
تحهٍم ثعض خوانت سٍبسخ انتعهٍم انثبنوي فً مصر 

 عهى ضوء مجذأ انعذانخ االختمبعٍخ: دراسخ نقذٌخ

 إعداد
 )*(مصيفى أحمد شحاتة أحمد

 مقذمخ انجحث:

تعدُّ العدالة االجتماعية ىدفًا إنسانيًّا سَامًيا  مميمًحَا يتيمَل إليَو النَان  مشَلًيا لمحَلاّ 
حِ مٔ حقمِ اإلنسأ مقيمة كبلى ألست ضلملتيا الشلائل مالدينامية في أي مجتمل. كما أنيا 

السََمامية. مفضًََن عََٔ دلََّ فقََد ألََدت قضََية العدالََة االجتماعيََة اىتماًمََا كبيََلًا عمََى المسََتمى 
تحت عنمأ  5003( تقليله عٔ التنمية في العالٓ لعآ 5002العالمي؛ فقد أصدل البنّ الدملي )

بأٔ "تكمٔ لألشلاو فَلو متسَامية فَي عَيه الحيَاة  اإلنصاُ مالتنمية. مقد ُعُل اإلنصاُ
  (.5  5003التي يلتالمنيا مفي النجاة مٔ الحلمأ الشديد")البنّ الدملي: 

 52بقضَية العدالَة االجتماعيَة منَد  َملة  متجَدًدا اىتماًمَا المصَلي المجتمَل كمَا أبَدى
حليَة مالعدالَة االجتماعيَة مالتي لٓ تكٔ معًٓ أىدافيا َ التي تم مت فَي العَيه مال  5022 ينايل

ٓ   فقَد أصَبحت العدالَة  َ مغايلة ألىداُ ال ملات االجتماعية التي ملت بيا مصل مٔ قبْ. ممَٔ  َ
 سياسَات نحَم صَيا ة السَعي يسَتمٓماالجتماعيَة ميمًبَا ممًحَا مضَلملًيا فَي المجتمَل المصَلي 

 .تحقِ ىدا اليدُ ماجتماعية اقتصادية
عيََة حََمْ تكََافؤ الفََلو فََي الحقََمِ مََٔ تعمََيٓ مصََحة ميََدمل مفيََٓم العدالََة االجتما

ممأمى محلية  مدلّ بدمٔ أية تفلقة قائمة عمى اليبقة أم الممٔ أم الجنن أم العقيَدة. متتحقَِ 
تاحتيَا  يالمساماة في فلو العدالة االجتماعية في حالة تمافل لمسة شلمي ىَ : مفَلة الفَلو ماا

مالة جميل العمائِ التَي تَؤدي إلَى التمييَم   متمكَئ األفَلاد مَٔ االسَتفادة مَٔ الفَلو المتاحَة ماا
عمى ألى متسامية  ملمِ الًلُم التَي تييَل لألفَلاد فلًصَا حقيقيَة لمحكَٓ عمَى نمعيَة الحيَاة 
التََي ينشََدمنيا لتفََادي مقٌََم الفقََلاق فََي فََ  القبََمْ بََاألمل الماقََل  مالسََعي المسََتمل لتصََحي  

 (.  502  5022بلاىيٓ العيسمي:الفلمِ الماسعة في تمميل الدلمْ مال لمات )إ
مفيما يتعمَِ بالعنقَة بَئ التعمَيٓ مالعدالَة االجتماعيَة  فتمجَد مجيتَا نًَل متعالضَتئ  
إحداىما تلى أٔ التعميٓ مسيمة محايدة تقٓم بانتقاق أفلاد المجتمل متصنيفيٓ متَمميعيٓ عمَى بنَى 

مكانيَََاتيٓ  مبَََدلّ تكَََمٔ الم دلسَََة أداة لتحقيَََِ الكفايَََة األدمال فَََي المجتمَََل حسَََب قَََدلاتيٓ ماا
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مالمساماة  ملمِ مجتمل يقٓم عمى الجدالة ماالستحقاِ  مجتمَل يبقَي مَلٔ  يَل مغمَِ تتحقَِ 
فيََو المكانََة االجتماعيََة لألفََلاد مفًقََا لمََا يمتمكمنََو مََٔ مماىََب مقََدلات فََي ًََْ فََلو متكافئََة 

إال أداة منحَََامة لمحَََلاّ االجتمَََاعي دالَََْ يبقَََات المجتمَََل. ماأللَََلى تَََلى أٔ التعمَََيٓ مَََا ىَََم 
تسَََتلدميا اليبقَََات الحاكمَََة فَََي إعَََادة إنتَََاج سَََييلتيا متكَََلين المضَََل القَََائٓ الَََدي يلَََدٓ 

مَٓ مال : 22  5004مسَاماة )سَعيد إسَماعيْ عمََلم:  مصَالحيا بمَا ينيَمي عمييَا مَٔ قيََل ًم
30.) 

التعمَيٓ  ممٔ  ٓ  تعد العنقة بئ التعميٓ مالعدالة االجتماعية عنقة م يقة ممتبادلة  فنًَآ
يعكن إلى حد كبيل اللصائو اللئيسَة لممجتمَل  فَتد تميَم بعَدٓ العدالَة فَي ىيكمَو االقتصَادي 
ماالجتمََاعي فََتٔ النًََآ التعميمََي سََينيمي عمََى قََدل كبيََل مََٔ التفََامت فََي الفََلو التعميميََة 
ََيٓ بََدمله يََؤ ل فََي ىيكََْ التفََامت القََائٓ ألنََو يعمََْ عمََى انتقََاْ  مالعكََن صََحي  أيًضََا. مالتعم
ٓ  يعيَد إنتَاج التفَامت القَائٓ  األمضاٌ االقتصادية مالمكانة االجتماعية مٔ جيَْ إلَى جيَْ  ممَٔ  َ
أم العكن  ميمكٔ أٔ يسَيٓ مَٔ لَنْ الحَلاّ مَل فئَات اجتماعيَة أعمَى فَي تحسَئ األمضَاٌ 

 (.  65  5002االقتصادية ماالجتماعية لميبقات مالفئات المستضعفة )محيا ميتمٔ: 
حَمْ دمل التعمَيٓ فَي مَدى تَمفيله لمعدالَة االجتماعيَة مَٔ لَنْ  ىٔ الَلؤ ممٔ  ٓ  تتبَاي

ََم  ََب فجََمة التمي ََٔ لََنْ تقلي ََة أم م ََات االجتماعي ََئ الشََلائ  أم اليبق ََلمِ ب ََاج الف إعََادة إنت
مالتمايم بئ الفئات االجتماعية. م مَة شَماىد متمايَدة تؤكَد عمَى أٔ ىَده العنقَة عمبيَة مسَببية  

 ميمكٔ عكسيا.  
 االجتماعيَة  العدالَة لتحقيَِ المجتمعيَة القياعَات أىَٓ التعمَيٓ قيَاٌ ٓ   ُيشَكْممَٔ  َ

اإلنسَأ   حيَاة فَي األملَى األساسَية لمملحمَة ملاصَة المجتمَل شلائ  لجميل أساسي فالتعميٓ حِ
 التعمَيٓ ألفَلاد تَمفيل ضَلملة عمَى مأكَدت الدمليَة  مالمعاىَدات المما يَِ كافَة عميَو نصَت مَا مىَدا

 تشَكيْ لضَلملتو فَي مدلَّ التعمَيٓ مَٔ فَلد أي حلمَأ يحَِ مال إلماميَة  بصَملة افَةالمجتمَل ك

مجتمعَو متحضَله )جمَاْ عمَي  تيَمل عمَى  قافتَو مانعكَان مسَتقبمو مضَمأ اإلنسَأ شلصَية
ٓ  ال تتحقََِ العدالََة االجتماعيََة فََي التعمََيٓ مََٔ لََنْ تََمفيل 201  5022الدىشََأ:  ( ممََٔ  ََ

حاب القدلات مالمستميات المتباينة  الدئ ينبغي أٔ تكفَْ ليَٓ الدملَة أماكٔ إعداد الناشئة مٔ أص
أمََاكٔ فََي الملحمََة ال انميََة مََٔ ناحيََة  فضًََن عََٔ نٌََم التعمََيٓ الََدي ينبغََي أٔ تقدمََو ليََٓ مََٔ 
ٓ  فشَلي تحقَِ العدالَة االجتماعيَة فَي التعمَيٓ ىَم تقَديٓ اللَدمات التعميميَة  ناحية أللى. ممٔ  َ



 10 

عالية إلَى الحَد الَدي يجعميَا مجانيَة ىَي المحيَدة التَي يمجَأ إلييَا أ مَب بمستمى ماحد مبجمدة 
 السكأ ميعتمدمٔ عمييا.

معمى الَل ٓ مَٔ تبَائ الَلؤى حَمْ العنقَة بَئ التعمَيٓ مالعدالَة االجتماعيَة؛ فتنيَا تعَد 
إحدى المقممات اللئيسة في أيَة سياسَة تعميميَة فَي أي مجتمَل. متعَد العدالَة بمصَفيا الفَلو 

كافئَة محًكََا لئيًسََا لمسياسَة التعميميََة  حيََث يََتٓ الحكَٓ عمََى مََدى فعاليتيَا مََٔ لََنْ مََدى المت
  )جََََمٔ ىيمَََََم (Espinoza:2010, 30)اقتلابيََََا أم ابتعادىََََا مَََََٔ العدالََََة االجتماعيََََة 

 (.  21  5004مآللأ:
 متم ْ ملحمة التعميٓ ال انمي مٔ أىٓ الملاحْ المؤ لة فَي العدالَة االجتماعيَة  حيَث إنيَا
ماسية العقَد بَئ حمقَات ملاحَْ التعمَيٓ  حيَث يسَبقيا التعمَيٓ األساسَي  ميتبعيَا التعمَيٓ العَالي 
الدي يم َْ لليجَمه مَدلنت التنميَة أم العمالَة؛ لَدا فتنيَا مَؤ لة عمَي ىيكميَة العمالَة  ممَٔ   َٓ 

انمي.)محمَد عمى التنمية  حيث إٔ ما يحدث في التنمية مٔ نجاح أم إلفاِ َملُده إلَي التعمَيٓ ال 
 (.  256َ 202  5001عمت عبد الممجمد: 

ممََٔ ىنََا تبََلم أىميََة دلاسََة العدالََة االجتماعيََة فََي التعمََيٓ ال ََانمي لمََا لََو مََٔ ممقََل 
متميم في السمٓ التعميمي  كما أٔ سياسة التعمَيٓ ال َانمي تقَٓم بَدمل تلبَمي ماجتمَاعي متَمامٔ  

نََدماج فََي ن ت مالمعاىََد العميََا  كمََا تييََئيٓ لإد أنيََا تعََد ينبيََا لمماصََمة تعمََيميٓ فََي الجامعََا
الحياة العمميَة مَٔ لَنْ الكشَُ عَٔ ميَمليٓ ماسَتعداداتيٓ مقَدلاتيٓ متنميتيَا بمَا يسَاعد عمَى 

 التيال المينة أم الدلاسة المناسبة.
دا كانََت مقََمالت الفكََل التلبََمي التََي أكََدت الََدمل الََدي تقََٓم بََو الََنًٓ التعميميََة فََي  ماا

ت اليبقي متحقيِ العدالة االجتماعية في المجتمعات مقَمالت تفتقَل إلَى الصَحة تقميْ حدة التفام 
(؛ فتنََو ال يمكََٔ قبََمْ أم لفََى أيًََّا مََٔ الََلؤيتئ سََماق 22  و 5022شََبْ بََدلأ:) مالبلىََأ

أكانَت سياسَة التعمَيٓ ال َانمي تَؤدي إلَى العدالَة االجتماعيَة أٓ العكَن دمٔ التبالىمَا فَي ماقََل 
 المجتمل المصلي.

فََي ىََدا السََياِ شََغمت قضََية المسََاماة مالعدالََة بعََى البحََمث التلبميََة ماالجتماعيََة م 
التي مضعت نصب أعينيا العدالَة التعميميَة ماالجتماعيَة ىَدفًا ليَا. فقَد اىتمَت بعَى الدلاسَات 
بالكشُ عٔ ال غلات التي تيدد العدالة التعميمية  مالتي تيدد بدملىا العدالة االجتماعيَة فَي نًَآ 

( التََي ىَدفت إلَى تعَُل مََدى 2665يٓ بمصَل م َْ دلاسَة )السََيد عبَد العميَم البيماشَي: التعمَ
إسََيآ السياسََة التعميميََة بمصََل ماليابََأ فََي تحقيََِ تكََافؤ الفََلو التعميميََة  ماقتصََلت عمََى 
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( 2662مؤشََلي سياسََة القبََمْ ماالسََتيعاب. كمََا اسََتيدفت دلاسََة )دينََا إبََلاىيٓ جمََاْ الََدئ: 
ادْ بَئ المجتمََل بأمضَاعو الملتمفَة مالتعمَيٓ العََالي مَٔ حيَث تَأ يل التمََايم تعَُل التَأ يل المتبَ

االجتماعي عمى التحَاِ اليَنب بالكميَات الملتمفَة  متعَُل تَأ يل الكميَات الملتمفَة عمَى تكَمئ 
 التمايم االجتماعي بصملة شاممة.   

التعُل عمَى ( ب5004َكما قامت دلاسة )الملكم القممي لمبحَمث الجنائيَة ماالجتماعيَة: 
عدالة تمميل الفلو التعميمية عمى ينب التعميٓ قبْ الجامعي بئ الليُ مالحضَل  مالمحافًَات 

 الملتمفة  الدكمل ماإلناث. مكدلّ لصدت النتائج المتلتبة عمى تعدد األنًمة التعميمية. 
( يَلح لؤيَة بديمَة لسياسَة القبَمْ  5022كما استيدفت دلاسة )جماْ عمي الدىشأ: 

تعميٓ الجامعي تحقِ العدالة االجتماعية في التعميٓ مقد قَدمت ىَده الدلاسَة عَدة ألكَأ لمعدالَة بال
االجتماعية في التعميٓ ىَي: التكَافؤ أم العدالَة فَي القبَمْ مااللتحَاِ  معدالَة المعاممَة  مالتكَافؤ 

 االجتماعي  مالعدالة أم التكافؤ في فلو العمْ بعد التللج.
الدلاسَات التََي تيلقََت إلَى فكََلة العدالََة مالمسَاماة  فََي التعمََيٓ ممَٔ المنحًََ أٔ معًََٓ 

اقتصلت عمى بعى المؤشلات م ْ: سياسَة القبَمْ بَالتعميٓ الجَامعي  مالمجانيَة  مأنَماٌ التعمَيٓ 
 ََّ ََْ تم ََات حسََب مضََعيا اليبقََي ممََدى اسََتفادتيا مََٔ ك ََْ الفئ ََي( متم ي )عََآ ملََاو مأجنب

نََب سياسََة التعمََيٓ ال ََانمي م ََْ سياسََة القبََمْ  المؤشََلات. ملكنيََا لََٓ تتيََلِ إلََى بعََى جما
متنميََل التعمََيٓ ال ََانمي متشََعيبو  منًََٓ االمتحانََات بََالتعميٓ ال ََانمي  مىََدا مََا سََيتناملو البحََث 

 اللاىٔ. 
ٓ  سََيعمد ىََدا البحََث إلََى التبَََال ماقََل سياسََة التعمََيٓ ال ََانمي فََي المجتمَََل  ممََٔ  ََ

ال ََانمي تعمََْ عمََى تحقيََِ العدالََة االجتماعيََة أٓ المصََلي  لمعلفََة مََا إدا كانََت سياسََة التعمََيٓ 
 نيا تعمْ عمى تدعيٓ التمايم االجتماعي؟

  انجحث مشكهخ
لقد لكَمت عمميَة صَيا ة السياسَات التعميميَة فَي مصَل عمَى مبَدأ العدالَة االجتماعيَة 
فََي التعمََيٓ. فقََد أملََت دسََاتيل مصََل جميعيََا العنايََة اللاصََة بالعدالََة االجتماعيََة  مأكََد دلََّ 

أٔ العدالَة االجتماعيَة مَٔ المقممَات  20إلَى 4  حيث تضمنت معًَٓ المَماد م5021َٔستمل د
 حَِ التعمَيٓ أٔ اللاصَة بَالتعميٓ عمَى (26) المَادة األساسية فَي المجتمَل المصَلي. كمَا نصَت

 العممَي المنيج متأصيْ المينية  اليمية عمى مالحفاً الشلصية المصلية  بناق ىدفو ممائ  لكْ

لساق ماللمحية  الحضالية القيٓ متلسي  االبتكال   المماىب متشجيل متنمية  التفكيل في  مفَاىيٓ ماا
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 ممسَائمو  التعمَيٓ منَاىج فَي أىدافَو  بملاعَاة الدملَة مأٔ تمتَٓم معدٓ التمييَم   مالتسام  المماينة

 التعمَيٓ ملحمَة تمديَد عمَى المَادة ىَده فَي الدسَتمل نو كما العالمية. الجمدة لمعاييل مفقًا متمفيله

 الملحمَة نيايَة حتَى إلمامَي التعمَيٓ ٔأ : عمَى حيَث نصَت ( عاًمَا 25عشَل ) ىإلَى ا نَ اإللمامَي

 التعميميَة  الدملَة مؤسسَات فَي الملتمفة  بملاحمو مجانيتو الدملة مأٔ تكفْ يعادليا  ما أم ال انمية

 مَٔ %1 عَٔ تقَْ ال لمتعمَيٓ الحكَممي مَٔ اإلنفَاِ نسَبة بتلصَيو الدملَة متمتَٓم لمقَانمٔ. مفًقَا

العالميَة )جميمليَة مصَل  المعَدالت مَل تتفَِ حتَى تَدليجًيا تتصَاعد لَو  اإلجمَالي القممي الناتج
 (.22  5021العلبية: 

 لسَمية م َائِ عدة العشلئ القلٔ  مانينيات مند مالتعميٓ التلبية ممالة يلحت كما
 ممالة) لمجميََل مالتعمَيٓ ٓ التعمََي فَي مالعدالَة التعمََيٓ  ديمقلاييَة مبَادئ إلََى جميعيَا تَلمج

َََََة َََََيٓ التلبي َََََة ممالة) (22  2650: مالتعم َََََيٓ التلبي  فتحَََََي أحمَََََد)(22  2652: مالتعم
ََْ (. 66  2656:سََلمل ََيٓ قب ََو م يقََة الليََة اإلسََتلاتيجية إلصََنح التعم مىََدا مََا أكََدت عمي

ْ ٓ. مأليَلًا الليَة اإلسَتلاتيجية إلصَنح التعمَيٓ قب5025ََ  5022/  5005ََ 5004الجامعي 
 .5020/ 5024الجامعي 

دا كانَت العدالََة االجتماعيََة ىَدفًا معمًنََا لمسياسََة التعميميََة بمصَل مميمًبََا لئيسًََيا ليََا  ماا
في كْ الدساتيل مالقمانئ مالمما يِ؛ فقد لصَدت الدلاسَات التَي تناملَت ىَده السياسَات بالتحميَْ 

الفجَمة بَئ المسَتيدُ  ممَا مالنقد مالتقميٓ أٔ مٔ أبلم عمامَْ إلفاقيَا مفشَميا يتم َْ فَي تمَّ 
( إلَى مجَمد فجَمة 1  و2665يتٓ تحقيقو بالفعْ. فقد أشالت دلاسَة فمميَة مصَيفى ع مَأ )

( مجَمد 240: 232  5000دلاسَة آمَاْ كامَْ أنَدلامن )بئ التليَيي مالتنفيَد. كمَا أمضَحت 
 . ََِ ََالفجمة بََي525: 521  و5002معبََل عنيََا فََايم مََلاد )فجََمة بََئ النًليََة مالتيبي ٔ ( ب

( بَأٔ معًَٓ 20  5004الشعالات اللنانة مالماقل المتدني. مللَو دلَّ محمَد حسَنئ العجمَي)
 بلامج مم ائِ تيميل متحديث التعميٓ في مصل لٓ تنفد ملٓ تجد ليا تيبيقًا في الماقل العممي. 

ممٔ  ٓ   يتم ْ الجانب األمْ مٔ مشكمة البحَث  أٔ الَنو عمَى مبَادئ التعمَيٓ لمجميَل 
َََة التعميميَََة فَََي سياسَََة التعمديمقلاي َََيٓ مالعدال َََيٓيَََة التعم  تفل يَََا فقَََد يكفَََي  ال مصَََل يفَََ م

 ألنيَََا السياسَََات  مضَََل يفَََ ليسَََت األساسَََية فالقضَََية .مضَََممنيا مَََٔ الماقعيَََة الممالسَََات
 التبَال إلَى الحاجَة دعَت لَدا  السياسَات؛ ىَده تنفيَد يف تتم ْ اللئيسية القضية ملكٔ ممجمدة 

   .ال أٓ محققًا ال انمي التعميٓ سياسة في االجتماعية لةالعدا مبدأ كأ إدا ما
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كمَََا شَََيد المجتمََََل المصَََلي فَََي اًمنََََة األليَََلة ك يَََلًا مََََٔ التغييَََلات االجتماعيََََة 
 يماالقتصََادية مالسياسََية؛ جعمََت بنيََة النًََآ التعميمََي  يََل ممحََدة أم متسََقة  بََْ أصََبحت بنََ

: 5022اق ماالصَيفاق )سَامي محمَد نصَال  متعددة تتبادْ فيما بينيا عمميات االستبعاد ماإلقص
( إلََى أٔ التعمََيٓ فََي 220: 255  و 5003(. ميشَيل حامََد عمََال ممحسََٔ يمسََُ )22و

مصَل يعََاني مَٔ امدماجيََات متعَددة فََي أنماعَو مملاحمََو )تعمَيٓ حكََممي َ تعمََيٓ لََاو َ تعمََيٓ 
 ل ىَدا التعَدد عمَى ىميَة أجنبي َ تعميٓ أمىلي(  مكدلّ امدماجية التعميٓ الفني مالعآ الحكممي. يَم 

( حيَث إنَو يَلى 243: 5022المجتمل المصلي متماسَكو االجتمَاعي. ميؤيَد دلَّ شَبْ بَدلأ )
أٔ تمّ االمدماجيات في نمي التعمَيٓ السَائد تعَمِ بشَكْ لئَين أي جيَد نحَم تكَمئ شلصَيات 

يال  قافي ماحد مبنية معلفية متجانسة مليست متناقضة.   دات ىمية متجانسة  ماا
  متمايََد األبعََاد التجاليََة يتشََيل الََدالئْ إلََى  مبََة النًََلة اللبحيََة ماالتجََاه السََمع كمََا

مالسمقية في قياٌ التعميٓ بمصل  حيث تلاجل اعتبال التعميٓ لدمة عامَة مَٔ أجَْ عائَد ممنَافل 
اجتماعيََة  متقمصََت إتاحتََو لكََْ مََٔ يقََدل عميََو مََٔ أجََْ تييئََة أفََلاد المجتمََل متعميََم قََدلاتيٓ 

ي تحقيََِ األىََداُ التنمميََة. مصََالت أىميََة التعمََيٓ تنصََب بشََكْ أكبََل عمََى كمنََو لإلسََيآ فََ
ٓ  فقَد أصَب  . است مالًا يحقِ عائًدا مادًيا كغيله مٔ أشكاْ االست مال فَي السَمل ماللَدمات ممَٔ  َ

: االتجَال عبَالات التعمَيٓ قضَايا التَي تتنَامْ األكاديمية الدلاسات تتضمبٔ أٔ مٔ المألُم  فَي م َْ

( Transnational Education  مالتعميٓ العَابل لمحَدمد )(Trade in educationيٓ )التعم
التعمَيٓ  مشَلكات التعمَيٓ  مسماسَلة  التعميٓ لدمات ماستيلاد متصديل اللب   إلى اليادفة مالجامعات

 (.   20  5022التي يتٓ تدامْ أسيميا في سمِ األملاِ المالية م يل دلّ )محيا ميتمٔ: 
ك يل مٔ الدلاسات عبل عقمد يميمة أٔ التعميٓ ال انمي بمضعو الَلاىٔ فقد أًيلت 

ممصل ال تلتمُ ك يلًا َ يعيد إنتاج النمسَاماه االجتماعيَة. مىَده  َ ك يل مٔ دمْ العالٓ يف
قضية ال تتفِ مل العدالة االجتماعية. ممٔ الدلاسات التي دعمت دلّ دلاسة )سعيد جميْ 

َََد5002سَََميمأ  َََى أٔ 5006عيسَََى السَََمليي  (  مدلاسَََة )يمي َََي تمصَََمت إل ( مالنت
االلََتنالت التََي تعََاني منيََا سياسََات التعمََيٓ ال ََانمي فََي مصََل تنيََمي عمََى عديََد مََٔ 
اً َال مالتََداعيات اللييََلة التَي تضََل بمجتمََل التعمََيٓ  مبَالمجتمل المصََلي بأسََله  حيََث 

ي  مالمحافًَة عمَى ساعدت ىده السياسَات التعميميَة عمَى إعَادة إنتَاج التمييَم االجتمَاع
عادة إنتاج عنقات النفمد اليبقي فيو  حيث إنيَا تميَْ إلَى النلَب  بنية المجتمل القائٓ  ماا
متعمْ عمى لَدمتيا  مالحفَاً عمَى امتياماتيَا  متسَيٓ فَي إدامَة عَدٓ المسَاماة  متمسَيل 
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ئي فََي اليَمة بَئ الفقَلاق ماأل نيَاق  ممَٔ مًَاىل دلََّ فَي التعمَيٓ ال َانمي: النًَآ االنتقَا
قبمْ الينب بَالتعميٓ ال َانمي العَآ  مالعَممُ عَٔ االلتحَاِ بَالتعميٓ بَالفني  ماالمدماجيَة 
مال نائية في التعميٓ ال انمي  ضعُ فعالية نًآ االمتحَأ الميبَِ  مقصَمله عَٔ اكتشَاُ 

 صنحية اليالب لمدلاسة الجامعية.
ٓ  يتم َْ الجانََب ال َاني مَٔ المشَكمة فََي أٔ المتغيَل  ات المجتمعيَة المعاصََلة أدت ممَٔ  َ

ىمََاْ األبعََاد االجتماعيََة ماإلنسََانية مال قافيََة؛ ممََا أحََدت  إلََى المغََاالة فََي البعََد االقتصََادي  ماا
: اللبحيَََة   تغييَََلات عميقَََة فَََي الَََنًٓ التعميميَََة مَََٔ لَََنْ تيبيَََِ المعَََاييل االقتصَََادية م َََْ

المييمنَة  متقَدٓ مصَال  الفئَات  مالتنافسية   جعمت السياسات التعميمية اللاىنة متحيَمة لميبقَات
 الحاكمة بمصفيا المصال  العامة لكْ أفلاد المجتمل.

