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 ــــاث ـ ـحبـ أ 
 جامعة الحديدة  –ربية بالحديدة لتا كليةها  درتصة سنوي ربع  مجلة علمية محكمة
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 www.abhath-ye.comني: ترولكإلا موقع ال   

 info@abhath-ye.comالبريد اإللكتروني: 

 طـباعة والنشر لل سطة/ الحكيـميلطباعة بواتمت ا

 فلسطين شارع  -الحديدة 

 +  967 777479596تلفون:  
 

 الوصابي: أ.د. سالم التقني الفنيالدعم 
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 رئيس هيئة التحرير 
 أ.د. يوسف العجيلي

ogail2022@hoduniv.net.ye 

 التحرير مدير
  أ.د. أمحد مذكور

dr.mathkor@hoduniv.net.ye 

 أعضاء هيئة التحرير 

 الربيد اإللكرتوني الدولة اجلامعة خصصوالت االسم
 القريبي  إبراهيم بن  إبراهيم. د.أ

 (أستاذ احلديث وعلومه)
جامعة  

 الحديدة
 alqoribi2021@gmail.com اليمن

 يديبزفيصل علي ال أ.د. 

 ( فقهلااذ تسأ)

جامعة  

 الحديدة
 Fzabidi28@gmail.com اليمن

 ر الشهاريأ.د. محضا

 ( تكنولوجيا التعليمأستاذ )
جامعة  

 الحديدة
 mehdhar61@hotmail.com اليمن

 أ.د. فطوم علي األهدل 

 ( اللغة والنحوأستاذ )

جامعة  

 الحديدة
 fattum2022@gmail.com اليمن

 أ.د. نعمة عياش الزبيدي

 (طرق تدريس اللغة اإلجنليزيةأستاذ )

جامعة  

 الحديدة
 nemahayash2000@yahoo.com اليمن

 د. سالم عبود السامرائي أ.

 ( ريالتفس أستاذ)

  ة عماجلا

 ة راقيعال
 dr_salam1977@yahoo.com العراق

 د. أحمد إبراهيم يابس م.أ.

 (أستاذ الفقه املشارك)

جامعة  

 الحديدة
 ahmdyabs2@gmail.com اليمن

 د. محمود سعيد الغزالي م.أ.

 ) املشارك وأصوله أستاذ الفقه)

جامعة  

 الحديدة
 msgh73@gmail.com اليمن

 نم د. عبد هللا راجحي غام. أ.

 (ة والنحو املشاركأستاذ اللغ)

جامعة  

 الحديدة
 rajehi2@yahoo.com اليمن

 ور الدين عوض الكريم إبراهيم أ.م.د. ن 

 ( كرشاملا ةفاأستاذ الدعوة والثق)

ة أم  معاج

درمان  

 إلسالميةا

 nababiker113@gmail.com السودان

 العام شرفملانائب 
 دراسات العليا والبحث العلميلل اجلامعةرئيس  نائب - محد بلغيثأ.د. حممد 

 

 

 العام رفملشا
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 اهليئة العلمية االستشارية 

 

 (اليمن) جامعة احلديدة (أستاذ اإلدارةه )بري حممد قاسم. د.أ
qasemberih@gmail.com 

 
 (ومناهجها العلوم وتاريخ ياجلوومتبسالا يف باحث أستاذ) اجلابري نغش إدريس. د.أ

 )املغرب( بالرباط واإلنسانية اإلسالمية للعلوم مناء أكادميية
 d_aljabiry@hotmail.fr 

 
(العراق) ( اجلامعة العراقيةوعلوم القرآن)أستاذ التفسري  اجلبوري أمحد املنعم عبد. د.أ

 Abdulmunem.ahmed1969@gmail.com 
 

)مصر( بنها التعليم( جامعة وتكنولوجيا التدريس وطرق املناهج أستاذ) حممد صربي إمساعيل ماهر. د.أ
 Mahersabry2121@yahoo.com 

 
 (نيملا) ( جامعة احلديدةة اإلجنليزية)أستاذ اللغ  بلغيث محد حممد. د.أ

Bulgaith72@yahoo.com 
 

 (اليمن) ( جامعة احلديدة)أستاذ تكنولوجيا التعليم معاد حسن الدين عز. د.أ
 drezz1969maad@gmail.com 

 
 (السعوديةاذ احلديث وعلومه( جامعة أم القرى ))أست احلامضي حممد بن غالب. د.أ

 g1h2a@hotmail.com 
 

 (اليمن)أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك( جامعة احلديدة ) املقطري صيفان فيصل. د..مأ
saifan7@gmail.com 

 

 
 يوسف العجيليد. .أ ة(:ـــاملراجع اللغوي: )لغة عربي

 شامي د. نائل املراجع اللغوي )لغة إجنليزية(:

 
 أ.د. أحمد مذكور راج:ـــــــــــــــــخإلوا قـيــسنـالت

 

 الوصابي علي النشر اإللكرتوني: أ.د. سامل احلسين هان عبدم. عدن تصميم الغالف:
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 قواعد النشر 
 أن يكون البحث يف جمال العلوم اإلنسانية.  -

 أال يكون البحث منشورا أو مقدما للنرش يف جملة أخرى.  -

 فة علمية. اضأن يمثل إ -

 أن يتبع الباحث آليات وأساليب البحث العلمي املعتربة. -

واألسلوب - الفكرة  يف  العلولتاوهج  نملاو  اجلودة  ا  ي،مثيق  من  العلمية  واخللو  ألخطاء 

 واللغوية.

 أن يقدم الباحث سريته الذاتية.  -

 . ىأخر أي جهةنرش يف لل تقديم البحث تعهًدا بعدم يقدم الباحث -

يرسل عرب الربيد اإللكرتوين    Word))كرتونية من البحث بصيغة  لإيقدم الباحث نسخة   -

)أو ا  انونع  :يهلع  ن مدو  info@abhath-ye.com:  للمجلة الباحث  واسم  لبحث، 

اإللكرتوينالباحثني( والربيد  والتلفون،  احلالية،  والوظيفة  العلمية،  الرتبة  توضيح  مع   ،،  

 . باللغتني العربية واإلنجليزية

مستخ - الباحث  ) صل يقدم  حدود  يف  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  يتضمن:  200ا  كلمة   )

 تزيد  ات، وكلامت مفتاحية الوالتوصي  جائتنال  رزبأو  )موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه،

 عن مخس كلامت(. 

 كتابة املصادر واملراجع باللغة العربية، وباحلروف الالتينية )رومنة املصادر واملراجع(. -

)   (Lotus Linotype)خط  يستخدم   - ( للمتن، وبحجم  14للكتابة باللغة العربية، بحجم 

(،  12إلنجليزية بحجم ) غة اللاب ابةكتلل Times New Roman))وخط ( للحوايش، 11) 

 (.10، وأن يكون اخلط يف اجلداول )إن وجدت( بحجم ) مع كتابة العناوين بخط غامق

 . (SKR HEAD1) يكتب بخط:  مع بيانات الباحث يكتب عنوان البحث -

 تكتب احلوايش أسفل كل صفحة مرقمة ترقيام مستمرا. -

الصفحة: - ) 17سم   العرض:)  الورق:  ختطيط  من    2  اهلوامش:  ،م( س25  :اعفتراال(،  سم 

 : صفر.هامش التوثيقسم،  2,5مجيع اجلهات ما عدا اهلامش األيمن 

 abhath-ye.com، ويمكن حتميل قالب املجلة من املوقع: )مفرد(  التباعد بني األسطر: -

 . من داخل اليمن رياال يمنيا للباحثني اليمنيني  ( 20.000)  رسوم النرش: -

 ( رياال1000م إضافية ) ك ُتدفع رسوذلعن    ا زادمو  ة،صفح  ( 30أن ال يتجاوز البحث )  -

 يمني عن كل صفحة.

 . بحثه املنشور مستلة من املجلة ومن   ة إلكرتونيةعىل نسخمن خارج اليمن حيصل الباحث  -

 ة النتائج والبيانات واالستنتاجات الواردة يف البحث ودقتها. حصالباحث مسؤول عن  -

 .التحرير مديرم س: توجه الطلبات باواإلهداءاتالتبادل  -
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 حمتويات العدد

 الفرس يف كتابه أحكام القرآن ابن تفسري الصحابة رضوان اهلل عليهم عند اإلمام •
 (53 - 1.)..............................................البساطي يوسف  أمين  عواطف . د
 اع بهاَفِتواالْن الَكْمأِة اِطَقِتحكم اْل •
 (76 - 54)..........................................التميمي العزيز عبد محمد بن  سعد .  د
   عليها وسوره والردشبهات حول ترتيب آيات القرآن الكريم  •

 (134 - 77)................................................منشط آل سعد يحيى محمد . د
 "ودراسة مجعا" ئتم(ش نإ اقرؤوا: )عبارة فيها ورد اليت األحاديث •
 (196 - 135)................................................السالم  سليمان  بنت بشائر. أ
  "دراسة تأصيلية موضوعية" ديب األوالد يف ضوء الكتاب والسنةأت •
 (223 - 197)...........................................حجازي العزيز عبد بنت نعيمة. د
 ريبية باجلمهورية اليمنيةيف تطوير املنظومة التعليمية والتدوإسهاماته لتعليم العالي ار أدوا •
 (261 - 224)..........هللا عبد قاسم سلطان مذكور، محمد ، أ.د. أحمد الخطيبمحمد  خليل. د
 عند ابن جرير  تقديم قول التابعي على الصحابي •
 (282 - 262)..............................................الصاعدي صالح بن  محمد . د
 على( WHOQOL-BREF) العاملية الصحة منظمة عن الصادر املختصر احلياة جودة مقياس تقنني •

 اليمنية باجلمهورية صنعاء جامعة طلبة من عينة
 (312 - 283.)............................................الخميسي حسين  السالم عبد. د
 املنع يف القرآن الكريم لوباحلوار بأس •

 (354 - 313)............................................الرفدي عبيد بن  الرحمن  عبد. د
 القـرآن إعـراب يف املعنى •
 (389 - 355)..........................................المعبدي راضي عتيق بن  حمود. د
واملسائل   {جلحل مك لك خك حك جك مق  }:املسيح عن ¸  قول اهلل وجوه التفسري يف •

 ارفاكن مات مل غفرةحتريم الدعاء باملعلى ونظائرها  ،داللة اآليةو، امُلستنبطة منها
 (447 - 390)....................................الُعمري أحمد بن  المحسن  عبد بن  وليد. د
 املركبة اهلجومية هاريةامل األداءات على وأثره التوافقية القدرات باستخدام مقرتح تدرييب برنامج •

 اليد كرة لناشئي لدى
 (489 - 448).................................................البرعي أحمد علي  خالد. د
 والتطبيقية النظرية بالعلوم الدولي القانون ارتباط •
 (516 - 490).................................................العزيزي جائز بن  حسين . د
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 ية العدداحتتاف

 أما بعد:، ء واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبيا

تط  هيفها أبحاث  علــجملة  الباحثل  أعزاءنا  والباحثـيكم  خــني  من  الل  ـــات 

الثا] التاسع]من    [لثالعدد  عرش   ثالثةصدار  وقد حوى هذا اإل،  م 2022للعام    [املجلد 

 . جامعات يمنية وعربيةمن  لباحثني وباحثاتنية سانإللوم ايف العبحثا 

تإن   املجلة  حترير  الباحثني    عتزهيئة  وخارجه  من  بثقة  اليمن  خاللداخل  ما    من 

من خالل جودة  الباحثني  ، وقد كسبت املجلة ثقة  للنرش  ةرصين من أبحاث علمية    هونيقدم

   .واتسع سن مدى تالنرش املنتظمة عىل  االلتزام بمواعيدالتحكيم مع 

لتقديم   مناسبة  جهودا  الشوهي  يبذلون  الذين  املحكمني  لألساتذة  والعرفان  كر 

 دة لفرتة التحكيم. يف تقييم األبحاث واحلُكم عليها مع التزامهم باملواعيد املحدمشكورة 

مو ألوالشكر  التحري صول  هيئة  من  عضاء  يقدمونه  ما  عىل  االستشارية  واهليئة  ر، 

 املجلة وجتويدها. ويرتط ري يفأسهمت بشكل كب  مقرتحات

دعم نثمن  برئيسها    وتشجيع  ختاما  ممثلة  اجلامعة  حممد  قيادة  الدكتور/  األستاذ 

الدكو،  لدهاأل بلغيثاألستاذ  حممد  العنائب    –  تور/  للدراسات  اجلامعة  ليا رئيس 

 تشجيعهام ودعمهام الال حمدود األثر الكبري يف نجاح املجلة.فقد كان ل ،والبحث العلمي

 

 
 التحرير  رئيس هيئة

 جيليعلا أ.د. يوسف
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 م 30/4/2022 تاريخ قبول البحث:                                  م 2022/ 4/ 10 البحث: تسلمتاريخ  
 م4/2021/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لخص:ملا
هتدف الدراسة إىل معرفةة دواار الععية ا العةوإ اإسةتومو ت و   ةملنر اة املمةة الععي   ةة 

صفي بوسعخدام دسيملب حتي ل االعدرنب ة بوجل تملرنة ال    ة، ااعع دت الدراسة عىل اة تج المل

يت الدراسة إىل ( ع رصًا، ابعد حتي ل الب ونوت  ملص22اةض ملن لعدو من األوب وت بيغ عدوهو ) 

 مجية من ال عوئج، دبرزهو مو نيل:

 رشف عىل اة املمة الععي   ة االعدرنب ة و ال  ن دكثر من جتة دمهتةو رئوسةة الةملزرا  /  1

