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د .خليل محمد الخطيب
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الملخص:
الورقددة إلى معرفددة دور التعليم العددالي في تطوير المن ومددة التعليميددة والتدددريبيددة

تهددد

بالجمهورية اليمنيدة في ودددددوء أهدافده ومسدددددتوليداتهم واعتمدد الورقة على المنهج الوصدددد ي
باسددتخدام اسددلوب تحليل الموددمودم لعدد مد ا دبيا بلا عددها  )18عنصددرام وبعد تحليل
البيانا

توصل الورقة إلى جملة مد النتائجم أبرزها ما يلي:

 تشددددرووزارا
وزارا

على المن ومة التعليمية والتدريبية في اليمد أكنر مد جهة أهمها رئاسددددة الوزراء
التعليم النالث :التربية والتعليم – التعليم العالي – التعليم المهني) باإلودددافة الى
أخرى كالخددمة المددنيدة والصددددحدة وتيرهمدام وتواجه المن ومة عددا مد التحدديا

أهمها تقادم التشددريعا ووددع

القدرة المتسددسددية وقلة الموازنا

العامة ونقل التمويل

وا مية التكنولوجية ونقل التدريب والتأهيل المستمر.
 -بلا عدد المتسددسددا

التعليمية والتدريبية في اليمد ما يزيد عد  )16892متسددسددةم منها

 )16734للتعليم العامم وأكنر مد  )93للتعليم المهنيم وأكنر مد  )65للتعليم العالي.
 -بلا عدد الملتحقيد بالمتسدسدا

التعليمية والتدريبية عام 2014م ما يزيد عد )6564796

عنصددددرام وتخره منها ما يزيد عد  )230377عنصددددرام ويعمل فيها مد هيئة التدري
والتدددريددب مددا يزيددد عد  )255533عنصدددددرام وتخره مد التعليم العددام مددا يزيددد عد
)170138م ومد التعليم المهني أكنر مد )19084م وأكنر مد  )41155عنصددددرا مد
التعليم العالي.
 أسددددهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتسددددسدددداوالتدريب بمختل

مسدمياته مد خالل إمداد المتسدسدا

بالخبراء والمسدتشداريد والقيادا والك اءا
رسدم السدياسدا

التابعة لها في تطوير التعليم

التعليمية والتدريبية ا خرى العلمية

العلمية واإلدارية والمختصديدم ومسداعدتها في

والخطط ارسدتراتيجية لهام وتنمية قدرا منتسدبيهام ودراسدة مختل

القودايا

المرتبطة بها مد من ور علميم حيث بلا عدد الرسددددائل العلمية التي أجازتها متسددددسددددا

التعليم العالي المختل ة في مجال التعليم والتدريب ما يزيد عد  )2596رسدالة ماجسدتير -
دكتوراه)م مد إجمالي  )17133رسددالة وبنسددبة  )%15مد اإلنتاه العلمي اليمني ككلم
منها  )1777رسدالة تعليم عام وبنسدبة )%69م و  )60رسدالة تعليم مهني بنسدبة )%2م
و  )759تعليم عالي وبنسددبة )%29م حتى نهاية العام 2020م .وفي وددوء النتائج قدم
الورقة جملة مد التوصيا

والمقترحا

ذا العالقة بموووعها.

الكلماا المتتااةياة دور – التعليم العدالي  -البحدث العلمي – التعليم – التددريدب – الجمهوريدة
اليمنية.

دور التعليم العالي في تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالجمهورية
اليمنية في ضوء أهدافه ومسؤولياته
د .خليل محمد الخطيب
أستاذ إدارة التعليم العالي المساعد – جامعة صنعاء
الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي – وزارة التعليم العالي

مقدمة
سدع

الكنير مد الدول المتقدمة الى تأسدي

والبحنيدةم ووفر
وهيدأ

ارمكداندا

الجامعا والكليا والمراكز العلمية

والموارد البشدددددريدة والمداليدة والتكنولوجيدة الالزمدةم

لهدا بيئدا عمدل منداسدددددبدة لتحقي أهددافهدام وحشدددددد

مد اجلهدا الطداقدا م

وخصددصدد الموازنا الكافية إلنتاه ونشددر المعرفةم وتطبيقها وتطويرهام لما فيه
خدمة البشددرية والمتسددسددا وارفراد في مختل
تأسدي

المجار  .وفي المنطقة العربية تم

مئا الجامعا م والمراكز العلمية والبحنيةم مطل القرد الماوديم كما في:

مصدرم وتون م والمرربم والعرا،م والسدودادم وسداهم
البلداد العربية في تأسددي

بعا الجامعا في النصدد

تلل الدول بمسداعدة بقية
الناني مد القرد الماودديم

وزاد التوسدد بشددكل واوددد في عدد الجامعا والمراكز البحنيةم بعد ارل ية النالنة
بالعالم العربي.
وبددورهدا الجمهوريدة اليمنيدةم والتي ر تختل
اولى لبندا

عد منيالتهدا مد البلدداد العربيدةم فقدد

التعليم الجدامعي الحكومي عدام 1970م حيدث تم

نجحد

في تدأسددددي

تأسددي

جامعتي صددنعاءم وعددم وتم بعدها تأسددي

عشددرا المتسددسددا الجامعية

الحكومية وارهليةم وتم اسددتحداث وزارة خاصددة بقطاع التعليم العالي عام 1990م
لتتولى ارشرا

والمتابعة والرقابة على التعليم العالي والبحث العلمي باليمد.

وكمدا تهتم الحكومدا والشدددددعوب بدالتعليم بمختل
فإنها تهتم بن

أنواعده عدام وعدالي ومهني)م

القدر بقودايا التدريب والتأهيل وتنمية القدرا للمتسدسدا ولافرادم

على اعتبار اد التدريب اصبد ردي ا للتعليم بكل ما تعنيه الكلمة مد معنى.
وفي الجمهوريدة اليمنيدة تتكود من ومدة التعليم والتددريدب مد مجموعدة مكوندا

لعدل

أبرزهدا وزارا

التعليم النالثم والخددمدة المددنيدة والصدددددحدة وتيرهدا مد الجهدا

الحكوميةم وعدد كبير مد المراكز والمتسدسدا التدريبية الخاصدةم وفي هذه الورقة
تم تسددددليط الوددددوء على المن ومة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية ودور
قطاع التعليم العالي في تطويرها استنادا الى أهدافه ومستولياته ارجتماعية.
أهداف الورقة
تتمنل أهدا

الورقة الحالية في اإلجابة عد التساتر التالية:

 ما واق المن ومة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية؟ ما أبرز مالمد الخارطة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية؟ ما التحديا التي تواجهها المن ومة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية؟ ما إسدهاما التعليم العالي في تطوير المن ومة التعليمية والتدريبية في الجمهوريةاليمنية؟
مةاور الورقة

المةور األول واقع المنظومة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية
تشدددددر

أكنر مد جهدة على المن ومدة التعليميدة والتددريبيدة في الجمهوريدة اليمنيدة

وأولها رئاسدددة الوزراءم إر أد ارشدددرا

الرئيسدددي مد الناحية ال ية لهذه المن ومة

يتركز في نالث وزارا م حيددث تقوم وزارة التربيددة والتعليم بددإدارة التعليم قبددل
ا سدداسددي وا سدداسددي والنانو العامم في حيد تتولى وزارة التعليم ال ني والتدريب
المهني  )MOTEVTإدارة التعليم ال ني والتدريب المهني بعد ا سدددداسددددي وبعد
النانو على حد سدواء .أما التعليم الجامعيم فيق تح إشدرا

وزارة التعليم العالي

والبحددث العلمي  .)MOHESRومنددذ عددام 2004م تتولى وزارة التعليم ال ني
والتدريب المهني إدارة كليا المجتم  .أما محو ا ميةم فيق ومد اختصال جهاز
محو ا مية وتعليم الكبارم ويشر

عليها وزير التربية والتعليم.

