
متويل التعليم العالي يف ضوء 
التجارب الدولية

أمحد خضري حسني

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

متويل التعليم العايل يف ضوء التجارب الدولية

املقدمة

يُعدُّ موضوع متويل التعليم العايل املدخل الرئيس ملستوى منظومة التعليم، بوصِفه منظومًة تؤثِّر 
وتتأثَّر بكلِّ عالقات املنظومة التعليمية الشاملة وتفاعالهتا، لذا متثِّل قضية متويل التعليم من القضااي 
فضاًل  االقتصادي،  النمو  اختالف مستوايت  رغم  على  العامل  بلدان  من  تواجه كثرياً  اليت  املهمة 
عن استناد أمناط التمويل يف جامعات العامل املرموقة على جتارب من اخلربة والشراكة بي املؤسسة 
اجلامعية والبيئة االقتصادية، تنوَّعت وتعددت مصادر التمويل، ومبقارنة بواقع متويل التعليم يف العراق 
يقتصر التمويل على مصدر واحد هو امليزانية العامة احلكومية، ويف املقابل يتزايد الطلب اجملتمعّي 

على التعليم الناجم عن الزايدة السكانية ال سيَّما يف شرائح العمر املوازية لسن التعليم.

هتدُف هذِه الدراسة إىل ضرورة البحث عن مصادر متنوِّعة لتمويل التعليم يف العراق، وملواجهة 
التحدايت اليت حتد من تطوِّره، ابالستفادة من جتارب بعض الدول املتقدِّمة يف متويل التعليم مثل: 
لتنويع  األردن(  السعودية، وجتربة  العربية  اململكة  املتحدة »بريطانيا«، وجتربة  اململكة  )جتربة 

مصادر متويل التعليم اجلامعي يف العراق؟ 

جتربة بريطانيا »جملس متويل التعليم العايل«

تُعدُّ »الالمركزية« من أهم مسات النظام التعليمي، إذ يُدار حملياً، وتتحمَّل السلطات احمللية 
التعليم  نفقات  من   40% حبوايل  السلطات  وتتكفَّل  وإدارته،  التعليم  متويل  يف  املسؤولية كاملة 
جبميع مراحله، وتساعد الدولة السلطات احمللية حبوايل 6-55-% من هذه النفقات، وتصل هذه 
املسامهة إىل %90 من املصروفات، ومن أبرز اجلامعات يف بريطانيا جامعة »أكسفورد، وكمربدج، 
من خواص  مينحه  وما  الربيطايّن،  اجمللس  مسامهة  جانب  إىل  الدراسية  الرسوم  ومتثِّل  والكسرت«، 
املصدر الثاين للتمويل اجلامعي، ففي العام  1997/1998 أصدرت احلكومة 1999 تشريعاً 
جديداً يدعو الطلبة اجلُُدد يف اململكة املتحدة، واالحتاد األوريّب إىل املشاركة بنصيب أوفر يف هذه 

تمويل التعليم العالي في ضوء التجارب الدولية
أحمد خضير حسين *

*  ابحث يف علم االجتماع.
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املصروفات، أو دفع نسبة منها فقط، كما ُيشارك القطاع اخلاص يف التمويل، وكذلك تدر العقود 
البحثية واالستشارات العلمية واهلندسية واألوقاف وإيرادات إضافية)1(.

بَِقْت بريطانيا لسنوات طويلة تبحث عن آليٍة لتتمكَّن عن طريِقها من تطوير اجلانب النوعي 
للتعليم العايل، وجتاوز التعليم احلكومّي التقليدي للتعليم العايل، ويف عام 1992 صدر مرسوم عن 
وزارة الرتبية الربيطانية بشأن التعليم العايل كان له أثره البالغ على إعادة تشكيل نظام التعليم العايل 

يف إجنلرتا، وتضمَّن هذا املرسوم قراراً إبنشاء جملس التمويل للتعليم العايل ليعمل على)2(:

	.تشجيع مؤسسات التعليم العايل على مقابلة الطلب املتزايد على التعليم العايل

	.رفع مستوى الكفاءة النوعية للتعليم العايل

	 زايدة فرص الشراكة بي التعليم العايل واملؤسسات األخرى يف كل ما يتعلق ابخلدمات اليت
يوفرها التعليم العايل.