ََاًق عمََى مََا سََبِ  فتنََو فََي ضََمق مََا تمََل بََو مصََل مََٔ ضََغمي تجََاه اإلصََنح  مبن
 آ  منًَلً 5022ينَايل عَآ  52االجتماعي مالسياسَي م يلىمَا مَٔ مجَاالت اإلصَنح منَد  َملة 

ميٓ ال انمي بمصل مٔ مشكنت مممنة أ َلت سَمًبا عمَى العدالَة لممضل الدي آلت إليو سياسة التع
االجتماعيَََة. تأكَََدت الحاجَََة إلَََى تحميَََْ سياسَََات التعمَََيٓ ال َََانمي بمصَََل فَََي ضَََمق العدالَََة 

 االجتماعية. مىدا ما تحامْ الدلاسة اللاىنة تحقيقو مٔ لنْ اإلجابة عٔ أسئمة البحث اًتية.
   أسئهخ انجحث:

 االجتماعية في التعميٓ؟ َ ما مؤشلات العدالة2
 مصل؟ يَ ما ماقل العدالة االجتماعية في سياسة التعميٓ ال انمي ف5
 العدالة االجتماعية؟ إلى تعميم تلمي المقتلحة لسياسات التعميٓ ال انمي التيَ ما البدائْ 2
 أهذاف انجحث:   

 ييدُ ىدا البحث إلى:
   حتى أً. 2652ٓ ال انمي مند عآ َ تعُل ماقل العدالة االجتماعية في سياسات التعمي

 .ال انمي التعميٓ سياسة في االجتماعية العدالة تحقيِ متيمبات بعى تحديد َ
 أهمٍخ انجحث:

قد يفيد ىدا البحث ملييي السياسة التعميمية مصانعي القلال التلبمي مٔ لنْ تقديٓ  
  قيِ العدالة االجتماعية.بعى البدائْ المقتلحة لسياسة التعميٓ ال انمي في مصل تناسب تح

 منهح انجحث: 

يعتمََد ىََدا البحََث عمََى األسََممب النقََدي باعتبََاله أحََد أسََاليب المََنيج المصََفي  الََدي 
يلفى االقتصال عمى النًلة الفنية لمتلبية  مينًل إلييا بمنًمل شامْ يكشُ اليبيعَة السياسَية 
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لمجيَة لمنًَآ التعميمَي  ميلصَد لمتلبية ميساعد عمى فيميا  ميساعد عمى كشَُ اليبيعَة اإليديم 
مشكنتو ميكشُ ما ملاقىا مَٔ قَيٓ  يَل معمنَة مأسَباب اقتصَادية ماجتماعيَة متناقضَات تَدفل 

 .(1  5022: اللحيٓ عبد جميْ سام ) إلى استملالىا
 عََآ حتََى 2652 عََآ منََد الفتََلة فََي ممانًيََا الدلاسََة حََدمد تنحصََلحددذ د انجحددث: 

 .العآ ال انمي التعميٓ سياسة في ةالممضمعي الحدمد متتم ْ .5023ٓ
 :اننظري اإلطبر

 محامل   ن ة إلى البحث ىدا ُيقسٓ أسئمتو  عٔ ماإلجابة البحث ألىداُ تحقيًقا
 بينما التعميٓ  في االجتماعية العدالة ممؤشلات معاييل لبعى مصًفا األمْ المحمل يتنامْ
ٓ   بمصل  ال انمي التعميٓ سياسة في االجتماعية العدالة ماقل ال اني المحمل يصُ  ُيلتٓ  
 التعميٓ سياسة جمانب بعى في مقتلحة بدائْ يقدٓ الدي ال الث بالمحمل البحث ىدا

 . دلّ تفصيْ يأتي مفيما. االجتماعية العدالة تحقيِ تستيدُ ال انمي
 :انتعهٍم فً االختمبعٍخ انعذانخ مؤشراد أ الًد

  5002: بدلأ شبْ) التعميٓ في لعدالةا تناملت التي الدلاسات عمى اإلينٌ بعد
  (224  5022: تّل إبلاىيٓ الفتاح عبد) م(25  5003: عمال حامد)م  (20 55َ
 مٔ عدد إلى التمصْ لمباحث أمكٔ  (222 205َ   5022: الدىشأ عمي جماْ)م

 تحقيِ في التعميمية السياسة فعالية مدى عمى الحكٓ ضمقىا عمى يمكٔ التي المعاييل
 : اًتي النحم عمى مدلّ االجتماعية  لةالعدا
 التعميمية اللدمات تمميل في العدالة بيا ميقصد: مالقبمْ اإلتاحة في العدالة مؤشل 2َ
 العممية مدلنت في فالتفامت .الجغلافية ماألقاليٓ الملتمفة  االجتماعية الفئات بئ

 مستمى المدلسي  المبنى قدٓ أم حدا ة مدى: م ْ الدالمية التعميٓ ًلُم أم التعميمية
 في التفامت عمى أ ل ليا  م يلىا المعمٓ إعداد مستمى الفصْ  ك افة المدلسية  التجييمات
 مبدأ لتحقيِ كاُ  يل القبمْ في التكافؤ عمى االقتصال يجعْ ما مىم الدلاسي اإلنجام
 . التعميمية الفلو تكافؤ

 ميًما معيالًا التعميٓ ملاحْ ْدال االجتماعية لمفئات النسبي التم يْ مؤشل يعدُّ م 
 أعداد معلفة النسبي بالتم يْ ميقصد. الفلو تكافؤ مبدأ تحقِ مدى عمى لمحكٓ

 النسبي بالممٔ دلّ ممقالنة التعميٓ  ملاحْ مٔ بعينيا اجتماعية فئة أبناق مٔ المتعممئ
 في تماعيةاالج الفئات ألبناق النسبي التم يْ ميكمٔ. السكاني اليٓل في المعنية لمفئات
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 مسامًيا التم يْ ىدا يكمٔ حينما التعميمية الفلو في المساماة تحقيِ عمى دااًل  التعميٓ
 (. 224  5022: تّل إبلاىيٓ الفتاح عبد) السكاني اليٓل في الفئات لتم يْ

 االجتماعية الًلمُ في العدالة أم التكافؤ بو ميقصد: االجتماعي التكافؤ مؤشل 5َ
 التأ يل أم تحديدىا أم أحد عمى التعميٓ فلو بضياٌ يسم  ال الدي بالحد ماالقتصادية

 التعميمية  الفلو تكافؤ يليِ في عقبة يقُ أٔ يمكٔ االجتماعي التكافؤ فعدٓ .فييا
 آ الىا ليا اليالب فييا يعيه التي مال قافية ماالقتصادية االجتماعية العائمية فالًلُم
 .األكاديمي إنجامه معمى لمتعميٓ تقبمو دلجة عمى
 المماقُ في ماالحتلآ المعاممة في المساماة بيا ميقصد: المعاممة في العدالة مؤشل 2َ

 الينب مل المدلسئ تعامْ في العنقات في تمييم دمٔ المدلسة مجتمل دالْ الملتمفة
 . معيٓ المدلسية اإلدالة تعامْ في أم
 في التعميٓ في االستملال عمى القدلة بو يقصد: التعميٓ مماصمة عمى القدلة مؤشل 1َ

 .  التحصيْ في العممية القدلات بو تسم  ما أقصى إلى ملاحو ملتمُ
 التعميٓ بئ الم يِ لنلتباي نًلًا :التللج بعد العمْ فلو في التكافؤ أم العدالة مؤشل 2َ

 في العدالة – مستمياتو أحد في – يتيمب التعميمية الفلو تكافؤ فتٔ العمْ  مسمِ
يفة شغْ في  يله مل متكافئة فلصة عمى فلد كْ حصمْ  الشيادة مل تتفِ التي الًم
ائُ شغْ في التمييم معدٓ عمييا  الحاصْ العممية الدلجة أم الدلاسية  أسان عمى الًم
مكاناتو اللليج قدلات لالج اعتبالات  لنٌم مالمنقمة الملتمفة مميالاتو ممماىبو العممية ماا
 . العمْ

ٓ   ممٔ  التعميٓ جمانب لبعى تحميًن  البحث ىدا مٔ ال اني الجمق نامْيت سمُ  
 :اًتي النحم عمى مدلّ المؤشلات  ىده ضمق عمى ال انمي

 
ًب ٍٍم د ثبنٍ سخ تق هٍم سٍب ثبنوي انتع هى ان  ضوء ع

 :االختمبعٍخ انعذانخ مؤشراد

 انثبنوي ثبنتعهٍم انقجول سٍبسخ د أ الً 

 ت يل التي القضايا أىٓ مٔ ال انمي التعميٓ أنماٌ عمى الينب متمميل تصنيُ قضية تُعدُّ 
 يتٓ التي مالشلمي ماألسن المعاييل حمْ مالتلبميئ السياسات صانعي بئ الجدْ مٔ ك يلًا
 . مقبمليٓ العآ ال انمي بالتعميٓ يمتحقمٔ الدئ الينب التيال أساسيا عمى
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 تعتمد انتقائية سياسة ىعم مصل في ال انمي التعميٓ عمى الينب تمميل عممية تقٓم
 تحديد تٓ حيث عميو  السابقة الملحمة في االمتحأ في اليالب لدلجات الكمي المجمٌم عمى

 المادة نصت حيث 2652لسنة 226لقٓ التعميٓ قانمٔ بممجب ال انمي التعميٓ في القبمْ شلمي
 يكمٔ أٔ نميال ا التعميٓ ملحمة مٔ األمْ بالصُ ُيقبْ بمٔ ُيشتلي: "اًتي عمى منو 52

 مٔ أكتمبل أمْ في سنو تميد مأال األساسي  التعميٓ بملحمة الدلاسة إتمآ شيادة عمى حاصنً 
 (.  6 2َ 2655: مالتعميٓ التلبية ممالة) عاًما عشل  مانية عمى الدلاسي العآ

 ال انمية بالمدلسة لنلتحاِ بيا المعممْ القبمْ معاييل تم مت القانمٔ ليدا ميبًقا
 بئ المفاضمة  .األساسي التعميٓ بملحمة الدلاسة إتمآ شيادة عمى الحصمْ: اًتي في ةالعام

 مستمى عمى اليالب  عمييا حصْ التي لمدلجات الكمي المجمٌم: ىما أملئ في المتقدمئ
 .الدلاسي العآ مٔ أكتمبل أمْ في مالسٔ ليا  التابل التعميمية المنيقة أم المديلية

 معيالي ضمق عمى ال انمي التعميٓ في القبمْ سياسة جانب عمى الحكٓ مسيتٓ
 .دلّ تفصيْ يأتي مفيما االجتماعي  مالتكافؤ مااللتحاِ  القبمْ في العدالة

 :  االنتحبق انقجول فً انعذانخ مؤشر د1

 الفلد حياة نمي تحديد في ميًما دملًا يؤدي ال انمي بالتعميٓ القبمْ أٔ بو المسمٓ مٔ
 المجتمل تشكيْ في كبيل تأ يل لو الملحمة بيده القبمْ في المتبل االنتقاق عيالفم حياتو  يماْ

 بئ االجتماعية العدالة مبدأ بتحقيِ تتعيد الحكممات معًٓ فتٔ لدا. مللجاتو ممجمٌم
 العلقية مالنماحي مالنٌم مالحضل بالليُ تتعمِ متعددة أمجو ليا العدالة ىده لكٔ المماينئ 
 نٌم ًيمل إلى العدالة ىده تحقيِ سبيْ في ما امتيام معينة جماعة من  ؤديي مقد ماليبقية 

 أداؤه ليالب مكأ إعياق معناه ىدا ألٔ األكاديمي  المستمى م ْ آلل مبدأ مل الصلاٌ مٔ
 حالة إلى دلّ يؤدي مقد ملتفل؛ أدائو أٔ حئ في الحِ ىدا ُحٓل آلل يالب مٔ أقْ األكاديمي

 (. 52 :5004) شلبينيال الينلي التدمل مٔ
ٓ   ممٔ  أحد ال انمي التعميٓ مسالات عمى الينب تمميل في العدالة مؤشل يعد  
 التعميٓ استيعاب إلى يشيل ال فيم االجتماعية  العدالة تحقيِ في الميمة المؤشلات
 عمى اليمب تحديد في مؤ ل عامْ أيًضا ملكنو فحسب  األساسي التعميٓ لمللجات ال انمي
ٓ   ممٔ الجامعي  ٓالتعمي  ملحمة مٔ االنتقاْ معدالت( 2) جدمْ ميبئ .العمْ سمِ  
 .الملتمفة ال انمي التعميٓ مسالات إلى األساسي التعميٓ

 (2) جدمْ
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 اإلعدادية المدالن مٔ ال انمي التعميٓ مسالات إلى االنتقاْ معدالت
 المرحلة التعلٌمٌة          

 السنة
الثانوي 

 العام
الثانوي 

 ناعًالص
الثانوي 
 الزراعً

الثانوي 
 التجاري

3122/3123 43.23 26.71 5.74 27.46 

3123 /3124 45.11 31.67 5.67 26.36 

3124 /3125 45.36 31.33 5.61 26.36 

 األساسي التعميٓ ملحمة مٔ الينب انتقاْ معدالت في التفامت الجدمْ ىدا يبئ
 ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ فلصة عمى حصْي إد الملتمفة  ال انمي التعميٓ مسالات إلى
 في اإلعدادية  الشيادة في الدلجات أعمى حققما الدئ مىٓ فقي الينب ىؤالق  مث العآ
 (.   مالصناعية مالتجالية  الملاعية ) الفنية المدالن إلى اًللئ ال م ئ يدىب حئ

 بو االلتحاِ معدالت فتٔ مجانيتو؛ استملالم  المعدالت ىده تنامي مٔ الل ٓ معمى 
 ميتٓ .كبيل بشكْ متكافئة  يل تماْ ال الملتمفة الجغلافية مالمنايِ الدلْ فئات بئ

 المنايِ الدلْ؛ فئات: مٔ لكْ مفًقا ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ فلو تمميل عمى التلكيم
 .الجغلافية

  :الدلْ فئات حسب ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ مؤشل( أ
 ميًما معيالًا ال انمي التعميٓ ملحمة دالْ االجتماعية لمفئات النسبي التم يْ يعدُّ 

 التفامت مقدال تعُل عمى يساعد إنو حيث بيا؛ الفلو تكافؤ مبدأ تحقِ مدى عمى لمحكٓ
 في األبناق بيا يستأ ل التي األماكٔ عدد حيث مٔ مأللى اجتماعية فئة بئ يفصْ الدي
 الحصمْ لصعمبة منًلًا(. 226  5022: تّل إبلاىيٓ الفتاح عبد) التعميٓ مٔ بعينو نٌم

 معيال عمى االقتصال سيتٓ مصل  في ماليبقي السكاني بالتلكيب اللاصة البيانات عمى
 االجتماعية الفئات تم يْ( 5) جدمْ ميمض  فئات  إلى المصلي المجتمل لتصنيُ الدلْ
  .الجامعي قبْ التعميٓ ملاحْ دالْ

 (5) جدمْ
 .الجامعي قبْ التعميٓ ملاحْ في المصلي المجتمل لفئات يالنسب التم يْ

 المرحلة التعلٌمٌة          
 الفئة االجتماعٌة

 الجامعً الثانوي األساسً

 7.2 43.6 37.4 الخمٌس األفقر

 6.1 52.5 12.1 الخمٌس الثانً

 26.4 56.6 16.1 الخمٌس الثالث
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 34.3 66.1 17.2 الخمٌس الرابع

 55.6 72.3 11.5 الخمٌس األغنى

 31.4 57.6 13.7 اإلجمالً

 (.  5025: الدملي السكأ مجمن): المصدل
 االجتماعية الفئات أبناق تم يْ معدْ في تفامت مجمد الجدمْ ىدا مٔ مينحً

 في كبيلة بدلجة التفامت ىدا ميتمايد الجامعي  قبْ التعميٓ ملاحْ جميل دالْ الملتمفة
 حيث انتقائي  أسان عمى بيما االلتحاِ يتٓ المتئ امعيمالج ال انمي التعميٓ ملحمتي
 مقالنة 25.6 بنسبة األفقل اللمين في ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ معدْ انلفاى ينحً

 . تقليًبا النصُ بمقدال أي 32.5 بنسبة األ نى باللمين
  :الجغلافية المنايِ حسب ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ مؤشل( ب
 محافًات  ماني التيال تٓ فقد التكافؤ  بعدٓ العآ ال انمي لمتعميٓ لجغلافيا التمميل يتسٓ 

ًات تم ْ األملى محافًات األلبل أٔ أسان عمى  ماالجتماعية االقتصادية األمضاٌ دات المحاف
ًات تم ْ األللى ماأللبعة المتميمة  . المتماضعة ماالجتماعية االقتصادية األمضٌا دات المحاف
 بئ العآ ال انمي التعميٓ أمضاٌ في حاد تفامت مجمد مالصافي اإلجمالي القيد معدالت متبئ

ًات   5005: العالي التعميٓ ممالة مالتعميٓ التلبية ممالة) (2) جدمْ مٔ يتض  كما مصل  محاف
 (.1: 5021: مالتعميٓ التلبية ممالة)م( 6
 
 
 
 
 
 

 (2) لقٓ جدمْ
 (2)المحافًات بعى مستمى ىعم العآ ال انمي التعميٓ إتاحة فلو تيمل

                                                           

 بغض-العام الثانوي بالتعميم المقيدين لمطالب الكمي لمعدد المئوية النسبة هي :اإلجمالي القيد نسبة * (1)
 .به لمقيد الرسمي السن في لمسكان العمرية الشريحة إلى - أعمارهم عن النظر
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ت
ظا

اف
ح
لم

ا
 

 3125ـ 3124 3117ـ 3116 3113ـ 3112

 القٌد اإلجمالً القٌد الصافً القٌد اإلجمالً القٌد الصافً القٌد اإلجمالً القٌد الصافً

 %51.7 %54.6 %53.5 %51.4 %57.1 %52 القاهرة

 %45.6 %44.3 %43.6 %36.1 %47.3 %42.3 دمٌاط

 %55.4 %51.3 %55.1 %45.6 %41.4 %44.6 اإلسكندرٌة

 %46.7 41.2 %44.2 %41.1 %41 %44.5 بور سعٌد

 %32.6 %31.7 %26.3 %27.7 %25.1 %23.1 البحٌرة

 %23.3 %27.3 %23.4 %25.1 %24.2 %22.4 الفٌوم

 %31.3 %21.5 %33 %21.1 %23.4 %25.1 المنٌا

 %26.7 %23.7 %26.6 %27.3 %25.3 %23.3 سوهاج

 بئ متباينة العآ ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ فلو إتاحة أٔ الجدمْ ىدا مٔ يتبئ
 قمة عمى القاىلة محافًة تأتي م ًن  5021 5022َ عآ ففي. المحافًات جميل

 لحمالي العآ ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ فلصة فييا تتاح حيث ال مانية المحافًات
 أمآ المتاحة الفلصة تتحدد المقابْ مفي. المعنية العملية الشليحة أبناق مٔ% 15.3
 أبناق مجمٌم مٔ% 24.4 بنسبة العآ ال انمي بالتعميٓ لنلتحاِ الفيٓم محافًة أبناق

 القيد معدالت في اليفيُ التحسٔ مٔ مبالل ٓ. التعميٓ بيدا المعنية العملية الشليحة
 تًْ حيث جمىلية؛ فلمًقا ليست بينيٓ الفلمِ فتٔ ال ن ة؛ األعمآ في مالصافي اإلجمالي
 بأمضاعيا االحتفاً في تستمل الجيدة األمضاٌ دات فالمحافًات متقالبة شبو األمضاٌ
 . المتدنية األمضاٌ دات األللى لممحافًات بالنسبة الحاْ مكدلّ المتميمة 

 مالمنايِ الدلْ فئات بئ ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ معدالت أٔ سبِ  مما يتض 
 العدالة عدٓ تفسيل يمكٔ كيُ ملكٔ .كبيل بشكْ متكافئة  يل تماْ ال لملتمفةا الجغلافية

 عمى ًاىلًيا قائٓ َ قبمْ نًآ ممجمد  التعميٓ مجانية ًْ في ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ في
. االمتحانات؟ في عميو حصْ الدي المجمٌم عمى فقي يعتمد َ الشلصية مالقدلات المجيمد
 .التالي المؤشل لنْ مٔ السؤاْ ىدا عمى الجماب سيتض 

 :االختمبعً انتكبفؤ مؤشر د2

 تتٓ الملتمفة ال انمي التعميٓ مسالات عمى الينب تمميل أٔ التعميٓ سياسات صانعم يبلل
 .اإلعدادية الشيادة امتحانات في دلجاتيٓ مجمٌم في تتم ْ محايدة ممضمعية لمعاييل مفقًا

                                                                                                                                                               

 الثانوي التعميم بمرحمة( يالرسم السن يف) المقيدين الطالب لعدد المئوية النسبة هي :الصافي القيد نسبة* 
 . به لمقيد الرسمي السن يف السكان عدد إلى منسوًبا العام
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 مدلستأ ىما الفنية ال انمية مالمدلسة العامة ال انمية المدلسة أٔ بو المسمٓ مٔ
 المضممٔ ىدا نقْ مصيغ مال قافي  المعلفي المضممٔ حيث مٔ مملتمفتأ تماًما  مستقمتأ

 الفقلاق فئة: متناقضتئ اجتماعيتئ ليبقتئ ملصمدتأ فيما أىدافيما  حيث ممٔ التنميد  إلى
 النلبة األملى في يتللج: العمْ مٔ ضئمتناق لنمعئ التنميد متعدأ األ نياق  مفئة

 (. 20  5005: نجيب كماْ) ال انية في العماْ يتللج بينما مالفنية  البيلمقلايية
 عمى الينب تمميل في التبائ أسباب تفسيل االجتماعي التكافؤ مؤشل ضمق في يمكٔ

 ال انمي التعميٓ البمس التحاقيٓ تحدد التي الًلُم يتنامْ إنو حيث ال انمي  التعميٓ مسالات
 تدْ مسياسية ماجتماعية سيكملمجية مشماىد أدلة م مة .الفني التعميٓ مسال مقابْ في العآ
 .عادالً  معيالًا الينب تصنيُ في الدلجات عمى االعتماد اعتبال ليأ عمى

 مل يتناسب ال انمي التعميٓ مسالات تنميل أٔ يعتقد مٔ  مة السيكملمجية  الناحية مٔ
 في العقمي االستعداد قيان أىمية تتض   ٓ   ممٔ الدىني  ماستعدادىٓ الينب قدلات تبائ

 لمفلد العقمية االستعدادات تتبممل حيث الملاىقة  فتلة لنْ مالميني األكاديمي ماالنتقاق التمجيو
 مًصاملص السائدة البيئية مالعمامْ المعييات عمى بناقً  نيائي بشكْ َ العقمية قدلاتو  ٓ   ممٔ َ

 اإلعدادية الملحمة في النيائية الصفُم تنميد يتميم ملكٔ. مالقيمية مال قافية مالمينية التلبمية
يفي بالتدبدب  بيفلة تتميم التي الملاىقة فتلة ليبيعة نًلًا العقمي األداق في لصمًصا الحاد الًم
 بالتدليج نضجو مأ ىضبتو إلى ليصْ النمم يستقل  ٓ   مالعقمي  مالفسيملمجي الجسمي النمم
 الملحمة لتمميد يتاح ما بقدل فتنو  ٓ   ممٔ. ال انمية الملحمة مٔ األليل الصُ مٔ يقلب ما حتى

 مستمى يكمٔ العامة العقمية الستعداداتو فعمية مممالسات تعمٓ ملبلات فلو مٔ اإلعدادية
: القادل عبد محممد) وقدلات  ٓ   ممٔ الفنية  أٓ العامة سماق ال انمية الملحمة في استعداداتو
2654  6َ 20  .) 