مؤشرا التعليم والتدريب في الجمهورية اليمنية

تتوزع متشدددددرا التعليم والتددريدب في الجمهوريدة اليمنيدة على نالندة محداورم تعلم
عام – تعليم مهني – تعليم عالي)م وفيما يلي عرودا موجزا برز متشدرا التعليم
والتدريب مد حيث المراحل وارلتحا ،والتخره وهيئة التدري

والتدريب كارتي:

متشرا تجميعية لقطاع التعليم والتدريب في الجمهورية اليمنية للعام 2014/2013م
المراةل

االلتةاق

التخرج

هيئة التدريس والتدريب

التعليم العام

6188449

170138

240482

التعليم المهني

66005

19084

4996

التعليم العالي

310342

41155

10055

اإلجمالي العام

6564796

230377

255533
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 التعليم العام في الجمهورية اليمنيةيسدهم التعليم ببناء أجيال وأفراد قادرة على القيام بالتقدم والنجاح والنهوا في شدتى
مياديد الحياةم فهو مد أهم عناصددددرها التي تعطي للمجتم درجة ومرتبة أعلى بيد
المجتمعا ا خرىم فبدود التعليم والعلم لم ولد يسددتطي المجتم مسددايرة تريرا
الحيا ة ارجتماعيةم وارقتصاديةم والسياسيةم والنقافية وتيرها.

األهداف العامة للنظام التربوي والتعليمي في اليمن
تومن المادة  )15مد القانود الخال بالتربية والتعليم ا هدا

العامة للن ام

التربو والتعليمي ,ونصدددد على أد الن دام التعليمي في الجمهوريدة اليمنيدة يهدد
إلى :تحقي تربية شداملة متجددة تسدهم في تنمية الجوانب الروحيةم والخلقية والذهنية
سو المتكامل ,وإكسابه القدرة على اآلتي:
والجسمية لتكويد المواطد ال ّ

 .1اإلسددددهام في خل المجتم المتعلمم ووودددد التقدم النقافي والتطور ارجتماعي
الشامل لإلنساد والوطد.
 .2تعمي مشددددداعر التقددي

واإلجالل بدالقريد الكريم ,وتعزيز أهميدة الشدددددعدائر

اإلسدالمية وتع يمها وارلتزام بأدائها ,وتأكيد مسدتولية اإلنسداد ال ردية والمباشرة
عد ن سه وأفعاله وورورة احترامه لحقو ،اآلخريد.
 .3تأصيل وتشجي مجار البحوث والدراسا العلمية وتطوير متسساتها.
 .4أد يكود المعلم قدوة حسنة وأد يتم تعمي اتجاها الت كير العلمي المهني لدية.
 .5تأكيد ترسدديق قناعة المتعلميد بوددرورة مواجهة أشددكال التحديا والتىمر على
اليمد وا مة العربية واإلسددالمية ,ووددرورة محاربة ارسددتعمار بكافة أشددكاله,
والتصددد للتىمر الصددهيوني وتحرير فلسددطيد وكافة ا راوددي العربية المحتلة
باعتبار ذلل القوددددية الجوهرية لامة العربية واإلسددددالمية .ا تبر :2009 ,
.)132

 التعليم المهني في الجمهورية اليمنيةيُشدكل التعليم ال ني والتدريب المهني ركيزة التنمية ارقتصدادية وارجتماعية لما له
مد مكانة متميزة في توفير العمالة الوسددطية مد ال نييد ومسدداعديهمم وترج البداية
ا ولى لهدذا النوع مد التعليم في الجمهوريدة اليمنيدة إلى مطل الخمسدددددينيدا م إر أد
التوسدد لم يبدأ إر منذُ مطل السددبعينيا مد القرد الماوددي الذ تزامد م البداية
الحقيقية للتوجه نحو بناء خطط التنمية ارقتصددددادية وارجتماعية في اليمد المجل
ا على للتخطيط التعليمم 2005م .)4
عرف

اليمد أشدكار مختل ة مد التعليم والتدريب المهني والتقني بتن يما عدة

بحكم ن م التعليم المشدددددطرةم وكنرة نقدل تجدارب مد هندا وهندال دود فكر واوددددد
وتطبيقا مناسبة للبيئا ارجتماعية والطبيعيةم وكنرة التريرا التن يمية للمشرفيد
على هدذا النوع مد التعليم والتددريدبم وتيرهدام حتى اسدددددتقر المطدا

بن دام التعليم

والتدريب الن امي)م ون ام التعليم والتدريب المسدددتمر تير الن امي) .ويتودددمد
كل ن ام عددا مد المسدتويا والتخصدصدا المهنيةم وكل تخصدل يتودمد برامج
تعليمية وتدريبية في مختل

المجار

الحاهم .)37 :2011

 التعليم العالي في الجمهورية اليمنيةتبلا مسددداحة اليمد الجررافية  )555ال

كيلو مترا مربعام ويبلا عدد سدددكانها

 )26مليود نسددمةم بتشددت سددكاني يصددل الى  )135ال
السددددكداد

تجم سددكانيم وعدد

ال ئدة العمريدة  )23 – 19المقدابلدة للتعليم العدالي )2,745,823

نسددددمةم وتعود بداية نشددددأة التعليم العالي الحكومي في الجمهورية اليمنية الى العام
 1970وهو عدام ميالد جدامعتي صدددددنعداء وعددد كدأول جدامعتيد في اليمدم و هر
التعليم العدالي الخدال عدام  1992بدإنشددددداء الكليدة الوطنيدة للعلوم والتكنولوجيدا التي
تطور رحقا لتصددددبد جامعة العلوم والتكنولوجيا .وزارة التعليم العاليم 2007م
.)36
أما عد تأسدي

وزارة التعليم العالي والبحث العلميم فقد تم تأسديسدها عام 1990مم

بعد إعادة تحقي الوحدة اليمنيةم "لتتولى اإلشددرا

والمتابعة والرقابة على التعليم

العالي الجامعيم وتم إلراتها في  1993مم وتحويل اختصددداصددداتها إلى وزارة
التربية والتعليمم نم تم إعادة إنشدائها مرة أخرى عام  2001مم وبدأ
ذلل إعداد رسدددالتها ورتيتها وا هدا

الوزارة بعد

والمهام العامة لهام حيث تمنل

رسدددالة

الوزارة في" العمل على تنمية وتطوير الموارد البشدرية مد خالل إعداد السدياسدا
العامة لتطوير التعليم العالي والبحث العلميم واإلشرا
والتنسددي لمتسددسددا

التعليم العاليم واإلشددرا

على تن يذهام وتوفير الدعم

عليها لتحقي التميز والجودة في

التعليم العالي والبحث العلميم وخدمة المجتم م ووددددماد تحقي
لجمي الطالب في تحصددديل المهارا

والمعار

والسدددلوكيا

تكافت ال رل
التي تمكنهم مد

المشدداركة ارقتصددادية وارجتماعية ال اعلةم تكود الوزارة على درجة عالية مد

التميز وال اعلية والك اءةم لتتمكد مد إيجاد ن ام للتعليم العالي يسدددداهم في خل
مجتم يمني مسدددددلد بدالعلم والمعرفدة والتكنولوجيدام قدادر على المندافسدددددة على
المسددتوييد الوطني واإلقليمي حلول العام  2025م" وزارة التعليم العاليم 2014م
.)15

المةور الثاني مالمح الخارطة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية
تتسددم الخارطة التعليمية والتدريبية في الجمهورية اليمنية بالتوس د والتنوعم وتشددمل
الجدامعدا

واركداديميدا

والكليدا

المجتم والمددار

والمعداهدد والمراكز العلميدة والتددريبيدة وكليدا

وريداا ا ط دال وتيرهدام وفيمدا يلي عرودددددا موجزا لمالمد

الخارطة كارتي:

خارطة التعليم العام بالجمهورية اليمنية
بلا اجمدالي عددد المددار
التعليمية للمدار

في اليمد  16734مددرسدددددةم ويمكد توزي الخدارطدة

كالتالي:
جدول )2
توزي المدار

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بالجمهورية اليمنية بحسب المحاف ة
المحاف ة
إب
ابيد
ا مانة
البيواء
تعددز
الجو
حجدة
الحدديدة
حورمو

عدد المدار
1611
461
769
575
1380
373
1379
1464
774

ذمار
شبدوه
صعده
صدنعاء
الوال
عدددد
عمراد
لحج
مددأرب
المحوي
المهره
ريمه
سقطرى
ارجمالي

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

1356
598
614
1231
463
191
1146
710
347
601
133
479
79
16734

خارطة التعليم المهني والتقني بالجمهورية اليمنية
توجدد في الجمهوريدة اليمنيدة عددد مد المعداهدد المهنيدة والتقنيدة وكليدا المجتم وفيمدا
يلي توزي تلل المعاهد على عدد مد المحاف ا كالتالي:
جدول )3
توزي المعاهد المهنية والتقنية في محاف ا الجمهورية للعام 2014 /2013
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