( اةت ةي االعةدرن  الف ي الععي ا  –  وإالع  الععي ا  – ة االععي ا  اازارات الععي ا الثالث: )الرتب

دن ة االصةةة اريمهمهةو، ا ملاجةت اة املمةة عةدوا مةن اة  كوخلدمة  دخرى  ازارات  إىل  بوإلضوفة

العةدنوت دمهتو  قووم العرشنعوت، اضعف القدرة اةؤسس ة، اقية اةملازنةوت العومةة، انقة  

 ع ر.نق  العدرن  االعأه ل اةسالع ملنل، ااألم ة العك مللملج ة، ا

( مؤسسةة، 16,892بيغ عدو اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ة و ال  ن مو نزند عةن ) /  2

( ليععي ا الف ةي االعةدرن  اةت ةي، ادكثةر مةن 93( ليععي ا العوم، ادكثر من ) 16,734م تو ) 

 ( ليععي ا العوإ.65) 

عةةن م مةةو نزنةةد 2014درنب ةةة عةةوم بيةةغ عةةدو اةيعةقةةس بوةؤسسةةوت الععي   ةةة االع/ 3

ه ئة   ف تو من( ع رصا، انع ل  230,377( ع رصا، اخترج م تو مو نزند عن ) 6.564.796) 

Doi: 10.52840/1965-009-003-006 
 

 د. خليل حممد اخلطيب
 أستاذ إدارة التعليم العالي املساعد

 (اليمن) رازيلجامعة صنعاء/ جامعة ا
drkhalilalkhateeb78@gmail.com 

 أ.د. أمحد حممد قاسم مذكور
 أستاذ التفسري وعلوم القرآن بكلية الرتبية

 )اليمن( جامعة احلديدة
dr.mathkor@hoduniv.net.ye 

 قاسم عبد اهللسلطان د. 
 أستاذ الرتمجة املساعد

 (اليمن) التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة
sulqas2012@hotmail.com 

 

http://www.abhath-ye.com/
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( ع رصا، اخترج من الععي ا العةوم مةو نزنةد عةن 255,533العدرنس االعدرن  مو نزند عن ) 

(، ادكثةةر مةةن 19,084(، امةةن الععيةة ا الف ةةي االعةةدرن  اةت ةةي دكثةةر مةةن) 170,138) 

 العوإ.( ع رصا من الععي ا 41,155) 

   ملنر الععية ا دست ت ازارة الععي ا العوإ االبةث العي ي ااةؤسسوت العوبعة هلو و/  4

االعدرن  ب خعيف مس  و ت من خالل إمداو اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ة األخةرى بةوخلءا  

صةةس، امسةةوعدهتو و رسةةا ااةسعشةةورنن االق ةةووات االكفةةو ات العي  ةةة ااإلوارنةةة ااةخع

اةر ب ةة  وسوت ااخل ط االسرتا  ج ة هلو، ا    ة قدرات م عسب تو، اوراسة خمعيف القضونو  الس

هبو من م املر عي ي، ح ث بيغ عدو الرسوئل العي  ة العةي دجوزهتةو مؤسسةوت الععية ا العةوإ 

وكعةملرا((، مةن  -مه ( رسةولة )موجسةع2,596اةخعيفة و جمول الععي ا االعدرن  مو نزند عن ) 

( 1,777( من اإلنعوج العي ةي ال   ةي ككةل، م تةو ) %15( رسولة اب سبة ) 17,133) إمجوإ  

(، %2( رسةولة  عية ا ف ةي ا ةدرن  مت ةي ب سةبة ) 60(، ا) %69ة  عي ا عةوم اب سةبة ) رسول

م. او ضةمل  ال عةوئج قةدمت 2020(، حعة  اونةة العةوم  %29(  عي ا عةوإ اب سةبة ) 759ا) 

 وت ذات العالقة ب ملضملعتو.مجية من العملص وت ااةقرتحالدراسة 

 . ال  ن، العدرن ، الععي ا، عي يال البةث، العوإ الععي ا الكلمات املفتاحية:
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Higher Education Roles and Contributions to the Development of the 
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Abstract: 

The study aims to identify the roles of higher education and its 

contributions to the development of the educational and training system 

in the Republic of Yemen. The study followed the descriptive approach 

using content analysis method for (22) related studies. After analyzing 

the data, the study reached a number of results, the most significant of 

which are the following : 

- More than one party supervises the educational and training system 

in Yemen, the most important of which are the Cabinet, and the three 

ministries of Education: (Instruction and Education – Higher Education – 

Technical Instruction and Vocational Training), in addition to other 

ministries such as the Ministry of Civil Service and the Ministry of 

Health, etc. The educational system faces several challenges, the most 

crucial of which are obsolete legislations, weak institutional capacity, 

lack of public budgets, lack of funding, technological illiteracy, and 

deficiency of continuous training and prequalification. 

- The number of the educational and training institutions in Yemen is 

more than (16892) institutions, including (16734) for public education, 

more than (93) for technical instruction and vocational training, and more 

than (65) for higher education . 

- The number of students enrolled in the educational and training 

institutions in 2014 amounted to (6,564,796) students. More than 

(230,377) of them graduated. More than (255,533) teaching and training 
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staff members work in these institutions. Moreover, about 170,138 

students graduated from public education, more than 19,084 graduates 

from vocational education, and more than 41,155 graduates from higher 

education institutions . 

- The Ministry of Higher Education and Scientific Research and its 

affiliated institutions have contributed to the development of all the 

education and training aspects by providing experts, consultants, leaders, 

scientific and administrative competencies and specialists to the other 

educational and training institutions. The Ministry of Higher Education 

has also assisted these institutions in formulation of their policies and 

strategic plans, development of their staff skills, and studying various 

issues related to them in a scientific perspective. For instance, the number 

of the scientific theses sanctioned by different higher education 

institutions in the field of education and training is more than (2,596) 

theses (Master – Doctoral), out of a total of (17,133) theses, representing 

(15%) of the total of Yemeni scientific production. These theses include 

(1,777) theses from public education scoring (69%), (60) theses from 

vocational education representing (2%), and (759) theses from higher 

education approaching (29%) of the total. These statistics have been 

made for the period until the end of the year 2020. In light of the results, 

the study offered some related recommendations and suggestions. 

Keywords: Role, Higher Education, Scientific Research, Education, 

Training, Yemen. 
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 :ملقدمةا
االبةث ة، ىل  أس س اجلومعوت االكي وت ااةراكز العي  ة إسعت الكثمه من الدال اةعقدمة 

، اه ةأت هلةو ب ئةوت ع ةل الالزمةةااةملارو البرشنة ااةول ة االعك مللملج ةة    وتاإلمكونافرت  ا

ال وقوت، اخصصةت اةملازنةوت الكوف ةة إلنعةوج   جيتودتو، احشدت من  دهدافم وسبة لعةق ق  

و خمعيةف   راوفةااألخدمةة البرشةنة ااةؤسسةوت  رش اةعرفة، ا  ب قتةو ا  ملنرهةو، ةةو ف ةت  نا

او اة  قة العرب ة  ا  أس س مئوت اجلومعةوت، ااةراكةز العي  ةة االبةث ةة، م ية    اةجوالت.

القرن اةويض، كام و: مرص، ا ملنس، ااةغرب، االعةرا،، االسةملوان، اسةومهت  يةد الةدال 

، ة البيدان العرب ة و  أس س بعض اجلومعوت و ال صف الثةو  مةن القةرن اةةويض قب سوعدة ب

 بولعومل العريب.  الثولثة ف ةلاألازاو العملس  بشكل ااضح و عدو اجلومعوت ااةراكز البةث ة، بعد 

ابدارهو اجل تملرنة ال    ة، االعي ال ختعيف عن مث الهتو من البيدان العرب ة، فقد نجةةت 

ص عو ، ، ح ث  ا  أس س جومععي  1970لب وت الععي ا اجلومعي احلكملمي عوم    اىلد س   أس  و

، ا ةا اسةعةداث هي ةةااألاعدن، ا ا بعدهو  أس س عرشات اةؤسسوت اجلومع ةة احلكملم ةة 

ية ا ااةعوبعةة االرقوبةة عةىل العع رشافاإل، لععملىل 1990ازارة خوصة بق وع الععي ا العوإ عوم 

 .بول  ن عي يث الالعوإ االبة

فإاةو   ت ةي(،اةا  عةوإالوم االعة)   اكام هتعا احلكملموت االشعملب بولععي ا ب خعيف دنملاعت

هتعا ب فس القدر بقضونو العدرن  االعأه ل ا    ة القدرات لي ؤسسوت الألفراو،  عىل اععبةور 

   ةة  عكةملن ملرنة ال و اجل ت، ارونفو ليععي ا بكل مو  ع  ت الكي ة من مع    صبحدالعدرن     ند

، ااخلدمةة زارات الععي ا الةثالثا  دبرزهوم املمة الععي ا االعدرن  من جم ملعة مكملنوت لعل  

اةدن ة االصةة اريمههو من اجلتوت احلكملم ة، اعدو كبةمه مةن اةراكةز ااةؤسسةوت العدرنب ةة 

 تملرنةة ة و اجل ا  سي ط الضمل  عةىل اة املمةة الععي   ةة االعدرنب ة  الدراسةاخلوصة، او هذ(  

 ت امسؤال و ت االجعامع ة.هدافد إىلو   ملنرهو اسع ووا  ل    ة اوار ق وع الععي ا العوإ  ا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الععي ا العوإ االبةث العي ي ااةؤسسوت العوبعة هلو من جومعةوت اكي ةوت ق وع  نعكملن   

اجلةملوة و    ي اضةامناألكةوون  عامواالعةمسعشف وت جومع ة امعةف العيملم اجميةس  امراكز ا

 الععي ا العوإ، امركز  ق  ة اةعيملموت و الععي ا العوإ، ااةيةق وت الثقوف ة بوخلورج، اريمههو.
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ا ع ثل مشكية الدراسة و نق  الدراسةوت االبةةملث اةععيقةة بعشةخ   دواار ق ةوع 

اذلةد و  و   ملنرهةو، امدى إستومت   ن،الععي ا العوإ جتو( اة املمة الععي   ة االعدرنب ة و ال

ضمل  دهدافت امسؤال و ت اة ملطة بت، ابوععبور( نضا عدوا من البوحثس ااةفكرنن ااةعخصصةس 

من محية الشتووات العي و و خمعيف اةجوالت، انعملل عي ت اإلستوم بفعول ةة و   ةملنر م املمةة 

 الععي ا االعدرن  اريمههو.

 :اآل  س سالسؤالو  مشكية الدراسة ثلع او ضمل  مو سبق؛     

  اة املمة الععي   ة االعدرنب ة و اجل تملرنة ال    ة؟ مو ااق  -

و   ملنر اة املمة الععي   ةة االعدرنب ةة و اجل تملرنةة اإستومو ت  الععي ا العوإ    دواارمو   -

 ال    ة؟

 أهداف الدراسة:
 :يتاآلهتدف الدراسة إىل حتق ق 

 نب ة و اجل تملرنة ال    ة.عدراالعي   ة مة العاة امل شخ   ااق   -

االعدرنب ةة و و   ةملنر اة املمةة الععي   ةة  اإستومو ت  الععي ا العوإ    دواار  عىلالععرف   -

 اجل تملرنة ال    ة.

 الدراسة: أهمية
 األمهية النظرية: -

ت ال وح ة ال ارنةة و كملاةو  سةتا و حتي ةل عةدو مةن الدراسةو ك ن دمه ة الدراسة من  

مةن اةعغةمهات اةععيقةة بةأواار الععية ا العةوإ و   ةملنر   اعةدو    ،رنر الرس  ةاالبةملث االعقو

اة املمة الععي   ة االعدرنب ة و ال  ن، اإثرا  اةكعبة ال    ة االعرب ة بدراسة حتي ي ة حدنثةة عةن 

 مملضملع الدراسة.

 األمهية التطبيقية:  -

ت ر اراسة ي الس وسةو يتةا صة وع القةرا ا ع ثل و  قةدنا ب ونةوت امعيملمةوت حدنثةة

 بوععبةور( االق ووات احلكملم ة و ال  ن لعقدنا الدعا لق وع الععي ا العوإ اإنالئةت دمه ةة بولغةة  

 نستا و   ملنر الععي ا االعدرن  من عدة داجت او خمعيف اةراحل االاراف.
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 حدود الدراسة:
الععية ا    ةملنر  وإ اإسةتومو ت واقعرصت حداو الدراسة عةىل حتدنةد دواار الععية ا العة

 االعدرن  و ال  ن.

