
األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

  

  

  
  

  

  مخرجات الثانویة العامة دراسة بشأن 
  بین  تأجیل القبول وقیود اإلستیعاب 

  بمؤسسات التعلیم العالي

  /إعداد
مرشد عبداهللا مرشد/ أ



األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

  :مدخل عام

یعتبر التعلیم الركن األساسي للتنمیة البشریة والدافع لنمو المجتمعات والدول المبني على تملیك المعارف 
بكافة مستویاتھ وتوطینھا تمھیدا إلیجاد إطار معرفي واسع یشمل كافة میادین العلوم ، ویشكل التعلیم 

للولوج إلى التنمیة المستدامة القائمة على تحدیث  السند األساسي لعوامل التطویر والتحدیث وأنواعھ
برامج التأھیل والتدریب وإتاحتھا للطالب بصورة مستمرة تمكنھم من تملك مھارات معرفیة ومھنیة 

.وتقنیة متنوعة، بما یحقق الموائمة و  تكامل األدوار بین أنواع ومستویات المھارات المطلوبة 

حسن إعدادھم وتھیئتھم للحیاة العملیة  ، ألن رصید الدول في أقیة إذا مافالشباب أمل األمة وثروتھا الحقی
الوقت الراھن ال یقاس بما تمتلكھ من موارد وثروات طبیعیة ولكن بما تملكھ من مخزون في رأس المال 
البشري كثیف المعرفة  والقادر على التعاطي مع متغیرات العصر وملبیًا لإلحتیاجات والبرامج التنمویة 

.و سوق العمل

و مع التسلیم بالمؤثرات الدولیة واإلقلیمیة التي سادت ثمانینات وتسعینات القرن الماضي والتي عكست 
على الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والسیاسي للیمن على حد سواء ، قادت إلى إعادة ترتیب  بظاللھا

ار قانون خدمة الدفاع الوطني إصدإعادة معھ  ىاألوضاع الداخلیة  وتعبئة  ا لصفوف الذي أستدع
م تم تحدید الخدمة الفعلیة التي یقضیھا المكلف بھذا الواجب لمدة عامین  ١٩٩٠لعام   ) ٢٢(اإللزامي  رقم 

تعلیمة بمرحلة التعلیم الثانوي أو الجامعي و لم یسبق أن ألتحق بھا ،  مما  ىعامًا أو أنھ ١٨لمن بلغ سن 
جات الثانویة العامة بالجامعات سنة كاملة ، نظیر أداء الخدمة اإللزامیة أدى إلى تأجیل قبول إلتحاق  مخر

في صفوف القوات المسلحة واألمن لمدة عامًا واحدًا أو العمل في سلك التدریس  لسد العجز من 
في قانون  الخامسةمن المادة ) جـ(إحتیاجات  المدرسین بمرحلة التعلیم األساسي ، باالرتكاز على الفقرة 

الدفاع الوطني التي خولت لرئیس الوزراء تحدید عدد الخریجین من المرحلة الثانویة   والحاصلین   خدمة
على تفوق في مستوي دراساتھم للعمل في حقل التدریس سنة كاملة توازي نفس الفترة التي یقضیھا 

بویین ،  تشمل زمالئھم في القوات المسلحة ، وكان ذالك بعد تنفیذ دورة تدریبیة تخصصیة  لغیر التر
م یالجوانب التربویة واألداء المسلكي إلكسابھم مھارات التعامل مع اإلدارة المدرسیة والطالب وبیئة التعل

، وكان ذلك للذكور دون اإلناث ، مع تأجیل خدمة  السنة الثانیة لتحدد من قبل الجھات المختصة إذا 
.دعت الضرورة لذلك

ام  بالتعلیم العالي في ضوء المتغیرات التي فرضتھا طبیعة تلك الرغم من تأجیل القبول لمدة عوعلى 
  :المرحلة  إال أنھا  ساعدت على ترسیخ القیم اإلیجابیة منھا 

.تعزیز الوالء الوطني لدى الشباب  .١

إستقطاب عدد من حملة المؤھالت العلمیة للدخول في صفوف وحدات القوات المسلحة .٢
.واألمن 

خل وحدات القوات  المسلحة واألمن تطورت  بعد ذلك  إلى فتح برامج محو األمیة دا.٣
مدارس أساسیة وثانویة في إطار الوحدات العسكریة كخطوة ھامة لتجفیف األمیة بین أفراد 

.القوات المسلحة واألمن

.توجیھ عدد من الشباب الراغبین لالنخراط بالكلیات والمدارس العسكریة .٤
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دفاع الوطني معارف ومھارات حیاتیھ مكنتھم من إكساب األفراد المسرحین من خدمة ال.٥
.التعاطي مع طبیعة األحداث المتعاقبة إنطالقًا من مبدأ الحرص على المصلحة الوطنیة 

العرب والتدرج في عملیة ) المعارین والمتعاقدین ( التقلیل من اإلعتماد على المدرسین .٦
  .اإلحالل 

تي ربطت بین العمل في صفوف القوات المسلحة كواجب لمرامي وأبعاد القیادة السیاسیة ال وتحقیقًا
مع أفول القرن إال أنھ وطني أملتھا ظروف المرحلة في ذلك الوقت ،  والخدمة  في حقل التدریس  

العشرین تھیأت ظروف سیاسیة كانت نتاج عوامل ومناخات دولیة  ترجمتھا القیادة السیاسیة بعد تحقیق 
م  إلى برامج عمل التحمت فیھ كل فئات المجتمع الیمني بعد أن قضت ١٩٩٠مایو  ٢٢الوحدة المباركة في 

عقود من الزمن في التشطیر والتفرقة ،  وإعتماد برامج اإلصالح والدیموقراطیة خیارات لبناء  المستقبل 
  :المنظور باالعتماد على 

.إعادة لحمة الیمن أرضا و إنسانا وتثبیت دعائم الوحدة الوطنیة.١

صلبة لحمایة المكاسب الوطنیة القائمة على الدیمقراطیة واحترام الرأي والرأي تأسیس أرضیة .٢
.األخر

