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االتعليیم االعالي في االعالم االعربّي: االوصولل إإلى تعزيیز ددالئل  
تطبيیق سيیاسة االتعليیم مدىى االحيیاةة   

دد. دديینا كيیواانن  
٬2015، 11آآذذاارر٬،   

 
 

االتعليیم االعالي في االعالم  االوصولل إإلى تعزيیز ددالئل" بعنواانن عقد معهھد عصامم فاررسس ندووةةً 

دد. دديینا كيیواانن٬، ووسيیّرهھھھا دد. ناصر يیاسيین. أألقتهھا  ووقداالعربّي: تطبيیق سيیاسة االتعليیم مدىى االحيیاةة٬،"  

ااعتبارر على  ٬، حيیث شّددَدتت االمحاِضرةةتناوولَت االندووةة ووااقع االتعليیم االعالي في االوططن االعربي

باالنتسابب إإلى معهھد أأوو  ررااغبٍ مقعد لكل  تأميینَ يیتضّمن ٬، االعربيّ  موااططنلل حقًااالتعليیم االعالي 

 علميٍّ  مستوىىً  تأميینَ وو ٬،التعليیم االعاليمجتمع بإإمكانيیّة االتحاقق مختلف شراائح اال إإتاحةَ ووجامعة٬، 

تهھيیئة أأجيیالل االمستقبل للمساهھھھمة  في سبيیل ووذذلك .مدىى االحيیاةةتمتّد  فرصص تعليیميیّة ٬، ووتأميینَ مقبوللٍ 

ووصولل  عيیقيیّاتت االتي تداالتحكيیواانن  عرَضتوومن ثّم على أأشكالهھا االمختلفة.  االمجتمعيیة تنميیةفي اال

االتي تحّددد  هھا٬،منظُ وو االمؤّسساتت االتربويیةسيیاساتت فرأأتت أأنن  :االتعليیم االعاليميیداانن  االطالبب إإلي

ال ف االتعليیم االعالّي٬،شراائح من االمجتمع عن قصي ت٬، معاهھھھداالوو اتتجامعاالااالنتسابب إإلى شرووطط 

االحرووبب ووااالضطرااباتت  حوللتإإضافةً إإلى ذذلك٬، تحسيین ووااقعهھا ووتطويیر مجتمعهھا. هھا لتؤهھھھلّ 

موااصلتهھم ددوونن وو اانتسابب االطالبب إإلى االتعليیم االعاليّ  ننددوواالمستمّرةة في سارر االدوولل االعربيیّة عائقًا 

في  حّ شمن  االفترةة االتعليیميیّة االكافيیة إلعدااددهھھھم لسوقق االعمل. عالووةة على ذذلك٬، تعاني االجامعاتت

بعاّمة٬، االمادديّي وواالمعنويّي  اتتاالحكوم ددعمتفتقر  هھا٬، ذذلك أأنّ وواالبشريیة وواالمعرفيیة االمواارردد االماليیة

غيیابب ااسترااتيیجيیّاتت تنمويیة ووتعليیميیّة بيیّنة  في ظظلّ  ة. ووذذلكبخاصّ  للمشارريیع االبحثيیةووددعمهھا 

 اأأكادديیميیًّ  اقمعً  ٬،المسؤووليین عن االمؤّسساتت االتعليیميیّةممثلةً ب ٬،حاكمةاالنظم االتماررسس كما  .االمعالم
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هھھھذاا إإلى جانب على االطالبّب االنهھوضض بهھا.  يیقع خطط االتنميیة االتيبيیضّر بالنوااتج االتعليیميیّة وو

ووضع االمناهھھھج ووتعيیيین ُحسن عائقًا لجهھة  ما يیمثّل ٬،االسلطة االسيیاسيیة فياالعالي  االتعليیم قرااررمركز ت

ووررغم أأنّن عددد اانتسابب ااإلناثث قد ااززدداادد في االدوولل االعربيیة٬، تبقى . االهھيیئاتت االتعليیميیّة ووااإلدداارريیة

ااالجتماعيیة تطفو االقيیودد  ذذلك أأننّ . هھامجتمع فرصص تعليیم االمرأأةة مقيیّدةة بوضعهھا ووظظرووفهھا ددااخل

تقع تقليیديیًا بيید  ووميیادديین في قطاعاتت االمشارركةسوقق االعمل وو ددخولل االمرأأةة إإذذاا شاءتتعلى االسطح 

٬، في فترةة االتسعيینيیّاتت اانتشرفقد في االبالدد االعربيیة٬، االخاصص  االعاليّ  االتعليیمأأّما االقطاعع . االرجل

االعالي االتعليیم  مستوىىأأضّر ب ااألمر االذيي ٬،تجارريیّة ووااستثمارريیّة هھاأغلبب ئهھووكانت ددوواافع إإنشا

هھا٬، ااختصاصاتووإإلى مناهھھھجهھا  مؤسساتت االتعليیم االعالي أأددخلَت االتكنولوجيیا صحيیح أأننّ وو ددتهھ.ووجو

ال تحاكي ٬، ما يیعني أأنهّھا نموذذجج غربيّ  مستمّدةة منهھھھذهه االتكنولوجيیا االصحيیح أأيیًضا أأنّن وولكن 

االختصاصاتت ف ٬،ةاالنوااتج االتعليیميیّ كما ططُرَحت مسألة  بالضرووررةة حاجاتت االمجتمعاتت االعربيیة.

جّرااء  إإلى ااالنتسابب إإليیهھا أأوو تلك االتي يیضطرووننفي مؤّسساتت االتعليیم االعالي ذبب االطّالبب تج االتي

وودداارَرتت ااألسئلة٬، بعد في إإنماء االمجتمعاتت االمعنيیّة.  دداائًما ٬، ال تساهھھھماالسيیاساتت االتعليیميیة االمعتمدةة

كلمة كيیواانن٬، حولل حيیثيیّاتت االتعليیم االعالي في سورريیا وومصر ووددوولل االخليیج بعاّمة.   

 

 