 مصطلحات الدراسة:
 حتدوت مص يةوت الدراسة ف ام نأيت:

 أدوار: -

( بأنت الملاج  دا اةسؤال ة العةي بة  الق ةوم 2، 2003نعرف الدار كام ارو و )عف في،  

ل. كةام نعةرف بأنةت: هبو، ف قول: وارك دن  فعل كذا، دي مسؤال عد اااجبد دن  قملم هبذا الع 

ن السيملك اةعملق  من قبل الفرو و مملقف معةس مراع ةو مةن خاللةت اةعةونمه االجعامع ةة ن ط م

السةةوئدة و اجلامعةةة، ا خةةذا بعةةس االععبةةور   يعةةوهتا امع يبةةوهتا ا  اةة  تا االجعامعةةي 

(Spooner, 2000, 10،)   ،(.12، 2013نقال عن )حم د 

ت االلعزامةوت الملاجة  عةىل الععية ا أنةب  :اض الدراسة احلول ةانعرف الدار إجرائ و ألرير

العوإ ب ؤسسو ت اةخعيفة من جومعوت امراكز عي  ة الق وم هبو جتو( بق ة اجلتوت اةع  ة بةولععي ا 

 اةت ي. الف ي االعدرن   االعدرن  ادبرزهو ازاريت الرتب ة االععي ا، االععي ا

 :التعليم العايل -

، 2010( لسة ة 139القةرار اجل تةملري رقةا )  مةن  (،1 افقو لياموة ) نعرف الععي ا العوإ

كل وراسة دكوون  ة و مؤسسة  عي ا "بشأن الالئةة الع ا   ة لملزارة الععي ا العوإ بول  ن، بأنت  

عول معرتف هبو ال  قل مدهتو عن س عس وراس عس كوميعس دا دربعة فصملل وراسة ة مععول ةة بعةد 

 (.2010)ازارة الشؤان القونملن ة،  "ووهلوعثونملنة العومة دا مو ناحلصملل عىل شتووة ال

انعرف ق وع الععي ا العوإ إجرائ و، بأنت ق وع اجعامعةي اخةدمي نع ة  بةولععي ا مةو بعةد 

الثونملي، انعكملن من جمولس عي و برئوسة رئة س الةملزرا ، اازارة الععية ا العةوإ، امؤسسةوهتو 

الععي ا العوإ من: جومعوت اكي ةوت   العوإ، ا عكملن مؤسسوتاةخعيفة، انردستو ازنر الععي ا  

امعوهد عي و امسعشف وت  عي   ة طب ة، امركةز  ق  ةة اةعيملمةوت و الععية ا العةوإ، اجميةس 

االعةةعامو األكةةوون ي اضةةامن جةةملوة الععيةة ا العةةوإ، امعةةةف العيةةملم، اميةق ةةوت ثقوف ةةة، 

 لعوإ.امؤسسوت خدم ة دخرى مسوندة  وبعة ليععي ا ا
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 :تطوير -

 اهي الملظ ف ة، ح و ت خالل الفرو حيققتو اظ ف ة ا  ملرات حتس  وت"بأنت:    لع ملنرنعرف ا

 العةي  االقةدرات  اةعيملموت  ا ع  ق  اصقل  لزنووة   ألفراوهو  اةؤسسة   ضعت  رس ي  م اا  نشوط

 (. 265 ،2003 فعةي،)  ".ااجتوهو نملعو – الملظ في مسعقبيتا عىل  ؤثر

اةخعيفةة  ب ؤسسوهتوا العوإ االبةث العي ي الععي ازارة  وم ق  نتر اجرائ و بأانعرف الع ملن

الععية ا  هةدافدمن جومعوت اكي وت امراكز بع ملنر الععي ا االعدرن  و الة  ن مةن م  يةق 

 العوإ امسؤال و ت.

 املنظومة التعليمية والتدريبية: -

 ا مج   مؤسسوت الععية ي بأاو   عرف اة املمة الععي   ة االعدرنب ة ألريراض البةث العي

 رشف عي تو ازارات الععي ا الثالث )العوم االعةوإ ااةت ةي(، بةام  شة يت مةن االعدرن  العي  

 جومعوت اكي وت امراكز امعوهد اريمههو.

 جراءاتها:إمنهجية الدراسة و
عةة اعع دت الدراسة عىل اة تج الملصفي العةي يل، بوععبور( من دنسة  اة ةوهج افقةو ل ب 

 مةةة و وراسةةة الاةةملاهر االنسةةون ة ة ةةوهج اسةةعخدامو امالالدراسةةة، امةةن دكثةةر ا مملضةةملع

ااالجعامع ة؛ كملنت نعع د عىل اجل   احلص ف االدق ق لعدو من مصوور اةعيملموت كولدراسوت 

انقس ت مرحيةة ، الاوهرة ااةقوالت االعقورنر العي  ة اةملثقة ااةعملفرة ذات العالقة ب ملضملع ا

 :حيعسة إىل مرالدراس

، ااةرحيةة رتنةتناإلاة شةملر عةىل  دالعي  ة، سملا  اة بملع م تو مج  اةووة ا  األاىل: مرحية

حتي ةل اةضة ملن، مةن دجةل   سةيملبدالثون ة: هي مرحية حتي ل الب ونوت ااةعيملموت بوسعخدام  

ت اسعخالص ال عةوئج الالزمةة لاجوبةة عةن دسةئية الدراسةة، ثةا  قةدنا مجيةة مةن العملصة و

 ااةقرتحوت ذات العالقة.

 ع الدراسة وعينتها:تمجم
 ا حتدند جمع   اع  ة الدراسة و األوب وت ال ارنة كولبةملث االعقورنر ااةقوالت العي  ة 

( 22لعرب ةة ااألج ب ةة(، ذات العالقةة ب ملضةملع الدراسةة ابيةغ عةدوهو ) اةملثقة ااة شملرة )ا

 ع  عت. ورص(، بوععبورهو جمع   الدراسة اع رصًا، ا ا إجرا  العةي ل عىل مج   ع
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، بيةغ عةدو ، دج بي( ، )عريبنملعسإىل  االيغة    كام  ا  ملزن  اةصوور بةس  البعد اجلغراو

دمو من ح ةث نةملع اإلصةدار فعملزعةت ، ع رصنن دج ب سمقوبل    ( ع رصا،20)   العرب ةاةصوور  

 وتوراسة(  6س الملائح امةؤرشات، ) انقمل(  13)   ثالثة دنملاع اجو ت مر بة كولعوإ:اةصوور إىل  

بعد حتي ل الب ونوت ااةعيملموت بأسةيملب حتي ةل ، ا( كع 3) ادخمها  ،  مقوالت عي  ةملث اابة

دسئية الدراسة، امن ثا  قدنا مجية من العملص وت  اةض ملن،  ا اسعخالص ال عوئج لاجوبة عن

 ااةقرتحوت ذات العالقة بعيد ال عوئج. 

 اقشتها وتفسريها:عرض نتائج الدراسة ومن
ل الب ونوت ااةعيملموت العي  ا اسعخالصتو م تةو، ب وت الدراسة احتي بعد االطالع عىل دو

بعشخ   ااق  اة املمة الععي   ةة االعدرنب ةة حمملرنن، األال نععيق   عىل ملزعت نعوئج الدراسة  

و عي ا االعةدرن ، دمةمن ح ث اةؤرشات ااخلورطة اجلغراف ة الععي   ة االعدرنب ة، احتدنوت الع

ستومو ت و   ملنر اة املمةة الععي   ةة االعدرنب ةة و إإ اق بأواار الععي ا العواةةملر الثو  ف ععي

 يت:اف ام نأيت اسععراض مملجز لكل حمملر، كوآلال  ن، 

 املنظومة التعليمية والتدريبية يف اجلمهورية اليمنية واقعاألول: احملور 
اداهلةو رئوسةة   نة ال    ةالععي   ة االعدرنب ة و اجل تملراة املمة     رشف دكثر من جتة عىل

هلذ( اة املمة نرتكز و ثالث ازارات، ح ث    ة الفمن ال وح ة    الرئ يسرشاف  اإلال دن  إ،  الملزرا  

 قملم ازارة الرتب ة االععي ا بإوارة الععي ا قبل األسويس ااألسويس االثونملي العوم، و حس  عملىل 

بعةد  ة الععي ا الف ي االعدرن  اةت ةيإوار( MOTEVTي االعدرن  اةت ي ) ععي ا الف ازارة ال

األسويس ابعد الثونملي عىل حد سملا . دمو الععي ا اجلةومعي، ف قة  حتةت إرشاف ازارة الععية ا 

،  عملىل ازارة الععي ا الف ي االعدرن  2004ام ذ عوم  (. MOHESRالعوإ االبةث العي ي ) 

عصةوص جتةوز حمةمل األم ةة ا عية ا   . دمو حممل األم ة، ف ق  ض ن اخي وت اةجعاةت ي إوارة ك

 .بور، انرشف عي تو ازنر الرتب ة االععي االك

 مؤرشات التعليم والتدريب يف اجلمهورية اليمنية:أوال:  

 – عملزع مؤرشات الععي ا االعدرن  و اجل تملرنة ال    ة عةىل ثالثةة حمةوار، ) عيةا عةوم 

مؤرشات الععي ا االعدرن  من ح ةث  عي ا عوإ(، اف ام نيل عرضو مملجزا ألبرز    – عي ا مت ي  

 اللعةو، االعخرج اه ئة العدرنس االعدرن  كواليت:اةراحل اا
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 ( 1جدال ) 

 م 2014/ 2013لق وع الععي ا االعدرن  و اجل تملرنة ال    ة ليعوم مؤرشات جت  ع ة 

 ريب هيئة التدريس والتد التخرج  االلتحاق  المراحل 
 240482 170138 6188449 التعليم العام 

 4996 19084 66005 التعليم المهني 
 10055 41155 310342 التعليم العالي 
 255533 230377 6564796 اإلجمالي العام 

 97ص  2015/ 2014اةصدر: مؤرشات الععي ا و اجل تملرنة ال    ة 

 يف اجلمهورية اليمنية: العامالتعليم  -

ال تةملض و شةع  عقةدم اال جةوو اعىل الق وم بول  ننقوورج ول ادفراو  بب و  د  الععي ا  نستا

اةجع عةوت م وونن احل وة، فتمل من دها ع ورصهو العي  ع ي لي جع   ورجة امر بة دعةىل بةس  

األخرى، فبدان الععي ا االعيا مل الةن نسةع    اةجع ة  مسةونرة  غةمهات احل ةوة االجعامع ةة، 

  ة، االثقوف ة اريمههو.ااالقعصوونة، االس وس

 التعليمي يف اليمن:ام الرتبوي والعامة للنظ هدافاأل

العومة لي اوم الرتبةملي  هداف( من القونملن اخلوص بولرتب ة االععي ا األ15 ض  ت اةووة )  

انصت عىل دن ال اوم الععي  ي و اجل تملرنة ال    ة هيدف إىل: حتق ق  رب ةة شةومية   االععي  ي،

ملي نن اةملاطن   ة ااجلس  ة لعكملااخليق ة االذه   ،ستا و     ة اجلملان  الراح ةمعجدوة   السةو

 اإكسوبت القدرة عىل اآليت: اةعكومل،

اإلستوم و خيق اةجع   اةععيا، ااض  العقدم الثقةوو االع ةملر االجعامعةي الشةومل  .1

 لانسون االملطن.

دمه ةة الشةعوئر اإلسةالم ة زنةز  ا ع  الكرنا، ع  ق مشوعر العقدنس ااإلجالل بولقر ن   .2

إلنسةون الفرونةة ااةبةورشة عةن نفسةت ادفعولةت ا أك ةد مسةؤال ة ا  بأوائتو،م  ا عا  تو اااللعزا

 ارضارة احرتامت حلقمل، اآلخرنن.

  أص ل ا شج   جموالت البةملث االدراسوت العي  ة ا  ملنر مؤسسوهتو. .3

 .تلدنكمه العي ي اةت ي  دن نكملن اةعيا قداة حس ة ادن نعا  ع  ق اجتوهوت العف .4

العةةدنوت االعةرمر عةىل الة  ن دشكول ععي س برضارة مملاجتة   أك د  رس خ ق وعة اة .5

االعصةةدي ليعةةرمر  دشةةكولت،ارضارة حموربةةة االسةةععامر بكوفةةة  ااإلسةةالم ة،ااألمةةة العرب ةةة 

http://www.abhath-ye.com/


 ريبية باجلمهورية اليمنيةيف تطوير املنظومة التعليمية والتدوإسهاماته التعليم العالي دوار أ
 ان قاسم عبد اهللسلطد.                                                 أ.د. أمحد حممد قاسم مذكور                                             د. خليل حممد اخلطيب

 
 www.abhath-ye.com    جامعة الحديدة  –كلية التربية    ( م2022 سبتمبر )    ( 3) دالعد  (9المجلد )  مجلة أبحاث  

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

234 

رنةة لألمةة الصت مل  احترنر فيس س اكوفة األرايض العرب ة اةةعية بوععبور ذلد القضة ة اجلمله

 (.132 :2009األريءي, ) ااإلسالم ة. العرب ة 

 التعليم املهني يف اجلمهورية اليمنية: -

ة ةو لت من مكونة ُنشكل الععي ا الف ي االعدرن  اةت ي رك زة الع   ة االقعصوونة ااالجعامع 

هلةذا ال ةملع مةن مع  زة و  ملفمه العاملة الملس  ة من الف  س امسوعدهيا، ا رج  البدانةة األاىل 

 ةةُذ م يةة   يةة  اخل سةة   وت، إال  دن العملسةة  مل نبةةدد إال  مالععيةة ا و اجل تملرنةةة ال    ةةة إىل م

ملجةت نةةمل ب ةو  خ ةط الع   ةة السبع   وت من القرن اةويض الذي  زامن م  البدانة احلق ق ة ليع

 (.4، 2005عخ  ط الععي ا، ياالقعصوونة ااالجعامع ة و ال  ن )اةجيس األعىل ل

رن  اةت ي االعق ةي بع اة امت عةدة؛ بةكةا عرفت ال  ن دشكوالً خمعيفة من الععي ا االعد

ة الععي ا اةش رة، اكثرة نقل جتورب من ه ةو اه ةوك وان فكةر ااضةح ا  ب قةوت م وسةبناا  

ليب ئوت االجعامع ة اال ب ع ة، اكثرة العغمهات الع ا   ة لي رشفس عىل هذا ال ةملع مةن الععية ا 

العةدرن  )ال اةومي(، اناةوم الععية ا لعدرن ، اريمههو، حع  اسعقر اة وف ب اةوم الععية ا ااا

ة، سع ر )ريمه ال اومي(. انعض ن كل ناوم عدوًا من اةسعملنوت االعخصصوت اةت  االعدرن  اة

 (. 37: 2011اكل ختص  نعض ن برامج  عي   ة ا درنب ة و خمعيف اةجوالت )احلوج، 

 اليمنية: يف اجلمهورية  التعليم العايل -

( 26ك يةمل مةرت مربة ، انبيةغ عةدو سةكواو )   ( 555.000 ة )  بيغ مسوحة ال  ن اجلغراف

 ةئةالف ف السةكون اعةدو( جت ة  سةكو ، 135.000ىل ) إمي ملن نس ة، بعشعت سكو  نصل 

الععي ا العوإ  عملو بدانة نشأة ( نس ة، ا2,745,823 ) العوإ ا   ليععي اةقوبية(  23 –  19)  ة  رنالع 

وم م الو جةومععي صة عو  اعةدن كةأال اهمل ع  1970م  العو  إىلحلكملمي و اجل تملرنة ال    ة  ا

بإنشةو  الكي ةة الملط  ةة ليعيةملم 1992جومععس و ال  ن، اظتر الععية ا العةوإ اخلةوص عةوم  

العةوإ، ) ازارة الععية ا  االعك مللملج و العي   ملرت الحقو لعصبح جومعة العيملم االعك مللملج و.