االنفراج السیاسي الذي تھیأ بعد إعادة ترسیم الحدود مع دول الجوار وإعادة توجیھ اإلستثمارات  .٣
.لإلھتمام بقضایا التنمیة 

.تعزیز حالة االستقرار واألمن في ربوع الوطن .٤

.صروح التنمیة وقیام دولة المؤسسات التوجھ إلى بناء .٥

التركیز على بناء اإلنسان من خالل إتاحة فرص التدریب والتأھیل بكافة مستویاتھ وأنواعھ عبر .٦
مؤسسات التعلیم العالي في الداخل أو اإلبتعاث للخارج لتحصیل العلوم والمعارف النوعیة 

.ا إیمانًا بأن اإلنسان ھو ھدف التنمیة وأداتھ، والجدیدة 

دلیل منھجي لتجاوز اإلختناقات التي تعترض ) متوسط وبعید المدى(إعتماد التخطیط اإلستراتیجي .٧
.مسیرة التعلیم العالي والبحث العلمي في ضوء األولویات المحددة

إصدار قانون المجالس المحلیة والئحتھ التنفیذیة لنقل السلطات من مركز الدولة إلى المحافظات .٨
.ألصغر وحدة إداریة  والمدیریات وصوًال

.نمو نسبة التحضر في مختلف مدیریات ومحافظات الجمھوریة .٩

 حفظھ اهللا–علي عبداهللا صالح / ومن خالل حرص القیادة السیاسیة ممثلة بالرئیس القائد : لكل ھذا
م بإیقاف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني وصاحب ذلك إیقاف ٢٠٠٠صدر القرار الجمھوري في عام 

مة التدریس اإللزامیة ، إال أن الجامعات والقائمین علي رسم سیاسات وتوجھات التعلیم العام والفني خد
والمھني والعالي أیضأ لم یتفاعلوا بقدر كاف بعد إیقاف العمل بقانون خدمة الدفاع الوطني ، حیث كان 

 آلیاتمراجعة و ثانویة العامةال اختباراتلتزمین موعد والتعلیم تنسیق مع وزارة التربیة ال یقتضياألمر 
القبول بمؤسسات التعلیم العالي  المتوافق مع البدء بإجراءاتتصحیح وإخراج النتائج للثانویة العامة 

تجاوبا موازي بنفس القدر  مع توجھات القیادة  الحكومیة واألھلیة ، إال أن تلك المؤسسات الوطنیة لم تبٍد
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كما كان علیھ تأجیل القبول خدمة الدفاع الوطني وأستمر الحال ب القاضي بتوقیف العمل بقانونالسیاسیة 
الطالب وثائق التخرج باإلضافة إلى التحقق اللحظة  نتیجة لتأخیر منح  م حتى٢٠٠٠الوضع قبل عام 

اإلستیعابیة دون إجراء دراسة معمقة للتعرف عن حجم القدرة اإلستیعابیة المتاحة بكل  ضعف الطاقةب
أو الجھات الحكومیة وغیر  واإلداریةبغض النظر عن التبعیة المالیة العالي الوطنیة مستویات التعلیم 

  . الحكومیة

أھلیة ھذه الجامعات مجتمعة  )١١(حكومیة و ) ٨( جامعة وطنیة منھا )١٩(الرغم ،  من وجود  وعلى
یة إنسانیة، بینما بلغ كل )٥٦(كلیة تطبیقیة  )٣٥(كلیة حكومیة منھا   )٩١(كلیة تتوزع بین   )١٤٠(باتت تضم 

كلیة إنسانیة، ناھیك عن المعاھد المتوسطة في  )٣٤(كلیة تطبیقیة  )١٥(كلیة منھا  )٤٩(عدد الكلیات األھلیة 
معھد تابعة لوزارة التعلیم الفني  )٢٢(كلیات مجتمع و  )٤(وجود باإلضافة إلىرحاب تلك الجامعات ، 

معھد تقني ) ١١(وجود نحو جات الثانویة العامة إلى جانب التي تقبل مدخالتھا من مخروالتدریب المھني 
إلي جانب الكلیات والمعاھد العسكریة وكذالك المعاھد  األخرىتابعة للوزارات والمؤسسات الحكومیة 

.الرئیسیة في مراكز المدن  تنتشرالخاصة التي 
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  :اآلثار السلبیة لتأجیل القبول

رجًا في زیادة عدد الطالب كل عام في التعلیم العام الذي لم عكست مخرجات الثانویة العامة نموًا متد
إلستیعاب مخرجات الثانویة العامة وعلى وجھ الخصوص  بنفس القدر من السرعةیصاحبھ نمو متوازي 

، وأصبحت وجھت الطالب بعد الثانویة التطلع للقبول في التعلیم الجامعي التعلیم الفني والتدریب المھني 
 وھؤالءارات التقنیة المتاحة باإلضافة إلى سھولة التدرج في مراتب السلم الوظیفي نتیجة لضعف الخی

وھم في حیویة الشباب  دراسة الخریجون من الثانویة العامة جرت العادة أن یمكثوا سنة كاملة بدون 
الل السیئ یشعرون بالفراغ القاتل في ضل غیاب البدائل ، ولربما تتجاذبھم األھواء ویتم استغاللھم االستغ

والمواطن غیر المؤھل ال یملك صفات  )الخ... السلوك الغیر سوي،إحداث الشغب،اإلرھاب،التطرف (
المواطن الصالح والمنتج وقد یكون عامًال من عوامل التفكك االجتماعي والتفكك األسري ویخلق معاناة 

التأجیل غیر المبرر یمثل  وھذا لألسرة وللمجتمع الذي یعیش فیھ بدون دراسة وبنفس الوقت بدون عمل
ھدرًا اقتصادیًا وتعلیمیًا وبنفس الوقت یؤدي إلى إحباط نفسي بین صفوف الشباب تشكل ظاھرة سلبیة 
وخطیرة لھا انعكاسات على الطالب وولي األمر وعلى المجتمع ، مما یؤدي إلى نسیان الطالب 

ة ومن ثم ضعف الدافعیة على تحصیلھ للمعلومات التي حصل علیھا أثناء الدراسة في المرحلة الثانوی
  .التعلیمي في دراستھ الجامعیة