	.تطوير سبل اإلنفاق على التعليم العايل

	.تشجيع التنوع يف أمناط التعليم العايل

	.ضمان حسن استثمار املال العام

	.ضمان اجلودة النوعية ضمان النوعية للمؤسسات التعليمية اليت يقوم اجمللس بتمويلها

	.تشجيع اجلامعات لتعديل مساراهتا حنو الوجهة الصحيحة

يعلُن هذا اجمللس كل عام عن تقدمي منحة للعام الدراسي التايل لكلِّ جامعة وكلية يتوىلَّ 
متويلها ويتوقف مقدار املبالغ اليت حتصل عليها كل مؤسسة على الظروف اخلاصة مبا يف ذلك حجم 
الطالب وتركيبتهم واملواد اليت تدرس، وعدد األحباث املنفَّذة، ويتبع اجمللس سياسة انفتاحيه بشأن 

1- حسناء بلج العتييب، جتارب بعض الدول املتقدمة »أمريكا- بريطانيا- الياابن-أسرتاليا« يف متويل التعليم العايل، وسبل االستفادة 
منها، اجمللة العربية للعلوم ونشر األحباث، العدد:25/م2، السعودية، 2018، ص14. 

السعودية،  العايل،  التعليم  املتحدة، وزارة  واململكة  السعودية  العربية  اململكة  العايل يف  التعليم  احلريب، متويل  2- حممد بي حممد 
1428، ص56.
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أساليب ختصيص األموال وهي تتمثل ابآليت:

	.12% رسوم سلطات التعليم احمللي وتشكل نسبة

	.5% منحة جملس متويل التعليم التكميلي، وتشكِّل نسبة

	.42% اعتمادات جملس متويل التعليم العايل، وتشكِّل نسبة

	.5% جمالس البحوث، وتشكِّل نسبة

	.6.5% مصروفات حكومية أخرى، وتشكِّل نسبة

وهناك مصادر رئيسة أخرى، لتمويل مؤسسات التعليم العايل:

	.4،5% الرسوم اخلارجية، وتشكِّل نسبة

	.6،5% اإلقامة والتموين، وتشكِّل نسبة

	.3،5% املنظمات اخلريية ابململكة املتحدة، وتشكِّل نسبة

	.19% مصادر الدخل األخرى، وتشكِّل نسبة

الرئيسة  التمويل  مصادر  من  األكرب  اجلزء  العايل  التعليم  متويل  جملس  اعتمادات  تشكِّل 
ملؤسسات التعليم العايل، وهو ما يؤكِّد الدور اهلام الذي يقوم به اجمللس؛ لتوفري االحتياجات املالية 

الداعمة مليزانية التعليم العايل يف اململكة املتحدة)3(.

الرسوم املالية للتدريس

 يقّرِر اجمللس يف شهر يناير من كلِّ عام املبلغ اإلمجايل املراد توزيعه لغرض التدريس من أصل 
املبلغ اىل متويل مركزي ومتويل هامشي،  الدولة، ويقسَّم عندئٍذ  قبل وزير  املعلن من  الكلي  املبلغ 
والتمويل املركزي هو ذلك اجلزء من منحة املؤسسة الذي خيصِّص للتدريس والذي يرحل من عام 

3- وفاء عايض، االجتاهات العاملية املعاصرة يف متويل التعليم العايل: النموذج الربيطاين »رؤية نظرية«، جملة عامل الرتبية، العدد 52، 
مصر، 2015، ص84.
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إىل العام الذي يليه موفِّراً بذلك االستقرار املايل، أمَّا التمويل اهلامشي فيقصد به استيعاب أعداد 
إضافية من الطالب، وتطوير البنية األساسية، وتوفري الدعم ملبادرات معينة يف جمال التدريس.

