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 ةمقدم

ددطبيقيببا ئدم دببا  بب  قيبب م دلببلع ئدل لببل تعببم ئددلعببيا أ ببل ئدد بب    ئ أصبب  
 سب   دلبل   ئدل لبل دعدلعبيا ًبرط    يلدببرونظبا ئددلعبياو و  ئدلدللرئس   أسوئق 

أس سببي   دسبب ق   وتعببم لر ببا دببع ئيةديببا دلدعيببا ئدداطببيح ئددلعيدبب  ئدنبب   و ود ببل 
دبببع ئي بببرئل أناسبببما وئدسبببعط   ئددسبببلودا تبببع ئددلعبببياو ودلدببببر دلر بببا ئدلوئلبببل دبببع 

 ئيةديا دد ليل ئدطع  تعم ئددلعيا. ئددلعيا تعم لر ا دع
د ببوع دلببل   ئدل لببل دببع ئددلعببيا ود ديببل أنببوئ  ئددلعببيا  أعئد ابب     ودسببدلت 

ذئ دا يكع ئد  ع كذدك  لنلة  سوف يؤلي د ويبل ئددبوئرل ئ سبدرد ريا  ددس وياو وئ 
إدببم ذدببك ئدنببو  ذي ئدل لببل ئددرداببل إدببم ر ببل  ااضدببع نببو  ئددلعببيا ذي ئدل لببل ئددببن

  ئدل لل ئد عيا.و   لوع تليل  ةن ك دا ود   كبيرئ  بيع دلل   ئدل لل دعدلعيا دلل 
ئيس سبب  وئدربب نوي وئدلبب د و وتعببم لر ببا ئداصببوع دلوئلببل ئددلعببيا ئيس سبب   بب  

( وئددبببب  ةبببب  دردالببببا  ببببلئ  ودمببببذئ يببببلتو ئدلليببببل دببببع ائدببببلوع ئيقببببل ندببببوئ   ئدن ديبببب
ئددب  داصصبم  دعدلعبيا  رليل دع ئددبوئئ قدص لييع درل دعك ئدلوع إدم دو يه ئددز 

 إدم دلئرم ئددلعيا ئيس س  د ليلئ . 
يببر ح كريببر دببع ئدلعدبب   توئلببل ئددلعببيا   د  نبب  ئ قدصبب ليو  اكببر  ئدل لببل دببع 
ئددلعببيا ةبب   كببر  ئقدصبب ليا ظمببر  تعببم أيببلي ئ قدصبب لييع  مببا يببروع أع ةنبب ك 

أنه كعد  زئل دلعيا  أيئددلعيا ئدارل وئدد ددل دع  رئ  زي ل   يكسبم   ليادك س  د
 زئل لال ئدد ددل.  دد د ئدًاع كعد  زئل  إند  يده و  دد د  زئل لاعه و 

وتعيببه يلببرف دلببلع ئدل لببل تعببم ئددلعببيا  ةنببه ب ئدزيبب ل  ئدنسبببيا  بب  لاببل ئداببرل 
ئدددببةد  دببع ئدلدببل  بب  سببوق دن  سبب  دعلدببلو ندي ببا زيبب ل  سببنوئ  ئدلرئسببا  سببنا 

 وئ ل  ب.



 2018 يوليو 20العدد  جامعة األزهر –المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة 

 

 

 

19 

 

 :لدراسةا أهداف

 : العاليمن قياس عائد التعليم  الهدف
 ئددنديا ئ قدص ليا.    ئدل د دلي إسم ا ئددلعيا  بي ع -1

ئدداطح ئددر وي  دلعود   أس سبيا دايبل  تبع ئدبروئ ح ئددب  دبر ح ئددلعبيا  دل -2
 .وق ةذئ ئدس    سوق ئدلدلو ودلى دوئزع ئدلرض وئدطع  

يع ئدل لل ئ قدصب لي دبع ئددلعبيا بإ لئث دق رن   دادعاا ب دقي ائ تنل يس تل -3
 وئددًروت   ئ سدرد ريا ئيارى.

 اابيضدزي ل  كاب    ئددلعبيا بزيب ل  ئدل لبل أو بد    طرق ئقدرئح تنلئدداطح  يايل -4
 ئدد عاا 

و ئدلببب د  ئددلعبببيا د عابببا   بببع  ببب  ئدداطبببح وئدل لبببل ئدد عابببا  سببب   يسببب تل -5
دع  ئدارل نصي   ئدل دعا ي ئدقو  لاوع   ئدل دعا و   دزي ل     دقوى ودق رندم  
 . (ئدقود ئدلال 

 البحث:  فروض

نصبببي  لابببل ئدابببرل دبببع ئدبببلال  زيببب ل ناقببب   ئددلعبببيا دسببب تل تعبببم  زيببب ل  أع -1
 . ئدقود 

 .ئد ط دا ل  دل ئناا ض دؤرر تعمزي ل  ناق   ئددلعيا  أع -2

 الدراسة: أهميه

كدًرو   ئدل د تعم ئددً ريل ئ سدرد ريا  ئددلعيا  ئإلنا قئدلالقا بيع  د ليل ▪
تدعيببا ة دببا  ببلئ  ينببه  ويلدبببر ذدببك وئددندظببر دنمبب  وئدل لببلدع ًببر(  ئسببدرد ري 

لن  إدم   ئددوئرل ئدد ديا تعم أسم سعيدا. داصيعيًر

 ئ سدرد رئ  ئيارى  ةنوئ ئ سدرد ر    ئددلعيا   ايدكع دق رن كيف ▪
سببدرد ر أنببوئ  ئ سببدرد ر أ رببر إسببم د    بب  ئدندببو ئ قدصبب لي  ئ  أي دوضببي  ▪

 ئد ًري أا ئ سدرد ر    رأم ئدد ع ئدد لي. دد ع   رأم ئ
    زي ل  ئدلال ئدقود  وئدارلي. ئدل د إسم ا ئددلعيا  دلي د لل ▪
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ودبلى داللدبا ئدابري يع  ئدلب د ئدل ا تعبم ئددلعبيا  ئإلنا قبيع د  ديف  ئدر ح ▪
 سوق ئدلدل. دطع   ود
 :الدراسة مشكلة

يسببدملف الدببا  ئدببذيو ئدلعدبب دع  ببث  يس سبب ئئددببلال  ئدلبب د يلببل ئددلعببيا 
ئدد ددل وئ ردق    ه  ض ري و ودع را دص   ئددل ةل وئد  دل   وئددل ةبل ئدلعيب  

دبع  ئدلب د يلبل ئددلعبيا  أيضب و ئدلعدب دركزئ دنقل ونًر ئددلر ا دع االع ئد  بث 
ور بل وئددقبلا  دعدنديبا ئيوعئدد ع ئد ًرى وئدطريق  رأم   أةا دص لر ئ سدرد ر 

 ئ سبدرئدي  ئدارلو ودع را  بل دبع ئ ةددب ا  به  مبو يلبل ئدرصبيل  دليًادسدوى 
 وئددؤةعبببا ئددداصصبببا ئد ًبببريايدبببل ئدد ددبببل  ك  بببه ئ دي   دبببه دبببع ئد بببوئلر  ئدبببذي
  ت دي . دةةيال

 ئددلعبببيا  دبببع ئددلعبببيا ئددر عببباتعبببم ةبببذ   ئدضبببو وتعيبببه يقبببوا ئد  بببث بدسبببعيح 
  ب  كريب  وتدعيب و    دد ددلب  ئ ردقب      دس ةا  دد ئ ئددر عا   تد  رة ( ئدل د 

 قببود تعببم ئدد ددببل  دلببلع ندببو ئدببلال  ئ قدصبب ليد  ودببا دقيبب م دببلى ئدل لببل 
ةببذ   دببع(و ور ببح ئدل لببل ئدلد دبباونصببي  ئداببرل دنببه و  ببا ئداببري يع ودلببلع ندببو 

 تعم ئدد ددل(.د عاا ئدل ا تعم ةذ  ئددر عا  ك ئإلنا ق   ا  ئددر عا

 :التعليم عوائد أنواع: أوال 

 نابم  لضبم  يلنب  وقبل بينمب   يدب  ددبلئال ئددلعيا دلوئلل دقسيد   تل  ةن ك
   ة ةذ  ئدلوئلل  وأًمر ئآلار ضدع ئددقسيد   أ ل يكوع  وقل ئآلار داموا
 .أدنياتوئلل  -2.        رأسد ديا وتوئلل ئسدمال يا توئلل -1
 توئلل ئسدرد ريا. -4      .    ئقدص ليا وتوئلل ئ دد تيا توئلل-3
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 :االقتصادية العوائد
 ئ قدصبب ليا ئ د  ةبب   ود ببويع ئدد ددببل لاببل وزيبب ل  ئداببرل لاببل زيبب ل  دنمبب 
ببيل ئدا صببا ئدسببعيدا  ود ببويع وئ سببدمالك ئ لابب ر وتبب لئ  ئإلسببرئف وتببلا   ددًر

 وطريقبا وئدا صبا ئدل دبا ئددددع ب   تعبم   دد   ظبا ئدا صبا ئدسعيدا ئ د  ة  
 .ئسدالئدم     ئإلسرئف وتلا ئسدالئدم 

 دوضو  ئد  ث. ة ئدلرئسا   دلوئلل ئ قدص ليا  يث  وئةدد 
 .التعليمقياس عائد  مشكالت: ثانيا

و   ينببببده تنببببه ندبببب   يدكببببع ئد بببب دل ئسببببدرالع رأم ئددبببب ع  بببب  ئددلعببببيا  إع -1
دعابببرل وتنبببل    سببب   ت لبببل  ئددببب د  كبببرأم دببب ع ئ ددببب ت  دسبببويقهو ويصبببل

   ددً ريل ئيارى.دق رنده 

وئ سبدن ل إديمبب   ئدد ضببياوئد  ضبر  و  دطعبب تعبم  بب    ئدلبرض وئ ئ قدصب ر -2
 ئددسدقبعا.  دد ليل ئ  دي   

 ئدد  ًر . يرئداوئلل ئ قدص ليا غ قي م يمدل -3

وئدبي ن   ئددطعو ا ولقدم     ئدلوع ئدن ديا درل  لاوع   ق لق دل ئد دًكعا -4
 فيائددبببن  ئدلرئسببب فد  دليبببايافئددصبببرو    ئئي بببرئلف ناقببب   كبببل در عبببا دلعيد

 بي ن   سوق ئدلدلف ددوسح ضري ا ئدلال..(.