مباشرة في السماح لھم بالتسجیل  والحقیقة إن موضوع تأخر أو بقاء خریج الثانویة العامة لمدة عام دون
لیس موجودًا في أي بلدًا من بلدان العالم إال في الیمن و أن الجامعات في كل  أو التقني التعلیم الجامعي

على الرغم من أن كثیر منھا مرت بنفس األقطار العربیة ودول العالم ال یوجد فیھا مثل ھذا النظام 
الظروف ألداء خدمة الدفاع ، إال أن مراجعة السیاسات التعلیمیة بین حین وأخر عملت على مواكبة إلغاء 

لمعالجات الكفیلة بتوجیھ الخدمة نظیر فتح مسارات القبول للشباب بالمعاھد التقنیة والجامعات ووضع ا
  .الخریجین

وھناك العدید من المشاكل التي تنشأ بعدم إلتحاق خریجي الثانویة العامة في مؤسسات التعلیم العالي 
  :المختلفة من أھمھا 

الحصیلة العلمیة التي یتخرج بھا الطالب بعد مرحلة الثانویة العامة متدنیة وتزداد تدنیًا ببقائھ لمدة .١
.حاق بالتعلیم الجامعيعام بدون إلت

الفترة التي یقضیھا الطالب في مرحلة التعلیم األساسي والثانوي ومن ثم مرحلة التعلیم الجامعي .٢
إضافة إلى سنة التوقف فیخرج إلى الحیاة العملیة بعد نفاذ مرحلة عمریة ھامة في حیاتھ كان 

.باإلمكان االستفادة منھا في حیاتھ العملیة

استغالل وقت الطالب بعد تخرجھ من الثانویة العامة والذي كان یستغل بعملیة  ال توجد البدائل في.٣
التجنید أو التدریس وغیاب األنشطة األخرى التي یمكن أن یستغلھا الطالب في تنمیة مھاراتھ 

.وقدراتھ

جمیع الجامعات الیمنیة الخاصة تقبل خریجي الثانویة العامة مباشرة بعد التخرج دون البقاء لمدة .٤
ویحرم الطالب ) موقع وزارة التربیة والتعلیم(عام وذلك بنتیجة مسحوبة من شبكة اإلنترنت 

.الذین لیس لدیھم القدرة المالیة لإللتحاق في الجامعات األھلیة بنفس عام التخرج

إن استمرار سیاسة توقف الطالب لمدة عام بعد التخرج من الثانویة العامة تفقد التنافس بین .٥
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حیث تقبل الجامعات األھلیة الطالب بعد تخرجھ مباشرة دون االنتظار لمدة  حكومیةالجامعات ال
قطاع التعلیم الجامعي الخاص على عام وقبل حصولھ على وثائق التخرج الرسمیة وھذا یشجع 

.حساب الجامعات الحكومیة
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  :م٢٠٠٤/٢٠٠٥ مخرجات الثانویة العامة للعام الدراسي

ریجین من الثانویة العامة بقسمیھ األدبي والعلمي موزعین بحسب الفئات یعكس الجدول أدناه حجم الخ
وقد تم ترتیبھا بدءًا بفئة التحصیل ) وھي نسبة من معدل تخرج الطالب (العریضة للتحصیل الدراسي 

 ٩٩-٩٥(وإنتھاءًا بالخریجین الذین تربعوا على المراكز المتقدمة من فئة التحصیل ) ٥٤- ٥٠(الدنیا
  )فأكثر

ـدول یبین مخــرجـات التعلیم الثانــوي بحسب القسم وفئة التحصیل والنوع  للعام الدراسي  جــ
  م٢٠٠٤/٢٠٠٥
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٣٩٤٨  ١٠٢٢  ٢٩٢٦  ١٦٢٢  ٤٥٥  ١١٦٧  ٢٣٢٦  ٥٦٧  ١٧٥٩  ٥٤- ٥٠  

١٤٥٦٣  ٣٧٨٤  ١٠٧٧٩  ٥٤١١  ١٤٦٦  ٣٩٤٥  ٩١٥٢  ٢٣١٨  ٦٨٣٤  ٥٩- ٥٥  

٢٢٦٨٥  ٦٦٥٨  ١٦٠٢٧  ٨٢٢٥  ٢٦٨٨  ٥٥٣٧  ١٤٤٦٠  ٣٩٧٠  ١٠٤٩٠  ٦٤- ٦٠  

١٧٥٠٩٨٠١١٢٥٥٢٠  ٩٢٤٦  ٣٣٤٨  ٥٨٩٨  ١٦٢٧٤  ٤٦٦٣  ١١٦١١  ٦٩- ٦٥

١٦١٢٨٨٠٣٥٢٤١٦٣  ٧٨٩١  ٣٠٧٨  ٤٨١٣  ١٦٢٧٢  ٤٩٥٧  ١١٣١٥  ٧٤ - ٧٠

١٢٩٨١٦٨٤٣١٩٨٢٤  ٥٨٦٩  ٢٣٨٢  ٣٤٨٧  ١٣٩٥٥  ٤٤٦١  ٩٤٩٤  ٧٩ - ٧٥

٨٨٢١٥١٥٦١٣٩٧٧  ٣٧٦١  ١٦٩٠  ٢٠٧١  ١٠٢١٦  ٣٤٦٦  ٦٧٥٠  ٨٤- ٨٠

٣٨٠٥٣٥٢٠٧٣٢٥  ١٦٧٩  ١٠١٢  ٦٦٧  ٥٦٤٦  ٢٥٠٨  ٣١٣٨  ٨٩- ٨٥

٨١٥١٤١٨٢٢٣٣  ٤٩٦  ٣٩٤  ١٠٢  ١٧٣٧  ١٠٢٤  ٧١٣  ٩٤- ٩٠

٥١٧٧١٢٨  ٢٥  ١٩  ٦  ١٠٣  ٥٨  ٤٥  فأكثر ٩٩- ٩٥

!œ!!Œ!! !œ! ! ! Œ!!٦٢١٤٩٢٧٩٩٢٩٠١٤١٢٧٦٩٣١٦٥٣٢٤٤٢٢٥٨٩٨٤٢٤٤٥٢٤١٣٤٣٦٦

التحصیل العلمي الموزعة إلى عشر فئات خماسیة ، وھذا الجدول  ومن الجدول أعاله یتضح مراتب
:یعكس