المحاف ة
تعز
صنعاء
إب
عدد
حورمو
الحديدة
ذمار
حجة
ابيد
عمراد

المجموع
15
14
10
10
6
5
5
5
5
4

3
الوال
.11
2
البيواء
.12
2
المحوي
.13
2
لحج
.14
1
صعدة
.15
1
المهرة
.16
1
مارب
.17
1
ريمة
.18
1
الجو
.19
93
اإلجمالي
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وعلى الرتم مد الزيادة المحققة في عدد المتسددسددا التعليمية والتدريبية إر أد تلل
الزيدادة تير كدافيدةم ور تلبي تحقي أهددا

اإلسدددددتراتيجيدة الوطنيدة للتعليم ال ني

والتددريدب المهني لسددددندة 2004مم حيدث احتوى برندامجهدا التن يدذ على ودددددرورة
توفير وتجهيز  )219معهددا مهنيدا وتقنيدام تتوزع بيد  )137معهددا مهنيدام و )82
معهدا تقنيام بما يومد رف الطاقة ارستيعابية بحلول عام 2014م إلى  )%15مد
مخرجدا

التعليم العدام ا سددددداسدددددي والندانو م ورف ك داءة من ومدة التعليم ال ني

والتددريدب المهني الدداخليدة والخدارجيدةم بمدا يلبي متطلبدا
واإلقليميم و خل التوازد المطلوب بيد مخرجدا
ومخرجا

سدددددو ،العمدل اليمني

التعليم ال ني والتددريدب المهنيم

التعليم الجامعي لتصدددحيد الخلل القائم في هرم القوى العاملة في سدددو،

العمل.

خارطة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية
بلا عدد متسدسدا

التعليم العالي الحكومية وا هلية حتى منتصد

العام 2021م ما

يقارب  ) 65متسددسددة جامعيةم وفيما يلي عروددا موجزا للخارطة الجامعية اليمنية
كالتالي:

جدول )4
توزي الجامعا اليمنية الحكومية وا هلية حسب المحاف ا حتى العام 2020
المحاف ة
م
صنعاء
.1
تعز
.2
إب
.3
عدد
.4
الحديدة
.5
حورمو
.6
ذمار
.7
عمراد
.8
البيواء
.9
حجة
.10
صعدة
.11
المهرة
.12
ابيد
.13
مارب
.14
لحج
.15
اإلجمالي
*الجدول من اعداد الباحث

المةور الثاالا

المجموع
32
5
6
4
3
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
65

التةادياا التي تواجههاا المنظوماة التعليمياة والتادريبياة في

الجمهورية اليمنية؟
تواجه المن ومة التعليمية والتددريبية العدديد مد التحدديا م لعل أبرزها كما دلل على
ذلل الدراسا والبحوث والتقارير ما يلي:
تواجه المتسسا البحنية العربية عددا مد التحديا لعل أبرزها ما يأتي:
 -1ودددع

قدرة المتسدددسدددا التعليمية والتدريبية في تسدددوي منتجها ومخرجاتها

لمراكز صدن القرار وتشدكيل قناعة كافية لديهم بقدرتها على التصدد لمشدكال
الواق بمهنية عاليةم وسد ال راغ القائم الذ يعتمد فيه على المتسسا ا جنبية.

 -2وجود حدالدة مد التبداعدد وودددددع

النقدة القدائمدة بيد مراكز صدددددنداعدة القرار

والمتسددسددا العلمية والتدريبية ومراكز الدراسددا في المنطقة العربيةم دفع
إلى اركت دداء بتقددديم معددالجددا

ينيددة محدددودةم ر ترتقي إلى مسدددددتوى الت كير

ارسدددتراتيجي مما أوجد نوعا مد الهدر المعرفي والماليم وودددياعا في الجهد
العلمي الدذ تقوم بده الكنير مد المتسدددددسدددددا التعليميدة والتددريبيدة والبحنيدة في
المنطقة.
 -3وع

عالقتها بالمتسسا اإلنتاجية التي يمكد أد تساهم في دعمها ماليا.

 -4نقل مصددددادر التمويل حيث تعتمد مع مها على التمويال الحكومية في تياب
متسدسدا

وطنية كبرى تقدم تبرعا للمتسدسدا

البحنية مقابل حوافز ودريبية

كما هو معمول به في الدول الصدددناعية الكبرى  ,مما يجعلها خاودددعة لسدددلطة
الدولة ومدافعة عد سياستها دود القيام بأنشطة مستقلة.
 -14تقادم السدددياسدددا

والمعاييرم وطرياد البيروقراطية اإلدارية والهيمنة المعرفية

وإهمال المواق اإللكترونية للمتسدسدا التعليمية والتدريبيةم وودع
على المعلومة مد تلل المواق م ووع

نقافة الحصدول

دور اإلعالم تجاه قوايا التعليم والتدريب.

وإوافة على ما تقدم
فقد أسدهم ا زما المتالحقة ووباء كورونا في أودعا

القدرا المتسدسدية لقطاع

التعليم والتددريدب برمتده الحكومي وتير الحكومي)م في مختل

الجواندب :معرفيدا

وماليا وإداريا وتقنيا وبشدريا)م وزاد فجوة ال اقد التعلمي – التعليمي بسدبب عوامل
الصدددددراع وجوائد ا وبئدةم وزاد

ا عبداء على اإلدارا

التعليميدة والتددريبيدةم

و هورها بم هر العاجز عد القيام بمسدتولياتها تجاه المجتم م وودع

قدرتها على

مواجهة تداعيا ا زما وا وبئة العالميةم حيث أد المتسسا التعليمية والتدريبية
العربية ليسدد جاهزة بما يك ي للتحول الرقمي واسددتخدام التكنولوجيا أسددوة بمع م
البلددادم أو انتقدالهدا ن مدة التعليم ارلكترونيم فمد النداحيدة التعلميدة ر تزال أن مدة
التعليم العربية السدائدة تقليديةم تعتمد على حودور ا سداتذة والطلبة معا إلى الجامعة

أو إلى المددرسدددددةم ومد النداحيدة اإلداريدة ر تزال الكنير مد اإلدارا

التعليميدة

والتدريبية ال عربية تعتمد ا سدداليب التقليدية في اردارةم ولم تحسددد تو ي

التقنيا

الحدينة في الشتود اإلدارية والمالية والتعليمية والخدمية وتيرها.
وعلى الرتم مد الجهود التطويريدة الكبيرة التي بدذلد

خالل عقود مد الزمدم

إر اد تلل الجهود كان متقطعةم وتير شاملةم واتسم وتيرة التطوير بعدم الك ايةم
ور ترقى الى مسدددتوى ا هدا

التعليمية والتدريبية لمتسدددسدددا

التعليم والتدريبم

والمستوليا ارجتماعية التي أنشأ مد أجلها.
كمدا أجريد

العدديدد مد الددراسدددددا

والبحوث وقددمد جملدة مد التوصدددديدا

والمقترحا والرتى المسدتقبلية لتطوير أداء المتسدسدا التعليمية والتدريبيةم ار اد
تلل الرتى والتوصدديا لم تجد اسددتجابة سددريعة ومباشددرة مد قبل صددناع القرار
و القيادا والسددددلطا الحكومية بمختل
وارحترا ،الن سدددي وودددع

مسددددتوياتهام مما يتولد شددددعور باإلحباط

مسدددتوى الرودددا لدى المجتم اركاديمي والباحنيد

ومنتسدبي المتسدسدا التعليمية والتدريبية بمختل

مسدمياتهام وخاصدة في ل سديادة

ارنمداط القيداديدة وارداريدة البيروقراطيدةم والمركزيدة في كدافدة انواع التعدامال
وارجراءا اردارية والماليةم وتيرها.