 وأساليب قياس العائد االقتصادي للتعليم: طرق :ثانيا 

 ةن ك هيدكع قي م ت لل ئددلعيا دع ن  يديع  ئدد  ًر (و  غير ئدد  ًر ( وتعي
  (1    ئ قدص ل ة  ددلعياأر ل طرق دقي م إسم ا ئ

 تقدير الزيادة في الدخل الفردي. نالعائد ع بحسا -1

                                                           

 ئد  دلببببا -ئددر بيبببببببا  كبعبيبببببا - ئدل لببببل دببببع ئددلعببببيا د  ضببببر  -هللا ئد ببببود تبببببلل. تعيبببب ع  (1 
 .5ع  – 2014ف2013-غز  –ئإلسالديا 
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بببببيع لاببببوع ئي ببببرئل و ببببيع  ددق رنببببائدد  ًببببر تعببببم ئداببببرل  دقببببوا تعببببم ئ ئدل لببببل
غير ئدد  ًر تعبم ئدابرل  كب  درئا ئدلدبل وئإلندب  و دقببل  ئدل للدسدوئةا ئددلعيد و 

دابب ةيا  وئدببلتو  دببهو دنديببا ئ بد ب ر وئدطدببوح دعاببرلو ابببرئ  در ويبباو  ئددريبر ئدرقبب  
 ودم رئ  ئ دد تيا وئد  ة   وأذوئق ئي رئل.

 الترابط: طريقة -2
أع دقببيم ئددببرئ ح ئدقبب لا بببيع ئدنًبب   ئددلعيدبب  و ببيع دسببدوي ئدنًبب    دلنبب و  

ئ قدصبب ليو ودببع أسبب دي ه  أسببعو  ئددببرئ ح تبببر ئدببزدع ويلنبب  قيبب م ئددببرئ ح بببيع 
 زدنيا دادعاا. و يع ئدلال ئدقود  لئال بعل دليع تبر  درئ  لعيائدد
 البواقي لمعرفة إسهام التعليم في زيادة الدخل القومي العام: طريقة -3

و مبب  يببدا دقببلير ئدزيبب ل  ئإل د ديببا  بب  ئإلندبب   ئدقببود  دبعببل دببع ئدبب الل اببالع  
 ق ا دع ئدزدع دبيناو لور ئدلوئدل ئدد لل  ئدق بعا دعقي م    دعك ئدزيب ل  دندميبا 

  ل إدم  لض ئدلوئدل غير ئدد لل .إدم ئدقوع  ةع د  د ق  ير 
 طريقة حساب التكلفة والعائد االقتصادي. -4 

يقصل   س   ئدد عاا وئدل لل  دق رنا د عاا دًرو  ئسدرد ري   دل لل ئددندظر 
وئاديب ر ئسبدرد ر رأم ئددب ع  ب  دًبرو  دب  دلنب    ودنه  قصل د ليل دبلي   للدبه

د ع  وئلل دسبدقبعيا أو ت لبل دمبذئ ئددض يا   دد ع    ئدوق  ئد  ضر دع أ ل ض
 ئددسدردر تعم ًكل دسدوي   أتعم    ئدلال أو ئإلند  .   عئدد

 وبيع ئ سدرد ر    ئددلعيا وئدل لل دنه ئدلالقائدطريقا ددكن  دع دوضي   ةذ 
ةبذ  ئدلرئسبا  و بمدمب  ت لبل يدكبع قي سبهو  د ريائسبدر تدعيبا ئدلب د ئددلعبيا    تد  ر

 .ئدطريقاسيدا ئسدالئا ةذ  
 قياس تكلفة التعليم: :أوال
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ب د دببو  ئدناقبب   ئدد ديببا ئد  ديببا أو ئدددوقببل إنا قمبب  إلندبب   دار بب   دلينببا 
دع ئدقوي ئد ًريا ئدد مز    ددل رف وئددم رئ  وئ د  ة   ئيس سيا ئدد  ددكنما 

    أ ل أنًطا ئدد ددل ب. وئ نارئ دع ئدد يف دل ئد ي   

 ودلعيا  يقصل  ال ديا ئدد عاا دقويا ئدد عابا ببر ح ئدندب له أئدد عاا    ئد   تعيا ▪
بد  ديامبب  ئددبب  يدكببع ئد صببوع تعيمبب و وذدببك  رببرض د ليببل  ئددد ققببائددنبب  ل 

 ئدد  ديف ئدد  يدكع أع دلط  أ ضل ئدند له أو ئددن  ل  ةقل ئدد  ديف. 

 مصر  في العاليارتفاع تكلفة التعليم  أسباب
ا ئددلعببيا ودؤسسبب ده ئددادعابباو ندي ببا ئردابب   دلببل   أتببلئل ئدطع ببا بببنظ زيبب ل  ▪

 دبلأ إدزئديا ود  نيا ئددلعيا. دل دائدندو ئدسك ن و ودبن  دادعف لوع ئ

(و  سبب  ئدنظبر  ئدل د دع ئددلعيا  ئددلعيا  عمتعم دسدوي   أت ع ئدط ئزلي ل ▪
 ود  رى(.  صن ت  لبعوا  ئدر نوي  ئددمن ئدد ددليا ئدلونيا دعدلعيا 

دن سبب  ئددصببرو    ئدلرئسببيا دببل د عاببا ئدط دبب   نصببي  ئدط دبب  دببع  تببلا ▪
ئددلعببيا  إدزئديببا(و وذدببك  سببب  دطبيببق دبببلأ ئدلبب د ئدلبب ا تعببم ئددلعببيا  ئإلنابب ق

 و ق  دعلسدور.

دلل   ئددضاا ود  ين ا تنم  دع ئردا   ئيسل ر وئنااب ض ئدقيدبا  ئردا   ▪
تعبم  اقبول ئإل د ديبا ئددناقبئدًرئليا دعلدعا ئدد عيباو  دب  يضبلف دبع قيدبا ئدن

 ئددؤسس   ئددلعيديا.

ئددسببددر   بب  درد بب   وأ ببور ئدلبب دعيع  بب  قطبب   ئددلعببياو وغيرةبب  دببع  ئدزيبب ل  ▪
 أو ه ئدصرف ئيارى ئد  ريا دنم  وئدرأسد ديا.

 دراسة كل من: يجب العاليالتكلفة التعليمية للتعليم  ولحساب
  العاليااللتحاق بالتعليم  معدل: أوال

 ئددعد قبببببيع تبببببلل يلكبببببم وئدبببببذي ئدلببببب د و  ببببب ددلعيا ئ دد ببببب ق دلبببببلع ببببببريلد
 ئ ببببل   د  دلبببب   ئددعد قببببا ئدلدريببببا ئدالببببا  بببب  ئدسببببك ع  لببببلل دق رنببببا   د  دلبببب  
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رئ   ئ دد ب ق دلبل   زيب ل  أع إذ ئدلب د و ئددلعيا تع  ئإلنا ق   ا دقي م ئددًؤ
   دليببا د ديببا بنيبب   يرددببو  تعيببه ئإلنابب ق زيبب ل    دضببرور  دلنبب  ئدلبب د   بب ددلعيا
 ر دب  أو ئدزي ل و ةذ  ئسديل   نسدطيل  دم وئدورش وئددل دل ئدق ت      دددرعا
 يدطع  كد  دس ق  و ئددو ول  ئد  دل       ليل  كعي   أو  ليل    دل   إنً  
 بزيب ل  ئددلعيديبا ئد بوئلر  ب  ئإلناب ق زيب ل  أيضب      د  دلب   ئ دد ب ق دللع زي ل 

  بب  ئد ببوئلر أتببلئل زيبب ل  دسببدعزا كدبب  ئد ليببلو ئددليببيع تدعيببا اببالع عدبب أتببلئلةا
  ببإع   ددبب د  وئددةةيببلو ئددببلري  تدعيببا تعبب  ئإلنابب ق زيبب ل  ضببرور  ئدلبب د  ئددلعببيا
 إضبب  يا دببوئرل داصببيع ددطعبب  ئدلبب د   بب ددلعيا ئ دد بب ق دلببل   زيبب ل  تدعيببا

 ئدد ددل  وئدوت  دسك نيائ ئدزي ل  تع ئدن ده ئ  دد ت  ئدطع  زي ل   ددص ع
 ود ببع وئددل ةببل ئد  دلبب   إتببلئل  بب  لئلببا دزئيببل ةنبب ك أع ويال بب  ئددلعببياو  ةةديببا
 . دعدلعيا ئددو ه ئدا ع ئدقط   لور وزي ل  ئدا صا

 وا صببادصببر دبب  بببيع   دلبب    كوديببا   بب  ئدلبب د دؤسسبب   ئددلعببيا  ددنببو 
دل ةبببل ئدلعيببب  وئدددوسبببطا كدببب  يدبببوئ ر بمببب  تبببلل دبببع ئد وئيزةبببرد  دلبببه    إلضببب  ا

 24  دلببه زئل  ددصببل  23ئدا صببا وئد كوديببا ويبعببا تببلل ئد  دلبب   ئد كوديببا 
كعيببا تبب ا  450 إدببمكعيببا زئل  ددصببل  390  دلببه ئدلببريش بمبب   بإضبب  ا  دلببه 
  دلبه ا صبا  21دصر    كعياو كد  يو ل  85 ئيزةر(و ودضا   دلا 2017
 كعيببببببا 162بمبببببب   ددبببببوئ ر 0172  دلببببببا ا صبببببا بنم يببببببا تبببببب ا  26ددصبببببل  زئل 

 148دلمببببلئ  نيبببب  و 45كعيبببب   د نودو يببببا ددضببببدع  ردبببب ن (و كدبببب  يو ببببل 2017 
 دلملئ ددوسح. 14و و(2017 ت ا  158 إدما ع وصع   ت د دلملئ 

دؤسسببب   ئددلعبببيا ئد كوديبببا دسبببد وذ تعبببم ئدنسببب ا ئدلظدبببم دبببع  أعيال ببب  
رقبا  ئددب د ئد بلوع  دبع دبكذ ويدضب درئ بل ئددلعبيا ئددادعاباو   ب ئدطع ا ئددقيليع 

  بببوئد  وئيزةبببرئد  دلببب   ئد كوديبببا   ببب ئدطع بببا ئددقيبببليع  انسببب  أع(و  يبببث 1 
 د وصبببع و بيندببب  2010ف09تببب ا  ئدلببب د ئددلعبببيا   ببب % دبببع  دعبببا ئددقيبببليع 94
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ئدلببب ا تعبببم ئددلعبببيا  ئإلناببب قو وةبببو دببب  ي لعنببب  نركبببز تعبببم 2017ف16% تببب ا 98
 .(1 ئدقود قدص ل تعم ئ  ئ قدص ليودرلول   ئدل د 