 الدعائٓ إٔ حيث كميًّا  صحي   يل االعتقاد ىدا أٔ إلى تشيل أدلة  مة ملكٔ
 مستمى  بات مىي ال انمية  لممدالن االنتقاق نًآ في إلييا االستناد تٓ التي السيكملمجية

مكانية العقمية القدلة  بئ ما تلامحت الينب مٔ قميمة نسبة مأٔ بدقة  قياسيا ماا
 مالتنُ ال انمي  بالتعميٓ األكاديمية الدلاسة مٔ منيا اإلفادة يمكٔ التي ىي% 52م50

 الينب بأٔ ماالعتقاد ال انمية  المدالن مٔ ملتمفة أنماًعا يتيمب لمينب العقمية القدلات
 شيدت قد الينب؛ مٔ  يلىٓ مل تعميميٓ تمقما متى الدلاسي تفمقيٓ يفقدمٔ األدكياق
 كشفت حيث الدعائٓ  ىده عمى القائٓ االنتقاق نًآ إلى مجيت التي االنتقادات مٔ ك يلًا
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 ممنية فتلة لنْ لمفلد العامة العقمية القدلة عمى تيلأ ك يلة تغيلات  مة أٔ النفسية البحمث
 أم العائمية الًلمُ في الجمىلية لمتغيلات نتيجة عمله مٔ عشل ال امنة حتى تمتد

. مبكلة سٔ في ماستعداداتيٓ التنميد قدلات عمى الحكٓ صعمبة عمى أكدت ماك البيئية 
 الدعائٓ تمّ عمى القائٓ االنتقاق نًآ عٔ الدمْ مٔ ك يل عدمْ دلّ عمى تلتب مقد

 . (Curry:2011, 7)( 52 5004:الشلبيني الينلي) ال انمي بالتعميٓ
 متمكي المبلل ىدا ليأ ةك يل  دلاسات نتائج تؤكد االجتماعية  الناحية مٔ أما
 دلاسة تمصمت فقد. االجتماعي التمايم إلى يؤدي ال انمي التعميٓ تنميل أٔ مىم نقيضو 

 العآ  ال انمي التعميٓ في مالمتمسية الغنية األسل أبناق  البية تلكم إلى" الشليبي عمي"
 عممية عمى تؤ ل مْعما ف مة. الفني ال انمي التعميٓ في الفقيلة األسل أبناق  البية متملكم
 عمي.)مالفني العآ ال انمي التعميٓ عمى اإلعدادية الشيادة عمى الحاصمئ الينب تمميل
  2666) فلجاني نادل دلاسة إليو تمصمت ما دلّ يؤكد مما (.2652: الشليبي السيد
 األسلة  دلْ: م ْ ماالقتصادي االجتماعي السياِ متغيلات تأ يل مٔ( 222 202َ

كمالو  االبتدائي بالتعميٓ االلتحاِ عمى ليا لتعميميا مالمستمى  األسلة فقل أٔ اتض  فقد ماا
 األساسية الميالات اكتساب تدنٍّي أٔ عٔ فضنً  االبتدائي  التعميٓ إكماْ فلصة مٔ يقمْ
 بالمعنى المدالن نياِ عمييا المؤ لات تتعدى التلكيب شديدة مسألة االبتدائي التعميٓ في

 . ككْ االجتماعي النسِ في قمية لجدم  إلى المحدمد
ٓ   ممٔ  في ال انمية المدالن عمى متمميعيٓ الينب تصنيُ مشكمة تكمٔ  

ٓ   التنميد ماستعدادات قدلات تحديد صعمبة  المناسب  التعميٓ نٌم إلى القدلات ىده تمجيو  
ٓ   ممٔ  بمعًٓ ليا عنقة مال الدقة إلى يفتقلأ مالسٔ الدلجات معيالي إلى اللكمٔ فتٔ  

 العامة ال انمية المدالن في األماكٔ إٔ محيث. الينب لدى مالميمْ مالميالات القدلات
 دلسئ لنليا مٔ اليالب يتعمٓ التنافن مٔ عالية دلجة عمى يكمٔ فااللتيال محدمدة
 عمى محصمليٓ بعضيٓ نجاح أٔ يالما لو أعداق عٔ عبالة ممنقه أٔ األمْ؛: األقْ عمى
 أٔ ىم ال اني الدلن أما. اًللئ حساب عمى يكمٔ العامة ال انمية مدلسةبال أماكٔ
. المعلفة محب العمٓ في الل بة ملين الجيد لبدْ اللئين الدافل ىم الفشْ مٔ اللمُ
 الجم تمافل مدى حيث مٔ الينب بئ كبيل تفامت يحدث التنافسية المعلكة ىده ًْ مفي

 الملتفل ماالقتصادي االجتماعي المستمى دات ةفاألسل  منيٓ  لكْ المناسب التعميمي
 ال انمي بالتعميٓ مكأ لضمأ ملتفل بمجمٌم أبنائيا نجاح لضمأ ملتمفة ضغمًيا تمالن
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 اللالجية مالكتب اللصمصية الدلمن تأمئ: م ْ متعددة يلائِ لنْ مٔ مدلّ العآ
 (. 52: 5004:الشلبيني الينلي)ألبنائيا

 م البية العآ ال انمي التعميٓ في الغنية األسل أبناق  البية تملكم يلجل دلّ  عمى مبناقً 
 م يل شلعية أساليب الغنية األسل استلدآ إلى الفني ال انمي التعميٓ في الفقيلة األسل أبناق

 اللالجية  مالكتب اللصمصية الدلمن: م ْ الدلاسي التحصيْ التبالات أداق قبْ سماق شلعية
 االست ناقات م ْ بعدىا أٓ مالغه  مالمحسمبية اللشمة: م ْ االلتبالات دهلي تأديتيٓ أ ناق أٓ

لحاِ  مٔ اليالب يدفعو ما عمى بو االلتحاِ يعتمد الدي اللاو ال انمي بالتعميٓ أبنائيٓ ماا
 . اإلعدادية الشيادة امتحأ في دلجاتو عٔ النًل بغى مصلمفات

 الحياة فلو في ىائْ امتتف ال انمي التعميٓ فلو في التفامت ىدا عٔ ينجٓ
 . التالية السيمل تمضحو ما مىدا المعيشة  ممستميات
 ثعذ انعمم فرص فً انتكبفؤ أ  انعذانخ مؤشر

 :انتخرج

 التعميٓ لتنميل كيدُ يالمين اإلعداد جدمى في النًل إعادة إلى ضلملة  مة ملكٔ
 .اًتية لنعتبالات مدلّ ال انمي

ائُ في مجتملال أفلاد التنُ أٔ يلى مٔ  مة  دالْ ماألدمال مالمكانات الًم
 التكامْ تحقيِ عمى يعمْ العمْ تقسيٓ إٔ حيث ال انمي التعميٓ تنميل يفلى المجتمل 
 الفيٓ ىدا حمْ التنُ يمجد ملكٔ متكامميا  األدمال تمميل لنْ مٔ النان بئ العضمي
 جية ممٔ. جية مٔ ماليبقية االصيفائية تكلين عمى يعمْ قد العمْ تقسيٓ إٔ حيث
 دلّ عٔ مفضنً  االجتماعية  الشلائ  بئ متعالضة مأىداًفا مقيًما معاييلًا ينتج قد أللى
ٓ   ممٔ يعمْ  ممٔ يممّ مٔ بئ متعالضة تكمٔ قد المصال  فتٔ  العآ االتفاِ فتٔ  

 (.6  5001: الصعيد فضْ سممى) شّ محْ يكمٔ
 ملتمفة  مسالات في الينب ضلم  نًآ التلبميئ بعى ىاجٓ المقت نفن مفي

 الينب تمميد أي العدالة ىي الغاية كانت فتدا. مسالات إلى التقسيٓ عٔ بالتلمي مأمصما
 يمضل التي باليليقة النًآ ىدا فتٔ احتياجاتيٓ؛ ُيمبي الدي بالتعميٓ تمييم دمنما جميعيٓ

 آ ال لو كأ ألكاديمية ا قدلاتيٓ أنو يعتقد لما مفًقا مسالات في الينب ىؤالق بمقتضاىا
 في بْ داتو  بحد بالمسال تتعمِ ال فالمشكمة. األدنى المسالات في الينب عمى سيئة
 المسالات أحد إلى النًل لنْ مٔ مدلّ المسالات  ىده تضفييا التي التلاتبية القيمة
 عمى األكاديمية مالميالات بالمعمممات الُم قْ المسال ممضل  يله  مٔ أفضْ بصفتو
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 بصفتيٓ القمة مسال في الينب إلى تشيل حينما أسمأ السل المضل ميصب . القمة
ضافة الممتامئ  الينب  مل لمعمْ كفاقة األقْ المدلسئ تلصيو يتٓ حينما الميانة ماا

 (.  252 َ  225  5006: نملينجم نْ) األدنى المسالات
ْب   لبيو ىم ل انميا التعميٓ تنميل لسياسة اللسمي اللياب مبللات أىٓ مٔ لع
ينًل إلى التعميٓ الفني عمى أنو يعمْ عمى تقميْ نسبة بيالة  كما العمْ  سمِ بمتيمبات

المتعممئ مٔ لنْ إعداده لفنئ متميمئ. ينًل إلى التعميٓ الفني باعتباله نمًعا ميًما 
مٔ التعميٓ ينبغي التمسل فيو في البند النامية بصفة عامة مفي مصل بصفة لاصة  

 تى تمداد منقمتيا مقدلتيا عمى االستجابة الحتياجات سمِ العمْ. ح
متشيل الدالئْ إلى أٔ تنٌم مسالات التعميٓ ال انمي تؤدي إلى التمايم االجتماعي 

 مال تتحقِ العدالة االجتماعية.
إلَى أنَو عمَى الَل ٓ  2665/2666ميشيل تقليل التنمية البشلية عٔ مصل لعَآ 

ٓ في مصل عمى لبي التعمَيٓ بمتيمبَات سَمِ العمَْ؛ فَتٔ العائَد مَٔ مٔ تلكيم نًآ التعمي
النًآ التعميمي منلفًضا بالنًل إلى التفاٌ معدالت البيالة بَئ المتعممَئ  باإلضَافة إلَى 

 انلفاى إنتاجية القمة العمْ المصلية.
(United nations devolpment program and institute of national 
planning:2002,52) 

متشيل م يقة مباّل مالتعميٓ إلى التفاٌ معدالت البيالة بئ لليجَي التعمَيٓ الفنَي 
إلى أٔ التعميٓ الفني يعمْ عمى تلليج نمعيات ال حاجة لسمِ العمَْ بيَا  أم ألٔ التعمَيٓ 

(. مىَدا 42  2665الفني لين بالجمدة المناسبة  أم لألملئ مًعا )ممالة التلبية مالتعميٓ: 
ََائج عََدد مََٔ الدلاسََات  فقََد أمضََ  محمََد متََملي  نيمََة)مََا أكدتََو  ( أٔ 25: 5002نت

سياسة الفصْ بئ التعميٓ ال انمي العآ مالفني مالعالي أدت إلَى ًيَمل لمَْ فَي سياسَتي 
 العلى ماليمب في سمِ العمْ. 

دا كأ مبلل لبَي التعمَيٓ بسَمِ العمَْ يبَدم قمًيَا لتنميَل مسَالات التعمَيٓ ال َانمي فَتٔ  ماا
ا ة صملية جًدا  حيث إنيَا صَيا ة لعنقَة بَئ متغيَلئ يصَعب صَحة مجمدىَا إمبليقًيَا. الصي

فمضممٔ ىده القضية الصملية فاٍل ممىٓ. مالليأ في صيا ة ىده العنقة مقصَمد. فَأي تعمَيٓ 
فني يد عي أنو يلتبي باحتياجَات السَمِ )صَناعية  ملاعيَة  تجاليَة( ُميالَب بالضَلملة أٔ يقَدٓ 



 22 

ة أللبعََة معضََنت أساسََية تقََُ حََائًن دمٔ قيََآ أيََة عنقََة صََحيحة بََئ التعمََيٓ حمََماًل عمميََ
 الفني مسمِ العمْ. مىده المعضنت األلبعة ىي:

 َ ىْ يمكٔ فعمًيا تحديد ما الميالات الميممبة مالمنئمة؟
دا أمكٔ  ىْ يمكٔ تقديل احتياجات الصناعة منيا مالتنبؤ بيا؟  َ ماا

دا تَََٓ مَََا سَََبِ  ىَََْ يمكَََ ٔ تحديَََد المحتَََمى البيَََداجمجي لمميَََالة الميممبَََة ََََ ماا
 متحميميا إلى ماقل تلبمي؟

ََيٓ ميََالات العمََْ )حسََٔ حسََئ  ََلًا  ىََْ المدلسََة ىََي المكََأ األم ََْ لتعم ََ مألي َ
 (.420َ 456  2665البينمي: 

ََو  ََدي ينشََده أبنََاق األسََل الغنيََة نًََلًا ألىميت ٌََم ال ََانمي العََآ ىََم الن فََالتعميٓ ال 
ٓ  الحصَمْ عمَى  باعتباله المدلْ اللئين لنلتحاِ بالجامعة أم الكميَات العسَكلية  ممَٔ  َ

يفََة ملممقََة مدلََْ ملتفََل ممكانََة اجتماعيََة عاليََة فََي المجتمََل  معكََن دلََّ التعمََيٓ  ًم
الفني  حيث إنو يم ْ ممجأ لمٔ لٓ تت  ليٓ فلصَة االسَتملال فَي التعمَيٓ مَٔ أبنَاق األسَل 

عميٓ يم ْ ل بة أم يممًحا ألبناق األسَل الغنيَة أم أمليَاق الفقيلة  ملٓ يكٔ ىدا النٌم مٔ الت
ائُ ممكانَة  أمملىٓ نًلًا لتماضل مكانتو مالتبايو بالعمْ اليدمي محصمْ لليجيو عمى ًم

 (. 522  5005اجتماعية متماضعة في المجتمل )عمي السيد الشليبي: 
البيالَة بَئ  عمى الل ٓ مٔ حاجة السَمِ إلَى العمالَة الفنيَة المدلبَة؛ فَتٔ نسَبة

لليجي التعميٓ الفني مضَعُ مسَتمى مللجاتَو ال يتناسَب مَل ىَدا التأكيَد. مفيمَا يلَو 
التعميٓ ال انمي العآ الدي يعدُّ مجتمعًيا معممًيا اليليِ إلى الجامعة  التي تم ْ حمٓ الحلاّ 
ََا لقََدلاتيٓ مشََيٌم مفيََم  ٓ االجتمََاعي لمك يََلئ  فََتٔ  يََاب التمجيََو التلبََمي لميََنب تبًع

كميات "القمة مالقاٌ" يشعل  البية الينب مأسلىٓ باإلحباي لعدٓ تمكٔ الك لة مَٔ االلتحَاِ 
 (. 35  5005بالكمية التي يليدمنيا )أحمد شمقي: 

مىدا يعني أٔ مجمد التعميٓ ال انمي الفني باعتباله مسالًا بَديًن ليَؤالق اليَنب مَا ىَم إال 
 لجتيا م ْ كمٔ ىؤالق الينب يعانمٔ مٔ دليْ عمى مجمد مشكنت أللى ال يتٓ معا

      صعمبات في التعمٓ أم ينتممٔ ألسل ال تستييل تمفيل الممالد الميممبة لمنجاح. 
 فَََي النجَََاح كَََأ فَََتدا التصَََمل  ىَََدا فشَََْ عمَََى الحدي َََة األبحَََاث نتَََائج دلَََت مقَََد ىَََدا

 الميَالات تحصَيْ كَٔمل. الميَالات مَٔ معئ نٌم سمى يقين ال اللسمية مااللتبالات االمتحانات
 سَيد أمَاْ دلاسَة تمصمت فقد. كبله عند لمفلد سيحدث فيما أيًضا أىمية لو المعلفية  يل التلبمية
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   العمَْ لسَمِ ينبَو تييئَة عمَى دلةَالقَ يفتقَد ال َانمي التعمَيٓ أٔ إلى( 224  5003) مسعمد
 مدالسَيٓ مَٔ يتللجَمٔ مَا عَادةً  بالجامعَة  االلتحَاِ فلصة َٓلي تتاح ال الدئ الينب إٔ حيث
ََة يكتسََبما أٔ دمٔ ََئ اليََنب أٔ كمََا. العمََْ لسََمِ ميََالات أي ََى الُمقبم ََٔ العمََْ سََمِ عم  م

 :  يأتي مما يعانمٔ العآ ال انمي التعميٓ لليجي
 يََُ ميََالات  العممََي الماقََل متيمبََات تحقََِ ال دلاسََتيٓ  لََنْ بيََا تََممدما التََي التًم

 .العمْ لسمِ

 ٓالعمْ سمِ في المتنحقة التغيلات مماكبة مٔ تمكنيٓ مالتي يةالكيف لمميالات افتقالى. 

 باالنضَََباي  يتعمَََِ فيمَََا ملاصَََة اللشَََيدة   يَََل السَََممكية االتجاىَََات بعَََى شَََيٌم 
 .مالملؤمسئ اللؤساق مل التعامْ ماإلتقأ 

 ُالمينية أىدافيٓ مبئ تعمممه ما بئ االلتباي ضع. 

 ائُ عمى حصمليٓ صعمبة  . ممجمية مستقلة ًم
 العالٓ دمْ يف المجتمعات عمى مآ الىا السياسات تمّ إلى انتقاداتيا اليمنسكم مجيت كما
  5002 عآ ال انمي التعميٓ إصنح عٔ اليمنسكم مٔ الصادل التقليل أمض  حيث الملتمفة 

 لدا الحياة؛ ىده عٔ ماقعية صملة يعكن أٔ يجب فتنو لمحياة اليالب يعد ال انمي التعميٓ كأ إدا
 يعاني حيث المعلفة  مجتمل في ضلملًيا أملًا أصب  ال انمي التعميٓ في المعلفة تكامْ ٔفت

 ينب يعاني كما العممية  الميالات عمى الحصمْ فلو قمة مٔ العآ ال انمي التعميٓ ينب
 ألفقت فقد  ٓ   ممٔ. النًلية األكاديمية الدلاسات عمى الحصمْ مٔ الفني ال انمي التعميٓ
 التمايم في تسيٓ أنيا عٔ فضنً  الدمْ  ىده في الينب احتياجات تمبية في تنميلال سياسة

ًًا األقْ للليجيو يتي  الفني التعميٓ بأٔ القائمة الفكلة متعمم االجتماعي  يفية فلًصا ح  أم ًم
 (.  (Unesco: 2005, 6 متمسية مينية

 مئ ًيمل في ْتتم  جديدة ًاىلة أحدث التكنملمجي التقدٓ فتٔ دلّ عٔ مفضنً 
 في المجتمل يعد لٓ قديمة أللى مئ ماند ال متقدمة مميالات معاُل إلى تحتاج جديدة
 تند ل لٔ أً ليا األفلاد ال انمي التعميٓ يعد التي المئ ىده أٔ فلى معمى.إلييا حاجة
 التغيل ًْ في المئ ىده تتيمبيا التي مالميالات المعاُل تغيل عدٓ يضمٔ فمٔ

 يتعمٓ لكي المقت ىدا كْ الفلد يحتاج مىْ العصل  ىدا في السليل مالمعلفي جيالتكنملم 
 في عاًما عشلة لمسة عمله مٔ الفلد يضيل التي المينة أٔ يشيد فالماقل ما؟ مينة



 24 

 أفضْ مبصملة قميمة شيمل في العمْ ميدأ في يتعمميا أٔ يمكٔ يتعمميا كي التعميٓ
 (.  222  5004: عمل إسماعيْ سعيد)

ٓ   ممٔ  متكافئة   يل ممينية تعميمية فلو مجمد إلى تؤدي التنميل سياسة فتٔ  
 عندما الفنية ال انمية بالمدالن التحقما الدئ الينب أٔ إلى مالدالئْ الشماىد تشيل حيث

 مٔ تميمًا أقْ بأعماْ يشتغمما مأٔ تعيميٓ  احتماْ ميمداد دلمليٓ  تنلفى يكبلمٔ
 .العامة ال انمية بالمدالن التحقما الدئ نًلائيٓ

إٔ مجيات النًل الملتمفَة تؤكَد الشَّ حَمْ إمكانيَة لبَي مللجَات التعمَيٓ عامًَة 
مالتعمََيٓ الفنََي لاصََة باحتياجََات سََمِ العمََْ المصََلية ناىيََّ عََٔ سََمِ العمََْ العلبيََة 
ٓ  فتٔ الدعمة إلى التمسل في  اإلفليقية  بْ إٔ ىدا الشّ يصْ إلى دلجة االستحالة  ممٔ  
التعميٓ الفني انينًقا مٔ ىده الحجة  أم اسَتناًدا إلَى ىَدا السَبب  يعَدُّ بعيًَدا بدلجَة كبيَلة 
عٔ الماقعية  مال يتفَِ مَل المجيَات الصَحيحة لتيَميل التعمَيٓ. ممَٔ ىنَا البَد مَٔ النًَل 

مات قَد ال تكَمٔ فَي صَال  يإليو باعتباله تبليلًا سياسًيا يلفي ملاقه مضامئ تعبل عٔ تح
يل العليضة مٔ أبناق المجتمل المصلي الدئ ييمحمٔ إلَى أٔ تتَمافل ليَٓ الفَلو الجماى

التعميمية المفتمحة المستملة كي يماصمما تعمميٓ باعتباله المسيمة المحيدة أمَاميٓ لتحقيَِ 
الدات  مااللتقاق بمستماىٓ االجتماعي ماالقتصادي مال قافي أسمة بأبناق الصفمة التي ُتفَت  

ََل ا ََة فََي مجتمََل ينشََد أمََاميٓ جمي ََاد أٔ تصََب  بالملا  ََي تك ََاتيٓ الت ََدعيٓ مكان لسََبْ لت
 (. 522  2665الديمقلايية )سنمة صابل: 

ََي  ََانمي ُيسََيٓ ف ََيٓ ال  ََل التعم ََى أٔ تنمي ََائج مالشََماىد جميعيََا عم ََدْ ىََده النت مت
تكََلين التمََايم االجتمََاعي بََئ أفََلاد المجتمََل المصََلي  فضًََن عََٔ أنََو يعََلى لليجََي 

ٓ   لَٓ يعَد مَٔ المناسَب تنميَل التعميٓ الف ني لنسَتبعاد االجتمَاعي عنَدما يكبَلمٔ  ممَٔ  َ
متَأتي  نائيَة التعمَيٓ ال َانمي العَآ مالفنَي فَي ملحمَة مبكَلة  مىَي  نائيَة  التعميٓ ال انمي.