المةور الرابع إساااااهااامااا

التعليم العااالي في تطوير المنظومااة التعليميااة

والتدريبية في الجمهورية اليمنية؟
أسدددهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتسدددسدددا
التعليم والتدريب بمختل

التابعة لها في تطوير

مسددمياته عبر خمسددة عقود مد الزمد في عدة مجار ر

يمكد حصدرها كما وكي ا بشدكل دقي في هذه الورقةم وإنما يمكد التطر ،برز تلل
التدخال واإلسهاما بإيجاز شديد وذلل على النحو ارتي:
 -1تنمية الوعي المجتمعي وتعزيز الوالء الوطني

تسددددهم وزارة التعليم العالي والمتسددددسددددا التابعة لها في تنمية الوعي المجتمعيم
وتعزيز ارنتمداء والورء الوطني مد خالل البرامج التوعويدة والتربويدةم والنددوا
والمنداهج والمقررا الددراسدددديدة والمحداودددددرا وا نشددددطدة العلميدة والمتتمرا
والمطبوعا والمتل ا والزيارا الميدانية واللقاءا وتيرها.
 -2الكتاءا العلمية والقيادا اإلدارية
تسدددهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتسدددسدددا التابعة لها مد جامعا
وك ليدا ومعداهدد ومراكز بحنيدة وتقنيدة في إمدداد المتسدددددسدددددا التعليميدة والتددريبيدة
المن ويددة تح د

الوزارا

إشدددددرا

ا خرى كددالتربيددة والتعليمم والتعليم المهني

والتدريب التقني والخدمة المدنية والمتسددسددا التابعة لها بالخبراء والمسددتشدداريد
والقيادا والك اءا العلمية واإلدارية والتقنية والمختصيد.
ولت سددير ذلل فإد الرالبية الع مى مد المعلميد الذيد يعملود في المدار
مخرجدا

الكليدا

الجدامعيدةم والم عداهدد العليدام وكدذلدل القيدادا

هم مد

التربويدةم ومع م

العامليد اإلدارييد وال نييد والمختصيد مد مكتبا ومعامل وتيرها.
 -3رسم السياسا التعليمية والخطط االستراتيجية والتنتيذية واللوائح
تتد المتسدددددسدددددا الجدامعيدة والمراكز البحنيدة دورا بدارزا بيد ا كداديمييد
وصدنّاع السدياسدة العامةم إذ أودح
السددياسددة "بل أصددبح

كالجسدر الواصدل بيد المعرفة وعملية صدن

مد أهم ركائز الحكم الرشدديد في الن م الديمقراطيةم تقدم

النصددد والمشددورة في هيئة بدائل سددياسددا
للنقاشم أو ما تنشدره مد دراسدا

تطرحهام مد خالل ما تتيد مد سدداحا

وأبحاثم أو ملخصدا للسدياسدا

تقدمها لصدنّاع

القرار للتأنير فيهم أو لمسداعدة صدانعي السدياسدة العامة على اتخاذ قرارا م ووود
سددياسددا

تعك

الحاجا

المجتمعيةم وتتواف م التطورا على السدداحة الدولية

مما يحق المصلحة العامة.
جدول)5 :
محاور السياسا

التعليمية

 -سياسا الزامية التعليم وتكافؤ الترص.

 -سياسا تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلوما .

 -سياسا التخطيط والتمويل.

 -سياسة بناء القدرا وتأهيل الموارد البشرية.

 -سياسا المناهج والمقررا الدراسية.

 سياسا التدريس.الشراكة والتعاون مةليا ودوليا.

 -سياسا البرامج العلمية والدراسا العليا.

 -سياسا

 -سياسا القبول وااللتةاق.

 -سياسا االبتعا الدراسي المةلي والدولي.

 -سياسا التقويم واالختبارا وأطر المؤهال .

 -سياسا الجودة واالعتماد االكاديمي.

 -سياسا التوجيه واالشراف وتقييم األداء.

 -سياسة األنشطة والرعاية الطالبية.

 -سياسا اإلدارة التعليمية.

 -سياسا التعليم والتدريب المهني.

 -سياسا األجور والةوافز والتعويضا .

 -سياسا التعليم األهلي والخاص.

 -سياسا الكوادر التدريسية والتنية واإلدارية.

 -سياسا مةو األمية وتعليم الكبار.

 -سياسة التجهيزا والمنشآ التعليمية.

 -سياسا الطتولة المبكرة ورياض االطتال.

 -سياسا البة العلمي والتطوير.

 -سياسة المشاركة المجتمعية.

 -سياسة الةوكمة والمساءلة.

 -4الدراسا والبةو ومصادر المعرفة
تشدكل المتسدسدا الجامعية والبحنية المصدادر ا سداسدية للمعرفةم إنتاجا ونشدرا
وتطبيقام فهذه المتسدسدا تنتج المعرفة مد خالل البحث العلميم وتنشدرها بواسدطة
التددري

الجدامعيم وتطبقهدا عندد تحويلهدا إلى منتجدا وخددمدا مختل دةم تصدددددب في

خدددمددة المجتم م وتحسددددديد الحيدداة العددامددةم وتحقي التنميددة والتطور وارزدهددار
للمتسسا م ولافرادم وللمجتمعا م ولاوطاد.
وفي اليمد سددداهم قطاع التعليم العالي مد خالل طلبة الدراسدددا العليا في الداخل
والخاره في دراسدددة وتحليل مشدددكال التعليم والتدريب وتناول قوددداياه بالدراسدددة
والتحليدلم حيدث بلا عددد الرسدددددائدل العلميدة المرتبطدة بدالتعليم والتددريدب في اليمد
حوالي  )2596رسالة ماجستير  -دكتوراه)م مد إجمالي  )17133رسالة وبنسبة
 )%15مد اإلنتاه العلمي اليمني ككلم موزعة بحسب قطاعا

التعليم إلى التعليم

العامم والتعليم العاليم والتعليم المهني)م كما في الجدول والشكل اآلتييد:
جدول  :)6تحليل الرسائل العلمية حسب قطاع التعليم)

قطاع التعليم
التعليم العام
التعليم ال ني
التعليم العالي
الكلي

النسبة
%69
%2
%29
%100

العدد
1777
60
759
2596

شكل )1
توزي اإلنتاه العلمي المرتبط بالتعليم والتدريب في اليمد
1777

2000
1500
1000

759

500

60
0
التعليم العالي

التعليم التني

التعليم العام

بلا عدد الرسدددائل العلمية التي أجازتها متسدددسدددا التعليم العالي المختل ة في مجال
التعليم والتدريب ما يزيد عد  )2596رسالة ماجستير  -دكتوراه)م منها )1777
رسددددالة تعليم عام وبنسددددبة )%69م و  )60رسددددالة تعليم مهني بنسددددبة )%2م
و  )759تعليم عالي وبنسبة )%29م حتى نهاية العام 2020م.
إد عدد الرسددددائل العلمية في مجال التعليم العام هي ا كنر عددام وأد الرسددددائل
العلمية في مجال التعليم المهني هي ا قل عددام وقد يعزى ذلل إلى توسدد وانتشددار
التعليم العام في كل أنحاء البالدم ووددددع

انتشددددار التعليم المهنيم وأد أتلب طلبة

الددراسدددددا العليدا يعملود في مجدال التعليم العدامم وذلدل يعمدل على تسدددددهيدل اختيدار
موودوعا رسدائلهم العلميةم وسدرعة أنجاز تطبي دراسدتهم العملية والوصدول إلى
مجتم وعينة الدراسدة .وأد مجال التعليم العالي فقد توسدط عدد الدراسدا بعد زيادة

توسدددد التعليم العدالي وافتتداح عددد مد الجدامعدا في بعا المحداف دا م فقلدة عددد
الرسد دائل العلمية في مجال التعليم المهني يعود إلى محدودية انتشدددار التعليم المهنيم
جعل طلبة الدراسددددا

العليا ر يلت تود إلى دراسددددة مشددددكالتهم و واهرهم فبعا

المحاف ا ر تزال تخلو مد توفر مراكز أو معاهد للتعليم المهني.