 ئدلبب د ئددلعببيا   بب ئددقيببلوع  ئدطببال  تببلئل( يوضبب  أ 1رقببا   ئددبب د  وئد ببلوع
 ابالعددنوتبا(  ا صبا   دل    كودياو   دل   ا صباو دل ةبل  أًك ده ك  ا 

 (.2017ف16 – 10ف09ئدادر  دع  
 (1رقم ) جدول

 مصر فيالمختلفة  العاليالطالب المقيدين بمؤسسات التعليم  إعداد
 (16/2017 –09/10الفترة من ) لخال 

ف  ئدسنوئ 
 ئدبي ع

 ئد  دل  
ئد كوديا 
 وئيزةر

 ئد  دل  
 ئدا صا

 إجمالي
 الجامعات

 المعاهد
المتنوعة 

 الخاصة

 إجمالي
المقيدون 

 العاليبالتعليم 

 2040755 35885 2004870 70309 1928112 2010 ف09

 2036729 31859 2004870 72982 1649986 2011 ف10

 2036729 31859 2004870 72982 1649986 2012ف11

 1749814 35691 1714123 86491 1654455 2013ف12

 1840596 40124 1800472 111522 1688950 2014ف13

 2210531 48570 2161961 110859 1946787 2015ف14

 2413752 45311  2368441 138127 2230314 2016ف15

 2465715 36595 1202429 154835 2274285 * 2017ف16

  أولية*بيانات 

                                                           

ئدنًبببر   – ئدسبببنوي  ئإل صببب ل ئد دببب    - وئإل صببب  دعدلبلبببا ئدل دبببا  ئددركبببزي  ئد مببب ز (1 
 .2018نو دبر  -ئدسنويا  
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 اإلحصزائي الكتزاب - واإلحصزا للتعبئزة العامزة  المركززي الجهاز  -السنوات المصدر: باقي
 .2018 السنوي 

 ئدل د ئدطع ا ئددقيليع  دؤسس   ئددلعيا  تلل أع إدمئدبي ن   ئدس  قا  ودًير
رببببا  ببببلث  2010ف09ك نبببب  دسببببدقر  نسبببببي   دببببم تبببب ا  قببببلدصببببر   بببب ئددادعاببببا 
ير بببل ذدبببك إدبببم دببب  يسبببدم  سبببنه  2011ف10ئددعد قبببيع تببب ا  إتبببلئل  ببب ئنااببب ض 

  بب  دالرداب  ئددعد قبيع  أرقب ائدس لسبا ئ بدلئليببا ربا تب ل   ئدسبنا  ئدابرئ   لبل تبول
 .2014ف2013 ت د ئدد ديا ددسدقر  لل  ئيتوئا

ئدددويبل ئدابب ع  زيبب ل  إدبم ئدطع ببائددقيبلوع دبع  إتببلئل  ب ةنبب   ئدزيب ل  ودلبول
ئد  دلبببب   ئدا صببببا  إنًبببب  زيبببب ل    يببببثو ئدلبببب د ئددلعببببيا  د بببب   ئد كببببود  ودببببيم

  بببب ئددقيببببلوع  تببببلل ئرداببببلئنببببه   ن ببببلتعيمبببب و  ئإلق بببب عوئددل ةببببل ئدا صبببباو وزيبببب ل  
 أدببببف 111,5 إدببببم 2010ف09ط دبببب  تبببب ا  أدببببف 70,3ئد  دلبببب   ئدا صببببا دببببع 

تببلل ئددقيببلوع دببع ئدطببال   ديببزلئل% رببا 58زيبب ل  نسبب ا ب 2014ف13ط دبب  تبب ا 
زيببببب ل  نسببببب ا ب 2017ف16ط دببببب  تببببب ا  أدبببببف 154,8 صبببببا إدبببببم   د  دلببببب   ئدا

 .2014ف13% تع ت ا 38,8
 بمصر العاليالتعليم  في مقيدينال إعداد( تطور 1) توضيحي رسم
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 :العاليعلى التعليم  لعاما اإلنفاق :ثانيا

ئدددويبببل دعدلعبببيا  ر د عابببا ددويبببل(و وددلببلل دصببب ل ئدلبب د  دلعبببيائد اد عاببب ددرببل
ئدد ددلو كد     ئ قدص ليا ئدس لل   وئيوض  و ق  دعسي س   ئدددويعيا  ل ئد  د
 أودع  يبث كونبه دادو ب  و  د  دل دعدلعيا ئ ئدد ددليادص لر  ط ق   دعنظر   ددنو 

وئ دي   دببه ئددندويبباو سببوئ   دد ددببلأو ددطع بب   ئ ئي ببرئل  بب  ئندق ليبب   دو مبب   د  
 .ئدلبب اوئسببدرد رئده أو دقدصببرئ  تعببم ئدقطبب    دابب عئدقطبب   ئ دسبب ةداكبب ع دد  بب   د

  (1 يع   يد ئددلعيا ئدل د   ددويل صر أةا دص لر  يدكعوتدود  
أس سبببي    ئ  دصبببلر   كودببباديزئنيبببا ئدلودبببا ئددببب  دلبببلة  ئد ددربببل  كبببود   ددويبببل -1

دعنظ ا  و ق      لتا ئددلعيا  د كود  ئ لور. ويدا و  د  دل دددويل ئددلعيا ئ
    كل لودا. دد لئد  ليوئ قدص ئدسي س 

   (دا عئ ط  لذئ  ئد ئدو لئ ئددلعيديا   ددؤسساذئد  دع أنًطا ئ ويلدد  -2
 ئددبب  ددداصصببائدو ببلئ  ئ دببع د  دلبب  ئدددويببل ئدببذئد   بب  لاببل ئ ويدركببز

 د كدمب و   دق ببلوذئ  طب  ل اب ع دقبلا ابلد    كو لئ سد  ئدق نوع بإنً لم  
تعبم ذدبك  ئيدرعبا. و يابرى ئلئدمب  دبع سبنا بإير      داب  دسبد  دمب    صبادوئل  ا

أو  او(ئدمنلسببببياو أو ئدد  ريببببئددمنياوئدلرئسبببب    ئ سدًبببب رئ كريببببر  دنمبببب   درئ ببببز 
ودلعببببيا  د  سبببب   ودرئ ببببز ئددببببلري  تعببببم ئ دد ددببببلوئدق نونيببببا و ودرئ ببببز الدببببا ئ

ئدزرئتببببببا وئدمنلسبببببباو ودطبببببب  ل     كعيبببببب ددو ببببببول ئ ئإلند  يببببببائدعربببببب  و وئدو ببببببلئ  
 دع  دل  . دذئد دصلرئ  دع دص لر ئدددويل ئ ددرلوكعم   د  دل  وئ

  دا ر يائ دن دع ئدقروض وئد ددويل -3
                                                           

كدب   ئددلعبيا ئدصب لر تبع   –دصر     ئدل د  ددويل ئددلعيا –أ.ل. سدير ري ض ةالع  (1 
 .15ع  – ئدلود د عم ئدسك ع 
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  ددادعابباوئ ئددببن  يادقببل مإدبب د كودبب  دطببور ئددلعببيا ئدلبب د  كريببرئ  دببع ئ لتببم
بمببلف  دديبباوئدل  ددنظدبب  وئ ئدًببرك  و  ددؤسسبب   بب  ذدببك ئدلليببل دببع ئ وسبب ةد 

ئددب  ينبلر و ولةب  د عيب .  دد    يبما    ئئبدل ث ئدط د  إدم لوع أ نبيا ددلر 
ئ دببذدم  ئدلودبا  ةن كو  دددويبل دطبوير  ددد  بائ دا ر يبائ ددبن دبع ئ دالسبدا ل  مبول 

نًبب   تقببول دًبب ركا ودلبب وع دببل لوع ودؤسسبب   دادعاببا ددطببوير  ئددلعببيا ئدلبب د  وئ 
 برئده  ليل . ائددلعيا ودقلي

ئددب   دد ب دات ب ر  تبع ئ وةبو دع دس ةد   ئدط دب   ب  د عابا ئددلعبيا  ددويل -4
 يببث إع  دلعببيا يببل لم  ئدط دبب   بب  ًببكل رسببوا لرئسببيا دسبب ةدا  بب  د عاببا ئد

 . كوديائد ئددصريا د  دل     ئدد عاا د  زئد  ردزيا    ئ ددس ةدائ
 ئينًببببطادددويببببل دادعببببف  ئدرليسبببب ئددصببببلر  ةببببو ئد كببببود ئدددويببببل  ويلببببل

و ئد ببب دل غيبببر  أو ئد ببب دل عبببيا دصبببرو سبببوئ  ئددل  ببب  ئدلببب د ئدا صبببا  ببب ددلعيا 
وقبببببل ًبببببمل ئدددويبببببل  ئدا ر يببببباوددويبببببل ئد لرببببب    وئدبببببلكدورئ و رنببببب ده ئدد  سبببببدير 

و ود بع تعبم ئدبرغا ئدلرئسباندبوئ دطبرلئ ابالع ئدادبر  د بل  ئدلب د دعدلعيا  ئد كود 
ةبذ  ئدزيب لئ  دظبل   بإعتعبم ئددلعبياو  ئد كبود ئإلناب ق   ب دع ئدزي ل  ئددع وظبا 

 .ئددلعيا مه ددطع    تع دوئ ت  ز 

 ئيوعابالع  دبر  ئددسبليني   وئدلقبل  ئدلب اع ئد    ئإلنا ق ئدل ا تعم ئددلعيا إ
ئردا تبب   ًببملو ود نببه ئددددبب د  دالناابب ض يد ببهوئدلًببريع كبب ع  ئد بب ليدببع ئدقببرع 

 ئدقببود يطعببق تعيببه ئدلقببل  وئدببذيدببع تقببل ئددسببليني  و  ئيوعئدنصببف   بب طايابب  
 أقصم ئإل د د دع ئدن ده ئدد عم  ئددلعياتعم  ئإلنا قا نس   دعدلعيا  دم وصع

نببده تنببه دضبب تف ديزئنيببا  ئدببذي ئيدببرو 1995ف94% تبب ا 5,5  ببوئد قيدببه دببه 
دبرئ  تعبم دب  ك نب  تعيبه  أر لبائددلعيا رالث درئ  ودض تف ئسدرد رئ  ئددلعيا 
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 د ببوئد  2000ئ ناابب ض إدببم أع وصببل تبب ا   بب بلئيببا ئددسببليني  و رببا بببلأ   بب 
% 3,1  ببوئد قيدببه دببه  ألنببمو ووئصببل ئ ناابب ض ديصببل إدببم GDP% دببع  5,1
%  3,8  بوئد  2008را ًمل ئردا تب  نسببي  ديصبل تب ا  2005ت ا   GDPدع 
 ئدبذيئيدبر  ،(1 2014 تب ا  GDP% دبع  4,7و ربا أردابل ديصبل إدبم GDPدع 
  بب ئدلبب ا  ددلعببياتببلا و ببول سي سببا وئضبب ا دىنابب ق تعببم ئ ةبب ة دببا   قيقببايؤكببل 