طالبًا وطالبة عدد  )١٣٤,٣٦٦( البالغ الثانویة العامة بقسمیھا العلمي واألدبيمن  نخریجیالعدد .١
  .طالبة  )٤٤,٥٢٤(اإلناث منھم 

  .طالبة )٢٧,٩٩٢(طالبًا وطالبة اإلناث منھم  )٩٠,١٤١(مثل عدد الخریجین في القسم العلمي .٢

.طالبة )١٦,٥٣٢(طالب وطالبة منھم إناث ) ٤٤,٢٢٥(بلغ عدد الخریجین من القسم األدبي .٣

) % ٣٧( مقابل )%٦٣( بواقع )فأكثر  ٩٩-٩٥(أحتلت اإلناث المراكز المتقدمة من نسب التخرج  .٤

.للذكور 
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نقطة عن القسم %) ٣٤.٢(من إجمالي الخریجین بفارق  %) ٦٧.١(أي أن القسم العلمي حاز على ما نسبتھ 
األدبي ویعزي ذلك إلى السیاسات الداعمة في إعادة توجیھ التعلیم الثانوي في العشر السنوات الماضیة  

  .لصالح القسم العلمي عكست ببرامج تنفیذیة شكلت متنفس النخراط  طالب الریف بالقسم العلمي

ستیعابیة وتوجیھ الطالب للكلیات واألقسام وباالرتكاز على التوجھات القاضیة بتحدید القدرات اإل    
م الذي  ٢٠٠٦/٢٠٠٧العلمیة في ضوء المحددات التي أعتمدھا المجلس األعلى للجامعات في القبول لعام 

  : كحد أدنى في امتحان شھادة  الثانویة العامة وعلیھ %)٧٠(أشترط حصول الطالب على نسبة 

طالب وطالبة یتوزعون بواقع  )٦٦,٧١٦(ل بلغوا فأق %)٦٩(فإن الطالب الذین حصلوا على نسبة 
من إجمالي الخریجین ویتوقع أن  %)٥٠(قسم أدبي ، شكلوا ما یوازي  %)٣٦.٧(قسم علمي و% ) ٦٣.٣(

یتوجھ الكثیر منھم إلى سوق العمل وھم ال یمتلكون مھارات حیاتیة تساعدھم في الدخول إلى محیط العمل 
م اللغة اإلنجلیزیة و القصور النسبي في استخدام مھارات اللغة إلى جانب  الضعف العام في إستخدا

سیتوجھ البعض منھم للبحث عن فرص قبول بالمعاھد الخاصة وااللتحاق ببرامج تدریبیة  بینماالعربیة، 
قصیرة إلكتساب مھارات حیاتیة تساعد في البحث على فرص عمل في القطاعات اإلقتصادیة أو 

  .ة في البالد أو اإللتحاق في صفوف القوات المسلحة واألمن ت والمؤسسات العاملالشركا
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 )٩٩- ٧٠(درجة فأقل مقارنة  بفئة التحصیل  % ٦٩یوضح عدد الطالب الحاصلین على ) ١(شكل رقم 
  ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام 

  

الفئة من
99-70 
50%

الفئة من 
69-50
50%

  
  

من نسبة التخرج في الثانویة العامة للعام الدراسي %) ٩٩- ٧٠(أما الطالب الذین حازوا على 
) ٤٧٩٢٩(،یتوزعون بین ) ٢٥٠٤٩(طالب وطالبة اإلناث منھم ) ٦٧٦٥٠(قد بلغوا م ف٢٠٠٤/٢٠٠٥

أدبي ، وھؤالء الخریجون ھم المستھدف إستیعابھم بالجامعات الحكومیة واألھلیة  ) ١٩٧٢١(قسم علمي و
  .حسب قرار المجلس األعلى للجامعات

ستوى المعیشة وكبر حجم تدني م التي تعكس الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وفي ضوء معطیات
فإن الطالب مع تزامن وجود أكثر من فرد لألسرة الواحد بالجامعة وعلیھ  األسرة وإرتفاع معدل اإلعالة

طالب وطالبة منھم ) ٤٣٩٨٧(بلغ عددھم %) ٧٩- ٧٠( مرتبتيالمشمولین بمراتب التخرج الواقعین بین 
لیات النظریة بینما سیتوجھ الكثیر منھم إناث ویتوقع قبول عدد منھم بالك) ١٤٨٧٨(وذكور ) ٢٩١٠٩(

  :إلى سوق العمل أو مشارب أخرى لألسباب التالیة 

  .تركز الجامعات في عواصم المدن بإستثناء فروع كلیات التربیة وقلیل من الكلیات األدبیة  .١

ضعف األثر اإلقتصادي للمؤھل الذي أفقد حماس عدد من المتطلعین للقبول بالكلیات األدبیة .٢
.صًا اإلناث خصو

.األعراف والتقالید الضاغطة ذات المردود السلبي على اإلناث وبوجھ خاص في الریف .٣

 عجز معظم األسر في تحمل نفقاتمع انتشار الفقر وارتفاع تكالیف الدراسة بالتعلیم الجامعي .٤
.أوالدھم

توى تفضیل األسرة الریفیة زواج اإلناث عن  اإلستمرار بالدراسة  والحصول على  مس.٥
.تعلیمي متقدم بعیدًا عن أفراد األسرة  
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الكلیات اإلنسانیة وتراكم عدد  أمام مخرجاتضعف الفرص التي یولدھا سوق العمل .٦
الباحثین عن عمل سنة بعد أخرى الذي ولد درجة من اإلحباط في التعویض عن الخریجین 

.الوقت المھدر في سنوات الدراسة 

:الطالب المتوقع قبولھمعدد 

بالثانویة العامة ھم ما دون %) ٦٩-٥٠(ء على المبررات أعاله فإن الطالب الحاصلین على معدل بنا
، بینما الخریجین الحاصلین على %)٥٠(ویشكلون نحو القبول المحدد بقرار المجلس األعلى للجامعات 