يُوجد يف اململكة املتحدة 7 جمالس للبحث العلمي تدعمها احلكومة الربيطانية بـ3 مليارات 
جنيه إسرتليين سنوايً؛ لتقوم بدورها يف توزيع منح متويلية للباحثي يف اجلامعات َوْفق آليات وضوابط 
حمدَّدة، كما أنَّ هنالك قنواٍت أخرى للحصول على الدعم املايل، منها: )االحتاد األوريّب، وقطاعا 
مييِّز جمالس  وما  التخصصية(،  العلمية  واجلمعيات  اخلريية،  املؤسسات  وبعض  والصناعة،  التجارة 
ا ال تكتفي بدور التمويل فقط، بل تقوم عن طريِق خربائها ابستشراف النقط  البحث العلمّي أنَّ
البحثية  اجلهات  وحتفِّز  ع  وتشجِّ العامل،  مستوى  على  اجملاالت  مجيع  واهلامة يف  الساخنة  البحثية 
للبحث يف هذه اجملاالت، وألنَّ سياسة التعليم الربيطايّن أدركت أمهية البحث العلمّي أبنَّه احملّرِك 

الرئيس لالقتصاد القائم على املعرفة، وهو األساس الذي حيدِّد مكانة كل أمة يف املستقبل)4(.

الدراسي 2018-2017 مليون جنيه إسرتليين، يف حي  للعام  املتاحة  املنح  بلغ جمموع 
أنَّ اإلحصاءات يف جمال األوقاف الربيطانية يشري التقرير إىل أنَّ نصف اجلامعات فقط يف اململكة 
املتحدة عندها أوقاف أكثر من M1 وتقول املقارانت: إنَّ األوقاف املموَّلة يف بريطانيا تتبع القطاع 
)هارفارد،  مثل:  أمريكا  اخلاص كما يف  للقطاع  اململوكة  اجلامعات  بداًل من  اجلامعات  العام من 
وييل(، وتقوم جمالس البحوث املختلفة بتمويل مشاريع يقوم با األكادمييون يف اجلامعات، وتعلن 
فإنَّ  وأولوايت حمددة، وهلا متويل خمصص، ولكن فضاًل عن ذلك  مبادرات  البحث عن  جمالس 
هنالك جمااًل للمؤسسات؛ لتقدمي مقرتحات يف اجملاالت من اختيارهم، وهناك أيضاً متويل حبثي كبري 

من املؤسسات اخلاصة واحلكومة واإلدارات والصناعة.

4- حسناء بلج العتييب، مصدر سابق، ص15.
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جدول رقم )1( املنح املعدلة يف جامعة كامربيدج الربيطانية لعام 2013/2014

معدَّل التخصيص$األموال املخصصة للتدريس
37.157.179متويل طالب النظام القدمي )التيار الرئيس(

34.136متويل طالب النظام القدمي )بتمويل مشرتك(
1.720.557متويل عايل التكلفة لطالب النظام اجلديد

املخصصات املستهدفة:
298.718توسيع املشاركة

222.470تعزيز التدريس وجناح الطالب
4.581.219املخصصات املستهدفة األخرى
1.312.793املنح التعليمية املتكررة األخرى

45.327.072إمجايل متويل التعليم
120.141.519متويل البحوث

2.850.000متويل االبتكار يف التعليم العايل
168.318.591جمموع املنح الدورية

جدول )2( البياانت املستعملة يف خمصصات HEIF 2018-2017 جلامعات بريطانية عديدة )5( 

املؤسسة              دخل الصندوق املستخدم يف HEIF2017-2018   متويل تبادل 
املعرفة 2017-2018

4.395.000£14.22799امربايل لندن
4.395.000£2.215.869جامعة أكسفورد
4.236.333£457.871جامعة ورويك

4.395.000£917.285جامعة مانشسرت

5 - حسناء بلج العتييب، مصدر سابق، ص9.
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واحلكومة،  التجارية،  واألعمال  )الطالب،  متنوعة:  مصادر  من  دخل  على  اجلامعات  حتصل 
واجلمعيات اخلريية، ومن املصادر احمللية والدولية على حدٍّ سواء، عن طريق اإلدارة املالية الدقيقة 

واملستجيبة، وتستعمل اجلامعات هذا الدخل من أجل:

	.تقدمي جتربة تعليمية متميزة للطالب، مع تعليم عايل اجلودة

	.توليد أحباث على مستًوى عاملي

	.تعظيم مسامهتها يف االقتصاد واجملتمع
الشكل )1( يبيِّ اإلنفاق العام على التعليم العايل يف اململكة املتحدة)6(

 
 

منُُ  ق  د  إذُواتُالععيل اُالع ا ُُمن مؤشوووووووووو     ا  ُومؤشوووووووووو    وصوووووووووو    ن  قُاحلكوميُعيلىُالععيل اُالع اُُمعُاإل  م   مَ عَ عوَ يو  
( 3ُحُيفُالدوتُرقاُ)موضوووو  ن  قُالع م ُو م ُهوُن  قُاحلكوميُعيلىُالععيل اُالع اُمنُإمج اُاإلا عووووو بُنوووووص ُاإل

  2017نوووووووووووووووص ُاإلن  قُعيلىُالععيل اُالع اُمنُاإلن  قُالع مُ يلغتُيفُسوووووووووووووو  ُ     تت هذا الدوت إىل أن    شوووووووووووووو   ت   إذ
(14.19%.) 

 اململكة العربية السعودية )اسرتاتيجية التعليم العايل(جتربة 

يفُموا يل ُ    نُيكونُالععيل اُ  ن أعيلىُُ منُالووو  سوو ُالععيل م  ُيفُائميلك ُالعو   ُالوووعو،ي   233ائ ،ةُ ت  ناوو  
وُهذهُُووووووو ت الععيل ا األهيلي  وتوف     ابسووووووعث    مؤسوووووو   يل و   مُتك ل  ُالععيل اُالع ان تعثم  أوعيلىُائميلك ُ   ف     نواع أُو

وخت  دُتذا وُالوو وُليلطالب ُمعُتوف ُالووكن ُ  فد تالععيل اُاجمل نُصووفُمك  فضوال  عن الوو  سو ُ،اسمُائميلك 
يق  يلو ُ اووووووووووووتُال مع تُعيلىُموار،ُذات  ُماووووووووووودره ُالغوام ت ُوالزا ات ُوائص ع تُاحلكوم  ُُو   والوع ي ُالاوووووووووووث 

عنُتقدحُ عدُ جي ر  عد مص ن و   وموافقو   فضووال  إلصعدُمو و،اهت ُمنُأاثث ُوسوو  رات ُوأ وزةُمنُمطصوع هت  ُُو
 .(7)األ  ثموا زُ عنُ ويق  ثُواخلدم تُاقسعش ري ُاأل

  ن  أل ؛لُماووووو ،ره ُالعموييل  توووووو عد ال مع ت عيلى ت و   يلك ؛لواىحُوزارةُالععيل اُالع ا  َوف قالعمويمُ ماووووو ،ر  تع ول  
  ت   َ       فقد صووووو  ارت  ع   مووووووعم  وا   ُوأم مُارت  لُاألسوووووع رُُرُائعويفم والعطو  يف عاوووووو العقد     ف    ائاووووو ،رُاحلكوم  ُملُتعدُُ

 ئ ُييلي: ق   ف  ما ،ر العمويم وَ 
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اإلنفاق

رات التعليم العايل، إذ  راً من مؤشِّ يـُتـََعاَمُل مع اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل بوصِفه مؤشِّ
ال بدَّ من احتساب نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل من إمجايل اإلنفاق العام، وكما هو 
موضَّح يف الشكل رقم )1(، إذ ُتشرُي بياانت هذا اجلدول إىل أنَّ نسبة اإلنفاق على التعليم العايل 

من اإلنفاق العام بلغت يف سنة 2017 )14.19%(.

6- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
http://theglobaleconomy.com 
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جتربة اململكة العربية السعودية )اسرتاتيجية التعليم العايل(

نصَِّت املادة 233 من السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية على أن يكون التعليم 
العايل كّلها، ابستثناء  التعليم  تكاليف  تتحمَّل  أن  اململكة  وأنواعه كافَّة، وعلى  مراحله  يف  جمانياً 
اجملاين صرف  التعليم  عن  فضاًل  اململكة  داخل  السياسة  هذه  وتوفِّر  األهلي،  التعليم  مؤسَّسات 
مكافئات، وختفيض تذاكر السفر للطالب، مع توفري السكن، والرعاية الصحة، ويقابلها حصول 
اجلامعات على موارد ذاتية مصدرها الغرامات، واجلزاءات، واملبيعات احلكومية لبعض موجوداهتا من 
أاثث، وسيارات، وأجهزة من مطبوعاهتا، وإجيار بعض مبانيها، ومرافقها، فضاًل عن تقدمي بعض 

األحباث واخلدمات االستشارية عن طريق مراكز األحباث)7(.

تنوُّع  اجلامعات على  تساعد  لكي  العايل؛  التعليم  لوائح وزارة  َوْفق  التمويل  تتنوعَّ مصادر 
مصادرها التمويلية؛ ألنَّ املصادر احلكومية مل تعد كافيًة يف عصر التقدُّم والتطوُّر املعريف، وأمام ارتفاع 

راً، فقد ُصنَِّفْت مصادر التمويل َوْفقاً ملا يلي: األسعار ارتفاعاً مستمِّ

متويل حكومي: هو املصدر التقليدي لتمويل التعليم، إذ تتحمَّل الدولة متويل التعليم، ودفع . 1
كامل تكاليفه، سواًء تعلق ذلك ابلتعليم اجلامعي أو دراسات املاجستري والدكتوراه، أم متويل 

االبتعاث اخلارجي، أم خمتلف أنشطة التعليم العايل وفعالياته.

التمويل اخلاص: يعتمد هذا النوع من التمويل على دفع الطلبة رسوماً للخدمات اليت حيصلون . 2
ورسوم  الطالبية،  واألنشطة  التسجيل،  )رسوم  مثل:  العايل،  التعليم  مؤسسات  من  عليها 

االمتحاانت، ورسوم احلصول على واثئق التخرج(.

اخلاص؛ بدف . 3 والقطاع  الدولة واألفراد  التمويل بي  النوع من  املختلط: جيمع هذا  التمويل 
التغلُّب على نقِط الضعف يف كلٍّ منهما.

التمويل الذايت: يعتمد هذا النوع من التمويل على املؤسسات التعليمية نفسها)8(.. 4

7 - حممد بن حممد احلريب، مصدر سابق، ص15.
8- حسن أبو بكر، جتارب حملية وعربية ودولية للوصول إىل مصادر وبدائل لتمويل التعليم وترشيد نفقاته يف دول اخلليج العريب، 

دار اللقاء العريب، الكويت، 2012، ص53.
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هناك بدائل أخرى للتمويل شهدهتا السنوات األخرية من قبل وزارة التعليم العايل إلجياد روافد 
مالية وهي على النحو اآليت:

موارد ذاتية: حتصل عليها اجلامعات ويكون مصدرها الغرامات، واجلزاءات، واملبيعات احلكومية 1. 
لبعض موجوداهتا من أاثث، وسيارات وإجيار بعض مبانيها.

األوقاف )التربعات(: تركز على اجلوانب املعنوية اليت تدفع اآلخرين على التربُّع، ومنها إنشاء 2. 
املقاعد األكادميية أبمساء من ميوِّهلا، وكذلك إطالق أمساء املتربعي على األماكن اليت تربعوا 
القيام حبمالت  للتربُّع، فضاًل عن  اليت حتتاج  الربامج  أو  املشاريع  اإلعالن عن  با، وكذلك 
جلمع التربعات لصاحل اجلامعة ومشروعها، والدعوة ألصحاب رؤوس األموال حلضور مناسبات 

اجلامعة.

اجلامعي، 3.  التعليم  لتمويل  احلديثة  األمناط  أحد  هو  واألحباث:  للدراسات  اجلامعية  الكراسي 
ويتلخَّص مفهومه يف ختصيص كرسي لدعم األحباث العلمية يف أحد التخصصات اليت تقدمها 
اجلامعة، على أن يتوىل الصرف عليه ومتويله املستثمرون، والشركات، والبنوك، يف املقابل حيصل 

َمن يتوىلَّ متويل هذا الكرسي على شهادة ابمسه، ويكتب امسه يف مكان ابرز يف اجلامعة)9(.