دظمببببر  وئددبببب ئدا صببببا  بببب ددلعيا  ئإلصببببالحدصببببرو  ضببببال تببببع دابببب ح اطببببوئ  
  دم  أةلئف وئض ا. و لئددلىو و  د طويعاديس   أي – زليا ووقديا   لرئ كد 

 دبعئدل ا وئدنس  ئددقرر  سنوي   ئإلنا ق( يوض    ا 2رقا   ئدد د  وئد لوع
 .تعم ئددلعيا ئد كود  ا قئإلنونسبده دع  ئدل د دعدلعيا  وئددو مادوئزنا ئدلودا 

                                                           

, وزارة الماليزة , الموازنزة العامزة   2008 – واإلحصزا العامة  للتعبئة المركزي الجهاز  (1 
 للدولة , سنوات متفرقة.
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 (2رقم ) جدول
 (1)على التعليم طبقا للموازنة العامة للدولة للدولةالعام  اإلنفاق

 (هجني بالمليار القيمة( 17/2018 -11/ 10)
 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 البيان/ السنوات

 1.200 974.793 864.6 789.431 689.327 635.4 490.58 403.16 ئإلنا ق ئدل ا دعلودا
 دريعيوع 

 136 103 95.106 94.35 83.85 64.03 57.5 47.05 ئإلنا ق ئدل ا تعم ئددلعيا
نسببب ا ئإلناببب ق ئدلببب ا تعبببم 
ئددلعبببببببببببيا إدبببببببببببم إ دببببببببببب د  

 ئإلنا ق ئدل ا  %(

11.7% 11.7% 10.07% 12.16% 12% 11% 10.5% 11.3% 

ئإلنا ق ئدل ا تعم ئددلعبيا 
 ئدل د  

10.334 14.0 14.35 16.293 23.761 25.141 31.6 37.7 

ئإلنا ق ئدل ا تعم ئددلعبيا 
ئدلبب د  ف إ دبب د  ئإلنابب ق 

 تعم ئددلعيا

21.8% 24.3% 22.6% 20.14% 21.4% 26.43% 30.6% 35.3% 

* نصببببببي  ئدط دبببببب  دببببببع 
ئإلناببببببببب ق تعببببببببببم ئددلعببببببببببيا 

 ئدل د     يدف  نيه(

6200 6700 8676 9647 12205 11272 13894 - 

 العاليالمقيدين بالتعليم / عدد  العاليتم حسابه بمعرفه الباحث:  اإلنفاق على التعليم  *
 

 10 تبب ائددلعببيا  تعببمئدلبب ا  ئإلنابب ق إ دبب د  أعدببع ئد ببلوع ئدسبب بق  يدضبب 
% دقري بب  دببع  دعببه ئإلنابب ق ئدلبب ا 11,7دعيبب ر  نيبباو بنسبب ا  47قببل بعببا  2011ف

دعيبب ر  10دببع ةببذئ ئإلنابب ق  ئدلبب د عببيا نصببي  ئددل بعبباو دعيبب ر  نيببه 403ئد بب دا 
ئإلنابب ق تعببم ئددلعببياو دسببد وذ ئد  دلبب    إ دبب د % دببع  21,8ن ببو  أيدقري بب و 

  دع ةذئ ئإلنا ق. ئي برتعم ئدنس ا  وئيزةرئد كوديا 
                                                           

 (2016ف15-15ف14-14ف13 سنوئ    2014ف2013 وأرق ا ق لق  ئدل د ئددلعيا   (1 
 سنوئ  دادعاا  - وئإل ص   ئدل دادعدل ا  ددركزي ئ ئد م ز
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دعيبب ر  83,3تعببم ئددلعببيا ن ببو  ئإلنابب ق إ دبب د  قببلر 2014ف 13و ببم تبب ا 
و وكب ع دعيب ر  نيبه 689ئدلب ا ئد ب دا  قئإلناب % دقري   دع  دعبه 12نس ا ب نياو 

% دبع 20ن بو  أيدقري ب و  دعي ر  نيبه 16 ئإلنا قدع ةذئ  ئدل د نصي  ئددلعيا 
 تعم ئددلعيا. ئإلنا ق إ د د 

دعيبب ر  83,3تعببم ئددلعببيا ن ببو  ئإلنابب قإ دبب د   قببلر 2014ف 16تبب ا  و ببم
نصي   ك عي رو و دع 689ئدل ا ئد  دا  ئإلنا ق% دقري   دع  دعه 12نس ا  نياو ب
 إ دببب د % دبببع 20ن بببو  أيدعيببب ر دقري ببب و  16 ئإلناببب قةبببذئ  عدببب ئدلببب د ئددلعبببيا 
 تعم ئددلعيا. ئإلنا ق

 خالل فترة الدراسة العاليعلى التعليم  اإلنفاق( تطور 2) توضيحي رسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العام: اإلنفاقمن  كنسبة العاليعلى التعليم  الحكومي اإلنفاق

 ئإلناب قئددلعبيا ف متعب ئإلناب قنسب ا  أع (و2ئدسب بق رقبا  ئد بلوع  دبع يال  
ئد  بث   دردابل  ًبكل دع بو  ببل  لرئسبا دبر   ابالعئدل ا  دوئزنبا قطب   ئددلعبيا( 

وضبببل ئددلعبببيا  أعيلنبببم  ددببب و 2018ف17تببب ا % .311دبببب ددلنيببباو  يبببث دصبببل 
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وضببل  إدببمدبب  لتببم  وو وةببفدبب  زئع غيببر كبب  ئدلودببا إنابب ق أودويبب  دببع  ئد كببود 
% دبع 4 إدبمو ينع تعم زي ل  داصصب   ئددلعبيا 2014 نوع  ليل   دلسدور ق

( دإلنابببب ق تعببببم ئددلعببببيا قبببببل ئإل دبببب د  بببببل  دببببع ئدنبببب ده ئدد عببببم  ئدقببببود ئدنبببب ده 
 .ئدلعد % دع  ث 1و وئد  دل % دعدلعيا 2و وئد  دل 
 :اإلجماليمن الناتج المحلى  ةكنسب العاليعلى التعليم  الحكومي اإلنفاق

ر ئإلنا ق تعم ئددلعيا د يلل  أو ئإل دب د كنس ا دع ئدن ده ئدد عبم  ئدل د ًؤ
رئ   ئدقود ئدلال  ئددلعياو ودل ذدك  مو    تع ئ سدرد ر  ئددلبر يلل ئ ل ئددًؤ

ر ئدو يل  يدكع ئ تدد ل تعيه دياسر ئددن قض بيع ئإلنا ق ئد بيبر  ئدذيديم ئددًؤ
 ئياببببذو غيببببر أع ئيلئ يا تببببع دلببببلل دببببع ئدببببلوع ئدن ديببببا وئدندي ببببا غيببببر ئددرضبببب

ببرئ  أاببرى قببل يكببوع دببه ل دببه  ببر نصببي  ئداببرل أو ئدط دبب  دببع  أاببرى  دًؤ كدًؤ
  ئإلنا ق تعم ئددلعيا.

  ب  ئإل دب د دبع ئدنب ده ئدد عبم  دإلناب ق ئدل د  صا ئددلعيا  ئنااض  عقل 
 وةببوو 2002 تبب ا% 1,43بنسبب ا  دق رنببا 2002% تبب ا 1,24إدببم  2007تبب ا 

ئدلبب د   بب  ديزئنيببا ئدلودببا  و ببل   ئددلعببياير إدببم ئناابب ض نصببي  ئدببذي يًبب يدببرئ
تبب ا  مئدنسبب ا ددرئ ببل إدبب وظعبب . (1 (ئدلبب د و بببوزئر  ئددلعببيا ئ سببدرئدي  ئدداطببيح 

ذئ% دقري ببب و 1  دقبببلئردرئ لببب   ببب  دعبببك ئدسبببنا   يبببث 2010  دهدببب  قبببلرن  ئدنببب  وئ 
درسببديا دببع ئ إل صبب  ئ ط قبب  د وذدببك  2010تبب ا   بب ددصببر  ئإل دبب د  ئدد عببم

داصيع ديزئنيا   إعدعي ر  نيا.  1350    ودع وزئر  ئدداطيح ددركزي ئ كئدبن
يلنببم أع نسبببده  2012ف2011  بب  ئدلبب د  نيببه دعدلعببيا  دعيبب ر14دصببل إدببم ن ببو 
ذئ%و  1,1  دزيببببل تببببع  ئإل دبببب د دعنبببب ده ئدد عببببم  ئدد عببببم  ئدنبببب ده أعتعدنبببب   وئ 

                                                           

دقريببببر دلببببل دببببع قبببببل و ببببل  ئدداطببببيح  2010ف2009  دببببا ئددلعببببيا ئدلبببب د   بببب  دصببببر  (1 
 .2011سدرئدي   بوزئر  ئددلعيا ئدل د وئ 
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تعم  ئإلنا قداصيع ديزئنيا  و وك ع2016ف2015دعي ر دل ا  2673 ئإل د د 
 ئإلناب قنسب ا  أعيلنبم  ةبذئدعيب ر  نيباو  25,141 ةب ئدلب ا  دبنام ئدل د ئددلعيا 

 ددلنيببا  ددة يببل نسبب   وةبب %و 0,9 ئإل دبب د دعنبب ده ئدد عببم  ئدلبب د تعببم ئددلعببيا 
ئدلب د   ئددلعبياداصصب    و دق رنائي برو  رودم ر ة ئد ًريا  دوئرلدلودا دلل ئد
وكوريببب و  وأدد نيببب  و نعنبببلئوو ند رك ببب   لبببض ئدبببلوع دربببل ئدبببل ظ لرةببب  ببب  دصبببر بن

 ل( ن بOECD, 2006وئددنديا   قدص ليدنظدا ئددل وع ئ دقريروأدريك (  وئدسويل
% دع ئدن ده  1,2   دصر أقل دع  زئعد   أنه يع    % 1,7قل بعا  دددوسحئ

 دد عببببمئ دهنسبببب ا دنااضببببا دببببع ئدنبببب  وةبببب . 2010تبببب ا   بببب  ئإل دبببب د ئدد عببببم 
بد ع أ ريقيب و  يوسبحببلوع ئدًبرق ئ ودق رنبا دبل ةبذ  ئدبلوعو   ددق رنبا ئإل د د  ًو