وء في ضطالب وطالبة تم إفتراض قبول نصف ھذا العدد ) ٤٣٩٨٧(البالغ عددھم %) ٧٩-٧٠(معدل 
من المشمولین بھاتین المرتبتین في أحسن األحوال والمقدرة ) ٦-١(المبررات المبینة بالفقرات أعاله من 

  :بنحو 

القسم األدبي و، طالب وطالبة ) ١٥١١٤(طالب وطالبة شكل القسم العلمي  منھم   *) ٢١,٩٩٤(.١
للرزق تعینھم  للبحث عن مصادر سیلجئونما النصف األخر منھم بینطالب وطالبة ،  )٦,٨٨٠(

قبول بالكلیات العسكریة والمعاھد الحكومیة البحث عن  على اإلیفاء بإلتزاماتھم األسریة أو
تقنیة والوزارات األخرى ناھیك  )معاھد وكلیات(ة التعلیم الفني والتدریب المھني رالتابعین لوزا

 )٢١١٣٢(بل مجتمعة نحو عدد من المعاھد األھلیة العاملة بالمستوى التقني والمقدر لھا أن تقعن 
   )٦، ٥، ٤(أنظر الملحق رقم . طالب وطالب 

والبالغ ) فأكثر % ٩٩- ٨٠( ومع التسلیم جدًال بقبول كافة الطالب الحاصلین على نسبة تتراوح بین  .٢
طالب وطالبة ، والقسم  )١٧,٧٠٢( طالب وطالبة نصیب القسم العلمي منھم  )٢٣,٦٦٣(عددھم  

.)  ٥,٩٦١(األدبي 

ألول مرة بالجامعات  ن إجمالي عدد الطالب المتوقع إستیعابھم  في المقاعد الدراسیةیكو.٣
طالب   )٧٤٥,٦٥( )٢،  ١(إجمالي الفقرتین  م ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧الحكومیة واألھلیة للعام الجامعي 

  .وطالبة

م المبني على اإلفتراض  ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤مخرجات وزارة التربیة والتعلیم للعام الدراسي  في ضوء
ما ھو الغرض من : وعلیھ فإننا نطرح التساؤل التالي: أعاله  )١٠ ، ٩(السابق الموضح بالصفحة 

توقف الطالب بعد التخرج من الثانویة العامة لمدة عام؟ وما ھي مبررات إستمرار ھذا 
.الوضع؟ 

  ):حكومیة أھلیة(الطاقة االستیعابیة للقبول بالجامعات 

 للجامعات كما األعلىلمجلس ید عدد الطالب المستجدین بالجامعات الوطنیة حسب قرار اتم تحد
  :یلي 

بالجامعات الحكومیة من الداخلین  الطاقة االستیعابیة بلغتم ٢٠٠٦/٢٠٠٧في العام الجامعي .١
.طالب وطالبة) ٦٥٥١٧(الجدد ب 

                                                
%)٧٩- ٧٠(من إجمالي الخریجین الحاصلین على معدل %) ٥٠(تم إفتراض القبو ل  *
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طالب ) ١٨٥٢٩(ھلیة بلغ عدد الطالب المحدد إستیعابھم بالمستوى األول بالجامعات األ.٢
.وطالبھ 

:وعلیھ فإن المجلس األعلى لتخطیط التعلیم یرى أھمیة األخذ في اإلعتبار النقاط التالیة 

.طالب وطالبة ) ٦٠٠(عد د الطالب المتوقع إیفادھم للخارج ب  تقدیر  -أ 

) ١٦(بالمستوى األول في الجامعات الحكومیة من نحو  لإلعادة خفض عدد الباقون  -ب 
ألف الذي سیوفر نحو ) ١٠(إلى ) البیانات المتاحة(م  وھي  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ألف عام 

مقعد إلفساح المجال للمتدفقین الجدد من مخرجات الثانویة العامة ،  لما من ) ٦٠٠٠(
شأنھ تقلیل ھدر الموارد التي أصبحت تشكل إحدى الظواھر المقلقة في تكدس الطالب 

لتعرف عن أسبابھا الكامنة ووضع برحاب الجامعات و لم تعالج بدراسات  جادة ل
. المعالجات المبنیة على معرفة العوائق 

 ) ١٥٥٣(تضم ) ٤(وعددھا  الرغم من أن كلیات الزراعة بالجامعات الحكومیة وعلى  -ج 
أي أن ) ٢١٥(ملتحق بجمیع المستویات وبلغ أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم 

ل الحلقة األضعف في أصبحت تشكو) ١:  ٧(نصیب الطالب لعضو ھیئة تدریس 
مناخ عملیتي التعلیم والتعلم أفضل من غیرھا  تھیئةالطالب ،  برغم من  استقطاب

القاعات والمعامل والتجھیزات وھیئات التدریس ، الذي یتطلب تسلیط : من حیث 
الضوء على أھمیة ھذه الكلیات والتعریف بمجاالتھا خصوصا ذات اإلرتباط 

إلخ، مما یستدعي ضرورة ..... ئیة المولدة لفرص العمل بالصناعات التحویلیة والغذا
إستقطاب عدد من الطالب لإلنخراط بھذه الكلیات من خالل وضع حوافز معنویة  

تم إعتماده في  إلى ما) ١٨٢٠(یوازي النصف بزیادة  لرفع قدرتھا اإلستیعابیة إلي ما
) ٣,٢٠٠( لصل إجمالي القبول )١,٣٨٠(البالغ عددھم  ٢٠٠٦/٢٠٠٧قبول عام 

. طالب وطالبة

وبإضافة عدد الطالب المقترح إستیعابھم من قبل المجلس األعلى لتخطیط التعلیم .٣
طالب وطالبة یكون اإلجمالي العام ) ٩,٨٠٠(البالغ عددھم ) أ،ب،ج(والموضحین بالفقرات 