 يل مبللة تلبمًيا أم اجتماعًيا مٔ حيث مبدأ العدْ االجتماعي في التعمَيٓ محَِ كَْ مَتعمٓ 
 صة متكافئة مٔ اللعاية التلبمية. في الحصمْ عمى فل 

 
 :انثبنوي انتعهٍم تشعٍت سٍبسخ د ثبنًٍب

 مٔ ملتمفة أنماٌ لميالب تقدٓ التي المتنمعة مالشعب المسالات بالتشعيب يقصد
 لمضأ فالمجي  ىاشٓ محمد) أنمايو التنُ عمى ال انمي التعميٓ بملحمة الدلاسات
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 ىما لئيسئ مسالئ إلى مصل في ال انمي ٓالتعمي ينقسٓ(. 232  2660:القدافي محمد
 .متجالي مصناعي ملاعي: إلى ينقسٓ الدي فني  انمي متعميٓ عآ   انمي تعميٓ

 عآ حتى 2652 عآ مند العآ ال انمي التعميٓ في التشعيب لسياسة مالمتتبل
 ددمع التشعيب  فييا يبدأ التي السنة حيث مٔ تغييلات بعدة ملت قد أنيا ينحً  5022
 :اًتي النحم عمى مدلّ الشعب؛

 ىي شعب  نث إلى التشعيب تعديْ تٓ  2652لسنة( 226) لقٓ التعميٓ لقانمٔ مفًقا 2َ
 .ال انمي ال اني الصُ مٔ مبدأ مالعمٓم  ماللياضيات اًداب

 بأٔ التشعيب تعديْ بمقتضاه تٓ الدي( 522) لقٓ القانمٔ إصدال تٓ 2655 عآ في 5َ
 .ال انمي ال الث الصُ مٔ التلصو يكمٔ

 ليحْ  (لياضيات َ عممي َ أدبي) التقميدي بمفيممو التشعيب إلغاق تٓ 2661 عآ في 2َ
. التيالية ممماد إجبالية مماد تحديد لنْ مٔ لمدلاسة مجاالً  باعتباله التشعيب محمو
 . ال انمي ال اني الصُ مٔ التشعيب بدأ كما

 .5022 لسنة 55لقٓ الممالي بالقلال الماحدة لسنةا نًآ إلى العمدة تمت 5022عآ في 1َ
 ال انمي التعميٓ في التشعيب لسياسة اتجاىات عدة مجمد القلالات ىده مٔ ميتبئ

 (:22 20َ  2662: عابدئ عبان محممد) ىي
 .ال انمية الملحمة بداية مل التشعيب بدق 2َ
 .العامة ال انمية المدلسة بداية مٔ فتلة بعد التشعيب نًآ تبني 5َ
 بالمماد مقالنة االلتيالية المماد عدد ميادة لنْ مٔ الينب بئ مالتمايم التبائ دعٓ 2َ

 .اإلجبالية
 . الينب بئ لمتبائ أساًسا تشكْ االلتيالية المماد مٔ محدمد عدد تقديٓ 1َ

 التعميٓ تشعيب نحم التمجو تفسيل في عمييا االستناد يمكٔ عديدة أسباب م مة
 مميمليٓ اىتماماتيٓ مالتنُ الملحمة ىده ينب ماستعدادات قدلات تمايم: م ْ  ال انمي

 العاممة القمى مٔ المجتمل احتياجات متنٌم ماالجتماعية  مالعممية الشلصية ماحتياجاتيٓ
 محمد كماْ)العالي مالتعميٓ الجامعات في مااللتصاصات الدلاسات متنٌم المفكلة  مالقمى
 (.212  5003 :عمي
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 لتبليل إلييا تستند التي األسن بعى اللسمية مالم ائِ الدلاسات حددت ددمق
ْ   التشعيب؛ سياسة تأليل  عمت محمد)  (555  2656:سلمل فتحي أحمد) أىميا مٔ لع
 (:6  5020:الشعب مجمن) (224  2662: الممجمد عبد
يفة أحادية ال انمية الملحمة اعتبال مٔ التحمْ( 2)  كمنيا إلى َ قيف لمجامعة تعد َ الًم

 .  العممية لمحياة اليالب تعد منتيية ملحمة
 مالمماىب لمقدلات لنستجابة تنميعو يستمجب مما لمجميل ال انمي التعميٓ إتاحة( 5)

 .لمينب المتفامتة ماالىتمامات
 مٔ الحد مضلملة ال انمي  التعميٓ ملحمة في لميالب المتكامْ التكمئ تحقيِ( 2)

 لتكامْ نًلًا مدلّ. ماألدبي ماألدبي  العممي بفلعيو العممي القسمئ ئب الحاد االنفصاْ
 يمجب مما المجتمل؛ مل يتكيُ أٔ يجب فالعمٓ ماالجتماعية؛ اليبيعية العمٓم بئ المعلفة
 تسيٓ دىنية قدلات يتيمب التكنملمجية العمٓم تيمل أٔ كما. االجتماعية بالعمٓم العناية
  .لىاتمفي في اإلنسانية العمٓم

 مماد في ك يلة بمعمممات مبكلًا اليالب إلىاِ عدٓ إلى المتألل التشعيب يؤدي( 1)
 حجٓ تقميْ إلى يؤدي إنو بْ. ال الث الصُ في المعمممات ىده ميادة مل التلصو
 ميؤدي ال الث الصُ عمى ينعكن مما ال اني الصُ في العامة الدلاسة في المعمممات

 .  التشعيب دالْ التلصو عند عممماتالم كٓ تقميْ إلى لدلّ تبًعا
 ماللفى  بالنقد( المبكل التلصو)ال اني الصُ مٔ التشعيب سياسة قمبمت كما 

 :اًتية لألسباب مدلّ التشعيب  عٔ بالعدمْ اللسمية مالتقاليل الدلاسات بعى مأمصت
دمٔ ( أٔ نًآ التشعيب يصب الينب في  ن ة قمالب ممحدة )عمٓم  لياضيات  آداب( 2)

إتاحة الفلصة الكافية  لملاعاة الفلمِ الفلدية  ماتجاىات مميمْ مل بات اليالب  فضًن عٔ 
أٔ النًآ اللاىٔ يبدأ فيو التلصو في سٔ مبكلة )بعد السنة األملى مٔ ال انمية( قبْ أٔ 

 (.  206  2660يكمٔ التمميد قد اكتمْ تكمينو العآ)لئاسة الجميملية: 
 أٔ كما لمتلصو  ناجًحا التيالًا لميالب يتي  ال قد مبكلة سٔ في التلصو بدق أٔ( 5)

 األساسية الميالات إتقأ عدٓ إلى يؤدي قد المبكل التلصو إلى مالنمعة التشعيب
 (22 :الممجمد عبد عمت محمد)
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 أفلمت متكامميا  المعلفة محدة حساب عمى بالتلصو االعتداد في المبالغة أٔ( 2)
 إيال في بينيما حمال إقامة مأعاِ ماإلنسانية  العممية التلصصات ٔبي  قافيًّا انفصاالً 
 (.554  2661: عمي نبيْ) التلصصات متعددة الدلاسات

 تفسيل عمى اللسمية مالتقاليل الدلاسات بئ اتفاًقا  مة أٔ بالمنحًة مجديل 
 نمي تغيل: ىما سببئ في التصالىما يمكٔ العآ ال انمي التعميٓ في التشعيب سياسة
 عمى الحكٓ سيتٓ ملدا. الجامعي التعميٓ عمى ينب متمميل العمْ  عنصل عمى اليمب
 م التعميٓ  مماصمة عمى القدلة مؤشلي ضمق عمى ال انمي التعميٓ في التشعيب سياسة
   .   التللج بعد العمْ فلو مؤشل

 ( مؤشر انقذرح عهى مواصهخ انتعهٍم: 1)

 إدا ما تحديد في كبيلًا دملًا يمعب بو االلتحاِ يتٓ يالد ال انمي التعميٓ نٌم كأ إدا
ْ   تعميٓ عمى سيحصْ الفلد كأ  التي الشعبة تحدد دلّ حدمث حالة مفي عدمو  مٔ عا

 .   عميو يحصْ الدي العالي التعميٓ مسال العآ ال انمي التعميٓ في اليالب بيا يمتحِ
 فلو في التكافؤ أمآ عقباتال أكبل التعميمية المسالات عمى الينب تقسيٓ ميعد

 تأ يل ميادة إلى التعميمية لممسالات المبكل التقسيٓ عامْ ميؤدي. العالي بالتعميٓ االلتحاِ
 تحديد في الشلصية مالقدلات الجيد دمل تأ يل مٔ مالحد الينب أسل لمفية لصائو

 يجتام بيال كْ بأٔ صلي   يل ضماًنا حالًيا ميمجد .العالي بالتعميٓ االلتحاِ فلو
 معدالت مٔ التعميمية السميات متحد .العالي بالتعميٓ االلتحاِ لو يحِ العامة ال انمية
 ال انمي التعميٓ إلى الينب مٔ متمايدة أعداد تمجيو لنْ مٔ العالي بالتعميٓ االلتحاِ
 االلتحاِ في حًاً  األقْ المجممعات فلو عمى الشديد التضييِ حساب عمى الفني

 ال انمي بالتعميٓ بااللتحاِ الملتبية االجتماعية المصمة مٔ الحد مبغلى. اليالع بالتعميٓ
 المحتمى حيث مٔ مالفني العآ ال انمي التعميٓ بئ التمييم تقميْ عمى العمْ ينبغي الفني 

مكانية مالسمعة التعميمي  التعميٓ مسالات تقسيٓ إلغاق مينبغي. العالي بالتعميٓ االلتحاِ ماا
  (.262   5025: الدملي السكأ مجمن) الياً التي جعمو أم

 ًيمل السمبية اً ال بعى إلى ال انمي بالتعميٓ التشعيب مسالات تعدد أدى  ٓ   ممٔ
نما فقي  ىدا لين العممي بشعبة االلتحاِ عٔ اليمبة عمُم ًاىلة  إلى الًاىلة تحملت ماا
 مااللتحاِ ال انمي ل انيا الصُ امتحأ مٔ االنتياق بعد العممي شعبة مٔ اليمبة ىلمب
 5002 لعآ الشعب بمجمن التعميٓ لجنة تقليل أشال فقد. المتأدب العممي أم األدبي بشعبتي
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 ما تتلامح 5005 إلى 2666 مٔ األعمآ لنْ العممي بالقسٓ الينب التحاِ نسبة أٔ إلى
 النسبة نلفضتا  ٓ   العآ  ال انمي لمتعميٓ المتقدمئ الينب مجمٌم مٔ% 32 َ% 25 بئ
 التقليل ىدا مألجل  %25 إلى 5002/501 عآ مصمت حتى 5005/5002 العآ مٔ بداية
 الينب يفضْ  ٓ   ممٔ العامة  ال انمية مٔ األملى الملحمة في الينب مجمٌم انلفاى إلى دلّ

 عميٓبالت لنلتحاِ الميممبة الدلجات إلى مالمصمْ المجمٌم لتحسئ األدبي القسٓ إلى التحميْ
 (.5001: الشعب مجمن)العالي

 (1) جدمْ
 ماألدبي العممي بشعبتي الممتحقئ الينب عدد بئ الفلِ معدْ يمض  

الملتحقون   العام
 باألدبً

  النسبة
الملتحقون 

 بالعلمً
  النسبة

الفرق 
 بٌنهما

 النسبة

3111  215,111 72.3%  241,111 41.1%  57,111 25.31% 

3112  363,521 75%  237,221 47% 75,111 27.6% 

3113  311,111 71%  221,111 43% 231,111 54.61% 

3114  316,111 32%  224,111 36% 233,111 54.3% 

 (5002) مالتعميٓ التلبية ممالة المصدل
 يتض  مٔ ىدا الجدمْ ما يأتي:

يََة  حتََى أٔ َََ أٔ أعََداد اليََنب فََي الشََعبة األدبيََة يفََمِ بك يََل أعََداد اليََنب بالشََعبة العمم2
 يسامي تقليًبا نصُ عدد الينب بالشعبة األدبية. 5002عدد الينب بالشعبة العممية عآ 

 .5002َ أٔ أعداد الينب في الشعبة العممية في تناقو مستمل  فيما عدا 5
 َ أعداد الينب في الشعبة األدبية في تمايد مستمل. 2

د يََنب الشََعب األدبيََة عََٔ مقََد تعََددت الدلاسََات التََي ألََدت تبََلل ميََادة أعََدا
 :  (220َ 225  2660العممية  مدلّ نًلًا لألسباب اًتية )محمد محلمن إسماعيْ:

َََ صََعمبة مََماد العمََٓم ماللياضََيات  محاجََة اليالََب إلََى الََدلمن اللصمصََية المك فَََة 
مباىًة ال مٔ في نفن المقت  ملبما كانَت ميَادة نسَبة الممتحقَئ بيَا تلجَل إلَى التفَاٌ 

 فات في الشعب العممية. المصلم 
َ التنسيِ في الجامعات  حيث إٔ معًٓ الكميات تقبْ الحاصمئ عمى ال انميَة العامَة مَٔ الشَعبة 
األدبية بمجمٌم أقَْ مَٔ نًَائلىٓ الحاصَمئ عمَى مجمٌَم قَد يكَمٔ أكبَل مَٔ الَدي حصَْ عميَو 

 مّ ممنؤىٓ بالشعبة األدبية في الكمية داتيا؛ مما يجعْ ك يل مٔ الينب يس
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 اليليِ األسيْ. 
 َ بيالة لليجي األقسآ العممية. 

كما ألجعت الدلاسة التي أعَدىا الملكَم القَممي لمبحَمث التلبميَة مالتنميَة عَممُ 
)عَمى تمفيَِ عَمى  نَاجي  الينب عٔ االلتحَاِ بالشَعب العمميَة إلَى األسَباب اًتيَة

 :(5001شنمدة نلمة  سناق سيد محمد:
الكميَات الجامعيَة مَٔ لَنْ الشَعبة العمميَة يتيمَب حصَمليٓ  َ أٔ التحاِ الينب بتحَدى

عمَََى مجمٌَََم كبيَََل  ىَََدا إلَََى جانَََب التحَََاِ اليَََنب بمَََا ُيسَََمى بكميَََات القمَََة )اليَََب 
ماليندسة( أمل صعب تحقيقو مفيو مجامفة  يل مضَممنة نتيجَة لعَدٓ تناسَب عَدد أمَاكٔ 

 الينب بيا مل عدد ينب الشعبة العممية.
يَل مَٔ اليَنب لمدلاسَة بالشَعبة العمميَة؛ نتيجَة لصَعمبة بعَى المَماد َ عدٓ ميْ عَدد كب

 الدلاسية بيا م ْ: اللياضيات  مالفيمياق  مالكيمياق.
ََ انتشََال كميََات م ََْ اًداب مالحقََمِ مالتجََالة التََي تقبََْ ينبيََا مََٔ الحاصََمئ عمََى  َ

ت يقبمَمٔ عمَى ال انمية العامة مٔ الشعبة األدبية بالمحافًات يجعَْ يَنب ىَده المحافًَا
 االلتحاِ بيده الشعبة ىدا إلى جانب مجمد فلو لننتساب بالكميات النًلية. 

( حدم  يلىا مٔ الدلاسَات 262  5001مقد حدت دلاسة محممد مصيفى الشاْ) 
التلبميََة فََي معالجتيََا ليََده الًََاىلة  حيََث إنيََا ألجعتيََا إلََى مشََكنت فنيََة بحتََة م ََْ: 

معدٓ االىتمآ بالتيبيقات العممية ماالكتفاق بشلحيا نًلًيَا  تلكيم االمتحانات عمى الحفً  
 ملمم المدالن مٔ اللامات ماألدمات المعممية.  

ٓ   ممٔ  عمَى أسَبابيا تلتكَم العممَي القسَٓ فَي الدلاسَة عَٔ العَممُ أسَباب فَتٔ  
 المنَاىج مضعُ فييا  المعدالت متدني مامتحاناتيا  العممية المماد بصعمبة الينب اعتقاد

 .الدلاسية
مفََي معََلى حدي ََو عََٔ أمضََاٌ التعمََيٓ فََي مصََل تيََلِ "يسََلي الجمََْ" مميََل 
التلبيَة مالتعمَيٓ إلََى ًَاىلة عََممُ اليَنب عََٔ الشَعبة العمميََة فَي التعمََيٓ ال َانمي العََآ 
ماإلقبََاْ عمََى الشََعبة األدبيََة قََائًن "أنيََا ًََاىلة لييََلة متحتََاج إلََى إجََلاقات مََٔ مملاتََي 

لبية مالتعميٓ  فال انمية العامة ىَي المَدلْ إلَى الجامعَة  ماليالَب أً َ التعميٓ العالي مالت
لألسََُ َ أصََب  يبحََث عََٔ األسََيْ  مفََي ًََْ الضََغي الممجََمد عمََى الكميََات العمميََة 
بالمجاميل العالية جًَدا أصَبحت ىنَاّ لىبَة مَٔ دلَمْ ىَده الكميَات بينمَا الكميَات األدبيَة 
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ممم َا يمفَت النًَل فَي ىَدا الكَنٓ   (.62  5003: عَمى تمفيَِ عَمى مجاميعيا أقْ")
أنََو ألقََى عمََى اليالََب المسََئملية كميََا فََي عممفََو عََٔ الشََعب العمميََة حيََث إٔ اليالََب 

 يل ب في االلتحاِ بالجامعة بسيملة دمٔ تعب أم مشقة. 
ميشََيل تقليََل لجنََة التعمََيٓ مالبحََث العممََي بمجمََن الشََعب إلََى أٔ أىََٓ أسََباب 

ِ بالشََعبة العمميََة ىََم السََماح فََي نيايََة الملحمََة األملََى إحجََآ اليََنب عََٔ االلتحََا
)الصُ ال اني( بالتحميْ مَٔ األقسَآ العمميَة إلَى األقسَآ األدبيَة ؛ ممَا أدى إلَى تضَلٓ 
ََث م ََْ:  ََاني مال ال ََي الصََفئ ال  ََة ف ََي أعََدادىا نتيجََة صََعمبة بعََى المقََللات العممي ف

سَنة دلاسَية ماحَدة فقَي؛ ممَا يشَكْ الكيمياق ماألحياق مالفيمياق حيث يدلسيا الينب فَي 
عبًئا عمييٓ فضًن عٔ عدٓ ملاعاة التمامٔ في تمميل دلجات المماد العممية مقالنَة بَالمماد 

   (.5  5020األدبية)جميملية مصل العلبية: 
مفضًن عٔ دلّ فتنو ال يتٓ االسَتفادة مَٔ نًَآ التشَعيب حيَث إنَو ال يَتٓ االلتَمآ 

د االلتحَاِ بَالتعميٓ العَالي إال فَي أضَيِ الحَدمد  مالمتم مَة فَي بنًآ التشعيب اللاىٔ عن
كميََات القمََة دمٔ  يلىََا مََٔ الكميََات  حيََث يمكََٔ ليالََب شََعبة العمََٓم أم اللياضََيات 
االلتحاِ بكمية اًداب أم الحقمِ. كما يمكٔ ليَنب شَعبة األدبَي االلتحَاِ بكميَة التجَالة 

 (.222  5006)دالْ ين: 
( إلَى أٔ العنقَة بَئ التعمَيٓ العَالي 5001ينا إبلاىيٓ أحمد جماْ )مقد تمصمت دلاسة د

مالتمايم االجتماعي عنقة تبادلية حيث يَؤ ل التمَايم االجتمَاعي عمَى االلتحَاِ بكميَات ملتمفَة  
كما أٔ تعدد الكميات يعمْ عمى استملال التمايم االجتماعي؛ حيث التمُ شَعمل اليَنب بالتمَايم 

مكانََة الكميََة فََي المجتمََل  حيََث كََأ التمََايم لاجًعََا إلََى نٌََم الكميََة منٌََم االجتمََاعي بََالتنُ 
 الدلاسة بيا  مكدلّ إلى المستمى االجتماعي التعميمي ألسل الينب. 