دبع  أقبل   دصر  ئإل د د ئدد عم  ئدن دهتعم ئددلعيا دع  ئإلنا قيلدبر نصي  
سببرئليل وئ ددنطقبباوأقببل دببع أغعبب  لوع ئ دددوسببحئ بببل وئدببيدع  ددرببر درببل دببونم وئ 

ئدن ًببلا درببل  يقدصبب لئ دصببر دببل ئ تنببل دق رنببا ناسببه يدببرو يبببود  وينطبببق ئ
 ٪وئددكسببببببببببببببيك(5,7%(و وئدبرئزيببببببببببببببل  5,85%  ود ديزيبببببببببببببب %(  6  ئير ندببببببببببببببيع

 5,3)% 1).  
 :العاليعلى التعليم  اإلنفاقالفرد من  نصيب

بببر  ابببر تعبببم  يلدببببر ددوسبببح نصبببي  ئدط دببب  دبببع ئإلناببب ق ئدلببب او ةبببو دًؤ
دلبلع  تعبم ئإل د ديبال دلبل   ئدقيب ل دنلكم زيب  قل ود ع   ئددلعياو  ئ سدرد ر

دعد عاباو  و قب   ئد قيقيباةن  و ق ئدقبيا  ويقصلو  سعبي ئنلك س ئإلنا ق تعم ئدط د  
دعدلبلببببا ئدل دببببا  ئد مبببب ز ئددركببببزي دع  دلبببب   و ي نبببب    ئيتعببببم دد عببببمدبي نبببب   ئ
تعبم ئددلعبيا  ئإلناب ق  ب ئدزي ل   ضآدا  إعئددوض ا   د لوع ئدس بقو  وئإل ص  
ئإلناببب ق تعبببم   ببب  زئيبببلإدبببم د ألىو ددقيبببليعئ أتبببلئل  ببب   ددزئيبببل  دق رندببب  ئد ببب دل 

                                                           

 .15ع   –در ل سبق ذكر    -دصر    ئدل د ددويل ئددلعيا  -.ل.سدير ةالع أ  (1 
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ود ع نس  ئدزي ل  ك ن  ضليااو وذدك كدب  يدضب  دبع ئد بلوع  ئد  دل ئدط د  
 ئدلبب د تعببم ئددلعببيا  ئد كببود ( زيبب ل  نصببي  ئدط دبب  دببع ئإلنابب ق 2ئدسبب بق رقببا  

 9647 د ببوئد  14ف13ديصببل تبب ا  2011ف10 نيببا تبب ا  6200 عقببل ئرداببل دببع 
 وئددبب  عببيادوئزنببا قطبب   ئددل  بب  لببل ئددلببليل  أاببرى در عببا صببلول  يبببلأ نيمبب و رببا 

إدببم  ئدلبب د ديصببل نصببي  ئدط دبب  دببع ئإلنابب ق تعببم ئددلعببيا  2014ئقرةبب  لسببدور 
ئدقيدبببببا  وئنااببببب ضئنبببببه دبببببو ئابببببذ ئددضببببباا  إ  .2017ف16تببببب ا  13894  بببببوئد 

دمببذ  ئدزيبب ل  يقببل  ددطعقببادببا ئأرببر ئدقي  ببإعو تد بب ر بب  ئ  ددصببري ئدًببرئليا دع نيببه ئ
 ددسببدوى  بب  ئ ئددريببر  ددضبباائ   نسبب ا ئدزيبب ل  دق بببل دقري بب  دلببل أع يببث  ئوكريببر 

ودسبببدوئة    قيقيبببائد ابببلد  تعبببم   ببا ئد دبببنلكم  ( ددببب  ي لعمبب  دىسبببل رئدلبب ا 
 ئدد  يدددل بم  ئدط د . ي  ليدياغير ئ الد  أو ئد ي  ليديائ ئدالد   ئ سو 

ذئ % دع دصرو    ئددوئزنا 11زنا ئددلعيا ددلنيا و  ددرل سوى ك ن  دوئ وئ 
يببدا  يببفدريعيببوع  نيببه.  ك 1.2  ببوئد ئد  درببا  2018ف2017دعسببنا ئدد ديببا   دبائدل

 إنا ق ةذ  ئددوئزنا؟
دببا دادعببف  وئددب  2018ف2017بي نبب   دوئزنببا ئددلعبيا دعسببنا ئدد ديببا  و د عيبل

 ئإلنابببب ق صببببده ئ بببببر دببببع   ري ئد بببب ئإلنابببب قتببببع ئدسببببنوئ  ئدسبببب  قاو د ًببببف أع 
% دببببع 78  ببببوئد ئددببببوظايع دعبببدما  أ بببور أع يببببث ‘  لعبببياتعببببم ئدد ئ سبببدرد ري 
 بببيع أع ًبببرئ  ئدسبببعل   ببب دعيببب ر  نيمببب و  84.2ئددلعبببيا  دببب  قيددبببه  طببب  دوئزنبببا ق

يدا دع االده ًرئ  دسدعزد   وألوئ  ئدلدعيا ئددلعيديبا  ئدذيوئدالد   وةو ئدبنل 
 ئإلناب ق وأدب دعيب ر  نيم  7.5دع دوئزنا ئددلعيا  قيدبا  %  قح7  دداطم نسبده 

 أيببن   دلئرم  ليل  أو درديا دلئرم ق لدا أو  ائيةا وةو ئ سدرد رئ  ئدددلعق
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%  قببح 13  ببوئد تدعيبب   دطببوير ددلعقببا   يربب ث أو غيببر   درصببل دمبب  ئددوئزنببا 
 .(1 دعي ر  نيه 13.6بوئقل 

 يدببب  يدلعبببق   إلتببب ل  نظبببر ك دعبببا سبببوئ د دببب   صبببور ئددلعبببيا بمبببذ  ئد دوئزنبببا
ئدداصببع دعقطبب   وةببو دبب زئع دنااضبب  ولئلدبب  دبب  دط دبب  وزئر   بعببائدد بإ دبب د 

ئددلعيا بزي لده  دم دددكع دع ئدد رك ود ع ةبذئ يدطعب  دبع   نبمب  أيضب  وضبل 
ئددلعيديا وكيايا إنا ق ئددوئزنا  د   ئدلدعيااطح وئض ا ود لل  ئددالد  ددطوير 

و وأيضببب  تعبببم ئد  نببب  ئدددلعببق  طبيلبببا دوزيبببل ةبببذئ  قيقبب لئث دطبببور يببؤلى إل ببب
ددرببل ئي ببور ئد  نبب  ئي بببر  وئددبب ئددادعاببا  ئإلنابب قئددبعببا ئدضببليل تعببم أو ببه 

 دنم .
 من التعليم  االقتصادي العائد

ئدل لبل دببع   ع سب  ئددلعبيا تدعيبا ئسبدرد ريا دمب  ت لببل يدكبع قي سبه  و  تد ب ر
 ئدبي ن   ئدد ديا  دالئائس يدا ئدل د ئددلعيا 

 الخريجين: إعداد: أوال

 ئندقب ع  ب و دوئ به دصبر د بلي   ئدلب د تع د لي   دنظودا ئددلعبيا   ضال
ئددلببروض   بب زيبب ل  ًببليل    منبب كئدطببال  بن بب ح دببع ئددلعببيا إدببم سببوق ئدلدببلو 

 ئإلنسبببب نيا ئدلرئسبببب   داصصبببب   اري بببب ئد  دلبببب   ا صببببا بببببيع  اري بببب دببببع 
( وئدزرئتبا. ويادقبر ئداري بوع إدبم ئدلر ب ( وئدد ب ر   ئدقسبا ر  ئدل ئدقسا  د قوق وئ

ي د  مبببب  أصبببب    ئدلدببببل دببببع  يببببث ئددمبببب رئ  ئدانيببببا  ئددبببب ئددمبببب رئ  ئدوظيايببببا 
. و  يددعبك ئداري بوع ئد دب ت  وئدلدلوئددم رئ  ئدًاصياو درل  ل ئددًكال  

م  يدقببببلدوع دًببببرع ئددبببب  ئدلدببببلئدر دبببب  ئددمبببب رئ  ئدالزدببببا دببببع أ ببببل  ببببرع   بببب 
  .ويًلروع أع ئددلعيا دا يزولةا   ددم رئ  تدعيا

                                                           

 وزئر  ئدد ديا. – 2018ف2017ددوئزنا  ئدد عيع  ئدد د ئدبي ع  -ئددصلر (1 
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 (3رقم ) جدول
 (باأللف) (1)مصر فيالمختلفة  العاليالخريجين من مؤسسات التعليم  أعداد

 

بعبا ن بو  ئدلب د ئددلعبيا  اري ب تبلل  إ دب د  أعدبع ئد بلوع ئدسب بق  يال  
 أي 2015ابريه ابالع تب ا  أدبف 378دق ببل   ب و 2016االع ت ا  أدف 488

ئد عيببب   وئددل ةبببل ئدلعيببب  زيببب ل  تبببلل  إدبببم%و ير بببل ذدبببك 29بزيببب ل  بعرببب  ن بببو 
 ئدا صا.
نسب ا ابريه ب أدبف 324,5ن بو  ئد  دلب   ئد كوديبا بعبا اري ب  إع  وأيض 

 أدببف 253دق بببل   بب و 2016تبب ا  ئدلبب د ئددلعببيا  اري بب  إ دبب د % دببع  66,5
ئد  دلببببب    اري ببببب  تبببببلل%و  28,4بزيببببب ل  بعرببببب  نسببببببدم   2015ابببببريه تببببب ا 
ابريه ئددلعبيا  إ دب د % دع 3,4نس ا اريه دقري   ب أدف 17  وئد ئدا صا بعا 

                                                           

 دادعاا. أتلئلنًرئ  لوريا  – وئإل ص  دعدلبلا ئدل دا  ئددركزي ئد م ز  (1 

ف10 2010 ف09 / السنوات البيان
2011 

ف11
2012 

ف12
2013 

ف13
2014 

ف14
2015 

ف15
2016 

ئد  دل    اري و
 ئد كوديا

316,8 332,8 321,8 325,4 189,6 252,7 324,5 

 ئد  دل   اري و
 ئدا صا

9,5 11,2 12,4 13,8 10,6 9,1 16,7 

ئددل ةل ئدلعي   اري و
 وئي  ليدي  

85,4 90,7 79,6 76,5 52,1 66 94,3 

 ئدانيا ئددل ةل
 ئدا صا – ئد كوديا 

53,7 47,3 24,2 47,2 -- 50,4 52,5 

 خريجي إجمالي
 العالي التعليم

388,3 424,7 438 462,9  378 488 
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بعربببب  نسبببببدم    ل بزيبببب 2015تبببب ا اببببريه  أدببببف 9,1دق بببببل  2016تبببب ا  ئدلبببب د 
83,5.% 