2007 ،36.) 

 بعد م، 1990 ي، فقد  ا  أس ستو عوم االبةث العي دمو عن  أس س ازارة الععي ا العوإ

 ا ا اجلومعي، العوإ الععي ا عىل االرقوبة ااةعوبعة اإلرشاف لععملىل"ال    ة،  الملحدة  حتق ق إعووة 

 مةرة  إنشةوئتو إعووة   ا ثا ا،االععي  الرتب ة ازارة  إىل احتملنل اخعصوصوهتو م، 1993 و إلغوؤهو
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 العومة ااةتوم هدافااأل ارؤنعتو رسولعتو إعداو ذلد ارة بعدملزال ابددت م، 2001 عوم دخرى

 إعةداو خةالل مةن البرشنة اةملارو ا  ملنر     ة ع ل عىلال" و الملزارة  رسولة متثيت ح ث هلو،

 الدعا ا ملفمه   ف ذهو، عىل افااإلرش االبةث العي ي، العوإ الععي ا لع ملنر العومة الس وسوت

 العةوإ الععية ا و ااجلةملوة  الع  ز عي تو لعةق ق ااإلرشاف العوإ،  االععي ةؤسسوت االع س ق

 حتصة ل و ال ةالب جل  ة   كةوفؤ الفةرص حتق ق اضامن اةجع  ، اخدمة العي ي، االبةث

 الفوعيةة، ااالجعامع ةة ةاةشةوركة االقعصةوون مةن متك تا العي االسيملك وت ااةعورف اةتورات

 ناةوم ليععية ا إبةوو مةن لعع كن االكفو ة، االفوعي ة الع  ز نم عول ة ورجة عىل الملزارة   كملن

 اة وفسةة عةىل عىل قوور االعك مللملج و، ااةعرفة بولعيا مسيح ن  ي جمع   خيق و نسوها العوإ

 (.15، 2014 ي ا العوإ،)ازارة العع" م 2025 العوم بةيملل ااإلقي  ي الملط ي اةسعملنس

 ية يف اجلمهورية اليمنيةدريبوالتاخلارطة التعليمية ثانيا:  

 عسةةا اخلورطةةة الععي   ةةة االعدرنب ةةة و اجل تملرنةةة ال    ةةة بولعملسةة  االع ةةملع، ا شةة ل 

ااةعوهةد ااةراكةز العي  ةة االعدرنب ةة اكي ةوت اةجع ة  كوون  ةوت  ااألاجلومعوت االكي وت  

 كواليت:مملجزا ةالمح اخلورطة  األطفول اريمههو، اف ام نيل عرضوااةدارس ارنوض 

 باجلمهورية اليمنية: العامخارطة التعليم 

مدرسةة، ان كةن  ملزنة  اخلورطةة الععي   ةة   16734عدو اةدارس و الة  ن  مجوإ  إبيغ  

 لي دارس كولعوإ:

 ( 2جدال ) 

 ة بةس  اةةوفابوجل تملرنة ال    ة  اةدارس ملزن  

 عدد المدارس  ظة المحاف م
 1611 إب   .1
 461 بين أ  .2
 769 األمانة  .3
 575 البيضاء   .4
 1380 تعــز   .5
 373 الجوف   .6
 1379 حجـة  .7
 1464 الحـديدة  .8
 774 حضرموت   .9

 1356 ذمار   .10
 598 ةشبـو  .11
 614 ة صعد   .12
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 1231 صـنعاء   .13
 463 الضالع  .14
 191 عــدن  .15
 1146 عمران  .16
 710 لحج  .17
 347 مــأرب  .18
 601 المحويت   .19
 133 المهرة  .20
 479 ةريم  .21
 79 سقطرى   .22
 16734 جمالياإل 

 رطة التعليم املهني والتقني باجلمهورية اليمنية: اخ

اف ام نيل  ملزن  اكي وت اةجع     ملجد و اجل تملرنة ال    ة عدو من اةعوهد اةت  ة االعق  ة  

  يد اةعوهد عىل عدو من اةةوفاوت كولعوإ:

 ( 3جدال ) 

 2014/  2013حموفاوت اجل تملرنة ليعوم و  ةت  ة االعق  ة ملزن  اةعوهد ا

 المجموع  المحافظة  م
 15 تعز  .1
 14 صنعاء   .2
 10 إب   .3
 10 عدن   .4
 6 حضرموت   .5
 5 الحديدة  .6
 5 ذمار   .7
 5 حجة  .8
 5 بين أ  .9

 4 عمران  .10
 3 الضالع  .11
 2 البيضاء   .12
 2 المحويت   .13
 2 لحج  .14
 1 صعدة   .15
 1 المهرة  .16
 1 رب أم  .17
 1 ريمة  .18
 1 ف الجو  .19

 93 اإلجمالي 

 139 -138ص  2015/ 2014اليمنية  املصدر: مؤشرات التعليم يف اجلمهورية

اعىل الرريا من الزنووة اةةققة و عدو اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ة إالً دن  يةد الزنةووة 

لسة ة الملط  ة ليععي ا الف ي االعدرن  اةت ةي سرتا  ج ة اال هدافاألريمه كوف ة، اال  يبي حتق ق 
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 ق  ةًو، معتدًا مت  ًو ا ( 219مه اجتت ز ) ح ث احعملى برنوجمتو الع ف ذي عىل رضارة  ملفم،  2004

( معتدًا  ق  ًو، بام نض ن رف  ال وقة االسةع عوب ة بةيةملل 82( معتدًا مت  ًو، ا) 137 عملزع بس ) 

 املمةة ارفة  كفةو ة م ( من خمرجوت الععي ا العوم األسةويس االثةونملي،15%م إىل ) 2014عوم  

ة، بةام نيبةي مع يبةوت سةمل، الع ةل ال   ةي الف ي االعدرن  اةت ي الداخي ة ااخلورج ة  الععي ا

خيق العملازن اة يملب بس خمرجوت الععي ا الف ةي االعةدرن  اةت ةي، اخمرجةوت قي  ي، اااإل

 و سمل، الع ل. الععي ا اجلومعي لعصة ح اخليل القوئا و هرم القملى العومية

 هورية اليمنية:العايل باجلم خارطة التعليم

م مةو 2021  م عصةف العةوم عةوإ احلكملم ةة ااألهي ةة حعةبيغ عدو مؤسسوت الععي ا ال

 ( مؤسسة جومع ة، اف ام نيل عرضو مملجزا ليخورطة اجلومع ة ال    ة كولعوإ:65نقورب ) 

 ( 4جدال ) 

 2020اةةوفاوت حع  العوم  ملزن  اجلومعوت ال    ة احلكملم ة ااألهي ة حس  

 المجموع  المحافظة  م
 32 صنعاء   .1
 5 تعز  .2
 6 إب   .3
 4 ن عد  .4
 3 الحديدة  .5
 4 حضرموت   .6
 3 ذمار   .7
 1 عمران  .8
 1 البيضاء   .9

 1 حجة  .10
 1 صعدة   .11
 1 المهرة  .12
 1 بين أ  .13
 1 مارب   .14
 1 لحج  .15

 65 اإلجمالي 

 نيعداد الباحثإ*اجلدول من 
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 نية.التدريبية يف اجلمهورية اليمالتحديات التي تواجهها املنظومة التعليمية و ثالثاً:

من العةدنوت، لعل دبرزهو كام وليت عىل ذلةد     ة االعدرنب ة العدند ملاجت اة املمة الععي 

 نيل:الدراسوت االبةملث االعقورنر مو 

  ملاجت اةؤسسوت البةث ة العرب ة عدوا من العةدنوت لعل دبرزهو مو نأيت:

اخمرجوهتةو و  سةملنق م عجتةو   ةالععي   ة االعدرنب ةضعف قدرة اةؤسسوت   -1

عىل العصدي ةشكالت الملاق  ب ت  ة  ق وعة كوف ة لدهيا بقدرهتوةراكز ص   القرار ا شك ل  

 د ف ت عىل اةؤسسوت األج ب ة.اسد الفراغ القوئا الذي نعع ، عول ة

اجملو حولة من العبوعد اضةعف الثقةة القوئ ةة بةس مراكةز صة وعة القةرار  -2

ىل االكعفةو  و اة  قةة العرب ةة، وفعةت إ  امراكز الدراسوت ة  االعدرنبالعي  ة  ااةؤسسوت  

 ن ة حمداوة، ال  ر قي إىل مسعملى العفكمه االسرتا  جي؛ ممو داجد نملًعو من بعقدنا معوجلوت 

ععي   ة ال، اض وًعو و اجلتد العي ي الذي  قملم بت الكثمه من اةؤسسوت  اةعرو ااةوإاهلدر  

 ة و اة  قة. ث بةاالعدرنب ة اال

 .ن كن دن  سوها و وع تو مول و  يتو بوةؤسسوت اإلنعوج ة العضعف عالقع -3

نق  مصوور الع ملنل ح ث  عع د معا تةو عةىل الع ةملنالت احلكملم ةة و  -4

ري وب مؤسسوت اط  ة كءى  قدم  ءعوت لي ؤسسوت البةث ة مقوبل حملافز رضنب ةة كةام 

ممو بعيتو خوضعة لسي ة الدالةة امدافعةة عةن  ،الكءىهمل مع ملل بت و الدال الص وع ة 

 مسعقية. بأنش ةن الق وم س وسعتو وا

م الس وسوت ااةعونمه، اطغ ون البمهاقراط ةة اإلوارنةة ااهل   ةة اةعرف ةة اإمهةول  قوو-14

، اضعف ثقوفة احلصملل عةىل اةعيملمةة مةن االعدرنب ةاةملاق  اإللكرتان ة لي ؤسسوت الععي   ة 

 درن .، اضعف وار اإلعالم جتو( قضونو الععي ا االع يد اةملاق 

القةدرات ضعوف إكملرانو و    األزموت اةعالحقة اابو  ست ت  دفقد    ىل مو  قدموفة عاإض  

)احلكةملمي اريةمه احلكةملمي(، و خمعيةف اجلملانة :   اةؤسس ة لق وع الععي ا االعةدرن  برمعةت

الععي  ي بسةب  عملامةل  –الفوقد الععي ي  )معرف و امول و اإوارنو ا ق  و ابرشنو(، ازاوت فجملة 

، اظتملرهةو ب اتةر االعدرنب ة وارات الععي   ةاإلعبو  عىل األألابئة، ازاوت  الرصاع اجملائح ا

 ةداع وت األزمةوت العوجز عن الق وم ب سؤال وهتو جتو( اةجع  ، اضعف قدرهتو عةىل مملاجتةة 
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العرب ةة ل سةت جةوهزة بةام نكفةي   رنب ةةاالعداةؤسسةوت الععي   ةة  ن  إااألابئة العوة ة، ح ث  

البيةدان، دا انعقوهلةو ألنا ةة الععية ا   دام العك مللملج ةو دسةملة ب عاةاليعةملل الرق ي ااسةعخ

ال  زال دنا ة الععي ا العرب ة السةوئدة  قي دنةة،  عع ةد عةىل   ة   الععيلكرتا ، ف ن ال وح ة  اإل

درسة، امن ال وح ة اإلوارنة ال  زال الكثمه من حضملر األسو ذة اال يبة معًو إىل اجلومعة دا إىل اة

، امل حتسةن  ملظ ةف وارة اإلب ة  عع د األسول   العقي دنةة و العراالعدرنب ة  الععي   ة    اإلوارات

 العق  وت احلدنثة و الشؤان اإلوارنة ااةول ة االععي   ة ااخلدم ة اريمههو.