موارد 4.  تنمية  على  العمل  شأنا  من  اليت  الصيغ  بعض  هناك  واالستشارية:  البحثية  اخلدمات 
للبحوث  معاهد  إنشاء  واالستشارية عن طريق  البحثية  تقدمي خدماهتا  اجلامعات عن طريق 
وتعمل  واخلاصة،  احلكومية  اجملتمع  مؤسسات  أمام  معروفة  واجهة  لتكون  واالستشارايت؛ 
على تسويق اخلدمات العلمية للجامعة، والرتكيز على البحوث التطبيقية ذات العوائد املادية، 
سياسات  توجيه  وكذلك  واالستشارية،  البحثية  وإمكاانهتا  اجلامعية،  ابخلربات  دليل  وإعداد 
البحث العلمي  والتقين حنو احتياجات قطاعات االقتصاد، وزايدة التعاون مع املراكز البحثية 

واالستشارية يف الداخل واخلارج.

أم 5.  دواًل  أكانت  سواًء  الدولة  خارج  جهات  من  مقدَّمة  معوانت  هي  الدولية:  املساعدات 
منظماٍت دولية أم إقليمية من أجل مساعدة الدول احملتاجة على حتقيق أهدافها الرتبوية، وتنفيذ 
9- أماين أمحد عبد العزيز، تنويع مصادر نظام متويل التعليم يف اململكة العربية السعودية ملواكبة تطلعات رؤية 2030 يف ضوء 

التجربة األمريكية، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة، اجمللد 8، العدد 9، جامعة امللك سعود، 2019، ص58.
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اإلصالحات الرتبوية املطلوبة، أو من أجل تنفيذ برامج تربوية حمدَّدة، وقد تكون هذه املعوانت 
ضئيلة،  وبفوائد  ميسَّرة  قروض  على صورة  تكون  قد  أو  عينية،  أو  مالية  هبات  على صورة 

ومشروطة بشروط خاصة أو غري مشروطة)10(.

جتربة األردن )اسرتاتيجية التعليم العايل(

قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف األردن، ابلتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون 
الدويل بوضع اسرتاتيجية شاملة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي، وخطة عمل تنفيذية هادفة، 
ضمن جدول زمين حيدِّد اإلجراءات والنشاطات واجلهة املسؤولة عن تنفيذ كل إجراء، والوقت احملدَّد 
للتنفيذ يف ضوء املؤشرات والنتائج املتوقعة، وأتخذ االسرتاتيجية بعي االعتبار احتياجات اجملتمع 
األرديّن احلالية واملستقبلية املتوائمة مع أهداف التنمية وخططها، وذلك بدف ختريج طلبة مؤهلي 
قادرين على تلبية هذه االحتياجات، عن طريق رسم السياسات، وحتديد اإلجراءات الالزمة لتوفري 
البيئة املالئمة هلذا التطوير، وعن طريق احملاور اليت تدور حوهلا هذه االسرتاتيجية، سواًء من حيث 
أسس القبول يف اجلامعات أم من حيث الربامج الدراسية أم من حيث أسس االعتماد وضبط اجلودة 

والنوعية أم من حيث تشجيع اإلبداع يف البحث العلمي.   

أهداف اسرتاتيجية التعليم العايل:

مراعاة اقتصادايت التعليم يف قطاع التعليم العايل اليت تتضمَّن أتمي التمويل الالزم، ووضع 
ومن  األولوايت،  َوْفق  وفاعلية  بكفاءة  واستعماهلا  املتاحة،  املالية  املوارد  لتوزيع  املناسبة  اآلليات 
العلمي  العايل والبحث  التعليم  لتطوير قطاع  املالئمة  البيئة  لتوفري  الالزمة  اإلجراءات والسياسات 

ورفع مستوايهتا ما يلي:

	 إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص للمشاركة يف صناعة مستقبل التعليم العايل، وذلك عن
طريق زايدة متثيله يف جملس التعليم العايل، وتسهيل مشاركته يف إاتحة مزيد من فرص التعليم العايل 

املتميز للطلبة األردنيي والوافدين على حدٍّ سواء.