 د ببببوئد وصببببل  وئي  ليديبببب  اري ببببو ئددل ةببببل ئدلعيبببب  ئدا صببببا  أعونال بببب  
و 2016ت ا  ئدل د ئددلعيا  اري   إ د د % دع 19,3بنس ا  أيئدف اريه 94

 أدببببف 52%و و42,6 بزيبببب ل  بعربببب  نسبببببدم  2015اببببريه تبببب ا  أدببببف 66,1دق بببببل 
 إ دبببب د % دببببع  10,7ئدا صببببا( بنسبببب ا  –ا ئددل ةببببل ئدانيببببا  ئد كوديبببب اري بببب 
بزيبب ل   2015اببريه تبب ا  أدببف 50,4و دق بببل 2016تبب ا  ئدلبب د ئددلعببيا  اري بب 

 .(1 % 3,8بعر  نسبدم  
 العمل: سوق: ثانيا

  دلببزعأع دنسببه  يدكببع   بب ددلعيا ئدلبب د   ئ دد بب قسي سبب   ئددوسببل  بب   عإ
لر با   دليبا أو أتعبم  تعبم ئد  صبعيعويلل دللع ئد ط دا دع  لوتع سوق ئدلد
برئ ودطور  أ ل ئ  سبوق  ديل  يًبير إدبم ئسب   مبو  إلطب رو ب  ةبذئ ئ دم دبائ ددًؤ

 ئدطع ت دل دؤرر    زي ل   أيض ئدل د    س و   ود نه  عيائددل ددار   ئدلدل 
 عزاكبب ع يسببد د ليببل ئ ئيدايببا بب  دطعببل  ئددلببلعتعببم ئددلعببيا ئدلبب د و   ردابب   ةببذئ 

 ئددطرو ا لم  قرئرئ  تعم دسدوى اريطا نس  ئدداصص   يسدد د عيعيا رئسال
 .(2 دعقبوع   ددلعيا

ئددلعبببيا إدبببم سبببوق  دبببعئندقببب ع ئدطبببال  بن ببب ح   ببب دصبببر د بببلي    ودوئ بببه 
 ,.Handoussa et al   ب نوقًب   ئددب أظمبر  درئ لبا ئدد بلي    ودقبلئدلدبل 

                                                           

-ئددلعببيا   – ئإل صبب ل  ئدسببنوي ئد دبب    – وئإل صبب  دعدلبلببا ئدل دببا  ئددركببزي ئد مبب ز  (1 
2017. 

 ب ددلعيا ئدلب د   ب  دصبرو   ب قئ دددا ةيا د   ؤ  رع  -.ل. د دل تبل ئدس دا رئغ  أ (2 
 – ئدببلود د عببم ئدسببك ع  -دعدل دببل دببل قضبب ي  ضببلف ئدد بب  ؤ ئددلعود ديببا وئدددطع بب  

2012. 
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 يعبب ا صبا   دلب  اري ب  ئد دبع دلبروضزي ل  ًبليل   ب  ئد ةن ك أع( 2010
 ئدقسببا(وئدد  ر ئدلر بب (  ئدقسببا   قببوق وئد ئإلنسبب نيااري بب  داصصبب   ئدلرئسبب   

ئدوظيايا ئدد  ي د  م  أص     دم رئ إدم ئد اري وع . ويادقر ئدوئدزرئتائدلر  ( 
 ببل  درببل“ Skills Soft” صببيائدًا وئددم رئ ئدانيبباو دمبب رئ ئدلدببل دببع  يببث ئد

 الزدببائد ددمبب رئ  بب  ئدر دبب  ئ ري ببوع دائ يددعببك  . و  دبب ت وئدلدببل ئد ئددًببكال 
دبببع أ بببل  بببرع ئدلدبببل ئددببب  يدقبببلدوع دًبببرعم  ويًبببلروع أع ئددلعبببيا دبببا يبببزولةا 

 (.OECD and World Bank, 2010تدعيا    دم رئ 
ئد  دلبب    ًببكل كبيببر دق رنببا   دًبب     اري بب ئد ط دببا بببيع  لببل  د ودزيببل
 ئددادعاباللل دع ئدلوئدبل و ويو ل تلا دوئ ق بيع ئدلرض وئدطع  ندي ا دئآلاريع

 OECD andوئدداصصب   ئدد كبر    ئدرب نوي بلئيا دع دس رئ  ئ دد  ق   ددلعيا 

World Bank, 2010  )ب لتلا دبوئ ر  ويؤلى أو دلعودب    بوع  ئدبوظيا  ئإلًر
دببببلرم دببببلى رضبببب   رأىوكببببذدك تببببلا دببببو ر ئسببببدبي ن    دداببببر  لببببل ئ  ايبببب رئ  دبببب

 أعدبع ئد صبوع تعبم  برع تدبل. كدب  أص    ئدلدل تع ئداري يع إدم ئد بل 
تببلا و ببول  ببرع دع دببل بببيع ئدببدلعا دببع اببالع دؤسسبب   ئددلعببيا وئددببلري  أرنبب   

 OECD andئدلدل ي ل دع  رع ئ ندق ع دع ئدلرئسا إدم سوق ئدلدل بن  ح  

World Bank, 2010) دوئ به  ئددب ئدرغا دع و ول ئدلليل دع ئدد بلي    تعم. و
 .ئإلصالحددي  أيض   رع  أنم  إ سوق ئدلدلو  ئ ندق ع دع ئدلرئسا إدم
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 (4رقم ) جدول
 والبطالةللقوى العاملة  السنوية التقديرات

 (1)القوميالدخل  إجمالينصيب الفرد من و 
 (دوالر وباأللف األمريكيالجارية للدوالر  باألسعار( *)2017 -2020) فترةال خالل

                       
% تببببب ا 12.5دق بببببل  2017تبببب ا   بببب % 11.8بعببببا  دلببببلع ئد ط دببببا عإ  
% دع 24.8سنا( نس ا 15-29و  يث بعا دللع ئد ط دا بيع ئدً     2016

% و بيع ئدًب    ئإلنب ث 20قو  ئدلدل و عا دلبلع ئد ط دبا ببيع ئدًب    ئدبذكور 
%و كدببببب  بعبببببا دلبببببلع ئد ط دبببببا ببببببيع  دعبببببا ئددبببببؤةال  ئدددوسبببببطا و بببببوق 36.5

% دعببذكور 24.9% وذدببك بنسبب ا 31.8نسبب ا  ًبب   وئد  دليببا دببع ئد ئدددوسبطا
 دع  دعا ئددؤةال . دإلن ث% 47.2و

و 2017تب ا  دعادقل أوض   ئدنًر  ئدسنويا ئدد دلا دند له   ث ئدقوى ئدل 
دصبببر   ببب أع قبببو  ئدلدبببل  إدمدعدلبلبببا وئإل صببب  و ئددركبببزي تبببع ئد مببب ز  ئدصببب لر
بزيبب ل   2016  بب دعيببوع  ببرل  28.9دق بببل  2017دعيببوع  ببرل تبب ا  29.4بعربب  

                                                           

 –ئدلدبببل  – ئإل صببب ل  ئدسبببنوي ئد دببب    – وئإل صببب  دعدلبلبببا ئدل دبببا  ئددركبببزي ئد مببب ز  (1 
 .25ع – 2018

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 ف ئدسنوئ  ئدبي ع
 دعيوع  ئدل دعا  ئدقوى 

 ( رل
26,1 26,6 27,0 27,6 27,9 28,4

8 
28,9 29,4 

 11,3 12,5 12,8 13,0 13,2 12,7 12,0 9,0 ئد ط دا % دللع
 إ د د ئدارل دع  نصي 

 *ئدقود ئدلال 
2330 2520 2790 2990 3180 3310 3410 ...... 
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%و كدببب  بعبببا   بببا قبببو  ئدلدبببل دبببع 1.9 إدبببمأدبببف  بببرل بنسببب ا دصبببل  540قبببلرة  
 2016دعيببوع  ببرل تبب ا  21934دق بببل  2017دعيببوع  ببرل تبب ا  22473ئدببذكور 

 7.001% و عا   ا قو  ئدلدل دع ئإلن ث 25أدف  رل بنس ا  539بزي ل  قلرة  
بزيبب ل  قببلرة  أدببف  ببرل  6201داليببيع  ببرل تبب ا  7دق بببل  2017دعيببوع  ببرل تبب ا 

 %.001بنس ا 

 إدببببمدضببببدن  ندبببب له   ببببث ئدقببببوى ئدل دعببببا أع تببببلل ئدددلطعببببيع وصببببل  كدبببب 
 2016دعيبببوع ددلطبببل تببب ا  3.603دق ببببل  2017دعيبببوع ددلطبببل تببب ا  468٫3

%.دوض   أع دلبلع ئد ط دبا وصبل 3.7أدف ددلطل بنس ا  135  ناا ض قلر  
 .2016% ت ا 12.5  بلدق 2017   % 8٫11 إدم

دعيببوع دًببدرل  006٫26سبب ع  ندبب له ئد  ببث زيبب ل  تببلل ئددًببدرعيع إدببم  دبب 
أدبببف  675بزيببب ل  قبببلرة   2016  ببب دعيبببوع دًبببدرل  331٫25دق ببببل  2017  ببب 

دعيببوع دًببدرل  20.620تبببلل ئددًببدرعيع دببع ئدببذكور  ا%.و عبب2.7دًببدرل بنسبب ا 
أدبببف  634بزيببب ل  قبببلرة   2016  ببب دعيبببوع دًبببدرل  986٫19دق ببببل 2017  ببب 
 %.2٫3درل بنس ا دً
  القومي: الدخل ثالثا

ببرئ  قيبب م ت لببل  ئدقببود ئدببلال  إ دبب د ئداببرل دببع  نصببي  قببل يكببوع ئ ببل دًؤ
 و  ددب د  ئإلند  يبازيب ل     يؤرر  أعئددلعيا ي    أعئددلعيا تعم ئدد ددلو  يث 

نصببي  ئدابببرل دببع دزئيبببل   ببب يوضبب  ئدزيبب ل   ئددببب د  وئد ببلوع ئدقبببود زيبب ل  ئدببلال 
 (.2016 – 08االع ئدادر    د ئدقو ئدلال 

ود ع  ئدقود ئدلال  إ د د دع ئد لوع ئدس بق دزئيل نصي  ئدارل دع  يظمر
دعدمدبببه  ئدبببذيبمبببذئ ئددزئيبببل  ئددصبببري  دابببرلدبببل دزئيبببل دلبببل   ئددضببباا  عبببا يًبببلر ئ