طالب وطالبة) ٩٣,٨٤٦(م ٢٠٠٧/٢٠٠٨للقبول المتوقع للعام الجامعي 

نسیق السریع مع وزارة التربیة والتعلیم لوضع آلیة فاعلة  لتجھیز خطة وھذا یحتاج إلى الت 
عملیة  لإلسراع في إنجاز التصحیح إلختبارات الثانویة العامة والمصحوبة   بعملیتي المراجعة 
واإلشراف في أن واحد ،   ومع إعالن النتائج یتم إستكمال إجراءا ت منح الوثائق التي تمكن 

التسجیل بوقٍت كاٍف  بالجامعات ، وھذا یستدعي بدوره موائمة الفترة الزمنیة الطالب من اللحاق ب
بین إعالن النتائج وفتح باب تسجیل و القبول بالجامعات ،  مع التأكید على ضرورة سد الفجوات 
التي تتخللھا عملیات القبول ،  و بالرغم من ذلك فإن القصور الكمي والنوعي حتمًا سیرافق 

یقیة إذا ما عملنا على إعتماد السیاسات القاضیة بتوسیع مدخالت تلك الكلیات وتنویع الكلیات التطب
  . یكون  مجاالتھا وھذا ما یجب أن

  :الطاقة المتاحة للقبول مخرجات الثانویة العامة و الموا ئمة بین

سب النجاح طبقًا لن) الحكومیة واألھلیة (بلغ إجمالي الطالب الذین قد إستحقاقھم للقبول بالجامعات 
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التي حصلوا علیھا في إمتحانات الثانویة وتتوافق مع قرار المجلس األعلى للجامعات الذي حدد 
م من مخرجات ٢٠٠٦/٢٠٠٧كحد أدنى للقبول بالجامعات للعام الدراسي  %)٧٠(نسبة 
طالب وطالبة في ضوء بیانات وزارة التربیة والتعلیم ) ٦٧,٦٥٠(م والبالغ عددھم ٢٠٠٤/٢٠٠٥
طالب وطالبة عما تم إقرار قبولھم من قبل المجلس األعلى للجامعات ) ١٦,٣٩٦(العدد یقل بـ وھذا 

طالب وطالبة الذي سیؤدي إلى قبول عدد من الطالب من فئات التحصیل ) ٨٤,٠٤٦(البالغ عددھم 
وھذا یوحي أن المجلس األعلى للجامعات أتخذ قرار القدرة اإلستیعابیة دون  %) ٧٠(دون 

  .مخرجات الثانویة العامة وفقًا لنسب النجاح وحسب فئات التحصیلالرجوع ل

طالب ) ٩,٨٠٠(وإذا ما تم األخذ في اإلعتبار مقترح المجلس األعلى لتخطیط التعلیم بإضافة 
من المتدفقین الجدد ) ٩٣,٨٤٦(وطالبة كونھا تكمل آللیات القبول والذي سیرفع طاقة القبول إلى 

م لم یأخذ في اإلعتبار  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ة ، مع العلم أن ماتم تحدیده لعام من مخرجات الثانویة العام
العوامل االقتصادیة واالجتماعیة ومستوى الفقر والعادات والتقالید التي تكرس الموروث السلبي 
وتحول دون قبول نسبة غیر قلیلة من مخرجات فتیات الریف وأبناء الفقراء ، ناھیك عن 

عدد من األفراد الخریجین تجاه أسرھم وال تمكنھم ظروفھم من التسجیل المسؤولیات التي یطلع بھا 
  :بالجامعات وإن كانت معدالتھم تسمح بذلك نتیجة

فقدان العائل األساسي لألسرة.

عدم قدرة رب األسرة االلتزام بتأمین المتطلبات األساسیة للحیاة.

ثل شبكة األمان االجتماعي إتساع شریحة الفقر وعدم فاعلیة برامج الحمایة اإلجتماعیة م
.وصندوق الرعایة االجتماعیة

 ضعف تولید فرص عمل مجزیة لسد اإلحتیاجات الضروریة.

تكدس عدد الخریجین عامًا بعد أخر بسبب عدم مالئمة برامج التأھیل مع إحتیاجات التنمیة.

  

مخرجات العام م بإستخدام ٢٠٠٧/٢٠٠٨وبالعودة إلى إفتراض عدد الطالب المتوقع قبولھم عام 
مع ثبات عدد ) ٩,١٠بصفحة (م كسنة أساس لتوقعات القبول الموضحة ٢٠٠٤/٢٠٠٥الدراسي 

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦الخریجین ومستوى التحصیل في المراتب وعلیھ یمكن التنبؤ بقبول مخرجات عامي 
یكون ) ٢(× ) ٤٥,٦٥٧(م وذلك بضرب ٢٠٠٧/٢٠٠٨م في قبول العام الجامعي ٢٠٠٦/٢٠٠٧و

یمكن القائمین في تخطیط  وھذاوھو العدد المتوقع قبولھم من مخرجات العامین، ) ٩١,٣١٤(الناتج 
في وقت واحد ، حیث  ٢٠٠٦/٢٠٠٧و  ٢٠٠٥/٢٠٠٦وبرمجة القبول من إستیعاب دفعتي 

في الفرض المبین باإلستناد إلى تكاد تتوازن الجامعات طلب و من الخرجین ومؤشرات العرض
  .١٠ص

تدریب وتأھیل تأتى إال من خالل الشفافیة المعلنة للقبول وإجراءاتھ التنفیذیة ولن ی مع العلم أن ھذا 
الملتزمین بالوقت األدائي للوظیفة وإحترام من  ومساعدیھماإلداریین القائمین على التسجیل والقبول و

ات إدار لكفاءة والنزاھة واإلبتعاد عن الوساطات والضغوط اإلجتماعیة التي تواجھھاالوقت وأھٌل ل
في مختلف الجامعات الیمنیة معتمدین على قدرات الطالب ومیولھ وإستعداداتھ  التسجیل والقبول
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عن  العامین الموضحین أعالهكمرتكزات في عملیة القبول وإعطاء األولویة في التسجیل لمخرجات 
وتزامن تكثیف التوعیة القبلیة والمصاحبة بالطالب المخرجات التراكمیة من سنوات سابقة 

  .المستھدفین في القبول
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  مقترحات للمعالجة  