	 دراسة موضوع متويل اجلامعات العامة مبا يكفل رفدها ابملوارد الالزمة، وذلك عن طريق

10-  حممد بن حممد احلريب، مصدر سابق، ص27.
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االستمرار يف إعادة هيكلة الرسوم اجلامعية، وإنشاء صندوق متويلي للطالب احملتاج ميوَّل من املصادر 
املختلفة، وأمهها الدعم احلكومي للجامعات.

	 ،توفري اآلليات الالزمة الحتضان الطلبة الذين ميلكون القدرة على التميُّز واإلبداع ورعايتهم
وتشجيع البحث العلمي والتطوير.

حماور االسرتاتيجية يف جانب التمويل

	 االستمرار يف إعادة هيكلة الرسوم اجلامعية مبا يتناسب مع دخل املواطن من جهة وكلفة
الدراسة يف كل ختصص، أو برانمج دراسي من جهة أخرى.

	 إنشاء صناديق الطلبة احملتاجي، وختصيص نسبة من الدعم احلكومي السنوي هلذه الصناديق
تتزايد سنوايً حىت تصل إىل %100 خالل 10سنوات، ليصبح الدعم احلكومي كاماًل خمصَّصاً هلا.

	 تشجيع املؤسسات التمويلية ومؤسسات اجملتمع األخرى على إنشاء صناديق متوِّل دراسة
الطلبة.

	.استمرار الدعم احلكومي اإلضايف؛ الستكمال البنية التحتية للجامعات اجلديدة وجتهيزها

	.ختصيص جزء من موازانت اجلامعات؛ ألغراض االيفاد للحصول على درجة الدكتوراه

	 ختصيص جزء من الدعم احلكومي اإلضايف؛ لتمويل ختصصات ومراكز متيز يف اجلامعات
متوياًل تنافسية.

	 توزيع املنحة احلكومية السنوية بي اجلامعات الرمسية بناًء على النسب املئوية ألعداد الطلبة
يف هذه اجلامعات)11(

اإلنفاق على التعليم:

والتحويالت( كنسبة  والرأمسايل،  )اجلاري،  التعليم  العام على  احلكومي  اإلنفاق  يـَُعبَـُّر عن 

11-عبد القادر بن انصر، التأمي التعاوين التعليمي تصور مقرتح الستثمار التأمينات يف متويل التعليم العايل السعودي، أطروحة 
دكتوراه مقدمة اىل جامعة ام القرى، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، السعودية، 2012، ص29.
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مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، وتشمل النفقات املموَّلة من التحويالت من املصادر الدولية اىل 
احلكومة، ونشري ابحلكومة العامة عادة إىل احلكومات احمللية واإلقليمية واملركزية.

اإلنفاق على  أنَّ  كبرياً، وابفرتاض  تزايداً  العايل  التعليم  الطلب على  بتزايد  االهتمام  تبلور 
التعليم، وخباصة التعليم العايل، هو من النفقات االستثمارية )استثمار يف رأس املال البشري( فإنَّ 
تزايَد الطلب هذا يشري إىل ارتفاع العائد على التعليم سواًء على املستوى الفردي أم على املستوى 
الفردي مبعدِّل ما تضيفه كل سنة دراسية  التعليم على املستوى  العائد على  االجتماعي، ويُقاس 
العائد على  يُقاس معدل  التعليم، كما  العائد على  الفرد، ويسمَّى هذا مبعدَّل  إضافية إىل دخل 
الناتج  العمل إىل  تعليمية إضافية يف سوق  التعليم على املستوى االجتماعي مبا تضيفه كل سنة 

احمللي اإلمجايل.

ح اجلدول رقم )4( منو اإلنفاق على التعليم العايل خالل األعوام )2014-2018(،  ويوضِّ
إذ يتبيَّ أنَّ جممل اإلنفاق على التعليم العايل يف سنة 2014 بلغ )101988876( وارتفاع هذا 
اإلنفاق ليصل إىل )123348000( يف سنة 2018 وبنسبة منو إمجالية وصلت إىل )21%( 

تقريباً.

جدول )3( اإلنفاق على التعليم العايل يف األردن خالل األعوام )2014-2018(.