ن  يةد دال  ، إقملو من الةزمنبذلت خالل ع  الكبمهة العيالع ملنرنة  اعىل الرريا من اجلتملو  

ىل مسعملى إ ملنر بعدم الكفونة، اال  رق  ريمه شومية، اا س ت ا مهة العاجلتملو كونت معق عة، ا

، ااةسةؤال وت االجعامع ةة العةي االعدرنب ةة ةؤسسةوت الععية ا االعةدرن     ة عيعال  هدافاأل

 من دجيتو.ت ئدنش

رتحةوت ااةق  العملصة وتمجيةة مةن  االبةملث اقةدمت    الدراسوت  كام دجرنت العدند من

 ملالعملص وت  الرؤى ا يد  ن  دال  إ،    اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ةوادملنر  االرؤى اةسعقبي ة لع 

الق ةووات االسةي وت احلكملم ةة ب خعيةف ص وع القرار ا جتد اسعجوبة رسنعة امبورشة من قبل

لةدى اةجع ة  ا، ال فيس اضعف مسعملى الرضةو مسعملنوهتو، ممو نعمللد شعملر بوإلحبوط ااالحرت

اخوصةة و اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ة ب خعيف مسة  وهتو،  بي  م عسالبوحثس ااالكوون ي ا

الععةةومالت نةةملاع دالبمهاقراط ةةة، ااةركزنةةة و كوفةةة وارنةةة ااإلالق وونةةة نةةامط األسةة ووة ظةةل 

 اريمههو. ،ااةول ةوارنة جرا ات اإلااإل

التدريبية يف اجلمهورية يف تطوير املنظومة التعليمية و هسهاماتإوالتعليم العالي أدوار : نيالثااحملور 
 ة؟اليمني

دست ت ازارة الععي ا العوإ االبةث العي ي ااةؤسسةوت العوبعةة هلةو و   ةملنر الععية ا 

عء مخسة عقملو من الزمن و عدة جموالت ال ن كةن حرصةهو كةام   االعدرن  ب خعيف مس  و ت

الت ااإلسةتوموت ، اإنام ن كن الع ر، ألبةرز  يةد العةدخالدراسةك فو بشكل وق ق و هذ(  ا

 ال ةمل االيت: بإبوز شدند اذلد عىل
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 تنمية الوعي املجتمعي وتعزيز الوالء الوطني: -1

هلو و     ة الملعي اةجع عي، ا عزنز االنعام     ستا ازارة الععي ا العوإ ااةؤسسوت العوبعة

راسة ة قررات الد وهج ااةلملط ي من خالل الءامج العملعملنة االرتبملنة، اال داات ااةاالملال  ا

ااةةةةورضات ااألنشةة ة العي  ةةة ااةةةؤمترات ااة بملعةةوت ااةؤلفةةوت االزنةةورات اة دان ةةة 

 االيقو ات اريمههو.

 :اإلداريةالكفاءات العلمية والقيادات  -2

اةؤسسوت العوبعة هلو من جومعةوت اكي ةوت  ستا ازارة الععي ا العوإ االبةث العي ي ا

حتةت إرشاف   اة ضةملنة  ةة االعدرنب ةة  و إمداو اةؤسسوت الععي وهد امراكز بةث ة ا ق  ة  امع

اةت ةةي ااخلدمةةة اةدن ةةة  درن الف ةةي االعةة االععيةة ا ،الةةملزارات األخةةرى كولرتب ةةة االععيةة ا

االعق  ةة   ت االكفو ات العي  ةة ااإلوارنةةبوخلءا  ااةسعشورنن االق وواااةؤسسوت العوبعة هلو  

 .ااةخعصس

 ة  مةن اةعي ةس الةذنن نع يةملن و اةةدارس هةا مةن ن الغولب ة العاالعفسمه ذلد؛ فإ

خمرجوت الكي وت اجلومع ةة، ااةعوهةد العي ةو، اكةذلد الق ةووات الرتبملنةة، امعاةا العةوميس 

 اريمههو.مل عواةكعبوت ااة واإلوارنس االف  س ااةخعصس 

 للوائح:والتنفيذية وا واخلطط االسرتاتيجية التعليمية اترسم السياس -3

 الس وسةة اصة ووع األكةوون  س بةس بورزاً  بةث ة واراً ومع ة ااةراكز الاةؤسسوت اجل  ؤوي

 دهةا مةن دصبةت بل "الس وسة؛ ص   اع ي ة اةعرفة بس الملاصل كوجلرس دضةت العومة، إذ  

الدن قراط ةة،  قةدم ال صةح ااةشةملرة و ه ئةة بةدائل س وسةوت  ل ااو ا الرش داحلكا  ركوئز

اسةوت ادبةةوث، دا رحتو، من خالل مو  ع ح مةن سةوحوت لي قةوأ، دا مةو   رشة( مةن ور  

ص  عىل الس وسة العومة صونعي دا ةسوعدة  ص ووع القرار ليعأثمه ف تا قدمتو لس وسوت لي وتميخَّ

 الع ةملرات عةىل مة  ا عملافةق اةجع ع ةة، احلوجةوت  عكس سوتس و ااض  ،قراراتال اختوذ

 .العومة اةصيةة ققحي ممو الدال ة السوحة
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 ( 5جدال: ) 

 حموار الس وسوت الععي   ة

التعلــيو كتفــا   لزاميــة إسياســات  -
 الفرص.

 سياسات التخطيط كالتمويل. -
ــررات  - ــارج كالمقــ ــات المنــ سياســ

 الدراسية.
ــة  - ــرامج العلميــــ ــات البــــ سياســــ

 .ت العلياكالدراسا
 سياسات القبول كااللتحاق. -
سياســــات التقــــويو كاال تبــــارات  -

 الت.كأطر الم ر
كتقيـيو شراف  كاإلسياسات التوجيه   -

 األداء.
 سياسات اإلدارة التعليمية. -
ــوا ز  - ــور كالحـــ ــات األجـــ سياســـ

 كالتعويضات.
سياسات الفوادر التدريسية كالفنيـة  -

 كاإلدارية.  
ــزات - ــة التجهيــ ــ ت  سياســ كالمنشــ

 ة.التعليمي
 سياسات البحث العلمي كالتطوير. -
 سياسة الحوكمة كالمساءلة. -

نيــة يــا التعلــيو كتقسياســات تفنولوج -
 المعلومات.

سياســـة بنـــاء القـــدرات كتأريـــل  -
 الموارد البشرية.

 سياسات التدريس. -
كالتعـاكن محليـا  الشـراكةسياسـات  -

 كدكليا.
سياسات االبتعاث الدراسي المحلـي  -

 كالدكلي.
ــودة كاال - ــات الجـــ ــاد سياســـ عتمـــ

 .األكاديمي
 سياسة األنشطة كالرعاية الطالبية. -
 ب المهني.سياسات التعليو كالتدري -
 سياسات التعليو األرلي كالخاص. -
 سياسات محو األمية كتعليو الفبار. -
كريـا    سياسات الطفولة المبفـرة -

 االطفال.
 سياسة المشاركة المجتمعية. -

 :ومصادر املعرفة ات والبحوثدراسال -4

بةث ة اةصوور األسوس ة لي عرفةة، إنعوجةًو انرشةًا ا  ب قةًو، ومع ة االسسوت اجل شكل اةؤ

 ة العةدرنس اجلةومعي، ذ( اةؤسسوت   عج اةعرفة من خالل البةث العي ي، ا  رشهو بملاسةفت

ا  بقتو ع د حتملنيتو إىل م عجوت اخدموت خمعيفة،  ص  و خدمةة اةجع ة ، احتسةس احل ةوة 

 هور لي ؤسسوت، الألفراو، الي جع عوت، الألاطون.  ة االع ملر ااالزوالعومة، احتق ق الع  

سوها ق ةوع الععية ا العةوإ مةن خةالل طيبةة الدراسةوت العي ةو و الةداخل   او ال  ن   

ااخلورج و وراسة احتي ل مشكالت الععي ا االعةدرن  ا  ةوال قضةونو( بولدراسةة االعةي ةل، 

رسةولة (  2596حةملاإ ) رن  و الة  ن  ععي ا االعةد ة بولاةر بح ث بيغ عدو الرسوئل العي  ة  

( من اإلنعوج العي ةي ال   ةي 15%( رسولة اب سبة ) 17133وإ ) من إمجوكعملرا((،    -موجسعمه  ) 

كةام مملزعة بةس  ق وعوت الععي ا إىل )الععي ا العوم، االععي ا العوإ، االععي ا اةت ي(، ككل،  

 :ساآل  و اجلدال االشكل 
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 :( 6) جدال 

 (ق وع الععي احتي ل الرسوئل العي  ة حس  )  

 النسبة العدد  قطاع التعليم 

 %69 1777 العام ليم التع

 %2 60 التعليم الفني 

 %29 759 التعليم العالي 

 %100 2596 الكلي 

( رسولة، احيعةل 2596بيغ جم ملع الرسوئل العي  ة اةععيقة بولععي ا و اجل تملرنة ال    ة ) 

العوم اةر بة األاىل من ح ث اةملضملعوت البةث ة االرسوئل العي  ة العةي   رقةت ق وع الععي ا  

 (.2%ادخمها ق وع الععي ا الف ي ب سبة ) (، 29%(، ني ت الععي ا العوإ ب سبة ) 69% ت ب سبة ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع اإلنتاج العلمي املرتبط بالتعليم والتدريب يف اليمن: (1شكل )
ؤسسوت الععي ا العةوإ اةخعيفةة و جمةول الععية ا ي  ة العي دجوزهتو مبيغ عدو الرسوئل الع

ولة  عي ا عةوم ( رس1777وكعملرا((، م تو )   -( رسولة )موجسعمه  2596نزند عن )   االعدرن  مو

، ( 29%) (  عي ا عوإ اب سةبة 759، ا) ( 2%)   ( رسولة  عي ا مت ي ب سبة  60، ا) ( 69%) اب سبة  

 م.2020ة العوم حع  اون

ة و ن عدو الرسوئل العي  ة و جمول الععي ا العوم هي األكثر عةدوًا، ادن الرسةوئل العي  ةإ

العةوم و كةل جمول الععي ا اةت ي هي األقل عدوًا، اقد نعزى ذلةد إىل  ملسة  اانعشةور الععية ا 

 عي و نع يةملن و جمةولدنةو  البالو، اضعف انعشور الععي ا اةت ي، ادن دريي  طيبة الدراسوت ال
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 د نع ل عىل  ست ل اخع ور مملضةملعوت رسةوئيتا العي  ةة، ارسعةة دنجةوزالععي ا العوم، اذل

جمةول الععية ا العةوإ  ملسةط     ب ق وراسعتا الع ي ة االملصملل إىل جمع   اع  ة الدراسة.  ادن

ض اةةوفاةوت، عدو الدراسوت بعد زنووة  ملس  الععي ا العوإ اافععوو عدو من اجلومعوت و بع

ي، جعةل و جمول الععي ا اةت ي نعملو إىل حمداونة انعشور الععي ا اةت ةدو الرسوئل العي  ة  فقية ع

ملاهر(، فةبعض اةةوفاةوت ال  ةزال طيبة الدراسوت العي و ال نيعفعملن إىل وراسة مشكال ت، اظة

 .ختيمل من  ملفر مراكز دا معوهد ليععي ا اةت ي

 :املتخصصةشارات واالست والتطوير والتعاون العلميالتقويم 

اةجع ة  حترص اةؤسسوت اجلومع ة عىل مسوعدة الق وعس احلكملمي ااخلوص امة اامت   

 قدنا االسعشورات الالزمة لي ؤسسوت الألفراو و خمعيةف اةد  عىل  قملنا دوائتو ا  ملنر(، ا

صةوت العي  ةة، سةملا  و العيةملم اةجوالت، ح ث  عملفر لةدى اجلومعةوت العدنةد مةن العخص

عن   نزندمو    ال    ة  فيدى اةؤسسوت اجلومع ةالعيملم اإلنسون ة ااالجعامع ة االعق  ة،  ا  د ب ق ة  الع

 ( خوصو.40حكملم و، ا)  ( 31( مركزا عي  و ابةث و اخدم و، م تو ) 72) 

مركةزا عي  ةو ابةث ةو معخصصةو، ن ناعرشةو جومعة ص عو  احدهو مو نزند عن ثالثةة ا

عن حت ةل اةراكةز العي  ةة بجومعةة صة عو  ( 2019خران،  ااكشفت نعوئج وراسة )اخل    

نشة ة ااألتو، من خالل   ف ذ عدو من الءامج فدادهمسؤال وت كبمهة، نجةت و حتق ق بعض 

ونةة العةوم حعة  ا ( نشةوطوً 5057ااخلدموت اةخعيفة، االعي بيغ عةدوهو جمع عةة مةو نقةورب ) 

 م.2018

 (:7جدال ) 

 صنعاء والتدريبية واخلدمية جبامعةاملراكز العلمية والبحثية  
 اسم المركز  م

سنة 
 لتأسيس ا

 اسم المركز  م
سنة 

 التأسيس 

1.  
دراسات النوع   كزمر

 االجتماعي والتنمية 
1993 12 

مركز إدارة األعمال للدراسات  
 العليا 

2008 

 13 1997 مركز األصول الوراثية   .2
مركز حقوق اإلنسان وقياس  

 الرأي العام 
2007 

 2008 مركز التعليم عن بعد  14 1998 والبيئة مركز المياه   .3
 2008 ة الزراعية مركز البيئة المحمي 15 1997 مركز الحاسب اآللي   .4

5.  
مركز التدريب والدراسات  

 السكانية
1998 16 

مركز المختبرات لألبحاث  
 المجتمع العلمية وخدمة 

2007 

6.  
مركز اإلرشاد التربوي  

 والنفسي
2003 17 

ة  مركز الدراسات التاريخي
 واالثرية والتراث 

2008 
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7.  
مركز خدمات المجتمع  

 للترجمة واللغات 
 2010 كفوفين المركز الثقافي للم 18 2004

8.  
مركز التطوير االكاديمي  

 وضمان الجودة 
 2009 مركز الهجرة والالجئين  19 2006

9.  
الدراسات واالستشارات  مركز 

 القانونية والتحكيم 
 2008 مركز العلوم والتكنولوجيا  20 2007

 21 2007 مركز تطوير اإلدارة العامة   .10
مركز الدراسات السياسية  

 واالستراتيجية 
2008 

 22 2008 رات الهندسية الستشامركز ا  .11
المركز التعليمي الجامعي للصم  

 والبكم 
2011 

م تةو مةو نع ة  بقضةونو اجلةملوة ( دن لةدى اجلومعةة مراكةز مع ملعةة، 7نعضح من اجلدال ) 