في ضوء المعطیات  السابقة تم استنباط مجموعة من المقترحات تساعد في وضع آلیات جدیدة 
باإلرتكاز على قاعدة معلوماتیة تحتوي على كافة المتغیرات التي یتطلبھا راسمي سیاسات التعلیم العالي 

مم الشباب وتسھیل إجراء ت القبول التي كرست البیرقراطیة لما من شأنھا إذكاء روح التنافس وشحذ ھ
اإلداریة والتعقیدات في تطویل المعامالت وعدم اإللتزام الكامل بوقت العمل من قبل األداریین ،  فإن 
ذلك یعكس لدى الطالب صورة غیر طیبة من أول وھلة مما یوطد في ممارساتھ روح السلبیة وضعف 

  . تھ الالمباالة بالتعامل مع أقرانھ وأساتذتھ وممتلكات الحق العام اإللتزام ویعكس في تصرفا

وعلیھ فإن ھناك واجب یملیھ دیننا الحنیف و یعكسھ الدستور والقوانین بإلتزام الحیادیة وتوخي 
الدقة في اإلجراءات وإعطاء كل طالب ما سیتحقھ دون إعتبار الوساطة والجاه كأدوات نفوذ للدخول إلى 

،  ) الھندسة والعلوم،الطب(ى من التعلیم خصوصًا الكلیات العلمیة وعلى رأسھا كلیات القمةھذا المستو
ولنعتمد قدرات الطالب ومیولھ واستعداداتھ أحد أھم مراتكزات القبول لبعث الدوافع وإیقاض الھمم وكسر 

  : قبول وھيالجمود نحو أفاق جدیدة وعلیھ نورد بعض المقترحات التي تساعد في تدعیم إجراءات ال

تفعیل قنوات التواصل بین وزارتي التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التربیة والتعلیم من خالل .١
.اإلدارات المعنیة بتوقیت إخراج النتائج بعد إعالنھا بإسبوع كحد أقصى

یة للتعرف على القدرة اإلستیعاب) حكومي وأھلي(تنفیذ مسح میداني لجمیع مؤسسات التعلیم العالي .٢
الحقیقیة لكل كلیة وقسم وعلى مستوى التخصص على أن تراعى في ذلك المعاییر المحددة للكلیات 
التطبیقیة والنوعیة والخصوصیة التي تتمیز بھا عن العلوم اإلنسانیة تحت مظلة وزارة التعلیم 

جلس األعلي العالي وبمشاركة اتحاد الجامعات األھلیة ووزارة التعلیم الفني والتدریب المھني والم
لتخطیط التعلیم والمجلس األعلي للجامعات لتحدید القدرة اإلستیعابیة بتلك المؤسسات إذا عملت بكل 

  .قدراتھا اإلستیعابیة في فترة واحدة  

تصمیم استمارة أو برنامج یشتمل على كافة المتغیرات المطلوبة من قبل وزارة التعلیم العالي .٣
س األعلي لتخطیط التعلیم یلبي كافة المؤشرات المطلوب والمجلس األعلى للجامعات والمجل

.حصولھا عن مخرجات التعلیم الثانوي بحسب القسم والمحافظة والنوع وفئات التحصیل العلمي  

تحدید عدد الطالب المتوقع قبولھم بمؤسسات التعلیم العالي وفق نتائج الثانویة العاملة والمسلمة من .٤
ب التخصص والنوع ومستوى التحصیل مع اإللتزام بشفافیة اإلجراءات وزارة التربیة والتعلیم بحس

وحیادیتھا عند إجراء المقابالت التحریریة والشفویة للكلیات التي تتنافس على مقاعدھا أعداد تفوق 
  .طاقتھا اإلستیعابیة 

.مھیئة  فتح برامج مسائیة با لكلیات واألقسام التي یتوفربھا ھیئات تدریس كافیة وبیئة تعلیمیة .٥

إحاطة المستھدفین من مخرجات التعلیم الثانوي بإقامة األیام المفتوحة بالجامعات یتم فیھا استقبال .٦
الطالب للتعرف على الكلیات واألقسام والتخصصات بجمیع الكلیات والمرافق األخرى كالمكتبات 

ات والمحاضرات والمعامل واألنشطة الثقافیة واإلجتماعیة مع إقامة الورش والمعارض والندو
.التوعویة والتوجیھیة

إعداد برامج خاصة تعین الطالب في االتغلب على الفجوة المعرفیة و تساعده في االنتقال بیسر .٧
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وسھولة من مرحلة التعلیم الثانوي إلى التعلیم العا لي من خالل إستخدام وسائط برمجیة تعد لھذا 
: ا اھتمامًا كافیًا في المرحلة الثانویة مثل الغرض بالتركیز على بعض المواد التي لم تعطى لھ

الریاضیات والكیمیاء والفیزیاء واللغة اإلنجلیزیة والحاسوب، وتسجیل أشرطة تحتوي على 
االختبارات التحریریة والمقابالت الشفویة بحسب األقسام لكل كلیة تضم ثالث سنوات على األقل 

.ز الخوف والعیب من الفشلإلكساب المتقدمین روح الثقة بأنفسھم ویكسر حاج

حصر عدد المنح الدراسیة وبرمجتھا التي تتوفر عن طریق التعاون الثقافي والعلمي أو المساعدات .٨
أو بروتوكوالت مع الدول الشقیقة والصدیقة أو التمویل الحكومي وبرمجتھا في ضؤ األولویات 

  .المطلوبة

ملحقیات الثقافیة ومتابعة الموفدین لتذلیل تفعیل دور قطاع البعثات وتنشیط آلیات التنسیق مع ال.٩
مشاكلھم ومستوى التقدم بدراساتھم وإحاطتھم بإجراءات الثواب والعقاب التي ستحاط بالمتفوقین 

.أو المتخلفین وتقییم ذلك سنویا مع مقترح المعالجات لتصحیح اإلختالالت أوًال  بأول 

دول اإلیفاد بالترتیب واألھمیة النسبیة لكل توزیع األوائل على التخصصات والكلیات والجامعات ب.١٠
تخصص من الناحیة النوعیة والندرة النسبیة،باإلرتكاز على معطیات النتائج لتعظیم قیم  