 فَي ُيسَيٓ األدبَي  أم العممَي المسَال سَماق العَآ  ال انمي التعميٓ مسالات فتٔ  ٓ   ممٔ
 بَالتعميٓ االلتحَاِ عمَى يقتصل ال الفلو تكافؤ بفغيا بالكميات  االلتحاِ فلو في التكافؤ عدٓ
 حيَث الملتمفَة العَالي التعمَيٓ متلصصَات بَأنماٌ االلتحَاِ فَلو إلَى يمتد بْ عدمو مٔ العالي
 ممَا الكميَات بأفضَْ االلتحَاِ فَي الفَلو بَأعمى األ نَى لألسَل ينتمَمٔ الَدئ اليَنب يتمتَل
 عمَى أيًضَا تَؤ ل االجتماعيَة مفيَةالل لصَائو إٔ حيَث لأل نيَاق  الَدعٓ مَٔ المميَد يعيَي

   .(202  5025: الدملي السكأ مجمن) األدبي أم العممي بالمسال االلتحاِ
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 االلتحَاِ فَي كبيَل حَد إلَى تَتحكٓ ال َلمة أٔ إلَى الَدملي السَكأ مجمَن تقليل ميشيل
 عممَيال القسَٓ مقابَْ األدبَي بالقسَٓ االلتحَاِ محَددات أحَد تعَد فتنيا عدمو  مٔ العآ بال انمي
 مالمسَتمى لَألب التعميمَي المسَتمى أٔ مجَد كمَا. العامَة ال انميَة ملحمَة فَي لياضَة /عمَٓم

 تعمَيٓ عمَى حصَْ األب فكَمٔ المَؤ لة  العمامَْ مَٔ مجتمعَئ الجغلافَي مالممقَل لَألٓ التعميمَي
 مئمية  نقية 22 بفالِ األدبي القسٓ مٔ بدالً  العممي بالقسٓ االلتحاِ احتماْ مٔ يلفل جامعي

 بالقسَٓ االلتحَاِ احتمَاْ مَٔ يلفَل جَامعي تعمَيٓ أم متمسي فمِ تعميٓ عمى حاصمة األٓ كمٔم 
 بست االحتماْ يقمْ فيم ليفية  منيقة في لمسكٔ بالنسبة أما . مئمية نقية 26 بحمالي العممي
 العممَي بالقسَٓ االلتحَاِ احتماْ مٔ البحلي المجو محافًات في السكٔ يلفل بينما مئمية  نقاي
 (.  222  5025: الدملي السكأ مجمن) مئمية قاين 6

 : انتخرج ثعذ انعمم فرص مؤشر

 دات األممل مٔ العامة ال انمية في المناسب التلصو أم الشعبة التيال يعد
 ممساله التعميمي  مساله تحديد مٔ عميو يتلتب لما اليالب حياة في القصمى األىمية
يفي أم الميني  متحديد المجتمل في العاممة القمى ميلتم  في تؤ لأنيا  كما. الًم

 .   المجاالت ملتمُ في العاممئ مٔ احتياجاتو
 الينب تمٌم أنيا مغماه  أ  افتلاى إلى ال انمي التعميٓ تشعيب سياسة تستند

ائُ العمْ أنماي عمى  الملتمفة؟ الشعب بئ التمًُ فلو تتسامى فيْ الملتمفة؛ مالًم
 التعميٓ في التشعيب سياسة عٔ الناتجة العمْ فلو في ْااللتن  مًاىل أىٓ لصد ميمكٔ
 . التالية السيمل لنْ مٔ ال انمي

 :العمْ سمِ في الفلو تكافؤ عدٓ 2َ
)محمَََد متَََملي   مَََة مَََٔ يَََلى أٔ سياسَََة التشَََعيب أفقَََدت التعمَََيٓ قيمتَََو االقتصَََادية

الَة  مدلَّ عمَى ىيكميَة العم عمَى يَؤ ل ال َانمي التعمَيٓ (. حيث إ504َٔ 503  2660 نيمة: 
ٓ  تسََفل سياسََة التشََعيب عََٔ مجََمد  أسََان أٔ مللجاتََو ىََي مََدلنت التعمََيٓ العََالي  ممََٔ  ََ

 العَالي التعمَيٓ مجَاالت جميَل فَي التمسَل ىَم التعميميَة السياسة ماضعما فييا يقل فادحة ألياق
 ىَدا ْمم َ النًليَة  بالكميَات الممتحقَئ عَدد ميَادة إلَى دلَّ ميَؤدي متسَامية  بنسَب مالجامعي
 فَي لكنَو شَعبًيا  ميمًبَا يعَد التعمَيٓ مَٔ النٌم ىدا لكمٔ السياسية الناحية مٔ جداًبا يبدم التمسل
 تبََدم مشََكنت مََٔ السياسََة ىََده سََببتو مََا ميكفََي البشََلية  المََمالد بتنميََة بشََدة يضََل الماقََل
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ََََى ماضََََحة آ الىََََا   2655: اللََََالِ عبََََد شََََحاتة) المصََََلي لممجتمََََل األصََََعدة جميََََل عم
   (.5001: عمت محمد) (245

ٓ   ممََٔ  نمعيََة يحََدد ال ََانمي التعمََيٓ فََي اليالََب بََو يمتحََِ الََدي المسََال فََتٔ  ََ
 يفَلم العمميَة الشَعب عَٔ العَممُ ًَاىلة إىمَاْ فتٔ لدا العمْ؛ سمِ في الميني المسال
 مََٔ كََْ بَئ العنقََة الََتنْ: م َْ العمََْ مسََمِ التعمَيٓ مللجََات عمََى صَحية  يََل آ َالًا

 .المصلي العمْ سمِ في ماليمب العلى
 اليََََنب التحََََاِ تمايََََد إلََََى ال ََََانمي التعمََََيٓ فََََي لمتشََََعيب السََََمبي التََََأ يل ميلجََََل
 المتلصصَئ اليَنب مقابَْ فَي العَالي  بَالتعميٓ ماالجتماعيَة اإلنسانية العمٓم في المتلصصئ

 لعمَٓمما اللياضَيات فَي المتلصصَئ اليمبَة نسَبة أٔ حَئ فَي مالتيبيقية  األساسية العمٓم في
 اجتمَاعي لعائَد تحقيًقَا األك َل مىَي االقتصَادي النمَم بمعَدالت إيجابًيَا تلتبي التي ىي اليندسية
ََيٓ السََت مالات ملتفََل ََافي ممََا العََالي؛ التعم ََالعمٓم لمنيََمى العلبََي المجتمََل تيمعََات مََل يتن  ب
 نسََبة صََْمت(. 55  5002: ميتََمٔ محيََا) مالتنميََة لمنيضََة لئيسًََيا متيمًبََا باعتبالىََا مالتقنيََة
 مَٔ بك يَل أعمَى نسبة مىي  %44.44 نحم إلى النًلية بالكميات يمتحقمٔ الدئ الينب ىؤالق
 (.2جدمْ) العممية الكميات في ليا المناًلة النسبة

 (2) جدمْ
 مالعممية النًلية الكميات بئ المصلية بالجامعات الينب تمميل

جملة  السنة
 المقٌدٌن

 لٌةالكلٌات العم الكلٌات النظرٌة

 النسبة العدد النسبة العدد

36 /2637 437511 315321 65.41 233261 56.31 

11 /2612 36131 317113 66.31 263667 51.41 

16 /2617 613533 427666 73.51 2613341 43.7 

61 /2662 554231 316653 76.41 264631 45.31 

66 /2667 366717 645113 31.11 331366 36.31 

66 /3111 2236266 371365 76.41 517172 45.73 

22 /3123 2666757 2354616 33.33 466763 33.34 

 التلصصَات فَي مالميَادة العمميَة  التلصصَات فَي العجَم الجدمْ ىدا مٔ يتض 
 العمَْ مأٔ سَمِ احتياجَات يمبَي ال ال َانمي التعمَيٓ في التشعيب أٔ يتبئ مىكدا النًلية 
 فيَو شَّ ال مممَا. تللجيَا التَي التلصصات معًٓ إلى حاجة في لين نفسو العمْ سمِ
 العمَْ سَمِ لَدلمْ يَؤىميٓ ممَا متميَم تعمَيٓ عمَى يحصَممٔ العمميَة الكميات لليجي أٔ
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ََة  الكميََات لليجََي مََٔ أحسََٔ بدلجََة ََّ عمََى يتلتََب مسََمُ النًلي  المسََتمى التقََاق دل
 الَََدئ النًليَََة الكميَََات لليجَََي مَََٔ نًَََلائيٓ عَََٔ العمميَََة الكميَََات ليَََنب االجتمَََاعي
ٓ   ممََٔ. منلفضََة أجََملًا يتقاضََمٔ  التعميميََة الفََلمِ بتمايََد الََدلمْ فََي الفجََمة تتمايََد  ََ
 أفََلاد دلََمْ فََي التفََامت متمايََد النمََم تلالََي إلََى التشََعيب سياسََة تََؤدي لََدا مالمينيََة؛
 . المصلي المجتمل

 ةالنًليَ الجامعيَة التلصصَات بعَى فَي كبيل فائى مجمد إلى بدمله يؤدي مىدا
ٓ   ممََٔ األلََلى؛ مالتكنملمجيََة العمميََة التلصصََات بعََى فََي معجََم  أعََداد تفََمِ فََتٔ  ََ

َائُ يمَب فَي تكَدن عنَو سَينتج األدبي الفٌل مٔ اللليجئ  فَي متلتفَل القسَٓ  دلَّ ًم
 العممَي  لتلصصَات ك يَلة شَما ل ىنَاّ سَيكمٔ المقابَْ  مفَي البيالة  نسبة داتو المقت
 . المناسب ليالبش المملد ليا يتمفل لٓ ملكٔ

 لَٓ النًليَة بالكميَات العَالي التعمَيٓ فَلو فَي التمسَل أ َلاى أٔ دلَّ يؤكد ممما
نمَََا التنميََة  ممتيمبََات أىََداُ للدمََة تكََٔ  ماليَََة مكاسََب تحقيََِ أجََْ مََٔ مضََعت ماا

ٓ   ممََٔ. محضََة ََ ََد   ََة الكميََات فََي الدلاسََة أصََبحت فق ََا النًلي ََو يتكََدن ملمًن ََة في  يمب
 العَالي التعمَيٓ فَي لمقيَد ملتفعَة معَدالت بتحقيِ الحكممات لنلو مٔ متتباىي الجامعات 

   (.56  5002: ميتمٔ محيا)
ٓ   ممٔ  إنيَا حيَث االجتمَاعي  التمايم عمى داالً  مؤشلًا تعد التشعيب سياسة فتٔ  

 منقَو المسَاماة معَدٓ االجتمَاعي  بالتقسَيٓ المتصَمة العامَة المشكنت حاد بشكْ تجسد
 .النًلية الشعب لليجي أمآ العمْ فلو

 :الدلمْ في المساماة عدٓ 5َ
ََة تعََد ََي العدال ََل ف ََدلْ تممي ََي القضََايا أىََٓ مََٔ ال  المصََلي المجتمََل يسََعي الت

 يمبي الدي الحد إلى الدلْ تمميل في الفجمة تقميْ عمى العمْ األقْ عمى أم إلييا لممصمْ
 . المصلي المجتمل مشلائ  فئات معًٓ متيمعات يممحات

 (3) جدمْ
ٌان  3111 3113 3117 3116 3115 3114 3113 3112 3111 2666 الب

 326.2 2366 2616 2336 2256 2316 2362 2617 2634 2573 متوسط دخل الفرد

 قََد اإلجمََالي المحمََي النََاتج مََٔ الفََلد دلََْ متمسََي أٔ الجََدمْ ىََدا مََٔ يتضََ 
  لْالد متمسي بمقالنة ملكٔ  5005 إلى 2666 مٔ الفتلة في إيجابية بصملة تيمل
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 .   األللى الدمْ عٔ مصل في الدلْ مستمى انلفاى ينحً األللى  بالدمْ مصل في
 نمَََم إلَََى التسَََعينيات بدايَََة منَََد ماالسَََتينّ  ماإلنفَََاِ الَََدلْ مسَََ  نتَََائج متشَََيل

 لمََن نحََم يََاْ قََد الفقََل معََدْ أٔ دلََّ مؤشََلات ممََٔ المصََلية  األسََل دلََمْ فََي التفامتََات
%. 23.4 بمََغ حيََث 5000/ 2666 عََآ ماحََدة مََلة مىسََ يََنلفى ملََٓ أك ََل  أم المصََليئ

ٓ   5002/ 01 عََآ% 26.3 إلََى النسََبة لتصََْ التفاًعََا التاليََة الفتََلات شََيدت مقََد  سََجمت  ََ
 عمََََى 5022/ 25  5022/ 20  05/5006 أعََََمآ فََََي% 53.2م  %52.5م  52.3%
 (.  5025: ماإلحصاق العامة لمتعبئة الملكمي الجيام) التمالي

 بََئ التفَامت تمايََد إلَى مصََل فَي ماالسََتينّ ماإلنفَاِ الََدلْ مسَمح تمضََ  كمَا
 .مالعميا الدنيا الفئة بئ ممحًم بشكْ الدلمْ

 (4) جدمْ
  اإلنفاِ لشلائ  مفًقا السنمي الفعمي االستينّ إلجمالي النسبي التمميل 

 3124/ 23 3122/ 21 3116/ 11 الشرائح

 6.7 6.5 6.5 الشرٌحة األولى

 24.4 24.3 24.4 ةالشرٌحة الثانٌ

 27.6 27.7 27.6 الشرٌحة الثالثة

 32 32.7 32.3 الشرٌحة الرابعة

 46.7 46.2 46.3 الشرٌحة الخامسة

 أحمََد دلاسََة تمصََمت فقََد العََاممئ  دلََمْ بََئ الفجََمة تمايََد إلََى الًََاىلة ىََده متعََمى
 مضَد العميَا  ماليبقَات النلَب لصَال  جَاقت الَدلْ تمميَل إعَادة فَي تبَائ مجَمد إلَى المغَامي
 ممَٔ الَدلْ  تمميَل فَي اليَمة اتسَاٌ إلَى أدى مما األللى؛ االجتماعية مالفئات اليبقات مصال 

  ٓ  متََدىمل المسََيى اليبقََة نسََبة تلاجََل إلََى أدى ممََا ماأل نيََاق  الفقََلاق بََئ الفجََمة اتسََاٌ  ََ
  تمميل في المؤ لة العمامْ أكبل مٔ التعميٓ أٔ مجدت كما. بيا المعيشة مستمى
 (.    52 35َ:  5022) الدلْ بمستمى االلتقاق في دمله مأكدت مصل  في الدلْ

ٓ   ممََٔ  مصََل  فََي اجتماعيََة مشََكمة أصََبحت الََدلمْ بََئ التفََامت تمايََد فََتٔ  ََ
 .منمعيتو التعميٓ مستمى إلى الدلْ في الفلِ مٔ جانب يلجل

 مٔ التي المئ  مٔ مينة ألية المجتمل نًلة في تؤ ل العمامْ مٔ مجممعة  مة
 المسَمٓ مَٔ العمَْ بيئَة مًلمُ مممايا مالسمية  الدلْ  ممستمى التعميٓ  مستمى :أبلمىا

 عمًن  تنتج بمينة التعميٓ التباي لنْ مٔ ياالجتماع مالحلاّ التعميٓ بئ عنقة مجمد بو
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 امتيَامه  الفَلد تمَن  يالت يى فالمينة .مالييبة القمة مٔ مصملًا حياة  مأسممب معنقات 
  5005: مايَد أحمَد) اليبقية المجتمل لليية تعكن يالت يى المئ لليية فتٔ  ٓ ممٔ
 العمََْ عمََى الفََلد قََدلة إٔ حيََث متبادلََة  عنقََة مالعمََْ التعمََيٓ بََئ العنقََة فََتٔ لََدا .(1

 السَائدة العمَْ يبيعَة مَٔ ينبعَأ مىيكمَو التعميٓ ممضممٔ التعميٓ  نتائج لنْ مٔ تتحدد
ٓ   ممَٔ( 5  2664:ىَمجم فيميَب) المجتمل في  مسَتميات فَي قَايل بشَكْ التعمَيٓ يَؤ ل  َ

 الََدلمْ فَي الماضَ  مالتفَامت لإلنتاجيَة البيَل النمََم إلَى يَؤدي فقَد مالَدلمْ؛ اإلنتاجيَة
 (. 221  5006: مآللأ بايمي نيْ مالتٔ)

ٓ   ممََٔ ََ ََد   ََة تع ََة محََددات أىََٓ مََٔ المين ََلد مكان ََة  الف  مََٔ ممصََدلًا االجتماعي
 . لمفلد االجتماعية انةالمك مصادل

ََة لعََدٓ  المفسََلة األسََباب أحََد ملعََْ ََة عدال ََى اليََنب تصََنيُ عممي  الشََعب عم
 باالتجاىَات معينة لشعبة التيالاتيٓ في يتأ لمٔ الينب مٔ ك يلًا أٔ ىم ماألدبية  العممية

 ٔأ العممية الشعبة ينب اتفِ فقد ميمليٓ  بحقيقة معييٓ تميُ مالتي السائدة االجتماعية
َََلئين السَََبب َََم بيَََا اللتحَََاقيٓ ال َََِ إنيَََا ى َََى الممصَََْ اليلي َََات إل َََة دات الكمي  المكان

 (.264 242َ  2662: سكلأ محمد محمد) االجتماعية
ٓ   ممََٔ ََ ََل أسََباب عََدة  مََة أٔ يتضََ    ََؤ ل ممضََمعية  ي ََي ت ََال ف ََب التي  اليال
 المتاحََة  التلصصََات عََٔ اليالََب لََدى المعمممََات نقََو: األسََباب ىََده مََٔ لتلصصََو 
 المجتمل  قافة ملاق ماالنسياِ االجتماعية  المجاىة عٔ مالبحث األسلة  لل بات ماللضٌم
 معينَة مجَاالت نحَم التيالاتَو متمجَو إللاداتيَا اليالَب ُتلضَل مَا أحياًنا التي فيو السائدة
 مىََٓ يفََ تعََيهي التََ اللاىنََة المجتمََل  قافََة فََتٔ لََدا. األصََدقاق مََل مالبقََاق  يلىََا  دمٔ

 لََنْ مََٔ بأكمميََا  ألجيََاْ الحقيقيََة مالميََالات بالقََدلات تعصََُ جتماعيََة اال المجاىََة
  الحقيقية مممكاتيا قدلاتيا مل تتناسب ال تعميمية مسالات يف مضعيا

  .الحقيقية البشلية التنمية يحدث بما
 معَاييل  عَدة ضَمق فَي متميمىَا أىميتيَا حيَث مٔ التلصصات ىده تصنيُ ميتٓ

 كبيَلًا االجتمَاعي اليمَب ميكمٔ ملتفعة  نجاح معدالت يستمجب بيا القبمْ أٔ: أىميا مٔ
ََة أيََمْ  فييََا الدلاسََة مسََنمات عمييََا  ََى  فييََا الدلاسََية مالكمف  االسََتيعابية مالقََدلة أعم
 تعيََي أنيََا كمََا. المتماضََعة لمكميََات االسََتيعابية القََدلة مََٔ بك يََل أقََْ الميمََة لمكميََات

 متميَََمة اجتماعيَََة ممماقَََل عاليَََة  لبَََأجم  العمَََْ سَََمِ فَََي مضَََممنة فلًصَََا للليجييَََا
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 مََٔ أقََْ مسََتمى فََي مكانيََا تألََد المتماضََعة الكميََات فََتٔ دلََّ لََنُ معمََى. ممحتلمََة
 (. 22  5022:ميفة أسعد عمي)  ماألىمية التميم معاييل نسِ في األىمية

 التميَم بيَابل تحًَى ماليندسَة اليَب كميَات بأٔ القمْ يمكٔ المعاييل ليده ممفًقا
 .القمة كميات عميو ُييمِ  ٓ ممٔ دلّ  عمى الدالة القلائٔ جميل فييا يجتمل ثحي مالندلة؛
ٓ ؛ ممَٔ  عمييَا االجتمَاعي ماليمَب أىميتيَا مَدى فَي الجامعيَة التلصصَات تلتمَُ  َ

  .الينب قبْ مٔ فييا لمدلاسة مقاعد عمى الحصمْ في مالمنافسة
 مَٔ لمجممعَة مفًقَا يمَيالتعم المسَتمى لَنفن يلتمَُ قد التعميٓ مٔ العائد أٔ كما
 .الميني المسال تحدد التي المتغيلات

 مسألة العمْ سمِ ماحتياجات التعميٓ سياسات بئ اللبي عمميات أٔ بالدكل جديل
 لمتعمََيٓ بالنسََبة انكماشََية سياسََات تبََاٌإ إلََى القََلال صََناٌ تََدفل التََي بالملََايل مشََمبة
 السياسَات ليَده التَالي األ َل ملكَٔ االقتصَاد  فَي انكماشية اتجاىات مجمد ًْ في العالي
 التََي االنكماشََية الضََغمي انفََلاج بعََد حتََى لفتَلة قائًمََا يًََْ العمََْ سََمِ احتياجََات عمَى
 يَؤدي ألَلى  ناحيَة ممٔ. ناحية مٔ السياسات ىده فييا ُاتلدت التي الممنية الفتلة ميمت
 التعميمَي النًَآ ٌإلضا إلى التعميمي مالنًآ العمْ سمِ احتياجات بئ الميكانيكي اللبي
ٓ   ممََٔ. العمََْ سََمِ لحلكََة  السياسََات فََي المتحكمََة ىََي العمََْ سََمِ آليََات تصََب   ََ

 االجتمَاعي الَمعي منًممَة تشَكيْ فَي الليَادي دمله بَدلّ يفقَد التعميٓ فتٔ لدا التعميمية؛
 (.55  2662:نمفْ نعمأ محمد)
   البيالة 2َ

 اللَََليجئ تعيَََئ سياسَََة عَََٔ المصَََلية الحكممَََة تلمَََت السَََبعينيات لَََلاأم  ممنَََد
 المنتَدى عنَو كشَُ ما البيالة ىده سبب مٔ جمًقا ملعْ. المتعممئ بيالة أحدث مما متشغيميٓ؛
 العمَْ أسَماِ أٔ بسَبب مدلَّ العَالمي  التنافسَية مؤشَل فَي مصل تلتيب تلاجل عٔ االقتصادي

 مصَل احتمَت حيَث  ميَةالك االقتصَادية االلَتنالت عَٔ فضَنً  الكفايَة  فيَو بمَا ملنة ليست فييا
  5022-5021 لعَََآ العمَََْ سَََمِ كفَََاقة مؤشَََل فَََي دملَََة 211 بَََئ مَََٔ 210 التلتيَََب
 :World Economic Forum) داتَو لمعَآ السَمل سَمِ كفَاقة مؤشَل فَي 225 مالتلتيَب
 .  العدالة عٔ يكمٔ ما أبعد أصب  الليل ىدا تمميل ملكٔ(. 2015

 بو؛ المقبملئ أعداد بامدياد العالي  عميٓالت لليجي بيالة تمايد التباي كأ ملم ا
 بتمايد المبللة األممل مٔ العالي بالتعميٓ المقبملئ أعداد بتلفيى الميالبة أصبحت فقد
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 المتمسية  المؤىنت لحممة البيالة معدالت ميادة عمميًّا تعني ملكنيا اللليجئ  بيالة
 لميادة المتمسي الفني التعميٓ يف لمتمسل الدعمة تلالي ملاق كانت نفسيا الحقيقة مىده

 ي يل مىدا. العالي التعميٓ لليجي بئ البيالة معدالت عٔ لليجييو بئ البيالة معدالت
 (: 22  2662 نمفْ نعمأ محمد) تحفًات عدة

 التعمٓي ملاحْ جميل في األعداد متلفيى األساسي بالتعميٓ االكتفاق يصب  ٔأ: األمْ التحفً َ
 المتعممئ بيالة معدالت تلفيى يضمٔ حيث منيقي  يل حنً  ملكنو. عمميًّا حنً  دّل مٔ األعمى
 .عمْ عمى حصمما مال عمًما يصيبما ٓل الدئ المشلدئ مالشبٔا الصبية أعداد متمايد

 تٓ فممادا النًلية  التلصصات معًٓ تماجو المتعممئ بيالة كانت إدا: ال اني التحفً َ
 الدي المقت في مالتجالة ماًداب الحقمِ كميات في قومتيبي الممجو اإلنتساب إدلاْ
 .            البيالة مٔ تحديًدا الكميات ىده لليجي أ مب فيو يعاني

 حْ في تسيٓ لٔ متشعيبو ال انمي التعميٓ تنميل سياسة بأٔ القمْ يمكٔ مىكدا
نما البيالة  مشكمة  تمل تيال الًلمُ ًْ في تعقيدىا مٔ ستميد دلّ مٔ العكن عمى ماا
 . التعميٓ مسنمات البيالة معدالت بئ سمبًيا التباًيا ىناّ كأ إدا لاصة مصل بيا

 (5) جدمْ
 المؤىنت مستمى مفِ البيالة معدالت

 مستوى التأهٌل
 معدل البطالة )نسبة مئوٌة(

3116 3124 

 %42.2 22471 43.7 7661 الحاصلون على درجات جامعٌة

 %5.6 2636 3.2 2653 وسطةالحاصلون على مؤهالت فوق مت

 %52.2 25631 6.5 22362 الحاصلون على مؤهالت متوسطة

 %1.7 4235 7.6 2511 الحاصلون على مؤهالت دون المتوسط

 %4.5 2351 115 212 غٌر المؤهلٌن )ٌقرأ وٌكتب(

 %6.1 4677 2.3 471 أمً

 5002 عَآ% 22.5 مَٔ العمَْ قمة مٔ البيالة نسبة التفاٌ الجدمْ ىدا يمض 
 بالنسَبة دلمتيَا بمغَت قد البيالة معدْ في التغيل سلعة ملكٔ  5022 عآ% 22.5 إلى
 ال انمي  التعميٓ ملحمة تناًل مالتي المتمسية المؤىنت أصحاب إلى

 بََئ االنتقََاْ محليََة الملمنََة  تعيََي أنيََا التشََعيب سياسََة ىََدا عمََى يؤلََد كمََا
 بيَا  الدلاسَة عمَى قَادل  يَل أنَو لميالَب ابَد إدا مدلَّ العمميَة  الشَعبة ليَنب الشعبتئ
 .العممي القسٓ إلى األدبي القسٓ مٔ اليالب انتقاْ مىم العكسية  بالحالة تسم  ال ملكنيا
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 مسالات تعدد لنْ مٔ متنميعو التشعيب سياسة فتٔ تقدٓ  ما كْ ضمق في
 قائٓ ددتع أنو عمى يقدٓ( شلعي تجالي  فني  صناعي  عممي  أدبي ) مفلمعو التعميٓ
 صملة األمل ماقل في يألد التعدد ىدا ملكٔ". ماًباق التنميد التيال" االلتيال حلية عمى
 ال تلبمي ليال أمآ أنفسيٓ يجدمٔ ماألبناق فاًباق. الماحد أً في ماجتماعي تلبمي إكلاه

 ىدا يبيعة يدلكمٔ ما سلعأ البلجمامية اليبقة مٔ اًباق ملكٔ. مملاميو أبعاده يفيممٔ
 المعبة بيبيعة معييٓ ضمق في ألبنائيٓ العممية الفلٌم يلتالمٔ فتنيٓ ملدا الليال