 الدراسوت رامج دكوون  ة ل يبة الدراسوت العي و، ابعضتو نقعرص عىلاالع ملنر، ام تو مو نقدم ب

ه ي ةة ابعضةتو  سةتا و تو مو نقدم برامج اوارات  درنب ةة ا أااالسعشورات االبةملث، ام 

رشوو نفيس، ام تو مو نقدم دكثر من برنومج ادكثر من نشةوط،  قدنا دنش ة خدم ة اجمع ع ة، اإ

ةجةةوالت الس وسةة ة ااالقعصةةوونة ااالجعامع ةةة االثقوف ةةة اهةةي و جم يتةةو  غ ةةي عةةدوا مةةن ا

 و.ريمههاالععي   ة االع  ملنة ااإلوارنة ا

   :أخرىإسهامات جمتمعية  

ازارة الععي ا العوإ االبةةث   ه وك العدند من الءامج ااألنش ة ااةبوورات العي  قملم هبو

ت و الق ةوعس العةوم ااخلةوص العي ي ااةؤسسوت العوبعة هلو ا سعف د م تةو عةدو مةن اجلتةو

ت االقعصةوونة اةجةوالخمعيةف   ام اامت اةجع   اةد ، ا ع ةملع  يةد الةءامج ااةبةوورات و

خر را بةد  هو، ا ستا بشةكلاالصة ة االع  ملنة االس وس ة ااالجعامع ة ااإلوارنة االعق  ة اريمه

و   ملنر اة املمة الععي   ة االعدرنب ة و اجل تملرنة ال    ة، امن  يةد األواار ااةسةومهوت مةو 

 نأيت:

 2030الرؤية الوطنية  أهدافاملشاركة يف حتقيق  -1

م 2030الرؤنة الملط  ة لب و  الدالةة ال    ةة احلدنثةة    دهداف و حتق ق  نستا الععي ا العوإ

اةععيقةة بةولععي ا االبةةث   هةداففتمل نع   بع ف ذ اةةةوار ااأل  بصملرة مبورشة اريمه مبورشة،

مععةدوة سةتوموت إىل جون  إااالبعكور، اجز  من العدرن  االع   ة اإلوارنة، بداع ااإلالعي ي  

 اةةوار.مع ملعة اب س  معفوا ة و بق ة ا
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مةن   ، من عدو من اةةةوار، نعضة ن كةل حمةملر مجيةة2030 عكملن الرؤنة الملط  ة  ح ث  

 -9،  2019ااةؤرشات ااةبوورات، ن كن  يخ صتو كام ارو و )اجل تملرنة ال    ةة،    هدافاأل

 يت:( كوآل64

 (:8جدال ) 

 بادراتهاها ومأهدافو 2030احلديثة  حماور الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
 المبادرات  المؤشرات  هداف األ المحور  م
ل  محور المصالحة الوطنية الشاملة والح  -1

 السياسي
4 4 10 

 53 58 25 محور منظومة إدارة الحكم   -2
 75 62 30 محور البناء االجتماعي   -3
 105 91 39 محور االقتصاد    -4
 35 37 17 محور التنمية اإلدارية   -5
 47 34 12 القانون ر العدالة وسيادة محو  -6
محور االبتكار واالبداع والمعرفة والبحث    -7

 العلمي  
12 20 38 

 32 24 9   محور التعليم  -8
 36 24 7 محور الصحة    -9

 13 14 4 محور البيئة    -10
 18 12 7 من  واألمحور الدفاع   -11
 19 20 7 القومي  من  واألمحور السياسة الخارجية   -12

 497 408 175 المجموع 

 س إعداو البوحثاجلدال من 

 ( هةدفو،175( حمةملرا، ا ) 12،  عكملن من ) 2030( دن الرؤنة الملط  ة 8نعبس من جدال ) 

( 9، حصل حمملر الععية ا عةىل ) ( مبوورة،  عملزع عىل خمعيف اةجوالت497( مؤرشا، ا) 408ا) 

 الع   ةة  حمةملرا( هةدفو،  12ااالبعكور ااةعرفة االبةث العي ةي عةىل ) بداع  اإل، احمملر  دهداف

 سةتا و حتق ةق مةو نسةبعت اةو  د، اع د مج  هذ( الثالثة اةةوار نعضح  هدفو  ( 17) اإلوارنة عىل  

الرؤنةة بصةملرة ريةمه  دهةدافالرؤنة ككل، كام نستا الععي ا العوإ و حتق ق   دهدافمن  (  %22) 

ت مةن خةالل الدراسةوت ااالسعشةورات ااةةؤمتراخةرى  األجونة  بق ةة اةةةوار  ىل  إمبورشة  

 اال داات ااألنش ة العي  ة اةخعيفة.

 املشاركة يف مواجهة األزمات واألوبئة العاملية: -2

اجةت البةث ة إىل وارهو و وراسة العةدنوت ااةشكالت العي  ملي  ة االع   سع د اةؤسسوت

اةجع  ، اخوصة األزموت ااألابئة حفوظو عىل احل وة االصةة العومة، انعجىل ذلد من خةالل 

حلكملموت ااةجع عوت االشعملب بدار اةؤسسوت العي  ة االبةث ة و وراسة  ةداع وت اهعامم ا
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م تو ابو  كملرانةو عةىل خمعيةف الق وعةوت، لعةدنةد  ثورهةو اسةبل األزموت ااألابئة العوة ة ا

 جتعتو، ااسعخالص اخل ورات االبدائل اة وسبة و ظل انعشور الفمهاس.مملا

 اةرحيةة بعةد مةو مؤسسةوت مةن اريمههةو جومعوهتةو من وة االسعفو البيدان عىل نععس"كام 

 الرسةن  االعةدرن  ُبعةد(، عن الععيا و،ن  لعملس   اةثول، سب ل العق ي )عىل الدعا و الثونملنة

)جم ملعةة الب ةد  "العوة ةة اةعرفة إىل امتكس الملصملل اةعومل(، اف  ي اة رضوت  درن  )مثل

 .( 8، 2020الداإ، 

كملرانةو مةن خةالل األنشة ة مةة  دزقد سوها الععي ا العوإ و مملاجتة  او هذا اجلون ؛ ف

 عد مشةكية صةة ة طورئةة عةىل الدراسوت، بوععبورهو  العي  ة اةخعيفة كوةؤمترات اال داات ا

Zohraاةسعملى الةداإ، ا عةد مملاجتعتةو مسةؤال ة ذات طةوب  دخالقةي )  امل (، 36 ,2020 ,

 و اخموطرهو عىل الععي ا اعىل اةجع   ككل.و اسععراض  أثمهاهتالبوحثملن  نعتوان  

 الرشاكة املجتمعية: تعزيز  تنمية املجتمع املحيل و -3

مؤسسةوت  ا العةوإ، إال دنمن  ملقف اةملازنة العومة اضعف اإلنراوات ليععية عىل الرريا  

رتة عملقف عن  قدنا اخلدمة الععي   ة لي جع  ، امل  عملقف اجلومعوت بوسعث و  ف مل   الععي ا العوإ

مؤسسةوت الععية ا العةوإ  قةدنا ، كام حتوال  19  -كملف د  - عي ق الدراسة اث و  جوئةة كملرانو

ةج ةل اسةععراض  افة ام نةيل  ااةملارو اةعوحة هلةو،    لامكونوت ة اةجع ع ة افقو  عدو من األنش

 :كوآليت(، 2020)  األنش ة اةجع ع ة، كام ارو و اخل    االعملايض

 (:9) جدال 

 م2019/ 2018شطة للجامعات اليمنية للعام توزيع األن 
 المجموع   اهلية جامعات  كومية جامعات ح المتغير  المحور 

 
ات واالنشطة  الفعالي

 والمجتمعية العلمية 

  14 4 المؤتمرات 
 106 166 ورش العمل  1161

 70 44 الندوات 

 99 23 الدورات التدريبية 

 268 167 أخرى

دن اجلومعوت ال    ةة  سةتا و     ةة اةةي ة  نعوئج الدراسوت    عىل ذلد  بسالسعدالل  ال

ز العي  ة بجومعة ص عو  و  قدنا خدموهتو لي جع ة   ستا اةراك  -  فعىل سب ل اةثول  -  اةجع  

واخل اجلومعة اخورجتو، من خالل  ملفمه عدو من األنش ة االدارات العدرنب ة اارأ الع ةل 

، لععزنز اةتورات االقدرات ليق ةوعس احلكةملمي ااخلةوص، اال داات ااالسعشورات اةخعيفة

http://www.abhath-ye.com/


 ريبية باجلمهورية اليمنيةيف تطوير املنظومة التعليمية والتدوإسهاماته التعليم العالي دوار أ
 ان قاسم عبد اهللسلطد.                                                 أ.د. أمحد حممد قاسم مذكور                                             د. خليل حممد اخلطيب

 
 www.abhath-ye.com    جامعة الحديدة  –كلية التربية    ( م2022 سبتمبر )    ( 3) دالعد  (9المجلد )  مجلة أبحاث  

ISSN-L: 2617-3158       P-ISSN: 2710-107X       E-ISSN: 2710-0324  

 

247 

( 2412 ةملر العأه ل العخصيص ااةجع ع ة ) ة اةععيقة بنش الي  اامت اةةي ة، ابيغ عدو األ

نشوط  قرنبو،  صدر مركز الرتمجة ا عي ا اليغوت مج   اةراكةز العي  ةة و هةذا اةجةول، بملاقة  

)اخل      ( من دنش ة اجلومعة ككل63%)    اجمع ع ًو(، اب سبة( نشوطًو ) عي   ًو ا درنب وً 1530) 

 .( 108، 2019، خران ا

الع ملنر   -جوت افقو خل سة حموار، اهي: )الععي ا العوإ ااجلومعيوب عدو اةخر ا احعس

 االسعرشاف اةسعقبيل(،  –العأه ل العخصيص ااخلدمة اةجع ع ة  –اةعرو نعوج  اإل – األكوون ي

  (:10جدال ) 

 املراكز العلمية على مستوى كافة احملاورداء أنتائج تقييم 

 النسبة % العدد  المحور  م
 % 34 1729 لي والجامعي التعليم العا  .1
 % 12 622 األكاديمي التطوير   .2
 % 6 292 معرفي النتاج الا  .3
 %48 2412 مجتمعية الخدمة التأهيل التخصصي وال  .4

 %0 2 االستشراف المستقبلي   .5
 %100 5057 اجمالي 

 .سعداو البوحثإاجلدال من  اةصدر:  •

 :م واخلاصللقطاعني العا لتطوير املؤسيسعداد القيادات احلكومية واإ -4

عداو الق ووات احلكملم ة االع ملنر اةؤسيس ليق وعس إسومهت مؤسسوت الععي ا العوإ و  

اةراكةز الملاع ةة   وارة العومةة مةننعد مركز   ةملنر اإلالعوم ااخلوص ام اامت اةجع   اةد ، ا

وارنةة ت اإل( من الق ووا76ركز و  أه ل ) ح ث نجح اة"ألواارهو و جمول العأه ل العخصيص،  

اة اامت العومةة، وارة إااةةي ة، وارة ااإلالعومة، وارة  اإلليخدمة اةدن ة و العخصصوت العول ة:  

. ."العومةة.وارة اإللبةث و  وهج ااالواري، امصالو  ااإلا  ملنر اة اامت، االس وسة العومة،  

اث  غ مهات جملهرنة عىل من إحد -إضوفة إىل مو سبق–ارريا حداثة إنشو  اةركز، إال دنت متكن "

صع د الثقوفة الع ا   ة االسيملك وت الق وونة ااإلوارنة لدى الق ةووات اإلوارنةة العةي العةقةت 

   و  ب ي  يةد الق ةووات دسةول -و بعض ماوهرهو –بءنومج الدراسة و اةركز، االعي جتيت 

، 2019. )م تةر،  "هبةوالعخ  ط ااإلوارة االسرتا  ج ة و األجتزة ااةؤسسوت العي نع يةملن  

3- 5.) 
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اف ام نععيق بعدو اخلربس لءامج اةوجسعمه لي راكةز العي  ةة بجومعةة صة عو ، فقةد بيةغ 

(، 210بملاقة  ) اىل  األبةة  العومةة عةىل اةر وارة  اإل( خربو، حصل مركةز   ةملنر  390عدوهو ) 

راسةوت العي ةو ، دي مو نزند عن ال صف، اقةد سةوها اةركةز بفوعي ةة و جمةول الد%54 سبة  اب

وارة اإلفضةل الةءامج اةعع ةدة و جمةول دالعومةة، االةذي نعةد مةن وارة اإلاخوصة و برنومج  

القةووة عىل مسةعملى اجل تملرنةة، االةذي صة ا خص صةو إلعةداو ا ةدرن   وارنة  اإلاالع   ة  

 ىلإ، ا عملو نشأة الءنومج نضوداةرشةس من الملزارات االسي وت اةةي ة، امن الق وع اخلوص  

ازارة الععية ا العةوإ االبةةث رشاف  إام ةة مول ة مقدمة من اةرشاع اهلملل دي حتةت رعونةة  

 العومةة بجومعةة صة عو ، ااةعتةدوارة  اإلملنل مركةز   ةملنر  العي ي، االذي سوها بسخو  و مت

ا درن  الق ووات العي و فكرنو اعي  ةو عداو إنقملمو بدارمهو و ن  د، عىل  وارنةاإلالملط ي ليعيملم  

جون  عدو من الءامج ىل إالعومة، وارة اإلامتورنو، انجح اةركز و  أس س برنومج اةوجسعمه و 