 -5التقويم والتطوير والتعاون العلمي واالستشارا المتخصصه
تحرل المتسدسدا

الجامعية على مسداعدة القطاعيد الحكومي والخال ومن ما

المجتم المدني على تقويم أدائها وتطويرهم وتقديم ارسدتشدارا الالزمة للمتسدسدا
ولافراد في مختل

المجار م حيث تتوفر لدى الجامعا العديد مد التخصددصددا

العلميةم سددددواء في الع لوم التطبيقية او العلوم اإلنسددددانية وارجتماعية والتقنيةم فلدى
المتسدددسدددا الجامعية اليمنية ما يزيد عد  )72مركزا علميا وبحنيا وخدميام منها
 )31حكوميام و  )40خاصا.
وفي جامعة صددددنعاء وحدها ما يزيد عد نالنة وعشددددرود مركزا علميا وبحنيا
متخصددصددام وكشد

نتائج دراسددة الخطيب واخرودم  )2019عد تحمل المراكز

العلمية بجامعة صددنعاء مسددتوليا كبيرةم نجح المراكز في تحقي بعا أهدافهام
مد خالل تن يدذ عددد مد البرامج وارنشددددطدة والخددمدا

المختل دةم والتي بلا عدددهدا

مجتمعة ما يقارب  )5057نشاطا حتى نهاية العام 2018م.
جدول  :)7المراكز العلمية والبحنية والتدريبية والخدمية بجامعة صنعاء
م

اسم المركز

ساااااااناااة
التأسيس

م

اسم المركز

ساااااااناااة
التأسيس

.1

مركز دراسا النوع االجتماعي والتنمية

1993

12

مركز إدارة األعمال للدراسا العليا

2008

.2

مركز األصول الوراثية

1997

13

مركز ةقوق اإلنسان وقياس الرأي العام

2007

.3

مركز المياه والبيئة

1998

14

مركز التعليم عن بعد

2008

.4

مركز الةاسب اآللي

1997

15

مركز البيئة المةمية الزراعية

2008

.5

مركز التدريب والدراسا السكانية

1998

16

مركز المختبرا لألبةاا العلمياة وخادماة
المجتمع

2007

.6

مركز اإلرشاد التربوي والنتسي

2003

17

مركز الدراسا التاريخية واالثرية والترا

2008

.7

مركز خدما المجتمع للترجمة واللغا

2004

18

المركز الثقافي للمكتوفين

2010

.8

مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة

2006

19

مركز الهجرة والالجئين

2009

.9

مركز الدراسااا واالسااتشااارا القانونية
والتةكيم

2007

20

مركز العلوم والتكنولوجيا

2008

.10

مركز تطوير اإلدارة العامة

2007

21

مركز الدراسا السياسية واالستراتيجية

2008

.11

مركز االستشارا الهندسية

2008

21

المركز التعليمي الجامعي للصم والبكم

2011

يتود مد الجدول  )7أد لدى الجامعة مراكز متنوعةم منها ما يعنى بقوايا الجودة
والتطويرم ومنها ما يقدم برامج أكاديمية لطلبة الدراسدددا العليام وبعودددها يقتصددر
على الدراسدددا وارسدددتشدددارا

والبحوثم ومنها ما يقدم برامج ودورا تدريبية

وتأهيلية وبعودها تسدهم في تقديم أنشدطة خدمية ومجتمعيةم وإرشداد ن سديم ومنها ما
يقدم أكنر مد برنامج وأكنر مد نشدددداطم وهي في مجملها ترطي عددا مد المجار
السياسية وارقتصادية وارجتماعية والنقافية والتعليمية والتنموية واإلدارية وتيرها.
إسهاما مجتمعية أخرى
هنال العديد مد البرامج وا نشددطة والمبادرا التي تقوم بها وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والمتسدسدا التابعة لها وتسدت يد منها عدد مد الجها في القطاعيد
العددام والخددال ومن مددا
مختل

المجتم المدددنيم وتتنوع تلددل البرامج والمبددادرا

في

المجار ارقتصدادية والصدحية والتنموية والسدياسدية وارجتماعية واإلدارية

والتقنية و تيرهام وتسدهم بشدكل او باخر في تطوير المن ومة التعليمية والتدريبية في
الجمهورية اليمنيةم ومد تلل ا دوار والمساهما ما يأتي:
 -1المشاركة في تةقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030
يسددهم التعليم العالي في تحقي أهدا

الرتية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحدينة

2030م بصدورة مباشدرة وتير مباشدرةم فهو يعنى بتن يذ المحاور وا هدا

المتعلقة

بدالتعليم والبحدث العلمي واربدداع واربتكدارم وجزء مد التددريدب والتنميدة اإلداريدةم
الى جانب اسهاما متعددة ومتنوعة وبنسب مت اوتة في بقية المحاور.
حيث تتكود الرتية الوطنية 2030م مد عدد مد المحاورم يتوددددمد كل محور
جملة مد ا هدا

والمتشرا والمبادرا م يمكد تلخيصها كما ورد في الجمهورية

اليمنيةم 2019م  )64 -9كارتي:
جدول :)8
محاور الرتية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحدينة  2030وأهدافها ومبادراتها
م

المةور

عدد األهداف عدد المؤشرا

عدد المبادرا

-1

مةور المصالةة الوطنية الشاملة والةل السياسي

4

4

10

-2

مةور منظومة إدارة الةكم

25

58

53

-3

مةور البناء االجتماعي

30

62

75

-4

مةور االقتصاد

39

91

105

-5

مةور التنمية اإلدارية

17

37

35

-6

مةور العدالة وسيادة القانون

12

34

47

-7

مةور االبتكار واالبداع والمعرفة والبة العلمي

12

20

38

-8

مةور التعليم

9

24

32

-9

مةور الصةة

7

24

36

-10

مةور البيئة

4

14

13

-11

مةور الدفاع واالمن

7

12

18

-12

مةور السياسة الخارجية واالمن القومي

7

20

19

175

408

497

المجموع

الجدول مد إعداد الباحث
يتبيد مد جدددول  )8أد الرتيددة الوطنيددة 2030م تتكود مد  )12محورام و
 )175هدفام و  )408متشددددرام و  )497مبادرةم تتوزع على مختل

المجار م

حصددددل محور التعليم على )9أهدا م ومحور اربداع واربتكار والمعرفة والبحث

العلمي على  )12هدفام و )17م وعند جم هذه النالنة المحاور يتوددد انها تسددهم
في تحقي ما نسدددبته  )%22مد أهدا
تحقي أهدا

الرتية ككلم كما يسدددهم التعليم العالي في

الرتية بصدددددورة تير مبداشدددددرة الى جانب بقيدة المحداور ارخرى مد

خالل الدراسا وارستشارا والمتتمرا والندوا وا نشطة العلمية المختل ة.

 -2المشاركة في مواجهة األزما واألوبئة العالمية
تسدتند المتسدسا العلمية والبحنية إلى دورها في دراسة التحديا والمشكال
التي تواجه المجتم م وخاصدة ا زما وا وبئة ح ا ا على الحياة والصدحة العامةم
ويتجلى ذلل مد خالل اهتمام الحكوما والمجتمعا والشددعوب بدور المتسددسددا
العلمية والبحنية في دراسددددة تداعيا ا زما وا وبئة العالمية ومنها وباء كورونا
على مختل

القطداعدا م لتحدديدد يندارهدا وسددددبدل مواجهتهدام واسدددددتخالل الخيدارا

والبدائل المناسبة في ل انتشار ال يرو .
كما "يتعيد على البلداد ارسدت ادة مد جامعاتها وتيرها مد متسدسدا

ما بعد

المرحلة النانوية في الدعم التقني على سدبيل المنالم لتوسدي نطا ،التعلم عد بُعد)م
والتدريب السدري

منل تدريب الممرودا وفنيي المعامل)م وتمكيد الوصدول إلى

المعرفة العالمية" مجموعة البنل الدوليم 2020م .)8
وفي هدذا الجداندب فقدد سددددداهم التعليم العدالي في مواجهدة ازمدة كوروندا مد خالل
ا نشددطة العلمية المختل ة كالمتتمرا والندوا والدراسددا م باعتبارها تعد مشددكلة
صددحية طارئة على المسددتوى الدوليم وتعد مواجهتها مسددتولية ذا طاب أخالقي

)Zohra, 2020, 36م ولم يتهاود الباحنود في اسددتعراا تأنيراتها ومخاطرها
على التعليم وعلى المجتم ككل.
 -3تنمية المجتمع المةلي وتعزيز الشراكة المجتمعية
مد خالل أنشدددطة مجتمعية بحث د خليل تطوير المراكز وبيانا تحليل التقارير
السنوية للجامعا
على الرتم مد توق
يتوق

أنشطة مجتمعية)
الموازنة العامة وودددع

اإليرادا للتعليم العاليم إر أنه لم

عد تقديم الخدمة التعليمية للمجتم م ولم تتوق

الجامعا باستنناء فترة تعلي

الدراسدة انناء جائحة كورونا -كوفيد19 -م كما تحاول متسدسدا التعليم العالي على
تقدديم عددد مد ا نشددددطدة المجتمعيدة وفقدا لالمكداندا والموارد المتداحدة لهدام وفيمدا يلي
اسدتعراودا لمجمل ا نشدطة المجتمعيةم كما ورد في الخطيب والعواودي )2020م
كارتي:
جدول  :)9توزي ا نشطة للجامعا اليمنية للعام 2019 /2018م
المحور

