريس والتقويم للطالب بحيث يمتد

  .والنقد وإلى قياس القدرة على أداء المهارة المطلوبة
تنمية أعضاء هيئة التدريس من خالل االهتمام باإلعداد التربوي وذلك بتنظيم حلقات أو دورات تدريبية تجديدية  -

لتربوية واالهتمام بالنمو العلمـي  بهدف تزويدهم بالكفاءات التي تسهم في مساعدتهم على أداء مهامهم العلمية وا
والمهني بتيسير فرص االشتراك في المؤتمر والندوات العالمية والمحلية لتبادل الخبرات وإيفاد بعض أعضـاء  
هيئة التدريس لإلطالع على نظم الدراسة والبحث في الجامعات األجنبية حيث أثبتت الدراسات وجـود عالقـة   

 .واالحتكاك العلمي وارتفاع اإلنتاجية التعليميةإيجابية بين زيادة مرات االتصال 

االهتمام بتدريس اللغات األجنبية بجانب االهتمام باللغة القومية بما يسهم في االنفتاح على الحضارة المعاصـرة   -
  .مع المحافظة على الذاتية وبذلك يكون الخريج متصالً بالثقافة العالمية ومنتمياً لوطنه وثقافته

لمكتبات من المراجع والكتب والدوريات والمجالت المتخصصة وتحديث نظمها وربطها بشبكات تنمية مقتنيات ا -
المعلومات المحلية واإلقليمية والعالمية إلى جانب تقديم برامج مشجعة ومخفضة ألساتذة الجامعـات والطـالب   

 .للتدريب واقتناء أجهزة الكمبيوتر

تعليمية توجه الجامعات األهلية نحو األهداف التي يتطلبها وبالتالي فإنه من الضروري رسم سياسة ووضع خطة  -
المجتمع وسوق العمل بحيث يكون هناك تكامل بينها وبين الجامعات الحكومية مع التركيز على وجـود لجـان   
متخصصة للرقابة والمتابعة على عملية أداء العملية التعليمية والتأكد من أن األعداد التي تقبلها هذه الجامعـات  

 لتخصصات التي تنشئها هي في نطاق السياسة التعليمية للدولة وخططها التنمويةوا



  

رسم خطة وسياسة تعليمية واضحة على ضوء المعلومات الناتجة عن التنبؤ بالنمو االقتصادي وتشخيص الوضع  -
لعرض والطلب الراهن والتنبؤ باالحتياجات من القوى العاملة وتقدير العرض من القوى العاملة والموازنة بين ا

وذلك بتطبيق النظريات الخاصة بهذه المواضيع من أجل إقامة نظام تعليمي ينشئ المستقبل ويوجهه بـدالً مـن   
 .نظام ينتظر أخطار المستقبل ويحاول بعد حدوثها التكيف معها

 .يقهااألخذ باستراتيجيات الكفاءة والتقويم المستمر في تقويم األداء الجامعي ووضع معايير واضحة لتطب -

 .إنشاء كليات جديدة لتدريس التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وهذا ما أكد عليه قرار إنشاء جامعة عمران -

البحث عن مصادر بديلة لتمويل التعليم الجامعي وذلك من خالل تقديم بعض االستشارات أو الخدمات للمجتمـع   -
  . مقابل الحصول على بعض الموارد المالية نظير هذه الخدمات

 
 

 :المصادر 
 :م٢٠٠٣/م٢٠٠٢) المجلس األعلى لتخطيط التعليم ( مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية-١

  :م٢٠٠٤/م٢٠٠٣) المجلس األعلى لتخطيط التعليم ( مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية-٢
  :كتاب اإلحصاء السنوي أعداد مختلفة -٣
  :االنترنت -٤
  :م٢٠٠٤مةنشرة إحصائية مالية الحكو -٥
  :م٢٠٠٥لدولة لمجلدات الموازنة العامة -٦
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