تةزة  ةدرن  ا أه ةل الق ةووات اإلوارنةة و األج"ا اةركةز و ، ح ث سوهخرىاألالعخصص ة  

احلكملم ةةة ااةؤسسةةوت العومةةة مةةن خةةالل إكسةةوهبا اةعرفةةة اإلوارنةةة )ال ارنةةة( ااةتةةورات 

)الع ب ق ة( اة يملبة لالر قو  ب سعملى دوائتا، م  الرتك ز عىل  خر مو  ملصةيت إل ةت   العخصص ة

 (.2، 2019. )م تر )ب(، " الدال الشق قة االصدنقةاةعرفة االعجربة اإلوارنة ال وجةة و

ا عية ام ا ةدرنبو عةىل عداوا  إاةراكز    دفضلمن  بجومعة ص عو   عامل  األمركز إوارة     نعدكام 

، امعع د حمي و اوال ةو، ان عيةد نجي زنةااإلى الملط ي، ابرنوجمت ندرس بوليغعس العرب ة اةسعمل

 من الرشاكوت ال وجةة ذات العالقة.  اعدواةركز  

دًا من مراكز  قدنا الدراسوت العي و و دها ااح CBAمثل إنشو  مركز إوارة األعامل اقد  "

العي ع يت جومعة ص عو  عةىل إنشةوئتو بةدعا واإ ل  عاماألجموالت الع   ة البرشنة اهي إوارة  

ا  ةملنر   تاسةع رارنعا قدنا الدعا عىل كوفة اةسعملنوت لضةامن    ، مميكة هملل دا الصدنقةممثل و

لاوارة  تموسرتخية و جمول اإلوارة اهي كي ة مسعملا( ارب ت بملاحدة من دها اةؤسسوت الععي  

دة و الة  ن احلوصةية عةىل االعةعامو الةداإ لءنةومج ةؤسسةة الملح ةانعد اةركز ا"..  "هبملل دا

ه ئةةة اعةةعامو بةةرامج (، ح ةةث  ةةا اعةةعامو الءنةةومج مةةن قبةةل MBA)  جسةةعمه و اإلوارة واة

 ي ةةوت ابةةرامج إوارة األعةةاملاراب ةةة كبرن ون ةةو، و ( AMBAsل ) األعةةام إوارة  موجسةةعمه

 (ACBSP  ،)االعج   العوةي لكي وت إوارة األعامل  (IACBE،)  اراب ة اععامو الععية ا العةوإ
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 (ATHEA  ،)ًو. ا عع د هذ( اهل ئوت الءامج العي    بق عي تو اةعونمه الدال ة اةعرتف هبةو عوة ة

فضل اةامرسوت االعيملم اإلوارنةة ا قدنا د   عزنز الع ل الععي  ي ااةت ي  ابذلد نض ن اةركز

مراكةز   ف ةذ برنةومج حدة من دكء ادرق   ااكملاو  كي ة موسرتخت لاوارة  العوة ة بولععوان م   

 (.  4-1، 2019. )زبورة، "وً اوال الدراسوت العي و و جمول اإلوارة داراب ًو 

 :العلميتشجيع حركة البحث وزيادة اإلنتاج   -5

 ؤسسو ت اةخعيفة مصدر اةعرفة األسويس، ح ث  ع ل اجلومعوت نعد ق وع الععي ا العوإ ب

  قسا اةخرجوت البةث ة ال    ة إىل نملعس، امهةو اةعرفة ا  ملنرهو، انعوج إااةراكز البةث ة عىل 

ارو و )اخل  ة  الرسوئل العي  ة اجلومع ة االدراسوت اة شملرة و اةجالت حمي و اوال ةو، كةام  

 :يتاآل اجلدال ام و(، ك2021االقبو ،  

 (:11جدال ) 

 املخرجات البحثية اليمنية ككل
 ة %النسب العدد النوع  م
 %65 17188 الرسائل العلمية   1
 %35 9298 الدراسات واالبحاث المنشورة   2

 %  100 26486 المجموع 

( رسةةولة 17188( خمرجةةو، م تةةو ) 26486بيةةغ جم ةةملع اةخرجةةوت البةث ةةة ال    ةةة ) 

(، امج ةة  الرسةةوئل 35%( بةثةةو م شةةملرا، اب سةةبة ) 9298(، ام تةةو ) 65%)  عي  ةةة، ب سةةبة

نةداعتو لةدى مكعبةة اةركةز الةملط ي لي عيملمةوت مةن رسةوئل اةوجسةعمه إالعي  ة هي مةو  ةا  

 صةة ف إىل عةةدو مةةن ام، 2020احعةة  اونةةة م1999طراحةةوت الةةدكعملرا( م ةةذ العةةوم دا

 اةجوالت اةملضملع ة،  عيخ  و اآليت:

 (:12جدال ) 

 لدى املركز الوطين للمعلوماتلمخرجات البحثية اليمنية اجملاالت املوضوعية ل
 المجال  م المجال  م ال المج م
 علم اجتماع  17 معلوماتية  9 طب وعلوم صحية  1
 اعالم  18 زراعة  10 تربية وتعليم  2
 بيئة 19 تاريخ  11 لغات وآداب  3
 احصاء 20 اقتصاد 12 دين 4
 ثارا 21 علم نفس  13 علوم  5
 فلسفة 22 علوم سياسية 14 قانون  6
 رياضة 23 محاسبة 15 إدارة  7
 سياحة 24 غرافيا ج 16 هندسة 8
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نعضح من اجلدال  ملزن  اةخرجوت البةث ة ال    ةة حسة  اةجةول اةملضةملعي هلةو إىل    

( جموال مملضملع و، اهي: )ط  اعيملم صة ة،  رب ة ا عي ا، لغةوت ا واب، ونةن، عيةملم، 24) 

إوارة، ه دسة، معيملمو  ة، زراعة،  ورنخ، اقعصوو، عيا نفس، عيةملم س وسة ة، حموسةبة،   قونملن،

 س وحة(.خمها دا، فيسفة، رنوضة، ثور ، ب ئة، إحصو ، عالمإ، اجعامعجغراف و، عيا 

ف ام نيل بعض الب ونوت ااةؤرشات العومة و جمول البةث العي ي بوجلومعوت ال    ة افقةو ا

 م.2019/ 2018ععي ا العوإ االبةث العي ي ليعوم إلحصوئ وت ازارة ال

 (:13جدال ) 

 م2018/2019للعام  اسات العليا باجلامعات اليمنيةالعلمي والدر بيانات عامة حول البحث
 العدد االجمالي  المجال 

 71 الجامعات اليمنية مع الفروع )حكومية وأهلية( 
 261 برامج الدراسات العليا 
 11,603 اعضاء هيئة التدريس 

 914 المبتعثين من منتسبي الجامعات بالداخل والخارج 
 83,379 بكالوريوس  2019الطلبة المسجلين للعام 
 5,307 دراسات عليا   2019الطلبة المسجلين للعام 

 71 المراكز البحثية الجامعية 
 17133 الرسائل العلمية اليمنية كاملة داخلية وخارجية 

 18 مؤتمرات علمية 

ن د"، نعبةس  اةخرجةوت البةث ةة ال    ةةاإلحصوئ وت االب ونوت اةةي ةة حةملل  ابوسعقرا   

، امع ةملع، اهةمل حصة ية نصةف قةرن مةن الععية ا ج ةدالعي ي ااةعرو ال   ي نعوج  إلاحجا  

من سةوعوت الف  اآلاالبةث، دنفق عي ت مالنس الداالرات، ا سعتيد الرسوئل العي  ة س ملنو  

، مةن وان دن رشةفةااألمه االكعوبة اال سخ االعملث ق ااحلفظ االبةث االعأط  الع ل االعدرنس

. اعةىل الةرريا مةن نعةوجاإلااةةيل دون  فكرة عن  يد الثراة، اذلد    نكملن لي جع   العي ي

مل نسةعفد م تةو صة وع القةرار، ت  العي ي ال   ي؛ إال دن ث ةة والئةل،  شةمه إىل دنةنعوج  اإل  ريزارة 

نعوج العي ةي السةوبق او الق وع اخلوص دنضًو، بل ظل اإلالس وسوت العومة بوحلكملمة،   ملاراس 

ف اةكعبوت اجلومع ةة، امل نةعا  ملظ ةف نعوئجةت و خدمةة اةجع ة ، حب س األوراج، اعىل رفمل

 االع   ة، احتسس احل وة العومة. 

 :البيانات الببليوغرافية العلميةو تزويد املجتمع بمصادر املعرفة -6

بورزا و  زاند اةجع   االبوحثس ب صةوور اةعرفةة اة بملعةة  ؤوي اةكعبوت اجلومع ة وارا 

 يد اةكعبوت ليعزاو بولرسوئل العي  ة، ااةصةوور ىل إفعووة مو نيجأ البوحثملن  ب خعيف فراعتو،
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ااة بملعةوت اريمههةو، ااجلةدال العةوإ نملضةح ت االرتمجوت  ااةراج  ااةجالت ااةخ ملطو

 بعض  يد اةصوور:

 :( 14دال ) ج

 م2019در املعرفة املتوفرة لدى املؤسسات اجلامعية اليمنية للعام مصا 
 المجموع العام  هلية أ جامعات  جامعات حكومية  متغير ال المحور 

بحاث  عدد األ
 المنشورة 

 1,323 328 992 نشر علمي 

المؤلفات  
 والترجمات 

- 13 84 97 

 
المجالت العلمية  

 ات بالجامع

 40 22 18 عدد المجالت 
مجموع  

 ارات االصد
183 79 262 

مجموع  
 االبحاث 

799 450 1,249 

 1,016 283 763 عدد الباحثين 

 التسجيالت المكتبية 
دراسات  
 ومؤلفات 

1,977,725 319,874 2,297,599 

ليرسةوئل   ببي ةملريراوول ل  ال  د  عداوإو    العي يكام سومهت ازارة الععي ا العوإ االبةث  

وت الببي ملريراف ة ليرسوئل العي  ة اةجوزة من اجلومعوت ال    ةة، العي  ة اجلومع ة اش يت الب ون

اةركةز  وع البةث العي ي بولملزارة، ا عد امعداو ليببي ملريراف و العي صدرت عةن  صدرت عن ق

 م.2013الملط ي لي عيملموت عوم 

 مساعدة املجتمع والباحثني عىل التعليم والبحث والتطوير: -7

راقعتةو داةعرفةة واخةل  نعوج  إاةراكز العي  ة االبةث ة عىل  ا"الععي ا العوإ  ال  قعرص متوم  

 ،( فةراودا)مؤسسةوت  ،مسوعدة اةجع   االبةوحثسنام إاريمههو، ا دا  و اجلومعوت فةس ، سمل

ف   ثملرة اال صوالت االعملاصل ا ق  وت العصةملنر االعملث ةق   "عىل الععي ا االبةث االع ملنر،  

  البةث العي ي حمجملزا واخل اجلومعوت ااةراكز العي  ةة انقل احلدث مل نعد بوإلمكون دن نبق

جي، ففةي العقةملو ، امل نعد بوإلمكون فصل اةجع   العي ي عن اةجع   اخلورتونملاعدب خعيف  

صةبح داا قوسة ت،  بالريةت  إاا  ف ةذ(  واركت  إالقي ية اةوض ة، خض  العيا لعغمه ع  ق و ك ف ة  

 ومععورفةالعي  ة دمةرا  اةراكزخالل ب ئوت خورج ن و،   مفتملم مشوركة ال وس و البةث االععيا
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اةقصةملو هةمل سةعة الكةن  ،سةوساأل أك د، ال ن في وار اةراكز العي  ة فتةي   عي ت، اهذا بكل

 ".( 1 ،2019اجل تملر اةشورك و البةث العي ي بق ووة اإرشاف اةراكز العي  ة )الربون، 

خعيفةة عةدوا مةن الةءامج الععي   ةة ةخعيةف نملفر الععي ا العوإ ب ؤسسو ت اةاو ال  ن  

، كةام نةملفر فةرص البةةث االع ةملنر وكعةملرا((   -موجسةعمه    –س  بكةولملرنمل  -)وبيملم    اةراحل

اع د  أمل ب ونوت برامج الدراسوت العي ةو احةدهو   ،و خمعيف اةجوالت  لي ؤسسوت الألفراو

 كام نيل:نعضح حجا الع ملر و جمول الععي ا العوإ، 

 (:  15جدال ) 

 2019/ 2018توزيع برامج الدراسات العليا للعام اجلامعي 
 النسبة % المجموع  العدد  البرنامج  الجامعات 

 حكومية 
 19 دبلوم 

 149 ماجستير %    80 209
 41 دكتوراه 

 أهلية 
 - دبلوم 

 52 ماجستير %20 52
 - دكتوراه 

 100 % 261  المجموع  

هي ةة ، ااجلومعوت األ( 80%و بس اجلومعوت احلكملم ة ب سبة )  عملزع برامج الدراسوت العي 

 بةرامج الدراسةوت العي ةو و(، اقد شتدت الس ملات األخمهة  ملسةعو ميةملظةو و %20ب سبة ) 

احلكملم ة ااألهي ة معو نع جة لزنووة ال ي  االجعامعةي ااحع وجةوت الع   ةة اسةمل،   اجلومعوت

 الع ل.