.الممارسات الدیمقراطیة كتجسید لألداء في األعمال الیومیة  

رغبون باإلیفاد تحدید عدد من المنح الداخلیة بالجامعات الحكومیة تعطي لفئات األوائل الذین الی.١١
.سواًء لظروف اجتماعیة أو رغبة شخصیة إلستحقاقھم ذلك 

تعزیز القدرات الفنیة للعاملین بالتخطیط واإلحصاء وشئون الطالب والشؤون األكادیمیة .١٢
إلستخراج ونشر البیانات النوعیة كالرسوب والتسرب واإلنتقال بین المستویات التعلیمیة حسب 

.الكلیة والتخصص والنوع 

من خالل تحدید عددالمواد التي یسمح ) البقاء(اقتراح المعالجات الموضوعیة للتقلیل من حجم .١٣
.للطالب البقاء بھا بالمستوى األول أوعلى مستوى المرحلة الجامعیة 

وضع  عقوبات مالیة للمتخلفین ألشغالھم مقاعد یفترض أن تتاح للمستجدین من مخرجات  .١٤
  .وائم األنتظار الثانویة العامة المسجلین في ق

توسیع القبول بالجامعات التي یتوافر بھا ھیئات تعلیمیة كافیة للعمل بنظام الفترتین صباحیة .١٥
ومسائیة لتخفیف حدة الزحام في المدرجات و القاعات والمعامل التطبیقیة خصوصًا تلك التي یزداد 

.الطلب على مخرجاتھا 

في مجال التدریس والبحث وإقامة الندوات تمییز دور الجامعة المجسد ألھدافھا وأنشطتھا .١٦
والورش إلكتشاف المواھب من خالل تنوع األداء تعظیمًا للفائدة وإثراء الحوار المبني على تحفیز 

.المتعلم وجعلھ محور اإلرتكاز بالعملیة التعلیمیة 

فترة فتح برامج تعلیمیة دون البكالوریوس بإشراف الكلیات التطبیقیة بالجامعات تعمل في ال.١٧
  .المسائیة وتأسیس مبدأ التنافس كعنصر جوھري بین الجامعات وإعال قیمتھا المجتمعیة  

إدخال عدد من  التخصصات النوعیة  و المطلوبة لسوق العمل ،  مع تزامن دمج التخصصات .١٨
المتشابھة لزیادة اإلحتماالت والخیارات أمام المتطلعین للقبول تساعد في التأھیل المزدوج وتتیح 
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  .رص أكبر للحصول على وظائف  ف

فتح برامج اإلنتساب التي تتیح للطالبات خصوصًا فرصة إلحاقھن بالتعلیم الجامعي في كلیات .١٩
.وتخصصات مختارة وبالذات في التخصصات اإلنسانیة
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  )١(ملحق رقم 

   والكلیات والمعاھد +" الحكومیة واألھلیة " الجامعات ( ب المتوقع  القبول إلجمالي  ملخص

  م     ٢٠٠٧/٢٠٠٨فقط لعام "  العلیا الحكومیة "  التابعة 
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٦٠٠  جياالفاد الخار١

٣٢٠٠   إلىرفع عدد قبول في كلیة الزراعة ٢

٣
خفض عدد البقاء في المستوى االول 

  جامعة حكومیة بنحو 
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٢٦٢٥  وزارة التعلیم الفني والتدریب المھني١

٢
 لجھاتللوزارات واالمعاھد التابعة 

األخرىالحكومیة 
١٣٤٠٧

٥١٠٠الكلیات والمعاھد العسكریة ٣

٢١٣٣٢)٣(اإلجمالي 

١١٤,٩٧٨)٣‚٢‚١( اإلجمـــــالي الـــعــــام
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  )٢(ملحق رقم 

  م٢٠٠٦/٢٠٠٧للعام   واألھلیة تقدیر القبول بالجامعات الحكومیة

القبول في الجامعات األھلیة القبول في الجامعات حكومیة م

٣٩٣٠٢٨٠٠٩العلوم والتكنولوجیا٢٤٠٧٩صنعاء 1

٢٥٠٠١٥٥٠٠ اإلیمان١٣٠٠٠عدن2

٤٨١٠١٢٨٥٢الیمنیة ٨٠٤٢تعز3

٢٥١١٧٥٢٧الوطنیة  ٥٠١٦الحدیدة 4

١٣٦٠٦٥٦٠سبأ٥٢٠٠إب5

٦٩٠٦٢٥٠أروى ٥٥٦٠ذمار6

٤٦٠٥٠٨٠االحقاف٤٦٢٠حضرموت7

٠٠٠٠التطبیقیة 8

٤٥٠٤٥٠األندلس

٤٣٥٤٣٥المستقبل 

٥٠٣٥٠٣الحدیثة

٣٠٠٣٠٠ اإلسالمیةكلیة العلوم 

٣٧٠٣٧٠دار العلوم الشرعیة 
الكلیة العلیا للقران 

الكریم 
٢١٠٢١٠

٦٥٥١٧١٨٥٢٩٨٤٠٤٦ العـــام اإلجمالي 
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  بالمعاھد والكلیات التابعةملخص القبول ) ٣(رقم ملحق 

  م٢٠٠٤/٢٠٠٥التعلیم الفني والتدریب المھني  للعام    لوزارة 
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  تقدیر القبول بالمعاھد التقنیة التابعة للوزارات   )٤(ملحق رقم  

م٢٠٠٦/٢٠٠٧والجھات الحكومیة األخرى للعام 

 م٢٠٠٤/٢٠٠٥ القبول عام   المعھـــــــــد!
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األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم –الجمھوریة الیمنیة 

م٢٠٠٦/٢٠٠٧تقدیر القبول بالكلیات والمعاھد العسكریة للعام 

فعليم ٢٠٠٤/٢٠٠٥القبول عام المؤسسة التعلیمیة !

800الكلیة الحربیة 1
800كلیة الشرطة 2
800كلیة الطیران3
800الكلیة البحریة 4
550 المعھد العالي لضباط الشرطة5
550مدرسة تدریب أفراد الشرطة 6
800خفر السواحل 7

5100اإلجمالي العام 

  