 أعزيببب ل  ئداببببري يعو  يببببث  إدببببميلببببزى ةببببذئ ئددزئيبببل    أيضببب ئدددزئيببببل و  ئيسبببل ر
تع ئدددلعديع دلعيا ددوسبحو  أتعمنسبدم   ئد  دل   ي  ار     ئد ط دا  دلل 
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وذدبك بنب   تعبم دقريبر ئددن  سبيا  ئد كود ئددلعيا  دنظودالرئسا دلى  ول   وتنل
 و ل  ئدل دد 

 :الحكوميجودة منظومة التعليم  مدى :خيرا  أو  
دبا االدبه ئسبدطال   وئدبذي(و 2009ف  08     ئدل دد دقرير ئددن  سيا  يؤكل

باصببببوع دببببلى  ببببول   دنايببببذيصبببب    دنًببببة  ودسببببلوع  142دببببع  تينببببه رأى
لر با ددبرئوح ببيع  إتط  تلل دع بعلئع ئدل داو ودا     ئد كود دؤسس   ئددلعيا 
  دببه ئد ببول  ئددردالبباو   بب  وسبب له  دببه ئد ببول  ئدددلنيببا(   بب ئدوئ ببل ئدصبب ي   

ببر 6وكدبب  يوضبب  ئد ببلوع    4,2دصببر دق رنببا     بب  3(و  ببإع قيدببا ةببذئ ئددًؤ
لودبا  142دبع  133ئددرد با ئع  ئدقيدباو وئ دع  دصر و ق  دمذ  ت دد كددوسح 

بر ئداب ع  دبلى دعبيبا نظب ا ئددلعبيا  أدب تعم دسدوى ئدل داو   ئدلب د   دنسب ا دعدًؤ
دصببببر دق بببببل   بببب  2,6و  عقببببل بعربببب  قيددببببه ئددن  سبببب   دي  بببب   سببببوق ئدلدببببل 

 ودبببعلودببباو  134دببع  128دصببر ئددرد بببا ئع  وئ دعببب تعببم دسبببدوى ئدلبب داو 4,1
رئ  ذئ  ئدل دا أيض   ر ئددل وع بيع ئد  دل   ودرئ ز    ئددًؤ ةذئ ئدد  ع دًؤ

 تببب دد و دق رنبببه  ددوسبببح 3,6دصبببر   ببب بعرببب  قيددبببه  وئدبببذيئدصبببن تاو  أ  ببب ث
بر ئددر 4,0  وئد    ب لودبا  134دبع  92ئع  د باو وئ دع  دصبر و قب  دمبذئ ئددًؤ
ببر  2012ف2011تبب ا   وئ دعبب و 2015ف2014تبب ا    بب 2,4وئنااببض ةببذئ ئددًؤ
  .(1 لودا 144لوع  لتل  دع أ د د 133رقا  د ائددر 

                                                           

 – ئد بببب د ا ئدوضببببل   دقيببببيئددصببببري نظبببب ا ئددلعببببيا   -ئدد يببببل تبل د ببببم ئدسببببيل يوسببببف  (1 
 .8ع  – 2015ئبريل    -ودقدر    ئددطوير 
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 (5)رقم  جدول
 العالميمن تقرير التنافسية  المستقاةمؤشرات جودة التعليم  بعض

دؤسسببببببب   ئددلعبببببببيا   بببببببول   ئدبي ع
  ئد كود 

ئددلعببيا   دي  بب    دعبيببا
  ئددن  س ئ قدص ل 

ببببببببيع ئد  دلببببببب    ئددلببببببب وع 
 ئدصن تا    ثأ ودرئ ز 

 2012ف11  ئدل ا
 134بيع  دع

  2015ف14
 144بيع  دع

  2012ف11
 134بيع  دع

 2015ف14
بببببببببببببيع  دببببببببببببع
144 

  2012ف11
 134بيع  دع

 2015ف14
 144بيع  دع

 ئدددوسببببببببببببببببببببببببببببببببح
  ئدل دد 

4.2  4.1  4.0  

المؤشززززر  قيمززززة
 مصر  في

3 2.2 2.6  3.6 2.4 

 133 92 135 128 141 133 مصر  ترتيب
Source: World Economic Forum, the Global competitiveness Report ,Various 
issues. 

 ئدلبب د دعدلعببيا  ئد بب د و ئدوضببل 2030ئد كودببا دلبب ا  إسببدرئدي يا كًببا دقببل 
و إذ أع درديبب  2030تبب ا  مدصببر ودبب  ددطعببل إديببه ئد كودببا دببع دطببوير  دبب  بب 

إدبم  118رئوح   ديب  ببيع دبؤددر ئددن  سبيا ئدل دديبا ددب  ب  ئدل د دؤسس   ئددلعيا 
 لر ا. 3.1 د  يل لع  148

 إ دبب د دببع  ئدلبب د دؤسسبب   ئددلعببيا  اري بب ئدددلطعببيع دببع  نسبب اأع  كدبب 
تببببلل ئد  دلبببب   ئددصببببريا ئددلر ببببا  وأع%و35.1ئدددلطعببببيع  سبببب  ئدداصببببع 

بر      دلا  500ضدع دردي  أ ضل  ب   دلبا وئ بل و كدب  ًبنرم يئدلب دا بدًؤ
لوريبببب   ت دديببببا د كدببببا بعربببب    بببب ئدلعديببببا ئددنًببببور  أع دلببببلع ندببببو ئي  بببب ث 

 %و13.6
ئد  صبببعا تعبببم ئ تددببب ل دبببع ةيلبببا  ئدلببب د نسببب ا دؤسسببب   ئددلعبببيا  أعكدببب  

 18سع  دع ئدل د %و كد  أع نس ا ئ دد  ق   ددلعيا 7.50ضد ع ئد ول  بعر  
ددوسح دللع ئدطال  إدبم كبل تضبو ةيلبا دبلريم بنب    أع و%31سنا  22إدم 
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و أع تبببلل 1:42( 2018ف2017 تببب ا  ئد ببب د ئدوقببب    ببب اصبببعو بعبببا تعبببم ئدد
   دلا. 44 ئد ررئ  ط ق  دع ر  ا وئدداصع وئددوزيل  ئدل د دؤسس   ئددلعيا 

إنًببب   دؤسسببب   ئددلعبببيا   ببب و أنبببه سبببيكوع ةنببب ك دوسبببل ئإلسبببدرئدي يا وأ بببل 
  وئداببب عو و نببب   كبببوئلر دلريسبببيا ددديبببز  ئيةعببب   ددًببب ركا دبببل ئدقطببب    ئدلببب د 

 ذدكوداليببل لور درئ ببز ئد  ببوث بدعببك ئددؤسسبب  و وكبب وئدلبب د  دؤسسبب   ئددلعببيا 
قعيديببب  ولوديببب و  لئابببلر بببح ئدابببري يع  دؤسسببب   ئددوظيبببف  سبببوق ئدلدبببل د عيببب  وئ 

وكبببذدك دطبيبببق نظببب ا دلببب ل   ئدًبببم لئ  ئددصبببريا وئ تدبببرئف   دًبببم لئ  ئدلعيببب  
دعدؤةال و ود سيع ئد ول   د ئدقو بئددلويلبو ودطوير ئددن ةه ئسدن لئ إدم ئإلط ر 

ئدد  لا  ئددؤسس   و  ق ود ليث نظا ئدقبوع   د  دل    ئددصري  ئدل د   ددلعيا 
 .ئدل د دعدلعيا 

كل د  سبق يصل بن  إدم ئنه   يدكع د قيق  رضي   ئد  ثو  يث      
د سوسببا  سببب   وغيببرددلنيببا  ئدلبب د تعببم ئددلعببيا  ئد كببود  ئإلنابب ق  بب ئدزيبب ل  
دعدبوم دبع  يبث  ئقدصب ليدا يكع ةن ك ئرر  و  دد د ئدددزئيل   ئددضاا دلل  

 ئناا ض دلل   ئد ط دا.     دم  أوو ئدقود زي ل  نصي  ئدارل دع ئدلال 
 :النتائج

 ئيس سبب ةببو ئددصببلر  ئدلبب د تعببم ئددلعببيا  دإلنابب ق ئد كببود ئدددويببل  دبب زئع -1
 ضلياا. ئإلنا ق   دس ةده ئدقط   ئدا ع نس ا دعلدعيا ئددلعيدياو و 

 كا يا تلا إدم ألىو دصر    ئدل د  ئددلعيا تعم ئإلنا ق   ا ئناا ض أع -2
 .دصر    ئدل د  ئددلعيا دنظودا ودطوير دددويل ئدداصصا ئدد ديا ئددوئرل

  منب كو دبه ئدداصصبا ئددوئرل و  ا يداللا   ئددصري  ئددلعيا نظ ا ألئ  إع -3
 دبببع زئل  قببلو درضبببم ئدريببر يلئ ئ ةببذئ ورئ  ئددبببوئرل قعببه غيبببر أاببرى  توئدببل
و ئدقط تبب   بببيع ئددببوئرل دعببك دوزيببل سببو  ئدديزئنيببا دببنقع ئدسببعب  ئيرببر دابب قا
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  س   تعم ئد  ري  دإلنا ق ئدد يز درلو ئددوئرل دعك دوزيل    ئد ا    وتلا
 .ئ سدرد ري  ئإلنا ق

 ندي بادصبر ت لبلئ دنااضب    ب  ئددلعبيائد عم تعبم  ئ قدص لي  للئدل يلدبر -4
  رببب (و  ضبببال تبببع  ئدلببب د  وئددلعبببيا  إ دببب  ئدد عابببا ئدالعيبببا دعدلعبببيا   رداببب  

 ن  يباأ بورةا ئد قيقيبا دبع  وئنااب ضئردا   دلل   ئد ط دا ببيع ئدددلعدبيع 
كريبببر دببببع   ببب دببب  يدلعدببببه ئدط دببب  أرنببب   ئدلرئسبببا   يببببداللا  أعأابببرىو كدببب  

دببببع ئددببببرلول  يضببببلف ئدببببذي ئيدببببردببببل ددطع بببب   ئددنديببببا وئددقببببلاو  ئي يبببب ع
 تعم ئددسدوى ئد عم. وةو د  دا يؤكل  رضي   ئدلرئسا(. ئددلعيد 

تبلا   ب دددربل  وئددب  ئدلب د دنظودبا ئددلعبيا  ألئ   ب ئد اب    ئدا ر يبا  تبلا -5
 . ددصريائ دلدلسوق ئ    ئددم رئ دوئ ق 

طدو بب دما ئدوظيايببا أع دببع ئدددلعدببيع  يببث  ةبب  ئد ط دببادببع  ئيتعببم ئدنسبب ا -6
 دل رض دل ظروف سوق ئدلدل ئدصل ا. د دردالائد

 :التوصيات

ةيكل ددويل ئددلعيا ئدل د   دلدبر ةذ  اطو  ة دا دضد ع ل ل ئي رئل  دنويل -1
ئد كببود   ببب  لتبببا  ئإلناببب قدق بببل ئددزئيببب  ئددبب  يسبببدايلوع دنمببب  وتببلا إةبببلئر 

وئدق لريع تعم ل ل رسبوا دلعبيدما كدب  ةبو ئد ب ع  يعئدرئغب ئي رئلأو  ئيغني  
 دي  .   