  .المجتمل في القائمة األيديملمجية
 لنًآ نيائًيا مللًجا باعتباله المستقبْ  في المصلي اإلنسأ عمى سمبية آ ال ليا

 عممية تؤكد ياأن عٔ فضنً  المعلفة  أبماب بئ التكامْ صفة يمحم إنو حيث التعميٓ
. مالمتعممئ لمينب االجتماعية األصمْ عمى تقٓم متلبمية اجتماعية مبكلة اصيفاق
 لمفلٌم مفقاً  مالتلبمية التعميمية المضامئ بئ التفامت ىدا أٔ البيأ عٔ م ني

 االجتماعية الفلمِ تعميم إلى األمل نياية في يؤدي مالتعميمية العممية مااللتصاصات
 .الينب ٔبي ماليبقية

ثبنثًبددد  سٍبسددبد  نظددم االمتحبنددبد فددً انتعهددٍم 

 انثبنوي:

تم ْ نًٓ االمتحانات أحد أىٓ مكمنات سياسة التعميٓ ال انمي في مصل  حيث 
عمى مجمٌم دلجات اليالب التي يحصْ عمييا في  العالي بالتعميٓ الينب يعتمد قبمْ

  (.225  5022امتحانات الشيادة ال انمية العامة)جماْ الدىشأ: 
 التيملات مٔ مجممعة العآ ال انمي بالتعميٓ االمتحانات سياسة شيدت

 :اًتي النحم عمى بتغييلات العامة ال انمية امتحانات نًٓ ملت فقد المتناقضة 
 .2661 2652َ مٔ الفتلة في الماحدة السنة نًآ َ( 2)

 نياية في قديع( 55) المادة في 2652 لسنة 226 لقٓ التعميٓ قانمٔ أقل فقد
 فيو الناجحمٔ يمن  ماحد دمل مٔ عآ امتحأ العآ ال انمي التعميٓ مٔ ال الث الصُ

 دلاسة أتٓ مٔ لكْ االمتحأ ليدا بالتقدٓ ميسم  العامة  ال انمية الدلاسة إتمآ شيادة"
. الدملة عمييا تشُل لاصة أم لسمية بمدلسة ال ن ة الصفمُ كْ في المقللة المناىج
 إتمآ شيادة المتحأ التقدٓ يجمم ال: يمي ما عمى نفسو القانمٔ مٔ( 56) لمادةا منصت
 في االمتحأ دلملو عند اليالب ميتحمْ ملات   نث مٔ أك ل العامة ال انمية الدلاسة
 (.25  و2652: الجميملية لئين) جنيو مائة مقداله لسًما ال ال ة الملة
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 .5025 2661َ الفتلة في السنتئ نًآ َ( 5)
 عمي العامة ال انمية الشيادة بمقتضاه صالت الدي 2661 لسنة( 5) لقٓ لمقانمٔ مفًقا

 إتمآ شيادة عمى لمحصمْ االمتحأ يجلى أٔ عمى( 55) لقٓ المادة في نو حيث  ملحمتئ
 السنة نياية في مال انية ال انية  السنة نياية في األملى ملحمتئ  عمى العامة بال انمية الدلاسة

 في مدلّ بيا  المقللة المماد في لنمتحأ بالتقدٓ ملحمة كْ نياية في لميالب ميسم   ال ةال
 حصْ التي الدلجات أعمى العامة ال انمية نتيجة في لميالب ميحسب ا نئ  أم ماحد امتحأ
 (.22 و 2661:العلبية مصل جميملية) بنجاح اجتيامىما تٓ متتاليتئ سنتئ في عمييا

 .بعدىا مما5025 مٔ الفتلة في الماحدة السنة ًآن عمدة َ( 2)
 عندما 5025 عآ في أللى ملة بقمة ال انمي التعميٓ سياسات تغييل قضية عادت

 العآ مٔ اعتبالًا أللى ملة الماحدة السنة لنًآ العامة ال انمية عمدة الشعب مجمن أقل
 فقد. عاًما( 24) عشل عةسب مند إلغاؤه تٓ يمالد العامئ مٔ بدالً  5022/5021يالدلاس
 الدلاسة إتمآ شيادة عمى لمحصمْ االمتحأ يجلى: القلال ىدا مٔ( 2) المادة في جاق

 الدلاسي العآ مٔ اعتبالًا ال ال ة السنة نياية في ماحدة ملحمة عمى العامة ال انمية
 (5  و 5022: مالتعميٓ التلبية ممالة)5022/5021

 بشأٔ 5021 َ 2652 مٔ الفتلة في صدلت تيال الممالية لمقلالات المستقلئ
 في المستلدمة المحيدة األداة ىي االمتحانات أٔ ينحً العآ  ال انمي التعميٓ في التقميٓ
 في المم مة التحصيمية االلتبالات عمى مالتعميٓ التلبية ممالة تعتمد حيث التقميٓ؛

 عمى مبناقً  الينب  داقأ عمى لمحكٓ العامة الشيادات مامتحانات الصفية االمتحانات
. الملتمفة بكمياتو مالجامعي العالي التعميٓ عمى تمميعيٓ يتٓ االمتحانات ىده عمى أدائيٓ
 كأ إدا قبمليٓ ميتٓ مالكمية الجامعة حيث مٔ بل باتيٓ التنسيِ لمكتب اليمبة يتقدٓ حيث

 أم جامعةلم التنسيِ مكتب مٔ المعمٔ المجمٌم يتليى العامة ال انمية في مجممعيٓ
 .العآ لدلّ فييا المل مب الكمية

 عمى أكانت سماق مصل في العامة ال انمية المتحانات تمجو ك يلة انتقادات م مة
 .نفسيا االمتحانات مستمى عمى أٓ متنًيميا االمتحانات إدالة مستمى

 فتلة في المصلي المجتمل حاْ( 54  2662) عبيد مليٓ يصُ الصدد ىدا مفي
 ميصاحبيا مأجيمتيا التلبية ممالة تجند عآ كْ لبيل في: "بقملو العامة نميةال ا امتحانات

 مأملياق التنميد ميبدأ العامة لم انمية اإلعداد في األسل ممعًٓ اإلعنٓ أجيمة دلّ في
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 فصمليٓ في المعمممٔ ميدلب. التلبية ممالة مل الميين حامية مماجية في مكأنيٓ األممل
 عمى تنميدىٓ أدمغة اللصمصية بالدلمن المسماة لفائقةا اللعاية ملاكم في أم

 بعد عاًما الممقُ ميتكلل...  سابقة امتحانات لفات مٔ يستميممنيا ألسئمة االستجابة
 مل التعايه فييا نتقبْ معضمة فعنً  أصبحت العامة ال انمية أٔ أتصمل أني حتى عآ

 بمجاميل الجامعات في لقبمْا ملبي مالفلدي  الجماعي الغه ممًاىل التلبمي العنُ
 شكامى سلمنة بحسب االمتحانية األملاِ صيا ة أم الدلجات تمميل فييا ميعاد مىمية
 ".أمملىٓ ياقلأم  متشنجات بكائيٓ دلجات مالتفاٌ الينب

 تلتمْ االمتحانات أٔ( 2  5006) عنٓ محممد الدئ صنح يلى السياِ ىدا مفي
 البسيي بالمعنى االكتفاق عمى متساعد مالعميِ  الملكب بمعناه  Evaluationالتقميٓ عممية
 دلجات مٔ عنيا ينتج مما اللمتينية  االلتبالية مالعمميات التقميدية  لنمتحانات الملادُ
 التقدٓ ملاقبة في تفيد مال التعميٓ  عممية ماقل عٔ األحيأ مٔ ك يل في تُعبِّل ال اعتبالية
 تيميل متعمِ التعميمية  العممية جممد إلى تؤدي  ٓ   ممٔ ٓ نممى ممتابعة لممتعممئ  الدلاسي
 . التلبمي العمْ

  في دلاسي مقلل لكْ االمتحانية لمملقة مماصفات تمجد بْ دلّ  عند الحد يقُ ال
 بمضَعيا مالتقَميٓ لنمتحانَات القَممي بَالملكم اللبَلاق قَآ ال انمية  الملحمة مٔ ال ن ة الصفُم
ََابل متحانََات اال ماضََعم بيََا يمتََٓم ََيٓ التلبيََة ممالة تشََكميا لجََأ متت  لمصََفئ االمتحانََات مالتعم
 األحََماْ معًََٓ مفََي المماصََفات  ليََده االمتحانيََة األملاِ ميابقََة مََدى لتحديََد مال الََث ال ََاني
ََاليل تصََدل ََد المجََأ تق ََة لتؤك ََة األملاِ ميابق ََمٔ. لممماصََفات االمتحاني ََادات ميك ََاق النتق  أملي
 األفكَال عَٔ االبتعَاد إلى يضيلىٓ مما األسئمة ماضعي عمى سمبية تبعات عنٓاإل ممسائْ األممل
 (.42 40َ  5005: يالفق أمئ محمد)التفكيل مٔ العميا مالمستميات الجديدة

 مماصََفات ٔأ إلَى( 3  5004) عابَدئ عبَان محمَمد إليََو أشَال مَا مَل دلَّ ميتفَِ 
 ىَده متتفَِ. الشأٔ ىدا في العالمية المماصفات مل تتفِ ال العامة ال انمية في االمتحانية الملقة
 األملاِ بتقَََميٓ قامَََت التَََي( 5002)مآلَََلئ جَََامل حسَََئ حسَََٔ دلاسَََة مَََل أيًضَََا النتَََائج

ََة ََة االمتحاني ََة لم انمي ََ العام ََلة يف ََٔ الفت ََي 2666-2665 م ََى تمصََمت مالت ََا إل  تلاعََي ال أني
 .الجامعية الدلاسة عمى ليالبا قدلة تقين ال أنيا كما المقللات  لمكمنات النسبية األممأ

ائُ االمتحانات في نسِ التعميٓ  ف مَة مَٔ يَلى أنيَا  التمفت اًلاق مالتفسيلات حمْ ًم
بم ابة أداة عادلة لتصنيُ المتعممئ متمميعيٓ عمى أنماٌ التعميٓ الملتمفَة  مانتقَاْ اليَنب بَئ 
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يفََة االمتحانََات فََي ىََده مسََتميات التعمََيٓ مفََِ مبََدأ الجََدالة ماالسََتحقاِ. بينمََا ال تلتََم ْ ًم
يفة حقيقية مستتلة  ىي أنيا أداة لنصيفاق ماإلقصَاق االجتمَاعي.  يفة الُمعمنة  بْ تمجد ًم الًم
ائفيا االجتماعية في نسَِ التعمَيٓ باعتبالىَا سَمية اصَيفاق  فيلى "بملديم" أٔ االمتحانات ليا ًم

قصاق  متملية اإلقصاق ملاق االصيفاق  حيث إنيَا تَمالي  االصَيفاق االجتمَاعي تحَت مًَاىل ماا
ََب  ََى تلاتي ََٔ لََنْ تحميميََا إل ََة م ََب االجتماعي ََاج التلاتي ََي  مشََلعنة إعََادة إنت االصََيفاق التقن

 .(565  5004)بيال بملديم مجأ  مكممد باسلمٔ: مدلسية
ََو التشََليعات  ََدي أملدت ََى النحََم ال ََانمي العََآ عم ََيٓ ال  ََى أىََداُ التعم ََالنًل إل مب

لكمت عمى إعداد الينب لمتعميٓ الجامعي مالعالي. فقد حَدد القَانمٔ الملتمفة  ينحً أنيا 
اليدُ مٔ التعميٓ ال انمي بَ"تييئة الفلصة لمتمميَد لمتمسَل فَي  قافتَو  2622لسنة  522

العامَة  مََل االتجََاه إلََى إعََداده لمدلاسََات العميََا م يلىََا مََٔ أنََماٌ النشََاي الملتمفََة  بمََا 
مفََي ًََْ القََانمٔ  .(51  2622:العممميََة المعََاُل الةمم )يََتنقٓ مََل ميملََو ماسََتعداداتو

تحدد ىدُ التعمَيٓ ال َانمي العَآ فَي تمميَد اليَنب بمَا يحتَاجمٔ إليَو  2635لسنة  35
ََيٓ  ََة التعم ََٓم ماًداب مالميََالات العمميََة بمََا يمكََنيٓ مََٔ مماصََمة الدلاسََة بملحم مََٔ العم

مًيََا مجسََمًيا ماجتماعًيََا ملمحًيََا العََالي مالجََامعي  إلََى جانََب االلتقََاق بتعََدادىٓ العََآ عق
. ممَٔ المنحًَ اقتصَال القَانمنئ عمَى اإلعَداد (2635: العمممية المعاُل ممالة) مقممًيا

 لمتعميٓ العالي مالجامعي.
عمَى ٔأ  55الدي أكد فَي المَادة  2652لسنة  226مىكدا انتيى األمل باستصدال القانمٔ 

محياة جنًبا إلى جانَب إعَدادىٓ لمتعمَٓي العَالي مالجَامعي  أم الملحمة ال انمية تيدُ إلى إعداد الينب ل
 مالتعمَٓي التلبيَة ممالة)كيد عمى تلسي  القٓي الدينية مالسممكية مالقممية.أالمشالكة في الحياة العامة  مالت

:2652) 
ميتض  مما سبِ أٔ أىداُ التعمَيٓ ال َانمي العَآ مفًقَا لمقَانمٔ السَالي العمَْ بَو حتَى 

عَداد أً في مص ل تتبممل في ىدفئ ىما: إعداد الينب لمماصمة التعميٓ الجَامعي أم العَالي  ماا
 مؤشَلي ضَمق عمَى االمتحانَات سياسَة عمَى الحكَٓ سيتٓ  ٓ   ممٔ  ينب التعميٓ ال انمي لمحياة

 .االجتماعي التكافؤ ممؤشل العالي  التعميٓ مماصمة عمى القدلة
 
 :االختمبعً انتكبفؤ مؤشر
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 الينب لتمميل التنسيِ مكتب إنشاق تٓ اللمسينيات  مٔ ال اني النصُ في
 الفلو؛ تكافؤ لمبدأ تحقيًقا الملتمفة  الكميات عمى ال انمية الملحمة نياية في الناجحئ

 بعى مل الل بات  بئ لممفاضمة معيالًا لمدلجات الكمي المجمٌم عمى التمميل يعتمد حيث
 .الجغلافي التمميل ضمابي

 لمممضمعية نًلًا مدلّ التنسيِ  مكتب ًلية مجتمعيًّا قبمالً   مة أٔ دكلبال مجديل
 التلمي صعمبة إلى أدى مما العامة؛ ال انمية دلجات معيال بيا يتميم التي مالشفافية مالحيادية

 الميدٔا في مالتنمية التعامٔ منًمة) شفافية أقْ تبدم لبما قبمْ بممالسات عنيا ماالستعانة عنيا
 (.    212  5025: المنفمي محممد أحمد)(214 55َ 5020: الدملي مالبنّ دياالقتصا

 عمى الينب لمضل صالًحا معيالًا تعد ال العامة ال انمية امتحانات أٔ يلى مٔ م مة
 أٔ عمال حامد فيلى. العدالة لمبدأ حقيقًا انتياًكا متعد العالي  التعميٓ في المناسب الدلاسة مسال
 عمى يحكٓ الدي المنصُ المعيال باعتبالىا االمتحانات نًٓ معدالة ميميةالتع الفلو تكافؤ
 عمى مالحكٓ االمتحانات نتائج إلكساب مسيمة مأنو. اجتماعًيا مىًما يم ْ سماسية الجميل
 (. 12  2664: عمال حامد)  تحيم أي يدلميا ال التي الشلعية مٔ نمًعا الينب

 تحقِ ال فتنيا النان؛ ب قة تتميم العامة ةال انمي امتحانات سياسة أٔ مٔ بالل ٓ
 صمل ممٔ. كبيل بشكْ مل باتيٓ الينب ميمْ تلاعي مال التمميل يف الكافية العدالة
 .مالنٌم الجغلافي  بالممقل التبايو العامة ال انمية امتحانات في النجاح في التبائ

 مستميات في التبائ مدى لمعلفة محًكا القممي النجاح مستمى اعتبال عند
 المستمى مٔ أقْ نتائجيا جاقت محافًة عشلة إحدى جاقت فقد. األقاليٓ في النجاح
 أسمأ  سمىاج  أسيمي  المنيا  أسيمي  األقصل ) الصعيد محافًات حققت حيث القممي 

 أقْ نجاح نسب البحلي المجو بمحافًات قياًسا المتدنية االقتصادية المستميات دات( قنا
 مستمى التباي يؤكد مما. 5003/ 5002 لعآ العآ ال انمية في يالقمم المعدْ مٔ

 أعمى سجمت بملسعيد محافًة أٔ أيًضا دلّ ميؤكد لمينب  االقتصادي بالمستمى النجاح
 5002 5001َ عآ% 65.5م% 65.2 إلى يصْ 5005 5002َ عآ في نجاح معدْ

 (.52  5003: العالي التعميٓ مممالة مالتعميٓ  التلبية ممالة)
 الجغلافي؛ بالممقل العامة ال انمية المدالن في الدلاسي التحصيْ التباي دلّ يؤكد ممما

 الدلاسي العآ في العلبية مصل جميملية في العامة ال انمية امتحأ نتائج تحميْ أًيل فقد
 شيادة امتحأ في الناجحئ الينب تكلالات بئ إحصائًيا دالة فلمِ مجمد( 5020/5022)
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 لمنجاح المئمية النسب متلامحت التعميمي  القياٌ اللتنُ نتيجة العامة ال انمية الملحمة إتمآ
( أسيمي لقياٌ% 43.1:  المنصملة لقياٌ% 62.2) بئ ما األلبعة التعميمية القياعات في
 (.5025: اهلل جاد المكآل أبم اهلل جاد)

 النمعي التحيم إلى ىأد فقي المعيال ىدا عمى االعتماد فتٔ دلّ إلى مباإلضافة
 الينب لنجاح المئمية النسب بئ إحصائيا دالة فلمِ تمجد حيث اإلناث؛ جانب إلى مدلّ
 –(بنات/ بنئ) النٌم اللتنُ نتيجة العامة ال انمية الملحمة إتمآ شيادة امتحأ في

 احلمنج المئمية النسب  %(51.2البنئ) في لمنجاح المئمية النسب كانت البنات  لصال 
 (. 5025: اهلل جاد المكآل أبم اهلل جاد%()56.2 البنات) في

 مٔ( Zimdars: 2010) دلاسة إليو تمصمت ما دلّ صحة عمى يدلْ ممما
 أك ل فاإلناث النٌم  إلى تلجل العالي التعميٓ في الينب قبمْ معدالت في فلمِ مجمد
 .  الدكمل مٔ العالي التعميٓ في تم يًن 

ٓ   ممٔ  لدا العامة؛ ال انمية امتحانات في الينب أداق بئ تبائ جمدم  يتبئ  
 التعميٓ سياسة في االجتماعية العدالة انعدآ مًاىل مٔ مًيلًا االمتحانات ىده تم ْ

 العامة ال انمية امتحانات في النجاح التباي إلى مالدالئْ الشماىد تشيل حيث. ال انمي
 . مال قافية اليبقية اللمفيات م ْ االمتحأ نتيجة يف تؤ ل مدلسية  يل أللى بعمامْ

 العمامْ بئ قمية التبايات مجمد إلى( 203  5004) مآللأ ىملم جمٔ تمصْ فقد
  يل/  االجتماعية المتغيلات متتعدد. المنلفضة الدلاسي التحصيْ ممستميات المدلسية  يل

 : اًتية عمامْال في إجماليا يمكٔ مالتي الدلاسي  بالتحصيْ الملتبية المدلسية
 .مالصحة مالنٌم  المدلسة  عمى السابقة حصيمتو م ْ: بالتمميد اللاصة الشلصية السمات َ
 ماليبقة المالدئ  متعيْ المنلفى  الدلْ: م ْ االجتماعية  االقتصادية المتغيلات َ

 (.م نً  الشديد االمدحآ) السكٔ محالة  (األب مينة) االجتماعية
 .األساسية مالميالات المؤىنت لممالدئ  الدلاسي التحصيْ مستمى: م ْ  التعميمية العمامْ َ
 .مؤسسية لعاية عمى الحصمْ المالدئ  أحد  ياب األسلة  حجٓ: األسلة بناق َ
 دات العمامْ أبنائيٓ  بلعاية ممالستيٓ/ اندماجيٓ/ المالدئ اىتمآ: أللى متغيلات َ

 . المحمية اليبيعة
 مالتنمية التعامٔ ممنًمة الدملي البنّ أعده الدي التقليل في لدم  ما دلّ يؤكد ممما 

(OECD()5020 :214 )ٔال قافي  التحيم لنْ مٔ الينب بئ تميم نفسيا االمتحانات أ 
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 االجتماعية اللمفية في االلتنُ إلى تعمى أٔ يمكٔ االلتبالات نتائج في االلتنفات إٔ حيث
 العمامْ ىده جميل متعد. اللصمصية الدلمن في نللاياال  أم المدالن جمدة في مااللتنُ
 أٔ القممية االمتحانات مسامئ مٔ أٔ عٔ فضنً   العالي بالتعميٓ االلتحاِ عدالة تعيِ حماجم
 ال Norm – referenced الملجل جماعية نتيجة تعكن متدلجة دلجات عٔ تعبل نتائجيا
 . Criterion – referenced الملجل محكبية

 فقد الغنية  اليبقات أبناق لصال  االمتحانات تحيم عٔ عالمية دلاسات تكشف مقد
 لملمفية قمي تأ يل مجمد إلى Woessmann (2004, 15– 20)  دلاسة تمصمت

 األمليكية المتحدة بالماليات ال انمي التعميٓ مدالن في الينب أداق عمى ماألسلية االجتماعية
 أبناق إٔ حيث المعلفية  الينب مستميات عمى قمًيا تأ يلًا األسلية لمبيئة أٔ مجدت فقد مأملمبا 
 . الدنيا المستميات دمي يفمقمٔ التعميٓ مٔ العميا المستميات دمي اًباق

  أٔ إلى تمصمت التي (Zimdars: 2010, 307-323) دلاسة دلّ يؤكد ممما
 لصال  تحيمًا عديُ  العامة ال انمية دلجات عمى الجامعي التعميٓ في الينب قبمْ اعتماد
 مدلّ اإلناث  لصال  النمعي التحيم إلى تؤدي أنيا كما األعمى  االجتماعية اليبقات أبناق

 تتميم ما مىم المغمي مالجانب ماالستًيال الحفً عمى العامة ال انمية امتحانات العتماد
ٓ   ممٔ الدكمل  عٔ اإلناث بو  يف الينب الينب قبمْ معدالت في فلمِ تمجد فتٔ  

 . الدكمل مٔ العالي التعميٓ في تم ينً  أك ل فاإلناث النٌم  إلى تلجل العالي التعميٓ
 التحصيْ عمى كبيل تأ يل ليا المدلسية  يل العمامْ أٔ عمى الشماىد بعى متدْ

 بئ الدلاسي التحصيْ في تبائ يمجد أنو( (less 1994,71-73 أملد فقد. الدلاسي
: م ْ ماجتماعية اقتصادية عمامْ يلجل مفلنسا المتحدة ممكةبالم ال انمية المدالن ينب
 األسلة  قافة بتبائ التحصيْ يتبائ حيث. التعميٓ ممسالات مالنٌم  االجتماعي  السياِ
 .اليفْ فييا ينشأ التي

ٓ   ممٔ  التي باليبقات الملتبية ماالجتماعية االقتصادية التباينات أٔ يتض   
 الغياب ًْ في لاصة الينب نتائج في متأ يلىا فعميا ليا الينب أسل إلييا تنتمي

 .العامة ال انمية المدالن مٔ لمينب المستمل
 تبائ يمجد حيث عاداًل  نًاًما يعد لٓ العامة ال انمية امتحانات نًآ أٔ بالدكل مجديل

 آلل إلى حي ممٔ الماحدة  المحافًة دالْ أللى إلى منيقة مٔ ال انمية المدالن بئ كبيل
ضافة. الماحدة المنيقة دالْ  تمقييٓ بسبب الممايا بعى مٔ الفقلاق الينب يحٓل دلّ إلى ماا