جامعا حكومية

جامعا اهلية

المترير

4

14

166

106

44

70

الدورا التدريبية

23

99

أخرى

167

268

المتتمرا
ال عاليا وارنشطة
العلمية والمجتمعية

ورش العمل
الندوا

المجموع العام

1161

ولالسدددتدرل على ذلل تبيد نتائج الدراسدددا المحلية أد الجامعا اليمنية تسدددهم في
تنمية المجتم  -فعلى سدبيل المنال  -تسدهم المراكز العلمية بجامعة صدنعاء في تقديم
خددمداتهدا للمجتم داخدل الجدامعدة وخدارجهدام مد خالل توفير عددد مد ا نشدددددطدة
والددورا
المهدارا

التددريبيدة وورش العمدل والنددوا
والقددرا

وارسدددددتشدددددارا

للقطداعيد الحكومي والخدالم وللمن مدا

المختل دةم لتعزيز
المحليدةم وبلا عددد

ارنشددطة المتعلقة بمحور التأهيل التخصددصددي والمجتمعية  )2412نشدداط تقريبام

تصددددددر مركز الترجمدة وتعليم اللردا جمي المراكز العلميدة في هدذا المجدالم بواق
 )1530نشداطا تعليميا وتدريبيا ومجتمعيا)م وبنسدبة  )%63مد أنشدطة الجامعة
ككل الخطيب واخرودم 2019م .)108
تم احتسداب عدد المخرجا وفقا لخمسدة محاورم وهي :التعليم العالي والجامعي-
التطوير اركاديمي – ارنتاه المعرفي – التأهيل التخصددصددي والخدمة المجتمعية –
ارستشرا

المستقبلي)م
جدول  : )10نتائج تقييم اداء المراكز العلمية على مستوى كافة المحاور

م

المةور

العدد

النسبة %

.1

التعليم العالي والجامعي

1729

34 %

.2

التطوير اركاديمي

622

12 %

.3

ارنتاه المعرفي

292

6%

.4

التأهيل التخصصي والخدمة المجتمعية

2412

48 %

2

0%

5057

100 %

ارستشرا

.5

المستقبلي

اجمالي
•

المصدر  :الجدول مد اعداد الباحث.

 -4اعداد القيادا الةكومية والتطوير المؤسسي للقطاعين العام والخاص
سداهم

متسدسدا

التعليم العالي في اعداد القيادا الحكومية والتطوير المتسدسدي

للقطداعيد العدام والخدال ومن مدا

المجتم المددنيم ويعدد مركز تطوير اردارة

العامة مد المراكز الواعية دوارها في مجال التأهيل التخصددددصدددديم "حيث نجد
المركز في تأهيل  )76مد القيادا اردارية للخدمة المدنية في التخصصا التالية:
اردارة العدامدةم واردارة المحليدةم وادارة المن مدا

العدامدةم وتطوير المن مدا م

والسدياسدة العامةم وارصدالح اردار م ومناهج البحث في اردارة العامة" ..".ورتم
حدانة إنشددداء المركزم إر أنه قد تمكد –إودددافة إلى ما سدددب  -مد إحداث ترييرا

جوهرية على صدددعيد النقافة التن يمية والسدددلوكيا القيادية واإلدارية لدى القيادا
اإلداريدة التي التحقد

ببرندامج الددراسدددددة في المركزم والتي تجلد

– في بعا

م اهرها -في تبني تلل القيادا أساليب التخطيط واإلدارة ارستراتيجية في ا جهزة
والمتسسا التي يعملود بها" .مطهرم 2019م .)5 -3
وفيما يتعل بعدد الخريجيد لبرامج الماجسددتير للمراكز العلمية بجامعة صددنعاءم فقد
بلا عددها  ) 390خريجام حصدددل مركز تطوير اردارة العامة على المرتبة ارولى
بواق

)210م وبنسدبة % 54م أ ما يزيد عد النصد م وقد سداهم المركز ب اعلية

في مجال الدراسدا

العليا وخاصدة في برنامج اردارة العامةم والذ يعد مد افودل

البرامج المعتمدة في مجال اردارة والتنمية اردارية على مسدتوى الجمهوريةم والذ
صدمم خصديصدا إلعداد وتدريب القادة المرشدحيد مد الوزارا والسدلطا المحليةم
ومد القطاع الخال ايوام وتعود نشأة البرنامج الى منحة مالية مقدمة مد المشروع
الهولند تح رعاية واشدددرا

وزارة التعليم العالي والبحث العلميم والذ سددداهم

بسددددخداء في تمويل مركز تطوير اردارة العدامة بجدامعة صدددددنعاءم والمعهد الوطني
للعلوم ارداريدةم على اد يقومدا بددورهمدا في اعدداد وتددريدب القيدادا
وعلميا ومهاريام ونجد المركز في تأسدي

العليدا فكريدا

برنامج الماجسدتير في اردارة العامةم الى

جانب عدد مد البرامج التخصددددصددددية ارخرىم حيث سدددداهم المركز في " تدريب
وتدأهيدل القيدادا

اإلداريدة في ا جهزة الحكوميدة والمتسدددددسدددددا

العدامدة مد خالل

إكسددابهم المعرفة اإلدارية الن رية) والمهارا التخصددصددية التطبيقية) المطلوبة
لالرتقاء بمسدددتوى أدائهمم م التركيز على يخر ما توصدددل إليه المعرفة والتجربة
اإلدارية الناجحة في الدول الشقيقة والصديقة" .مطهر ب)م 2019م .)2
كما يعد مركز إدارة ارعمال بجامعة صددنعاء مد أفوددل المراكز اعدادا وتعليما
وتددريبدا على المسدددددتوى ال وطنيم وبرندامجده يددر

بداللرتيد العربيدة وارنجليزيدةم

ومعتمد محليا ودوليام ويمتلل المركز عدد مد الشراكا الناجحة ذا العالقة.

"وقد منل إنشداء مركز إدارة ا عمال  CBAواحدا مد مراكز تقديم الدراسدا
العليا في أهم مجار التنمية البشددرية وهي إدارة أعمال التي عمل جامعة صددنعاء
على إنشددددائها بدعم دولي ممنل في مملكة هولندا الصددددديقةم وتقديم الدعم على كافة
المسدتويا لودماد اسدتمراريته وتطوير مسدتواه وربطه بواحدة مد أهم المتسدسدا
التعليمدة في مجدال اإلدارة وهي كليدة مداسدددددتريخد لإلدارة بهولنددا"" ..ويعدد المركز
المتسددسددة الوحيدة في اليمد الحاصددلة على ارعتماد الدولي لبرنامج الماجسددتير في
اإلدارة )MBAم حديددث تدم اعدتدمدداد الدبدرنددامدج مدد قدبددل هديدئددة اعدتدمدداد بدرامدج
مداجسدددددتير إدارة ا عمدال  )AMBAsفي بريطدانيدام ورابطدة كليدا

وبرامج إدارة

ا عمدال )ACBSPم والتجم العدالمي لكليدا إدارة ا عمدال  ,)IACBEورابطة
اعتمداد التعليم العدالي )ATHEAم وتعتمدد هدذه الهيئدا
المعدايير الددوليدة المعتر

بهدا عدالميدا .وبدذلدل يودددددمد المركز تعزيز العمدل التعليمي

والمهني وتقدديم أفودددددل الممدارسدددددا
ماسدترخ

البرامج التي تنطب عليهدا

والعلوم اإلداريدة العدالميدة بدالتعداود م كليدة

لإلدارة كونها واحدة مد أكبر وأرقى مراكز تن يذ برنامج الدراسدا العليا

في مجال اإلدارة أوروبيا ودوليا" .زبارةم 2019م .)4-1
 -5تشجيع ةركة البة وزيادة اإلنتاج العلمي
يعد قطاع التعليم العالي بمتسدسداته المختل ة مصددر المعرفة ا سداسديم حيث تعمل
الجدامعدا

والمراكز البحنيدة على انتداه المعرفدة وتطويرهدام وتنقسدددددم المخرجدا

البحنية اليمنية إلى نوعيدم وهما الرسدائل العلمية الجامعية والدراسدا المنشدورة في
المجال