 ئإلنابب ق إدببم   نبب   ئدلبب د تعببم ئددلعببيا  ئإلنابب ق  بب دسبب ةدا ئدط دبب   ي بب  -2
ر ببل  ببول   و  ددبب د دصببر   بب  ئدلبب د درداببل ديزئنيببا ئددلعببيا   دببم( ئد كببود 
  -ئددقدر     أويدن س  وسوق ئدلدل وةذ   لض ئددوصي     د ئددلعيا 

سبيا ددن سب  دبل ئددلعيا ئدل د  بد صبيل رسبوا لرئ س  ودؤس   دل  ئد دقوا ▪
 ودؤةل دسوق ئدلدل ئددن  س .  دسدوى ئدد عاا ئدالعيا ددلعيا  يل ئد
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لرئسببي    سببب   دداببوقيعئد دعطع ببادببو ير دببن  لرئسببيا د  نيبببا أو دااضببا  يببدا ▪
ئدط دبببب  ئدرئسبببب  دصبببب رياه ئدلرئسببببيا ك دعببببا تنببببل  ويد دببببلو وق دسببببدوى ئددابببب

 .ئإلت ل 
 داضببببيعياإتطبببب   دل دعبببا  دابببب و  قيدبببا ئدرسببببوا ئدلرئسبببياو   يببببث يبببدا يرئتبببم ▪

ئدلدعيا و   ئدداصص   ئدد  ي د  م  سوق  دل ةل   ئد عي   وئد يعدعدعد ق
 بمذ  ئد عي  . ئ دد  ق تعمئدلدلو وذدك ددً يل ئدطع ا 

ئددلعببيا   بب تعببم ئددسبب ةدا بنسبب ا ئ بببر  ردصبب  بب ئدقطبب   ئدابب ع  دًبب يل -3
رو و  ود ع ئدل د   ئدر  يبادبوح بمبلف دا ئددلعيدب ئدد ب ع  يكوع  و  قيول ًو

  قحو ويكوع ذدك د   ضوئ ح دلينه. 

ًببببرئفدد  لببببا لوريببببه  إ ببببرئ  ▪ دًببببلل تعببببم ةببببذ  ئد  دلبببب   وئددل ةببببل  وزئري  وئ 
ئدا صبباو ورق  ببه لئاعيببا تعببم ئددنبب ةه ود دوئةبب  وئع دببداللا وددطع بب   سببوق 

 ئدلدل.
 تعم ئدلدعيبا ئددلعيديباو وئسبد لئث ئنظدبه دادعابا لديعبرئده دوتيا دعق  تدل ▪

 .دلتعديا وتدعيا درنا د ل   دددريرئ  سوق ئدل

و دبببببع د سبببببو يا ئدلببببب د لئابببببل وزئر  ئددلعبببببيا  ئإللئري تعبببببم ئداسببببب ل  ئدقضببببب   ▪
بب وى وئسببدارئ  دصبب  دسببدقبل   بب وئدسببد ح دعقطبب   ئدابب ع   ددالتبب   ري وًر

 .أر   مابملف زي ل   أ ي ع

ودةسيسبم  تعبم دع دطوير نظا إتلئل ئددوئزن   ئد كوديا دعدلعيا ئدلب د    بل -4
 ئإلسببدرئدي يائدبببرئده وئيلئ    يببث ي بب  ر ببح ئيتددبب لئ  ئدد ديببا  بب داطح 

 ئإلنابببب قئددلددببببل  دع  دلبببب   ودؤسسبببب   ئددلعببببيا ئدلبببب د   دببببم يدكببببع ر ببببح 
   يةلئف. 

   د ايز ئي رئل وئددؤسس   تعم ددويبل ئددلعبيا ئدلب د   ئإلتالالور  دطوير -5
دعد ددل وئددس ةدا  ئ ندد  مدا ئدد  دؤكل ئدقوديا ئدد ئ ددزئد  بوصاه أ ل 
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دو يبه  بز   للور ئددؤسسب   ئدلينيبا  ب  دًب ي ذدبك   دطبوير . ويبلال  ب  
 دع أدوئع ئدزك      دو ير  رع ئددلعيا.

 دلعبيادع إل دب د دبع ئدنب ده ئدد عب  ئ  بلل بدو يبه نسب ا د ئ ددبزئائدلودبا  تعم -6
نس ا ئدد لل   ب   ب ق  ئدبلوعو دعك ئد -أو تعم ئيقل دق ر  -ئدل د  دس وي 

  إلضبببب  ا إدببببم ئددببببزئا ئدد ددببببل ئددببببلن    ددسبببب ةداو وئددببببزئا أ ببببرئل ئدد ددببببل 
 ئدل ا. ئإلنا ق  ددً ركا ئدال دا    ئدد عاا ورق  ا 

لسببدور   بب ئدزيبب ل  ئددلري يببا دنصببي  ئددلعببيا دببع ئدناقبب   ئدل دبباو وكدبب  ذكببر  -7
تعبم ئددلعبيا دبع  ئإلناب ق   إنه دا داصيع نس ا د لل    يقبل تنمب 2014

  عابب كل ًبب ئد بب دل ( وئددلعببيا 4%  ات  عبشكئدنبب ده ئدقببود  ئإل دبب د و 
ةذئ  نوئ  ئدبردد ع دع ًةنما درئق ا دنايذ ئد كودا ةبذ  ئدنسب ا  %( وتعم2 

 ئددوئزنا. إقرئرئدلدل تعم  أرن   دعلسدورودقليا طع  بزي لدم  ط ق   

 المراجع

  ب دصر ب   ث دقلا    دعالد   ئددلعيديا  ندوي ئددب ئدلور  ئدلر   أًرف -1
تبل ئدونيمو دل   أيبو و دركبز   بوث  ئ دلئددنديا ب    ب لور ئدالد   

و   دلبببه ئدقببب ةر  ئيس سبببياولرئسببب   ئدبببلوع ئدن ديببباو كعيبببا ئ قدصببب ل وئدلعبببوا 
2007 . 

دركببز  إسببدرئدي يادصببر كرئسبب     بب  ئدلبب د ئددلعببيا  ددويببلو ئدلر بب  ئًببرف -2
و 105و ئدسنا ئدد سلا تًبرو ئدلبلل  يةرئا ئإلسدرئدي ياوئدسي س     ئدلرئس 
  2009 ليسدبر

_  2007دصببببر   بببب  ئدلبببب د  دلعببببياب ئدداطببببح ئدلبببب ا دع ئدلبببب د ئددلعببببيا  وزئر  -3
 .2007و نو دبر ئدر ن  ئإلصلئرو 2012

 ئد ب د   دقيبيا ئدوضبل ئددصبري ئدد يبلو نظب ا ئددلعبيا تبلئدسيل يوسف   د م -4
 .2015طويرو ئبريل ودقدر    ئدد
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https://www.researchgate.net/publication/281112586_nzam_
altlym_almsry_tqyym_alwd_alhaly_wmqtrhat_alttwyr 

 
ئدلبب ا تعببم ئددلعببيا  بب  دصببر  بب   ئإلنابب قسي سبب    دقيببياو  بب ئدلر . ئًببرف ل -5

 دعلرئس  . ئدلر  ئدبلئلل  دندلىضو  دل يير ئد ا يا وئدللئدا وئد ا   و 
ئدل ا تع  ئددلعبيا ئدلب د   ب  ئدوطببببببببع ئدلبببببببر    ب  ئدادبر   دبع  ئإلنا قدقييا   -6

 دق رنا(.  لرئساا(  2013 -ا2000

http://www.sustech.edu/staff_publications/2015102007
4708154.pdf 

ئدلببب ا  ايببب ري دصبببر ببببيع   ببب  ئدلببب د و ئقدصببب لي   ئددلعبببيا ئدلر ببب ئًبببرف  ل -7
 ئدللئدا وئد ا   . وئتد  ري وئدا ع 

  بب ئدلبب ا  ئدلبب د د  نيببا ئددلعببيا   سبباسيدع ديببل ؟  ئددسبب وئ . ل رئ ببم ئسببللو ئ -8
 . 2010 –دندلى ئد  وث ئ قدص ليا  –دصر داعق تلا د   ؤ ئدارع 

دصببببر    بببب  ئدلبببب د ئددلعببببيا   بببب . ل دنببببم ئدبرئلتببببمو تببببلا د بببب  ؤ ئداببببرع ئ -9
رئ  وئدداسيرئ .  ئددًؤ

دصبببرو د عبببم   ببب  ئدلببب د . ل. سبببدير ريببب ض ةبببالعو ددويبببل ئددلعبببيا ئ  -10
 .ئدلود ئدسك ع 

https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2012PGY_Acces
sHigherEdEgypt_ar.pdf 

 (2017- 2014  ت د بيع  أرق ا    ئدل د  ئددلعيا -11

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Higher-
education-in-numbers.aspx 

 لرئسبا ئديونسبكو دددبويبل ئددلبعيا ئدلب دب     ئدبلوع ئدلبر يبا دقبريبر -12
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIEL

D/Beirut/video/Report2.pdf   

https://www.researchgate.net/publication/281112586_nzam_altlym_almsry_tqyym_alwd_alhaly_wmqtrhat_alttwyr
https://www.researchgate.net/publication/281112586_nzam_altlym_almsry_tqyym_alwd_alhaly_wmqtrhat_alttwyr
https://www.researchgate.net/publication/281112586_nzam_altlym_almsry_tqyym_alwd_alhaly_wmqtrhat_alttwyr
http://www.sustech.edu/staff_publications/20151020074708154.pdf
http://www.sustech.edu/staff_publications/20151020074708154.pdf
http://www.sustech.edu/staff_publications/20151020074708154.pdf
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https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2012PGY_AccessHigherEdEgypt_ar.pdf
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Higher-education-in-numbers.aspx
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ضبببدع ديزئنيبببا    دلببب  ئدصببب لر  دعدلعبببيا ئدلببب د  وئد  كوديبببائد ئددوئزنببب   -13
 .2015- 2009دع أتوئا  دصريائدلودا ئد

  OECD   2006(وئددنديا قدص ليدنظدا ئددل وع ئ  دقرير -  -14