 45 

 مٔ تمكنيٓ ال التي جًدا المحدمدة ممالدىٓ مبسبب منلفى أداق مستمى دات مدالن في التعميٓ
 المتيسلة العائنت إلى المنتمئ الينب أٔ حئ في اللصمصية  الدلمن أعباق تحمْ

 لغلى مالتدليب اللصمصية  لمدلمن أكبل مقت ملدييٓ أفضْ  بمدالن االلتحاِ ٔيستييعم
 الميدأ في مالتنمية التعامٔ منًمة) االمتحأ أداق إستلاتيجيات عمى مالتدليب االمتحأ 
 (. 222  5020: الدملي مالبنّ االقتصادي
 الفساد أمجو بعى ًيمل إلى( 215: 5002) فؤاد أحمد نعمات أشالت كما
 امتحانات أسئمة تسلب: االنحلافات ىده عمى األم مة ممٔ االمتحانات لنْ ماالنحلافات

 اللاصة إجاباتيٓ أملاِ المتميمئ اليمبة بعى مفقد ملة  مٔ أك ل العامة ال انمية
 العاممئ بعى متنًيٓ القضاق  مينًلىا نًلىا مسائْ مىده العامة ال انمية بامتحأ
 في المصححئ بعى فتٔ دلّ عٔ مفضنً  لشمة  مقابْ  ه جلائٓ بتنًيٓ بالممالة
 عمى اليالب حصمْ مقابْ ضلمة مبالغ عمى التنميد أممل أملياق يسامممٔ المدالن
  .  مٔ مجمٌم ملكْ. يليده الدي المجمٌم

 إنيا حيث مالمجتمل  الفلد عمى سمًبا تنعكن الغه ًاىلة أٔ بالدكل مجديل
 مجتمعية كال ة إلى يؤدي مما مشلمعة؛ م يل ىةمشبم  مسممكيات لممالسات تؤسن
 مالنماىة العمْ قيٓ مأفمْ األمة ىده كيأ حتًما ييدد محالة  ال قادٓ ألنقي مانييال

 (.  2  5022: سلايا عادْ) المجتمل أفلاد بئ مالمساماة مالعدالة ماإلتقأ مالشفافية
 لعممية نتاًجا لين امةالع ال انمية في الينب تحصيْ تبائ أٔ سبِ مما ميتض 

 ديناميات في تتم ْ اجتماعية لفعاليات مستمل نتاج ىي بْ بالتحصيْ  تتعمِ تعميمية
 يتلجٓ ال انمية في التحصيْ مستمى أٔ يعني مىدا. المتنمعة ممتغيلاتو االجتماعية المسي

 يسملةالم االجتماعية الفئات أبناق أٔ الدلاسات تبئ حيث لمينب؛ االجتماعية األمضاٌ
 . العامة ال انمية في األفضْ الدلجات يحصدمٔ مماديًّا  قافيًّا

ٓ   ممٔ  قدلات تلاعى ال يالت العدالة انعدآ ؤكدت العامة ال انمية امتحانات فتٔ  
 دلجات عمى الينب بعى بيا يحصْ يالت اليليقة االعتبال يف يألد مال مميملو  اليالب
 يلائِ مٔ ماحدة يليقة عمى االعتماد لمنصُا  يل مٔ أنو يتض  مىكدا .ملتفعة
 ال فيي الينب  عمى السيل األ ل ليا كأ التي التقميدية االلتبالات مىي أال التقميٓ 
 .لمينب مالنفسية ماالقتصادية االجتماعية الًلمُ تلاعي
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 معمًقا المادي العامْ يعدُّ  حيث االجتماعية؛ العدالة ضمأ عمى قادل  يل فتنو لدا
 الينب كْ يحصْ ال حيث التعميمية  ليممحاتو الفلد تحقيِ في األحيأ مٔ ك يل في
 ك يلة  دلّ عمى ماألدلة االمتحانات ىده لدلمْ مالتأىيْ اإلعداد في متسامية فلصة عمى
 األسل في األبناق عدد متمسي مأٔ لاصة العآ  لمتعميٓ اللسمية المصلمفات التفاٌ:منيا
 كاىْ عمى المعمنة  يل اللفية المصلمفات مميادة الغنية  ألسلا في منو أعمى الفقيلة
 مالمشلمبات المأكمالت الم اْ سبيْ عمى منيا الفقيلة  اليبقات أبناق أممل أملياق

 . اللالجية مالكتب اللصمصية الدلمن إلى باإلضافة
 أكاديمية تلجمة الجامعة في مالتحصيْ الدلاسة مماصمة أصبحت دّل عمى متأسيًسا

  تتم ْ التي االجتماعية بأمضاعيٓ يلتمفمٔ الدئ لمينب السابِ االجتماعي المضل لتأ يل ديدةج
 . ماجتماعية أسلية عمامْ مٔ دلّ م يل األبمئ ممئ م قافتيا األسلة دلْ مستمى في
 :انعبنً انتعهٍم مواصهخ عهى انقذرح مؤشر د

 ملحمة في اليٓل قمة يم ْ إنو حيث ملحمتئ  بئ فاصنً  حًدا ال انمي التعميٓ يم ْ
 يعد أنو عٔ فضنً  الجامعي  التعميٓ ملحمة ىي جديدة أللى ملحمة مبداية الجامعي  قبْ التعميٓ
 بئ العنقة تبلم ىنا ممٔ  العمْ سمِ أم الجامعي لمتعميٓ االنتقاْ بئ الفاصمة الملحمة
 ملبما مالممالسات التشليعات عمى نقةالع تمّ مانعكست العالي  مالتعميٓ ال انمي التعميٓ ملحمتي
 لمعمْ إعداد ىم ىْ العآ ال انمي التعميٓ ىدُ حمْ الجدْ استملال ملاق السبب ىم ىدا يكمٔ
 .مًعا؟ ليما اإلعداد أم الجامعي التعميٓ لمماصمة إعداد أنو أم

ٓ   مٔم   ي؛الجامع بالتعميٓ لنلتحاِ اللئين المدلْ العآ ال انمي التعميٓ يم ْ  
 مؤىنت عمى المصلية الجامعات كميات بمعًٓ اللاىٔ المقت في القبمْ يقتصل حيث

 يؤىمو كمعيال  ال انمية لمدلاسة العامة االمتحانات في دلجاتو مجمٌم في المتم مة اليالب
 المقبملئ الينب منسب أعداد( 6) جدمْ ميمض  .اًللئ اليمبة مل لممنافسة
 .العامة ال انمية في الناجحئ مٔ صليةالم الجامعات في مالمقيدئ
 
 
 

 (6) جدمْ
 العامة ال انمية في لمناجحئ بالنسبة الحكممية بالجامعات المقبملئ أعداد
 الطالب المقبولٌن بالجامعات الطالب الناجحٌن بالثانوٌة العامة السنة
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 عمى العامة ال انمية في النجاح نسب في الكبيل االلتفاٌ الجدمْ ىدا مٔ يتبئ
 عمى النجاح نسبة بمغت حيث 5022/ 20 عآ في ملاصة األليلة السنمات مدال

 النجاح نسبة 5024/ 22 عآ بمغت حتى تنلفى بدأت  ٓ ؛%63.2 القممي المستمى
 .  بالتدبدب يتسٓ الحكممية بالجامعات المقبملئ الينب أعداد تيمل أٔ كما%. 56.2

 أم األجنبية سماق بالجامعات لمقبمْ العامة ال انمية مؤشل بأىمية التسميٓ ممل
 العامة ال انمية شيادة صنحية عدٓ عمى دلاساتال مٔ ك يل بئ اتفاِ ف مة ؛العلبية
 معيال تجعمو النجاح محكات مل االلتبايية قيمتو ألٔ. بالجامعات لمقبمْ منفلد كمعيال
 .الجامعية الدلاسة في بالنجاح لمتنبؤ كافي  يل

 أصب  التي العآ ال انمي التعميٓ في االمتحانات سمبيات لتعدد دلّ يلجل ملبما
 في  اية أصبحت إنيا حيث مصل؛ في التعميٓ بمستقبْ الملايلة مٔ ضلًبا عمييا السكمت

 بيا مالتفمِ الينب نجاح مستمى إٔ حيث بالممضمعية تتسٓ ال أنيا عٔ فضنً  داتيا حد
 الينب ممستمى صعمبتيا مدلجة األسئمة نٌم حسب ألللى  سنة مٔ يلتمُ

 (.540 535َ  2663: عمي محمد إنتصال)المتقدمئ
ٓ   ممٔ  أداقىٓ؛ لقيان ممضمعًيا معيالًا العامة ال انمية في اليالب دلجات تعد ال  

 عبد عمت محمد) مدلاسة( 205 2666: الحامملي كماْ يمعت) دلاسة تمصمت فقد
ىماليا المعلفية األىداُ قيان عمى تلكيمىا إلى( 225  5001: الممجمد  لألىداُ ماا
 (.يةالميال ) حلكية النفن ماألىداُ المجدانية

 الصدِ : م ْ الجيدة التقميٓ لصائو إلى العامة ال انمية امتحانات تفتقل كما
 إلى تمصمت التي( 545  5000:سعيد حسئ محمد) دلاسة أكدتو ما مىدا. مال بات
 القسمئ مٔ لكْ العامة ال انمية امتحانات لدلجات مالصدِ ال بات معامنت انلفاى
 .  لقياسو مضعت ما قيان عمى االمتحانات ىده لةقد عدٓ يعني مىدا ماألدبي؛ العممي

ٓ   ممٔ  اليالب بنجاح لمتنبؤ المناسبة المسيمة العامة ال انمية امتحانات تعد ال  
 في تنج  ال العامة ال انمية المدلسة أٔ اللسمية التقاليل تؤكد حيث  الجامعية بالدلاسة

 نسبة عدد نسبة عدد

16 /2617 263311  15351 64.7% 

61 /2662 262425  76656 41.4% 

66 /2667 414133  343134 31.4% 

3111/3112 432411 65.5% 345323 33.6% 

23 /3124 453662 63.11 431761 36.6% 
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 المجالن تقاليل تؤكد االتجاه ىدا مفي الجامعة  في الدلاسة لمماصمة ينبيا تييئة
 مستماىٓ يصم  ال لينب األليلة السنمات لنْ الجامعات قبمْ المتلصصة القممية
: العلبية مصل جميملية) الجامعية دلاستو في أك لىٓ فشْ إلى أدى مما الجامعي؛ لمتعميٓ
5021).  

 في نميال ا التعميٓ سياسات فشْ الدلاسات مٔ عديد نتائج تشيل دلّ عٔ مفضنً 
 عدٓ إلى الفشْ ىدا مؤشلات( 5002) سميمأ جميْ سعيد دلاسة أبلمت قد أىدافيا؛ تحقيِ
 التعميٓ تمجيو في قصمل ممجمد الجامعية  الدلاسة متيمبات مل لمتكيُ الينب تييئة كفاية
 كما .الجامعية الدلاسة مستمى عمى تلصصات مٔ لو يصمحمٔ ما إلى لينبو العآ ال انمي
 ال العآ ال انمي التعميٓ ملحمة أىداُ أٔ إلى( 5005) شحاتة لمِ فممي لاسةد تمصمت
 الملحمة في الشباب استيعاب في ال انمية الملحمة كفاية تنلفى حيث مفاعمية  بكفاية تتحقِ
 بالملاحْ التعميٓ مماصمة في اللليجيئ فلو متنلفى ال انمي  التعميٓ لملحمة المقابمة العملية
 أم العامة  ال انمية امتحأ في الناجحة لمغالبية الكمي المجمٌم النلفاى نتيجة إما التالية؛
 أمآ االجتماعية قيمتو التعميٓ لفقد أم الفني  التعميٓ مٔ اللليجيئ أمآ الممضمعة لمقيمد

 .االقتصادية المؤ لات
ٓ   ممٔ  ديع ال العامة ال انمية امتحانات في اليالب دلجات عمى االعتماد فتٔ  

 أم التلصصات بيده إلفاقيٓ في يتسبب قد إد الجامعة؛ في النجاح عمى كافًيا مؤشلًا
 .التالية السيمل تمضحو ما مىدا المستميات  بأدنى اجتيامىا

 :انعبنً انتعهٍم مواصهخ عهى انقذرح مؤشر د

 ملحمة في اليٓل قمة يم ْ إنو حيث ملحمتئ  بئ فاصنً  حًدا ال انمي التعميٓ يم ْ
 عٔ فضنً  الجامعي  التعميٓ ملحمة ىي جديدة أللى ملحمة مبداية الجامعي  قبْ تعميٓال
 تبلم ىنا ممٔ .العمْ سمِ أم الجامعي لمتعميٓ االنتقاْ بئ الفاصمة الملحمة يعد أنو

 ملاق السبب ىم ىدا يكمٔ ملبما العالي  مالتعميٓ ال انمي التعميٓ ملحمتي بئ العنقة
 لمماصمة إعداد أنو أم لمعمْ إعداد ىم ىْ العآ ال انمي التعميٓ ىدُ حمْ الجدْ استملال
 .مًعا؟ ليما اإلعداد أم الجامعي التعميٓ

ٓ   مٔم   الجامعي؛ بالتعميٓ لنلتحاِ اللئين المدلْ العآ ال انمي التعميٓ يم ْ  
 مؤىنت عمى المصلية الجامعات كميات بمعًٓ اللاىٔ المقت في القبمْ يقتصل حيث

 يؤىمو كمعيال  ال انمية لمدلاسة العامة االمتحانات في دلجاتو مجمٌم في المتم مة اليالب
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 المقبملئ الينب منسب أعداد( 20) جدمْ ميمض  .اًللئ اليمبة مل لممنافسة
 .العامة ال انمية في الناجحئ مٔ المصلية الجامعات في مالمقيدئ

 (20) جدمْ
 العامة ال انمية في لمناجحئ بالنسبة حكمميةال بالجامعات المقبملئ أعداد

 
 
 
 

 

 عمى العامة ال انمية في النجاح نسب في الكبيل االلتفاٌ الجدمْ ىدا مٔ يتبئ
 عمى النجاح نسبة بمغت حيث 5022ٓ/ 20 عآ في ملاصة األليلة السنمات مدال

 احالنج نسبة 5024/ 22 عآ بمغت حتى تنلفى بدأت  ٓ ؛%63.2 القممي المستمى
 . بالتدبدب يتسٓ الحكممية بالجامعات المقبملئ الينب أعداد تيمل أٔ كما%. 56.2

 أم األجنبية سماق بالجامعات لمقبمْ العامة ال انمية مؤشل بأىمية التسميٓ ممل
 العامة ال انمية شيادة صنحية عدٓ عمى الدلاسات مٔ ك يل بئ اتفاِ ف مة ؛العلبية
 معيال تجعمو النجاح محكات مل االلتبايية قيمتو ألٔ. امعاتبالج لمقبمْ منفلد كمعيال
 .الجامعية الدلاسة في بالنجاح لمتنبؤ كافي  يل

 أصب  التي العآ ال انمي التعميٓ في االمتحانات سمبيات لتعدد دلّ يلجل ملبما
 في  اية أصبحت إنيا حيث مصل؛ في التعميٓ بمستقبْ الملايلة مٔ ضلًبا عمييا السكمت

 بيا مالتفمِ الينب نجاح مستمى إٔ حيث بالممضمعية تتسٓ ال أنيا عٔ فضنً  داتيا حد
  ممستمى صعمبتيا مدلجة األسئمة نٌم بَحس ألللى  سنة مٔ يلتمُ
 (.540 535َ  2663: عمي محمد إنتصال)المتقدمئ الينب

ٓ   ممٔ  أداقىٓ؛ لقيان ممضمعًيا معيالًا العامة ال انمية في اليالب دلجات تعد ال  
 عبد عمت محمد) مدلاسة( 205 2666: الحامملي كماْ يمعت) دلاسة تمصمت فقد

ىماليا المعلفية األىداُ قيان عمى تلكيمىا إلى( 225  5001: الممجمد  لألىداُ ماا
 (.الميالية) حلكية النفن ماألىداُ المجدانية

 الطالب الناجحٌن السنة
 بالثانوٌة العامة 

عدد الطالب المقبولٌن 
 بالجامعات

 نسبة عدد نسبة عدد

16 /2617 263311  15351 64.7% 

61 /2662 262425  76656 41.4% 

66 /2667 414133  343134 31.4% 

3111/3112 432411 65.5% 345323 33.6% 

23 /3124 453662 63.11 431761 36.3 
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 الصدِ :  ْم الجيدة التقميٓ لصائو إلى العامة ال انمية امتحانات تفتقل كما
 إلى تمصمت التي( 545  5000:سعيد حسئ محمد) دلاسة أكدتو ما مىدا. مال بات
 القسمئ مٔ لكْ العامة ال انمية امتحانات لدلجات مالصدِ ال بات معامنت انلفاى
 .  لقياسو مضعت ما قيان عمى االمتحانات ىده قدلة عدٓ يعني مىدا ماألدبي؛ العممي

ٓ   ممٔ  اليالب بنجاح لمتنبؤ المناسبة المسيمة العامة ال انمية اناتامتح تعد ال  
 في تنج  ال العامة ال انمية المدلسة أٔ اللسمية التقاليل تؤكد حيث  الجامعية بالدلاسة
 المجالن تقاليل تؤكد االتجاه ىدا مفي الجامعة  في الدلاسة لمماصمة ينبيا تييئة

 مستماىٓ يصم  ال لينب األليلة سنماتال لنْ الجامعات قبمْ المتلصصة القممية
  .الجامعية دلاستو في أك لىٓ فشْ إلى أدى مما الجامعي؛ لمتعميٓ

 في ال انمي التعميٓ سياسات فشْ الدلاسات مٔ عديد نتائج تشيل دلّ عٔ مفضنً 
 عدٓ إلى الفشْ ىدا مؤشلات( 5002) سميمأ جميْ سعيد دلاسة أبلمت قد أىدافيا؛ تحقيِ
 التعميٓ تمجيو في قصمل ممجمد الجامعية  الدلاسة متيمبات مل لمتكيُ الينب يئةتي كفاية
 كما. الجامعية الدلاسة مستمى عمى تلصصات مٔ لو يصمحمٔ ما إلى لينبو العآ ال انمي
 ال العآ ال انمي التعميٓ ملحمة أىداُ أٔ إلى( 5005) شحاتة لمِ فممي دلاسة تمصمت
 الملحمة في الشباب استيعاب في ال انمية الملحمة كفاية تنلفى يثح مفاعمية  بكفاية تتحقِ
 بالملاحْ التعميٓ مماصمة في اللليجيئ فلو متنلفى ال انمي  التعميٓ لملحمة المقابمة العملية
 أم العامة  ال انمية امتحأ في الناجحة لمغالبية الكمي المجمٌم النلفاى نتيجة إما التالية؛
 أمآ االجتماعية قيمتو التعميٓ لفقد أم الفني  التعميٓ مٔ اللليجئ آأم الممضمعة لمقيمد

 .االقتصادي المؤ لات
ٓ   ممٔ  يعد ال العامة ال انمية امتحانات في اليالب دلجات عمى االعتماد فتٔ  

 أم التلصصات بيده إلفاقيٓ في يتسبب قد إد الجامعة؛ في النجاح عمى كافًيا مؤشلًا
   .مستمياتال بأدنى اجتيامىا
 فً االختمبعٍخ انعذانخ تحقٍق متطهجبد د ثبنثًب

 : انثبنوي انتعهٍم سٍبسخ

 تحميميا إلى ماستناًدا بمصل  بالفعْ يبقت التي ال انمي التعميٓ سياسة نتائج عمى بناقً 
 في أسيمت أنيا أ بتت التي ماألدلة الشماىد عٔ فضنً  االجتماعية  العدالة مؤشلات ضمق في

 مؤشلات تحقِ بعدٓ المتعمقة النتائج عمى مبناق المصلي  المجتمل أفلاد بئ فامتاتالت تعميِ
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 لتي ال انمي التعميٓ لسياسة البدائْ بعى البحث ىدا يقتلح ال انمي؛ التعميٓ في االجتماعية العدالة
 :يأتي ما اللاىٔ البحث يقتلح  ٓ   ممٔ االجتماعية  العدالة تحقِ مٔ تعمم قد
 :انقجول ثسٍبسخ تجطخمر ثذائم( أ)

 ملحمة أ ناق ممينيًّا أكاديميًّا الينب تمجيو في الميني ماإللشاد التمجيو نًآ تيبيِ َ
 .األساسي التعميٓ

 عممية  أسن إلى ال انمية المدالن عمى الينب تمميل في الدملة تستند سُم َ
 مدلاسة الداتية  ةمالسيل  المنحًة : ىي مالمقايين المسائْ ىده ممٔ. سميمة مالتبالات
 .مالقدلات الميمْ التبالات عٔ فضنً  النفسية مااللتبالات مالسجنت الحالة 

 السياسة ىده مللجات بئ المماقمة بقصد ال انمي بالتعميٓ القبمْ سياسات تلشيد َ
 .الملتمفة القياعات في التنمية لية محاجات

 اإللمامي التعميٓ فتلة تحديد نحم التمجو ال انمية  الملحمة نياية إلى اإللمآ ملحمة مدُّ  َ
 مٔ األدنى الحد التعميٓ ىدا ماعتبال ال انمي  التعميٓ نياية إلى باإللمآ لننتقاْ مالتمييد
 .المعاصلة الحياة ممقتضيات متيمبات

 عٔ النًل بغى الملتمفة  المنايِ بئ التعميمية الفلو تمميل عدالة عمى العمْ َ
 .مالنٌم اليبقة

 ما لفتلة ستحدد التي األىداُ بئ مٔ بداتو قائًما ىدًفا ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ ميٓتع َ
 . 5022 بعد
 ال قافية اللمفية أ ل عمى لمتغمب الفقلاق لمينب مالمن  المالية المعمنات تقديٓ َ

 .ال انمي بالتعميٓ االلتحاِ عند اليالب التيالات عمى لألسلة ماالجتماعية
 :انثبنوي انتعهٍم ثتشعٍت مرتجطخ متطهجبد( ة) 

ًآ تيبيِ َ  .ال انمي بالتعميٓ الملتمفة التلصصات إلى التمجيو في التعميمي ماإللشاد التمجيو ن
 الملتمفة الشعب عمى الينب تمميل عند مالقدلات االستعدادات بالتبالات االستعانة َ

 .ال انمي لمتعميٓ
 .ال انمي التعميٓ في ًلل نٌم مٔ مساله لتغييل لميالب الفلصة إتاحة َ
 يال انم  التعميٓ مسالات بئ مالمجدانية ياليةالمم  المعلفية المستميات يف التكافؤ تحقيِ َ

 ال ن ة الصفُم يف ماألنشية المناىج مٔ مشتّل جدٌ إقامة لنْ مٔ الملتمفة
 .آلل إلى مسال مٔ االنتقاْ سيملة يضمٔ بما بنمعييا  ال انمية لمملحمة
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 يةأ يف مسالىٓ تعديْ مٔ الينب ُيمكٔ بما يمالفن العآ يال انم  التعميٓ مسالات حديثت َ
 إلى مالعمدة العمْ سمِ إلى الدلمْ مٔ اللليجئ يمكٔ بما الدلاسة  ملاحْ مٔ ملحمة
 .الدلاسة

 لتمايد نًلًا العممية؛ الشعب في التمسل مقابْ في األدبية الشعب في التمسل تلشيد َ
 .مالتكنملمجية العممية الكميات لليجي مقمة النًلية مياتالك لليجي

 أسممب عمى االعتماد لنْ مٔ( الفني/  العآ) ال انمي التعميٓ بمسالي الدلاسة تمحيد َ
 .بينيما المشتّل الجدٌ

 .الشاممة ال انمية المدلسة بنًآ األلد َ
 مل األجل  معيال ىي العمْ في الكفاقة تصب  بحيث الشيادات تسعيل عمى القضاق َ

 . لألجمل مأعمى أدنى حد مضل
 انتعهٍم امتحبنبد ثسٍبسخ مرتجطخ متطهجبد( ج)