إمجايل اإلنفاقالنفقات االستثماريةالنفقات اجلاريةالسنة
20146514349636845380101988876
20156865388241346550110000432
20167810453041764192119868722
20178122800041667330122895330
20188358800039760000123348000

ُيشري زايدة اإلنفاق على التعليم العايل عموماً إىل مدى أمهية التعليم العايل، ومدى اهتمام احلكومة 
بذا النوع من التعليم، فزايدة اإلنفاق على التعليم العايل والبحث العلمي يُعدُّ استثماراً يؤدِّي إىل 
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حتسي مستوى احلياة لألفراد، وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع، أي: إنَّ االقتصاد 
هذا  مادة  هو  أمناطه  مبختلف  العايل  والتعليم  املعاصرة،  اإلنسانية  للمجتمعات  احلياة  هو شراين 

الشراين، وضمان الستمرارية االزدهار االقتصادي)12(.

رات التعليم  راً من مؤشِّ ولكي يـُتـََعامل مع اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل بوصِفه مؤشِّ
العايل، إذ ال بدَّ من احتساب نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم العايل من إمجايل اإلنفاق العام، 
وكما هو موضَّح يف الشكل رقم )2(، إذ ُتشري بياانت هذا اجلدول إىل أنَّ نسبة اإلنفاق على التعليم 

العايل من اإلنفاق العام بلغت يف سنة 2019 )4.88%(.

 13ُ(2019- 1999(ُاإلن  قُالع مُعيلىُالععيل اُالع اُيفُاألر،نُسالتُاألعوامُُ)5 دوتُ)الشكل )2( اإلنفاق العام على التعليم العايل يف األردن خالل األعوام )1999-2019(13 

 
 

 توصيات سياساتية:

 .لُالوى مُلالقعا ،ُالق ىاُعيلىُائعوف ا و    وص و تشج عُاجمل قتُالصثث  ُ  ✓
 وفدُاقرتص طُمعو .   أتس مُن  مُيضمنُالعمويمُلقط لُالععيل اُيفُالعواقُليلعخيلصُمنُتقيلص تُائوازن  ✓
 .الع مُوالقط لُاخل صُعنُ ويقُتعزيزُالععيل اُوتدع م ُ ربام ُحتويمُائوار، مل  ت ع مُالشوا  ُ ملُالقط ع ✓
و    ُُ   ُا ع    تُومعطيلص تُسووووقُالعممتعزيزُإ،اراتُمؤسووووووو تُالععيل اُوتدريصو ُعيلىُائووووعو،ُا يليُئوا ص ✓

 ائوا  مل.
 .ومو نده  لعقدحُالدعاُليل   مُالععيل ميُيفُالعواق ؛اععم ،ُس  س ُالعع ونُوالشوا  ُمعُائ  م تُالدول   ✓
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اإلنفاق العام

12- عامر الصمادي وآخرون، اإلنفاق على التعليم واإلنتاج البحثي يف اململكة األردنية: مؤشرات ومقارانت دولية، منشور بتاريخ 
jmidigitalmedia.com :10/مايو/2019 على الرابط االلكرتوين

http://thegloba- :13- الشكل من تصميم الباحث، ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط اإللكرتويّن
leconomy.com
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متويل التعليم العايل يف ضوء التجارب الدولية

توصيات سياساتية:

	.تشجيع اجملاالت البحثية بوصفها احملّرِك الرئيس لالقتصاد القائم على املعرفة

	 أتسيس نظام يضمن التمويل لقطاع التعليم يف العراق للتخلص من تقلبات املوازنة، وفك
االرتباط معها.

	 تفعيل الشراكة بي القطاعِي العام والقطاع اخلاص عن طريق تعزيز التعليم وتدعيمه بربامج
حتويل املوارد.

	 تعزيز إدارات مؤسسات التعليم وتدريبها على املستوى احمللي ملواكبة احتياجات ومتطلبات
سوق العمل، وحاجة املواطني.

	 اعتماد سياسة التعاون والشراكة مع املنظمات الدولية؛ لتقدمي الدعم للنظام التعليمي يف
العراق ومسانده.