محليدا ودوليدام كمدا ورد في الخطيدب والقبدانيم )2021م كمدا في الجددول

ارتي:
جدول :)11
المخرجا البحنية اليمنية ككل
م

النوع

العدد

النسبة %

1

الرسائل العلمية

17188

%65

2

الدراسا واالبةا المنشورة
المجموع

9298

%35

26486

% 100

بلا مجموع المخرجا البحنية اليمنية  )26486مخرجام منها  )17188رسددالة
علميةم بنسددبة )%65م ومنها  )9298بحنا منشددورام وبنسددبة )%35م وجمي
الرسددائل العلمية هي ما تم ايداعها لدى مكتبة المركز الوطني للمعلوما مد رسددائل
الماجسددتير واطروحا الدكتوراه منذ العام 1999م وحتى نهاية2020مم وتصددن
إلى عدد مد المجار الموووعيةم تتلخل في اآلتي:
جدول :)12
المجار الموووعية للمخرجا البحنية اليمنية لدى المركز الوطني للمعلوما
م

العدد

م

المجال

المجال

17

علم اجتماع

1

طب وعلوم صةية

9

معلوماتية

اعالم

2

تربية وتعليم

10

زراعة

18

3

لغا وآداب

11

تاريخ

19

بيئة

4

دين

12

اقتصاد

20

اةصاء

5

علوم

13

علم نتس

21

اثار

6

قانون

14

علوم سياسية

22

فلستة

7

إدارة

15

مةاسبة

23

رياضة

8

هندسة

16

جغرافيا

24

سياةة

يتودد مد الجدول ) توزي المخرجا البحنية اليمنية حسدب المجال الموودوعي
لها إلى  ) 24مجار موودددوعيام وهي :طب وعلوم صدددحيةم تربية وتعليمم لرا
ويدابم ديدم علومم قانودم إدارةم هندسدةم معلوماتيةم زراعةم تاريقم اقتصدادم علم
ن

م علوم سددياسدديةم محاسددبةم جررافيام علم إجتماعم اعالمم بيئةم إحصدداءم انارم

فلس ةم رياوةم واخيرا سياحة).

و فيمدا يلي بعا البيداندا والمتشدددددرا العدامدة في مجدال البحدث العلمي بدالجدامعدا
اليمنيددة وفقددا إلحصددددددائيددا

وزارة التعليم العددالي والبحددث العلمي للعددام /2018

2019م.
جدول :)13
بيانا عامة حول البحث العلمي والدراسا

العليا بالجامعا

اليمنية

للعام 2019/2018م
المجال

العدد االجمالي

الجامعا اليمنية مع التروع (ةكومية وأهلية)

71

برامج الدراسا العليا

261

اعضاء هيئة التدريس

11,603

المبتعثين من منتسبي الجامعا بالداخل والخارج

914

الطلبة المسجلين للعام  2019بكالوريوس

83,379

الطلبة المسجلين للعام  2019دراسا عليا

5,307

المراكز البةثية الجامعية

71

الرسائل العلمية اليمنية كاملة داخلية وخارجية

17133

مؤتمرا علمية

18

وباسدتقراء اإلحصدائيا والبيانا المحلية حول المخرجا البحنية اليمنيةم يتبيد
"إد حجم ارنتاه العلمي والمعرفي اليمني جيدم ومتنوعم وهو حصدديلة نصدد
مد التعليم والبحثم أن

قرد

عليه مالييد الدوررا م وتسددتهلل الرسددائل العلمية سددنويا
العمل والتدري

والبحث والتأطير والكتابة والنسددددق والتوني

ارر

مد سدددداعا

والح

واررشدددد ةم مد دود أد يكود للمجتم العلمي والمحلي أدنى فكرة عد تلل

النروةم وذلدل ارنتداه .وعلى الرتم مد تزارة ارنتداه العلمي اليمني إر أد نمدة
درئلم تشدددير إلى أنه لم يسدددت د منها صدددناع القرارم وراسدددمي السدددياسدددا

العامة

بالحكومةم وفي القطاع الخال أيودام بل ل – ور يزال – ارنتاه العلمي السداب
حبي

ا دراهم وعلى رفو

المكتبدا الجدامعيدةم ولم يتم تو ي

المجتم م والتنميةم وتحسيد الحياة العامة.

نتدائجده في خددمدة

 -6تزويد المجتمع بمصادر المعرفة والبيانا الببليوغرافية العلمية
تتد المكتبدا

الجدامعيدة دورا بدارزا في تزويدد المجتم والبداحنيد بمصدددددادر

المعرفة المطبوعة بمختل

فروعهام فعادة ما يلجأ الباحنود الى تلل المكتبا للتزود
والمخطوطدا والترجمدا

بدالرسدددددائدل العلميدةم والمصدددددادر والمراج والمجال

والمطب وعا وتيرهام والجدول التالي يوود بعا تلل المصادر:
جدول  )14مصادر المعرفة المتوفرة لدى المتسسا
المةور

الجامعية اليمنية للعام 2019م

المتغير

جامعا ةكومية

جامعا اهلية

المجموع العام

عاادد االبةااا المنشاااااورة
ألعضاء هيئة التدريس

نشر علمي

992

328

1,323

المؤلتا والترجما

-

-

-

97

عدد المجال

-

-

40

مجموع االصدارا

-

-

262

مجموع االبةا

-

-

1,249

عدد الباةثين

763

283

1,016

كتب – ابةا –
رسائل -مجال –
مخطوطا

1,977,725

319,874

2,297,599

المجال العلمية بالجامعا

التسجيال المكتبية

كما سدداهم وزارة التعليم العالي والبحث العليم في اعداد اول ببليوترافيا للرسددائل
العلميدة الجدامعيدة وشدددددملد البيداندا
الجددامعددا

اليمنيددةم صدددددددر

الببليوترافيدة للرسدددددائدل العلميدة المجدازة مد

عد قطدداع البحددث العلمي بدالوزارةم وتعددد امتددداد

للببليوترافيا التي صدر عد المركز الوطني للمعلوما عام 2013م.
 -7مساعدة المجتمع والباةثين على التعليم والبة والتطوير
ر تقتصدددددر مهدام التعليم العدالي "والمراكز العلميدة والبحنيدة على انتداه المعرفدة
داخل اروقتها فحسدددددبم سدددددواء في الجامعا او تيرهام وانما مسددددداعدة المجتم
والبدداحنيدم متسدددددسددددددا

وافراد)م على التعليم والبحددث والتطويرم " فم نورة

ارتصددار والتواصددل وتقنيا التصددوير والتوني ونقل الحدث لم يعد باإلمكاد أد

يبقى البحدث العلمي محجوزا داخل الجدامعدا والمراكز العلميدة بمختل

انواعهدام ولم

يعدد بداإلمكداد فصدددددل المجتم العلمي عد المجتم الخدارجيم ف ي العقود القليلدة
الماودددديةم خودددد العلم لترير عمي في كي ية اداركه وتن يذه وابالته وتقاسددددمهم
واصدددبد م هوم مشددداركة النا
العلميدةم أمرا متعدار
ارسددددا

في البحث والتعلم خالل بيئا خاره نطا ،المعاهد

عليدهم وهدذا بكدل تدأكيددم ر ين ي دور المراكز العلميدة فهي

ولكد المقصددددود هو سددددعة الجمهور المشددددارل في البحث العلمي بقيادة
المراكز العلمية الربادم 2019م ".)1

وإشرا

وفي اليمد يوفر التعليم العالي بمتسدسداته المختل ة عددا مد البرامج التعليمية لمختل
المراحدل دبلوم  -بكدالوريو

– مداجسدددددتير  -دكتوراه)م كمدا يوفر فرل البحدث
المجدار م وعندد تدأمدل بيداندا

والتطوير للمتسدددددسدددددا ولافراد في مختل

برامج

الدراسا العليا وحدها يتود حجم التطور في مجال التعليم العاليم كما يلي:
جدول  :) 15توزي برامج الدراسا العليا للعام الجامعي 2019 /2018
الجامعا
ةكومية

أهلية

البرنامج

العدد

المجموع

النسبة %

دبلوم

19

209

% 80

ماجستير

149

دكتوراه

41

دبلوم

-

ماجستير

52

دكتوراه

-

المجموع

52

261

%20

% 100

جدول  ) 16توزي الطلبة المسجليد ببرامج الدراسا العليا للعام 2019 /2018
الجامعا

البرنامج

النوع

المجموع

العدد

المجموع %

دبلوم
ةكومية

ذكور

322

232

إنا
ماجستير

90

ذكور

4008

إنا
دكتوراه

اهلية

1,323

ذكور

354

101

ذكور

-

% 100

-

ذكور

623

% 100

481

إنا
دكتوراه

% 100

253

إنا
ماجستير

% 100

2,685

إنا
دبلوم

% 100

142

ذكور

-

-

إنا
المجموع

% 100
-

5,307

% 100

وهدذه اإلحصدددددائيدة ر تعدد كداملدةم حيدث وأنده قدد تم فتد عددد مد البرامج خالل العدام
2021 /2020م ور يزال التوسدددد مسدددددتمرا في البرامج العلميددة في مختل
الجامعا م كما أد هذه اإلحصددائية ر تشددمل بعا الجامعا والكليا منل :عددم
حورمو م لحجم مأربم المهرة).