 :انثبنوي

 مالجامعي  العالي بالتعميٓ لنلتحاِ محيد كمعيال ال انمية الشيادة اعتماد عٔ التلمي َ
 :اًتية اإلجلاقات لنْ مٔ مدلّ

 .منتيية شيادة العآ ال انمية شيادة اعتبال َ
 .العامة ال انمية شيادة صنحية دم َ
 . ال انمية في اليالب مجمٌم بجانب أساسي كشلي الجامعي لمتعمٓي المؤىمة االلتبالات اجتيام اعتمادَ 
 االلتبالات عمى اللئين االعتماد مٔ مممالساتو الينب تحصيْ تقميٓ عمميات في التحمْ َ

 القائٓ البديْ التقميٓ إلى المتعمٓ عٔ البعد اديةأح صملة تقدٓ التي المقننة أم المألمفة التحصيمية
 مميالاتو  المتعمٓ تفكيل عمى متلكم. ماألمجو األبعاد متعددة صملة ُيقدٓ الدي األداق  عمى

  .ماكتماالً  ماقعية أك ل الصملة تكمٔ مبدّل لممعلفة  تيبيقو في المتضمنة مالعمميات
 :تيةاً اإلجلاقات لنْ مٔ التلبمي التقميٓ تيميل

 مٔ وب يقٓم مما اليالب أداقات لكْ ال انمية الملحمة في الشامْ التقميٓ نًآ تيبيِ
 بما الملحمة بيده دلاستو عبل مقيٓ ماتجاىات مميالات معاُل مٔ يكتسبو مما أنشية
 في لممدلسة فعاْ دمل ميدعٓ ملالجيا  الدلاسة حجلة دالْ التلبمية العممية فاعمية يحقِ
 .تلبمية كمؤسسة المدلسة دمل مٔ ميعًٓ نائنا أب شلصية بناق
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عداد مالمقابنت  المعممئ  مآلاق المدلسية  البياقة لتشمْ التقميٓ مسائْ تنميل َ  ماا
جلاق التقاليل   مقمائٓ مالمنحًة  األنشية  في مالمشالكة مالمناقشة  األبحاث  ماا
 .لنفسيةا مااللتبالات الداتية  مالسيلة مالمينية  الشلصية الميمْ

 حممْ عٔ مالبحث المشكنت ماا الة مالتحميْ  التفكيل  عمى تلكم بحيث المدلسية االلتبالات تيميل َ
 .اإلبداعي التفكيل عمى المعممئ ندلب لكي ماالستنتاج  ماالستنباي  مالبحث مالمقالنة  ليا 

 كْ مىمست عمى يعقد أٔ يمكٔ بحيث العامة  ال انمية امتحأ ملكمية عمى القضاق َ
 لمتعميٓ مؤسسة أم جامعة كْ تقٓم أٔ دلّ ميتبل المحافًات  مٔ مجممعة أم محافًة
 .فييا لمقبمْ قماعد بتحديد العالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عددددددانمراخ
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 اقتصاد في مالتنمية العدالة لتحقيِ المستقبمية اًفاِ(: 5022) العيسمي إبلاىيٓ
 المعيد عٔ تصدل االقتصادية  مالسياسات ميةالتن مجمة مصل  حالة َ العلبي اللبيل
 .ينايل  (2)ٌ  (22) مجمد بالكميت  مالتنمية لمتلييي العلبي

 في العآ ال انمي بالتعميٓ االمتحانات نًٓ تيميل(: 2663) عمي محمد إنتصال
 بنيا  فٌل َ التلبية كمية دكتملاه  لسالة مقالنة  دلاسة" الدمْ بعى لبلات ضمق في مصل
 .المقايِ جامعة

 مالتلصصات  مالشعب المسالات ال انمي التعميٓ تيمل(: 5005) شمقي أحمد
 ممالة القاىلة  العالي  بالتعميٓ القبمْ مسياسة ال انمي التعميٓ لتيميل القممي المؤتمل
 . األمْ الجمق العالي  التعميٓ مممالة مالتعميٓ  التلبية

ستلاتيجيتو سياستو: صلم في التعميٓ تيميل(: 2656) سلمل فتحي أحمد  ماا
 .مالتعميٓ التلبية ممالة تنفيده  ملية

 سياستو مصل في الجامعي قبْ التعميٓ تيميل(: 2656) سلمل فتحي أحمد
ستلاتيجتو  . مالتعميٓ التلبية ممالة تنفيدىا  ملية ماا
 التنمية في دلاسة مصل في لمدلْ المكاني التمميل(: 5022) المغامي فؤاد أحمد

 .يمليم  (5)ٌ  (22) مجمد االقتصادية  مالسياسات التنمية مجمة االجتماعية  مالعدالة
 في دمله الجامعي لمتعميٓ اإلستلاتيجي التلييي(: 5025) المنفمي محمد أحمد

 مكتبة القاىلة   (2) العلبي مالمستقبْ التلبية سمسمة المستدمة  التنمية متيمبات تمبية
 .المصلية األنجمم

 ال انمي التعميٓ ملحمة لليجي لتييئة مقتلح تصمل(: 5003)مسعمد سيد أماْ
 شمن  عئ جامعة تصدلىا الجامعي  التعميٓ في دلاسات مجمة العمْ  لسمِ العآ
 .يمنيو  (22)ٌ

 النًلية بئ مصل في التعميمية السياسات(: 5000) أندلامن كامْ آماْ 
 .القاىلة جامعة التلبمية  حمثمالب التلبمية الدلاسات معيد ماجستيل  لسالة مالتيبيِ 

 القلٔ في العلبي العالٓ في الجامعي التعميٓ(: 5004) الينلي الشلبيني الينلي
 .الجامعية المعلفة دال اإلسكندلية  مالعشلئ  الحادي

 .ألقآ في مصل: ماإلحصاق العامة لمتعبئة الملكمي الجيام
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 لعآ ماالستينّ ماإلنفاِ ْالدل بحث(: 5025) ماإلحصاق لتعبئة الملكمي الجيام
 .السادن المجمد فبلايل  العلبية  مصل جميملية  5022/ 5020

 نًلية سبيْ في: اإلنتاج إعادة(: 5004) باسلمٔ مكممد مجأ  بملديم بيال
 . لمتلجمة العلبية المنًمة بيلمت  تليمه  ماىل تلجمة التعميٓ  لنسِ عامة

 العامة ال انمية لنتائج تحميمية دلاسة(: 5025) اهلل جاد المكآل أبم اهلل جاد
 ي.التلبم  مالتقميٓ لنمتحانات يالقمم الملكم القاىلة   5020/5022

 بالجامعات القبمْ نًٓ لتيميل مقتلحة لؤية(: 5022) الدىشأ عمي جماْ
  (5)ٌ متنميل  نقد مجمة التعميٓ  في االجتماعية العدالة لتحقيِ الحكممية المصلية
  .نمفمبل/ تمبلأك/ سبتمبل

 نًآ عٔ العممي مالبحث التعميٓ لجنة تقليل(: 5020) العلبية مصل جميملية
 مجمن ميبعة اللامن  العادي االنعقاد دمل التاسل  التشليعي الفصْ العامة  ال انمية
 ..مايم الشعب 

 القاىلة  العلبية  مصل جميملية دستمل(: 5021) العلبية مصل جميملية
 . ينايل 25 (2)ٌ  اللسمية الجليدة

 226 لقٓ التعميٓ قانمٔ(: 2655) مالتعميٓ التلبية ممالة العلبية  مصل جميملية
 التلبية ممالة ميبعة القاىلة   2655 لسنة 522 لقٓ بالقانمٔ المعدْ 2652 لسنة

  .مالتعميٓ
 محاملة: االجتماعي االستبعاد(: 5004) بياشم دافيد لم لأ  جمليأ ىيمم  جمٔ

 لم قافة الميني المجمن يصدلىا المعلفة  عالٓ سمسمة الجمىلي  محمد تلجمة لمفيٓ 
 .(211)ٌ أكتمبل  الكميت  ماًداب  مالفنمٔ

  2 ي مالملاىقة  اليفملة النمم نفن عمٓ(: 5002) مىلأ السنٓ عبد حامد
 . الكتب عالٓ القاىلة 

يُ في(: 2664) عمال حامد  الدال مكتبة  القاىلة لمتعميٓ  االجتماعي التًم
 .لمكتاب العلبية

 مالدمْ مصل في الفني التعميٓ سياسة في االيديملمجية(: 2665) البينمي حسئ حسٔ
 التلبية لابية  "العلبي المئ في التعميمية السياسات" عشل ال اني لمؤتمل نقدية  دلاسة: النامية
 .يميمل 4َ6 المنصملة  بجامعة التلبية كمية مل باالشتلاّ الحدي ة
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 االمتحانية األملاِ تقميٓ(: 5002) البام أحنٓ لممٓم  سعد جامل  حسئ حسٔ
 مالتقميٓ لنمتحانات القممي الملكمالقاىلة    2666 2665َ مٔ الفتلة في العامة لم انمية
 .التلبمي

 .العلبي الفكل دال القاىلة  ال ال ة  األلفية في ال انمي التعميٓ(: 5006) يسٔ دالْ
 يف ياالجتماع التمايم يف يالعال التعميٓ دمل(: 2662)الدئ جماْ اىيٓإبل  دينا

 .القاىلة شمن  عئ جامعة التلبية كمية منشملة   يل ماجستيل لسالة مصل 
 َ 2641 المتلصصة القممية المجالن ممسمعة(: 2660) الجميملية لئاسة

 الحادية الدملة  (3) مجمد المتلصصة  القممية المجالن ميبمعات القاىلة   2656
   .2651 2652َ عشلة

 َ 2641 المتلصصة القممية المجالن ممسمعة(: 2660) الجميملية لئاسة
 الحادية الدملة  (3) مجمد المتلصصة  القممية المجالن ميبمعات القاىلة   2656
   .2651 2652َ عشلة

 النقْ امتحانات بشأٔ 2623 لسنة 266 لقٓ القانمٔ: الجميملية لئين
 المصلية  المقائل العآ  بالتعميٓ مال انمية اإلعدادية الملحمتئ في العامة متحاناتماال
   .ديسمبل 22  (أ) مكلل( 202)ٌ

 مجمة لمتلبية  يقدمو مما النقدي األسممب(: 5022)اللحيٓ عبد جميْ سام 
  .أكتمبل األمْ  الجمق  (5)ٌ  (53) مجمد النفن  معمٓ التلبية في البحث

 ىْ بمصل  التعميمي النًآ مبنية اللاو التعميٓ(: 5022) نصال محمد  سامي
 ملاد نادية تحليل: مصل في ماللاو العآ التعميٓ لعمائد مسحية دلاسة جدمى؟ لمتعميٓ
 .مالتدليب ماالستشالات لمبحمث التنمية شلكاق القاىلة  سيكا 

 تحميمية دلاسة الديمقلايي مالتحمْ التلبية في(: 5004) عمل إسماعيْ سعيد
 .المبنانية المصلية الدال القاىلة  جيلم  ىنلي عند النقدية لمتلبية

 استلشاًدا العآ ال انمي لمتعميٓ التميم تحقيِ(: 5002) سميمأ جميْ سعيد
 لمبحمث القممي الملكم القاىلة  الجامعية  دلاستيٓ في لليجيو تماجو التي بالصعمبات
 .يمليم مالتنمية  التلبمية

 دلاسة ٌ.ٓ.ج في الفني التعميٓ تيميل إستلاتيجية (:2665) العيال ابلص سنمة
 .تلبمية دلاسات مجمة ناقدة  تحميمية
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 لمنشل فلحة دال المنيا  القانمنية  التلبية(: 5001) صعيدي فضْ سممى
  .مالتمميل

 المعاصل  التلبمي المشيد في قلاقات مالحلية التعميٓ(: 5022) بدلأ شبْ
 .المبنانية المصلية الالد القاىلة 

 في العمالة ىيكْ عمى مأ لىا التعميمي النًآ مللجات(: 2655) اللالِ عبد شحاتة
 .بلم أكت  (2)ٌ اإلسكندلية  جامعة التلبية  كمية مجمة أً  حتى 2625 مٔ الفتلة

 النًلية أسسو: البديْ التلبمي التقميٓ(: 5006) عنٓ محممد الدئ صنح
 .العلبي الفكل دال القاىلة  الميدانية  اتومتيبيق مالمنيجية

 دلاسة) مال انمي األساسي التعميٓ ينب تقميٓ(: 2666) الحامملي كماْ يمعت
 لمكتاب  العامة المصلية الييئة عٔ تصدل فصمية مجمة النفن  عمٓ مجمة  (تقميمية
 .سبتمبل/أ سين/يمليم  (26) ٌ العاشلة  السنة

 مالمجتمل  الفلد عمى مانعكاساتيا االمتحانات في لغها ًاىلة(: 5022) سلايا عادْ
  .العليه فٌل السمين  قناة جامعة  (2) التمعمية مالبلامج النشلات سمسمة

 في مالتعميٓ الديمقلايية التعميمية  الفلو تكافؤ(: 5022)تّل إبلاىيٓ الفتاح عبد
  .األكاديمية المكتبة القاىلة  مصل 

 متغيلات تأ يل الكميت جامعة في األكاديمية الفلو فؤتكا(: 5022) ميفة أسعد عمي
 (.56) ٌ ينايل  العلبية  مالجميلة اللميج دلاسات ملكم الكميت  االجتماعي  المسي

 العآ ال انمي بالتعميٓ الينب قبمْ سياسة(: 2652) الشليبي السيد عمي
 التعميٓ يميلت مؤتمل ألسلىٓ  االجتماعي االقتصادي بالمستمى معنقتيا مالصناعي
 .ديسمبل التيبيقيئ  نقابة إشلاُ تحت الصناعي 

 دال القاىلة  المعاصل  التلبية اجتماٌ عمٓ(: 5005) الشليبي محمد السيد عمي
 .العلبي الفكل

 الينب عمُم ًاىلة حمْ مالتعميٓ التلبية مميل لؤية(: 5003) عمى تمفيِ عمى
 .62و لبيل   (10)ٌ مالتعميٓ  التلبية ةمجم ال انمي  التعميٓ في العممية الشعبة عٔ

 عمُم(: 5001)محمد سيد سناق نلمة  شنمدة ناجي عمى  تمفيِ عمى
 الملكم القاىلة   (ميدانية دلاسة) العآ ال انمي التعميٓ في العممية الشعبة عٔ الينب
 .مالتنمية التلبمية لمبحمث القممي
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 .245و سابِ  ملجل: (5001)المكي الفتاح عبد أحمد فمية  عبده فالمِ
 في مالتنمية التلبمية لمبحمث القممي الملكم دمل(: 5003) عمي محمد كماْ

 لسالة  (تقميمية دلاسة) العلبية مصل جميملية في ال انمي التعميٓ ملحمة تيميل
 .القاىلة جامعة التلبمية  الدلاسات معيد ماجستيل 

 الميبلالية عصل في التعميٓ في المصلي الممائ حِ(: 5005) نجيب كماْ
 التلبمية لمبحمث القممي الملكم تحليل متمجيات  لؤى التعميٓ في الحِ) الجديدة 
  .(بالقاىلة اإلقميمي اليمنسكم مكتب مل بالتعامٔ

 المساماة مل النمم(: 5006)ليتأ. إ لمبلت بيلتمن  جالي بايمي  نيْ مالتٔ
 الييئة القاىلة  صقل  فتحي دمحم تلجمة القادٓ  لمقلٔ االقتصادية السياسة ىدُ

 .لمكتاب العامة المصلية
 إلى المجانية تؤدي ىْ: مصل في العالي التعميٓ(: 5025) الدملي السكأ مجمن

 .القاىلة البدمي  أسماق تحليل الفلو؟  تكافؤ
 ال قافة مستمى مصلَ في التعميٓ حالة عٔ تقليل(: 5001) الشعب مجمن

 . الشعب مجمن ميبعة القاىلة  ال انمية  مةالملح ينب لدى العممي مالمعي
 لتيميل القممي المؤتمل مبدائميا  االمتحانات أنماي(: 5005) الفقي أمئ محمد

 القاىلة   "ملبلاق باح ئ متمجيات لؤى"العالي بالتعميٓ القبمْ مسياسات ال انمي التعميٓ
 .مايم 22 20َ ي ال ان الجمق العالي  التعميٓ مممالة مالتعميٓ  التلبية ممالة

 التعميمية  الفلو تكافؤ لضمأ الممامي التعميٓ(: 5004) العجمي حسنئ محمد
 . الجديدة الجامعة دال اإلسكندلية 

 سيكممتلية  دلاسة: العامة ال انمية امتحأ دلجات(: 5000) سعيد حسئ محمد
 .  القاىلة جامعة سميُ  بني فٌل التلبية كمية ماجستيل  لسالة

 في العامة ال انمية المدلسة في التشعيب نًآ(: 2662) سكلأ حمدم محمد
 التلبية مكمية الحدي ة التلبية لابية مالمستقبْ  الحاضل ال انمي التعميٓ مؤتمل مصل 
 .يمليم 5 َ 3 القاىلة شمن  عئ بجامعة

نعكاساتيا ال انمي التعميٓ ىيكمية(: 5001) الممجمد عبد عمت محمد  عمي ماا
 .يمليم   بدمياي التلبية بكمية العممية المجمة  (13)ٌ العلبي  العالٓ في لعاليا التعميٓ
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 العلبي المئ في لمتعميٓ االقتصادية القيمة(: 2665)  نيمة متملي محمد
 الدال القاىلة   "مبحمث دلاسات" المستقبْ  ماحتماالت اللاىٔ المضل(: مبحمث دلاسات)

  .نمفمبل  5ي المبنانية  المصلية
 المعاصل العلبي العممي مالبحث التعميٓ تمميْ(: 5002)  نيمة متملي حمدم
 الدال القاىلة  العلبي  المئ في لمتعميٓ االقتصادية القيمة سمسمة جديدة  أساليب
 .المبنانية المصلية

 .اإلسكندلية التعميٓ  قتصادياتا(: 2660) إسماعيْ محلمن محمد
 تمجيات ًْ في العالي التعميٓ تسياسا مأمِ(: 2662) نمفْ نعمأ محمد

 بالتعامٔ اإلنمائية لمدلاسات لمدمٔ ابٔ ملكم عٔ تصدل العلبية  التلبية مستقبْ التنمية 
 . .يمليم  (2) ٌ حممأ  جامعة مل

 البند في ال انمي التعميٓ(: 2660)ي القداف محمد لمضأ فالمجي  ىاشٓ محمد
 .ديثالح الجامعي المكتب اإلسكندلية  العلبية 

 الشامْ اإلعداد مدلْ بئ لمتكامْ مقتلح تصمل(: 2662) عابدئ عبان محممد
 سمينة عمى التيبيِ مل( مفني عآ) ال انمي التعميٓ في لميالب المتلصو ماإلعداد
 . 42 جمق  (20) مجمد تلبمية  دلاسات مجمة عمأ 

 العالي ميٓبالتع القبمْ معاييل لتيميل لؤية نحم(: 5004) عابدئ عبان محممد
 (.6)ٌ مية يسماعإلبا التلبية كمية مجمة المصلي 

 العامة اإلعدادية لينب العقمي األداق التدىمل ىْ(: 2654)محمد القادل عبد محممد
 عآ مٔ العامة االستعدادات لمعاييل تتبعية دلاسة) نفسية ًاىل أصب  مالفنية العامة مال انمية
 .اللامسة السنة  (4) ٌ األمىل  جامعة التلبية  كمية مجمة  2652 إلى 2636

 ال انمية في األدبي شعبة عمى اإلقباْ(: 5001) الشاْ محممد مصيفى محممد
 التلبية مستقبْ مجمة  (تحميمية دلاسة) العنج مسبْ االنعكاسات األسباب  الماقل "العامة
 .يمليم  (21)ٌ  (20)مجمد العلبية 

 مالملايل اإلشكاليات العلبي المئ في ٓبالتعمي التجالة(: 5022) ميتمٔ محيا
 .العلبية المحدة دلاسات ملكم لبنأ  المستقبمية  ماللؤية

 السمِ  م قافة العملمة ًْ في العلبي المئ في التعميٓ(: 5002) ميتمٔ محيا
 .العلبية المحدة دلاسات ملكم لبنأ 
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 التعميٓ ساتلسيا ملاجعات(: 5020) الدملي مالبنّ مالتنمية التعامٔ منًمة
 .مصل في العالي التعميٓ المينية 

 بئ مصل في االبتدائي بالتعميٓ االلتحاِ محددات(: 2666) فلجاني نادل
 .نمفمبل الصفلي  العدد مالتنمية  اليفملة مجمة االجتماعي  مالسياِ المدلسة

  (251)ٌ المعلفة  عالٓ سمسة المعمممات  معصل العلب(: 2661)عمي نبيْ
 .ماًداب مالفنمٔ لم قافة الميني لمجمنا الكميت 

 الفكل دال القاىلة  التعميٓ  قضية! بمصل؟ ُيلاد مادا(: 5002) فؤاد أحمد نعمات
 .العلبي

 أحمد ممحمد بمحاضي  محمد ممفاق البناي  حسٔ لضا نصله
 بالمعدْ معنقتيا قيل بجامعة المستلدمة القبمْ لمعاييل التنبؤية القيمة(:5002)اللملي

(. 552) لقٓ التلبمي  البحمث ملكم قيل  جامعة الجامعي  تلاكميال
http://www.khayma.com/education-technology/Sharing7.htm 

 الجامعي بالتعميٓ القبمْ مسياسات ال انمي التعميٓ تيميل(: 5005) المعممئ نقابة
 بالتعميٓ القبمْ ياسةمس ال انمي التعميٓ لتيميل القممي لممؤتمل مقدمة عمْ ملقة مالعالي 
 .األمْ الجمق العالي  التعميٓ مممالة مالتعميٓ  التلبية ممالة القاىلة  العالي 

 سمسمة نصل  فايمة تلجمة دمٌم  بن تعميٓ: مالتلبية السعادة(: 5006) نملينجم نْ
 . 252: 225 و و لمكتاب  العامة المصلية الييئة القاىلة  االجتماعية  العمٓم

 سياستو َ مصل في التعميٓ متحديث تيميل(: 2650) مالتعميٓ لبيةالت ممالة
  .يمليم مالتعميٓ  التلبية ممالة القاىلة  تحققو  مبلامج ملييو

 ميبعة القاىلة  مصل  في التعميمية السياسة(: 2652) مالتعميٓ التلبية ممالة
 .مالتعميٓ التلبية ممالة

 .القاىلة المستقبْ  إلى نًلة َ تعميٓمال مباّل(: 2665) مالتعميٓ التلبية ممالة
 شيادة المتحأ التقدٓ إعنٔ بشأٔ عامة نشلة(: 5002) مالتعميٓ التلبية ممالة

 .مالتعميٓ التلبية ممالة ميبعة القاىلة  العامة  ال انمية الدلاسة إتمآ
 مصل في الجامعي قبْ التعميٓ إلصنح االستلاتيجية اللية: مالتعميٓ التلبية ممالة

 األىلآ ميابل القاىلة   (5020/5022 – 5004/5005)  "لمتعميٓ نمعية نقمة نحم"
 .التجالية
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 اللاىٔ المضل تحميْ(: 5005) العالي التعميٓ مممالة مالتعميٓ  التلبية ممالة
 مسياسات ال انمي التعميٓ لتيميل القممي المؤتمل مالفني  العآ: ال انمي التعميٓ لملحمة
 (.2)مايم مجمد 25 20َ مٔ الفتلة في الجامعي  بالتعميٓ القبمْ

 5022َ الدلاسي لمعآ السنمي اإلحصاق كتاب(: 5021) مالتعميٓ التلبية ممالة
 .اًلي مالحاسب لممعمممات العامة اإلدالة  5021

 تلبمية  دلاسات سمسة معضمة؟  أٓ مشكمة: العامة ال انمية(: 2662)عبيد مليٓ
  .(22)جمق  (5) مجمد دي ة الح التلبية لابية تصدلىا

 عالٓ سمسمة العلبية  التلبية في السميمية(: 5006) السمليي عيسى يميد
 .أكتمبل  (235)ٌ ماًداب  مالفنمٔ لم قافة الميني المجمن الكميت  المعلفة 
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