 :( 16جدال ) 

 2019/ 2018بربامج الدراسات العليا للعام  توزيع الطلبة املسجلني

 % المجموع  العدد المجموع  النوع  البرنامج  ات الجامع

 
 حكومية 

 ذكور  دبلوم 
322 

232 
100 % 

 90 إناث 
 ذكور  ماجستير 

4008 
2,685 

100 % 
 1,323 إناث 

 ذكور  دكتوراه 
354 

253 
100 % 

 101 إناث 

 
 هلية أ

 ذكور  دبلوم 
- 

- 
100 % 

 - إناث 

 ماجستير 
 ذكور 

623 
481 

100 % 
 142 إناث 

 دكتوراه 
 ذكور 

- 
- 

100 % 
 - إناث 

 % 100 5,307 المجموع 
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/ 2020قد  ا فعح عدو من الءامج خالل العوم نت  إاهذ( اإلحصوئ ة ال  عد كومية، ح ث  

، كةةام دن هةةذ( وتم اال نةةزال العملسةة  مسةةع را و الةةءامج العي  ةةة و خمعيةةف اجلومعةة2021

 . اةترة( ، حرضمملت، حلج، مأرب، اإلحصوئ ة ال  ش ل بعض اجلومعوت االكي وت مثل: )عدن

 التنمية املستدامة: -8

بةورنس عةالن  إاث قةة  "دكدت اليج ة الدال ة اةع  ة بولرتب ة ليقرن احلةووي االعرشةنن و  

ن كةن ألي بيةد حتق ةق بدان مؤسسوت الععي ا العوإ االبةةث الكةوو، ال  "مو نأيت:    "1998

ة بولع   ةة نععةس عي تةو  كةملن اجلومعةوت ذات صةي  ااحلق ق ة. فيكيص ية  األالع   ة اةسعدامة  

، ال ن كن دن  قيل البيدان ال وم ة خر و   ملنر اةعرفة من خالل البةملث، امن جون  ستوم  اإل

ىل إو وان االسةع وو ن ملا من الفجملة العةي  فصةيتو عةن الةدال اةعقدمةة صة وع قل  األاالبيدان  

 (.260، 2015. )ح در، "البةث العي ي

راكز العي  ة االبةث ة و العدند مةن اجلومعةوت العرب ةة ااألج ب ةة ااةؤسسوت   عبملد اةكام  

مكونة عي  ة مرمملقة اس عة كبمهة، اهلو دواار رئ سة امت ة و الع ملنر االع   ة سملا  دكون ذلد 

ملى اةجع ة ، فتةي إحةدى حيقةوت الملصةل العةي  ةربط عةىل مسةع مدعىل مسعملى اجلومعةوت 

 قدم اجلومعة االسعشورات العي  ة االدراسوت البةث ةة لعةدو   ع  ، امن خالهلواجلومعوت بوةج

من مؤسسوت اةجع  ، انع جة لعزاند اةشكالت العي  ملاجت اةجع   بوإلضوفة إىل  زاند م ول  

العقدم، فقد  زاند انعشور مراكةز البةةث العي ةي، احل وة اط ملحوت اةجع   اةخعيفة و ال  مل ا

هلةو و مملازنوهتةو مةن دجةل الق ةوم بةولبةملث الالزمةة حلةل  األمملال الالزمةاخصصت الدال  

، 2014. )ازارة العخ ة ط،  اةشكالت االقعصوونة ااالجعامع ة االثقوف ة االس وسة ة االرتبملنةة

25.) 

 :اخلالصة
بوهع االعدرن   الععي ا  م املمة  بوععبور حتا   االشعملب،  ااةجع عوت  احلكملموت  امم 

 رشف ععي ا، اخصصت هلو اةملازنوت الكوف ة، ادعيت من شأاو، او ال  ن  لي  ورونفالعدرن   

رئوسة الملزرا  اازارات الععي ا الثالث:  عىل اة املمة الععي   ة االعدرنب ة دكثر من جتة دمهتو 

كوخلدمة اةدن ة    دخرى  ازارات  إىل  بوإلضوفة(  اةت ي    االععي  –  العوإ  الععي ا  –)الرتب ة االععي ا  

 .ة اريمهمهوصةاال
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 ( ( مؤسسة، م تو 16.892بيغ عدو اةؤسسوت الععي   ة االعدرنب ة و ال  ن مو نزند عن 

بيغ  ، ا( ليععي ا العوإ65ي، ادكثر من ) ( ليععي ا اةت 93( ليععي ا العوم، ادكثر من ) 16.734) 

بوةؤس اةيعةقس  عوم  عدو  االعدرنب ة  الععي   ة  ) 2014سوت  عن  نزند  مو   ( 6.564.796م 

 ( عن  نزند  مو  م تو  اخترج  العدرنس  230.377ع رصا،  ه ئة  من  ف تو  انع ل  ع رصا،   )

 ( عن  نزند  مو  عن  255.533االعدرن   نزند  مو  العوم  الععي ا  من  اخترج  ع رصا،   )

من170.138)  دكثر  اةت ي  الععي ا  امن  ادكثر  19.084)   (،   ،) ( من  41.155من  ( ع رصا 

 الععي ا العوإ. 

الععي  ازارة  الععي ا ا  دست ت  و   ملنر  هلو  العوبعة  ااةؤسسوت  العي ي  االبةث  العوإ 

العي  ة  الععي   ة االعدرنب ة األخرى  اةؤسسوت  إمداو  ب خعيف مس  و ت من خالل  االعدرن  

نة ااةخعصس، امسوعدهتو و رسا  بوخلءا  ااةسعشورنن االق ووات االكفو ات العي  ة ااإلوار

 ة هلو، ا    ة قدرات م عسب تو، اوراسة خمعيف القضونو اةر ب ة  جالس وسوت ااخل ط االسرتا 

العوإ  الععي ا  مؤسسوت  دجوزهتو  العي  العي  ة  الرسوئل  عدو  بيغ  ح ث  عي ي،  م املر  من  هبو 

 ( عن  نزند  مو  االعدرن   الععي ا  جمول  و  رسول2596اةخعيفة  )موجسعمه  (  من    -ة  وكعملرا((، 

 ( اب سبة  17.133إمجوإ  رسولة   ) (%15 ( م تو  ككل،  ال   ي  العي ي  اإلنعوج  من   )1777 )

 (  عي ا عول  759(، ا) 2%( رسولة  عي ا مت ي ب سبة ) 60(، ا) 69%رسولة  عي ا عوم اب سبة ) 

 م.  2020(، حع  اونة العوم %29اب سبة ) 

دمهتو  قووم العرشنعوت اضعف القدرة اةؤسس ة اقية  ملاجت اة املمة عدوا من العةدنوت  

اةسع ر  اةملازنوت االعأه ل  العدرن   انق   العك مللملج ة  ااألم ة  الع ملنل  انق   ، العومة 

العوة ة، اري وب الرشاكة    ااألابئةاخلورج، ا زاند خموطر احلراب  ىل  إاهجرة الكفو ات العي  ة  

ن  و ال  ن، اضعف الع س ق بس الق وعوت العي  ة  عة الداع ة ة املمة الععي ا االعدراةجع 

 .اسمل، الع ل ااإلنعوج ة

عىل   ااحلرص  الع ملنل  ازنووة  العرشنعوت،  حتدنث  الع ل عىل  ن بغي  مو  قدم؛  او ضمل  

القدرة اةؤسس ة عىل الععي ا االعدرن ، امحونة هذ( اة املمة من اةخوطر، ا عزنز  نفو،  اإلزنووة  

اةتورا ا    ة  ة عسب تو، ارصف  هلو،  اةجزنة    اةكوفرتت  ا عزنز  اة  جون ىل  إااحلملافز  ر بوت، 

ااسعق وب   االعقوب،  احلسوب  مبدد  ا فع ل  كون،  دن ام  ااةملظف  ااةعيا  األسعوذ  مكونة 
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اةجع  الرشاكة  عىل  عزنز  االع ل  هلا،  كرن ة  ح وة  ا ملفمه  اةتوجرة،  لعةق ق  الكفو ات  ع ة 

 . 2030الرؤنة الملط  ة االرؤنة العوة ة الععي ا االعدرن  ا دهداف

 التوصيات العامة:

     ة الملعي الرس ي االشعبي بأمه ة الععي ا االعدرن .  -

 . ععي ا االعدرن  بول  نالعرشنعوت االقملانس اةعصية بولحتدنث  -

جميس   - العالقة  عىل  داسعةداث  ذات  اجلتوت  إوار ت  و  القدرات  شرتك  ا    ة  ليعدرن  

 ااالقعدار.  اةشتملو هلو بولكفو ة هي ة األدو من اةراكز اب ملت اخلءة بولرشاكة م  ع

 العدرنب ة.  عزنز القدرة اةؤسس ة ليجومعوت ااةؤسسوت العي  ة االبةث ة ا -

 الععي ا االعدرن . عىل نفو، اإلازنووة   ملفمه الع ملنل اةسعدام -

ال - الكفو ات  االعاسعق وب  ععدرنب ة  عي  ة  احلكملم ة الملط  ة احسن  ملزنعتا  اةؤسسوت  ىل 

 األرسها. ذات العالقة ا أمس ح وة كرن ة هلا 

  ف ذ برامج  درنب ة عىل مسعملى الملزارات االسي ة اةةي ة لع   ة قدرات العوميس ف تو اربط   -

 الرتق وت بولععي ا االعدرن .

 االسعفووة من اةخرجوت الععي   ة االعدرنب ة ع د ص وعة القرارات ارسا الس وسوت. -

مع يبوت   ف ذ   - الملط  ة  هداف األ ملفمه  ليرؤنة  احلدنثة    االسرتا  ج ة  ال    ة  الدالة  لب و  

 . الععي   ة االعدرنب ة اةرشاعوتاااةبوورات  2030

 ااألج ب ة اة  زة و جمول الععي ا االعدرن .حموكوة العجورب ااخلءات العرب ة  -

ت اةجع   اةد  اوعا مرشاعوت الععي ا   عزنز الرشاكة بس الق وعس العوم ااخلوص ام اام -

 سعدامة. االعدرن  بصملرة م

اال داات   - كوةؤمترات  العي  ة  االفعول وت  األنش ة  بصملرة   ااحلرص  ا ا  عىل   ف ذهو 

 خمرجوهتو.مسع رة ا فع ل 
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 املصادر واملراجع
 ال  ن. ، الرتب ة االععي ا و اجل تملرنة ال    ة  ورنخ، ( 2009بدر سع د. )  ،األريءي -1

 دنملاعةت – تملرنةة ال    ةة، مراحيةت (. مؤرشات الععية ا و اجل2015اجل تملرنة ال    ة. )  -2

 .ال  ن ص عو ، العومة، االمونة الععي ا، لعخ  ط االعىل اةجيس الملزرا ، رئوسة اةخعيفة،

يس  و  الدالة ال    ة احلدنثة. اةجيةس السة و(. الرؤنة الملط  ة لب2019اجل تملرنة ال    ة.)  -3

 . ص عو . ال  ن.2019/ مورس/ 26االعىل. 

الععية ا االعةدرن  اةت ةي االعق ةي  (. مةدى مال مةة خمرجةوت2011. ) احلوج، دمحد عيل -4

الحع وجوت سمل، الع ل اخ ط الع   ة و ال  ن، ازارة الشةؤان االجعامع ةة االع ةل، اةركةز 

 ال   ي ليدراسوت االجعامع ة ابةملث الع ل.

  عيا إىل عول  عي ا من –(. إعووة ه كية الععي ا العوإ 2015) حسس.  عبد الي  ف  ح در،   -5

  نة ال    ة.اجل تملر  ص عو ،. عول

ق وع البةث العي ةي   إحصوئ ة(.  2020) .  عبد اهللعيل  خي ل حم د، االعملايض،  اخل   ،   -6

 الععي ا العةوإ االبةةث العي ةي افقةو ليعقةورنر السة ملنة ةؤسسةوت  العي و بملزارة االدراسوت  

 ، ال  ن.، ص عو  2019 /2018الععي ا العوإ ال    ة )احلكملم ة ااالهي ة( ليعوم 

مع يبوت  ملظ ف اةخرجوت البةث ةة (، 2021اخل   ، خي ل حم د، االقبو ،  ركي حيي )  -7

، جميةة جومعةة 2030بوجل تملرنة ال    ة و ضمل  الرؤنة الملط  ة لصولح الع   ة اخدمة اةجع   

و  جلومعةة م، عدو خوص بوةؤمتر العي ي الثة2021(، اريس س  2) العدو  (،  3) اةجيد  الب ضو ،  

 م.2021الب ضو ،  

،   ملنر ( 2019) عبد اهلل. اخل   ، خي ل حم د، ارشف الدنن، عيل حي  ، االعملايض، عيل  -8

(، العةدو 7دوا  اةراكز العي  ة بجومعة ص عو  و ضمل  دهدافتو امسؤال وهتو االجعامع ة، اةجيد ) 

 ملنر اضامن اجلةملوة، جومعةة ، جمية وراسوت و الععي ا اجلومعي اضامن اجلملوة، مركز الع( 12) 

 ص عو ، ال  ن.

شملر عىل مملق  م ا ةة (. العيا العشوركي. مقول عي ي م 2019) حم د.  مملزة ب ت  الربون،   -9

 بعورنخ،  http://arsco.org/article-detail-1478-8-0اةجع   العي ي العريب، 

17/9 /2019 . 
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(. نبذة عن اةركز:  قرنر مركز اوارة االعامل بجومعةة صة عو  2019بيق س عيل. ) زبورة،   -10

  . 2019/ 5/8لشؤان اةراكز العي  ة بجومعة ص عو ، بعورنخ رئ س اجلومعة  اةرفملع ةسوعد

 اال رشة  العملزنة   وار.  اب ةون  انضةوو  –ري  مصة يح اوا  766(.  2003) حم ةد.  فعةي،   -11

 .مرص ،القوهرة  االسالم ة،

(. مةؤرشات الععية ا و اجل تملرنةة ال    ةة 2005) الععية ا.  اةجيس األعةىل لعخ ة ط   -12
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