 -8التنمية المستدامة
أكد اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرد الحاد والعشددددريد في "ونيقة اعالد
باري

 "1998ما يأتي" :بدود متسدددسدددا التعليم العالي والبحث الكافيم ر يمكد
بلد تحقي التنمية المسدتدامة ارصديلة والحقيقية .فلكي تكود الجامعا ذا صدلة

بالتنمية يتعيد ع ليها ارسهام في تطوير المعرفة مد خالل البحوثم ومد جانب اخرم

ر يمكد أد تقلل البلداد النامية والبلداد ارقل نموا مد ال جوة التي ت صلها عد الدول
المتقدمة صناعيا دود ارستناد الى البحث العلمي" .حيدرم 2015م .)260
كما تتبوأ المتسددسددا والمراكز العلمية والبحنية في العديد مد الجامعا العربية
وا جنبية مكانة علمية مرموقة وسدمعة كبيرةم ولها أدوار رئيسدة ومهمة في التطوير
والتنمية سدددواء أكاد ذلل على مسدددتوى الجامعا أو على مسدددتوى المجتم م فهي
بدالمجتم م ومد خاللهدا تقددم الجدامعدة

إحددى حلقدا

الوصدددددل التي تربط الجدامعدا

ارسدتشدارا

العلمية والدراسدا البحنية لعدد مد متسدسدا

المشدددددكال

التي تواجده المجتم بداإلودددددافدة إلى تزايدد مطدالدب الحيداة وطموحدا

المجتم م ونتيجة لتزايد

المجتم المختل ددة في النمو والتقدددمم فقددد تزايددد انتشددددددار مراكز البحددث العلميم
وخصدصد الدول ا موال الالزمة لها في موازناتها مد أجل القيام بالبحوث الالزمة
لحل المشدددكال ارقتصدددادية وارجتماعية والنقافية والسدددياسدددية والتربوية .وزارة
التخطيطم 2014م .)25

الخالصة:
تح ى من ومة التعليم والتدريب باهتمام الحكوما والمجتمعا والشددعوبم باعتبار
اد التدريب ردي

للتعليمم وخصدددصد د لها الموازنا الكافيةم وأعل مد شدددأنهام

وفي اليمد تشدددر

على المن ومة التعليمية والتدريبية أكنر مد جهة أهمها رئاسدددة

الوزراء ووزارا

التدعدلديدم الندالث :التدربيددة والتدعدلديم – التدعدلديدم العددالي – التدعليم

المهني) باإلوافة الى وزارا أخرى كالخدمة المدنية والصحة وتيرهما.
بلا عدد المتسدسدا التعليمية والتدريبية في اليمد ما يزيد عد  )16892متسدسدةم
منهددا  )16734للتعليم العددامم وأكنر مد  )93للتعليم المهنيم وأكنر مد )65
للتعليم العاليم و بلا عدد الملتحقيد بالمتسددسددا التعليمية والتدريبية عام 2014م ما
يزيد عد  )6564796عنصددرام وتخره منها ما يزيد عد  )230377عنصددرام
ويعمل فيها مد هيئة التدري

والتدريب ما يزيد عد  )255533عنصددرام وتخره

مد التعليم العدام مدا يزيدد عد )170138م ومد التعليم المهني أكنر مد )19084م
وأكنر مد  )41155عنصرا مد التعليم العالي.
أسدددهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتسدددسدددا
التعليم والتدريب بمختل

التابعة لها في تطوير

مسددمياته مد خالل إمداد المتسددسددا التعليمية والتدريبية

ا خرى العلميدة بدالخبراء والمسدددددتشددددداريد والقيدادا والك داءا العلميدة واإلداريدة
والمختصدديدم ومسدداعدتها في رسددم السددياسددا والخطط ارسددتراتيجية لهام وتنمية
قدرا منتسدبيهام ودراسدة مختل

القودايا المرتبطة بها مد من ور علميم حيث بلا

عدد الرسدائل العلمية التي أجازتها متسدسدا التعليم العالي المختل ة في مجال التعليم
والتددريدب مدا يزيدد عد  )2596رسدددددالدة مداجسدددددتير  -دكتوراه)م مد إجمدالي
 )17133رسددالة وبنسددبة  )%15مد اإلنتاه العلمي اليمني ككلم منها )1777
رسددددالة تعليم عام وبنسددددبة )%69م و  )60رسددددالة تعليم مهني بنسددددبة )%2م
و  )759تعليم عالي وبنسبة )%29م حتى نهاية العام 2020م.
تواجده المن ومدة عدددا مد التحدديدا أهمهدا تقدادم التشدددددريعدا وودددددع

القددرة

المتسدددددسددددديدة وقلدة الموازندا العدامدة ونقل التمويدل وا ميدة التكنولوجيدة ونقل
التدريب والتأهيل المستمر.
وفي ووء ما تقدم
ينبري العمل على تحديث التشدددريعا م وزيادة التمويل والحرل على زيادة ارن ا،
على ال تعليم والتدددريددبم وحمددايددة هددذه المن ومددة مد المخدداطرم وتعزيز القدددرة
المتسدسدية لهام وتنمية المهارا لمنتسدبيهام وصدر

المكافا والحوافز المجزية الى

جوانب المرتبا م وتعزيز مكانة ا سددددتاذ والمعلم والمو

أينما كادم وت عيل مبدأ

الحسدداب والعقابم واسددتقطاب الك اءا المهاجرةم وتوفير حياة كريمة لهمم والعمل
على تعزيز الشدددددراكدة المجتمعيدة لتحقي أهددا
والرتية العالمية .2030
التوصيا العامة

التعليم والتددريدب والرتيدة الوطنيدة

 تنمية الوعي الرسمي والشعبي بأهمية التعليم والتدريب. تحديث التشريعا والقوانيد المتصلة بالتعليم والتدريب باليمد. -اسددتحداث مجل

اعلى للتدريب وتنمية القدرا تشددترل في إدارته الجها ذا

العالقة بالشدراكة م عدد مد المراكز وبيو الخبرة ارهلية المشدهود لها بالك اءة
وارقتدار.
 تعزيز القدرة المتسسية للجامعا والمتسسا العلمية والبحنية والتدريبية. توفير التمويل المستدام وزيادة ارن ا ،على التعليم والتدريب. اسدتقطاب الك اءا التعلمية والتدريبية الوطنية وحسدد توزيعهم على المتسدسداالحكومية ذا العالقة وتأميد حياة كريمة لهم و سرهم.
 تن يدذ برامج تددريبيدة على مسدددددتوى الوزارا والسدددددلطدة المحليدة لتنميدة قددراالعامليد فيها وربط الترقيا بالتعليم والتدريب.
 ارسددددت ادة مد المخرجا التعليمية والتدريبية عند صددددناعة القرارا ورسددددمالسياسا .
 -توفير متطلبدا تن يدذ ا هددا

ارسدددددتراتيجيدة للرتيدة الوطنيدة لبنداء الددولدة اليمنية

الحدينة  2030والمبادرا والمشروعا

التعليمية والتدريبية.

 محاكاة التجارب والخبرا العربية وا جنبية المميزة في مجال التعليم والتدريب. تعزيز الشدددددراكدة بيد القطداعيد العدام والخدال ومن مدا المجتم المددني ودعممشروعا التعليم والتدريب بصورة مستدامة.

 تن يم ا نشددددطدة وال عداليدا العلميدة كدالمتتمرا والنددوا والح دا على تن يدذهابصورة مستمرة وت عيل مخرجاتها.
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